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Com a publicaç40 dos Anais do Simpósio sobre o Craton do
8[0 Francisco e suas Faixas Marginais atinge-se os principais
objetivos intentatos com a realização do evento.

O êxito obtido com a realização de Reuniã'o Preparatória no
período de 13 a 22/08/77, envolvendo discussões preliminares e
a fixação das diretrizes básicas foi bastante significativo, pois
possibilitou uma antevisio do alcance que teria o Simpósio entre
a comunidade geológica.do país.

O expressivo número e o. padrfo qualitativo dos trabalhos
ap,resentados desencadearam discussões do mais alto nível cien-
ttflco, propiciando a consolidação de algumas hipóteses de tra-
~alho e estimulado o apareCÍJIlentode novas idéias e indagações,
atendendo, portanto, a dialética que norteia os princípios meto-
dológicos das ciências da terra.

A Diretoria do Núcleo da Bahia gestfo 79/80, espera que
este acervo técnico-científico venha efetivamente a representar
para os técnicos e geocientistas do país um dispositivo para a
compreensfo da evolução geológica, e da distribuição espaço-
temporal dos processos metalogenéticos correlatos deste impor-
tante segmentocrostal. .

Para superar as dificuldades naturalmente emergentes na
consecução de um. conclave dessa natureza a Diretoria do Nú-
cleo da Bahia,contou com o apoio decisivo da Secretaria das
Minas e Energia do Estado. da Bahia, assomando em todas as
ocasiões o elevado espírito público e a profunda consciência
técnico-científica do seu titular geólogo Paulo Ganem Souto.

Ernesto Fernando Alves da Silva
Presidente do Núcleo da Bahia



Esta ediçio especial COD8OIidadefinitmmente a fecunda
as&Odaçio elaSeaetuia das MiDase Energia e a Sociedadr 818-
siIeiJa de Geologia na úea da diwIpçio ampla da infoflD8Çáo
científica. Ao êxito das tIês publicações anteriores se somará
este volume sobre a geoIopa cio Cratou do Sio Francisco.

O resultado deste
.

esforço CODjuntóestá cumprindo
satisfatoriamente o objetivo comum, que i o de transmitir à
comUDidadeos principais p8I808no progresso do conhecimen-
to aeoI6&icoaerado no Estado da Babia, evitando a estocasem
da informaçio científica e suas conseqüências.

Por outro lado, 08 problemas e 88particularidade da geolo-
gia b8iana cada vez mais se revestem de maior importância
para a compreeusio elaaeoIOJia brasileira, o que pode ser ates-
tado pelo nível de inteleae levantado pelo Simp6sio do
Cratou cio SIo Francisco, e pelo nível elaparticipação nacional
que ele conteft.

Manfredo Pires Cardoso
Coordenador



PREFÁCIO

Para a realização do I Simpósio sobre o Craton do SãOFran-
cisco e suas faixas marginais, foram estabelecidos critérios espe-
cíficos de atuação das Comissões Regionais. Estas se$rn respon.
sáveis pela ordenação da sistemática dos trabalhos a serem apre-
sentados, enfatizando os principais problemas dentro das suas
respectivas áreas de atuação. Objetivou-se, com esta organização,
a facilidade de comunicação dentre todos os interessados nos
temas em que foram subdivididos os trabalhos, ou sejam;
trabalhos de Integração Regional para ordenação e sistematiza-
ção dos elementos maiores relativos ao craton, cuja coordenação
coube ao Dr. Femando Flávio Marques de Almeida; trabalhos
sobre o embasamento do craton com coordenação do geólogo
Juracy de Freitas Mascarenhas; trabalhos sobre as coberturas do
craton com coordenação do colega Augusto José Pedreira; tra-
balhos sobre as Faixas Marginais Setentrionais Sergipana, Ria-
cho do Pontal e Rio Preto, com coordenação do colega Benja-
min Bley de Brito Neves; trabalhos sobre a Faixa Brasz1iacom
coordenação do colega Onildo João Marini; e trabalhos sobre a
Faixa Araçuaí englobando a área sudeste e sul do craton, com
coordenação do colega Oscar Paulo Gros!liBraun.

Embora o Simpósio tenha cumprido com os objetivos ge-
rais programados, e seu êxito tenha sido inegável, numerosos
problemas contribuíram para que a sistemática estabelecida não
tenha sido completamente realizada, ocasionando ao fmal,
mudanças sensíveis quanto à estruturação prevista.

Entretanto, pode-se considerar que os resultados obtidos

refletiram, no todo, as dificuldades e os avanços globais ineren-
tes à própria evolução dos conhecimentos relativos às áreas
precambrianas, para as atuais condições da geologia do Brasil.
Percebeu-se, por exemplo que caminha~se a passos largos para
a ordenação dos feqômenos geológicos e dos ciclos geotec-
tônicos visando o entendimento global, e para tanto, aplicam-
se, ou sente-se a necessidade urgente de aplicar os elementos
geoquímicos, geofísicos e geocronológicos, como ferramentas
imprescindíveis na análise e interpretação dos modelos genéticos
e evolutivos.

Contrapõem-se os modelos contemporâneos aos modelos
geológicos clássicos, e abrem-se numerosas diretrizes de pesquisa
no campo da geologia econômica. Já não satisfazem as estrutura-
ções padronizadas de organizações de simp6sios, preferindo-se
estabelecer orientações mais restritas e objetivas às ternáticas em
discussão.

Como exemplo desta atual tendência, ficou claramente evi-
denciado que os debates referentes aos limites particulares do
craton do São Francisco, sob a imposição dos conhecimentos
atuais e das exigências de elementos de prõva, transcorreram
sob a aura da incerteza, pois:
a. são necessários dados geológicos menos subjetivos;
b. as faixas marginais de dobramento, ao se comportarem geo-

logicamente de maneiras diversas, impõem sérias limitações
ao conceito de craton e aos seus limites;

c. o conhecimento intrínseco das faixas marginais, de sua estra-
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tigrafia, de sua tectônica, de seu metamorfismo, ainda sfo
incompletos;

d. a defInição genética das litologias envolvidas ainda é insufi-
Ciente, e consequentemente, o modelo geol6gico é parcial-
mente realista;

e. a limitação da evolução cronol6gica dos eventos carece da
confurnação dos dados de datações absolutas, altamente
carentes;

f. a limitação dos espaços geotectônicos envolvidos nos mode-
los estabelecidos, dependem, em grande escala, de dados geo-
físicos que delineem a compartimentação estrutural;

g. os estudos estruturais e de deformação policíclica nio vêm
acompanhando passo a passo os conhecimentos estratigráfi-
coso

h. os ~tudos de quimismo de rocha ainda vêm sendo realizados
timidamente.
Por outro lado, é importante observar que o conhecimento

destas necessidades já é um grande passo na procura das solu-
ções mais realistas. Mesmo nos centros geologicamente mais
avançados, as soluções fmais para inúmeros dos problemas deba.
tidos no Simp6sio ainda estão por serem conhecidos.

Neste contexto e em função da gama de problemas antes for-
mulados, exaustivamente discutidos no decorrer dos trabalhos e
durante a reunião fmal do Simp6sio, foram extraídas várias
recomendações a serem pensadas e executadas pelos colegas e
pelas instituições de ensino, pesquisa, empresas privadas e go-
vernamentais, e que em seguida são enumeradas:
1. Criação de uma Coordenação ou Comissão Técnico-Cien-

tífica para o Craton do São Francisco, a qual, por meio de
Grupos de Trabalho ou Sub-comissões, elaborem estudos
sobre temas específicos da geologia do craton.
Como resultado destes estudos seriam propostas reuniões
de debates em forma de Simp6sios ou Mesas Redondas.
Outro enfoque para o mesmo assunto seria, que nos Simp6-
sios Re~nais da S.B.G., a organização deveria ser estabele-
cida em função de temas específicos e nio por áreas de
atuação.

a) Gênese e evolução de greenstone belts;
b) Caracterização das rochas granutlíticas do evento Jequié;
c) Origem e evolução das estruturas ovaladas arqueanas;
d) Caracterização dos estilos estruturais superimpostos nas

Faixas M6veis;
e) Integração de dados geológicos e geofísicos para o desenvol-

vimento de modelos geodinâmicos;
f) Caracterização de Províncias Geotectônicas;
g) Metalotectos de Faixas M6veis, Coberturas e Embasamento

Cratônicos;
h) Evolução do magmatismo plutônico de áreas cratônicas~
i ) Evolução de áreas cratônicas;
j ) Correlação entre a evolução de áreas cratônicas brasileiras e

de outros países;
k) Províncias Metalogenéticas e Mapas Metalogenéticos;
I ) Ambientes de sedimentação précambrianos;
m)Estudo e análise das Faixas Marginaisdo Craton do São Fran-

cisco, por meio dos seguintes temas:
- Sedimentação - Estratigrafia
- Análise estrutural
- Magmatismo
- Quirnismo
- Geocronologia
- Geofísica
- Evolução geotectônica

2. Estabelcimento de critérios geoquímicos padronizados para
interpretação genética de litogias.

3. Estabelecimento de programas geocronol6gicos a curto, mé-

-~--_._-

dio e longo prazos, para regiões cujos conhecimentos geol6-
gicos sejam suficientemente controlados para permitirem
a análise da interação dos fatores estruturais e petrogenencos
que influenciam os resultados analíticos.

4. Recomenda-se ao Departamento Nacional da Produção Mi-
neral - DNMP, a continuação da política de mapeamento
geológico para as escalas 1:100.000 e 1:50.000 nos moldes do
I Plano Mestre Decenal, com ênfase nas fei~s e ambientes
metalogenéticos propícios à defInição de Áreas-Alvo para
pesquisas de semi-detalhe e detalhe.

5. Considera-se altamente relevante a iU1lpliaçãoda pesquisa
geol6gica pura no Brasil, para permitir o avanço das geociên-
cias.
No particular deverio ser estabelecidos programas geológicos
integrados a serem fmanciados por 6rgfos governamentais.
As empresas de Geologia e Mineração poderio colabor8f efi-
cientemente por meio de bolsas de estudos e teses de p6s-
graduação ao proporem às Universidades temas específicos de
P.'squisa, que embora nio sejam compatíveis, a curto prazo,
cóm as diretrizes das empresas, serio necessárias à compreen-
são dos ambientes e modelos metalogenéticos.

6. Criação de uma Coordenação de Geofísica dentro da estru-
tura da Comissão Técnico-Científica do Craton do Sfo Fran-
cisco, com os seguintes objetivos:

a) fornecer apoio às coordenações existentes;
b) fornecer apoio de dados geofísicos básicos;
c) fornecer apoio às áreas fora do craton;
d) sugerir ao DNPM e às Secretarias de Minas dos Estados da

Bahia e Goiás, e 6rgfos correspondentes dos Estados de
Minas Gerais e Sergipe, os seguintes projetos geofísicos com-
plementares para conhecimento integral do craton:
- Projeto Aerogeofísico Barreiras-Guanambi;
- Projeto Carta Bouguer ao Milionésimo;
- Projeto Integração de Dados Geológicos, Geofísicos e Geo-

físicos do Estado da Bahia;
- Projeto Integração de Dados Geológicos, Geofísicos e

Geoquímicos do Craton do São Francisco;
e) sugerir ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

e Tecnológico - CNPq, e à Comisslo de Geodinâmica os
seguintes trabalhos:
- Medições elétricas e de Correntes Telúricas no craton;
-,- Realização de perfis sísmicos estratégicos e perfIS de ele-

troresistividade para apoio aos cálculos quantitativos da
crosta e das coberturas do craton;

- Estabelecer um programa sistemático de medida do Regi-
me Térmico do Craton.

Vale acrescentar neste fmal de exposição que dos 35 resu-
mos apresentados e debatidos no Simp6sio, apenas 23 foram
recebidos para publicação nos Anais. Ao início previa-se tam-
bém a publicação dos debates para cada trabalho apresentado,
entretanto, o rendimento obtido ap6s a transcrição das fitas gra-
vadas nio foi suficientemente elevado para permitir uma conti-
nuidade 16gicados assuntos debatido,s e por esse motivo optou-
se pela sua eliminação.

Ao complementarmos estas considerações queremos deixar
expresso em nosso nome e em nome da Comisslo Organizadora,
o mais vivo reconhecimento aos colegas ge610gose às Empresas
que colaboraram para a organização e êxito deste Simp6sio.

Nos trabalhos apresentados em seguida, os colegas terio
oportunidade de analisar, avaliar e concluir sobre a- situação
atual dos conhecimentos geológicos no craton do São Francisco,
e, por outro lado, estebelecerem diretrizes futuras de trabalhos
que levem ao aprofundamento das idéias que hoje prevalecem.

Juracy de FreitllsMascarenhas
Coordenador
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PARTE I - INTEGRAÇÃO REGIONAL

PARTE I

INTEGRAÇÃO REGIONAL

o CRATON DO PARAMIRIM

E SUAS RELAÇÕES COM O DO SÃO FRANCISCO
F. F. M. de Almeida

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo SA.

The Paramirim Craton is described as a crustal segment stabilized after the Jequié
ev"ent and surrounded by mobile belts. During the Proterozoic this' eraton was
partia1ly remobilized and its original borders were modified. The São Francisco
Craton, the foreland of the marginal brasiliano belts of folding, is constituted by
the stable innermost area of the Paramirim Craton armexed to a long part of the
Coastal mobile belt in the State of Bahia which was not reworked by the Brasiliano
Cycle.

INTRODUÇÃO
Tem-se observado que regimes tectônicos desenvolvidos

em fms do Arqueano denotam marcada influência na história
subseqüente, podendo mesmo estender-se ao Fanerozóico.
Áreas cratônicas subcirculares a elíticas, com poucas centenas
de milhares de quilômetros quadrados, são envolvidas por
cinturões de evolução tectono-metamórfica policíclica, de
repetida e intensa mobilidade. Enquanto que aquelas são
constituídas de ~aisses e rochas granitóides entre as quais
se intercalam seqüências supracrustais arqueanas, de natureza
vulcânico-sedirnentar e metamorfismo geralmente baixo, os
cinturões móveis pericratônicos exibem efeitQs de episódios
de tectogênese, metamorfismo geralmente de médio .a alto
grau, plutonismo e intenso magmatismo. Em todos os conti-
nentes tem sido comprovada a existência desses primitivos
crátons, cuja relativa estabilidade se estabeleceu entre fms do
Arqueano e o Proterozóico Antigo. Vinte e sete foram rela-
cionados recentemente por Goodwin (1977). Eles despertam
interesse, não só por apresentarem os mais evidentes teste-
munhos da história antiga do planeta como por .conterem
concentrações minerais em níveis econômicos, sobretudo
relacionadas com a presença de seus cinturões de rochas
verdes (greenstone belts).

Muitas dúvidas persistem em relação às condições espaço-
-temporais de formação dos primitivos crátons, seus cintu-
rões de rochas verdes e os cinturões móveis limitantes. Admi-
te-se ter havido acentuado diacronismo nessa história, nos
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diversos continentes, e o tempo durante o qual se formaram
os greenstone belts excederia 1.200 Ma (Glikson, 1976).
Algumas das faixas de mobilidade crostal elevada manifes-
taram atividades recorrentes desde fms do Arqueano até o
ocaso do Proterozóico, como se deu com os cinturões móveis
Ubendiano (Kroner, 1977 a) e o Mozambique (Hepworth,
1972) na África, e o cinturão móvel Costeiro no Brasil. Outros
estabilizaram-se em várias ocasiões, para não mais sofrerem
atividades recorrentes após havê-Ias manifestado durante
1.000 ou 2.000 Ma. Tal é o caso dos cinturão Limpopo
entre os crátons da Rodésia e Kaapvaal para juntos constitui-
rem o cráton pan-africano do Kalahari, e o trecho baiano do
cinturão Costeiro, para integrar o cráton do São Francisco.

Como conseqüência de sua demorada e complexa história
dinâmica e intensidade dos processos térmicos -e tectônicos
que os afetaram, os cinturões móveis apresentam as maiores
dificuldades em sua interpretação, correlações à distância
de suas litologias e estruturas, ciclos e fases tectônicas, fenô-
menos de metamorfismo e magrnatismo.

As datações por métodos radiométricos fornecem resulta-
dos cujo significado pode ser cheio de dúvidas.

Alguns cinturões móveis satisfazem ao conceito de mobile
belts (Anhaeusser et al., 1969): cinturões metan1órficos linea-
res, mais novos, que tendem a envolver os núcleos cratõnicos
antigos, e se caracterizam por metamorfismo de alto grau,
granitização e, frequentemente, deslocamentos transcorrentes.
A expressão foi usada para substituir orogenic belts, conside-
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rados por esses autores como implicando em evolução geotec-
tônica envolvendo geossinclíneos e orogênese. Todavia,
casos hâ comprovando que em certos trechos, e em determi-
nadas ocasiões, essas faixas de prolongada mobilidade podem
ter assistida à evolução de natureza "geossinclinal" cujos
produtos podem ter sido inteiramente removidos pela erosão,
ou ainda serem claramente reconhecidos no terreno, tal como
ocorre nos cinturões Damara e Congo Ocidental na África
e no trecho meridional do cinturão Costeiro no Brasil.

No presente trabalho, de caráter introdutório, o autor
procurou reunir elementos que demonstram a existência pre-
térita de um trecho da crosta no Brasil, que após o evento
Jequié e antes mesmo do estabelecimento dos efeitos do
ciclo Transamazônico sobre ele, adquiriu relativa estabilidade,
reunindo características dos crátons arqueanos identificados
em todos os continentes. Discute, ainda que em caráter
preliminar, o problema de seus limites, assim como as relações
espaço-temporais com o cráton do São Francisco, do qual
foi em parte precursor. Numerosos trabalhos têm sido publi-
cados sobre as regiões que serã'o mencionadas, achando-se
em maior parte resumidos no volume dos Anais da Reunião
Preparatória para o Simpósio do Cráton do São Francisco
e suas Faixas Marginais (Publ. Esp. 3, Núcleo da Babia, SBG,
1978).

o CRATON 00 PARAMIRIM
CONCEITO
A região que no Brasil se estende a leste do cráton Ama-

zônico constitui o extenso domínio de atuação dos fenô-
menos relacionados com o ciclo Brasiliano. Dentro de sua
grande heterogeneidade, o cráton do Paramirim (Almeida,
1978a) nela se destaca como uma área de embasamento ar-
queano que no decorrer do Proteroz6ico, e mesmo após,
no Fanerozóico, sempre teve mais atenuadas todas as 11UU1iÍes-
tações tectônicas, magrnáticas e metamórficas se comparadas
com as realizadas longe dela. O cráton tem configuração
ovalada, alongando-se a NNE-SSW, tendo ocupado área que
originalmente ultrapassou 900.000 km2. Estende-se por partes
dos estados da Babia, Minas Gerais, Goiás, Piauí e Pernam-
buco.

O cráton do Paramirim é uma entidadegeotectônica de
idade pré-transamazônica, situada numa região que foi inten-
samente afetada pelo evento Jequié, tal como o foram os cin-
turões m6veis que o rodeiam, pelo que se teria originado após
esse evento, seja ainda no final do Arqueano ou já em inícios
do Proterozóico, com o que se equipara aos crátons primitivos
do Canadá, oeste da Austrália, índia peninsular, sul da África,
Sibéria, etc.

Admitindo-se o fator 1,42 e não 1,47 para a constante de
desintegração do Rb, hoje internacionalmente mais aceito,
o evento Jequié ter-se-ia desenrolado entre 2,7 e 2,9 Ga,
enquanto que o limite recentemente proposto p'ara o Ar-
queano (James, 1978) corresponde a 2.500 Ma.

O cráton do Paramirim é envolvido por cinturões m6veis de
evolução polimetam6rfica, cujos derradeiros eventos se pro-
cessaram a cerca de 650 - 500 Ma. Esses cinturões sã'o:
o Alfenas a sul e sudoeste (Almeida et al., 1979); Ceres a
oeste, em Goiás; Costeiro a leste (Mascarenhas, 1973; Masca-
renhas et al., 1976; Almeida, 1978 a) e o domínio Caririano,
que também tem caráter de um cinturão m6vel de longa
evolução, situado a norte do cráton.

As bordas do cráton do Paramirim foram mais ou menos
intensamente modificadas pelos eventos posteriores, no decor-
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rer do Proteroz6ico; ou acham-se ocultas por coberturas
diversas, ou ainda não foram suficientemente investigadas,
pelo que o problema do estabelecimento de seus limites
originais, de grande significado para a geologia do Pré-Cam-
briano brasileiro, permanece grandemente em aberto.

EMBASAMENTO
O embasamento do craton do Paramirim constitui um dos

temas específicos deste Simpósio, pelo que não será aqui
motivo de maior atenção. Lembra-se, porém, que em maior
parte se acha oculto sob coberturas diversas ou depósitos
de aparência "miogeossinclinal" que sobre ele se desenvol-
veram durante o Proterozóico. Em Minas Gerais o embasa-
mento está bem exposto nas altas bacias dos rios Grande,
Doce, Paraopeba e São Francisco. Compreende o Grupo
Barbacena (Ebert, 1957, 1962) e seus possíveis correlativos
(Herz, 1970), inclusive o Complexo de Guanhães, geralmente
indicados nos mapas como Pré-Cambriano Indiviso ou CD.
Constitui-se de tipos diversos de gnaisses e migmatitos, inclu-
indo anfibolitos, charnockitos, granitos, granodioritos e
outras eruptivas, assim como máficas e ultramáficas que
podem representar restos de greenstone belts. Rochas supra-
crustais de baixo grau metamórfico distribuem-se nesses com-
plexos, algumas constituindo seqüências de tipos greenstone
belts. É esse o caso do Supergrupo Rio das Velhas, assim
interpretado por Schorscher (1976) e Almeida (1976 a),
que contém rochas vWcânicas de fIliação komatiítica (Schors-
cher, 1978). Também a Formação Lafaiete (Pires, 1978) e
provavelmente os xistos, itabi!itos e rochas metam6rficas
penetradas pelo embasamento remobilizado (Hoffmann,
1978) da região de Gouvea, exemplificam essas seqüências.

.Mül1er et alo (1978) reconheceram natureza komatiítica em
outras rochas do embasamento cristalino a sul e leste do
Quadrilátero Ferrífero. Algumas datações Rb/Sr, inclusive
isócronas, e K/Ar em minerais, posto que ainda em caráter
de reconhecimento (Aldrich et al., 1966; Herz, 1970; Hasui
et al., 1976; Neves et al., 1979) indicam a idade arqueana
desse embasamento assim como a importância que nele teve
o evento Jequié.

Na Babia, os complexos arqueanos gnáissicos mais ou
menos intensamente migrnatizados, com granodioritos e gra-
nitos associados, e granulitos locais, expõem-se amplamente
naS regiões' centrais e orientais do cráton do Paramirim, o que
deles se conhece tendo sido resumido pof Pedreira et al.
(1978). Diversas seqüências de rochas supracrustais, repre-
sentadas por sedimentos e vulcânicas associadas, sobretudo
básicas, metamorfizadas em grau baixo, têm sido interpretadas
como greenstone belts. Sua idade arqueana nem sempre é
confirmada pelas datações radiométricas, ao que parece
devido à rehomogeneização isot6pica que sofreram durante
intensos processos tepnotectônicos ligados ao ciclo Transama-
zônico, mas para a formaçã'o inferior do Complexo Contendas-
-Mirante' a idade arqueana parece estar confirmada (Marinho
et al., 1978). Os grupos e formações Brumado, Urandí,
Colomí, Boquira, Capim e Jacobina seriam outros exemplos
desses cinturões de roChasverdes espalhados no embasamento
granítico-gnáissico do cráton do Paramirim na Babia (Masca-
renhas, 1976; Pedreira et al., 1978). Em Goiás, Costa et al.
(1976) também consideraram como um greenstone belt as
rochas verdes da região de Dian6polis.

'Embora os conhecimentos relativos ao embasamento do
cráton do Paramiiim sejam ainda muito incompletos: são
suficientes para porem em evidência sua semelhança com
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outros crátons arqueanos do mundo, dcix.,!-ndosupor história
evolutiva comparável.

Não sabemos ao certo a época de estabilização original
do cráton do Paramirim, desconhecendo-se enxames de diques
não metamorfizados ou coberturas compatíveis com sua gran-
de antiguidade. Seu embasamento foi intensamente afetado
pelo evento Jequié, que possivelmente remobilizou crosta
continental ainda mais antiga da qual já fariam parte seqüên-
Cias supracrustais do tipo greenstone belt. O paralelismo à
borda do cráton, das formações Lafaiete e Grupo Don Silvério
(se for arqueano), do Complexo (;ontendas Mirante e do Gru-
po Jacobina parece refletir a atuação de processos tectogênicos
realizados no cinturão móvel Costeiro sobre estruturas do
cráton vizinhas à sua borda, no ciclo Transamazônico, senão
mesmo antes. Fenômeno comparável observa-se às bordas
do cráton da Rodésia (Wilson, 1973; Coww et al, 1976).
A sedimentação do Supergrupo Minas processou-se sobre a
borda do cráton do Paramirim, que de tal modo tem sua idade
de estabilização, provavelmente incompleta, situada entre
os ciclos Jequié e Transamazônico.

LIMITES
O problema dos limites entre os primitivos crátons e os

cinturões móveis adjacentes pode oferecer grandes dificulda-
des. Em certas regiões, são bruscos e bem definidos por
acidentes tectônicos maiorés, zonas suturais marginais profun-
das reconhecíveis por métodos geológicos e geofísicos. Tais
são os casos, entre outros, dos limites entre o cráton Slave e
a província Churchill e os limites oeste e sul do cráton Supe-
rior no Canadá (Gibb e Thomas, 1976); dos crátons Karna-
taka e Bastar com o cinturão móvel Eastern Ghates da índia
peninsular (Subralunanyan, 1978); do cráton do oeste Mri-
cano, a leste (Caby, 1970; Bayer e Lesquer, 1977; Louis,
1977); do cráton Yilgarn com os cinturões Darling a oeste
e Fraser a sul (Glikson e Lambert, 1973; Mapa Gravimétrico
da Austrália, 1976); do limite sudeste do cráton de Aldan
com a faixa Dzugdzhur-Stanovik, na Sibéria (Savinskiy et
al., 1971), etc. São assinalados por faixas de falhas marginais,
frequentemente pela presença de intrusões máficas e ultrarnã-
fica ou outras eruptivas de diversas idades e por anomalias
lineares gravimétricas Bouguer positivas. É desse tipo o limite
do craton do Paramirirn com o cinturão móvel Alfenas, em
Minas Gerais e sul de Goiãs (Alrneida et al., 1979).

Em outros casos, todavia, .os limites entre os primitivos
crátons e os cinturões móveis marginais podem ter caráter
de transição lateral ou ser difusos e indefinidos, devido às
modificações mais ou menos intensas que sofreram no decor-
rer da evolução dos cinturões móveis.

Os reflexos dos fenômenos de evolução dos cinturões
móveis podem às vezes se fazer sentir a mais de urna centena
de quilômetros para o interior do cráton, como se observa
no da Rodésia, a partir do cinturão Limpopo, pois atingem
Bulawaio (Coward et al., 1976). Bennett (1972) discute as
relações entre o cinturão Limpopo e as bordas do cráton
da Rodésia na Botswana oriental, enfatizando as dificuldades
em se estabelecer o limite, mascarado pela falta de distinções
estruturais, aparentemente devida a um evento tectono-
-magmático realizado a ~rca de 2000 Ma. No cinturão
Mozambique, onde expostos seus contactos com os crátons
arqueanos, eles se mostram transicionais, e muitos compo-
nentes dos velhos complexos gnáissicos e granítico-greenstones
podem ainda ser reconhecidos no interior do cinturão móvel
(Krt$ner, 1978). Também no oeste da Austrália a passagem

do 'cráton Yilgarn para os cinturões móveis Ophthalrnian a
norte e Albany-Esperance a sul apresenta-se com gradual
aumento das deformações e do metamorfismo (Glikson
e Lambert, 1973).

Nos casos de transição entre os crátons e os cinturões
móveis, critérios mais ou menos arbitrários têm sido propos-
tos para delimitá-Ios. Mason (1973) sugeriu como limite
entre o cinturão Limpopo e o cráton da Rodésia o da remo-
bilização do embasamento. Rob~rtson (1968) indica .como
limite o aparecimento de fácie granulítica no cinturão móvel,
o que raramente se verifica no interior dos crátons adjacentes,
e a isógrada do ortopiroxênio é sugerida por Krôner ( 1977 c).
Por vezes, mudanças profundas se realizaram na crosta cratô-
nica, que foi regenerada e isotopicamente rejuvenescida,
e mesmo cinturões móveis ou geossinclíneos podem ali ter-se
estabelecido mais tarde (Krl$ner, 1977 a). Com isso, os linútes
cratônicos passam a variar nos sucessivos ciclos tectogênicos,
ora expandindo-se pelo acréscimo de trechos não remobiliza-
dos dos cinturões móveis adjacentes, ora retraindo-se com o
retrabalhamento de suas bordas, fenômenos que nos parecem
claros nas relações entre os crátons do Pararnirirn e do São
Francisco, como veremos. O resultado dessa evolução conduz
ao aspecto de uma área cratônica circundada por faixas de.do-
bramentos lineares dispostas às suas bordas e indicando vergên-
cia em direção a ela. O conjunto adquire a aparência de um
primitivo núcleo que cresceu com a adição dessas faixas mar-
ginais, como lembra o craton do São Francisco (Fig. 1), quan-
do em realidade foi o inverso que se deu, o craton original
tendo sido retrabalhado em suas bordas. Disso se conclui que
os limites cratônicos variam de um para outro ciclo, só tendo
significado como tais quando referidos a um determinado
ciclo.

O CINTURÁO MÓVEL ALFENAS E OS LIMITES SUL E
SUDOESTE

No sul de Minas Gerais, mais ou menos na altura de Três
Corações, separa-se um ramo do cinturão móvel Costeiro
que toma o rumo noroeste, contornando. a sul e sudoeste o
cráton do Paramirirn em direção a Goiãs. Foi designado aio-
turão móvel Alfenas (Almeida et al., 1979). Suas rochas,
de fácies anfibolito a granulito, são gnáisses, migmatitos,
tipos de granulitos, charnockitos, metabasitos e rochas calcos-
silicatadas. Incluem-se em maior parte no Grupo Amparo
(Wernick, 1967; Fiori et al., 1978) ou ainda no Complexo
Varginha-Guaxupé (Mapa Geológico do Brasil, Folha Rio de
Janeiro-Vitória-Iguape). Seus granulitos foram descritos
por Oliveira (1973), da região de São José do Rio Pardo.
Pela referida Folha verifica-se que rochas charnockíticas se
expõem numa faixa quase contínua que passa por Eloi ~en-
des, Alfenas, Muzambinho, Guaxupé e Arceburgo, na borda
norte da faixa de dobramentos, portanto junto' ao contato
com o cráton do Paramirim, contra o qual parece ter-se ele-
vado o cinturão móvel para expor à superfície rochas crustais
de maior profundidade. Todas essas rochas são atribuídas
ao ciclo Transamazônico,mas durante o Brasiliano sofreram
diaftorese e intensos processos de migmatização, remigmati-
zação e granitização. Também ao cinturão Alfenas parecem
pertencer rochas de mais. baixa fácies metamórfica, gnaisses,
xistos e quartzitos atribuídos ao Grupo São Joã'o dei Rei,
de idade brasiliana.

Embora as determinações radiométricas de idade das
rochas do cinturão Alfenas em Minas Gerais acusem valores
transarnazônicos e brasilianos- (Fiori et al, 1978), não se
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pode excluir a possibilidade de, tal como no sul de Goiãs,
pelo menos algumas de suas rochas granulíticas serem arquea-
nas, rehomogeneizadas nesse ciclo ou só então tomadas
sistemas isotopicamente fechados com a elevação. a níveis
mais altos da crosta.

Vale aqui notar que o grande complexo de rochas alcali-
nas de Poços de Caldas apresenta um posicionamento tectô-
nico bem diverso do manifestado pelas intrusões de mesma
natureza, também do Cretáceo Superior, que penetraram pró-
ximo à borda sul do cráton do Paramirim, pois que se localiza
justamente na bifurcação dos cinturões Alfenas e Costeiro.

É de se observar, ainda, que próximo à borda SWdo cráton
do Paramirim, e subparalelamente a ela, se dispõem as intru-
sões graníticas brasilianas (Besang et al., 1977) da região entre
Monte Carmelo e Ibiá e o gabro de Monte Carmelo. Também
próximo a ela situa-se a borda da bacia fanerozóica do Paraná
e as longas falhas orientadas a noroeste, às quais se relacionam
as intrusões ultramáfico-alcalinas e os kimberijtos cretáceos.
Evidencia-se a herança tectônica da zona limítrofe entre as
duas províncias pré-cambrianas.

O limite sul do cráton do Paramirim, onde se expõe em
Minas Gerais, coincide com a faixa de gnaisses, migmatitos
e micaxistos do chamado Complexo Campos Gerais (projeto
Sapucaí, DNPM/CPRM, 1974). Ela se caracteriza pela presen-
ça de numerosos falhamentt's longitudinais, destacando-se
os de empurrão contra ri cráton a norte, que se estendem até
proximidades de Barbacena e São João deI Rei. Também
com essa faixa coincide grande número de intrusões pequenas
de rochas máfico-ultramáficas pré-cambrianas, ou seus produ-
tos de metamorfismo. Ela põe em contato o embasamento
do cráton do Paramirim, cujas rochas denotam fácies variando
de anfibolito a xisto-verde, e suas coberturas, Com a faixa
de ocorrência de rochas charnockíticas do cinturão Alfenas,
de evolução policíclica até o Brasiliano.

Gravimetricamente esse contato .caracteriza-se por uma
acentuada anomalia linear Bouguer positiva, paralela a uma
faixa de anomalias negativas, claramente reconhecíveis no
Mapa Gravimétrico do oeste e sul de Minas Gerais, nordeste
de São Paulo e sul de Goiás, de autoria de Haralyi (1978,
inédito). Magneticamente o contato é bem claro, pois o
padrão linear das ano{l1.alias,paralelo ao Complexo Campos
Gerais, contrasta com o padrão menos regular, sub-retangu-
lar, que elas apresentam na área eratônica a norte, como se
observa no Mapa de Isoanômalas de Intensidade Magnética
Total (Convênio Geofísico Brasil-Alemanha, 1972).

Sob a cobertura da bacia do Paraná a extensão das referidas
anomalias gravimétricas lineares (Fig. 3. in Almeida et al.,
1979) permite identificar-se claramente a posição da borda
oculta do cráton do Paramirim. No sul de Goiás, já fora
da cobertura paleozóica e dos derrames basálticos, o .limite
do craton também é reconhecível no referido mapa de Haralyi
(1978) até à região de Pontalina. Daí para norte faltam infor-
mações geofísicas. Existe, contudo, uma faixa de intrusões
ultramáficas, incluindo as de Cromínia, Mairipotaba, Hidro-
lândia, arroio Bonsucess~ (a leste de Goiânia)~e Abadiania
(a nordeste de Anápolis) (Berbert et al., 1970; Mello e Berbert,
1969), que supomos assinalarem aproximadame.nte o limite
do cráton do Pararnirim com o cinturãomóvel Alfenas. A
oeste dessa faixa ocorrem no cinturão, à semelhança do que
se passa no oeste de Minas Gerais, numerosas áreas, algumas
já mapeadas, de rochas de fácies granulito (Nilson e Motta,
1969) incluindo gnaisses gábricos, piroxenitos, quartzo-
-anortositos, chamockitos, enderbitos, etc. Também rochas
de origem parametamórfica acham-se associadas a esse com-
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plexo. Os enderbitos da pedreira BRASILENGE, próximo
a Goiânia, aparentemente tem idade arqueana dada por isó-
crona não muito boa, Rb/Sr (r.t.) de 2.8 Ga (inf. pessoal,
K. Kawashita, 1979).

O CINTURÃO M6VEL CERES E O LIMITE OCIDENTAL
Na região centro-oeste de Goiás o embasamento do cráton

do Paramirim está aparentemente exposto, representado
pelo complexo de gnaisses, granitos gnaissificados, granitos,
anfibolitos e nUgmatitos atravessados pelos rios Manoel Alves,
Palmas e Paraná, -tendo embutidos por dobramentos, restos
de cobertura meso-proteroz6ica dos grupos Araí e Natividade.
O greenstone belt da regiã'o de Dian6polis apoiaria a idéia de
se expor o embasamento do cráton nessa área de remobili-
zação brasiliana. .

O cinturão móvel Ceres, que na regiã'o central de Goiãs
separa os crátons Amazônico e do Paramirim, parece ter
analogias com o cinturã'o Costeiro, havendo razões que apon-
tam terem sido suas principais deformações e mais intenso
metamorfismo, de idade arqueana. Sua evolução policíclica
acha-se comprovada por datações radiométricas (Cordani e
Hasui, 1975). Rochas de mais alto grau metarnórfico, nas
quais se incluem os grandes maciços mãfico-ultrarnãficos de
Tocantins e Barro Alto associam-se a enderbitos e gabros
datados do. Arqueano (Hasui e Almeida, 1970; Cordani e
Hasui, 1975). Há idades transamazônicas, tendo possivel-
mente havido sedimentação durante esse ciclo. A evolução
policíclica continuou-se até o final do Proterozóico, com os
ciclos Uruaçuano e Brasiliano, cujos metassedimentos corres-
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pondentes se estendem para o interior do cráton do Parami-
rim. Unicamente com métodos geofisicos se poderá estabe-
lecer o limite entre ele é o cinturlo móvel Ceres, sendo mera-
mente tentativa a Jinlui que o indiea na Fig. 1. Tampouco
se acham esclarecidas as relações entre este dnturão e o
Alfenas, que certamente penetra no sul de Goiú. Lembrarilos
a possibilidade de que o acidente tectônico de Piren6po1is
(megaflexura dos Pirineos, Almeida et al. 1977) esteja ass0-
ciado à junção de ambos, à semelhança do que ocorre com
a tenninação mineirJ do cinturlo Alfenas.

O LIMITE NORTE
O limite norte do cráton do Paramirim, quase todo coberto

pelo Fanerozóico, permanece indefinido. Ele separa o cráton
do domínio Caririano a norte, área m6vel na qual se reconhe-
cem os efeitos dos diversos ciclos proterozóicos, assim como
e.q>osições locais do Arqueano. O mapa simplificado de
Santos e Caldasso (1978, Fig. 2) sugere uma estruturação
tectônica da faixa Riacho do Pontal semelhante à das demais
faixas de dobramentos desenvolvidas sobre as bordas lábeis,
de evolução policíclica, do cráton do Paramirim. O metamor-
fwno proterozóico alcança fácies anfibolito, existem intruslSes
de pequenos corpos circunscritos de granitos e do domo man-
teado de Lagoinha, assim como de algumas rochas rnáfico-
-ultramáficas. Um sistema de falhas de empurrão, com movi-
mentação em direção ao cráton do São Francisco completa
o quadro de' analogias com as demais faixas que envolvem
este 'último. O maciço migmatítico dePaulistânia, com
seus granitos ,de anatexia, parece já fazer parte do cinturão
!11óvelrepresentado pelo. domínio Caririano e caracterizado
pelos grande", sistemas de falhas transcoiTentes brasilianas
comparáveis às do dnturlo Costeiro. Os conhecimentos
atuais são, contudo, insuficientes para permitirem conhecer
á extensio norte do cráton do Paramirim.

O CINTURÃO MÓYEL COSTEIRO E O LIMITE LESTE
O cinturio m6vel Costeiro compreende toda a faixa de

evolução policíc1ica que se desenvolve entre o cráton do
Paramirim a oeste e a costa. Em direção a norte sua extensão
permanece indeftnida, mas supomos prosseguir sob a faixa
de dobramentos Sergipana até Alagoas. Para sul continua-se
até o Rio Grande do Sul e Uruguai oriental, assim apresen-
tando uma extensão e, pelo menos 3.500 km. De tal modo
compreendido, ,inclui o cinturão móvel- da Bahia (Mascare-
nhas, 1973; Pedreira,et al., 1978), os dois cinturões móveis
que Siqueira (1978) e Silva Filho e Leal (1978) distinguiram
na Bahia, os cinturõe5 metamórf1Cos do Atlantic Belt de Leo-
nardos e Fyfe, (1974) ea maior parte da regilo d~ dobramen-
tos Sudeste (Almeida et al., 1977). Suas estruturas pr6-brasi-
lianas 510 cruzadas pelas faixas de dobramentos Sergipana e
Araçuaí. Suas rochas datadas mais antigas, os granulitos de
Mutuípe, Bahia, acusam idade de cerca de 3.1 Ga (is6crona
RbISr r.t., Cordani e Iyer, 1976).

Considerando-se a história brasiliana do cinturão Costeiro,
três setores nele claramente se distinguem, embora seus limites
sejam transicionais e portanto, arbitrários. O setor norte

.compreende a região leste da Bahia, sendo sua principal carac-
terística ter-se estabilizado em seguida ao ciclo Transamazô...
nico e não ter sido posteriormente regenerado, integrando-se
à área cratônica.

A faixa Sergipana desenvolveu-se. sobre o extremo norte
do cinturio Costeiro, transversalmente às suas estruturas
antigas. O setor central compreende a regilo leste de Minas
Gerais, o Espírito Santo, Rto de Janeiro' e o Vale do Paraíba

-

em São Paulo. A extensão oriental da faixa de dobramentos
Araçuaí separa os dois setores. No que se refere 110ciclo
Brasiliano, fato importante é que no setor central não se
reconhecem até agora, restos comprovados de sedimentos
acumulados. e transformados no decorrer desse ciclo, mas
unicamente os produtos de processos variados de tectonismo,
metamorfwno, migmatização, granitização e magmatismo
a ele referíveis, que afetaram rochas pré-brasilianas.

Os setores norte e central compõem um mobile belt no
sentido de Anhaeusser et ai. (1969) ou um vestigeossinclíneo
(Clifford, 1968). Desde a regilo do Vale do Paraíba em
São Paulo até o Uruguai. onde 010 oculto. pelo Paleozóico,
o cinturão exibe evidências de sedimentação seguida de dobri\-
mentos, metamorfwno polifásico, formaçio de diversos tipos
de rochas granitóides e vulcânicas,; extenso falhamento trans-
corrente e mesmo acumulação de molassas vermelhas, eviden-
ciando um tipo de evolução geossinc1inalensiálica. Freqüentes
exposições do embasamento desse geossinclíneo em antifor-
mas, blocos tectonicamente soerguidos ou maciços medianos
evidenciam a existência de rochas e estruturas comparáveis
às que confIgUramo setor central, sugerindo que este possa em
parte ter constituído o embasamento do geossinclíneo brasi-
liano. A faixa Araçuaí, na qual há evidências de sedimentação
brasiliana, constituiria a porção "rniogeossinc1inal" dessa
grande estrutura, desenvolvida sobre a cobertura Espinhaço
da borda do cráton Paramirim.

Mascarenhas em 1973, -reconh~ na região oriental
da Bahia a existência de um cinturio móvel caracterizado
por idades de cerca de 2.700 ,Ma'e pela presença de roclw
granulíticas. Seu limite ocidental, com um "cráton arqueano",
poderia passar a oeste do sinc1inório de Jacobina e na falha
da escarpa de Maracás, continuando-se' duvidamente para
sul, depois da falha de Poções.

.

Pedreira et ai. (1978) discutem o problema das relações
entre as rochas gnáissico-nrigmatíticas contendo os cinturões
de rochas verdes, com a faixa granulítica situada a leste delas.
Referem que' esse contato se faz por transição ou por falhas.
Estas ocorrem sobretudo no trecho entre a falha de Poções
e proximidades de Jacobina, e poderiam corresponder ao
limite do cráton do Paramirim, pondo em contato regiões
de estrutura e grau metamórftco diferentes. Nesse sentido
é sugestiva a ocorrência de numerosas intrusões máfico-
..ultramáf1Casou seUSIprodutos de metamorftsmo, entre os
paralelos 90S e 120S, nas imediações do possível contato
(v. Folha Aracajú, Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo,
1976). Um mapeamento gravimétrico deverá permitir o posi-
cionamento desse limite na Bahia.

O denominado "protocráton de Serrinha" (pedreira et aLó
1978), que contém o greenstone belt de mesmo nome, apre-
senta um problema comparável ao da Formação Messina no
interior do cinturlo móvel Limpopo, na Rodésia e Botswana .
(Haughton, 1969; Masoo, 1973; Coward et al., 1976) e do
greenstone ,belt Makaha (Johnson, 1968), estendendo-se ao
interior do cinturio Mozambique. O protbcráton de Serrinha,
por analogia, sugere que no Arqueno o cráton do Paramirim
em certa ocasião participou de uma sucessão supracrustal
contínua, e quê urna elevaçlo durante o evento 1equié ou o
Transamazônico, tenha posto os granulitos em contato com
as rochas de mais baixa fácies, do cráton. Esse tipo de inter-
pretação foiadrnitido por KrOner (1977 b) para o cintUrio
Ü1npopo, entre os cratons da R0d6sia e Kaapvaa1, antes da
intrusio do Grande Dique a 2,53 Ga, e.com derradeiroretra-
balhamento

.
acerça de 2,OGa., De resto, na bacia do rio de

Contas na Babia" os charnockitos arqueaDos do cinÍUrio m6vei
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estão postos em contato por falha (pedreira et al., 1978) com metros, senão dezenas de quilômetros de largura. :e de se
as rochas supracrustais da seqüênciavulcânico-sedimentar notar que em seu 'interior existem diversas intrusões de rochas
Contendas-Mirante, o que representaria uma elevação prova- máfico-ultramáficas, como Ubá, Bom Jesus do Galho, Ervália,
velmente não menor que 20 km, de rochas infracrustais em etc. Perfis gravimétricos transversais poderã'o no futuro, pre-
relação ao cráton. cisar a posição do referido limite.

Na bacia hidrográfica do rio Pardo, no sul da Bahia e norte
de Minas Gerais, o embasamento pré-Espinhaço foi intensa-o
mente retrabalhado em fácies metamórfica anfibolito. remig-~
matizado e plasticamente deformado durante o ciclo Brasiliano
(Almeida et al., 1978), tornando ainda mais obscuras as
relações de contato entre o primitivo cráton e o cinturão
móvel. Presumimos, contudo, que o limite aproximadamente
defmido na Bahia pelos autores citados se continua para SSW,
a partir da borda leste do Complexo Contendas-Mirante,
cruzando a referida faixa e penetrando em Minas Gerais.

O' cinturã'o móvel Costeiro tem suas estruturas claramente
perceptíveis no Mapa de Isoanômalas de Intensidade Magnética
Total, já acima referido. Vê-se que as anomalias lineares con- .
figuram, em seu conjunto, um grande arco cuja concavidade se
acha voltada para o cráton do J»aramirim. O limite entre as
duas entidades tectônicas ainda não foi gravimétrica ou geolo-
gicamente detalhado. Todavia, parece que sua posição pode
ser inferida nesse Estado, entre os paralelos 170S e 210S.
Ele aproximadamente coincidiria com o limite de ocorrência
da associação charnockítica assinalada nas folhas de Belo
Horizonte, Rio Doce e Rio de Janeiro-Vitória-lguape da
referida Carta Geológica do Brasil, com o complexo gnásssico-
-migmatítico indicado como Pré-Cambriano CD. Nesse conta-
to, possivelmente de caráter gradativo e difuso, corlfinam a
faixa móvel de fácies granulítica com a extensa área do emba-
samento cratônico caracterizada pelas rochas de fácie anfib~
lito a xisto-verde. GorIt (1972) mapeou parte desse embasa-
mento, em área que inclui as cidades de Coluna, Santo Antô-
nio de Itambé e Rio Vermelho, entre outras. Suas rochas sã'o
gnaisses graníticos a anfibolíticos, granitos, anfibolitos, xistos,
quartzitos, mármores, cataitabiritos e diversas intrusões
máfico-ultramáficas. GorIt, adotando idéias de Pflug (1967)
incluiu-as na "Série Minas", porém datações radiométricas
(Hasui et al., 1976; Neves et al., 1972) indicam que pelo
menos parte dessas rochas são arqueanas, retrabalhadas poste-
riormente.

Observa-se no referido mapa de GorIt (1972) que as estru'
turas do Complexo de Guanhães, embora sinuosas, e irregula-
res nas proximidades da Serra do Espinhaço, mostram franco
predomínio de orientação próxima de E-W. Esse fato também
se apresenta nas orientações das anomalias magnéticas assina-
ladas no Mapa de Isoanômalas de Intensidade Magnética
Total. Esse padrão magnético E-W estende-se continuamente
para E e NE da área investigada por GorIt, até pelo menos
o meridiano 42°WG, limite do mapeamento magnético.
O cinturão móvel Costeiro, nas proximidades dessa posição,
mantém suas direções gerais NNE, portanto fortemente dis-
cordantes com as estruturas do ci'átón, o que parece justificaJ:
o limite sugerido.

Ante o exposto, pensamos que o limite do cráton do Para-
mirim a sul do paralelo 1708 dirige-se aproximadamente de
Padre Paraizo em busca do médio rio Doce entre Governador
Valadares e Ipatinga, seguindo para Várzea Grande, Bom Jesus
do Galho, Raul Soares (vide mapa de Lima e colaboradores,
Convênio DNPM/EFMOP, 1974) e depois para Ervália e Ubá,
voltandQ-se para oeste, em direção a Barbacena e ltutinga,
onde a borda. do cráton já confina com o cinturão Alfenas
(Fig. 1). Deve-se compreender esse Jimite, não como uma
linha mais como uma faixa que. pode alcançar alguns quilô-
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EVOLUÇÃO DA ÁREA 00 CRÁTON 00 PARAMIRIM
DURANTE O PROTEROZÓICO

No decorrer do Pro~erozóico as regiões do interior do crá-
ton do Paramirim, próximas às suas bordas, foram retrabalha-
das por sucessivos episódios de tectonismo, metamorfismo,
magmatismo e remobilização do embasamento.

No Proterozóico Antigo essas regiões em Minas Gerais,
receberam a sedimentação do Supergrupo Minas. Com a
possível exceção de sua formação superior, Sabará, ainda
pouco investigada, apresenta características de stable shelf,
tendo-se acumulado essencialmente sobre o embasamento do
cráton pois recobre seus complexos granito-gnáissicos e um
de seus mais típicos cinturões de rochas verdes, representado
pelo Supergrupo Rio das Velhas. A espessura da sedimenta-
ção, excluída a referida formação, é bem modesta, possivel-
mente não excedendo '3.000 metros (Dorr, 1969). As cama-
das constituem-se de sedimentação detrítica matura, de acu-
mulação nerítica, com clara separaçã'e de formações clásticas,
carbonatadas e de minério oxidado de ferro do tipo bandado.
Denota o conjunto apreciável estabilidade tectônica da borda
subsidente do' cráton, posto que a Formação Sabará indique
condições de mais acentuada mobilidade, assim como vulca-
nismo. Se os minérios de ferro do Quadrilátero Ferrífero
sugerem ambiente miogeossinclinal para a sedimentação,
desconhecem-se por ora indícios da existência de um geossin-
clíneo linear de grande extensão desenvolvido à borda do
cráton. Nã'o parece pertencerem a um tal geossinclíneo os
Complexos de Contendas-Mirante e Jacobina, tidos antes
como greenstone belts arqueanos.

Dorr (1969) aponta três episódios maiores de deformação
no Quadrilátero Ferrífero, separando, respectivamente, os
supergrupos Rio das Velhas e Minas, este do Grupo Itacolomi
e o terceiro, mais forte, sendo de idade pós-ltacolomi. Este
último foi acompanhado de intenso fraturamento, com movi-
mentação tectônica e metamorfismo decrescentes de SE para
NW. Verifica-se que embora seja geralmente subestimada a
importância da tectogênese e do metamorfismo brasilianos
na região, Dorr já a havia reconhecido, embora sem datá-Ia.
Como no trecho do alto rio Jequitinhonha, da faixa Araçuaí,
não existam evidências de um metamorfismo e tectogênese
acentuados separando o Supergrupo Espinhaço e o Grupo
Maca'úbas, e aceitãndo-se a correlação entre o primeiro e o
Grupo ltacolomi,parece que a "importante orogênese"
pós-ltacolomi seja realmente a Brasiliana, que no Quadrilá-
tero lançou o Grupo Nova Lima sobre o Grupo Itacolomi
(Lima et al., 1974). Essa tectônica de falhas de empurrão
brasilianas tem grande importância na Serra do Espinhaço
em Minas Gerais, estendendo-se à borda leste do Quadrilá-
tero Ferrífero.

A borda do cráton do Pararnirim em Minas Gerais foi inten-
samente afetada pela tectogênese'e metamorfismo transama-
zônicos, parecendo mesmo que fenômenos de migmatização
tenham ali se realizado. Entretanto, a existência de um geos-
sinclíneo Minas no sentido clássicp, como admitida por Ptlug
et alo (1969), estendendo-se do Quadrilátero Ferrífero até o

.Espinhaço na Bahia, parece incompatível com os conheci-
mentos ora disponíveis.

Há indícios de que imensas áreas cratõnicas existiram na
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América do Sul durante o Proterozóico Médio. Sobre elas,
na primeira metade desse intervalo de tempo ~cumularam-se
extensas coberturas detríticas, acompanhadas de vulcanismo
sobretudo ácido a intermediário, intrusão de granitos anoro-
gênicos, incluindo tipos rapakivi, de anortositos, gabros,
sienitos, etc. As coberturas de então, acumuladas em bacias
de tipo tafrogênico, podem apresentar espessuras apreciáveis,
serem deformadas e mesmo algo metamorfizadas nas zonas
de grandes falhas. Na segunda metade do Proterozóico Médio
esse megacráton mesoproterozóico (Almeida, 1978 b) teve
atenuado o ~atismo ácido a intermediário, prosseguindo
porém o básico, com seus derivados alcalinos. A sedimentação
parece ter adquirido caráter mais acentuadamente plataformal,
até que por volta de 1.200 Ma uma intensa fragmentação da
área cratônica restabeleceu condições paraplataformais, desen-
volvendo-se metamorfismo e acentuada tectogênese nas zonas
dos grandes falhamen'tos, e rejuvenescimento isotópico de
rochas e minerais do embasamento. Idades radiométricas
vizinhas de 1.100 - 1.200 Ma sugerem que parte dos antigos
cinturões móveis, estabilizados no Proterozóico Médio, tiveram
então suas atividades tectono-magmáticas retomadas.

O Supergrupo Espinhaço e seus correlativos representam
a cobertura sedimentar da área do cráton do Paramirim, exten-
dida localmente aos cinturões móveis, então estabilizados.
Apresentam litologias predominantemente psamo-pelíticas,
com camadas e lentes de conglomerados que podem ser dia-
mantíferos. Acumularam-se sobretudo durante a primeira me-
tade do Proterozóico Médio, em bacias de natureza tafrogê-
nica, com vulcanismo associado.

Os numerosos trabalhos versando a estratigrafia do Super-
grupo Espinhaço foram recentemente sintetizados e atualiza-
dos por Pedreira et al., (1978), enquanto que os não menos
numerosos trabalhos referentes ao Espinhaço mineiro acham-se
analizados por Pflug e Renger (1973).

As camadas do Supergrupo Espinhaço acham-se suavemente
ondulada~" salvo onde foram intensamente afetadas nas zonas
das grandes falhas da Serra do Espinhaço na Bahia, ou ainda
pela tectogênese brasiliana nas faixas de dobramentos Araçuaí
e Brasília. Costa et al. (1976) julgaram corresponder o Super-
grupo Espinhaço na Bahia a um miogeossinclíneo, idéia já
anteriormente desenvolvida por Barbosa em 1954, para toda
a Serra do Espinhaço, mas nos parece que a natureza da sedi-
mentação, predominantemente continental a litorânea, do
vulcanismo e tectogênese não condizem com essa interpre-
tação.

A Serra do Espinhaço, e adjacências, no interior da Bahia,
representa uma zona de tectônica linear onde a sedimentação
e os dobramentos foram condicionados pela movimentação
vertical e horizontal de grandes blocos de falha, com possível
atuação de deslisamentos gravitacionais às bordas de um
bloco central de tendência ascencional (Jardim de Sá et al.,
1976 b). Esse tectonismo, atuante desde o início da sedimen-
tação, também teria condicionado o vulcanismo ácido-interme-
diário do Complexo Rio dos Remédios. Tardiamente, em fins
do Proterozóico Médio, manifestou-se atividade magmática
básico-alcalina, com intrusão de soleiras de diabásio e a do
gabro anortosítico de Brotas de Macaúbas, este datado de
cerca de 1.100 Ma (Jardim de Sã et al., 1976 a). Dessa oca-
sião seria o metamorfismo de baixo grau que se apresenta na
zona dos grandes falhamentos do Espinhaço baiano e que
diminui gradualmente para fora dela. Também em Minas
Gerais, onde o Supergrupo Espinhaço tem ampla distribuição,
mostram-se rochas vulcânicas de natureza riolítica próximo
à base da sedimentação, datadas por UfPb em zircão (Neves

et al., 1979). A idade assim obtida, de 1.770 Ma, a se confir-
mar dataria o início da sedimentação Espinhaço nos primeiros
tempos do Proterozóico Médio. Não se tratando de um depó-
sito geossinclinal, a tectogênese e metamorfismo manifestados
mais de meio bilhão de anos após a sedimentação, não são
de causar estranheza.

O magmatismo básico-alcalino do Complexo de Itabuna
possivelmente também pertence ao fmal do Proterozóico
Médio antes que ao tardio, como tem sido datado (Cordani,
1973; Cordani e Iyer, 1976). As intrusões, de natureza cra-
tônica, situam-se numa região cujas rochas foram isotopica-
mente rejuvenescidas no decorrer do ciclo Brasiliano e algumas
delas, como a sul de Potiraguá, localizam-se no interior da
faixa de dobramentos Araçuaí. Como Cordani e Iyer (1976)
julgaram possível, também assim nos parece que o magmatis-
mo representado pelo Complexo de Itabuna pertence ao Pro-
terozóico Médio e não ao ciclo Brasiliano.

No Proterozóico Tardio a área ocupada pelo cráton do
Paramirim já se rodeava de rochas de fácies granulítica dos
cinturões móveis envolventes, em Goiás, Minas Gerais e Bahia,
à semelhança do cráton da Rodésia (Wilson, 1973). Esses
cinturões foram intensamente remobilizados durante o ciclo
Brasiliano, e pelo menos em. parte deles se estabeleceram
condições geossinclinais. A área ocupada pelo cráton do Para-
mirim recebeu sedimentação plataformal em suas porções
mais internas (Grupos Macaúbas, Bambuí e correlativos),
que em direção às suas bordas passam a apresentar aspectos
miogeossinclinais. Magmatismo basáltico se mostra no Grupo
Macaúbas em Minas Gerais (Gorlt, 1972), cuja sedimentação
adquire caráter marinho. A intensidade dos dobramentos e
o metamorfismo (que chega a alcançar fácies anfibolito, com
estaurolita e granada), também diminuem em direção à área
mais interna e estável, mesmo sentido do transporte das gran-
des falhas de empurrão que caracterizam as grandes faixas
marginais dos dobramentos brasilianos. A remobilização do
embasamento antigo causa seu envolvimento nessas deforma-
ções e o aparecimento de domos manteados com mobilizados
graníticos locais, no Grupo Macaúbas (Senador Modestino
Gonçalves), em Minas Gerais (Hettich, 1975); no Grupo Sal-
gueiro no Piauí (Santos e Caldasso, 1978); domos da Serra
da Mesa e Serra Branca em Goiás, afetando os grupos Araí
e Bambuí (Barbosa, in Marini et al., 1978). Plutões graníticos
de dimensões modestas também se introduziram em diversas
regiões, nessas faixas de dobramentos brasilianos desenvolvidas
sobre a área cratônica remobilizada (Besang et al., 1977; Sá e
Kawashita, 1976; Santos e Caldasso, 1978). Todos esses fenô-
menos denotam polaridade em direção às porções internas
do primitivo cráton. O Supergrupo Espinhaço e seus correia-
tivos, como se nota na extremidade norte da faixa Araçuaí, e a
oeste, em Goiás, na faixa Brasília (Grupos Araí e Natividade),
foram intensamente atingidos pela tectônica e metamorfismo
brasilianos. A migmatização mais ou menos intensa, a forma-
ção dos maciços graníticos de anatexia e o notável mosáico
de falhamentos transcorrentes brasilianos praticamente se
limitam aos cinturões móveis.

RELAÇÕES ENTRE OS CRÁTONS 00 PARAMIRIM E 00
SÃO FRANCISCO

Como já referido, o cinturão móvel Costeiro na Bahia con-
solidou-se em seguida ao ciclo Transamazônico. No decorrer
do Proterozóico Médio nele se desenvolveram coberturas
(Supergrupo Espinhaço), intrusões de diques básicos e muito
provavelmente intrusões alcalinas cratônicas. Esse longo tre-
cho do cinturão Costeiro não regenerado no Proterozóico
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Tardio, acrescido à área interna, mais estável, do antigo cráton
arqueano, veio a constituir o cráton do São Francisco. Desde
que consideramos a faixa de dobramentos representada pelo
Espinhaço na Bahia, como manifestaçiIo de tectônica plata-
formal, verifica-se que a área ocupada pelo cráton de São
Francisco consolidou-se em seguida ao ciclo Transamazônico.
Seus limites atuais, contudo, foram-lhe impostos no decorrer
do cicIo Brasiliano. Duas das faixas marginais de dobramentos
brasilianos que o envolvem cruzam as estruturas do cinturio
móvel Costeiro. Fato comparável observa-se na África, com
cinturões móveis de várias idades de atuação que se dispõem
às bordas dos crátons da Rodésia, Kasai, Tanzânia e Zâmbia
(Shac1deton, 1976; Kroner, 1977 a). A norte dispõe-se a
faixa de dobramentos Sergipana, que se separa da faixa Riacho
do Ponta!, desenvolvida sobre o cráton do Paramirirn, pela
dorsal de Cust6dia (Santos e Caldasso, 1978). A sul, onde as
estruturas da faixa de dobramentos Araçuaí configuram gran-
de arco drenado pela bacia do rio Pardo, também cruzam as
estruturas pré-Espinhaço do cinturão móvel Costeiro (Figu-
ra 1). A porçio desse arco, adjacente à terminaçiIo da grande
estrutura tafrogênica representada pela Serra do Espinhaço
na Bahia, constitui uma réplica dos arcos descritos pela faixa
de dobramentos desenvolvida ã borda sul dos crátons de
Angara e Aldan na Ásia, onde se justapõem aos aulac6genos
de Ura e Olekma (Salop e Scheimann, 1969). Salop (1977)
refere que tais curvaturas, convexas para os aulacógenos,
silo típicas de limites nessa situação.

As novas informações geológicas obtidas pelo Projeto Três
Marias (DNPM/CPRM, 1976), aliadas a conhecimentos geofísi-
cos em parte ainda inéditos, induzem-nos a rever a posição dos
limites ocidentais do cráton do São Francisco a sul do paralelo
130S, em Minas Gerais. À vista dessas novas informações,
parece que uma faixa de dobramentos cratônicos associados
a falhamentos inversos, semelhantes à que o cráton do Slo
Francisco apresenta na Bahia, também existe sobre ele em
Minas Gerais. Ela se situa a oeste do limite originalmente
proposto, atingindo a regilo de Unaí, Paracat6 e Vazantes,
limite ocidental do mapeamento magnético. A leste dessa
linha, o Mapa de Isoanômalas de Intensidade Magnética
Total (Convênio Brasil-Alemanha, 1972) mostra um padrão
sub-retangular que parece característico da área cratônica a
sul do paralelo 1608, que se estende ã região de dobramentos
epicratônicos acima referida. Por outro lado, o mapeamento
gravimétrico (Haralyi, 1978, inédito; Missão Franco-Brasileira
de Gravimetria (CNPq/CNRS, em preparaçiIo) suporta esse
limite a sul do paralelo 170S, pois um padrio sub-retangular
das linhas de isoanomalias caracteriza o embasamento cratô-
nico, alcançando uma faixa que passa aproximadamente por
Paracat6, Vazantes e São Gotardo. Esse padrão possivelmente
representa sistemas conjugados de falhas do embasamento
desenvolvidas numa crosta rígida, pois que para oeste, onde
ele foi retrabalhado no ciclo Brasiliano, tal pad'rio deixa de
se apresentar.

Tendo em vista as considerações apontadas, e adotando o
critério do retrabalhamento do embasamento para defInir limi-
tes (Mason, 1973), sugerimos que o cráton do Slo Francisco
se limite, Dio pela falha de São Domingos como anteriormente
proposto, mas acompanhe o vale do rio Paraná a montante
de Nova Roma, prosseguindo pelo do Paraim e continuando-se
sucessivamente por Paracat6, Patos de Minas. São Gotardo
e Bambuí. Consideramos esse limite transicional, e portanto,
convencional Ele aproximadamente acompanha o limite
ocidental da "zona de Unai", defmida por Dardenne (1978).

Adotando-se o mesmo critério do retrabalhamento do
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embasamento, propomos que o limite do cráton do São
Francisco no sul da Balüa coincida com a linha A - A da
Fig. 1, de Almeida et al. (1978), prosseguindo pela falha de
Planalto até a planície costeira. Se aceito esse limite, o Grupo
Rio Pardo deve ser considerado como uma bacia do cráton do
São Francisco, pois seu embasamento granulftico niIo foi
retraba1hado como no interior da faixa Araçuaí, apesar das
idades radiométricas brasilianas que acusa indicarem um reju-
venescimento isotópico.

CONCLUSOES
O estudo realizado permite concluir-se que o cráton 40 São

Francisco originou-se do acréscimo de um trecho do cinturlo
móvel Costeiro, estabilizado em seguida ao ciclo Transamazô-
nico e não posteriormente retomado, ã regilo interna e mais
estável de uma área cratônica arqueana - o cráton do Parami-
rim. Este último teve seus limites originais muito modificados
no decorrer do Proterozóico, como reflexo dos fenômenos que
então se processaram nos cinturões móveis envolventes. As
faixas de dobramento brasilianas adjacentes ao cráton do São
Francisco, evoluiram em grande parte sobre a área original-
mente ocupada pelo cráton do Paramirim. Esse fato parece
explicar as notáveis diversidades nos processos tectônicos,
metamómcos e magmáticos manifestados por essas faixas. se
comparados com os que então se realizaram nos referidos
cinturões móveis, distantes do cráton do São Francisco.
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THE BASEMENT IN THE GOIÁS STATE. ITS COMPONENTS AND
THEIR RELATION TO THE BASEMENT OF THE SÃO

FRANCISCO CRATON

J. P.Jones

The signü1cance of the Arcjlean greenstone belts recently described in Bahia, tv~inas
Gerais anu Goiás, goes beyond tlleir economic potencial; since tl1ese rocks imply
tl1at tl1e granitic,gneissic and lúgh grade metamorplúc ,terrains associated with
tl1em, !lave at least a coeval age. The Goiãs basement consists of a mobile zone,
archean rocks at Crixãs, and ultramafic to mafic intrusions. The location of tl1ese
is described. WitlUn tl1e Goiãs basement, an alignment of tl1e ultramafic mafic
intrusions paralelling tl1e mobile zone and evolution of tl1e western border of the
São Francisco craton is discussed. Pending confirmation by age deteInlinations, a
tentative rnodel is proposed for tl1e evolution of tl1e basement in tl1e Goiâs State,
showing t11at tl1e Goiãs massif as an entity separated froro both the São Francisco
and Guaporé cratons characterises a zone of crustal weakness. The mobile zone
is tl10ught to mark the boundary between botlt cratons.

INTRODUCfION
This paper brietly discusses: tl1eage of tl1ebasement rocles

of tile São Francisco craton, tl1e centres around wlúch tl1e
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nucleation of tl1e craton was processed (fig. 1), the Western
border of the craton, and particulary emphasizes the consti-
tution of tl1e Goiâs basement, tl1e interrelation of its units
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and their possible relation to the São Francisco craton. Several
authors have contributed to the knowledge of the Goiás base-o
ment. Almeida (1967) being the pioneer. This author named
the area of exposure of the basement roc1esautcropping in
Goiás the Goiás Massif. Schobbenhaus et alo (1975) mapped
the area at a scale 1:1000.000.

The author carried out field work in Goiás and BahÍa
during four years, visiting all the greenstone belts mentioned
in this paper and partially mapping one of them.

One of the main problems regarding the interrelation,
of the different units within the basement of Goiãs, is the
paucity of age determinations, whick makes it difficult to
establish even relative ages between the main units. Currently
these are the accepted borders of the São Francisco craton:

- to the east the folded rocks of the Serra do Espinhaço,
Pflug and Renger (1972).

- to the west limit between the folded (Brasilian) rocks
and the horizonta11y, bedded cratonic cover, Almeida
et alo(1976).

- the Uruaçuan fold belt limits the Southem portion of

the São Francisco craton, which inc1udes the basement
exposures of Bahia State up to the fold belts of NE
Brasil.
Some of these borders are still being mapped in order
to obtain a better defmition.

The knowledge of the age of 'the basement rocks in the
São Francisco craton is still being improved, and although
Barbosa (1966) introduces the therm "Craton São Francisco",
defming it as an Archean nucleus, this concept has received
little attention.

THE AGE OF TUE BASEMENT IN THE SÃO FRANCISCO
CRATON

World wide thegreenstone belts characterize the Archean
epoch (3400 - 2500 m.y.). These volcanic sequences are
mainly characterized by the textures and chemistry of their
predominantly mafic and ultramafic lava flows,whid1 posses
infolded mainly immature sediments, with greenschist to
amphibolite grade metamorphism. They rest on Na-rich
granits and are intruded by K-rich granites.

In .Brazil, Archean greenstone belts have been described
in Dahia, Kishida (1979); Goiás, where quench spinefex
textures in ultramafic lavas were described by Saboia (1979);
and possibly in Minas Gerais where spinefex textures have'
been described by Schorscher (1978) and also Biondi (pers.
comm). The ocurrences in Bahia and Minas belong to the
São Francisco craton.

Wort wide, the volcano-sedimentary greenstone belts
encompass an age period between 3500 and 2600 m.y. The
volcanic at Barbeton, S. Mrica have an age between 3400 -
3500 m.y. The Yilgam, Australia and the Yellow Knife,
Canada. .have ages ranging from 2600-2700 m.y., Windley
(1977).

Younger ages are reported from Darwar, India: 235 :t 60
m.y. Even lower Praterozoic ages (2100-1800 m.y.) have been
assigned to the poorly known Birrimian rocks West Mrica.
Windley (op. cit )

There is no published age data for most of the greenstone
belts of Brazil. The greenstone belt of St. Luz has been
generally bracketed in the 2200 . 1700 m.y. age period (pre-
cambrian C) ofD.N.P.M.

Older ages probably become apparent as isotopic dating
progresses. The quench textures found in the peridotitic
lavas of some Brazilian greenstone belts such as Crixãs, practi-
cal1y confirm the Archean age of theses rocks (Brooks .
Hart 1974).

Very relevant, is the fact the age of the high grade (gneisses
and migmatites) metamorph1c terrains and K/Na-rich granites
associated with the greenstone belts in Brazil and elsewhere,
would be at least partIy coeval with them. For discussion of
this see Windley (1977).

Archean greenstone belts characterise three areas of the
São Francisco craton. These acted as older nucleii or stable
cratons to the Lower and Middle Proterozoic orogeneses.
These areas are:

- In Balria, the cratonic area between the NE fold belts
and the faults which limit the Jequié complex to the
south.

- In Minas Gerais, the Bação Complex, Almeida et aI.
(1976) and possibly parts of the Rio das Velhas Series.

- In Goiãs, the Goiás massif, Almeida et. alo (1979).
- In Bahia the main cratonic Archean nuc1eii are: - the

Sta. Luz greenstone belt and its associated granitic and
gneissic rocles, and the Jequié Granulitic Complex

11
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(2600 m.y.). A mobile zone of probable Archean to The shear zone trends SW-NEshowing horizontal rodding
Lower Proterozoic age (2600 . 2500 m.y.) divides these in gneisses, intense shearing, fracturing and mylonitization,
two older nucleii (see f1g. 1). and it is interpreted as a mobile zone. The linearity of this

In Minas Gerais the Baçio Complex, Almeida et. aI. (1976) zone (SW-NE), is evident on Radam photography and includes
has recorded age datings of 2600 m.y. The Rio das Velhas features like the Serra do Estrondo and the Silurian Agua
Series is various1y in its lav!1s,Schorscher (op. cit.). This part Bdnita graben.
of the basement is still poorly knowrt. ÜJ]e of the best exposures of this mobile zone is between

An area of oval, mainly granitic diapirism and rejuvenated the Agua Bonita and Porangatu, where it has approximately
Brazilian ages in the basement is ca1led the Medina-Espirito 60 km width. To the North, at the latitude ofPorto Nacional
Santo craton, and might have acted as a stable unit to the (:t 119 S) the width of the mobile zone appears to be almost
Minas Espinhaço orogeny (Minas belt of flg. 1). which deve. 200km.
loped between this craton and the Baçio Complexo Schobbenhaus et. al. (1975 p. 75) described a zone of

In Goiás the basement is composed of tocks older than high cataclasis between Porto Nacional and Dianópolis. If this
2600 m.y. as shown by sparse isotopic determination is the width oftheshearing in Goiás, then the whole basement
and the presence of a greenstone belt at Crixás, Saboia might be affected by it. This is however considered unlikely
(op. cit). Although the Brazilian and Uruaçuan fold and most probably there are severa! parallel Ií1ain trends of
belts Almeida (1967) were developed between the Goiás cataclasis, now covered by the rocks mapperllUl .Âraxâ group,
massif (basement) and the São Francisco craton to Schobbenhaus (op. cit).
the east no evidence was presented to invalidate a link Southwest of Porto Nacional the mobile zone is covered
between the two units in a common sialic crust during by Proterozoic sediments and its exposed width is about
Archean and lower Proterozoic times (flg. I). The pos- 60km down to parallel 149 S, where it starts .to be masked
sible link of the Goiás basement with the São Francisco by recent sediments. The mobile zone can still be observed
craton of Bahia is obscured by Proterozoic sediments S and SWof Nova América.
and the Maranhão Basin; which also obscures the possi=
ble link between. the São Francisco craton and the São
Luiz basement. In fJgure 1 the elements which argue for
the existence óf an unexposed Paraná craton.

- the presence of old (Ar.ehen?) rocks at the Guaxupé
massif, Almeida (op. cit).

- the Uruaçuan fold belt which developed between the
Bação basement and the Guaxupé massif.

- the fold belts which surround the Paraná basin.
Whether the Rio de La PIata basement (2000 . 1700
m.y. tninimum ages) which outcrops between Piriá.
polis and Colonia (Uruguay) Iinked with the Paraná
craton is a matter of specu1ation.

THE BASEMENTIN GOIÁS
The basement in Goiás is composed by a series of gneisses,

metamorphosed supracrustals and intrusions of various compo-
sitions.

.

The gneisses often have a granodioritic composition, being
composed of biotite, feldspar and quartzo

Remnants of metamorphosed older rocks are sometimes
preserved within.the gneisses.

Alkaline rocks are present NW of Palmeira, graniticand
adamellitic batholits in the basement occur near Porto Nacio-
nàl. Granitic batholiths a1sooccur around Israelandia.

Dioritic rocks are present from Mara Rosa and Mutunã-
polis, to the NW.

Updoming of the basement can be observed at Goiás city
and north of Hidrolina. Both Crixás and Hidrolina are on a
NE-SW trending line, suggesting perhaps parallel anticlino-
ruins and synclinoriuns in the basement of the type shown
by Ferguson(1973) but oflesser amplitude. E3

~
THEBOUNDARmSOFTHEBASEMENT

To the West the basement of Goiás is limited by a sedi-
mentary sequence, Super Group Baixo Araguaia, f1g. 2 which
separates it from the cratonic area of Guaporé (West Brazil
covered by recent sediments).

Immediately east a shear zone affects the basement rocks
~xtending from the Maranhão to the Paraná basins.
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Between parallels 15Q and 16Q S, a system of N.NW
trending faults from the Paranâ basin to and beyond the
town of Juçara, appearing to link with the mobile zone.
The basement west of the faults is composed mainly of gra.
nitic rocks.

The pattem of faulting in this comer of Goiâs indicates
a triple junction, which is marked as an obvious hot spot
by recurrent volcanic activity spanning Proterozoic to Creta-
ceous time.

THE UNE OF MAFIC TO ULTRAMAFIC INTRUSIONS
If a line is drawn between the main mafic to ultramafic

intrusions of Goiâs, a SW.NE alignrnent is obtained. This
alignment was first named the serpentine belt by Almeida
(1967 p. 14), and Pena (1974) thinks it represents obducted
ophiolithic crust.

The characteristics of this zone of alignrnent are:
occurrence of differentiated diapirs of mafic to ultra-
mafic composition. Crystal settling and differentiation
produce ,dunitic py~oxenitic, gabbroic, anorthositic

and titanomagnetic bearing rocks in some of the intru-
sions.
the main intrusions from SWto NE are:
1 Americano do Brasil (and smaller intrusions).
2 Barro Alto.
3 Niquelândia.

- 4 Cana Brava.
- 5 The gabbroic bodies of Dianópolis (fig. 2).

In Goiâs the alignement of these bodies perfectly pa.
rallels the mobile zone and the "lineamento transbra-
siliano" of Schobbenhaus et. al. (1975) (see figo 3).
If the Quixadá and São João do Piauí mafic intrusions
are plotted, it can be seen (fig. 3) that they also parallel
the transbrasilian lineamento They constitute,together,
with the five main bodies in Goib, a line of mafiCo
ultramafic intrusions (LMUI) extending from parallel
4Q -S 16Q S; which on its continental extention can
be' compared with famous Bushveld line of intrusives,
Vail (1978).

The Bushveld line of intrusives includes rocks of Archean
age: Great Dyke 2600 m.y.; lower Proterozoic age: Bushveld
Complex (1980 m.y.); and even younger Africa "successive
reactivations of a master' structurallineament in the mantle
which later become frozen" occurred. This lineament would
be a taphrogenic lineament.

The Age oí the LMUI
Archean ages are postulated for the intrusive complexes

Girardi et. alo (1978) and Schobbenhaus (1975). Any li-
neament controlling these bodies has to be at least coeval
certains, Schobbenhaus (op. cit), since they show ages ranging
from Archean to Cambrian. The 2000:t 100 m.y. age period;
the Bushveld intrusion occurred at 1980 m.y.; is represeeted
by some isotopic datings. This age however has been inter.
preted as that of a reactivating event.

The 1200 .900 m.y. period, which,is the age of intrusion
of the Cunene complex of similar lithologies, is represented
at Barro Alto, Niquelandia and Cana Brava, by ísotopic data
from three independent sources, Schobbenhaus (op. cit.)
and might yet, prove to be relevant. Girardi et. alo (1978
pg. 337) state that data is not conclusive, but the Cana Brava
complex might be older than 2000 m.y. Vertical movement
on the mobile zone is recorded in faults which limit the
Natividade Group, at the Westem side of the Serra Dourada,
at the Serra, do Estrondo. These faults were probably active
at the time ofsedimentation ofthePrecambrian B (1100-1790
m.y.) rocks, placing a minimum age on the vertical mo-
vement.

Although vertical movements along the mobile zone con.
tinued to the Paleozoic (Ãgua Bonita Graben) and even Re-
cent (?) (Bananal Island), is difficult to define their commen.
cemment. Probably this was a zone of crustal weakness
dating as far as the Lower Proterozoic or even the Ar-
chean.

THE COVER OF THE BASEMENTIN GolAs
It is on the intention of this presentation to enlarge on

a description of the sequences covering the Goiâs basement,
mainly because they are poorly know and dated. A lucid
and exhaustive review of the problem was presented by
Marini et. alo(1977).

However, fundamental differences between the sequences
covering the basement variety of quartz-amphibole gneisses,
magnetite quartzites, amphibolites and schists. A major
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unconforrnity appears to bepresent between these rocla.
and the basement ie. SW of Uruaçu. These rocks .are folded
by two arul possibly three folding episodes and are characte.
~ed by th~ presence of high P metamorphic mine.als, such
as kyanite. In places, pyrite and high copper backgrounds
are also distinctive. It is relevant that these rocks appear to
show major development between the boundaries of the
mobile zone and the LMUI, and that they are partially graded
to shallow water sediments to the- east of Uruaçu. Some of
these shallow sediments are Pb bearing.

The presence of at least two very different post-basement
sequences can be observed to the east and west of Uruaçu.
As far east as Monte Alegre (Goiâs) schistose rocks showing
amphibolite metamorphic grades are infolded and overlay
the basement gneisses, being in tum overlain by the shallow
water Arai quartzites and lavas, which show lesser meta-
morphism.

The shalIow water sediments (fig. 4) inc1ude the conglo-
meratic fluvial sands of th.e Araí Group, the quartzites, sil-
tstone and limestones of the :tII'atividadeGroup, and quartzites
OVttrlyingbasement (highs?) at Goiãs.

These rocks are partly thrust in the basement and folded

FIGURE 4
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by the Brazilian orogenesis. The complex relation of these
folded rocks with the diamictites, the biohermal Bambuí
sediments, and with the horizontal cratonic cover of the
São Francisco craton, has been described by Dardenne (1978)
among others.

Finally a zone of metamorphosed pelites and psamites
of uniforrn appearance mainly metamorphosed to greenschist
facies but showing gradations between schists and gneisses
which might represent highly remobilized basement, is shown
like deep water sediments in figure 4. These rocks having
NW-SE trends appear not to overlap the basement rocks of
the Goiâs basement unless possibly in the highly complex
zone -of SE Goiás. They represent a different facies than
the rocks described before. Fyfe and Leonardos (1974)
consider these rocks (Araxâ Group) to represent a eugeosyn-
clinal facies.

The Age of the Folding events Between the Goiás Basement
and the São Francisco Craton
. As stated before there is no evidence agamst postulating
a common sialic basement and the rest of the São Francisco
craton in the Archean and Lower Proterozoic times (fig. 1).
Almeida (1976) considers thilt the Goiâs massif could have
been joined with the Guaporé craton. However basement
exposures at 459 W-119 S and the position of the mobile
zone on the Westem side of the Goiãs basement indicate a
more likely correlation with the São Francisco craton, espe-
cially if the mobile zone is-interpreted as being an old boun-
dary between the São francisco and Guaporé cratons.

During the upper and middle(?) Proterozoic at least, two
folding events appear to have occurred between the São Fran-
cisco craton and the Guaporé craton affecti~g the sequences
covering the Goiãs basement. '

As poínted out by Marini et. al. (1977) in spite of various
studies, the age and extent of the various folding events in
Goiás remains obscure, and so does their tectonic history.

For example, did the Brazilian cyc1e last from 700-450
m.y. Cordani (197~) or from 500-1000 m.y. Almeida et. al.
(1976)? Did the Uruaçuan exist and, did it last from 1300 -
1000 m.y.?

From what was said in the previous section (IIIe) it is
concluded that at least two folding events (Uruçuan and
Brasilian) affected the rocks covering the Goiãs basement
(stippled in fig. 4). These rocks are older than the shallow
water sediments shown in figo 4, which were also affected
by the Brazilian cyc1e.

DlSCUSSION
Bearing in mind the uncertainties in the data presented

and the incomplete knowledge of the region, a tentative
model (fig. 5) is presented for the evolution of the Goiãs
basement and cover sequences. This model is qualified as
a working hypothesis.

ARCHEAN (FIG. 5A)
The Crixâs greenstone belt is developed during the Ar-

chean, and possibly at the end of this period at last two zones
of weakness are developed between the Guaporé ànd São
Francisco cratons. The fact that the ultramafic to mafic
intrusions occur only on the Eastem lineament (2 in fig. 5A)
suggests that the lineaments are not coeval. The ultramafic
diapirs are intruded at deep crustal levels, possibly have an
Archean to lower Proterozoic age, Girar4i et. al. (1978),
and might be derived from the mantle.
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LOWER PROTEROZOIC (FIG. 5B)
The mobile zone is formed. At this stage vertical tectonics

predominate. Lineaments 1 and 2 define a zone of crustal
weakness, within which graben-like conditions are probãble.
The LMUI could be interpreted as a proto-rift, since in Africa
the Bushveld line of intrusives links with recent rift valleys,
Mc Connell (1978). Rifting would affect the whole of the
Goiás basement being more prominent between lineaments
1 and 2, figo 5A. After the intrusion of the LMUI a graben
is developed and sedimentation progresses mainly between
lineaments 1 and 2. The presence of high P minerals (kyanite)
in these sediments can be interpreted as an indication of their
deposition in areas which were either tectonically active or
remained tectonically active after deposition. Towards the
end of the period vertical movements still predominate but
interaction with horizontal tectonics commences.

LOWER TO MIDDLE PROTEROZOIC (FIG. Se)
As time pregresses horizontal tectonics predominate over

vertical, but sedimentation is still partIy controlled by graben
like situations. The sediments which 'were deposited on top
of an unstable are folded by the commencement of a plate
tectonics regime, in which two rigid plates (Guaporé and
São Francisco) have between them a zone of unstable crust
(Goiãs massif), where stress is taken by shearing and mainly
by motion as both plates move ,againsteach other. - With
time lineament 1 probably became welded and stress is taken
by lineament 2 and parallellineaments (5C plan).

MIDDLE PROTEROZOIC (FIG. 5D)
Either tilting of the graben or up faulting of the area

between the mobile zone and the LMUI produces a positive
zone (horst?), wtrlch gives rise to two marginal basins. Sedi-
mentation and infilling of these basins proceeds, until even-
tually the sediments straddle the craton. The area of prove-
Danceis mainly the sialic horst.

MIDDLE TO UPPER PROTEROWIC (FIG. SE)
Concomitant1y with deposition, the plate tectonic, de-

picted in figo 5C plan continues, resulting in upper Prote-
rozoic Brazilian folding. The plane of movement is the mobile
zone and the LMUI is rigid, (sealed by the intrusions) as far
as the main movement is concerned.

The axial fold traces or the sediments swing from NE-SW
along a possible triple junction in Southern Goiãs.

Recent vertical movemgpts along longitudinal faults are
repeated in the Paleozoic (Agua Bonita Graben) and Recent(?)
Bananal sediments and it would be interesting to check the
density of seismic epicentres along this zone. Figure 5F
shows a section as is seen today.

"The evolution of the dominant structural pattem of
the crust from Archean to Post-Archean times is frequent1y
characterized by the transition of a noo-linear zone". "This
mainly applies to the Archean greenstone belts and the youn-
ger Proterozoic, ,mobile belts around cratons" Jansen (1975
p. 30). The assumption that mobile zone in Goiás formed
in the lower Proterozoic is based in these concepts.

If the mobile zone is interpreted as a zone of crustal weak-
ness, possibly a failed rift margin between the São Francisco
and Guaporé cratons, then the Goiás basement (LMUI :t mo-
bile zone) could have been an integral part ofthe São Francis-
co craton during the Archean. With the commencement
of rifting, in the Lower Proterozoic?, this area acquired its
unique characteristics, which gave rise to the Uruaçuan and
Brasilian fold belts.

The location of the LMUI, near the border of the São Fran-
cisco craton, differs from that the Bushveld line of intrusives
which in Rhodesia and S. Africa appears to be mainly intercra-
tonic. The comparison between both refers mainly to their
continental extension, and the alignrnent of igneous bodies
and does not compare characteristics of the igneous bodies.

A rifting stage, followed by downsagging and compressional
folding (fig. 5b and c), has been proposed by Hoffman (1973)
for Precambrian aulacogens.

"Aulacogens are failed arms of triple junctions with regards
to plate tectonics", Jansen (1975, p. 134), in which synge-
netic copper is common. Aulacogens fOrming low angles to
the craton margin are known, ie: the Soutpansberg. through
Jansen (1975, p 129-136). However, although sirnilarities
with Goiás can be suggested, and the model failed rifting
was proposed; because it is felt that in Goiás, the Prebrasilian
sediments of fig. 4 should be better know before we can
attempt to understand their tectonic environrnent.
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CONCLUSIONS
Achean rocks, greenstone belts and associated higher
metamorphic mainly granitic rocks, occur in Bahia,
Goiás and Minas Gerais (fig. 1).
These centres represent old nuc1eii of the São Francisco
craton.
In Goiás the presence of an Archean greenstone belt
implies that the associated granitic and gneissic terrains
have at least a coevál age.
In Goiás, the basement is composed of Archean rocks, a
mobile zone of shearing and catac1asisand an alignrnent
of mafic to ultramafic bodies.
The mobile zone affects rocks of possible Archean
and lower Proterozoic age. This zone was interpreted
as being the old boundary. between the São FranCisco
and Guaporé cratons.
To the east of the mobile zone, a SW-NE trending
alignrnent of mafic to u1tramafic bodies parallels the
Transbrazilian lineament of Schobbenhaus et. alo(1975)
and the mobile zone.
The LMUI appears to continue to the Quixadá body
in Ceará, and has continental dimensions.
Shearing between the mobile zone and LMUI is exposed
between Dianópolis and P. Nacional suggesting that
the lower and middle (?) Proterozoic sedimentation
occurring between both lines progressed under unstable
conditions.
The Western limit of the São Francisco craton evolved
from Archean to Proterozoic times, when it acquired
its present characteristics.
A tentative model for the development and evolution
of the Goiás basement and its cover is proposed, but
can on1y be confirmed by isotopic data and further
mapping.
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PARTE 1- INTEGRAÇÃO REGI~NAL
I .

FEIÇOES GRAVIMETRICAS E MAGNETICAS

DO CRATON DO SÃO FRANCISCO

The "Projeto Levantamento Gravimétrico no Estado da Babia", aimed basically to
elaborate the Integrated Bouguer Map, in the scale 1:1.000.000, starting on with
Bouguer Maps in the 1:250.000 scale; afterwards, and as a second goal, those maps
were interpreted along with the available data from airborne magnetics and the
already known geologic data, 50 as to provide new elements to disclose the unresol-
ved geological problems, conceming mostly to structural and subsurficial conditions.
For the Bouguer Map, readings from 2084 gravity field stations were recorded. The
density of such stations, attained 212,4 sq. km/sta, east of the São Francisco river, .

418,0 sq. km/sta. west ofthe same water course. The Cretaceous sedimentary basins,
previously surveyed by Petrobrás, were not covered by this Project. The 1:1.000.000
Bouguer Map showed, after analysed as a whole, two distinct portions. The first
one, near the coast, with high Bouguer values, mostly positive, in i50lated anomalies
that reached + 220 mgal as ab50lute Bouguer gravity value. Such region was identi-
fied through gravity pattern as a typical transition area between continent and
continental shelf, as occurs in other places all over the world. The other gravity
portion, that include most of the State of Babia and areas on the border of otller
States, shows a typical continental pattern with the nonexistence of high mountain
ranges and where the Bouguer ab50lute values range from - 201 -30 mgal to - 150
mgal. Using the average Bouguer anomaly numbers from the maps, it was possible
to estimate the depth of the upper crust/lower crustinterface to each square degree
of latitude and longitude. The depths of Mohorovicic has been calculted as 32 km
near the transitional zone from continent to continental shelf. Such depth increases
to west of the State Babia reaching 43 km at the Paramirim valley region, where
gravity data suggest a geofracture that coincides with the alignrnent Espinhaço.
After such anomaly the depth of Moho decreases to west reaching 38 km near
Correntina city. There are gravity evidences of the increasing of depth to west
direction to the State of Goiás. The State of Babia was divided into five gravity
zones or provinces, with subdivions, reflectiong large distinct cratonic structural
blocks, build up through variations of the depth of the upper crustf10wer crust
interface. In order to correlate with the geological defmitions, such cratonic por-
tions were called according to Mascarenhas (1979), in blocks, nuclei and fragments,
mostly coincident with previous reports from geologists supported on geological,
structural and geocronological data. Semiregional interpretations revealed the possi-
ble existence of large basic/ultrabasic rocks associated to other gravity high such
as in the Curaçá, Uauã and Monte Santo areas. The lastern one has also magnetic
features that support the hypothesis that these mafic rocks are the base of the
Greenstone Belt of Serrinha and that the rocks occur to the west and north-west
of tlle Monte Santo city. Excess of mass was evident for all gravity Bouguer high
above mentioned. The Projeto Levantamento Gravimétrico no Estado da Babia
point out also areas with deficiency of density, just where geology shows the big
granite bodies. Among these it must be emphasized the granite body of Campo
Formoso, and the granodiorite of Nordestina, in north Babia, and the granite of
Buranhém in the south. The analyses of the residual Bouguer map, and other resi-
dual maps computed using the 1:250.000 Bouguer maps, besides accurate studies
of the positive and negative anomalies due to excess and deficiency of mass may
guide to successful prospecting prograrns for minerais related to basic/ultrabasic
rocks, as also for minerals that belong to a granite suite. It is very important in
such way to combine the gravity results with geological, aeromagnetics and other
previous data to elaborate previsional maps for mineral prospecting programms
and al50 for tectonic maps. The conclusions derived from gravity and m$etic
methods to have enriched the geological knowledge of the State of Babia, provi-
ding geologists and executives with valuable structural informations, in order to
help new projects and investiments ainling. to new discoveries of mineral commodi
ties, with greater safety safety because supported on the knowledge of the subsurface
conditions.

Antônio Corlos Motta
Raymundo A. A. Dias Gomes

["ócio de Medeiros Delgado
Luiz P. de Siqueira

Augusto J. Pedreira
CPRM
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ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

INTRODUÇÃO
Nos últimos oito anos foram executados diversos traba.

lhos geofísicos de caráter regional nas áreas do Craton do
São Francisco e suas faixas marginais, a maioria pelo Convê-
nio DNPM-CPRM. Estes trabalhos consistiram do levanta-
mento gravimétrico de todo o estado da Bahia com uma den-
sidade média de 212,4 km2/estação, na região Leste do São
Francisco e de vários projetos aerogeofísicos, com registros
magnetométrico e cintilométrico, este com discriminaÇão
dos canais de K, Th e U, e contagem total. Os espaçamentos
entre as linhas de vôo variaram, a depender do projeto, entre
um e quatro quilômetros. A ftgura 1 mostra a localização
destes projetos.
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A tabela I mostra as características principais de alguns
destes projetos.

Embora tenham sido razoáveis os investimentos em levan-
tamentos aerogeofísicos, não tem havido uma utilização plena
dos resultados em etapas posteriores de interpretação e in.
tegração geológico-geofísica, com exceção dos projetos Inte-
gração Geológico.Geofísica Itaberaba-Belmonte (Convênio
DNPM-CPRM) e Rochas Básicas e Ultrabásicas de Vitória
da Conquista (Convênio SME-CBPM).

Neste trabalho apresentamos algumas feições geofísicas
regionais importantes observadas na área do Craton do São
Francisco e das suas faixas marginais, ressaltando que traba-
lhos desta natureza justiftcam um projeto específtco com a
participação de geólogos e geofísicos, sendo imprescindível
a interpretação quantitativa dos dados geofísicos, que por
sua vez, pressupõem a existência de parâmetros físicos para
as rochas em questão.

Nosso objetivo por enquanto é estimular estudos poste-
riores e contribuir para o esclarecimento de algumas questões
geológicas relativas ao Craton do São Francisco. Este é enten-
dido aqui segundo a deftniçãode Almeida (1978) como
"uma entidade geotectônica de maior ordem, de consolida-
ção pré-brasiliana, que compreende quase todo o estado da
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Bahia, e se estend~ às regiões vizinhas de Minas Gerais, Sergipe,
Pernambuco e Goiás".

Tabela I
_

características principais aos projetos ae
rogeofísicos nos estados da Bahia e Sergipe. -

LEVANTAMENTOGRAVIM~TRICO
O levantamento gravimétrico do estado da Bahia abrangeu

toda a área do mesmo, com exceção das bacias mesozóicas,
que foram objetivo de trabalhos anteriores da Petrobrás.

As características principais do projeto foram as seguin-
tes:

a) Área coberta: :t 540.000 km2
b) Espaçamento médio entre as estações: 20 a 25 km
c) Densidade média de estações: 212,4 km2/estação (a les-

te do Rio São Francisco)
d) Total de estações: 2.084
e) Desvio padrão da medida da gravidade: :t 0,041 mgal
f) Densidade Bouguer: 2,60 g/cm3
g) Fator FD para correção AB = 0,1998, para D = 2,60

g/cm3
h) Correção de terreno: efetuado para um círculo de

15 km de raio em tomo de cada estação, segundo o
procedimento de Hammer (1939)

i) Correção de latitude: efetuada através de interpolação
em tabela numérica construída para cada 10' através
da fórmula:

y = 978,0490 (1 +0,0052884 sen2x-0,0000059 sen22x) (I)
j) Cálculo do Bouguer: Valor Bouguer =(Correção "AB" +

+ G + correção do terreno) - (correção latitude).
k) Intervalo de contorno do mapa Bouguer: 5 rngal
1) Equipamento: Gravímetro Worden Modelo Prospecto

com precisão de 0,01 mgal.

MAPABOUGUER
Os valores Bouguer deftnidos como acima foram utiliza-

dos para o contorno do mapa Bouguer do estado da Bahia,
inicialmente na escala 1:250.000 e em seguida reduzido para
a escala 1:1.000.000, mostrado na ftgura 2.

Vale relembrar que as correções aplica4as ao valor de
"g" que 6 a gravidade absoluta de determinado ponto permite
transportar este valor para o Geoide Internacional, cuja refe-
rência de leitura é o nível médio dos mares e seu prolonga-
mento através dos continentes. Esta é uma superfície para
a .qual os valores da gravidade são reduzidos matematica-
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mente para permitir ao intérprete a visão referida a um mesmo
plano.

Despr<:l.adaspequenas correções, pode-se afIrmar que após
reduzidos ao geoide, os valores Bouguer seriam iguais se
as rochas abaixo do nível médio dos mares estivessem distri-
buídas de uma maneira concêntrica e ae igual densidade em
relação ao cen~ro da Terra. Como isto não ocorre, o mapa
Bouguer possibilita estudar a crosta como um todo e obter
informações sobre sua espessura e as modifIcações geoló-
gicas e estruturais da sua parte superior. Os tipos das anoma-
lias regionais no campo gravitacional dependem diretamente
.da variação. da espessura total da crosta, isto é, do relevo
da descontinuidade de Mohorovicic, da diferença da densi-
dade das rochas subcrustais e das grandes feições tectônicas
ligadas à existência de blocos distintos. Dependem assim
das variações na espessura, composição petrográfIca e estru-
tura das diferentes camadas da crosta,. especialmente a sedi-
mentar, a granítica e a basáltica.

Naturalmente que o intérprete de gravimetria se defronfa
com uma crosta cujo desenvolvimento ao longo do tempo
geológico se deu com a atuação conjunta de todos os fatores
citados. Em certos locais, alguns fatores predominam, e
são identif1cados através de feições tectônicas e estruturas
geológicas distintas, enquanto que em outros a complexi-
dade não permite distinguir os elementos, sendo a interpreta-
ção prejudicada.

A GRAVIMETRIA DA CROSTA
A camada superior da Terra, ou crosta, tem uma estrutura

cristalina e a sua espessura varia entre 30 a 70 km n9s conti:-
nentes e 4 a 15 km nos oceanos. A superfície que limita
esta camada com a que fica logo abaixo, o manto, é a descon-
tinuidade de Mohorovicic ou Moho, que apresenta uma grande
mudança de densidade bem como da velocidade de propa-
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FIGURA 3 - MAPA DA PROFUNDIDADE DA DESCONTlNUIDADE DE IIJIIOROVICIC - BASE BOUGUER

!dOlO (Valores da Gravidade corrigido. para a IGSN/71).

Fonte: DNPM/CPRM- Projeto Levant...oto Gravi8êtrico no Eatado d. lahia _
gação das ondas elásticas. Portanto, além de excelente refle-
tor sísmico, esta descontinuidade é um marco bem definido,
através de anomalias regionais, do campo gravitacional ter-
r~ Utilizando-se dos valores Bouguer da figura 2 e atra-
vés tle uma fórmula a espessura da crosta pode ser calcu-
lada,

M=M'o+K' g (11)

onde M é a espessura da crosta em quilômetros, g é o valor
médio de anomalia gravimétrica de um setor, e K' e Mo'
são coefIcientes determinados para diferentes regiões da
Terra. Grushinsky (1971), calculou estes coefIcientes levan-
do em consideração 287 estações sísmicas em todo o mundo.
Para a América foram utilizadas 36 estações para determi-
nação dos coeficientes K' = 0,102 e Mo' = 31,1.

Utilizando estes dados foram feitos cálculos para setores
de um grau quadrado e os resultados são mostrados na fI-
gura 3.

Para a folha Salvador - 120/160S e 390/420W - foi
encontrada uma média de 36 quilômetros para a espessu-
ra da crosta, sendo que o menor valor, 32 km, corresponde
à faixa granulítica. Os demais valores foram 38, 39 e 37
quilômetros, para as folhas Brasília, Rio São Francisco e
Aracaju, respecticamente.

Para fora dos limites do craton, parcialmente sugeridos
neste trabalho, e onde a crosta siálica sofre atenuações, as
espessuras são da ordem de 31/33 km.

Dentro de uma visão regional, a espessura da crosta siá-
lica apresenta espessamento de leste para oeste, com varia-
ções médias da ordem de 31/33 km até 40/43 km, sendo
que as mudançaS importantes parecem ocorrer no denomi-
nado Uneamento Espinhaço (Siqueira, 1979), que coincide
com a faixa de reativação Brasiliana do esboço das províncias
geocronológicas da Bahia (pedreira et al., 1977).
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ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

LEVANTAMENTOS AEROMAGNETOMtTRICOS E CIN-
TILOMeTRICOS COM .DISCRIMINAÇÃO DE ENERGIA

CARACTERÍSTOCASDOSAEROLEVANTAMENTOS
Com exceção do Projeto Rochas Básicas e Ultrabásicas de

Vitória da Conquista, todos os demais aerolevantamentos
foram patrocinados pelo Convênio DNPM-CPRM e execu-
tados por empreiteiros diversos. Eles possuem características
comuns e portanto, utilizam parâmetros, equipamentos e pro-
priedades que. permitem uniformidade no tratamentc e na
apresentação das medidas.

Basicamente estes projetos utilizam um avião Britten-
-Norman do tipo Islander, portando equipamentos que regis-
tram os seguintes dados:

a) Medida da intensidade total do campo magnético em
gamas.

b) Medidas de cintilometria, constapdo do registro em
quatro canais distintos para urânio, tório, potássio e
contagem total, a qual representa o sOlhatório.de todas

.as emissões gue sensibilizam o equipamento.
c) PosiCionamento do avião: a plotagem do "caminhamen-

to" efetuado é controlada através do sistema Radar -
DOppler, que' permite controlar a direção cOnstante
do avião; a trajetória da aeronave é ftlmada constante-
mente e pontos facilmente reconhecíveis ao longo da
mesma, e fotomosaico ou imagem de-radar permitem o
traçado preciso da trajetória voada.

d) Altura de vôo: as aeronaves de geofísica dispõem de
um sistema radar-altímetro que permite um registro
contínuo da altura de vôo, que nestes projetos deve ser
de 150 m, (500 pés) acima do solo, sendo permitida
uma variação de :f: 10%. O controle rigoroso da altura
de vôo é imprescindível nos registros cintilométricos,
não sendo necessário para o caso das medidas magné-
ticas, que não sofrem mudanças significativas com
variações da ordem de 10 a 20 metros. .

No projeto Integração Geol6gico-Geofísica Itaberaba-Bel...
monte, foram estudados cerca de 41 alvos magnetométricos
e 8 cintilométricos, além de serem visitados dezenas de pon-
tos para controle geológico, tendo-se constatado coincidência
perfeita entre os mapas aeromagnéticos e a geologia previa-
mente mapeada (Figueira et al, 1979). A amarração por geo-
fisica terrestre comprovou a precisão dos aerolevantamen-
tos. A tabela n relaciona algumas informações sobre os dados
utilizados na aerogeofísica, sendo o exemplo retirado do
Projeto Borda Sul da Bacia do Parnaíba, executado pelo Con-
vênio DNPM-CPRM

MAPAAEROMAGNETOMtTRICO AO MILIO~SIMO

A figura 4 mostra o mapa provisório de isogamas do campo
total, resultante da compilação de três projetos aerogeofí-
sicos desenvolvidos no estado da Bahia. O mapa definitivo
resultará no Projeto Carta Magnética do Brasil ao Milionésimo,
em execução pelo Convênio DNPM-CPRM.A compilação foi
feita a partir dos mapas na escala 1:250.000 dos quais foram
destacadas as curvas isogâmicas de 50 em 50 gamas. Os pro-
jetos utilizados foram o Itaberaba-Belmonte, Espinhaço Se-
tentrional, e RochaS Básicas e Ultrabãsicas de Vitória da
Conquista.
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Tabela 11 - _Especificações para aerogeofísica

FEIÇOES REGIONAIS DO CRÁTON

ÇONSIDERAÇÔESPRELIMINARES
As fIguras 5 e 6 mostram as iRterpretações qualitativ./lS

gravimétrica e magnética de áreas do craton nas quais foram
hmçadas os elementos principais, justamente os de abrangên-
cia regional, compatíveis com a escala.

Enquanto a interpretação gravimétrica alcança e pode
refletir grandes profundi4ades como foi mostrado no capi-
tulo 2, a interpretação magnética mostra com freqüência
elementos e fenômenos mais superficiÍlis.

.

As falhas e/ou fraturas sugeridas nos mapas gravimétri-
cos regionais, podem ser interpretadas como alcançando
às vezes o manto enquanto que as falhas refletidas pelos
mapas magnéticos normalmente. ocorrem nos primeiros qui-
lômetros da crosta siálica.

e oportuno lembrar que as rochas perdem suas proprie-
dades magnéticas a partir de certa temperatura, a de Curie,
reforçando esta diferença existente entre as profundidades
alcançadas pelos dois métodos.

INTERPRETAÇÃO DO MAPA BOUGUER

Descrição do mapa
A figura 5 mostra as principais falhas e/ou fraturas da

área coberta pela gravimetria. Duas direções NNE e NNW
predominam e coincidem com as mostradas nos mapas geo-
lógicos atuais.

Os valores das isogálicas variam de + 220 mgal na plata-
forma continental até - 150 mgal na região de Macaúbas-
-Ibipitanga (130S/42030'W). Os valores mais baixos, com-
preendidos entre -120 e-ISO rogal, na realidade Consti-
tuem uma anomalia isolada. Os valores mais constantes. estão
no intervalo entre -40 e -110 rogal.

As isogálicas tem direção preferencial' norte-sul desde a
costa até a altura dos meridianos 430 a sul e 440, mais a
norte. Nesta posição ocorre uma geofratura importante do
craton, e a tendência das isogálicas para oeste se apresenta
mais movimentada, tomando-se localmente leste-oeste. Elas
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têm invariavelmente esta direção nas faixas dobradas. O gra-
diente das isogálicas é relativamente suave, com exceções,
caindo cerca de -50 mgal em 220 quilômetros, com uma
média de caimento de 1 mgal a cada 4 km no sentido de
leste para oeste até o meridiano de 420. Após a anomalia
existente no centro do estado, a oeste do meridiano 430,
o gradiente em geral é mais suave e, ao contrário da parte
oriental, a diminuição de valores é de sul para norte, alcan-
çando o valor de -110 mgal na região de Ibipetuba (11°SI
440 30'W).

----

Finalmente devem ser salientadas as descontinuidades ou
quebras, ou ainda, as mudanças de direção das isogálicas
que tendo persistência em determinadas direções assinalam
as falhas ou fraturas, ou ainda, "contratos" entre partes
do craton com marcante diferença de densidade.

Utilizando estes critérios de valores absolutos e direção
das isogálicas, a variação do gradiente destas mesmas curvas
que vem a ser o "regional" e as inflexões do seu traçado,
dividiu-se o mapa em cinco províncias ou domínios tectô-
nicos-gravimétricos.
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Esboço dos Domínios ou Províncias Gl'8Yimitrieas
O mapa Bouguer analisado como descrito acima. foi tam-

bém correlacionado com os dados aeromagnéticos e geoló-
gicos, após o que esboçou-se a divisio da área como moatrada
na fJgUra 5, em cinco províncias ou domínios gravim6tric:os

de caráter. regional. As considerações que seguem sobre cada
uma destas províncias geofísicas, foi feita procurando-se
correlacionar aos elementos tectônicos ji definidos anterior-
mente por outros autores. utilizando-se a nomenclatura pro-
posta por Mascarenhal (1979).
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Primeira Província - A Faixa Costeira e a Plataforma
A primeira província corresponde à faixa costeira dos

Estados da Balúa e Sergipe e à plataforma continental mapeada
gravimetricamente destes dois estados. Os valores Bouguer
são sempre elevados e variam desde -30 mgal até +220 mgal
na latitude de 160OO'S,um pouco a sul de Belmonte. Valores
desta ordem correspondem na literatura a regiões platafor-
mais e é tal a sua freqüência que foi possível estabelecer o
modelo teórico do comportamento gravimétrico néstes locais,
a partir dos resultados encontrados em plataformas de todo
o mundo e confIrmados com dados de sondagem e sísmi-
ca.

O modelo é citado por Petter Dehlinger (1978).
A fIgura 7 mostra faixas correspondentes à primeira pro-

víncia e relativa à passagem de crosta continental para oceâ-
nica. A gravimetria da parte submersa foi compilada dos
levantamentos da Petrobrás e abrange uma faixa com largura
da ordem de 20/40 km em direçã'o ao oceano. Esta variaçã'o
na largura dependeu da cota batimétrica, e em alguns locais
ela pode se estender bem mais, como ocorreu nas proximi-
dades de Belmonte onde ela chega a ter 120 km, e mais ao
sul próximo a Caravelas com cerca de 200 km, locais em
que a lâmina d'ãgua de 200 metros de profundidade se alarga
oceano adentro..

Na plataforma continental merecem destaque três gran-
des anomalias, pelos seus valores absolutos e formas. Elas estã'o
assinaladas na figura 7. Estas anomalias ocorrem à altura de
llhéus com valores que alcançam + 100 rngal (A); a sul de
Belmonte onde os valores chegam a +220 mgal e se constitue
na mais expressiva de todas (B), e uma terceira com o centro
aproximadamente na latitude de 18? 30'S e longitude de
390oo'WGr quando os valores Bouguer são da ordem de
+80 mgal (C).

Foi feito um estudo comparativo destas anomalias com
os levantamentos magnetométricos efetuados pelo Projeto
Remac (1977) na plataforma.

Ao comentar as anomalias magnéticas desta regiã'o dos
Abrolhos, Fainsteint et a1ii (1977), chamam ã atençã'o para
a área anômala "C" que separa dois altos gravimétricos do
Planalto dos Abrolhos, e questionam uma origem ígnea para
a anomalia. Propõem ser a anomalia devida a um alto estru-
tural do embasamento sobre o qual se depositaram os sedi-
mentos, ou como alternativas, propõem ser a anomalia devida
a falhamentos ou intrusã'o p6s-deposicional.

Para as demais anomalias magnéticas da regiã'o afIrmam
serem elas sem dúvida de origem ígnea e referem-se à geome-
tria e ao alinhamento dos "trends" magnéticos como indica-
tivos de um controle estrutural das anomalias. Referem-se
ainda ao fato de que dados sísmicos da Petrobrás nã'o sugerem
intrusões básicas como fato comum na área.

Os resUltados dos levantamentos gravimétricos entretanto
sugerem que pelo menos as anomalias "A", "B" e "C", esta
última a sudeste de Abrolhos, sã'o devidas a intrusões básicas
ou ultrabásicas, única maneira de justifIcar anomalias rela-
tivas ou residuais da ordem de +50, + 120 e +60 mgal respec-
tivamente. Por outro lado o controle estrutural das anoma-
lias é reforçado pela gravimetria cuja interpretaçã'o aponta
importantes geofraturas qu bordejam as anomalias e que tem
continuidade no continent~. Finalmente as formas das ane-
malias gravimétricas (elipse com as curvas se fechando), suge-
rem tratar-se de chaminés vulcânicas.

Tais constatações carecem de confmnaçã'o e maiores estu-
dos, pois são conhecidas as dificuldades de interpretaçã'o

24

FI, 7 A - Entre12°30' S . 16000'S Fi, 7 B - Entro 16°00' S . .9°00' S

~ L.imite ent... as lub-provincm

20 O 20 40 60 10 1001<""

ESCALA
FIGURA 7 - PRIMEIRA PROVfNCIA - SUB-PRovtNCIA DA PLATAFORMACONTINENTAL
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gravimétrica nas regiões de passagem do continente para a
plataforma, geralmente caracterizada por forte gradiente
gravimétrico que dificulta o entendimento do campo regional
como é o caso da área em apreço.

Acrescenta-se a esta dificuldade, a existência de uma faixa
caracterizada gravimetricamente por um forte gradiente e
que apresenta uma linearidade persistente, características
que sugeriram considerá-Ia como uma subprovíncia, deno-
minada I-B, figura 8, e diferenciada da plataforma continental
que foi denominada l-A A subprovíncia I-B, é bem caracterís-
tica entre os paralelos 130 e 1608, pela sua linearidade e
segue para norte com direçã'o aproximadamente norte-sul
até a latitude de 140S quando se desvia para o nordeste.
Após a latitude de 1308, ver figura 5, a sua característica
gravimétrica peculiar fIca prejudicada, principalmente nas
áreas atualmente cobertas pelos sedimentos cretáceos da
bacia do Recôncavo, entre Jaguararipe e Alagoinhas. O efeito
gravimétrico dos sedimentos deforma as curvas Bouguer,
nã'o permitindo distinguir a continuidade desta subprovíncia
na direçã'o nordeste.

Geologicamente esta subprovíncia I-B, corresponde ao
ramo nordeste do Cinturã'o Móvel costeiro de Pedreira et
a1ii, 1976, e Mascarenhas, 1976, considerado no sentido de
Anhausser, 1969.

Como pode ser observado nas figuras 5 e 8, o ramo noro-
este do Cinturã'o Móvel, sugerido por Pedreira et a1ii (op.
cit.) nã'o aparece com características gravimétricas semelhan-
tes ao anterior. Percebe-se entretanto no mapa Bouguer,
figura 8, ao norte da latitude de 13 S, um gradiente ainda
acentuado, de direçã'o noroeste, com valores que caem de
-30 mga! para -50/-60 rngaI, e que bordejam o limite
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oeste do núcleo de Gavião. Esta faixa gravimétrica embora
possa representar um importante evento geol6gico, é relati-
vamente estreita quando comparada com a faixa que foi
denominada I-B, além dos valores absolutos do Bouguer
diferirem entre as mesmas.

Também o mapa aeromagnético d~ parte do Estado da
BaWa, preparado para as comparações com a gravimetria,
fIgura 6, mostra diferenças de comportamento e padrão
magnético entre a faixa denominada I-B da primeira pro-
víncia e o núcleo de Gavião. :e bem visível na fJgUIa6 os
alinhamentos magnéticos de direção quase NS, que apare-
cem entre as latitudes de 130 e 150S. No núcleo de Gavilo
os alinhamentos tornam-se N 70/80 W.

Segunda Província - A Faixa Leste do Estado da Bahia
A segunda província, fIguras 9 e 10, compreende uma

faixa limitada a leste pela primeira e quarta províncias e a
oeste pela terceira província. Ela é interrompida em direção
ao sul, à altura da latitude de 14030'S, reaparecendo ao
sul da latitude de 150S, através o núcleo de Medina. Para
norte seus limites não estão defmidos.

Os valores Bouguer variam desde positivos, como ocorre
no extremo sul da Bahia, até valores negativos de ordem
de .: 70 mgal, registrados nas proximidades do bloco de
Lenç6is, embora estes últimos valores nio sejam representa-
tivos desta província gravimétrica. 810 comuns a todas as
subprovíncias que compõem a faixa leste da BaWa, as seguintes
características gravimétricas:

1Q) Os valores absolutos Bouguer sio relativamente altos,

-----.------

oscilando na maior parte das áreas entre -40 mgal até -15/
- 20 mgal, valores estes que se fecham, constituindo anomalias
gravimétricas, de forma oval, circular ou eliptica, bem carac-
terizadas nos Núcleos de Jequié e Gavião e no bloco de Serri-
nha. No núcleo de Medina, o comportamento é similar, exceto
que aparecem diversos altos gravimétricos, e também baixos,
em vez de um s6 alto como nos outros.

29) Os valores absolutos Bouguer elevados, indicam uma
profundidade da interface crosta/manto, relativamente peque-
na, quando comparada com outras regiões a oeste do Estado
da Balúa, fato este coerente com o desenvolvimento dos granu-
litos que predominam nos núcleos de Jequié e Gavião-Riachão
do Jacuípe-Ipacaetá, este último defmido por Seixas et alii
(1975) e que correspondem às subprovíncias II-B e lI-C.
Fenômenos geológicos característicos destas pequenas espes-
suras de crosta siálica, podem ocorrer nas demais subprovín-
cias da faixa leste do Estado da BaWa.

A subprovíncia lI-A, fIgUra 10, coincide geologicamente
com o denominado bloco de Serrinha (Bruni et alii, 1976).
Um alinhamento gravimétrico que ocorre ao sul da latitude
de looS e que tem a direção quase este-oeste interrompe
os eixos das anomalias de altos sugerindo a subdivisão do
bloco de Serrinha em dois fragmentos tectônicos, denomi-
nados A e B.

No fragmento A, destacam-se o alto gravimétrico do Cu-
raçã, denominado anticlin6rio do rio Curaçã por Souza e
Delgado (1975), e o alto de Uauâ. No fragmento B desta-
ca-se o alto de Monte Santo, estudado por Mascarenhas
(1975).

FIGURA 9 - PRIMEIRA E SEGUIIIM. PRovfRCIAS (Are. Rorte)
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25

----



ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

FIGURA 10 - PRIMEIRA E SEGUNDA PRovlNCIAS (Área Sul)
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no Estado da Bahia - Relatório Final

Existe uma correspondência entre as estruturas dômicas
descrita pelos autores e a forma dos altos. Bouguer encon-
tradas nestas três regiões. :e fato também conhecido da geo-
logia a existência nestas áreas de uma grande quantidade
de rochas básicas/ultrabásicas e. portanto de uma grande
densidade. Desta maneira é permitido atribuir-se aos efeitos
combinados do~ fatores estruturais e litol6gicos, os altos
valores Bouguer e as formas das anomalias aí existentes.

Para a região cuprífera do Rio Curaçá, melhor conhecida
geologicamente esta correspondência é facilmente aceita.
Para a região de Uauá o registro geológico da superfície mos-
tra também uma enorme quantidade de rochas básicas/ultra-
básicas. A região de Monte Santo entrl\Íanto, por diversas
razões, não é facilmente entendida. O maior problema desta
área é que ela é influenciada pelos efeitos de massá do grano-
diorito de Cansanção, ao sul, e da Serra de ltiúba, ao nortel
noroeste, Entretanto, durante os debates havidos em torno
do significado geológico de alto gravimétrico de Monte Santo,
o geofísico Florisvaldo Sena, da Docegeo, empresa que desen-
volve trabalhos na região e estudos especiais de greenstones
belts, chamou a atenção para o padrão magnético apresen-
tado pelas curvas nas folhas Serrinha e Senhor do Bonfun,
na escala 1:250.000 resultantes do Projeto Aerogeofísico
Serra de Itiúba e que mQstra semelhanças com padrões iden-
tificados de greenstones belts em outros países. Normalmente
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elas se apresentam com uma feição geral elip~ide ou ovalada,
tendo um baixo relevo magnético no interior da ftgUra for-
mada e que corresponde às porções félsicas e máflcas, em
contraste com um alto relevo magnético que bordeja o elips6i-
de e que corresponde à seqüência básica/ultrabásica dos
greenstones belts. Este padrão magnético é identificado com
perfeição na área em apreço.

Deve ser assim enfatizado que a partir dos dados de gravi.
metria e magnetometria reforçado por opinião de outros
ge610gos da Docegeo, existem evidências da existência da
seqüência basal do greenstone belt de Semnha, na área entre
Cansanção, ao sul, e Novo Horizonte e Pedra Vermelha, a
nordeste e norte.

A subprovíncia II-B, figura 9, corresponde 110núcleo de
Gavião, denominação siniplificada do cognominado núcleo
de Gavião"Riachão do Jacuípe-Ipacaetá por Seixas et a1ii
(op. cit.).

Os valores BougueI são mais elevados que nas subprovín-
cias vizinhas do norte e do sul, e as curvas se fecham em um
alto, de forma aproximadamente elíptica, com o eixo maior
de direção noroeste. A parte mais 'alta desta subprovíncia
ocorre na linha da latitude de 1,20S,_nas proximidades de
Tanquinho. O limite oeste do 'nÚcleo de Gavião é marcado
por um gradiente relativamente acentuado.

A subprovíncia lI-C, figuras 9 e 10, correspon~e ao nú-
cleo de Jequié anteriormente denominado bloco de Jequié
(pedreira et a1ii, op. cit.) em parte coincidente com o núcleo
de Mutuípe (Cordani, 1977) e formado por charnoquitos e
metatexitos. Os valore~ Bouguer oscilam desde-35 mgal,
curva que forma um alto em volta da cidade de Jequié, até
valores da ordem, de -65 mgal, que compõem um baixo
relativo ao norte da cidade de Itaberaba.
. A subprovíncia II-D, figura 10, corresponde ao núcleo de
Medina que engloba o denominado "protocraton de Medina"
(pedreira et a1ii, op. cit.),- a faixa de dobramentos Araçuaí
e a província Kinzigitica. Os valores Bouguer são altos, osci-
lando desde zero até -40/- 50 mgal. As curvas Bouguer se
fecham tanto em anomalias de altos como de baixos. Um
dos baixos mais expressivos corresponde ao granito da região
de Buranhém e Monte Azul.

O limite desta subprovíncia se faz com a pnmeira provín-
cia. Este limite é caracterizado por acentuado gradiente
Bouguer, expressivo de regiões de transição de crosta do
tipo continental para tipo oceânica.

Não existe indicação .gravimétrica visível da continuidade
da faixa definida como subprovíncia I-B, figuras 5 e 9, geolo-
gicamente correlacionada aos Mobile Belts. dentro do núcleo
de Medina. O sistema de alinhamentos gravimétricos exis-
tentes neste núcleo tectônico e que sugere tratar-se de geo-
fraturas, pode ter deslocado para leste, para baba> do Oceano
Atlâritico, a porção sul da subprovíncia I-B, ao sul da latitude
de 160S, se ela existiu com as mesmas características gravi-
métricas típicas que marcam a linearidade e gradiente da
subprovíncia I-B.

O limite noroeste da subprovíncia II-D, é ~arcado por
um gradiente acentuado, apresentando as curvas Bouguer
variações bruscas de valores absolutos que passam de -401
-50 mgal nas imediações de Itambé, para valores de -801
-90 mga1 na região de Itapetinga e Vitória da Conquista,
cidades estas localizadas na terceira província gravimétrica.
Este limite corresponde geologicamente à faixa de dobra-
mentos Araçuaí,
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Terceira Província - Regiões Centro e Oeste do Estado da
B~a .

Esta província ocupa a maior área do Estado da B~
conforme mostra a figura 5. Uma importante geofratura,
que acompanha aproximadamente a Serra do EspiJJhaço
separa dois blocos tectônicos, e é responsável pela divisão
desta província em duas partes que embora apresentem carac-
terísticas gravimétricas gerai; assemelhadas, portam certas
particularidades que sugerem duas subprovíncias.

A parte mais ocidental cio Estado que constitui a primeira
subprovíncia apresenta valores Bouguer que decrescem de
leste para oeste de -65/-70 mgal até -100/-110 mga1.
As isogálicas são predominantemente norte-sul, com exceção
das áreas marginais, a norte e sul, que mostram direção geral
este-oeste. Os principais sistemas de geofraturas são NNW e
SSE. Esta subprovíncia coincide com o denominado Bloco
de Lençóis (pedreira et a1ii,op. cit.).

A segunda subprovíncia mostra irregularidades quanto ao
alinhamento das isogálicas que variam em todas as direções
e os valores absolutos decrescem de norte para sul ao invés
de o fazerem de leste para oeste. Duas geofraturas importan-
tes ocorrem nesta subprovíncia separando três fragmentos
t~tônicos, aqui denominados A, B e C cujós valores médios
Bouguer são da ordem de -105, -75 e-50 rogal respecti-
vamente. O bloco que inclui esta subprovíncia foi aqui deno-
minado "Bloco de Guanambí", em analogia ao Complexo
de Guanambí (Costa et a1ii,1976).

Geologicamente a área da terceira província é a que apre-
senta a maior. variação, . abrangendo desde exposições do
embasamento gnáissico-J1UBmatítico,dominantemente arquea-

no, até extensas áreas cobertas por material.detrítico-laterí-
tico do Cen0z6ico. Esta província engloba também as se-
qüências do Supergrupo Espinhaço, na B~, e o Supergrupo
São Francisco, e nela ocorrem os complexos vulcânico-sedi-
mentares de Brurnado, Contendas-Mirante, Urandí e o Grupo
Jacobina.

Os valores gravimétricos mais baixos,. da ordem de -110
mgal existentes nesta província estão situados entre Abaíra
e Jussiape, em wna exposição do embasamento e a sudeste
de Santa Rita de Cãssiasob a cObertura cenoz6ica.

Quarta Província -Grandes Baixos Gravimétricos
Quando se examina d mapa Bouguerdo Estado da B~a,

figura 5, ressalta à vista duas anomalias negativas, de valores
da ordem de -150 mga1, moa no extremo nordeste, subpro-
víncia IV-A e outra na porção centro-sul, subprovíncia IV-B.
Localizadas em diferentes regiões do Estado da B~ elas
foram denominadas de grandes baixos gravimétricos, fugindo
ao critério da denominação geofísica associada à localização,
adotada para as demais províncias.

A primeira subprovíncia IV-A corresponde às bacias sedi-
mentare9' do Recôncavo, Tucano e Jatobá. Os valores Bou-
guer na maioria foram compilados dos mapas originais da
Petrobrás e foram calculados para wna densidade de 1.80
g/cm3. Os demais parâmetros foram os mesmos utilizados
pelo Projeto Levantamento Gravimétrico no Estado da B~;
Observando-se o comportamento destas bacias percebe-se
que os valores Bouguer negativos crescem para norte, estando
a maior amplitude nas imediações de Cícero Dantas. Fortes
gradientes Bouguer assinalam os limites dos sedimentos atra-
vés de falhas de gravidade, tanto a leste quanto a oeste.

Esta subprovíncia tem sido motivo de trabalhos exaustivos
e detalhados por parte da Petrobrás, razão porque sugere-se
consulta às publicações existentes para mo maior entendimen-
to destas bacias.

Vale salientar que a proximidade da faixa de forte gradi-
ente, denominada de I-B, que ocorre sob os sedimentos de
bacia do Recôncavo (fIgUra 5), atua no campo gravitacional
alterando e deformando' as curvas Bouguer, dificultando
a correlação com as bacias de Tucano e Jatobá no que se
refere às espessuras de sedimentos.

A segunda subprovíncia, IV-B, é moa anomalia negativa,
elíptica, estando o eixo maior orientado N 30/45W, com
isogálicas que se fecham em tomo do valor Bouguer de -150
mgal e que apresenta mo forte gradiente nos flancos oriental
e ocidental. Está localizada no centro geográfico do Estado
da B~a, como JIlostra a fIgUra 11. Esta província está limi-
tada por geofraturas significativas, por todos os lados.

Devido a sua importância para qualquer estudo sobre a
tectônica do Cráton sugere-s~ considerar esta anomalia gravi-
métrica como mo domínio particular. Acrescenta-se a este
argumento a existência de uma significativa anomalia mag-
nética que abrange quase mo grau quadrado entre 130/140S
e 420WGr na porção sul desta quarta província. Esta ano-
malia magnética que é mostrada nas figuras 12 e 6, é aqui
denominada Corpo de Botuporã e evidentemente tem rela-
ção com a feição do baixo gravimétrico.

A fIgUra 13 mostra mo perf1l gravimétrico perpendicular
às isogálicas desta província, segundo a direção geral NW-SE,
passando por Bom Jesus da Lapa e também por mo ponto a
cerca de 15 k.m ao sul de Boninal. A mesma fIgura mostra
~ perf1l aeromagnético, na mesma direção, deslocado cerca
de 33 k.mpara sul cortando o Corpo de Botuporã.
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FIGURA 12 - MAPA AEROHAGNETOH1!TRICO PRELIMINAR DO VALE DO PARAMIRIM

I«>STRANDO O CORPO DE BOTUPARÃ

Fonte: DNPM/CPRM - Projeto Levantamento Gravimétrico no Estado da Behia

O atual estágio de conhecimento geológico da área e a
natural limitação dos métodos indiretos de prospecção, ainda
não permitem wna explicação defmitiva para a anomalia
em apreço. Considerando a existência de intrusivas ãcidas
e intermediárias em ambos os bordos da Serra do Espinhaço
e áreas contíguas, cujos exemplos de afloramentos de grande
porte são os granitos de Paramirim e de Boquira e conside-
rando-se também a natureza negativa da anomalia gravimé-
trica, indicando a deficiência de massa na subsuperfície, é
permitido supor a presença de intrusões graníticas na re-
gião, como uma primeira hipótese para explicar a anomalia,
granitos estes que seriam responsáveis, pelo menos em parte,
pelo baixo gravimétrico. A anomalia magnética de Botu-
porã pode corresponder a um corpo intrusivo granítico con-
tendo wna maior concentraçio de minerais magnéticos.

Ao estudar os granitos, gnaisses e rochas de composição
intermediária no Vale do rio Curaçã, Motta (1974) regis-
tra medições de susceptibilidade magnética de 20 amos-
tras que apresentam valores mínimos de 33xlO-6 unidades
CGS e mãximos de 53OxlO-6 unidades CGS. Esta variação
de susceptibilidade magnética pode ocorrer também com
rochas félsicas do Vale do Paramirim, se elas existirem em
subsuperffcie, justificando o comportamento magnético
ao sul diferente do comportamento ao norte,- como mos-
trado na figura 12.

Do ponto de vista da gravimetria esta hipótese nio deve
ser afastada. O granito de Campo Formoso, um corpo que
bordeja a Serra de Jacobina, provoca wn baixo gravimé-
trico de cerca de -20 mgal que representa em valores abso-
lutos wn terço da anomalia do Vale do Paramirim. Os gra-
nitos e gnaisses da regiio do Curaçã, a noroeste de Campo
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Formoso, cujas densidades foram estudadas-por Motta (1974,
op. cit.),- apresentaram para 64 amostras de testemn1'lho
de sondagem, valores mínimos de densidade de 2.27 gJcm3
e mãximos de 2.67 g/cm3, ficando o valor médio em 2.518
gJcm3

Considerando-se que a densidade Bouguer adotada nos
levantamentos do Projeto Levantamento Gravimétrico no
Estado da Bahia foi de 2.60 g/cm3, e admitindo para as
intrusões graníticas do Vale do Paramirim densidades da
ordem de 2.30 g/cm3 a 2.40 g/cm3, teríamos um contraste
de 0.30 g/cm3 ou 0.20 g/cm3, valores bastantes significa-
tivos e capazes de justificar, pelo menos parcialmente o baixo
gravimétricQ.

Outra hipótese para justificar a anomalia gravimétrica é
a natureza da geofratura do alinhamento Espinhaço. Prova-
velménte trata-se de wna ou mais fraturas do Craton do
São Francisco na zona de ligação de dois blocos, que atin-
giram a interface crosta/manto colocando o bloco oriental
mais elevado que o ocidental em pelo menos 2 quilômetros,
como mostra a figura 13. Outras evidências desta hipótese
são os valores de 36 e 38 km para as profundidades da inter-
face crosta/manto encontradas respectivamente nas médias
das folhas Salvador e Brasília. Estas geofraturas poderiam ter
formado um "rift" onde se depositou o material da Forma-
ção Espinhaço.

Em trabalho executado em Minas Gerais e recentemente
publicado (Blitzkow et alii, 1979), foi detectado um baixo
gravimétrico no alinhamento Espinhaço e que os autores
interpretam como sendo o efeito devido tão somente as
variações na profundidade da interface crosta/m3Jlto.

Coincidentemente esta anomalia tem eixo NW como
a do Vale do Paramirim e ambas têm com certeza origem
de grande profundidade, além de estarem relacionadas ao
alinhamento Espinhaço.

Como se tratam de anomalias isoladas qUI;não têm con-
tinuidade ao longo de toda a geofratura que originou o ali-
nhamento Espinhaço, parece mais justó suspeitar que além
do efeito da variação da profundidade crosta/manto, que
deveria ser contínuo, existe ainda nestes locais wn efeito
adicional de deficiência de massa que pode ser causado por
wna província granftica. Reforça esta hipótese, além da
correspondência de baixos gravimétricos com granitos, re-
feridas anteriormente e encontradas em outras regiões da
Bahia, a coincidência de wn expressivo baixo da ordem de
-120 mgal, ao sul do Vale do Paramirim, nas imediaçÔes
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PERFIL GRAVlHt1'RlCO E AEROMAGNETOMtTRICODO CORPÓDE BOTUrou

Fonte: DNPK!CPRM- Projeto Levantamento Gravimêuico no Eaudo da Bahia
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-

QUINTA PROVtNCIA, FAIXA PARANAGUÃ/SÃO RAIMUNDO NONATO

COMPARAÇÃO ENTRE A GRAVlMETRIA E A GEOLIXIA

Fonte: DNPM/CPRM - Projeto Levantamento Gravimétrico no Estado da Babia

de Maniaçu e que corresponde perfeitamente ao plutonismo
félsico constante do mapa geológico da Bahia.

Outra justificativa para a lúp6tese em quC{stãoé a ano-
malia magnética de Botuporã, referida anteriormente. :e p0s-
sível que não sejam encontradas com facilidade evidências
geológicas de superfície, ao longo de todo o Vale do Para-
mirim, e que comprovem esta lúp6tese, em face à evidente
origem profunda da anomalia gravimétrica e também da
anomalia magnética.

Quinta Província - Faixa Parnaguá/São Raimundo Nonato
Esta províncja se caracteriza por valores' Bouguer bastante

altos quando comparados com aqueles registrados nos blocos
de Guanambí e Lençóis e que variam desde -40/-50 mga1
até + 5 mgal. Também a direção das curvas que nesta faixa
é quase leste-oeste, justifica a sua separação como uma pro-
víncia distinta. Esta faixa se localiza ao norte da divisa do
Estado da Bahia, estando os valores Bouguer mais altos ali-
nhados de Parnaguá em direção a São Raimundo Nonato,
no Piauí, figura 14. Esta província apresenta dois núcleos
de altos gravimétricos próximos às cidades referidas.

O núcleo alto localizado a nordeste de Parnaguá coin-
cide em superfície com o contato entre as formações sedi-
mentares da Bacia do Maranhão e exposições do pré-cam-
briano indiferenciado.

O núcleo alto de São Raimundo Nonato coincide exata-
mente com os afloramentos do Grupo Salgueiro, mapeados
a nordeste da cidade.

Existe uma diferença importante entre o comportamento
gravimétrico da área de Campo Alegre de Lourdes e o das
ãreas ao norte. Esta diferença, ver figura 14, se processa

através de um forte gradiente que se DUCJA<&20 kni ao norte
de Campo Alegre de Lourdes, marcando o início de impor.'
tantes fenômenos' geológicos relacionados possivelmente
a falhas profundas da crosta. Estas falhas têm direção apro-
ximadamente este-oeste entre as longitudes 420 e 43030'
WGr.

A oeste de 43030'WGr as curvas são perturbadas por um
nariz (nose), que são altos gravimétricos que se projetam
a partir do núcleo alto de Pamaguá e seguem em direção
a Ibotirama, quase alcançando o Vale do Paramirim. Os
flancos deste nariz gravimétrico, com acentuado gradiente
Bouguer, coincidem exatamente com a feição linear em
V da Formação Santo Onofre do mapa geológico do Estado
da Balúa, das serras do Boqueirão e do Estreito. O critério
utilizado para 'delimitar os limites desta província foi o de
seguir a curva Bouguer de -50 mga! e futuros estudos devem
considerar que a estrutura do nariz foi seccionada ao norte
da latitude de 110S, embora o eixo alto se prolongue até
Ibotirama, localizado ao sul de 120S. Este nariz pode ter
,tido importante significado na deposiçã'o de sedimentos
nos blocos tectônicos de Lençóis e Guanambí, separando
os dois ambientes, e talvez não permitindo a deposição con-
tínua do Grupo UIUl(= Bambuí).

Os levantamentos não alcançaram as áreas a norte e noro-
este de Corrent~ e Pamaguá, entretanto existem indicações
ao sul destas cidades, da continuidade até a longitude de
43030' WGr da quinta província e dos falhamentos profun-
dos da crosta, já referidos.

Os valores Bouguer altos desta província podem signi-
ficar uma área de atenuaçã'o da crosta siálica que apresenta
uma espessQra da ordem de 32 km na região. Não deve ser
descartada a lúp6tese destes altos gravimétricos estarem
acentuados devido a presença de complexos básicos/ultra-
básicos intrusivos ao longo das fraturas e/ou falhas profun-
das de direçio NE e quase E-W, sugeridas pela gravimetria,
assinalando os limites do Craton do São Francisco, próximos
àqueles anteriormente interpretados por outros autores (Si-
queira, 1978, Ineia & Barbosa, 1978 e Mascarenhas, 1979).

A comprovaçlo destas idéias ganha importância para a
interpretaçlo da metalogenia da regiã'o.

ESQUEMA 00 COMPORTAMENTO DA CROSTA SIÃLICA
A figura 15 mostra os perfís Bouguer AB, ED e FD e o

corte leste-oeste ao longo do paralelo 13030'S.
Os perfís AB e CD, bem como o corte 1este-oeste,mostram

o grande baixo gravimétrico do Vale do Paramirim e mo.stram
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PEJ.FlS E CORTES OESTE-LESTE BOUGUEI!.
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A - Configuração Hipotética do Interface Cn?sto Superior I
CraaM Inferior no Proteroz6ico $Uperior

B - Configuração Hipotética do CraaM no Albo. Aptiono

C - Configuração Atuol do Crosta

FIGURA 16 - EVOLUçAo ESQUEM.(TlCA DA CROSTA SI.(LICA. UTILIZANDO AS
PROFUIIDIDADES CALCUVJ>AS DA INTERFACE CROSTA SUPERIORI

CROSTA INFERIOR

Fonte: DNPM/cpRM- Projeto Levant8lleDto Gravimétrico no Estado da Sabia
Relatório Final

ainda uma atenuaçio da crosta sWica para leste, e come-
quentemente, uma pequena profundidade da camada inferior,
onde ocorre a expressiva faixa de granulitos da província
graVÜI1étrica,maxgeando o Oceano Atlântico.

A tendência ao aprofundamento geral no sentido oeste
da interface crosta/manto, variando de 32 a 40/43 qullômetros
(fIgUra 3) pode ser explicada por uma inversio do regional
pré-cambriano, provocado pelo grande geotunor que criou
o rifteamento a leste, originando as fossas tectônicas Recôn-
cavo-Tucano-Jatobá e Sergipe-Alagoas no Cretáceo, e que
precedeu a abertura do Oceano Atlântico no Turoniano,
separando a América do Sul da África.

A seqüência de cortes esquemáticos mostrados na fIgUra
16 feita utilizando o perfll AB e o corte leste-oeste, dá uma
idéia de como pode ter ocorrido esta inversão do regional.

O perfll CD em particular, também passando pelo baixo
graVÜI1étricono centro do Estado da Bahia, exibe ainda
duas atenuações da crosta superior:. uma ao norte de onde
ocorre a faixa dobrada Formosa do Rio Preto, e a outra
ao sul nos domínios de ocorrências da faixa dobrada Ara-
çuaí-Rio Pardo, indicando deste modo menores profundi-
dades da crosta inferior nas duas extremidades norte e sul.

Estas interpretações baseiam-se apenas em dados de geolo-
gia regional e do levantamento gravimétrico, de modo que
sio ainda muito conjecturais, devendo serem confirmadas
no futuro com dados da magnetometria, da sísmica e da
prbpria gravimetria, através trabalhos subseqüentes de inter-
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pretação quantitativa integrada com a geologia e a geocro-
nologia.

FEIÇÕES MAG~TICAS DO CRATON

As Províncias Gravimétricas e as Feiçôes Magnéticas Regionais
A fIgUra 6 mostra os principais elementos de interpreta-

ção qualitativa dos dados aeromagnéticos, de parte do Estado
da Bahia. Nela estão assinaladas também as províncias gra-
vimétricas. Em geral, existe coincidência entre a gravimetria
e a magnetometria, constituindo uma exceção o desloca-
mento para oeste do contato entre a segunda e a terceira
província. .

Uma das feições mais expressivas do mapa magnético é
o Mobile Belt, que mostra um estrangulamento na latitude
de 130S, mostrado também pela gravimetria (fIgUra 8). Ao
sul desta latitude os alinhamentos magnéticos secundários,
que podem ser notados na figura 6, apresentam direção NNE
acompanhando as estruturas regionais. Ao norte da latitude
de 130S, os alinhamentos magnéticos mudam de direção
tomando-se NNWou este-oeste.

O contato do Mobile Belt com os terrenos gnáissicos,
núgInatíticos e granulíticos do núcleo Jequié, está bem carac-
terizado pela magnetometria. Percebe-se também na ftgUra 6,
diferença marcante entre o padrão magnético do núcleo
Jequié e do bloco de Lenç6is. O primeiro se caracteriza por
um alto relevo magnético enquanto que o bloco de Lenç6is
apresenta um baixo relevo, alterado pelo efeito das cober-
turas metassedimentares.

A quarta província gravimétrica, o Vale do Paramirim,
também mostra características magnéticas pr6prias. Além do
relevo mais alto com relação à bacia de Lenç6is, individua-
liza uma anomalia em tomo de Botuporã, ao sul da província
gravimétrica.

Feições Magnéticas do Detalhe
Algumas sub-divisões das províncias aio feições magneto-

métricas individualizadas, quer pelo gradiente e intensidade
das isogâmicas, quer pela direção das tendências estruturais
quando nitidamente discordantes das direções gerais da pro-
víncia como um todo. Dentre as zonas magnéticas que mere.
cem uma análise mais aprofundada, está nas vizinhanças de
Campo Alegre de l.ourdes e Remanso, ambas no extremo
norte do Estado da Bahia, não mostrada na figura 6. A impor-
tância aqui referida tem também sentido econômico desde
que as feições magnetométricas da mina de titânio de Campo
Alegre de l.ourdes, e mais a norte, já no Estado do Piauí,
as ocorrências de Kimberlito de Gilbués, sio peüeitamente
distinguidas das demais feições, principalmente pela diferença
entre os valores gama máximos e mínimos, característicos
daqueles corpos magnéticos.

Alinhamentos Magnéticos
Coerentes com a geologia, os alinhamentos magnéticos,

sugerindo falhamentos, estio na maioria com direções N450W
e N450E. Na figura 6 só foram colocados os alinhamentos
de expressio regional, dos quais grande parte são reconhe-
cíveis em superfície, como mostram os mapas geológicos;
Para análises geológicas mais detalhadas devem ser examina-
dos os alinhamentos magnéticos nos mapas 1:100.000 e
1:50.000 gerados pelos projetos aerogeofísicos (tabela I).

O padrão dos alinhamentos existente na área do Projeto
Espinhaço Setentrional é sujestivo de um importante cruza-
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mento de deep-faults, propício em certas situaçOes à concen-
tração de ocorrências minerais. De wna maneira geral, a
maior contribuição do mapa de interpretação mostrado na
fJgUra 6 é no suporte ã preparação de mapas metalogenéti-
cos, previsionais e tectônicos.

Este tipo de contribuição é exemplificado pela confu-
mação em parte, do modelo geotectônico do mobile helt
proposto por Pedreira (1975) e confirmado por Figueira et
al (1979), com suporte no estudo das falhas magnetométri-
caso

Feições Magnéticas e Pesquisa Mineral
Uma grande parte das jazidas do Estado da Bahia ê de

minerais que, por suas paragêneses podem ser reveladas direta
ou indiretamente através dos mapas magnetométricos. A pros-
pecção do distrito cuprífero do Curaçá, por exemplo, ainda
não está esgotada, e estudos recentes mostraram que o corpo
de Carafba, conhecido magnetometricamente por terra (Motta,
1974) se apresenta no aerolevantamento como wna grande
anomalia, desde que os noritos, gabros e piroxenitos possuem
altas suscetibilidades magnéticas, alcançando valores de 8.000
a 16.000 x 10-6 unidades CGS, contra valores da ordem de
50 a 1.000 x 10-6 unidades CGS, aos gnaisses e granitos regio-
nais. Anomalias magnetométricas semelhantes ao corpo
de Carafba reveladas pelo Projeto Serra de Itiubá, na faixa
prospectável do Curaçá, devem ser estudadas.

As ocorrências de cromo associadas aos serpentinitos,
de titânio com minerais magnéticos, de vanádio em rochas
magnéticas, de amianto, cujo processo de formaçlo pode
se fazer em zonas fraturadas contendo magnetita secundá-
ria, das chaminés alcalinas do tipo Araxá, dos Kimberlitos
tipo Gilbués, e de inúmeros outros exemplos além do cobre
já citado, todos com comprovadas anomalias magnéticas
associadas sugerem a elaboraçã'o de projetos de pesq1ÜSa
mineral, suportadas pela interpretaçã'o qualitativa e fluanti-
tativa das feiçOesmagnéticas do craton.

CONCLUSÕESE RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÕES
O Projeto Levantamento Gravimétrico no Estado da Bahia,

teve como objetivo básico a elaboraçi'o do mapa Bouguer
integrado, na escala de 1:1.000.000, tendo para isto prepa-
rado inicialmente mapas Bouguer na escala de 1:250.000.
Posteriormente com os dados disponíveis de aeromagnetome-
tria e geologia foram procurados elementos novos que permi-
tam esclarecer problemas geológicos pendentes e levantar
novos problemas, principalmente aqueles de subsuperfície
e estruturais.

Para a confecçã'o do mapa Bouguer foram lançadas 2.084
estações de campo, atingindo a uma densidade de 212,4
km2/estaçã'o a leste do Sã'o Francisco e 418,0 km2/estaçã'o a
oeste.

Não furam cobertas as áreas das bacias sedimentares creU-
ceas, levantadas anteriormente pela Petrobrás.

O mapa Bouguer ao milionésimo mostrou, quando anali-
zado como wn todo, duas partes, com características bem
distintas. Uma primeira faixa, próxima ã costa, com valores
Bouguer elevados, geralmente positivos, alcançado em ano-
malias isoladas até +200 mga! e que foi identificada pelas
características gravimétricas como típicas de zona de transi-
çã'o do continente para a plataforma continéntal, através
de comparaçã'o com trab!llhos idênticos em outros países.

--

Outra parte, abrangendo a maioria do Estado da Bahia e
áreas de outros estados próximos das divisas, apresenta com-
portamento gravimétrico típico de áreas continentais, onde
inexiste grandes cadeias de montanhas e cujos valores Bou-
guer, oscilam entre -20/-30 mga! até -150 mgal.

Foi possível calcular as profundidades da interface crosta/
manto, a partir do mapa Bouguer, tomando os valores mé-
dios para cada grau quadrado. A descontinuidade de Moho-
rovicic calculada, apresenta profundidades de 32 km nas
regiões de transiçã'o de continente para a plataforma conti-
nental. Estas profundidades vão crescendo para oeste, alcan-
çando valores da ordem de 43 km no Vale do Paramirim,
onde a gravimetria sugere wn ressalto da crosta ao longo da
geofratura ao alinhamento Espinhaço. A partir deste marco
gravimétrico, em direção ao oeste, a profundidade da des-
continuidade de Mohorovicic, diminui, alcançando cerca
de 38 km na altura de Correntina. Continuando em direção
ao oeste, as profundidades voltam a awnentar dentro do
Estado de Goiás. O Estado da Bahia, foi dividido em cinco
províncias ou zonas gravimétricas com subdivisões que refle-
tem grandes porçOes cratônicas, diferenciadas através carac-
terísticas gravimétricas específicas, inclusive as variaçOes de
profundidade da descontinuidade de Mohorovicic. Visando
uma maior identificação com a geologia, foram as províncias
denominadas e identificadas, de acordo com as sugestOes
de Mascarenhas (1979), em blocos, núcleos e fragmentos
cratônicos muitos dos quais coincidem perfeitamente com
porçOes cratônicas definidas anteriormente por geólogos,
suportados em dados geológicos, estruturais e geocronol6-
gicos (figura 16).

A primeira província (I) corresponde a uma faixa restrita
da costa, e engloba a zona de transiçio do continente para
a plataforma continental (I-A), e o ramo nordeste do Mobile
Belt (I-B). Além da linearidade e forte gradiente gravimétrico
que caracteriza o Mobile Belt, devem ser ressaltadas nesta
província três grandes anomalias de altos Bo~er. submersas
no Oceano Atlântico, uma das quais atinge +220 rogal na
regiio dos Abrolhos, interpretadas como de origem vulcânica
e de natureza búica/ultrabúica.

A segunda província (lI) chamada a "Faixa Leste do Estado
da Bahia", é uma faixa quase norte-sul, ao longo da longitude
de 420WGr, com valores Bouguer oscilando desde positivos
até -60/-70 mga1,no contato com a terceira província. Esta
segunda províncja. que apresenta características gravimétricas
gerais assemelhadas principalmente a relativa pequena espes-
sura da descontinuidade de Mohorovicic, foi subdividida em
quatro subprovíncias.

A subprovíncia lI-A corresponde ao bloco de Serrinha, ao
que parece separado das demais porçOes cratônicas, por um
sistema de falhas, e é gravimetricamente caracterizada por
anomalias regionais de valores elevados, destacando-se os
altos de Curaçá e Uauá, no fragmento tectônico A, e o alto
de Monte Santo, no fragmento tectônico B.

A subprovíncia II-B abrange o núcleo de Gavião-Ipacaetá-
-Riachã'o do Jacuípe, reconhecido pela geologia, e denomi-
nado núcleo por não apresentar falhamentos, facilmente iden-
tificados pela gravimetria, na separação com outras porções
cratônicas.

A subprovíncia lI-C, coincide com o núcleo de Jequié,
reconhecido por ge61ogos e que se caracteriza gravimetrica-
mente por anomalias cujos valores Bouguer da ordem de
-35 rngal, se fecham em tomo de Jequié, e outros da ordem
de -65 rngal, se fecham ao norte de ltaberaba.
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A última subprovíncia II-D, engloba o denominado "Proto-
craton Medina", a faixa de dobramentos Araçuaí e a província
kinzigítica do sul da Babia.

A-terceira província (III) é a maior em área, ocupando todo
o centro e oeste do Estado da Babia. Do ponto de vista geol6-
gico, corresponde aos denominados blocos de Lenç6is e Gua-
nambí, que embora apresentem valores Bouguer absolutos
pr6ximos, estão divididos gravimetricamente por um forte
gradiente que acompanha o alinhamento Espinhaço. Paralelo
a este alinhamento existem valores Bouguer altos, ao norte,
em uma anomalia em forma de nose (nariz) que atinge Iboti-
rama, e valores baixos ao sul, desde Ibotirama até a divisa
do Estado de Minas Gerais. Estas anomalias reforçam uma
ligação destas duas porções cratônicas. Considerando ainda
as diferenças dos gradientes gravimétricos e das direções
das isogálicas existentes à leste e oeste 110alinhamento Espi-
nhaço, sugere-se a divisão desta província em duas subprovín-
cias gravimétricas. A subprovíncia III-A é o bloco de Lenç6is
e o bloco de Guanambí é a subprovíncia III-B.

A quarta província (IV) denominada de "grandes baixos
gravimétricos", engloba as bacias cretáceas do Recôncavo
e Tucano que mostram valores Bouguer da ordem de -150
magl, denominada subprovíncia IV-A. O Vale do Paramirim
foi denominado subprovíncia IV-B, e os valores Bouguer
são da ordem de grandeza daqueles encontrados nas bacias
sedimentares. A anomalia negativa do Vale do Paramirim
está sendo interpretado como devida ao efeito de uma grande
geofratura envolvendo a interface crosta/manto, efeito este
que pode estar agravado pela presença em subsuperfície de
uma provável província granítica, ou de outras rochas de
pequena densidade.

A quinta província gravimétrica, denominada faixa Pama-
guá/São Raimundo Nonato é uma feição anômala de altos
gravimétricos que se estendem quase este-oeste, entre as
cidades que dão os nomes à faixa. Os valores absolutos Bou-
guer são elevados, chegando a alcançar +5 mga1, nas proxi-
midades de Parnaguá e São Raimundo Nonato. Valores desta
ordem são interpretados como indicativos de profundidades
de interface crosta/manto, na ordem de 32 km, e além disto,
pode ocorrer também a presença de rochas básicas/ultrabá-
sicas em grande quantidade.

Interpretações e estudos de caráter semi-regional revelaram
a possibilidades da existência de grande quantidade de rochas
básicas/ultrabásicas em outros locais do Estado da Babia,
associadas a grandes altos Bouguer, como por exemplos nos
altos de Curaçá, Uauá e Monte Santo. Esta última anomalia
apresenta em adição, características magnéticas que dão
suporte a existência da seqüência litológica da base do gre-
enstone belt de Serrinha, confirmando predominância de
rochas de grandes densidades; a oeste e a noroeste de Monte
Santo. "

Os resultados do Projeto Levantamento. Gravimétrico no
Estado da Babia mostraram também regiões de deficiência
de massa, representadas pelos grandes corpos graníticos que
foram detetados como grandes baixos ou mínimos gravimé-
tricos. Dentre estes se destacam os granitos de Campo Formo-
so e () granodiorito de Cansançio (ou Nordestina) ao norte,
e o granito de Buranhém, ao sul.

A observaçlo dos valores residuais gravimétricos e a pos-
terior separaçio rigorosa dos positivos e negativos, resultantes
do excesso ou da deficiência das densidades, poderá conduzir
a prospectos de grandes resultados práticos, através a desco-
berta de mineralizações associadas à su;t de rochas básicas/ul.:.
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trabásicas, no caso das anomalias positivas e da su;t granítica,
no caso das anomalias negativas. Tais estudos terão maior
sucesso se os residuais forem extraídos dos mapas Bouguer
na .escala de I :250.000 que acompanham o Relatório fmal
do Projeto Levantamento Gravimétrico no Estado da Babia.
Toma-se fundamental, a conjugação dos resultados obtidos
pela gravimetria com a geologia, a geoquímica e demais dados
existentes, objetivando a elaboração de mapas previsionais
e tectônicos.

A interpretação qualitativa e preliminar do mapa magné-
tico ao milionésimo de parte do craton, resultante da compi-
lação de três projetos aerogeofísicos, permitiu a separação
das principais províncias ou zonas magnéticas com suas sub-
-divisões: Partindo dos principais alinhamentos magnéticos
e tendências estruturais, é sugerido um sistema de falhas e
fraturas, compatíveis com a escala, para suporte a futuros
trabalhos de tectônica e pesquISa mineral. Feições estrutu-
rais circulares foram detetadas nas vizinhanças de Campo
Alegre de Lourdes, Gilbués e Caraíba, cujas ocorrências
conhecidas respectivamente de titânio, kimberlitos e cobre,
coincidem com feições deste tipo. Outra feição elíptica de
caráter regional, denominadas de corpo de Botuporã é admi-
tida importante para a geologia do craton, principalmente
pela sua provável relação com mineralizações associadas ao
sistema de deep-faults detetado pela magnetometria.

RECOMENDAÇÕES
A densidade média de l/estação/220 km2 (a leste de São

Francisco), obtida no Projeto Levantamento Gravimétrico
no Estado da Babia, se mostrou razoável para as condições
brasileiras, tanto técnica-geológica quanto econômica e com-
patível com a escala ao milionésimo. Tal densidade em países
economicamente mais desenvolvidos tem sido utilizada para
a escala. I :2.000.000 e I :2.500.000, entretanto aqueles países
têm também outras características geol6gicas e de sistema
rodoviário. Tendo respondido positivamente as questões
geológicas tectônicas básicas e a algumas sugestões de pros-
pectos de pesquisa mineral, compatíveis com o poder de
resolução do método e da escala, respostas estas que serão
certamente aprofundadas através interpretações quantitativas
futuras, julgamos que a sistemática adotada poderá ser extra-
polada para as folhas geológicas Brasília, Rio São Francisco e
Aracaju, com mais uma etapa para a obtenção do mapa Bou-
guer do Brasil ao Milionésimo.

Recomendamos a execução de Projetos aerogeofísicos q~e
fecharão a lacuna existente no sul e sudoeste do Estado da
Babia e que permitiriam a ligação com os Projetos idênticos
de Minas Gerais e Goiás.

Julgamos oportuno que este Simpósio recomende ao CNPq
e 6rgãos de planejamento dos governos estaduais e federal o
Projeto Interpretação Geol6gico-Geofísica do Craton, a ser
desenvolvido com a participação de universidades brasileiras
e da Comissão de Geodinâmica do Brasil, quando todos os
dados disponíveis, inclusive aerocintilométricos, serão trata-
dos quantitativamente e integrados com a geologia e a geo-
cronologia. Recomendação idêntica deve ser feita no sentido
da "execuçãO de estudos sísmicos, inclusive alguns perfis
estratégicos, trabalhos de eletrorresistividade, além de medi-
ções _de correntes telúricas e de gradient~ geotérmico- como
meios de obter parâmetros para um aproveitamento integral
dos dados gravimétricos e magnetométricos já existentes e
para assim esclarecer problemas geológicos tectônicos do



PARTE 1- INTEGRAÇÃO REGIONAL

Craton do 'São Francisco. O retorno dos investimentos se
farã através da geração de prospectos e descobertas no campo
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PARTE II

EMBASAMENTO DO CRATON

o EMBASAMENTO PRECAMBRIANO
NO ESTADO DA BAHIA E SUA GÊNESE

Juracy de Freitas Mascarenhas
CBPM/CPM

The Archean-Iower to intermediate Precambrian terrains in the state of Bahia may
be cüstributed in three main kinds: granite-greenstone terrains, mobile belts, and
platform covers related togranitegreenstone terrains.The two former divisons encom-
pass entensive amounts of magmatic-sedimentary litlúc assemblages which together
with gneisses, migmatites and granulites make up the most dominant feature of the
regional geology. True and referential Rb/Sr isochrons have indicated that the
aforementioned litlúc associations seem to correspond to origina1ly Archean rocks
remobilized during several cycles. Early granitic intrusions (sensu lato) and defor-
mational-metamorphic processes have affected them, thus forming the siaiic base-
ment of the crust. The younger mobile belts within or bordering ancient mobile
belts seem to have been structura1ly controlled by the latter, and they represent
reworking of the Archean ensialic crust.

INTRODUÇÃO
O Estado da Bahia acha-se quase inteiramente contido na

graRde unidade geotectônica denominada por Almeida (1977)
Craton do São Francisco, que foi consolidada em tempos
pré-brasilianos. Os limites dessa unidade são expressos pelas
Faixas de Dobramento Sergipana e Riacho do Pontal, ao
norte (Brito Neves, 1975), Rio Preto (Inda e Barbosa, 1978)
a noroeste e Araçuaí (Almeida op. cit.) ao sul. A oeste o era-
ton extrapola os limites do Estado, sendo limitado pela Faixa
Brasília (Almeida, op. cit.).

Os elementos que seguem serão emitidos em função dos
preceitos e idéias mais atuais sobre a evolução do craton
no Estado, e em consonância com muitas das argumenta-
ções anteriormente expostas por Mascarenhas em 1979,
atualizadas em função de novos conhecimentos mais deta-
lhados para algumas regiões.

OS TERRENOS GRANITO-GREENSTONE
Nestes terrenos associam-se grandes extensões de rochas

granito-gnáissico-migmatíticas às quais se interrelacionam
tipos litológicos cuja natureza varia de rochas vulcânicas,
plutônicas e metassedimentares, de maneira semelhante ao
que se observa em várias partes do mundo. Isto é, ocorrem
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regionalmente grande quantidade de lentes, camadas, frag-
mentos e formas variadas (amebóides, estiradas, encurvadas,
ovaladas) de restos de rochas ultrabásicas, metabásicas, meta-
anfibolíticas, metabasíticas, metagabróicas, metacalcossilicâ-
ticas, metacherts e/ou metaquartzitos, metaortoconglomera-
dos, metarcósios, xistos, formações ferríferas, mânnores,
etc., demonstrando a existência pretérita de seqüências mag-
mático-sedimentares extensivamente espraiadas por todo
embasamento, e não somente em áreas restritas e de pequena-
extensão, como aqueles comumente representadas pelos
greenstone belts e outras seqüências vulcano-sedimenta-
res.

Embora os processos de migmatização-granitização-gnaissi-
ficação sejam extensivos nestes terrenos, observa-se que
existem marcantes diferenças no grau de sialização de uma
região para outra.

Levando-se em consideração os dados geocronológicos co-
nhecidos, admite-se que grande parte dessas rochas são de
idade arqueana, geradas e metamorfizadas desde o Arqueano,
acerca de 3.000 m.a. até 2.700 m.a. Muitas delas, entretanto,
podem ter sido geradas durante o Proterozóico Inferior a
Médio, porém as datações absolutas conhecidas ainda não
são suficientes para determinarem a existência de um Ciclo
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Geotectônico anterior ao Transamazônico que pudesse ser
representativo de parte dessas seqüências. Por outro lado,
o denominado Ciclo Transamazônico, referente ao períC\do
2300 m.a. e 1.800 m.a., tem demonstrado, generalizada-
mente, efeitos de granitização-migmatização-metassomatose K,
com aquecimento regional e local, mas, ainda são relativa-
mente poucas as evidências conclusivas da sedimentação
inicial do Ciclo. Alguns casos particulares possíveis, como
o greenstone belt de Serrinha, a associação da serra de Jaco-
bina e o Complexo de Contendas-Mirante, defendidos por
autores como Cordani (1973, 1978) e Jardim de Sá et a1ii
(1976), são altamente complexos e permitem várias soluções,
como mostrado por Mascarenhas (1979).

A faciologia metam6rfica nos terrenos granito-greenstone
varia desd" anflbolito alto a xisto verde, muito embora tam-
bém OCorram localmente, como na região entre Caetité e
Brumado, terrenos de alto grau da fácies granulito.

A partir de inúmeros casos analisados no Estado e de ob-
servações bibliográficas, admite-se que a maior parte dos
terrenos gnáissicos a~almente representativos do embasa-
mento precambriano evoluiu por processo de gnaissificação
de rochas magmáticas isotr6picas, principalmente, e de rochas
sedimentares, secundariamente, por deformações tectônicas
sucessivas, intrusões graníticas, injeções lit-par-lit, permea-
ção de líquidos quartzo/feldspáticos, processos metassomá-
ticos, e finalmente, recristalização. Os restitos seriam os
testemunhos dessas transformações complexas, policíclicas,
continuadas.

OS CINTURÓESMÓVEIS
O atualmente denominado Cinturão Móvel Costeiro (Al-

meida, 1977, ReuQião. Preparat6ria para o Simp6sio sobre
o Craton do São Francisco, Salvador, Bahia.). definido por
Mascarenhas (1973) e atualmente designado pelo autor como
Cinturão Móvel Costeiro Atlântico (Mascarenhas, 1979),
quarído considerado em toda sua extensão, do norte da Bahia
ao sul do Brasil, constitui um dos mais extensos cinturões
onde rochas granulíticas são aflorantes. Embora ainda incom-
pletamente definido quanto a extensão, limites precisos
e características geológicas particulares, apresenta, todavia,
bastantes elementos de análise geral.

Ele se caracteriza na Bahia por uma associação de rochas
granulíticas e charnóquíticas de texturas e estruturas isótropas
ou gnaissicas, finas médias e grosseiras, além de estruturas
migmatíticas. Também gnaisses e migmatitos da fácies anfl-
bolito ocorrem, como sóe acontecer nos cinturões móveis
de modo geral. As deformações são policíclicas, representa-
das por zonas altamente linearizadas, com rheid flow, e domos
e bacias de interferência tectônica. Embora em vários locais
sejam observados contatos falhados em relação aos terrenos
granito-greenstone, em geral os contatos são prováveis ou
aproximados, devido à dificuldade de delimitação precisa com
as rochas daqueles terrenos. A policicl1cidade de deforma-
ção, que é extensiva aos terrenos granito-greenstone, é defi-
nida por meio de três fases superpostas, assim caracteriza-
das: uma primeira fase onde se observam foliações subhori-
zontalizadas, tectônicas, e que coincidem em vários pontos
com superfícies próximas de So de camadas sedimentares.
A estrutura maior parece coincidir com dobramentos deita-
dos tipo nappe; uma segunda fase, de dobramentos normais
simétricos e assimétricos de amplitude média ou alta, com
planos axiais subverticalizados e eixos de dobras dirigidos
para nornordeste; localmente esta fase parece ter l'roduzido

transposições pois observam-se afloramentos com foliações
verticalizadas a subverticalizadas, ou mesmo blastomiloní-
ticas, em blocos independentes; também transcorrências
parecem caracterizar esta fase; uma terceira fase, definida
por ondulações de eixos de dobras da 2a. fase para sul e norte,
é bastante conspícua e extensiva a todo o precambriano da
Bahia.

A se considerar a presença extensiva de rochas granulíticas
foliadas com trends direcionais como característica de cintu-
reses m6veis, é necessário admitir-se no complexo de Santa
Isabel (Moutinho da Costa et a1ii, 1976) a existência de outro
cinturão, o qual talvez seja responsável pelo condicionamento
estrutural do Espinhaço Meridional na região de Urandi-Gua-
nambí-Caetité. Estas rochas granulíticas são muito menos
estudadas que as da costa atlântica, entretanto, os dados
geocronológicos parecem indicar metamorf1Sffio granulítico
acerca de 2600 m.a. (Jardim de Sã et alii, 1976; Brito Neves
et alii, 1980).

Esta idade, representativa do Ciclo Guriense-Jequié, é seme-
lhante às observadas na área tipo, que é a região entre Mutuípe
e Jequié no Complexo Granulítico de Jequié, definido por
Cordani (1973). Nesta última região, entretanto, os dados
geocronol6gicos evidenciam também a existência de rochas
mais antigas que 3.000 m.a., e o processo de granulitização
afetou também essas rochas.

Associados às rochas granulíticas da região leste da Bahia,
existem restos não transformados de complexos básico-ultra-
básicos e anortosíticos, aos quais se relacionam mineralizações
de ferro-titânio-vanádio, além de quartzitos, rochas calcossili-
cáticas, metabasitos, ultramafltos serpentinizados (carbona-
tizados ou não) formações ferríferas bandadas e xistos. Muitas
destas litologias ígneas são de caráter intrusivo, porém é
certo que elas sofreram os processos de granutilização, pois
encontram-se hoje esfarrapadas e como resistatos no seio
dos granulitos. O mesmo fato é verdadeiro com relação as
rochas metassedimentares e, do mesmo modo que nos terre-
nos granito-greenstone, parecem existir restos de seqüências
vulcano-sedimentares do tipo greenstone helt, representados
por suas raízes, como é característico em áreas semelhantes
do globo, como no Limpopo (África do Sul), em Sri Lanka
(sul da 1Í1dia),no escudo Aldan (na Rússia), etc., e que tam-
bém sofreram os processos granulitizantes, isto é, foram
formadas, no mínimo, durante o Ciclo Geotectônico Guriense-
-Jequié.

E necessário observar que não existem dados geocronoló-
gicos conhecidos que demonstrem a presença de seqüências
vulcano-sedimentares mais novas que o Ciclo Guriense-Jequié
associadas ao Complexo Granulítico de Jequié. Mesmo o
evento transamazônico amplamente observado no Estado,
não é representativo naquele Complexo em idades Rb/Sr,
e os dados mais recente~ relacionados por Brito Neves el
alii (I 980), demonstram que o evento Transamazônico na
faixa granulítica costeira, a leste do Complexo de Jequié,
atuou sobre rochas preexistentes.

Caracteristicamente para esta parte da região costeira,
também não existiu granitização extensiva que pudesse expli-
car as idades transamazônicas, o que não acontece nas áreas
do centro-Ieste da Bahia, onde aquelas idades associam-se
a intensos fenômenos de granitização potássica, e onde as
idades mü antigas são pouco representadas, devido à quase
completa rehomogeneização isot6pica durante o período
Transamazônico.

Dessa maneira e levando em consideração os dados geol6-
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gicos conhecidos, admite-se a existência dé uma reativação e para norte vai desde o limite do Complexo de Jacobina até
da faixa granulftica costeira que, embora não afetando forte- o Craton de Serrinha, contomando-o por sua parte sul e
mente o Complexo de Jequié, foi suficientemente intensa seguindo pela costa até sob a região da atual Faixa de Dobra-
para rejuvenescer e recristalizar todas as rochas situadas na mento Sergipana. Durante o TransamazôlÚCo somente a parte
região costeira, desde o sul da Bahia até o norte, afetando mais costeira, regiã'o a leste do Complexo de Jequié, e toda
inclusive a região do greenstone belt de Serrinha e, a de Ca- a região centro-leste da Bahia, foi remobilizada intensamente,
raíba. aumentando a área móvel, pois incluiu o Craton de Serrinha,

Admite-se que a idade de formação deste cinturã'o móvel e os fragmentos cratônicos da região de Capim Grosso-Ipe-
seja Guriense-Jequié, identicarnente ao que acontece com o caetá (M. M. Marinho, in: Seixas, 1976). Admite o autor que
Cinturão Móvel Limpopo, que t~m idade de formação seme- tanto o greenatone belt de Serrinha quanto o Complexo de
Jhante e que foi reativado durante o Ebutneano (Transarna- Jacobina, incluindo aí o Grupo Jacobina de Couto et alli
zônico). (1978) foram altamente remobilizados e as datações geocro-

Um argumento contemporâneo para este fato deve-se a nol6gicas das rochas não graníticas dessas regiões definidas
presença, em pleno Complexo de Jequié, a 10 km a sudo- como transamazônicas, representam, apenas, o resultado
este da cidade, na serra do Castanhão, de uma seqüência da intensa rehomogeneização isot6pica ocorrida neste período,
(da base para o topo) de rochas calcossilicáticas, ultrabá- assim como a extrema deformação a que foram submetidas
sicas carbonatizadas, rochas básicas, gnaisses quartzo felds- as rochas do Complexo Jacobina (Figura 1).
páticos (rochas vulcânicas ácidas?) e formações ferríferas
bandadas, ocupando posição tectônica subhorizontal, e que
sofreu metamorf1S1TIoda fácies granulito, em uma região
onde não atuou intensamente o Ciclo Transamazônico.

Sabe-se hoje que sedimentação plataformal existiu desde
o Arqueano - ver por exemplo a Formaçjio Messina do Lim-
popo (Shackleton, 1976), a Formação Isua na Groenlândia
(Allaart, 1976), a Formação Moodies do Barberton na África
(Anhaeusser, 1973) e seqüências semelhantes no sul da índia
em Sri Lanka (K.atz, 1979), além de muitos outros exemplos
expressos por Salop (1977) nos escudos de Aldan e Plata-
forma Siberiana - e que greenstone belta podem ser mais
novos que muitas dessas seqüências (Katz, 1979). Como
demonstrado para o caso da região de Jequié é admissível
que a granulitização tenha -atuado sobre embasamento siá-
lico preexistente, associado ao qual seqüências magmático-
-sedimentares eram freqüentes. Desta forma não se pode
deixar de conceber que o processo de granutilização tem
origem a partir de zonação metam6rfica vertical da crosta,
isto é, granulitos existem na infracrosta por um processo
metam6rfico natural, em função das condições TP existentes
nesta região, devido ao espessamento crustal.

Levando-se em consideração os elementos geológicos atual-
mente conhecidos para os granulitos do Complexo de Jequié
e aqueles imediatamente a leste, na zona costeira, tomá-se
difícil individualizar-se zonas granulíticas infracrustais preser-
vadas e zonas granulfticas de CintuIÕes móveis. Entretanto,
desde que a característica essencial dos cintuIÕes m6veis é
envolver linearmente áreas cratônicas predominantemente
de fácies anfibolito e xisto verde, a designação como Cintu-
rão M6vel para os granulitos da Bahia é mais plausível.

Embora o autor em trabalho recente (Mascarenhas, 1979)
tenha advogado que o Complexo de Jequié fIZesse parte
de granulitos infracrustais, e a parte costeira constituisse
o Cinturão Móvel a partir da deformação daqueles granulitos,
dados mais atuais obtidos em 1980 em várias secções na
região granulítica, parecem confmnar, a partir das caracterís-
ticas das deformacões impressas naquelas rochas, que toda
região granulítica 'baiana sofreu os mesmos processos esta-
belecidos até o Ciclo Guriense-Jequié. Porém, ,faixa costeira
atlântica e a região centro-leste foram reativadas intensa- r-:;:--JNúcleo de Gavião -~ Riachão do, Jacuípe -mente no Ciclo Transamazônico. Assim o autor volta a advo- Ipeca.tá

gar, como havia feito em 1973 e posteriormente em 1976
(Mascarenhas et alü, Relat6rio Integrado dos Projetos Bahia,
11 e Sul da Bahia), que o Cinturão M6vel Costeiro Atlântico,
de idade Guriense-Jequié, se estende desde os limites do
Complexo Contendas-Mirantea oeste, até a linha de costa, Outrosefeitosacham-seem fasede pesquisa.

---------- ----------- ----------- ------

COBERTURASPLATAFORMAIS
Como coberturas plataformais do embasamento precam-

biano da Bahia existem os sedimentos clástico-quúiricos do

FIGURA 1 I«)DELO GEOTECTONICO PARA A tPOCA
GURIENSE/JEQUI! NA BARIA (com
Localizacio de elementos Espinha
ÇO e Br.sitianos). -
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Para esta época considera-se que apenas o Bloco de Jequié (B) não foi intensamente afe-
tado. O cí.nturâo móvel influenciou fortemente, toda região a leste da Serra de Jacobina
e Contendas-Mirante. Nas outras áreas cratônicas existiu g~anitização K e migmatizaçâo.

gPOCA TRANSAMAZONICA
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Supergn1po São Francisco (Grupo Bambuí, Una e Rio Panto),
correlativos do Ciclo Geotectônico Brasiliano com 900 m.a.
até 450 m.a.; os sedimentos e vulcânicas ácidas a intermediá-
rias do Super-Grupo Espinhaço com idades de sedbnentaçlol
vulcanismo de 1.700 m.a. de metamorfismo de 1.200 m.a.
(Brito Neves et a1ii, op. cit.; o Grupo Jacobina, segundo a
definição de Couto et a1ü (1978), o Grupo Colomi e parte
do Complexo do Rio Salitre segundo Souza et a1ü (1979),
a parte superior dos Complexos de Brumado e Contendas-
-Mirante, segundo Mascarenhas (1979). Teríamos ainda a
seqüência da serra do Castanhio em Jequié e uma infmi-
dade de restos Je sedimentos ao meio dos gnáisses e nügma-
ticos, como antes referido.

O que deveremos considerar como coberturas platafor-
mais relativas ao embasamento pré-brasiliano, isto é ao Cra-
ton do São Francisco? Acredita-se que somente os Grupos
Bambuí, Una e Rio Pardo, do Supergrupo São Francisco,
pois todas as outras seqüências, embora situadas sobre o
embasamento gnáissico-migmatítico, devem ser consideradas
pertencentes a ele, fazendo parte dele durante o pré-brasi-
liano, isto é, posteriormente ao Ciclo Transamazônico e, a
depender de confirmação futura, ao Ciclo Uruaçuano na
Bahia, representado este, pelo Super-Grupo Espinhaço e seus
correlativos.

Descendo-se a escala geol6gica, ter-se-á que admitir a exis-
tência de um. Craton pré-Transamazônico, hoje em parte
limitado pelo Cinturão M6vel Reativado (Cinturão M6vel
de Cordani), cuja cobertura plataformal deve ser representada
pelo Supergrupo Espinhaço. Para o presente autor, os Com-
plexos de Contendas-Mirante e Brumado (partes superiores),
do Colomi e do Grupo Jacobina de Couto et a1ü(op. cit), além
dos muitos restos espalhados no embasamento (incluindo-se
aí a seqüência da serra do Castanhio), seriam os representan-
tes da cobertura plataformal de um Craton pré-Guriense
(Arqueano), que é limitado pelo Cinturão M6vel Costeiro
Atlântico e, talv:ez, o possível Cinturão M6vel de Santa IsabeL
Para esta época teríamos o Craton de Serrinha a nordeste,
o Crâton de Remanso, no centro e o Craton de Guanambí,
a oeste, além do Craton de Medina (?) a sul (Figura 1).

O greenstone belt de Serrinha, e os prováveis greenstone
belts (megaxen6litos) de CapiIn, Barreiro, Contendas-Mirante
(parte inferior) Brumado (parte inferior), Umburanas, Urandíl
licínio de Almeida, Riacho de Santana e Boquira, seriam
entidades constituintes do Craton pré-Guriense, isto é, seriam
elementos que colaboraram na elaboração do Craton pré-
-Guriense (ou Arqueano), que foi consolidado após os proces-
sos arqueanos de granitização/gnaissificação.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS E GEOTEcrONICOS
Além das deformações superpostas de caráter normal, como

dobramentos, e transposições verticais, medidas de _foliação
em várias regiões baianas, a sul, no centro e norte, têm mos-
trado evidências de marcante encurtamento crusta! durante
os tempos Arqueano e Precambriano, através de estruturas
de nappe e empurrões. Embora nem sempre verdadeiros
nappes de charriage possam ser provados, muitas vezes ocor-
rendo apenas empurrões de baixo ângulo com deslocamento
de massas a curta distância, casos existem em que podem ser
verificados dobramentos deitados com zonas de raiz distantes,
no mínimo 20 km, como é O exemplo observado nos dobra-
mentos superpostos da região de Irajuba-Mutuípe, referencia-
dos por um nível de quartzito, mas onde os granulitos regio-
nais, ou, melhor dizendo, as rochas que sofreram metamorfis-

mo da facies granulito, também participaram das deforma-
ções.

Como conseqüência destas fases de defonnaçfo policíclica,
que ocorreram com menor intensidade também do Precambria-
no Superior até o período Brasíliano, originou-se uma série
de pad!Oes estruturais que obedecem a sistemas de braquian-
tiformas e braquissinformas, tanto de direçOes meridianas
a submeridianas quanto transversais. Estes sistemas guardam
como característica geral formas compatíveis com as folia-
çOes regionais, que só não são concordantes nas zonas de
milonitização e de tranaposiçOes de fluxo verticais. Além do
mais, são estruturas amplas, abertas ou fechadas, que variam
muito em dimensOes. A maior delas é representada pela
braquiantiforma do Complexo Granulítico de Jequié, em
cujo flanco oeste situa-se a estrutura braquissinformal do
Complexo de Contendas-Mirante, que é seguida para oeste,
pela braquiantiforma de Aracatu. A braquiantiforma de
Jequié tem direção submeridiana e mergulho geral médio
entre 100 e 300 para nordeste. A sul ela é interceptada pelos
grandes falhamentos diagonais de PoçOes-Itoror6 e Planalto-
-Potiraguá.

Outras grandes estruturas podem ser reconhecidas na região
entre Campo Alegre de Lourdes e Juazeiro no norte da Bahia.
A norte, elas são encobertas pelas rochas da Faixa Riacho do
Pontal e a sul pelo Grupo Colomi, Complexo de Barreiro e
Complexo do Rio Salitre. Estas grandes estruturas regionais
guardam nas zonas das braquissinformas, preservadas da
erosão, as seqüências representativas da crosta superior e dos
depósitos supracrustais.

A EVOLUÇÃO PRECAMBRIANA E O CRATON 00 SÃO
FRANCISCO NA BAHIA

Os dados generalizados antes apresentados, caracterizam a
evolução precambriana e arqueana a partir de eventos que
suscederam no tempo geol6gico desde 3.400 m.a., idade iso-
crônica do granit6ide tonalítico de Boa VISta no bordo do
Complexo Contendas-Mirante, até a estabilização do Ciclo
Brasiliano a cerca de 450 a 500 m.a.

Admitindo-se a origem da crosta por impulsos magmáticos
a p~ de uma crosta simática fina (esta admissão é preferida
devido aos inúmeros restitos de rochas básicas engolfadas em
rochas graníticas, senso lato, como xen6litos arqueanos), as
deformações policíc1icas que seguiram, possivelmente influen-
ciadas por correntes de convecçio, foram responsáveis por
diferenciação magmática, intrusões de complexos básico-
-ultrabásicos e intrusões graníticas, senso lato, além de in-
tensos vulcanismos, ao ftnal dos quais, em épocas de estabi-
lidade relativa, sedimentações elásticas e químicas foram
ativas.

Estes processos, associados à intensa gnaissificação ocorrida
durante as épocas de deformação, vieram gerar uma crosta
siálica cada vez mais espessa, cujas regiões superiores conti-
nham "megaxen6litos" de seqüências magmático-sedimentares,
largamente distribuídas.

Os processos evolutivos primitivos admitiam deformações
por deslocamento de massas do tipo nappe de charriage e
deslocamentos menores, demonstrando grande plasticidade
das rochas envolvidas.

~ possível, por outro lado, que este processo de deforma-
ção por deslocamento de massas possa estar relacionado à
elevação de grandes bat6litos de granito, senso lato, como
admitido por Ramberg (1966) em seus experimentos te6ricos,
e como aplicado por Stephanson (1975) para o Sveco Feniano
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da Suécia Central, e por Katz (1977) para a região de Sri
Lanka, no sul da índia, ou ainda como descrito por Salop
(1977) para explicar a origem dos gnaissfold ovaIs, no escudo
de Aldan e Plataforma Siberiana, entre outros locais.

Estaqelecida a crosta primitiva, as evidências baianas indi-
cam o \ retrabalhamento desta pan-crosta durante o Ciclo
Guriense-Jequié, a cerca de 2.700 m.a., para constituírem
estruturas do tipo Cinturões M6veis, segundo o modelo de
!(reiner (1977). Nestas condições formou-se o Craton pré-
Guriense (Arqueano) envolvido por cinturões m6veis, dos
quais o Costeiro Altântico é representativo, limitando os Crá-
tons de Serrinha e Remanso, havendo possibilidade ainda
da existência do Cinturão M6vel de Santa Isabel, limitando
o Cráton de Remanso e o Craton de Guanambí (?).

Seguiu-se a estes eventos a formação das bacias vulcano-
-sedimentares de Colomi, Bruulado (parte superior), Jacobina
e, em,parte, do Rio Salitre, e a Unidade Superior do Comple-
xo de Contendas-Mirante, além de, possivelmente, outras
bacias, atualmente só representadas por frações isoladas e
xenólitos dispersos. Estas seqüências representariam as cober-
turas plataformais do Craton pré-Guriense, e sua idade, variá-
vel entre 2.600 m.a. até 2.300 m.a.

Durante o Transamazônico, parte do Cinturão Móvel Cos-
teiro Atlântico foi retomado, ocorrendo altas temperaturas
(até granulitização?), com granitização e gnaissmcação essen-
cialmente de caráter potâssico, que também produziram gran-
des transformações intracratônicas com rehomogeneização
isot6pica total ou parcial. I! possível que durante este período
o embasamento das atuais Faixas de Dobramento Sergipana,
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Riacho do Pontal e Araçuaí, tenha também sido retomado,
estruturanqo Faixas Marginais com características de Cintu-
rões Móveis, que seriam os possíveis limites de um Craton
pré-Transamazônico (Guriense). Os sedimentos platafor-
mais correlativos destes eventos seriam aqueles representa-
tivos do Supergrupo Espinhaço.

Durante o Ciclo Brasiliano estabeleceram-se, possivelmente
sobre os cinturões móveis já formados e policiclicamente
deformados, as Faixas de D<?bramento Sergipana, Riacho
do Pontal, Rio Preto e Araçuaí, delimitantes do Craton pré-
-Brasiliano ou Cráton do São Francisco. Os seus limites atuais
são ainda os expressos por Alrneida (1977), embora Masca-
renhas (1979) tenha proposto algumas pequenas modifica-
ções para as Faixas Riacho do Pontal e Rio Preto, que no
entanto necessitam ser provadas. Os sedimentos correlativos
plataformais deste Ciclo são aqueles representados pelo Super-
grupo São Francisco, ou seja, Grupos Bambuí, Una e Rio
Pardo.

No contexto evolutivo do embasamento precambriano/
arqueano deve ser enfatizado a possibilidade de a deformação
pOlicíclica dos cinturões móveiscondicionarem a evolução
das Faixas de Dobramento ou cinturões mais jovens. Esta
particularidade que parece ocorrer na Bahia, pode ser de
grande importância na compreensão da evolução precambria-
na, independentemente do fato de novos cinturões móveis
e faixas de dobramentos poderem ocorrer sem necessaria-
mente terem sido precedidas por retomadas de cinturões e
faixas mais antigas.
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GEOLOGIA DO "GREENSTONE BELT" DE CRIXÁS (GO)
E SUAS IMPLICAÇÕES GEOTECTÔNICAS

Lineu A. de Saboia
Noevaldo A. Teixeira

José Henrique G. de Castro
Antônio S. Teixeira

Metais de GoilIsS/A - METAGO

The Crixás Greenstone Belt has an elongate form extending in the N-S direction
approximatly, and consists of three idenpendent volcanosedimentary belts: Crixás,
Guarinos, and Pilar. The Crixás belt ig limited to the east and south by tlle sialic
dome of Caiamar, to the west by the Ribeirão das Antas dome and to the north
by the metasediments of the Araxá Goup. The Crixás belt is const.ituted of three
formations: Córrego Alagadinho (basal), Rio Vermelho (medium) and Ribeirão
das Antas (top.). The basal unit is constituted of peridotitic and pyroxenitic flows
intercalated with iron formation, chert, mafic and acid tuffs and intrusive bodies
of pyroxenite and gabbro. The medium unit is constituted of basaltic flows with
pillow structures, massive flows, thin intercalations of chernical sediments, and
discontinuous ultrabasic lava flows. Three types of ultramafic flows were recogni-
zed: flows with olivine spinifex ttxture in the medium zone, flows with polyhedral
jointing at the base and clinopyroxene spinifex texture towards the top, and flows
without spinifex, but showing. polyhedral jointing throughout. The top of tlle unit
is dominantly of sedimentary rocks which are represented by graphite-ch1orite
schist, graphitic quartzites and he ch1oritoid-ch1orite-quartz schist. There are also
lime-silicated lenses, tuffogenic layers and talcified ultramafic lenses. The principal
tectonic feature of the Crixás belt is represented by a large triangular synclinal
with inverted limbs which dip to the west. The principal deformation event was
followed by regional metarnorphism of greenschist facies. The ultramafic lavas
(peridotitic and pyroxenitic) preseQtvolcanic structures and textures such as spinifex
and polyhedral jointing. Chemically, tl1ese lavas present high. MgO content, ratio
CaO/Al203 > 1, low Ti02, MgO/FeO, Na20, and K20, which are characteristic
of the ,komatiitic sequences. The basaltic ,lavas present a. transitional chemistry
between tholeütes and komatiites. The characterization of the Crixás greenstone
belt indicate that the widespread sialic terrainsin the central part of the State of
Goiás must have dçveloped like a typical cratonic nucleus in the Archean.

INTRODUÇÃO
Após a caracterização inicial do greenstone helt de Crixás

e Goiás, a Metais de Goiás SIA entendeu ser necessário empre-
ender detalhamento geológico da Faixa Crixás na escala de
1:50.000. Tal estudo tinha como objetivo reconstituir feições
geológicas fundamentais para o condicionamento de possíveis
jazimentos minerais, comumente presentes em tais ambientes
(Au; Cu-Zn; Ni-Cu). Em decorrência de tais trabalhos uma
série de dados estratigráficos, petrológicos e tectônicos foram
ressaltados, permitindo a elaboração desta síntese.

As profundas modificações ocorrentes na interpretação da
geologia arqueana da porção meio-norte do Estado de Goiás
são o resultado de alguns trabalhos básicos, cujos objetivos
foram centrados na caracterização das faixas de greenstone
helt, ou na definição de seqüências Pré-Araxá (Danni e Ribei-
ro, 1978; Saboia, 1979; Ribeiro F9 et al., 1978). A sistema-
tização desses novos dados tem permitido reinterpretações dos
limites cartográficos do Grupo Araxá e a elaboração de novas
considerações geotectônicas envolvendo os terrenos arqueanos
e o Complexo Basal Goiano.

TRABALHOS ANTERIORES
Barbosa et al., (1969) apresentam o primeiro trabalho sis-

temático abrangendo a região de Crixás. Identificam um
conjunto granito-gnáissico polimetarnQrflco considerado como
embasarnento e o Grupo Araxá representado na região por
anfibolitos, quartzitos, ferromanganesífero e rnicaxistos,
disposto em discordância sobre a unidade anterior.

Gebrim (1977, inédito) apresenta estudo específico na
região de Crixás, tendo caracterizado na base do Grupo Araxá
três conjuntos estratigráficos distintos (ultramáfico-máfico-
-sedimentar). Ressalta, pela primeira vez, a presença de estru-
turas de pillow lavas em anfibolitos desta unidade.

Schobbenhaus F9 , et al., (1975) defmem o sistema de
dobramento Araxá, incluindo o Grupo Araí, a Formação
Canastra e o Grupo Araxá. Neste último, individualizam, em
sua porção basal, um complexo de rochas sob a denomina-
ção genérica de rochas anfiboliticas. Estas rochas estariam
associadas a hematita quartzitos e anfib6lio xisto, tendo
Guarinos, Pilar de Goiás, Hidrolina, Cedrolina, União, Itapaci
e Mara Rosa. suas melhores exposições.
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Danni e Ribeiro (1978) levantaram pela primeira vez a
possibilidade da existência de terrenos arqueanos com greens-
tone beit nesta porção do Estado. Na região de Pilar de Goiás
e Guarinos reconstituem seqüências vulcano-sedimentares
dispostas em faixas estreitas e alongadas encravadas no emba-
samento siálico. Nestas unidades são reconhecidos estratos
vulcânicos de caráter ultramáfico, máfico e ácidos, a partir
de um conjunto litol6gico metamorfisado no fácies xisto
verde. Como conclusão, os autores defmem o Grupo Pilar
de Goiás sobreposto pelo Grupo Araxá.

Ribeiro, FQ , et al., (1978), reconhecem, na região de
Pilar de Goiás e Mara Rosa, um embasamento constituído
por gnáisses, migmatitos e granitos recobertos discordante-
mente pela associação metamórfica de Pilar de Goiás. Tal
associação seria constituída por rochas de caráter vulcano-
-sedimentar de idade Pré-Cambriana média' a inferior subja-
cente ao Grupo Araxá.

Saboia, (1979) caracteriza defmitivamente os greenstone
beits de Crixás e Goiás. Tais seqüências foram divididas em três
amplas unidades, predominantemente constituídas por:
1) Unidade Basal - rochas vulcânicas ultrabásicas; 2) Unidadl"
Média - rochas vulcânicas básicas; 3) Unidade de Topo -
rochas sedimentares. Nesse trabalho são identificadas pela
primeira vez no Centro-Oeste as texturas spinifex em derra-
mes peridotíticos, tomando a área uma das mais clássicas
manifestações do arqueano no Brasil.

GEOLOGIA REGIONAL
O greenstone beit de Crixás acha-se inserido nos exten-

sos terrenos siálicos representados por divelsos tipos de gnais-
ses, granitos, tonalitos e migmatitos, comumente cartogra-
fados como pertencentes ao Complexo Basal Goiano (Nrnei-
da, 1968). Sobreposto a este embasamento e às próprias
seqüências vulcano-sedimentares arqueanas ocorrem micaxis-
tos granatíferos com subordinados estratos quartzítícos fmos,
ainda sem posicionamento estratigráfico definido, sendo con.
siderados como pertencentes ao Grupo Araxá.

As áreas de ocorrência das faixas vulcano-sedimentares ar-
queanas nesta porção do Estado são restritas e de pouca
expressão quando comparados com outras unidades aí repre-
sentadas. Acham-se limitadas a norte e a sul por provável
seqüência vulcano-sedimentar proteroz6ica com restos do
Grupo Araxá e a oeste e leste pelos terrenos siálicos. Neste
são comuns a presença de fácies migmatiticos locais e amplos
núcleos graníticos como o de Rubiataba, conforme citação
de Danni e Fuck (1979). O substrato granítico-gnáissico é
interrompido pela faixa granulítica dos grandes complexos
básico-ultrabásico distantes 100 km a sudeste do greenstone
beit de Crixás. (Fig. 1).

O greenstone beit Crixás definido por Saboia, (1979),
compreende três faixas vulcano-sedimentares, denominadas
por Faixa Crixás, Guarinos e Pilar. Estas unidades, acham-se
engolfadas por domos siálicos, ov6ides (Caiarnar e Ribeirão
das Antas) de composição ainda não suficientemente conhe-
cida, notando-se contudo, nítida predominância dos termos

.granodiQríticos e porções com predominância de migmatito~,
como as encontradas em contato com as partes basais da
Faixa Pilar. Tais domos formam estruturas circulares, verda-
deiros ovóides no sentido empregado por McGregor (1951)
e Anhauesser et al., (1969). No contato arqueiam os cinturões
vulcano-sedimentares e localmente verticaliz~ suas camadas,
impondo às mesmas, condições metamórficas mais enérgicas
(fácies anfibolito).
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FIGURA 1 - SITUACÃO GEOLOGICA REGIONAL DOS "GREENSTONE BELTS"
DA REGIÃO CENTRAL DE GOIÁS
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De uma maneira geral as três faixas vulcano-sedimentares
(Crixás, Guarinos e Pilar) apresentam conjuntos litológicos
com características vulcânicas e sedimentares semelhantes.
Na base do pacote, ocorre uma predominância de lavas ultra-
básicas intercaladas com raros estratos químicos, sob a forma
de chert ferrífero e calco-silicatada. A porção média é repre-
sentada por lavas básicas, chert ferrífero, sedimentos fmos
e material tufáceo associado. O topo da estratigrafia possui
nítida predominância de sedimentos químicos, pelitos grafi-
tosos e importantes níveis calbonatados, (Fig. 2).

Em função das acentuadas variações facio16gicas, ocorrem
algumas particularidades estratigráficas ao longo das três
faixas vulcano-sedimentares. Na Faixa Guarinos a porção
ultrabásica apresenta distribuição bastante restrita e descon-
tínua, sendo representada por lentes próximo ao contato
com o Domo de Caiamar. Na Faixa Pilar, os níveis calco-
-silicatados são bem mais espessos do que nas demais, ocor-
rendo, inclusive, de maneira interestratificada com rochas
ultrabásicas da base, (Fig. 3).

GEOWGIA DA FAIXA cRIXÁS
Na Faixa Crixás ocorre a melhor exposição das unidades

acima descritas, em função do que passaremos a descrevê-Ia
com maior detalhe. Esta faixa estende.se desde noroeste e
nordeste da cidade de Crixás até cerca de 3 km a sul de Auri-
verde, possuindo comprimento de aproximadamente 40 km,
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COm largura média em torno de 7 km, podendo atingir um

máximo de 20 km, (Figs.4 e 5).

ESTRATIGRAFIA
A .estratigrafia da Faixa Crixás é definida pela individua-

lizaç[o de três pacotes distintos, da base para o topo, como
se segue: FonnaçOes Côrrego Alagadinho, Rio Vennelho
e Ribeir[o das Antas. Sobre tais unidades dispõem-se discor-
dantemente o Grupo AruA, (Fig. 6).

Fonnação Cônego Alagadinho
As regiões medianas e sulJa Faixa Crixás do transversal.
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mente cortadas pelo córrego Alagadinho que apresenta em
suas margens e nos trechos encachoeirados, excelentes expo-
sições sendo assim escolhido como secçã'o.tipo desta forma-
ç[o. Acha-se descrita em detalhe por Saboia e Teixeira (1979,
no prelo) e Teixeira et al., (1980, no prelo).

Tem ampla distribuição areal, extendendo-se desde a extre-
midade sul da seqüência, próximo ao lugarejo denominado
Auriverde, onde é bastante descontínua e fragmentadas pelos
granitos que ll1es são intruSÍYos, indo até as porções sul da
cidade de Crixás onde sofre uma bifJlrcação com sentido
noroeste e nordeste.

Na maioria das ve~es não é possível identificar com cla-
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FIGURA 4 - MAPA GEOLÓGICO DA FAIXA CRIXÃS

reza a natureza dos contatos entre os extratos basais da For-
mação Córrego Alagadinho e os domos siálicos. Em relação
ao Domo de Caiamar suas foliações alinhJun-se paralelamente
ao traço do contato com a seqüência. A noroeste do Domo
Ribeirão das Antas há evidências de posicionamento intru-
sivo, sendo comum a presença de lóbulos e apêndices dos
granitos envolvidos por rochas desta formação. Deve ser des-
tacada a presença de possíveis xenolitos de rochas ultrabâsicas
e uma perda da estrutura gnâissica nos domos, à medida que
distanciamos do contato.

A Formação Córrego Alagadinho é representada por um
pacote com aproximadamente 600 m de espessurlL,constituí-
do por correspondentes metamórficos de rochas ultrabâsicas
intercaladas com chert ferrífero, sedimentos rmos, tufos
aluminosos e corpos intrusivos de composição piroxenítica
e gabróica, principalmente em sua porção sul. Os corpos
intrusivos serão descritos em item separado, (Foto 1).

O pacote de rochas ultrabâsicas compreende dois conjuntos
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petrograficamente distintos: a) rochas extrusivas e intrusivas,
que ainda conservam textura e mineralogia primária; b) xistos
magnesianos e serpentinitos com acentuado nível de deforma-
ção, podendo representar os dois tipos acima referidos.

Na região mediana do cinturão, na área seccionada pelo
Córrego Alagadinho, é possível reconstituir uma seqüência
de serpentinitos maciços ou foliados com faixas irregulares,
as vezes amebóides, possuindo textura spinifex. Tal feição
não é comum nesta porção da área, tornando difícil a deter-
minação da natureza primária desta litologia.

É frequentemente transicional a passagem de faixas ser-
pentiniticas para xistos magnesianos. Neste último conjunto
litológico ocorre, localmente, feições primárias de derrames
ultrabásicos, contudo é na porção centro-Ieste da área do
córrego Alagadinho que .ocorre talvez a mais espetacular
sucessão de derrames- ultrabâsicos até então descritos no
Brasil.

Saboia e Teixeira (1979, no prelo), identificaram três
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FIGURA 5 -- COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA FAIXA CRIXÁS

-.-.-.-.

"-'-'-'
"-".-.-.-

.-.-.-.

CLORITA-QUARTZO XISTO PASSANDO LOCALMENTE A CLORITA-BIOTITA-QUARTZO XISTO;
ÀS VEZES GRANAT!FERO

MUSCOVITA QUARTZITO, LOCALMENTE TURMALIN!FERO
DISCORDÃNCIA REGIONAL (?)

SERICITA QUARTZITO GRAFITOSO
METATUFO INTERMEDIÁRIO À ÁCIDO
METACHERT FERR!FERO
DERRAMES ULTRABÁSICOS METAMORFISADOS

GRAFITA-QUARTZO-CLORITA XISTO COM RESTRITAS INTERCALACOES DE SER1CITA XISTO, QUARTZITO
SERIC!TICO. SERICITA. QUARTZITO GRAFITOSO E CLORITA-QUARTZO-XISTO

N!VEIS LENTICULARES DE CALCOSSILICATADAS

DERRAMES BÁSICOS

DERRAMES ULTRABÁSICOS INTERCALADOS
METACHERT FERR!FERO

CLORITA XISTO AS VEZES COM GRANADAS E/OU CLORITÓIDE

METABASALTO ANFIBÓLlO XISTO COM ESTRUTURAS DE PILLOW-LAVA. VARIOLITOS E AM!GDALAS

INTERCALACOES DE METACHERT FERR!FERO

LENTES DE METAS SEDIMENTOS: XISTO GRAFITOSO: QUARTZITOS. FUCKSITA XISTO

GORPOS ULTRAMÁFICOS INTRUSIVOS. DERRAMES ULTRABÁSICOS LENTICULARES

ESTRUTURAS DE PILLOW-LAVA E PILLOW-BRECHAS
METACHERT FERR!FERO

DERRAMES ULTRABÁSICOS LENTICULARES

v v
v
v v

v V

't

Y ., T.,
SILLS DE METAGABROS

: v
v

v
INTERCALACOESDE TUFOS BÁSICOS

.,
y Y .: '., INTRUSIVAS ULTRAMÁFICAS

v v v v v METACHERT FERR!FERO
v v v DERRAMES ULTRABÁSICOS.COM DISJUNCÃO POLIEDRALE COM VEIOS DE SPINIFEX SERPENTINITO:

v
v

vvv
v

vvv TALCO SERPENTINAXISTO: CLORITA-TREMOLITAXISTO E TREMOLITA XISTO: CLORITA TALCO XIS
v v v v TO: TALGO XISTO -

v
v
v
v
v v

METACHERT FERR!FERO

:..: v yy METAS SEDIMENTOS GRAFITOSOS: TUFOS ALUMINOSOS E BÁSICOS

...+++ .,

: : :~ : GNAISSES DE COMPOSICÃO GRANODIOR!TICA COM METASSOMATISMO POTÁSSICO LOCAL
DIQUES PIROXEN!TICOS E GABRÓICOS, CORPOS DISFORMES GABRÓICOS

tipos de derrames: I) Derrame ultrabásico com textura spini-
fex (olivina) na porção média; 2) Derrame com disjunção po-
liedral e zona superior com textura spinifex (clinopiroxênio);
3) Derrame ultrabásico maciço com disjunção poliedral. Em-
bora os diversos tipos de lavas ocorram intercalados entre si,
existe uma certa predominância de lavas com disjunção polie-
dral, na base, lavas com textura spinifex (clinopiroxênio) na
porção média e derrames com spinifex (olivina) no topo,
(Fotos 2 e 3).

O primeiro e terceiro tipo de derrames acima descritos são
similares aqueles encontrados em Munro Township no Canadá,
sendo reportados por Pyke et al., (1973), e Arndt et al.,
(1976). O segundo tipo, formado por uma estreita e descontí-
nua zona com clinopiroxênio em spinifex no topo e poliedros
na base, apresentam características aparentemente inéditas
para lavas arqueanas, (Foto 4).

Os derrames com olivina em textura spinifex na zona mé-
dia, apresentam uma zona basal maciça com textura cumula-
tica, seguida por uma zona fma com cristais larninados de
olivina, que estão em contato brusco com a zona de textura
spinifex grosseira. Esta, grada para a zona de topo com textura

fma e fraturamento poliedral. Os derrames ultramáficos com
disjunção poliedral são maciços e formados por flguras polie-
drais que decrescem em tamanho da base para o topo da lava
(Fotos 5 e 6).

Estruturas pillow não foram ainda encontradas em rochas
ultrabásicas e pillow brechas só foram identificadas em um
pequeno afloramento na Serra da Lavrinha. Injeções de líqui-
do ultrabásico com textura spinifex aparecem frequentemente
sob a forma de veios cortando as lavas com disjunção polie-
dral.

Ocorrem também na Formação Côrrego Alagadinho, fins
intercalações de metassedimentos pelíticos, grafitosos ou seri.
cíticos, além de tufos aluminosos e sedimentos químicos sili-
cosos, às vezes ferríferos. Tais extratos revela.IÍ1fases de
quiescência vulcânica ou o interfácie de pulsos vulcânicos com-
posicionalmente distintos.
Formação Rio Vermelho

Localiza-se na região mediana-superior da Faixa Crixás,
notadamente ao longo das margens do rio Vermelho e do
côrrego do Roncador, onde apresenta sua maior extensão
area1. Esta formação, geralmente representa as partes topo-

43

--
-.---- ----



---------

ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

PERFIL -AS- LESTE-OESTE
w

400

200

c PERFIL - CD - N40 E D
.00

ESCALA
Hor. 1:50.000
Ver. 1:20.000

w PERFIL - E F - N50 e- RIO VERMELHO E
'00

-
200

FIGURA
C O N V E N C O E S

TERCIÁRIO QUATERNÁRIOD COllERTURA DETRITO LATERtTICA

~

8METASSEDlMENTOS (Grafita xisto,
~~-::biotita' quartzo xisto, clorita

FORM. RIBEIRÃO DA ANTA - - - quartzo xisto e básica's-ultra-

básicas)
GRUPO ARAXÁ

FAIXA
FORM. RIO VERMELHO

CRI XÁs

METASSEDIMENTOS (clorita quartzo xisto,
quartzito)

ANFIBOLIO XISTO
"

v v ROCHAS BÁSICAS (Anf iból io xis-
//; ~to com intercalações de ultra-

ásicas e sedimentos)

INTRUSIVA BÁSICA

[ffi}]
, ..

DOMOS GRANITO-GNAISSE
""++++

GNAISSE LEUCOCRÁTICO GRANODIORtTICO

.FORM. CORREGO

ALAGADINHO

~ROCHAS ULTRABÁSICAS (Clorita-
~tremolita xisto talco xis to)

METASSEDIMENTOS INTERCALADOS
(Clorita quartzo xisto, fuck-
sita xisto, chert ferrífero)

graficamente mais elevadas da faixa vulcano-sedimentar,
entre a Formação C6rrego Alagadinho ao sul e Formação
Ribeirão das Antas em posição intermediária e Ribeirão
das Antas, ao norte (ambas mais arrasadas).

A seção tipo desta formação é no pr6prio Rio Vermelho,
à montante da cidade de Crixás. O contato inferior desta uni-
dade com a Formação C6rrego Alagadinho é geralmente
caracterizada pela intercalação de lavas básicas e ultrabásicas,
podendo ocorrer, também contatos bruscos. No topo, em
contato com a Formação Ribeirão das Antas, predo~am
as intercalações de metabasaltos com sedimentos grafitosos.
A espessura aproximada desta unidade situa-se em tomo de
800 metros.

Esta formação é constituída essencialmente por derrames
básicos, representados por um conjunto de greenschists com
paragênese metamórfica a base de albita, tremolita, actinolita,
clorita calcita e clinozoisita. Intercalados com os greenschists
ocorrem estreitos níveis de sedimentos pelíticos arenosos,
finos, representados por grafita xistos, clorita xistos, quartzi-
tos e fuchsita quartzitos. Os precipitados químicos são repre-
sentados por metacherts e cherts ferríferos. Estas intercala-
ções tomam-se mais freqüentes em direção ao topo da seqüên-
cia.

Fato notável desta formação é a preservação de estruturas
e texturas das lavas basálticas como pillows, pillow brechas,
varíolas e vesículas. Teixeira et al., (1980, no prelo), carac-
terizam dois tipos de derrames: 1) Derrames basálticos maci-
ços; 2) Derrames básicos almofadados. Estas feições apare-
cem nos mais variados graus de deformação, sendo as porções
mais conservadas encontradas no bordo oeste da faixa (Fig. 4).
A partir das características dessas estruturas vulcânicas, os
autores acima citados sugerem uma condição submarina
rasa pam o vulcanismo da Formação Rio Vermelho (Fotos
7 e 8).

Embora ocorram ao longo de toda seção da Formação Rio
Vermelho, os corpos básicos ultrabásicos intrusivos parecJ:m
localizarem-se preferencialmente na base da unidade. Porções
lenticulares de derrames ultrabásicos talcificados sem estru-
tums spinifex têm sido localmente cartografados.

Formação Ribeirão das Antas
Constitui o topo do greenstone belt de Crixás, tendo nas

proximidades da cidade homônima, onde é circundada quase
totalmente pela Formação Rio Vermelho, formando a parte
central da Faixa. O contato entre esta formação e a unidade
inferior é predominantemente brusco, mas sempre concor-
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Foto 1. Textura cumulativa em si11 pe

ridotitico(Formação' Côrrego A1agadi ~
nho).

Foto 3. Típico padrão spinifex,ripas

de pseudomorfos de olivina alternados
com c1inopiroxênio esque1eta1 (Jorma
ção Côrrego A1gadinho). -

Foto 2. Topo de lava peridotitica ,
lâminas de olivina serpentinizada -

em padrão triangular e c1inopiroxê-
nio transformado tremo1ita(Formação
Côrrego A1agadinho).

Foto 4. Lava piroxenítica mostrando

c1inopiroxênio em textura spinifex
(Formação Côrrego A1agadinho).
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I _
Foto 5. Derrame ultrabasico maciço deforma~o. Notar o aspecto irregular das fig~
ras poliedrais (P) marcadas por concentraç.oes de serpentina (cinza claro)

Foto 6. Tipica textura spinifex em lavas peridotlcias da Formação Cõrrego do Ala
gadinho.
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FOTO 7. Estruturas "pillow" em lavas basâlticas da Formação Rio Vermelho eviden.,..

ciando topo (T) e base (B) da unidade.

FOTO 8 . Derrame basâltico variolítico (y) da Formação Rio Vermelho.

47



-------

ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

dante. A definiçã'o do tipo de contato com os micaxistos
considerados como pertencentes ao Grupo Araxá, requer
trabalhos de maior detalhe. Sua espessura é de aproximada-
mente 1.000 m.

A Formação Ribeirão das Antas representa a maior contri-
buição sedimentar da Faixa Crixás. Associados aos sedimentos
químicos e pelíticos ocorre ainda contribuiçã'o tufácea e
restritas manifestações de derrames básicos e ultrabásicos des-
contínuos.

Os metassedimentos pelíticos acham-se representados por
grafita-clorita-quartzo xisto, quartzitos grafitosos bandado~,
cloritóide-clorita-quartzo xistos e níveis descontínuos de
mármores dolomíticos. Os xistos grafitosos normalmente
acham-se bandados em função das variações composicionais
existentes. Na porção noroeste da faixa, ao longo do Ribeirão
das Antas, ocorrem significativos estratos de biotita xisto
com, ou sem homblenda. Possue olhos quartzo-feldspáticos
e fragmentos de grafita xisto. Todo O.conjunto litológico
apresenta granulação fina e xistosidade muito bem desenvol-
vida.

Apesar das variações faciológicas, podemos discriminar no
topo da unidade, principalmente na região nordeste da faixa,
metacherts ferríferos, localmente manganesíferos, metacherts
puros, bancos de clorita-talco xistos e anfibólio xistos. São
também comuns fuchsita xistos e fuchsita quartzitos. Quartzi-
tos grafitosos bandados e muitos finos, comumente aparecem
como um horizonte contínuo em contato com o Grupo
Araxá.

Na base da Formação predominam claramente os clorita
xistos e clorita-quartzo xistos localmente granatíferos e rara-
mente com cloritóide. Estas litologias formam camadas espes-
sas transicionando, superior e lateralmente, para grafita xis-
tos.

Uma série de dúvidas ainda persistem quando a reconsti-
tuição dos tipos litológicos primários presentes na Formação
Ribeirã'o das Antas. Sabe-se que nesta unidade ocorre rochas
vulvânicas originalmente ácidas e intermediárias, contudo
seus horizontes nã'o estão seguramente individualizados.
Somente após concluirmos estudos de natureza petrológica,
chegaremos à resolução deste problema.

Rochas Intrusivas
Hã, pelo menos, duas suítes plutônicas distintas ao longo

do greenstone belt de Crixás. Uma de caráter ácido, represen-
tada por pequenos corpos graníticos circulares posicionados
em xistos grafitosos da Formação Ribeirão das Antas, a nor-
deste da cidade de Crixás. E outra de distribuição mais ampla
de fmação máfico-ultramáfica alojada tanto nos domos siálicos
como no próprio cortejo vulcano-sedimentar. Nos domos siá-
licos ocorrem diques de metagabro, as vezes amebóides ou cor-
pos disformes como no córrego das Porteiras, próximo ao rio
Vermelho. Normalmente sã'o encontrados preenchendo falha-
mentos ou até mesmo fraturas mais significativas. Na porção
norte do Domo Ribeirão das Antas chama atenção a colocação
de um dique gabróico bruscamente interrompido pela borda
nordeste do greenstone belt.

As manifestações intrusivas ultramáficas são encontradas
como pequenos diques embutidos nos domos siálicos e como
diques e sills ao longo de toda a seqüência vulcano-sedimen-
tar. São particularmente importantes na faixa leste da For-
mação Córrego Alagadinho, ocorrendo sob a forma de diques
de piroxenito e olivina piroxenitos. Os corpos concordantes
mostram composição peridotítica e dunítica. Ainda não foram
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realizados estudos de detalhe que possam indicar processos
de diferenciação. Contudo, observações texturais tem mostra-
do minerais cumulus e intercwnulus sugestivos de cristalização
fracionada.

Domos Siã6cos
A configuração triangular do greenstone belt sugere se posi~

cionamento entre três grandes domos, entretanto, somente
podemos caracterizá-Ios a norte e leste da faixa, uma vez qúe
em sua porçã'o norte a cobertura metasseedimentar discordante
encobre a possível estrutura domãtica.

Embora nenhum estudo sistemático tenha sido realizado,
as observações preliminares têm mostrado que, tanto os domos
do Ribeirão das Antas e Caiamar (Danni e Ribeiro, 1978) apre-
sentam composição variável entre granodiorítica e granítica
com superimposiçã'o de paragênese metam6rfica do fácies
xisto verde.

Tanto o Domo do Ribeirão das Antas como o do Caiamar,
mostram relações de posicionamento intrusivo com o greens-
tone belt de Crixás. Próximo ao contato as rochas siálicas
mostr~se foliadas, às vezes migmatizadas. Na extremidade
sul do greenstone, próximo a Auriverde, é co~um ocorrer
formas lobulares e apêndices ácidas imbutidas e interrom-
pendo os derrames ultramáficos da Formação C6rrego Ala-
gadinho.

QUlMISMO DO VULCANISMO BÁSICO-ULTRABÁSICO
Neste item não pretendemos fazer considerações petrológi-

cas aprofundadas para a suíte vulcânica do greenstone belt de
Crixás, uma vez que acha-se em andamento um trabalho com
tal finalidade. Com análises químicas das rochas ultrabásicas e
básicas da Formação Córrego do -Alagadinho e Formação Rio
Vermelho, foi possível definir os derrames ultrabásicos perido-
títicos, piroxeníticos e basálticos como componentes de uma
suíte magnesiana com típicos termos komatiiticos, de acordo
com a clássica defmição de Viljoen e Viljoen(1969).

Preferimos considerar as rochas komatíiticas de Crixás
como componentes de uma série magnesiana, adotando proce-
dimento semelhante a Arndt et al., (1976), uma vez que os
parâmetros químicos (MgO > 9%; K20 + Na2 O < 0,5 e
CaO/Al203 > 1,59) utilizados por Viljoen e Viljoen (1969),
têm se mostrado insuficientes e incapazes de caracterizar cotÍl
segurança a natureza das frações vulcânicas dos greenstone
belts, principalmente aqueles que mostram ação metamórfica
regional.

As rochas ultramáficas de Crixás apresentam paragênese
constituída fundamentalmente por tremolita, actinolita, clo-
rita, serpentina e óxidos de ferro. Os diferenciados mais bási-
cos são caracterizados pela presença de epidoto, calcita, albita
e titanita sem qualquer vestígio da mineralogia primária. No
campo, a separação das rochas komatiiticaà só é possível nos
termos ultramáficos, uma vez que são os únicos que possuem
textura spinifex. Os peridotitos de Crixás mostram valores
médios de MgOem torno de 28% e os piroxenitos em torno
de 20%. Ambos os tipos mostram baixa razão de FeO/FeO +
MgO,baixo Ti02 e alta razão CaO/Ah03'

Os diagramas Ah 03 - FeO/FeO+ MgOe CaO-MgO-AI2 03,
caracterizam o fracionamento magmático da série básico-ultra-
básica do córrego Alagadinho e do Rio Vermelho, como um
trend de diferenciação contínuo, a partir de peridotitos, piro-
xenitos e basaltos, marcado pela cristalização precoce de
olivina, seguida de clinopiroxênio e feldspatos. Os basaltos
almofadados, situam-se em posição intermediária entre o
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campo dos komatiitos e tholeitos. Possuem teores médios
mgO ~ 8,0% (baixo para típicos komatiitos) e Ti02 ~ 8,2
(próximo do limite inferior dos tholeitos).

TECTÔNICA
A principal feição tectônica da Faixa Crixás é representada

por um grande sinclinório triangular de flanco invertido, com
vergência para leste e eixo grosseiramente orientado no sentido
norte-sul, com caimento suave para norte. A aba oriental infle-
te-se, na porção norte, para leste, no sentido da Faixa Guari-
nos, com a qual deve-se unir. O mesmo acontece com a aba
ocidental, que paulativamente verga-se para oeste e, posterior-
mente, para sudoeste, contornando o Domo Ribeirão das
Antas. Este juntamente com o Domo do Caiamar, deformam
e envolvem a Faixa Crtxás. Tal configuração apresenta eviden-
tes similaridades com o modelo estrutural proposto por
Anhauesser (1970), para a região de Barberton na.África do
Sul.

A principal orientação da faixa é marcada por eixos e fo-
liações NW, resultantes da primeira fase de d~formação em
isoclinal recumbente (Fig. 7). Etapas tectônicas superimpostas
são evidenciadas por eixos N40W e N20E de dobras em
chevron e uma quarta fase de dobras suaves e abertas menos
marcante com eixos N30E. Nas bordas da faixa vulcano-
-sedimentar, principalmente a noroeste, são encontrados do-
bramentos disarmônicos com dobras suaves de eixos verticais.

Os falhamentós que atingiram a região do greenstone belt
de Crixás distribuem-se em três direções principais, NS,
N45-60E e N30-40W, os quais atingiram com intensidades
variáveis todos os tipos litológicos da seqüência. As direções
de foliação do embasamento são, predominantemente, N20W,
exceto na porção média do Domo Ribeirão das Antas, onde
observam-se lineações bem nítidas em imagens de radar, de

-
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direção N30E aproximadamente.
A principal fase de deformação foi acompanhada por meta-

morfismo regional do fácies xisto verde, com as seguintes
paragêneses características (Fig. 8). As rochas ultrabásicas
foram transformadas em uma sélje de xistos constituídos por
tremolita, actinolita, talco e serpentina. Os metabasaltos mos-
tram típica associação de albit.a-actinolita-clorita-clinozoisita.
Os pelitos foram transformados em clorita-quartzo-muscovita
e cloritóide-clorita-quartzo xistos. A presença de cloritóide
pode sugerir que os processos metamórficos desenvolveram-se
segundo um gradiente geotérmico análogo à série Barrowiana.

IMPLICAÇÕES GEOTECTÔNICAS
As implicações geotectônicas advindas da caracterização

dos complexos vulcano-sedimentares arqueanos no Estado
de ,Goiás, podem ser ilustradas a partir de duas observações:
a) Parte do que foi considerado como os estratos vulcânicos
basais pertencentes ao Grupo Araxá (fase vulcânica inicial,
segundo uma concepção de evolução geossinclinal), são, na
verdade, derrames peridotíticos, piroxeníticos e basálticos,
correspondentes aos greenstone; b) O Complexo Basal, tido
como sendo constituído por heterogênea seqüência litológica
de alto grau metamórfico (Almeida, 1968), incluindo vários
tipos de gnaisses, anfibolitos, migmatitos, granitos, complexos
básico-ultrabásicos e granulitos, passa agora a englobar faixas
ou cinturões de rochas vulcânicas,ultrabásicas e básicàs, com
estratos sedimentares químicos metamorfisados no fácies xisto
verde.

Os modelos de estruturação geotectônica, vigentes para o
Grupo Araxá, pressupõem a presença de um compartim~nto
definido, onde ocorreram preferencialmente os processos
magmáticos, sob a forma de corpos vulcânicos ou residuais.
Contudo, a individualização do vulcanismo arqueano (greens-
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tone belt) separando-o das rochas cartografadas como Grupo
Araxá, descaracteriza e restringe parte do magmatismo desta
última 'seqüência, tal como foi originalmente defmido, além
de questionar uma evolução tipicamente alpina para o Grupo
Araxá.

A preservação das faixas de greenstone belt inseridas em
porções do Maciço Central Goiano, Confirmam que sua evolu-
ção teria se iniciado no Arqueano, com feições de um típico
núcleo cratônico. As características locais envolvendo os as-
pectos tectônicos e litológicos, assim como as relações entre
os terrenos granítico-gnáissicos e greenstone belt do Estado de
Goiás, são similares às que se observam no Craton da Rodésia,
embora, regionalmente, o atual posicionamento geotectônico
do Maciço Central Goiano seja diferente.

Durante o Proterozóico Inferior esta porção cratônica
(Complexo Basal Goiano) e seus remanescentes supracrustais
(faixas vulcano-sedimentares), foram submetidos a enérgicas
reorientações tectônicas, com estabelecimento de straight
belts, rnigmatização esporádica, reaquecimento térmico e
fases superimpostas de metamorfismo regional, típicos de
uma estruturação mobile belt, no sentido empregado por
Anhauesser, et al., (1969).

O estabelecimento dos limites entre as faixas tectonicamen-
te ativas e os blocos cratônicos estáveis, não constituem mero
exercício acadêmico, pelo contrário, torna-se imperioso na
real análise dos nossos recursos minerais. Neste contexto, é
lamentável que o Complexo Basal, detentor da quase totali-
dade das ocorrências e minas no Estado de Goiás, esteja ainda
totalmente desconhecida do ponto de vista geológico. O estu-
do detalhado das faixas vulcano-sedimentares nele inseridas,
constitui a nosso ver, as primeiras etapas desta grande taref~,
que sem dúvida alguma trará a indicação de sítios potencial-
mente favoráveis em rnineralização de ouro, cobre-níquel e
cromo.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O .CRATON DO PARAMIRIM»

E INDICAÇÃO DE UM MODELO DE EVOLUÇÃO GEOLÓGICA
DA AMÉRICA DO SUL, COM BASE NA ACREÇÃO CONTINENTAL

Ainda sob o impacto do trabalho apresentado pelo Prof.
Femando de Almeida, a respeito do craton do Paramirim.
gostaria de acrescentar alguns comentários àqueles efetuados
por mim, durante a discussão do mencionado trabalho. De
início, quero ressaltar que considero-mI' discípulo do Prof.
Almeida, e que a ele muito devo de minha própria formação
em geotectônica. Considero o trabalho "Origem e Evolução
da Plataforma Brasileira", por ele elaborado em 1967(1),
como a base para qualquer estudo no Precambriano da Amé-
rica do Sul, e respeito do mesmo modo toda a sua considerável
produçio científica.

Por causa da estatura científica relevante do Prof. Femando
de Almeida, tenho receio que o craton do Paramirim venha
a ter uma repercussão, na comunidade científica brasileira,
muito maior do que me pareceria cabível. Os comentários
efetuados a seguir vão no sentido de alertar a respeito dos
pontos fracos do modelo proposto, e oferecer eventualmente
uma explicação altemativa, em termos de evolução geológica
pré-Cambriana.

A idéia de uma região cratônica muito extensa estabilizada
após o Ciclo Jequié (cerca de 2.700 Ma), no fim do Arqueano,
e afetada por diversos eventos tectonomagmáticos, recorrentes
durante todo o Precambriano, enquadra-se num modelo evo-
lutivo ''flXista''. Alguns autores (2), (3) admitem que a quase
totalidade do material que constitui a crosta do tipo conti-
nental seria formada em épocas muito antigas, teria coberto
extensões de tamanho continental na superfície do globo, e
teria sido destruída e regenerada em episódios "orogênicos"
sucessivos.

De_início quero apresentar minhas restrições em relação
à utilização de um modelo fIXista, pelos seus próprios proble-
mas intrínsecos, visto que não há qualquer mdtivo para imagi-
nar que mecanismos similares aos que hoje constituem a
tectônica de placas não tenham ocorrido em épocas anteriores
ao Fanerozóico. As rochas, de qualquer idade, são formadas
pelos mesmos processos petrológicos, que dependem das
condições de P e T do ambiente de formação, e que atuam
sobre compostos químicos (silicatos) similares. Além disso,
as principais fontes da energia interna da Terra (calor residual,
calor associado às desintegrações radioativas) eram mais inten-
sas, no início da história geológica do nosso planeta. de modo
que a lógica indica que os movimentos convenctivos da época
deveriam ter sido mais rápidos, e aS"placas litosféricas" teriam
sido menores e menos espessas (4).

Em adição, existem argumentos baseados nas evidências
isotópicas, principalmente de Se, Pb e _ recentemente Nd,
apresentadas pelos materiais crustais, de que a acreção de ma-
terial crustaI a partir do manto, durante todo o tempo geoló-
gico, é um processo principal de diferenciação' geoquímica,
real e irreversível (5), (6).

Entretanto, acredito que um "craton do Paramirim", tal
como foi deflDido pelo Prof. Femando de AlIpeida, Dio se

U. G. Cordtmi
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justifica mesmo se foram examinados tio somente os aspectos
menos ffiosóficos e mais práticos, relacionados com as evi-
dências petrológicas/geofísicas/geocronol6gicas associadas à
própria caracterização dos limites daquela suposta unidade
cratônica do fim do Arqueano. Por exemplo, considerando
as regiões granulíticas como "traçadoras" de faixas móveis,
segundo o critério utilizado na África do Sul (7), o cráton
do Paramirim seria delimitado a leste pelos granulitos do
Complexo de Jequié, e a oeste e sudoeste pelos granulitos
de Goiás e do Sul de Minas Gerais. Mas como ficariam as
mas de rochas similares que ocorrem bem no interior da
suposta unidade cratônica, como por exemplo as do "Com-
plexo de Santa Izabel"?

Assim como o posicionamento puro e simples das rochas
granulíticas cria problemas para o modelo, poderia discutir
aqui quaisquer dos outros critérios utilizados na delimitação
do craton do Paramirim, como a assinatura gravimétrica em
certos trechos, alguns lineamentos principais em outros,
algumas ocorrências de rochas ultramáficas, etc. Entretanto,
procurarei me ater apenas ao padrão geocronológico, um dos
pontos essenciais do modelo do Prof. Almeida, em que data-
ções essencialmente arqueanas apareceriam no interior do
craton do Paramirim, e datações mais novas nas faixas móveis
a ele vizinhas.

O professor Almeida já citou uma série de datações que
ocorrem na área do cráton que só posso endossar; evidente-
mente são arqueanos muitos daqueles greenstones e daquelas
rochas graníticas que foram mencionadas, e provavelmente
durante este simp6sio veremos outros exemplos em que
aparecem idades de 2.7 Ma. Entretanto, há idades arquea-
nas em vários lu,gares fora da região do craton do Paramirim
que estariam em desacordo com o modelo. Em desacordo em
termos, porque sempre existe a escapatória de considerar
tais áreas arqueanas como blocos retrabalhados dentro de
faixas móveis. Porém, quando se trata de greenstone belt!,
como por exemplo o de Crixás, é muito difícil imaginar
que possa ter sido embasamento de faixa móvel, visto que
em grande parte apresenta metamorflSlDo de facies xisto
verde.

Além disso, existem muitas áreas arqueanas, 9OJDOjá
citada de Crixás, situadas fora do "craton do Paramirim" (8).
Em Rubiataba, pouco mais ao sul, existem rochas graníticas
arqueanas; existem os granulitos do Complexo de Jequié,
e os de Juiz de Fora, situados fora da faixa do Paramirim (9);
existem as estruturas de Colmeia, Lontras e Xambioá, situa-
das mais para o norte, mas também fora do "craton do Para-
mirim" (8), existem algumas rochas do complexo de Caic6
no nordC$te, como os migmatitos de São Vicente, com idade
arqUeana, e muitas outras mais. Todas estas rochas arqueanas,
que na verdade circundam a região deflDida como cratônica
no fim do Arqueano, deixam em dúvida o posicionamento
dos seus limites.
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Pelo exposto, conclui-se que o suposto craton do Paramirim
está rodeado por muitas áreas com datações arqueanas, como
as que acabo de mencionar, cujo padrão geocronol6gico não
é diferente daquele evidenciado pelaS rochas arqueanas situa-
das no interior da região cratônica. Além disso, o craton Ama-
zônico en(:ontra-se pouco mais a oeste, com datações arquea-
nas em seu núcleo central, por exemplo em Tapirapés, ou
Inajá. Desta' forma, utilizando-se a mesma f1losofia fixista,
mas num raciocínio 16gico mais coerente, porque não imagi-
nar uma grande unidad~ cratõnica no Arqueano, juntando
todas as evidências de idades arqueanas numa única região,
que seria entio formada por crosta tectonicamente estável,
de tipo continental? Resultaria uma entidade cratônica do
tamanho da "Plataforma Brasileira", ou até do próprio conti-
nente sul-americano.

O segundo tipo de evidência geocronológica que contraria
um suposto Craton do Paramirim tal como foi defIDido é a
existência de faixas móveis dentro da unidade. Neste aspecto,
as faixas móveis mais conspícuas são as de idade brasiliana,
mas dentro da hip6tese do doutor Fernando de Almeida,
as faixas móveis brasilianas teriam ocupado, realmente, as
partes marginais do cráton do Paramirirn. Entretanto, existem
regiões com significação geológica semelhante, ou seja rochas
graníticas formadas durante épocas posteriores ao arqueano,
das quais a regiio de Correntina, cuja idade é Transamazônica,
talvez seja aquela mais interna, dentro do craton. E vejam
bem, dentro do "craton do Paramirim" as exposições que se
têm no embasamento são muito poucas, e em geral pequenas;
queÍt1 garante que não haja granulitos no embasamento do
Grupo Bambuí, debaixo da faixa Araçuai, ou da faixa Bra-
S11ia?Quando ocorre embasamento aflorante, em parte ele
é granulítico, como n, região do Complexo de Santa Izabel,
e tais rochas granulíticas, na verdade estão muito longe da
faixa Móvel Costeira, que o Professor Almeida menciona como
uma faixa móvel marginal. Elas estão dentro, sobre a região
cratônica; então, realmente, não vejo razões para se ter um
"craton Arqueano", cujos limites podem eventualmente
separar províncias tectônicas, mas a meu ver não demarcam
uma área arqueana que seja diferente das demais.

:e a esse tipo de conclusão a que cheguei durante a palestra
do professor Almeida; na verdade minhas contestações se
referem às evidências que mencionei, que são puramente
científicas, e meus argumentos não têm absolutamente nada
de pessoal com relaçio à fJgUrado professor Fernando, que
admiro demais.

Vejamos um modelo alternativo, para a evolução geológica
da crosta continental, que prende-se ao conceito de "Província
Tectônica", tal como tem Sido utilizado em todos os outros
continentes. Nós ouviremos o professor Goodwin falar sobre
isso, neste simp6sio. Além disso, podem ser consultados a
respeito os trabalhos de Rutland (10) na Austrália; ou os de
Cahen e Snelling (11) sobre a África Equatorial. O modelo
em que há destruição de uma crosta antiga, como sugerido
por..Kroner (3), está baseado numa porçio de evidências,
mas uma das principais é uma evidência paleomagnética
da possível persistência espacial relativa de regiões antiga~.
num mesmo continente. Cabe frisar que tais estudos .
altamente inseguros quanto às medidas, e quanto à estrati-
grafia das rochas analisadas. O modelo de Kroner, em ver-
dade, não rejeita a possibilidade de uma acreção de material
e isso tive a oportunidade. de falar pessoalmente com ele;
só que ele admite uma acreção preponderantemente verti-
cal, em vez de uma acreção lateral, ou seja, uma adição de
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material nas faixas móveis por aumento na espessura de crosta,
pela entrada de materiais magmáticos para a crosta, sobre ou
dentro das faixas m6veis. Existe também uma acreção lateral
dos continentes, do tipo "onion skin", como tem sido carac-
terizada na América do Norte (12), e que, embora seja em
muitos aspectos passível de crítica, vale num contexto geral,
ou seja, embora os cinturões do Pré-cambriano sejam em
parte ensiálicos, eles também acarretam uma extensão das
áreas cratônicas antigas. :e esse tipo de modelo de evolução
continental, por acreção, que pretendo defender no pouco
tempo que me resta. Tent'arei colocar as idéias básicas do
modelo, que apresento como alternativa, não s6para a região
do São Francisco, mas, evidentemente, para todo o continente
sul-americano. Na verdade não há qualquer novidade, e se o
modelo pode funcionar para a África, a Austrália, ou para o
Canadá, por que não poderia ser aplicado também para a
América do Sul?

Ao observar os.padrões atuais de geodinâmica, no contexto
da tectônica global, vamos ver que grande parte do material
que. forma a crosta de tipo continental origina-se em processo
de diferenciação manto/crosta, passando por um estágio de
crosta oceânica. A diferenciação ocorre por meio de transfor-
mações em zonas de subducção, nos cinturoes orogênicos
modernos (chamem-nos de geossinclíneos, arcos de ilha, arcos
magmáticos, os nomes realmente não importam) passando-se
de crosta oceânica basáltica para crosta continental, num
processo de diferenciação unidirecional. Constitui um pro-
blema aberto se esse processo, que implica numa tect6nica
de placas com movimentos horizontais, pode ser extrapolado
para o passado, e até onde. Até o Faneroz6ico existe quase
segurança; no Pré-cambriano Superior existe muita analogia;
daí para trás as comparações ficam mais difíceis, mas, no
entanto, não há razões lógicas para se pensar que os processos
antigos de diferenciação tenham sido muito diferentes.

Os estudos efetuados com is6topos de estrôncio mostram
o crescimento da razão Sr87/Sr86 com o tempo, nos materiais
geológicos, e tais evidências são as mais importantes para
caracterizar os processos de acreção continental. A fJgUra 1,

MOolE

TEMPO -li. .

",O 1,0 ... 1,0 o

Figura 1 - Diagrama de evolução da razão Sr87/Sr86 no te8pO

geológico, em materiais da crosta terrestre. A linha evolu-
tiva A representa uma rocha formada no Arqueano(3, 2 b.a.).
por dTferenciação do manto e incorporação ã crosta continen
tal, com razão Rb/Sr maior do que a de sua fonte. A linha e
volutiva B representauma rocha formada no final do Preca8=
briano (1:0 b.a.), nas mesmas condições do caso anterior. A
linha evolutiva C refere-seao caso de uma rocha foraadano
PrecambrianoMédTo (2,0 b.a.), a partir de regeneração de
material crustal (fusão parcial da crosta continental. por
exemplo), com ulterior diferenciaçãogeoquímica e auaento
na relação Rb/Sr.
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adaptada 4e Brito Neves et a1ü (13), apresenta o diagrama
da evolução da razão 8f87fSr86, podendo ser verificado que
os sistemas terrestres apresentaram val()res próximos de 0,698
no início, e o manto atual situa-se próximo de 0,7035. O in-
cremento, ao longo dos 4,5 bilhOes de anos da história da
Terra é pequeno (cerca de 5 unidades em 100), e reflete a
baixa relação

.
RbfSr do material do manto, da ordem de

0,025.
Na crosta continental, os processos de diferenciaçã'o geoquí-

mica favorecem o enriquecimento de Rb em relação ao Sr,
levando os valores da relação RbfSr para cerca de 0,2. Nes-
te caso, o material crostal apresenta evoluções da razão
Sr87fSr86, muito mais rápidas, como mostra a figura 1.

Se tivermos uma crosta fundamentalmente arqueana, e
regenerada várias vezes por reciclagem do mesmo material
em faixas m6veis sucessivas, como na idéia da "destruição"
de crosta de Kroner (3), ou na que acâbamosde imaginar,
de um grande. craton ocupando todo o continente sul-ameri-
cano, as regiões iniciais das rochas graníticas formadas suces-
sivamente se afastariam cada vez mais da linha de' evoluçã'o
da razão Sr87fSr86 característica do manto, e os valores atuais
seriam, em média, da ordem de 0,73, ou até mais elevados.
Evoluções deste tipo ocorrem em alguns casos, como por
exemplo poderia mencionar o caso do. pr6prio Complexo
de Jequié, no qual muitos ggmulitos de 2.700 Ma. apresentam
razão inicial da ordem de 0,710 (14), ou de granitos da Ron-
dônica, formados há ceroa de 1.200 Ma.,cujas razões iniciais.
são da ordem de 0,725 (15).

Entretanto, se verificarmos o que acontece com a grande
maioria das rochas graníticas e gnáissicas situadas em mobile
belts de qualquer idade, desde arqueana ou transamazônica
até alpina e recente, vamos situar as razões iniciais Sr87fSr 86,
em sua grande maioria, perto da linha que confIgUra.a evolu-
çfo do material do manto. Não abaixo, evidentemente, mas
pr6ximo dela, o que implica, a meu ver, de uma maneira
insof1SJ11ável,que o processo de acreçã'o do material conti-
nental, em cada época sucessiva, predomina sobre o processo
de retrabalhamento de material pré-existente, na pr6pria
crosta.

Cabe frisar também que, uma vez formada, a crosta graní-
tica de tipo continental não é reincorporada no manto, devido
à sua densidade, e à própria natureza do material; sempre que
este tende a descer, por exemplo numa zona desubducção,
quase em seguida volta à superfície sob a forma de magma,
em arcos de ilha ou estruturas congêneres que existem adja-
centes às zonas de subducçlo.

Na hist6ria geol6gica de cada continente, os principais
processos formadores da crosta granítica "continental", esse
tipo de crosta a que estou me referindo, podem ser situados
no tempo e no espaço, vejam bem, no tempb e no espaço,
pelo exame das rochas do substrato em seus aspectos.petro-
lógicos, estruturais e geocronológicos. Nesse esquema - vejam
que é um esquema na escala maior do planeta - as-unidades
de crescimento e adição de crosta continental podem ser
consideradas como sendo essas sucessivas faixas m6veis; com
o termo sendo empregado em seu sentido mais amplo. Essas
faixas m6veis, de qualquer idade, hoje em dia se apresentam
na superfície dos continentes simplesmente com suas infra-
-estruturas expostas, pois o que havia em cima jã foi erodido.
Desta forma, é possível estudar as infra-estruturas dos clntu-
rões orogênicos, ou de unidades geotectônicas anãlogas (o
nome realmente, é o que menos importa), que indicam condi-
çOes ambientais de metamorf1S11loregional de fàcies anfibo-

lito; nestes ambientes se formam os granitos e rochas afins.
Se havia supra-estruturas, ou seja conjunto de rochas formadas
em grau de metamorflSlDo mais baixo, elas jã desapareceram,
pois na maioria dos casos foram erodidas logo ap6s a formação
da faixa m6vel. Formam-se cadeias montanhosas, e a denu-
daçã'o subseqüente ao levantamento, causado pela compen-
sação isastática que regula a espessura da crosta entre 30 e
35 quilômetros, provoca o desaparecimento fbtal ou quase
da supra-estrutura. Quer dizer, há faixas m6veis em que os
restos da supra-estrutura sãQainda observãveis.

O conjunto de processos que dá origem a uma faixa móvel,
em geral, é limitado no tempo a uma duração de 200 a 300
milhões de anos; é claro que isso depende da dinâmica inter-
na da Terra, da convecção do manto. Todos sabem que o
que ocorre na litosfera é produto da geodinâmica do manto,
e são os movimentos de convecção, que significam a trans-
ferência de material entre diversas regiões do manto, que
produzem as deformações litosféricas; esse conhecimento
é o resultado mais importante dos programas internacionais
recentes: do Manto Superior e de Geodinâmica. São os pro-
cessos convectivos que, enquanto duram, provocam o apare-
cimento e a evolução das faixas m6veis, e a duração deles é'
limitada. Se os sistemas convectivos sempre foram similares
aos que hoje ocorrem, é outra história, mas aqui também,
não vejo porque imaginar sisteJV,asdiferentes no manto de
antigamente em relação ao manto'de hoje.

Os ambientes superficiais da Terra foram comprovada-
mente diferentes. No início não havia atmosfera como a de
hoje; por exemplo, só ápareceu oxigênio na atmosfera a
partir de uma certa época, o que indica que o ambiente sedi-
mentar do Arqueano' tinha que ser diferente do ambiente
de hoje. Imagino também diferenças nas particularidades
geoquímicas, visto que os komatiitos são diferentes dos
magmas basálticos de hoje, e é lógico supor que o manto
era menos diferenciado no Arqueano do que hoje em dia.
Entretanto, num ambiente físico de pressão e temperatura,
como o que ocorre no intenorde faixas móveis, por que
vamos imaginar condições físicas diferentes no Arqueano
em re1açfo às de hoje? Os ambientes TP são os mesmos,
o material original das rochas formadas é similar, sendo sempre
silicatos; ou seja, qualquer que tenha. sido o material inicial,
se tinha m. ou menos s6dio, ou potássio, o conteúdo glo-
bal é muito parecido; não há motivo para imaginar que te.
nham se formado granitos, gnaisses e migmatitos de uma
maneira muito diferente no Arqueano, no Proterozóico
tÓdo, ou nos cinturões alpinos modernos. Os processos petro-
lógicos do exatamente os mesmos; os campos de stress, ativos
durante a implantação de faixas móveis, de qualquer idade,
condicionam características estruturais coerentes durante
todo o tempo de duração, e em toda a extensão de "tais uni-
dades. Dessa forma são constituídas províncias tectônicas
que são coerentes na estrutura, são coerentes em sua petro-
logia, e têm que ser coerentes, é claro, na geocronologia.
Neste particular é que a geocronologia dá o tempo em que
se formaram esses tipos de rochas que podem ser definidas,
senso lato, como as rochas graníticas formadoras da crosta
continental.

Ao mesmo tempo vem então algo muito importante, que
tem sido esquecido por muitos pesquisadores; desde que
os ambientes termodinâmicos; e portanto, os processos petro-
genéticos, são similares, nas faixas móveis, províncias diferen-
tes de qualquer idade podem incluir litologias idênticas, prin-
cipalmente gnaisses, migmatitos, granitos. Dessa forma, como
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corolário, posso concluir que não é possível solucionar os
vários problemas de evolução tectônica em escala continental,
vejam bem, em escala continental, com base em correlações
puramente litológicas. A geocronologia é uma ferramenta
essencial, e não pode deixar de ser utilizada em regiões de
Pré-cambriano, mormente sabendo-se que essas âreas são
extremamente complexas, e suas rochas são afetadas por
processos, por vezes simultâneos, de geoquímica convergente
e divergente.

Para melhor exemplificar o que se entende como
evolução continental, segundo modelo de acreção mais ou
menos continuada, no tempo geológico, vamos dar uma
olhada para o pré-cambriano da América do Sul, e ver o
que acontece com a sua crosta continental. Admito que
sua evolução tenha sido episódica, em processos de acreção
sucessivos. Esta evolução pode ser subdividida em estágios
temporais, durante os quais formaram-se uma ou mais pro-
víncias tectônicas; nesse caso, a denominação de província
tectônica é empregada como sinônimo de faixa móvel, ou
de província geocronológica, como quiserem, desde que
trata-se de fenômenos e/ou unidades geotectônicas associa-
das no tempo e no espaço. A delimitação entre tais provín-
cias só pode ser estabelecida através de um estudo completo
em que entrem dados petrológicos, estruturais e geocrono-
lógicos. E a geocronologia pode ir além, defmindo o período
do tempo relativamente restrito em que ocorreram os vários
episódios de deformação e de magmatismo em cada provín-
cia. Ao que parece, na América do Sul, não ocorre superpo-
sição de histórias orogênicas em províncias diferentes, contí-
guas; em todos os casos, são defmidos segmentos diferen-
tes de crosta, que possuem histórias evolutivas que não se
superpõem no tempo, e portanto, os limites de cada pro-
víncia podem ser defmidos de uma maneira relativamente
clara.

Para descrever a evolução crustal da parte oriental da Pla-
taforma Brasileira, é suficiente uma vista de olhos à figura 2,
extraída e adaptada de Cordani (16). Nela verifica-se a exten-
são .em que os episódios tecto-orogênicos do Ciclo Brasiliano
afetaram toda a região, num flagrante contraste com a parte
amazônica, em que praticamente não há obselVações de fenô-
menos atrabuíveis ao final do Pré-cambriano. Esta flgUra
mostra as províncias tectônicas de idade biasiliana, que a meu
ver são cinturões móveis que se superpõem à crosta conti-
nental - pré-existente (ou seia~ cinturões pelo menos em
parte ensiálicos) ou então evoluiram de modo ensimático, sem
qualqü~r a~.10ciaçãocom crosta continental anterior. ~ evi-
dente que é muito difícil e sempre subjetivo o ato de separar
estes dois domínios, sendo -quase impossível nas regiões onde
há coberturas muito grandes, como na faixa Araçuai, ou na
faixa Brasília. Acredito que, no caso das províncias brasilianas,
parte delas é ensiálica e parte é produto de acreção, tanto
lateral, como vertical.

A figura 3 apresenta a evolução do craton Amazônico,
segundo Cordani et al (15). Para os mencionados autores,
o craton Amazônico pode ser subdividido de uma maneira
claríssima em pelo menos três províncias estruturais (ou
geocronológicas, ou geotectônicas) que se formaram em.
épocas diferentes,' e que ocupam espaços diferentes, sendo
denominadas: Maroni-Itacaiunas, Juruena-Rio Negro e Ron-
doniana.

Quais são as características distintivas, diagnósticas para
tais províncias? São as idades das faixas móveis, representa-
das pelas rochas graníticas, gnáissicas e migmáticas do seu
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FIGURA 2

SITUACION GEOTECTONICA DE LA PARTE ORIENTAL DE LA
PLATAFORMA BRASILEIRA EN EL FINAL DEL PRECAMBRICO

m~1~j~;!i :~c~~~::.;::~mentarias
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. 11 - são Francisco
111 - são Luiz

substrato. Se formos ao chamado "embasamento" da provín-
cia Rondoniana, no "embasamento" da província Maroni-
-Itacaiunas, e no "embasamento"da província Juruena-
-Rio Negro, vamos encontrar litologias muito parecidas:
gnaisses, granitos, migmatitos e outras relacionadas. Trata-se
de associações em fácies anfibolito de metamorfismo regio-
nal, como cabe em qualquer infra-estrutura de faixa móvel
que se respeite. As direções estruturais também são similares,
são em geral coerentes dentro de cada uma das províncias,
mas na verdade apresentam coerência em nível do próprio
craton Amazônico. Entretanto, se formos observar os diagra-
mas isocrônicos das centenas de datações efetuadas pelo
CPGeo-USP em convênio com o projeto Radam, na Amazônia,
ver1ficaremos que em cada uma dessas faixas móveis existem
dezenas de datações, todas elas levando ao mesmo resultado
coerente e característico de cada província. A coerência
interna do padrão geocronológico é absoluta em termos da
província-Maroni-Itacaiunas, que é Transamazônica; no caso
da província Juruena-Rio Negro, a geocronologia indica a
sua evolução entre 1.750 e cerca de 1.500 m.a.. e finalmente,
a faixa móvel Rondoniana, com datações entre 1.400
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e 1.100 m.a. é a primeira e a única até o presente, na América
do Sul, que pode ser caracterizada como pertencente ao
"Ciclo Uruaçuano", tal como foi defmido pelo Prof. Almeida,
cuja evolução é contemporânea, por exemplo, à do Ciclo
Kibariano, na África, ou à Província Grenville, na América
do Norte.

OCEANO
ATLANTlCO

FIGURA 3 PROVINClAS ESTRUCTURALES Y GEO
CRONOLOGICAS DE LA REGION AMA::
ZONICA

Secuencias sedimentarias deI Fa
nerozóico

Ir ~
...........
. . . . . . . . . . .......................
. . . . . . . . . . .. .......

Secuencias volcano-sedimentarias
deI Precámbrico

P!ovincias geocronológicas deI Craton Ama
zonico

paraguay - Araguaia
(450 - 70Om.a.)

Rondoniana
(1100 - 1400m.a.)

Rio Negro - Juru~na
(1450 - 1750m.a.)

~~~~~~~~~ Maroni - Itacaiunas
<~~~~~~~~, ( 1800 - 21oOm.a. )

A.mazonia Central
(>210Om.a.)

Com relação à província Amazônica Central, toda a crosta
está sendo considerada como pré-transamazônica, porque as
vergências das rochas do cinturão transamazônico, e, além
disso, as seqüências Surumu-Rorairna sobre ela, sugerem seu
caráter pré-Transamazônico. As evidências geocronológicas
diretas, em verdade, são poucas, e isto' pode ser explicado
de uma maneira relativamente simplista, se imaginarmos a
intensidade de fenômenos vulcânicos que estendem-se em
toda a província. Trata-se de vulcanismo posterior, de cará-
ter cratogênico, e mais ainda, associado a grande número
de granitos anorogênicos que cortam toda a região. Os Reó-
logos do Radam (17) (18), que andaram sobre os granitos

Mapuera, Surucucu, e similares, podem atestar a grande expres-
são e influência dessas rochas, cujas idades Sãodo Proterozóico
Médio, sobre a província da Amazônia Central. Apesar disso,
já foram obtidas' idades pré-transamazônicas em vários lugares,
como na serra do Tapirapé (19), ou na região do Inajá (20),
onde existem rochas de 2.5 m.a. e 2.4 m.a. que não são clara-
mente arqueanas, mas são de fato pré-transarnazônicas, e
cujo significado tectônico é ainda incerto.

Os dados geocronológicos relativos ao Pré-cambriano da
América do Sul mostram, ao meu ver inequivocamente,
que a evolução da crosta continental, neste continente tam-
bém, do mesmo modo que na Austrália, na África ou no
Canadá, pode ser descrita pela sucessiva evolução de faixas
móveis, no tempo geológico. Mais ainda, se houvessem deter-
minações isotópicas de Pb e de Nd, em adição às de Sr, seria
possível dizer até que ponto determinadas rochas graníti-
cas/gnáissicas das faixas móveis teriam sido formadas du-
rante os próprios episódios evolutivos das unidades, ou repre-
sentariam embasamento retrabalhado, em situação ensiá-
lica.

Para terminar, queria colocar alguns comentários de cará-
ter mais fdos6fico, que devem ser encarados como opiniões
puramente pessoais. Dizem respeito ao grau de aceitação
tácita, em nossos meios geológicos, das idéias da "escola
soviética", e dos trabalhos que podem ser classificados como
da "geotectônica clássica", e que se prendem aos modelos
de evolução crostal em geral fixistas de Beloussov, Bogdanov,
Salop, Muratov, e muitos outros. São pesquisadores que
não pretendo contestar, evidentemente não me caberia tal
pretensão, visto que seus modelos são obviamente cientí-
ficos, são extremamente válidos e estimulantes, e como tais
tem que ser levados em conta seriamente. Entretanto, acre-
dito que em nosso país, cujo território é quase tão grande,
e tão "continental" quanto a União Soviética, estejam sendo
superestimados, ou utilizados como "verdades geotectônicas
absolutas" .

Nesta oportunidade, gostaria de enfatizar que os avanços
incríveis do conhecimento geológico que ocorreram nos
últimos anos devem-se aos pesquisadores do ocidente. O mo-
delo de tectônica de placas é sem. dúvida a maior revolução
ocorrida nas geociências, talvez em toda a sua história; e
este progresso sem dúvida se deve aos americanos, aos ingle-
ses, afmal aos cientistas do mundo ocidental. A evolução
arqueana, com a caracteri2lação dos greenstone belts, o apa-
recimento das idéias sobre uma atmosfera diferente no início
da história geológica da Terra, etc., são devidos aos sulafrica-
nos, aos canadenses, aos alemães, aos belgas, aos franceses,
e não aos soviéticos. As interpretações que utilizam a geoquí-
mica dos is6topos: as idéias de Hart, Wasserburg, Hurley,
Moorbath, e muitos outros sobre a evolução do manto e da
Terra como um todo, ,são resultados das pesquisas do oci-
dente.

Os soviéticos apenas recentemente despertaram para a
tectônica de placas, e para a realidade que são os grandes
movimentos horizontais, nas camadas superficiais do planeta,
com um atraso de mais de uma década. Com relação à geo-
química, e à geocronologia, são notórias as lamentações dos
que trabalham nos laboratórios da U.S.S.R com relação à
metodologia, aos equipamentos e com relação inclusive aos
modelos "científicos" que têm que ser prestigiados. No
meu entendimento, toda a colocação da geologia brasileira
dentro do modelo tectônico clássico da escola soviética
ttm que ser revista. Nós, ge6logo$ brasileiros, aindaperrna-
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necemos sob o impacto muito forte das idéias geotectônicas
soviéticas, e minha sugestão é que sejam verificadas alterna-
tivas diferentes. Nesta oportunidade, tive a pretensão de
apre~ntarum modelo alternativo para a escola f1xista: não
se trata de um modelo exclusivamente mobilista,. visto que
inclui uma acreção na vertical e cinturões. pelo menos par.
cialmente ensiálicos. Em qualquer hipótese, porém, não
há qualquer motivo para não se imaginar mobilidade hori.
zontal em todo o Pré-cambriano, tal corno ocorre no Fane.
rozóico.
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EVOLUÇÃO DO ARQUE ANO NA REGIÃO
CENTRO- SUL DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL

Luill Carloll de Moraa
João Bamta Alvell Arcanjo

Cio. de Pellquilla de Recu1'l101l Mineraill - CPRM

The Brurnado-Caetité Project, executea by CPRM to the DNPM, comprise a 13,850
sq. area in the south-central part of the Bahia state which enclose the towns of
Brurnado, Caetité, Guanambí, Urandi and Jacaraci. The Project is in its 1 st stage
of development, where the leveI of geological data obtained is compatible w~th
a 1:100.000 scale. With the development of the Project, the author and his coworkers
established to the project area, a sole pattern of strutural evolution to Plutonic-
-Migrnatitic and Brumado-Urandi Complexo These authors adrnit an evolution similar
to that proposed L. J. Salop to the precambrian of the northern hernisphere (Salop,
1977). The Plutonic-Migrnatic Complex lithologic units are structured as oval.shaped
nuclei which are surrounded by the Brumado-Urandi Complex belts showing that
m the Archean there were a continuous and plOgressivemobility, without the indivi-
dualization of great rigid tectonic frameworks. They suppose to have occured in
the mobile process of the Archean evolution, rotation-transIation of the rnigrnatitic
nuclei, happening as consequence, transcurrence phenomena in the inter nuclei
zones, more active around the nuclei, a zone more susseptible to the development
of a higher termal flow_ Takins in account alI these facts, the authors could sketch
into the Brurnado Complex (inter-nuc1ei zone) a tectonic stratigraphic sequence,
that novertheless its simples appearence has a complex evolution.
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INTRODUÇÃO
Os elementos aqui expostos foram coletados durante o

desenvolvimento da primeira fase do Projeto Brumado-Caetité,
que vem sendo executado pela CPRM para o Departamento
Nacional da Produção Mineral. .

A área situa-se na região centro-sul do Estado da Bahia
(Fig. 1), abrangendo terrenos arqueanos e coberturas do Pro-
terozóico Médio e Superior. Os domínios Arqueanos acham-
-se representados por rochas granitóides-migmatíticas, gnáissi-
cas, granulíticas e por faixas relíquias de "rochas verdes".

TRABALHOS ANTERIORES
Tomando-se por base as informações bibliográficas do

Estado da Rahia, as litologias arqueanas da área estariam
incluídas dentro do que se considera "Associação Pré-Espi-
nhaço", desta fazendo parte os Complexos Metamórfico-
.-Migmatítico, Metamórfico e Granulítico. As litologias dos
Complexos -Metamórfico-Migmatítico e Granulítico forma-
riam o substrato dos Complexos Metamórficos, compreen-
dendo como tais, aquelas faixas dobradas de origem vul-
cano-sedimentar, com grau de metamorftsmo compatível
com o facies Xisto Verde (pedreira et alii, 1975 - Projeto
Bahia).

Posteriormente, Mascarenhas (1976) correlaciona algu-
mas faixas dobradas do reste do Estado da Bahia (incluindo
as litologias do Complexo de Brumado), como estruturas do
tipo Greenstone BeltS (segundo a defmição de Anhausser,
1969).

Também em época equivalente, Moutinho da Costa et
alü, 1976, estabeleceram uma maior representação super-
ftcial para as litologias do Complexo de Brumado, estenden-
do-as para o oriente e ocidente da Serra do Espinhaço, com
um modo de distribuição em faixas descontínuas e estreitas
encravadas no Complexo Metam6rfico-Migmatítico. Atri-
buem para a formação dessas faixas episódios progressivos
de pluto-vulcanismo básico e intermediário, em associação
com eventos vulcanoclásticos e vulcanoquímicos, com meta-
morftsmo equivalente aos fácies Xisto-Verde e Anftbolito
baixo. Dentro dessas faixas incluem tipos litol6gicos repre-
sentativos como: clorita xistos, xistos magnesianos, granada-
-biotita xistos, cummingtonita quartzitos, unidades ferríferas
e manganesíferas, mármores, anftbolitos, anftbólio xistos e
talco xistos.

CARACTERIZAÇÃO ATUAL
Recentemente, com os trabalhos ainda em desenvolvimento

pelo Projeto Brumado-Caetité, pelo Convênio CPRM/DNPM,
os autores estabelecem, no âmbito da área, um padrão co-
mum de evolução estrutural para os terrenos granit6id~s-
-migmatíticos e as litologias do Complexo Brumado-Urandi,
dentro de um modelo evolutivo similar àquele constatado
para o Arqueano do Hemisfério Norte (L. J. Salop, 1977),

As litologias do Complexo Plutônico-Migrnatítico (meta-
texitos, diatexitos e granitos anatéticos), estruturam-se se-
gundo núcleos ovalados, estes sendo circunscritos pelas lito-
logias do Complexo de Brumado-Urandi, evidenciando que,
durante a época em que este padrão foi desenvolvido, existia
uma mobilidade contínua e progressiva, sem a formação de
grandes arcabouços tectônicos rígidos.

ESTILO ESTRUTURAL 00 ARQUEANO
Observa-se (Fig. 2) o estilo estrutural do Arqueano na

área de investigação. Os núcleos do Complexo Migmatítico-

FIGURA

MAPA DE SITUAÇÃO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

4..10'

-Plutônico deformam-se -segundo ovais, com arranjo estru-
tural em forma de arco, que bem atestam o padrão de defor-
mação móvel da crosta. Na região de Brumado (lado direito
da ftg.), as ovais têm convexidade voltada para o oriente; já na
região de Caculé-Jurema (lado esquerdo da ftg.), infletem
sua convexidade para o ocidente, para na região de Rio do
Antônio sofrerem nova modiftcação da convexidade para
SW, daí convergindo para sul, já fora tia áIea, na região de
Aracatu.

Admite-se que a individualização dos núcleos migmatí-
ticos ocorreu provavelmente em zonas subsidentes da crosta,
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de uma maneira lenta e progressiva (granitização gradual e
fracionada), formando meios rígidos (paleo-núcleos) no
seio de matéria não granitizada. Ainda no estágio permóvel,
ocorreu movimentação dos paleo-núcleosque, ao rotaciona-
rem e transladarem em sentido contrário, geraram, como
conseqüência, movimentos transcorrentes, que chegaram
inclusive a afetar a parte interna dos núcleos, deformando-os
até um formato ovalado. Nas zonas inter-ovais, os fenômenos
de arraste foram bastante atuantes, provocando o desenvolvi-
mento, sob a influência da temperatura e da pressão de água,
de processos cataclásticos, diaftoréticos e cristaloblásticos.
Dentro dessa linha de raciocínio, acredita-se que as litologias
que representam o Complexo Brumado-Urandi (zonas inter-
ovais), sejam, provavelmente, relíquias não totalmente graniti-
zadas da crosta Arqueana, dentro de um modelo de evolução
complexa, onde deve ter prevalecido, naturalmente, um
estágio permóvel. Admite-se também, que muito dos miloni-
tos-xistos realcionados a terrenos arqueanos, tectonicamente
laminados ou não, assim como a carbonatação de complexos
básico-ultrabásicos, sejam o resultado provável da atuação
de um ou mais dos processos atraz referenciados, que agiriam
como agentes modificadores ou neo-formadores da nova
textura e paragênese mineral.

CONSIDERAÇÕES PETROGENÉTlCAS DO COMPLEXO
PLUTÔNICO-MIGMATITITO

Considera-se rochas plutônicas aquelas formadas em profun-
didades compatíveis com as condições de anatexia e/ou grani-
tização e/ou granolitização, sem necessariamente ocorrer
grandes deslocamentos por intrusão. Neste domínio, as rochas
são, em sua maioria, de aspecto granitóide, composição predo-
minantemente no campo intermediário, podendo ocorrer
tipos granodioríticos, monzoníticos e sieníticos. Estudos
petrográficos revelam uma dominância de plagioclásio andesí-
nico sobre feldspato alcalino, em associação com minerais
hidratados (hornblenda e/ou biotita), e um percentual em
quartzo relativamente baixo (15-25%), mostrando uma
composição média no campo granodiorítico. Por outro lado,
a presença de estruturas migmáticas (schlieren, nebulítica,
schollen), confirmam sua proveniência através de fenômenos
anatéticos, com grande participação de mobilizados quartzo-
-dioríticos. Evidências de campo, associados a dados petrográ-
ficos, parecem confirmar o postulado por A. Y. Glikson
(1972) de uma provável fusão de segmentos subsidentes anfi-
bolíticos e/ou eclogíticos. A basicidade média dos granitóides,
,a grande quantidade de produtos relictos da crosta básica,
não totalmente assimilados, no seio de corpos granitóides, a
constatação de uma ocorrência de eclogito na área (Moutinho
da Costa et alü, 1976), atestam ter ocorrido fenômenos de
fusão da crosta básica, mobilização de componentes quartzo-
-dioríticos e conseqüente diferenciação progressiva e gradual
de zonas ácidas calco-sódicas, com densidade média mais
baixa. Podem ter ocorrido uma ascenção diapírica moderada
dos batólitos granitóides calco-sódicos.

É digno de nota a intensa metassomatose potássica que
afetou a área.-Este evento, cuja idade ainda nãQ está defmida,
e que a(;Jedita-se ser policíclico, reveste.se de um significadq
marcante na história petrogenética das litologias da região,
uma vez que, sendo seu campo de ação tão intenso e gene-
ralizado, contaminou grande parte das litologias, mudando
as características da paragênese original. Dessa maneira,
explica-se a origem de alguns sienitóides da área (oeste da
Serra do Espinhaço e nordeste de Caetité), como produtos
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contaminados pela segunda geração de microclina. A dimi-
nuição do teor de sílica (5-10%), explica-se pelo processo
de substituição metassomática do plagioclásio pela microclina.
Por outro lado, a atuação de processos cataclásticos poste-
riores, atribuem a estas rochas uma textura pseudo-oftálmica
(muito comum nos granitóides a NE de Caetité).

CONSIDERAÇÕES PEfROGENÉTlCAS 00 COMPLEXO
GRANOL(TlCO

O Complexo Granolítico tem a sua maior área de distribui-
ção e representatividade a oeste da Serra do Espinhaço, entre
os paralelos de 14000' e 14030', formando uma faixa espessa
com direção meridiana, que se bifurca para noroeste ao norte
de Pindaí (faixa 1). A 2~ faixa, menos conspícua, acompanha
o bordo oriental da Serra do Espinhaço, desde Breiinho das
Ametistas até Caetité, para daí infletir-se para leste, formando
um arco com a convexidade voltada para o oriente, limitando
o húcleo granitóide de Maniaçú daquele que ocorre a oeste
de Ibiaçucê. A terceira faixa ocorre entre Cacu1é e a locali-
dade denominada Lagoa do Rabiche, aí se juntando com a
2~ faixa, devido a influência de uma componente NW do
lineamento transcorrente principal de direção meridiana.
A quarta faixa ocorre acompanhando uma outra compo-
nente de cisalha, desde S. Timóteo até as proximidades da
localidade de Vereda do Cais (fig. 2).
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No trend que acompanha o bordo oeste da Serra do Espi-
nhaço (faixa 1), predominam tipos de granolitos cuja compo-
sição varia entre granolitos intermediários a básicos. Os grano-
litos intermediários são de composição enderbítica (Winlder,
1965), ou seja, o oligoc1ásiopredominando largamente sobre
a microc1ina, e o diopsídio sobre o hiperstênio. Biotita e
homb}enda encontram-se como acessórios e apatita e opacos
como traços. Os granolitos básicos variam sua composição
desde pyroc1asitos a pyrobolitos (Mehnnert, 1972), conver-
gindo até tipos sieníticos. Nos pyroclasitos e pyrobolitos,
o plagioclásio é do tipo andesínico, existindo nos tipos pyro-
c1asíticos (piroxênio homblenda), uma larga dominância
do diopsídio sobre o hiperstênio. Em muito baixa proporção
ocorrem magnetita, quartzo, apatita, zircão, rutilo e epidoto
secundário. Nos tipos . granolíticos de composição sienítica
(bordo oeste do corpo sienit6ide de 'Ceraíma), a microclina
(pertítica) predomina largamente sobre o plagioc1ásioandesí-
nico, ainda se observando agregados de diopsídio, homblenda,
hiperstênio, biotita e opacos. Apatita, zircão, rutilo aparecem
como traços. Interessante frisar que são visíveis ainda as
evidências da microc1ina substituindo o plagioclásio, além de
algumas estruturas poiquilíticas relíquias de plagioclásio
dentro da microclina. .

O trend granolítico que ocorre inconspicuamente borde-
jando o bordo oriental da Serra do Espinhaço (Faixa 2),
apresenta características petrogenéticas ligeiramente diferentes
daquele da faixa 1. Associados a tipos sienitóides granoblas-
títicos, ocorrem outros tipos de granolitos granoblásticos,
de composição básica calco-silicática, apresentando nítido
bandamento catac1ástico. O plagioc1ásioandesínico representa
comumente mais da metade do percentual mineral6gico, diop-
sídio em associação ou não com a homblenda, aparecem como
acessórios principais. Secundariamente ocorrem ~ranada, bio-
tita, apatita, opacos, zircão e rutilo. Em alguns casos, a granada
(com a molécula de grossulária presente) pode atingir percen-
tuais elevados de até 30%, podendo igualar ou mesmo ultra-
passar o percentual de diopsídio, constituindo o tipo pyrogar-
nítico (Mehnnert, op. cit.).

O terceiro trend granolítico que ocorre entre Caculé e a
localidade de Lagoa do Rabiche (faixa 3), tem-se mostrado
até o momento como o mais importante do ponto de vista
econômico, pois relacionados como este é 'que ocorrem as
mineralizações uraníferas. A paragênese mineral é algo similar
àquela da faixa 2, e segundo informações verbais de especia-
listas que trabalham na área, ocorrem uma dominância do
campo sódico sobre o campo Cálcico, evidenciado pela pre-
sença de piroxênio sódico.

O quarto trend granolítico que ocorre desde S. Timóteo
até as proximidades de Vereda do Cais (faixa 4), é represen-
tado por tipos a hiperstênio, similares àqueles da faixa 1,
e por outros tipos granoblásticos.

Convém salientar que muitos dos granolitos encontram-se
com o seu fácies metamórfico. iegredido por influência de
processos cataclásticos-diaftoréticos, dificultando a identifi-
cação do mineral índice.

Origem de granolitos constituiu-se sempre num problema
controvertido. Acredita-se, no entanto, t:>mando-se por base
sua associação com zonas de transcorrência, que a sua origem
esteja ligada a fenômenos de "desidratação durante a miloni-
tização" (Ebert, 1968), ou mellior caracterizando, a "movi-
mento transcorrentes em zona de falha curva, ou em zona
formada pelas intersecções de falhas, capazes de produzir
domínios tectônicos tensionais que favorecem a migração

de fluidos de zonas deformadas" (A. F. Wilson, 1969). A
granolitização sendo provavelmente ligada a efeitos tectô-
nicos, pode afetar indistintamente terrenos granitóides, como
também litologias do Complexo Brumado-Urandi, daí a
diversidade de tipos de granolitos encontrados. Muito embora
não se tenha ainda investigações geocronológicas nestes ter-
tenos, acredita-se que o principal evento tectonotermal esteja
ligado ao ciclo Guriense (2.800-3.000 m.a.).

CONSIDERAÇ9ES TECI'ONO-ESTRATIGRÁFICAS E PE-
TROGENeTICAS 00 COMPLEXO DE BRUMADO-URANDI

O estabelecimento de uma estratigrafia dentro de terrenos
arqueanos é sempre um problema muito difícil. Sua aparente
simplicidade é devido principalmente aos efeitos conjugados
do metainorfismo e da tectônica. Movimentos transcorrentes
atuantes desde o Arqueano são os prováveis agentes transfor-
madores de rochas, criando ambientes para a formação de
rochas do fácies granolítico, como também ambientes favo-
ráveis ao desenvolvimento de processos diaftoréticos e crista-
loblásticos, sob a influência ou não de processos cataclástico.
Levando-se em conta todos esses fatores, pode-se verificar uma
certa ordenação vertical, em parte prejudicada pelos efeitos
de granitização generalizada.

Simplificadamente, constatou-se ocorrer uma seqüência
inferior (basal- 1) representada por gnaisses com biotita
e/ou homblenda, em grande parte arteritizados em faixas
paralelas (textura lit par lit), contendo abundantes níveis
descontínuos e lenticulares (muitos deles em forma de boudin
devido a tectônica) de anfibolitos, rochas calcossilicatadas,
meta-diabásios, gabros epimetamórficos, diopsiditos, hom-
blenditos, piroxenitos, ultramafitos serpentinizados e serpen-
tinitos, havendo uma tendência, embora não muito clara,
de ocorrer uma maior concentração de níveis ultrabásicos
para as partes basais desta seqüência. Os gnaisses revelam,
em microscopia, uma paragênese do fácies Anfibolito médio
e alto, com a particularidade de se apresentarem, em muitos
locais, com a sua composição original mudada por influência
de metassomatose potássica. Em zonas não muito afetada por
granitização, os gnáisses apresentam composição granodiorítica
(oligo-andesina ocupando mais da metade do percentual
mineralógico). Naquelas onde os efeitos granitizantes são
mais intensos (leste da Serra das ~guas), em Brumado, os gnais-
ses apresentam composição oscilatória entre granito e monzo-
nito. Nestes casos, tem-se observado geralmente 2 gerações
de microclina, cOm a geração mais nova exibindo uma nítida
geminação albita-peric1ina. Como varietais, ocorrem hom-
blenda e/ou biotita, podendo, às vezes, aparecer epidoto
em alta proporção, vindo ou da alteração do plagioclásio,
ou mesmo introduzido. Esfeno, apatita. opacos, zircão apare-
cem como acessórios.

Em contato irregular e transicional, ocorre uma seqüência
híbrida, onde associam-se os mesmos gnaisses anteriormente
discutidos com metabasitos e metaultrabasitos cinza-esverdea-
dos, granulometria fma a muito fma, textura xistosa, em um
inter-relacionamento tão próximo, que toma-se impossível
dissociá-los. Às vezes, os metabasitos concentram-se em faixas
esfarrapadas e descontínuas, permitindo, nestes casos, suas
individualizações em planta. Associam-se a seqüência níveis
de rochas calcossilicáticas, mármores calcíticos e dolimíticos,
mais raramente, magnesíticos, fazendo parte também desta
associação petrotectônica, estreitos e descontínuos cordões
de rochas ferruginosas, incluindo tipos com grunerita e magne-
tita, bandados tectonicamente, como também cummingtonita
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Quartzitos cataclásticoSo quartzo-sericita quartzitos cataclás-
ticos, impregnados ou não por ftImes de fuchsita, hornblenda-
-diopsídio quartzitos cisalhados, cummíngtonita-quartzo-mag-
netita itabiritos, laminados cataelasticamenté, e quartzo-mag-
netita itabiritos, tectonicamente laminados. Nos tipos citados
podem ocorrer a formação de calcedônia secundária.

Dados de análises petrográficas e espectrográficas têm mos-
trado que as rochas metabasíticas são magmáticas calco-ferro-
-magnesianas, parecendo pertencer a um campo toleítico.
Apresentam valores elevados para cálcio (15-20%) .ferro
(7-10%) emagnésio (5-10%). Apresentam também valores
anômalos para manganês (2000 - 5000 ppm), titânio, cromo,
níquel e cobalto. Petrograficamente, existe uma grande simi-
laridade entre as rochas metabasíticas e metaultrabasíticas
que ocorrem em Brumado (incluindo Serra das _~guas), com
aquelas de Umburanas, Ibitira,. Caculé, Ibiaçucê, Tauape e
Urandi. As metabásicas apresentam as característicu de con-
terem, nos tipos xistosos.. boas percentagens em plagioelásio
(epidoto) e horbblenda-actinolita (ca1cita). Nos tipos menos
xistosos, apresentam uma maior propor9ão em diopsídio,
parcialmente alterado para actinolita, passando a tipos ca1cossi-
licáticos pela presença de feldspato e quartzo. Relações de
campo e dados petrográficos atestam que muitas das rochas
carbonatadas (mármores calci-dolomíticos e magnesíticos)
que o~rrem na área (inclusive na Serra,.das~guas), são produ-
tos de transformação de rochas básicas e ultrabásicas calco-
-ferro-magnesianas, pela atuação de processos metassomáticos
durante a diaftorese, sob a influência ou não de processos cata:-
elásticos, onde deve ter atuado uma fase rica em H2O e CO2,
favorecendo a formação de tipos híbridos com tremolita-
-actinolita excedendo aos carbonatos, onde PH2O > PCO2' e

tipos mármores onde PCO?, PH2O. Estas relações são bem

visíveis na Serra das ~guas (oeste. de Brumado), onde evidên-
cias petrográficas mostraram uma paragênese onde se associam
Tremolita (50%), Diopsídio (dialágio) -.:..27%,Calcita (20%)
e opacos (1%), este último formado pela liberação do ferro
durante as transformações. Próximo, tem-se a rocha ultrabásica
tremolítica e mármore ca1co-dolomítico, com ca1cita-dolomita
(93%), tremolita (7%) e diopsídio (tr.). Análises espectrográ-
ficas confirmam a filiação magmática para a rocha ultrabásica.
Fortes evidências de carbonatação foram constatadas a SW
de Ibitira, onde ocorre magnesita associada a rochas ultrabá-
sicas, comprovadamente ~áticas, pelo registro de altos
valores para níquel. Convém salientar, que os tipos ultrabásicos
podem variar sua composição desde uma paragênese calco-
-ferro-magnesiana (presença de tremolita, clorita, serpentina,
talco), e uma paragênese ferro-magnesiana (clorita, talco,
serpentina, cummingtonita e flogopita). Existe uma larga
predominância de tipos alterados, com textura xistos;

Constatou-se também que muitos dos alinhamentos de
rochas ferruginosas, tectonicamente laminadas (itabiritos),
com ou sem quartzo, mas portando magnetita e anfibólio
da série cummingtonita-grunerita, são explicados pela atuação
conjugada de processos cataelásticos e diaftoréticos. sobre
rochas originalmente de composição intermediária a básica,
e mais raramente sobre rochas ultrabásicas. Também muitas
das cristas de rochas quartzosas, com textura quartzítica,
cisalhadas, geralmente sericíticas e impregnadas por $uchsita,
encrayàdas em complexos básico-ultrabásico, são o produto
de concentração de sílica exudada durante os processos de
transformação cataclástica-diaftorética dessas rocha!>, onde
estaria incluído o processo de carbonatação. O processo de
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carbonatação, conforme já constatado por R. W. Boyle -
"imprime na rocha profundos efeitos químicos, pela neofor-
mação de carbonatos e h"beração de grandes quantidades
de sílica, que pode inclusive migrar para zonas de dilatação
e precipitar como quartzo de veio" (Boyle, 1976).

Convém frisar que ainda se constitui um problema ques-
tionável se, durante. a evolução do Arqueano na área, tenha
se formado condições para o desenvolvimento de pequenos
depósitos de sedimentação vulcanogênica, já sob a influência
de um proto-oceano, que agiria como catalizador na formação
de produtos vulcanoquímicos e vulcanoelásticos. Relíquias
dessas atividades suspeita-se existir na Serra das ~guas, uma
estrutura sinformal que ocorre a noroeste de Brumado. Lá,
associada a seqüência básico-ultrabásico, existem bancos rela-
tivamente espessos de dolomitas, além de ser constatada a
presença de uma fma capa de uma formação ferrífera, bandada
com níveis. dolomíticos, nas partes superiores do complexo
básico-ultrabásico. Também registrou-se, em zona de intensa
deformação, e em associação com níveis de metabasitos e
dolomita, algumas faixas estreitas de elásticos rmos. Por fim,
numa posição que acredita-se ser discordante, ocorre teste-
munhos de quarjzito sub-arcosiano, cuja sedimentação pode
estar ligada aos eventos fmais do cielo vulcanogênico.

GRANITIZAÇÃO
Sendo um problema bastante complexo;~rá aqui abordado

muito rapidamente. Os granitos da área parecem enquadrar-se,
em sua maior parte, nos tipos metamórficos (Granitoides).
Aqueles com dimensões batolíticas ocorrem a nordeste de
19uatemi, Umburanas e nordeste de Cristalândia. Alguns tipos
são granodioríticos, outros apresentam composição granítica.
Ficou evidenciado, principalmente nos tipos graníticos, duas
gerações de microelina, uma micro-pertítica, e outra que,
em parte, substitui o plagioelásio. Por suas características pe-
trográficas e relações de campo, foram enquadrados no grupo
dos granitos paraut6ctones. Já em IguaterÍrl ocorrem pequenos
corpos de granitos tipicamente intrusiv9s nos biotita-gnaisse.
Merece citação ainda os granitos metassomáticos que ocorrem
em Dom Basl1iOe ao sul de Umburanas, resultantes de um
evento de meta:3somatose potássica ocorrido no seio dos
biotita-gnaisses.

ASSOCIAÇÃO ESPINHAÇO
Aqui será abordado, muito rapidamente, alguns comentá-

rios sobre o que considerou-se Associação Espinhaço. Optou-se
pela denominação de Associação Espirihaço, por não se ter
encontrado evidências de campo, petrográficas e químicas
para o estabelecimento de correlações estratigráficas com os
meta-sedimentos da Chapada Diamantina, atualmente consi-
derado na bibliografia geológica do Estado da Bahia como
pertencentes ao Super Grupo Espinhaço (Inda e Barbosa,
1978).

À luz dos conhecimentos atuais, as litologias que ocorrem
na área e que foram englobadas dentro da Associação Espinha-
ço, situam em domínio geotectônico transcorrente, formando
um arco de grande raio de curvatura, com traçado imperfeito,
mas aproximadamente meridiano, e que no bordo oriental
(NE de Caetité), chega a contornar o núeleo granitóide de
Maniaçú. O lineamento Espinhaço ocupa, na área estudada,
um comprimento de 55 km., por 9 km:, de largura média,
podendo atingir uma largura máxima de 18 km., em Caetité,
por uma largura mínima de 5 km., ao sul de Licínio de Al-
~eida.
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O lineamento transcorrenteEspinhaçopossivelmenterepre-
senta uma zona submetida a mais de um evento de deforma-
ção, com início provável no Arqueano, sendo suas litologias
posteriormente retrabalhadaspor outros eventos tectonogê-
nicos (Trans-Am8ZÔnico-Uruçuano(7) ), que lhes imprimiram
uma maior retilineidadeno traçado.Existem váriascomponen-
tes de cisalhamento, que são as ramificações da direção pri-
máriameridiana.As mais realçadassão as que tomam as dire-
ções NW-SE e NE-SW (Fig. 2). Como em todo lineamento
transcorrente existem componentes de esforços secundários
compressivos, responsáveis por dobramentos localizados,
notadamente próximos a zonas de falhasde arraste.Observa-se
também uma clivagem de crenulação, cujo plano mergullla
em sentido contrário.(oeste) em relação ao plano principal
de cisalhamento(leste). Feixes de falhastranscorrentes(tensão
primária), com direção meridiana, cortam longitudinalmente
a seqüência, formando zonas onde se observam meso-estru-
turasde arraste,com eixos verticais.

Os quartzitos, em sua maior parte afetados por esforços
cisalhantes, que os imprime uma forte laminação tectônica,
às vezes difícil de se perceber devido aos efeitos de recrista-
lização dos grãos de quartzo, mostram evidências de terem
sofrido deslocamentos tangenciais. Isto é revelado pela pre-
sença de estrutura de mullion nos planos de cisa1hamento,
com caimento perpendicular à direção do plano de cisalha.
Também é comum, em certos trechos (saída de Caetité para
Guanambí), seixos achatados com o seu eixo maior paralelo
à direção do plano de cisalha, o eixo intermediárioperpen-
dicular à direção deste, e o eixo menor perpendicularao pró-

prio plano, mostrandograuextremo de deformação.A postura.espacial dos planos de cisalha mostra mergulhos médios
(30-35) no bordo leste, e aumento progressivodestes à medi-
da que se aproxima do bordo oeste, passando a mergulhos
fortes (70-75), até a verticalidade. O contato oeste com as
rochas do Complexo Migmatítico-Plutônico é mais realçado
do que o do bordo oriental. Pelo bordo ocidental tem-se
intensa milonitização, com formação de até ultramilonitos
e f1lonitos, em sua maior parte grafitosos e mostrando lami-
nação por diferenciação metamórfica por influência cataclás-
tica (seg. Higgins, 1971), ou "composicionallayering" (seg.
Hobbs, et alü, 1976). Pelo bordo oriental o contato é menos
nítido, pela me/ange (tectônica) que ocorre com as litologias
tipicamente representativas do Complexo Brumado-Urandi.
No trecho compreendido entre Caetité e Jurema, devido ao
grau de deformação, é bastante difícil a caracterizaçãodessas
litologias, assim como a demarcação precisa de falha divis6-
.ria das litologias da Associação Espinhaço, daquelas do Com-
plexo Brumado-Urandi.

As litologias da Associação Espinhaço são representadas
por milonitos com aspecto textural xistificado (milonitos-
-xistos) a f1lítico (f1lonitos), a medida que aumenta o grau
de deformação. Os f1lonitos podem tomar-se fmalmente
larninados. Nota-se, no entanto, que nesses trechos, a rocha
adquire forte transposição devido a tectônica de arraste.

Admite-se que parte dos quartzitosque ocorrem associados
aos milonitos-xistos possuem uma origem sedimentar, sendo
sua posição espacial explicada atravésdo embutimento tectô-
nico nosmionitos-xistos e posteriorretrabalhamentopor movi-

Tabela l-Dados de Análise Espectrográfica dos Mi10nitos-xistos e Fi10nitos da Ass.Espinhaço-Brumado-Urandi
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mentos tangenciais, devido ao fluxo transcorrente. Esta situa-
ção estrutural é bastante similar a hipótese formulada por
Braun e Baptista (1978). No que diz respeito aos milonitos-
-xistos e filonitos que lhes servem de encaixantes, julga-se
tratar -se de uma seqüência complexa, cuja origem provavel-<
mente acha-se ligada ao retrabalhamento tectônico de lito-
logias comuns aos Complexos Brumado-Urandi e Migmatítico-
-Plutônico. No atual estágio de deformação em que se encon-
tram, é muito difícil saber suas derivações. No entanto, algu-
mas amostras revelam filiação para o clã básico-ultrabásico,
e outras para gnaisse.

Com respeito aos quartzitos, em sua maior parte laminados
tectonicamente, e com área de distribuição pelo bordo oeste
do lineamento Espinhaço, ficou estabelecido, através de dados
de campo, a presença de grânulos de quartzo azulado como
característica marcante. Análise petrográfica de uma amostra
desses quartzitos (estrada Urandi-Licínio), com uma compo-
sição de 99% de quartzo e traços de sericita e plagioclásio,
revela não ser de origem sedimentar, alicerçada pela presença,
nos grãos de quartzo, de inúmeras inclusões criptocristalinas,
dispostas em linhas curvas, de opacos e de bolhas.

No tocante aos milonitos-xistos, ultramilonitos e filonitos,
tem-se as seguintes considerações: a) tabela I mostra valores de
análises espectrográficas para milonitos e filonitos da Associa-
ção Espinhaço e do Complexo Brumado-Urandi. Vê-se, de um
modo geral, valores elevados para cromo, com máximo de
até 1500 ppm no milonito-xisto granatífero (CG-171) da
Associação Espinhaço; b) valores elevados para titânio, atin-
gindo máximos de 10.000 ppm em filonito (RC-l72) e em
milonitos-xistos (CG-171 e CG-204), também de Associação
Espinhaço; f) valor de cálcio altíssimo (20%) para o milonito-
-xisto básico (CG-l64-B) da Associação Espinhaço, percentual
este bastante comum para metabasitos e metaultrabasitos
do Complexo Brumado-Urandi.

Por outro lado, uma amostra (CG-1l5-A) de Clorita-epido-
-to-quartzo (25%)-hornblenda xisto, relacionada à Associação
Espinhaço, acusa, pela análise de óxidos, pertencer um campo
magmático básico, pelos sguintes resultados: Si02 (48,7%),
Al203 (15,1%), FeO+ Fe203 (15,4%), CaO(9,1%) e titânio
(3,2%). Outra amostra de monito que ocorre a oeste de
Licínio de Almeida (RC-165) apresentou a seguinte composi-
ção: clorita(> 45%),Sericita,Clinozoisitae Quartzo « 40%),
opacos (> 3%) e muscovita (tr), sendo sua origem indicada
como possivelmente de rocha ultrabásica, devido a grande
quantidade de clorita, pequena proporção em quartzo e
presença considerável de opaco, vindo a diagnosticar o já
indicado pela espectrografia, que mostrou um valor anômalo
para cromo (700 ppm). Por fim, outra amostra de milonito-
-xisto (RC-339), também da Associação Espinhaço, revela
pela análise petrográfica ser provavelmente um gnaisse alte-
rado, pela grande quantidade de minerais de argila (50%),
que provavelmente deveriam ocupar os vazios deixados nos
minerais opacos.

Do que ficou exposto, acredita-se que os milonitos-xistos
e monitos que representam grande parte das litologias que
formam a Associação Espinhaço, devem pertencer a uma se-
qüência complexa, onde participam tipos litológicos diversos,
cuja procedência carece ainda de melhores investigações.
Sua integral correlação com os meta-sedimentos do domínio
geotectônico da Chapada Diamantina parece, a princípio,
improvável. À luz dos resultados a que se che~ou, acredita-se
que as litologias enquadradas como milonito-xistos, perten-
çam, pelo menos em parte, a uma seqüência vinculada ao

62

Arqueano, sendo seu alto estágio de deformação. resultante
dos efeitos produzidos pelos diversos ciclos de movimentação
por. transcorrência que se impuseram posteriormente, e onde
provavelmente foram envolvidos não só agrupamentos litoló-
gicos pertencentes ao Complexo Brumado-Urandi e Migmático-
-plutônico, como também os meta-sedimentos arenosos do
Proterozóico. Os quartzitos seriam, portanto, pelo menos
em parte, os únicos representantes de uma formação areno-
sa, sedimentada provavelmente durante o Proterozóico, em
ambiente de plataforma, devido a sua alta maturidade tex-
tural e mineralógica. Sua colocação no tempo Proterozóico
é, ainda, incerta. Ao observar-se a configuração tectônica dos
milonito-xistos na região de Caetité, observa-se que os mes-
mos acham-se acomodados em torno do Granitóide de Ma-
niaçú, ainda guardando o padrão de evolução típica do Ar-
queano.

CONCLUSÕES
Ficou estabelecido tlm único padrão de evolução estrutural

para as litologias arqueanas da área, dentro de um modelo de
evolução similar àquele constatado para o Pré-Cambriano do
hemisfério norte (Salop. 1977). As litologias do Complexo
Migmatítico-Plutônico estruturam-se segundo núc:!eos ovala-
dos, estes sendo circunscritos pelas litologias do Complexo
Brumado-Urandi, evidenciando que, durante o tempo Arquea-
no, existia uma mobilidade contínua e progressiva, sem qual-
quer individualização de grandes arcabouços tectônicos rígi-
dos. Ainda no estágio permóvel, ocorreu movimentação dos
poleonúcleos que, ao rotacionarem e transladarem em sentido
contrário, geraram, como conseqüência, movimentos trans-
correntes que chegaram inclusive a afetar a parte interna dos
núcleos, deformando-os até um formato ovalado. Postula-se,
também, que a granulitização esteja ligada a eventos de movi-
mentação transcorrente, que são capazes de produzir domínios
tectônicos tensionais que favorecem a migração de fluidos de
zonas deformadas. Ficou também caracterizado que a Asso-
ciação Espinhaço encontra-se em um domínio transcorren-
te, com evolução desde o Arqueano e com fases de fortes
reativações durante os ciclos tectonogênicos do Protero-
zóico Médio e Inferior, e provavelmente do Proterozóico
superior.
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«GREENSTONE BELT» DO RIO ITAPICURU (BA)

Estratigrafia Química e Algumas Idéias Sobre Sua Evolução Geotectônica

Augusto Kishido
Docegeo

Luca Riccio
OntarioDep. o/Minas

The granite-greenstone terrains of northeastem Bama State consists of belts of
supracrustal rocks surrounding "granitic" domes. In the Rio Itapicuru region the
supracrustal sequences are similar to those of typical Archean greenstone belts.
The basal supracrustal rock are predominantly massive metabasalts with minor
amounts of intercalated chemical sedimentary rocks and mafic tuffs. They are
overlain by a middle unit of intermediate to acid pyroclastic rocks, lavas, and volca-
noclastic sediments, and an upper unit of greywackes, arkose and conglomerates.
A geochemical study of major and trace elements of the volcanic rocks indicates
the existence of a chemical discontinuity between the basaltic and the acid to inter-
mediate members. The basalts are typical tholeütes Ti, Zr, Sr, Y and Nb contents
analogous to those of modem ocean floor tholeütes or, altematively, low-K tho-
leütes of primitive island arcs. In contrast, compositional variations of the homblen-
de-bearing andesites and dacites fall along indisputably calc-alka1ine trends of low
FeO and Ti02 contents which decrease with in~reasing differentiation. The lithos-
tratigraphic and chemical variations within lavas of the Rio Itapicuru greenstone
are comparable to those described from the westem Austtalian greenstone belts.
Only in g~eenstone belts of the Canadian type do thick calc-alka1ine sequences
containing abundant basaltic andesites overlie conformably and transitionally the
underlying tholeütic basalts. . Elsewhere the calc.alka1ine sequences, if present, do
not contain basaltic andesites and are chemically unrelated to the underlying ba.
salts.

INTRODUÇÃO
Na região do médio Rio Itapicuru, nordeste do Estado da

Bahia, ocorrem seqüências vulcanossedimentares metamorfi-
sadas em estreitas faixas circundando domos granito-gnáissicos,
numa área de aproximadamente 13.000 km2. A hipótese de
que tais seqüências constituem estruturas .do tipo greenstone
belt arqueano foi levantado por Mascarenhas (1973; 1976)
englobando-se no "Complexo Serrinha", o qual tem sido
objeto de investigações geológicas regionais.

Seixas et alo(1975) e Mascarenhas et alo (1975) descrevem
nessa região, uma seqüência metassedimentar e metavulcâ-
nica, subdividindo-a nas unidades: a) anfibolitos e metabasitos
associados a quartzitos; b) metassedimentos, constituídos

\

----

por metassiltitos, metagrauvacas, filitos e micaxistos; c) meta-
pelitos calcíferos e metavulcânicas; d) meta efusivas áci-
das.

A mesma seqüência foi correlacionada ao Grupo Uauá
de Barbosa (1964) por Pires et al (1976) que a subdivide
em uma unidade anfibolítica inferior, interpretada como
produto do metamorfismo de rochas vulcânicas máficas
com intercalações químicas, e uma unidade gnáissica su-
perior contendo füonitos provavelmente derivados de rochas
vulcânicas félsicas.

Kishida (1979), em tese de mestrado, através de estudos
mais detalhados das seções do Rio Itapicuru e Rio do Peixe,
procura caracterizar a geologia e geoquímica dessas seqüências
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vulcanossedimentares. No presente trabalho, apresenta-selIGUIA 2
parte dos resultados desses estudos, destacando os aspectos -

b
// /// \\~\\que possam contri uir para a caracterizaçilo do embasarnento / / 1 1 I
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\ \

/1/1 '~do Craton de Silo Francisco, com ênfase na estratigraf'ta qui- / / / I/\-' ), \

mica das lavas do Rio Itapicuru e sua ambientaçio geotectô- /
/ ;:< '-:~~~\i~I ~\)nica. /;?.......\ \'. .' .'. '.' \ \. .-. .. I.- . . . . ..~. . . . .GEOLOGIA REGIONAL

A porção nordeste do Craton de São Francisco ao norte
de Feira de Santana (Ba), entre a Serra de Jacobina e a Bacia
Sedimentar de Tucano é ocupada por uma grande estrutura
grosseiramente elítica, onde dominam os terrenos "granito-
gnáissico" na periferia e os terrenos "granito-greenstone"
no núcleo (flg. 1). Mais para oeste ocorrem seqüências metas-
sedimentares elásticas, representadas pelo Grupo Jacobina
e para o sul o grau de metamorflSmo é mais elevado e predo-
minam os terrenos "granulíticos".

Nos terrenos "granito-greenstone" os traços geol6gicos
mais gerais são delineados por domos de rochas plutônicas
alongados no sentido norte-sul, circundado por cinturõcs
de rochas supracrustais.

O grau de metamorflSmo nesses cinturõcs é predominan-
temente da facies xisto verde, mas associações minera16gicas
da facies anfibolito ocorrem em zonas adjacentes aos plutons
e nas partes marginais dos terrenos "granito-greenstone ".

FIGURA 1 - GEOLOGIA SIMPLIFICADA DO NORDESTE DO ESTADO DA BARIA,
COM LOCALIZACÃO. O RETÃNGULO MENOR CORRESPONDE A ÁREA DA FIGURA

2. GEOLOGIA BASEADA EM PEDREIRAS et ai (1976); PIRES et a1(1977),

MODIFICADOS

...

., ...
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A passagem dos terrenos "granito-greenstone" para os "gra-
nito-gnáissicos" é transicional com gradual aumento do grau
de metamorfJSmo e diminuição de largura dos cinturõcs de
rochas supracrustais. Essas rochas supracrustais são constituí-
das por seqüências vulcanossedimentares que ocupam as
calhas sinclinais de um sinclin6rio maior de caimento para
o norte (flg. 2).

As rochas vulcanossedimentares, na região do Rio Itapi-
curu, foram agrupadas informalmente nas unidades metavul-
cânica máfica; metavulcânica félsica; e metassedimentar.
A unidade . metavulcânica máfica tende a ocupar as partes
mais externas do sinclin6rio enquanto nas partes centrais
predominam os metassedimentos. Já a unidade metavulcâ-
nica félsica com área de exposição mais restrita ocorre em
núcleos lenticulares descontínuos (flg. 2).
UNIDADE METAVULCÂNICA MÁFICA

Esta unidade constitui a porção basal da seqüência do
Rio Itapicuru, ocupando praticamente 50% da área de ex-
posição das rochas supracrustais, e é formada por extensos
derrames basálticoscom delgadas intercalações sedimen-
tares marcando os intervalos de quiescência do vulcanismo.
Esse conjunto é atravessado por diques e sills de rochas gabr6i-
cas, também incluídas na unidade.

Os metabasaltos são fmos, de diversas tonalidades de
verde, maciços ou xistosos e apesar do metamorfJSmo pre-
servam localmente feições magmáticas primárias como
almofadas (pillows) brecha de fluxo, textura variolítica,
porfuítica e amidaloidal.

A mineralogia dos metabasaltos é essencialmente meta-
m6rfica e a paragênese predominante é actinolita-epidoto-
-albita-Ieucoxeno, com menores quantidades de clorita e às
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vezes de quartzo. Os tipos contendo carbonatos normalmente
são mais ricos em clorita e quartzo e mais pobres em actino-
lita. Próximo aos domos de rochas plutônicas os metabasaltos
estão transformados em anfibolitos de textura nematoblás-
tica com a assembléia homblenda e oligoclásio. Nas zonas
marginais dos terrenos "granito-greenstone" além da hom-
blenda ~ oligoclásio os anfibolitos podem conter diopsídio
metamórfico.

Os metassedimentos da unidade metavulcânica máfica
são predominantemente do tipo formação ferrífera bandada
e incluem chert laminado, itabiritos, xistos grafitosos, grau-
vacas e tufos máficos e fmos.

UNIDADE METAVULCÂNICA F~LSIÇA
Sobre os metabasaltos ocorre uma seqüência vulcânica

félsica em que as lavas são volumetricamênte subordinadas,
sendo constituída predominantemente por rochas vulcânicas
félsicas fragmentadas, associadas a rochas sedimentares clás-
ticas. Além desse conjunto, os 4iques de rochas félsi~os afa-
níticas que cortam a seqüência máfica, interpretados como
condutos das lavas félsicas, foram incluídos na unidade fél-
sica. As rochas desta unidade não chegam a constituir 10%
da área de exposição de rochas supracrustais e concentram-se
em núcleos lenticulares, testemunhos de antigos centros
vulcânicos, onde as lavas se entremeiam de forma complexa
a rochas piroclásticas e sedimentares.

As rochas félsicas fragmentadas constituem um grupo de
litologias híbridas com diferentes proporções de contribui-
ções piro e epiclástica, compreendendo aglomerados conten-
do fragmentos vulcânicos estirados de até mais de 1 metro
de comprimento lapili-tufos, tufos de cristal e tufos fmos.

As lavas félsicas por sua vez, são volumetricamente subor-
dinadas às rochas vulcanoclásticas e seus derrames não são
"extensos como os basálticos, formando lentes irregulares
e descontínuas que gradam para as rochas fragmentadas.
As lavas são maciças, brancas a cinca escuro, afaníticas ou
porfiríticas com matriz afanítica. Ao contrário dos meta-
bassaltos, quase totalmente recristalizados, as lavas félsicas
muitas vezes preservam fenocristais de homblenda marrom
e fenocristais e microlitos de oligoclásio-andesina zonados.

Os produtos de alteração metamórfica mais comuns in-
cluem epidoto, sericita e albita.

As rochas da unidade metavulcânica félsica gradam lateral
e verticalmente para a unidade metassedimentar.

UNIDADE METASSEDIMENTAR
Rochas metassedimentares são encontradas intercaladas

aos metabasaltos e rochas vulcânicas félsicas, mas formam
também espessos pacotes, os quais foram englobados na
unidade metassedimentar que constitui cerca de 40% da
área de exposição de rochas supracrustais. Distinguem-se
dois tipos de associações sedimentares: grauvacapelito e
arcósio-conglomerado (fig. 2). As duas associações são tipi-
camente turbidíticas com altemâncias de níveis bem lami-
nados, gradados e perturbados (leitos com deformações
sinsedimentares e brechas intraformacionais), caracterizando
sedimentos do tipo flysh.

Em geral a associação grauvaca-pelito é mais fma e grafi-
tosa, de coloração escura a esverdeada, quase sempre asso-
ciada ou recobrindo a unidade metavulcânica máfica. A
associação arcósio-conglomerado por sua vez é mais gros-
seira, quartzosa, geralmente associada e recobrindo a unidade
metavulcânica félsica.

ROCHAS ULTRAMÁFICAS
Dois pequenos corpos ultramáficos foram observados na

zona de transição entre as unidades metavulcânica e metas-
sedimentar na margem esquerda do Rio Itapicuru. A escassês
de afloramentos não permite defmir melhor as relações com
as encaixantes, mas algumas feições petrográficas ao micros-
cópio sugerem serem derivados de líquidos ultramáficos
(M. da Glória Silva com. pessoal).

ROCHAS PLUTONICAS
Rochas plutônicas de composição tonalítica a granodio-

rítica ocorrem em domos de forma elítica de dimensões
variando de 5 a 50 km (figs. 1, 2). Geralmenté são intrusivas
na unidade metavulcânica máfica e mais raramente na:metas-
sedimentar. Esses domos são separados entre si por delgadas
línguas de metabasaltos.

Em geral nas partes centrais desses plutons observa-se tex-
tura granitóide contendo xenólitos não deformados, enquanto
as zonas marginais têm textura gnáissica e contêm xenólitos
estirados e parcialmente assimilados.

As rochas plutônicas pobres em potássio são constituídas
essencialmente por quartzo, oligoclásio, menores quantidades
de K-feldspato, e biotita, além de clorita e epidoto secundá-
rios. As rochas de composição granodiorítica contêm quartzo,
oligoclásio-andesina, K-feldspato (15-20%), biotita (5-10%),
associado ou não a homblenda e acessoriamente zircão, esfeno
e apatita. Os principais produtos de alteração são a sericita
e epidoto.

GEOQUÍMICA
Devido a expressiva atividade magmática na região do Rio

Itapicuru, para um melhor entendimento de sua geologia,
é fundamental o conhecimento das características geoquímicas
das rochas ígneas.

Com este objetivo foram analisados quimicamente os ele-
mentos maiores e alguns élementos em traço de 32 amostras
de lavas da unidade metavulcânica máfica e 12 da unidade
metavulcânica félsica, coletadas ao longo das seções do Rio
Itapicuru e Rio do Peixe, além de 7 amostras isoladas de
rochas plutônicas texturalmente homogêneas.

As análises foram feitas por fluorescência de raios-X, nos
laboratórios do Departamento de Geologia da Universidade
de Westem Ontario (Canadá). Algumas dessas análises consi-
deradas representativas e as médias calculadas estão repre-
sentadas na tabela 1.

GEOQUlMICA DAS ROCHAS VULCÂNICAS
A feição química mais marcante das lavas do Rio Itapicuru

é a tendência bimodal de sílica. O primeiro grupo, ]epresen-
tado por xistos máficos da unidade metavulcânica máfica com
teores de Si02 menores que 52% foi classificado como "basal-
to" e o segundo com mais de 60% de Si02 cai preferencial-
mente na zona de superposição dos campos de andesito e
dacito no diagrama de classificação de Church (1975) da
figura 3.

" Basaltos, andesitos e dacitos podem pertencer às séries de
diferenciação magmática toleitíca ou calco-alcalina (Nockolds
e Allen, 1953, 1954, 1956; Kuno, 1968). A diferenciação da
primeira é marcada pelo enriquecimento em Ti02 e FeO *,
enquanto a outra é caracterizada pelo forte aumento de Si02
e discreto empobrecimento em Ti02 (Miyashiro, 1974).

*FeO = ferro total expresso em FeO.
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3.61 4.17 4.36 12.30 2.00 2.44 1.41 75 1.67 52
29 2.20 66 6.99

35 107 74 49 40 126 44 80 810 380 610 106 2800 1370 157 1580
87 67 74 98 99 93 120 21 31 36 35 30 44 49 43 44
12 11 11 6 3 8 9 13 9 22 13 15 64 22 21 25
44 39 42 27 21 25 28 9 10 11 10 10 57 12 8 30
138 111 109 57 50 56 64 64 66 141 71 68 1140 140 120 290
7 6 6 2 4 6 5 4 24 57 28 5 131 95 39 81

142 122 147 124 113 143 113 1390 1080 407 850 1000 544 730 460 1170

1- Basalto inferior

2- Basalto inferior carbonatizado

3- Basalto inferior de alta sílica (média de 9 amostras)

4- Basalto inferior de baixa sílica (média de 9 amostras)

5- Basalto superior

6- Basalto superior carbonatizado

7- Basalto superior de alta sílica (média de 8 amostras)

8- Basalto superior de baixa sílica (média de 7 amostras)

9- Andesito de baixo K

SiO,
TiO,
AI, 0,
Fe20)
FeO*
FeO
MnO
MgO
CoO
P,O,
Na,O
K,O

LI
CO,

Ba
Ni
Nb
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TABELA 1

ANÁLISES QUtMICAS REPRESENTATIVAS E MtDIAS DE ROCHAS
VULCÂNICAS E PLUTÕNICAS DA REGIÃO DO RIO ITAPICURU

10- Andesito de alto K

11- Dacito

12- Andesito de alto K (média de 5 amostras)

13- Andesito de baixo K (média de 6 amostras)

14 a 17 - Rochas plutônicas

L.I. = perda ao fogo.

FeO* = ferro total.

OBS.: Os óxidos são recalculados sem voláteis e expressos em %, e os elementos em ppm.

As litologias predominantes na série toleiítica são os termos
basálticos, ao passo que na série calco-alcalinadominam as
rochas intermediárias em sílica (Martin e Piwinskü, 1972).

O melhor indicador do grau de diferenciação, quando
se comparam as duas séreis, é a relação FeO*jMgOuma vez
que SiOz, normalmente utilizado como indicador, aumenta
muito pouco Oumesmo decresce na série toleiítica (Miyashiro,
1974).

A figo4 mostra a variaçãocomposicional das rochas vulcâ-
nicas do Rio Itapicuru, plotando SiOz, FeO* e TiOz contra
a relação FeO*jMgO,distinguindo-seos dois grupos de lavas.
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Evidenciam-seduastendênciasopostas.Um trend de enrique-
cimento em ferro acompanhadode forte aumento de TiOz e
discreta depleção de SiOz, marcado pelas rochas máficas e
outro trend de enriquecimento em sílica, caracterizado por
um ligeiro decréscimo de TiOz, envolvendo as rochas félsi-
caSo

As rochas basálticas pertencem nitidamente ao trend to-
leiítico de enriquecimento em ferro. Os andesitos e daeitos
por sua vez defmem uma tendência de enriquecimento em
sílica, típica da série calco-alcalina, embora não coincidam
perfeitamente com o campo das calco-alcalinas, de acordo
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com a linha divisória proposta por Miyashiro (1974).
Entretanto, a evidente separação entre os dois grupos de

rochas e o comportamento do Ti02 e FeO* durante a dife-
renciação não deixam dúvidas de que constituem diferentes
famílias de rochas ígneas.

Os basaltos têm afmidade toleiítica e as vulcânicas félsicas
afmidade calco-alca1ina.

Composiocionalmente, distinguem-se dois tipos de basaltos.
O primeiro, estratigraficamente inferior, com teores mais ele-
vadosde FeO* e Ti02 e o outro estratigraficamentesuperior
com conteúdo ligeiramente menor desses elementos (Fig. 4)..
Todos os basaltos são pobres em potássio (abaixo de 0,10%
K20), uma feição típica dos basaltos arqueanos (Glickson,
1972).

A indicação da natureza toleiítica dos basaltos é reforçada
ainda pelo padrão da distribuição do Ti, Zr, Sr e Y (ftg. 5).
Os diagramas de Pearce e Cann (1973), os quais relacionam
rochas vulcânicas básicas com o ambiente tectônico (tectomc
setting) mostram que os basaltos do Rio Itapicuru são análogos
aos toleütos de assoalho oceânico moderno (modem ocean-
-/100' tholeiite) (Fig. 5).

Os basaltos. superiores exibem caracteríSticas transicionais
entre os toleütos de assoalho oceânico e toleütos de arcos
insulareI!.

Ti/MIO

Mineralogicamente os andesitos e dacitos do Rio Itapicuru
correspondem à série hiperstênica de Kuno (1968), com a
hornblenda como mineral máfico predominante, porém,
quimicamente diferem ligeiramente da série hiperstênica
típica. O teor de sílica é alto (60 a 65%) e o MgO baixo
(menos de 2%), mas os valores não são muito distantes das
médias de Taylor (1969) para os andesitos e dacitos calco-
-alcalinos.

Melhor identiftcação, tanto do ponto de vista mineraló-
gico, como químico, encontra-se nas rochas calco-alcalinas
de margem continental ativa, tipo Andino, as quais Jakes'
e White (1972) distingue das calco-alcalinas de arcos insulares
(ou série hiperstênica) pelo maior conteúdo de sílica e razão
FeO */MgO mais alta.

Com relação a concentração de K2O, os andesitos e dacitos
podem ser subdivididos em 2 tipos (ver análises médias 12 e
13 da tabela 1). O tipo de baixo K20 tem conteúdos de
Ba e Rb nitidamente mais baixos que os andesitos mais ricos
em K2O.

GEOQUlMICA DAS ROCHAS PLUTONICAS
Amostras textualmente homogêneas das partes centrais de

7 plutons foram analisadas quimicamente. Não podem ser
consideradas como representativas de cada corpo, devido
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as heterogeneidades textural e talvez composici6nal entre
as bordas e núcleo, poIém podem se destacar algumas obser-
vações. As rochas plutônicas induem tonalitos, quartzo
dioritos, quartzo monzonitos e. granodioritos de compo-
sições comparáveis às rochás plutônicas da região de Barberton
na África do Sul (Fig. 6) mas com valores de Ca mais eleva-
dos. A relação K20/Na2 O varia de 0,2 a 1,3 mas em geral
é muito baixo, inferior a 0,5, característica dos "granitos
sódicos arqueanos" (Glickson, 1972).

De um modo geral as rochas plutônicas apresentam valores
de Si02 mais altos que os andesitos e dacitos calco-alcalinos.
PoIém, para o mesmo valor de Si02, as rochas intrusivas
e ex.trusivas da região. do Rio Itapicuru apresentam similari-
dades químicas niarcantes, o que pode sugerir afuúdades
genéticas entre as rochas plutônicas e vulcânicas félsicas
(compare-se as análises 11 e 16-17 da tabela 1).

EVOLUÇÃO GEOTECTONICA
A caracterização da evolução geoquímica do vulcanismo

d. seqüência do Rio Itapicuru, permite esboçar algumas
idéias sobre a evolução geotectônica da região. Como foi
visto, as lavas félsicas do Rio Itapicuru têm características
geoquímicas calco-alcalinas enquanto os basaltos têm carac-
terísticas de toleiitos de aSsoalho oceânico e os basaltos
superiores parecem transicionar para basaltos de baixo potás-
sio.

Os ambientes modernos, onde se manifestam vulcanismos
calco-alcalinos, são os arcos insulares e margens continentais
ativas (zona de subducção), onde se associam as rochas vulcâ-
nicas da série toleütica. Os toleütos de arcos insulares são
geoquimicamente distintos .dos toleütos de assoalho oceânico
(Cann 1970, 1971; Pearce e Cann, 1973; Martin e Ptwinskii,
1972). Se as semelhanças geoquímicas por sí só não permitem
tecer analogias lineares com ambientes tectônicos modernos,
a distinção' entre ambiente orogênico e não orogênico ou
mais genericamente zonas de compressão e distenão prova-
velmente é válida.

Nesse caso podemos admitir para a seqüência do Rio Ita-
picuru, uma fase inicial anorogênica, provavelmente oceânica,
caracterizada por vulcanismo teleiítico oceânico associado
a sedimentação química, e uma fase fmal orogênica (ou em
condições de compressão) marcada por atividade vulcânica
calco-alcalina e sedimentação elástica. A maior afuúdade
geoquímica das rochas calco-alcalinas estudadas com as de
margens continentais ativas e distinta das de arcos insula-
res poderia sugerir condições de crosta relativamente espes-
sa.

As rochas plutônicas por sua vez cortam preferencial-
mente as rochas da Seqüência inferior, o que se pode indicar
uma fase de atividades plutônicas entre as fases de extensão
e compressão. Alternativamente o magmatismo plutônico
poderia ser penecontemporâneo à atividade vuicânicacalco-
-alcalina, geneticamente relacionados entre si, como sugerem
as similaridades composicionais.

''GREENSTONE BELTS", CONCEITOS E A SEQOONCIA
00 RIO ITAPICURU

Baseàdos principalmente em analogias de associações lito-
lógicas, estilo estrutural e metamorf1Sl110,os trabalhos pio-
neiros na região (mascarenhas, 1973, Mascaienhas et al,
1975) já levantaram a hipótese das seqüências do Rio Itapi-
curu pertencerem ao tipo greenstone belt arqueano, delinean-
do uma evolução geotectônica similar a de outros Cratons
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antigos em outros continentes. Os dados aqui apresentados
vem reforçar essas analogias, entretanto, considerando-se que
associações vulcanos-sedimentares com características geoló-
gicas e geoquímicas similares aos estudados são encontrados
em diversos ambientes tectônicos, cabe aqui uma rápida
revisão 'conceitual de greenstone belt a fun de verificar se
os elementos disponíveis são sUficientes para uma classifica.
ção segura.

Os cinturões de xistos verdes (greenstone belts) são escassos
remanescentes supracrustais em cratons antigos, constituindo
elementos essenciais dos mesmos (Anhaeusser et ai, 1969), e
são descritos como fragmentos de seqüências vulcânicas,
predominantemente máficasengolfadas em um "oceano"
de rochas plutônicas gnáissicas de composição tonalítica a
granodioritica (pettijonh, 1972). Um greenstone belt típico
contém grande volume (40-50%) de rochas vulcânicas má-
ficas e ultramáficas, geralmente com evidências de extrusão
sub-aquática; um volume menor de derrames e rochas piro-
clásticas intermediárias a ácidas; e volume variável de sedi-
mentos imaturos constituídos por grauvacas gradadas, arc6.
sios imaturos, xistos grafitosos e formação ferrífera bandada
(Glickson, 1971, Goodwin e Ridler, 1970, Wa1ker et al,
1971). O vulcanismo pode ser de natureza komatiítica, to-
leiítica e calco-alcalina, os dois primeiros, predominam nos
níveis inferiores enquanto o último caracteriza os níveis
superiores.

O vulcanismo e a sedimentação dos greenstone belts asseme-
lham-se aos de eugeos-sinclíneos (Miller, 1975), mas com
predominância geral de Sódio (Na) sobre Potássio (K) e pouca
variedade de rochas sedimentares comuns (Pettijohn, 1972,

. Engel et al, 1974). Raramenteum greenstonebelt é completo
contendo todos os elementos comentados, de modo que a feio
ção realmente distintiva dos greenstone belt não é a presença
de determinadas litologias, as quais podem ocorrer também
em outros ambientes mais novos, mas sim a virtual ausência
de sedimentos mais maduros e de rochas ígneas mais potássi-
cas (Cloud, 1976).

A seqüência supracrustal do Rio Itapicuru possui compro-
vadamente todos "ingredientes" de umgreenstone belt típico,
com exceção da seqüência komatiítica inferior. Além disso;
ficou comprovada a inexistência em larga escala de sedimentos
mais maduros e rochas ígneas potássicas. Pode-se portanto
classificar a seqüência metavulcanossedimentar do Rio Itapi-
curu como do tipo greenstone belt arqueano.

ESTRATIGRAFIA QUWICA E COMPARAÇÕES COM
''GREENSTONE BELTS" DE OUTROS CRATONS

Defmida a seqüência como cinturões de xistos verdes
arque anos (greenstone belts), toma-se possível estabelecer
comprações com seqüências análogas em outros cratons.

A Fig. 7 procura correlacionar a estratigrafia química
das rochas vulcânicas do Rio Itapicuru com a de greenstone
belts selecionados do Canadá, Austrália, África do Sul e Rodé-



FIGURA 7 - ESTRATIGRAFIA QUfMICA ESQUEMÃ
TICA DAS LAVAS DE ALGUNS GREENSTONE BELTS
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sia. A comparação é feita dentro de um modelo de 3 degraus,
o inferior komatiítico. o médio toleiítico e o superior calco-
-alcalino.

K Suite komatiítica

T1 Toleiítos de alto Fe;
T2 Toleiítos de baixo Fe;
T3 Seqüência toleiítrca diferenciada;
CA* Seqüêncii calco-alca~na com predo

minância de andesitos de alta sílT
~a, sem toleiítos associados; -

CA Seqüência calco-alcalina com abun-
dância de andesito basáltico, as-
sociado a lavas tol€iíticas (Th).

REFERtNCIAS:

MIDLANDS-ROD~SIA-CONDIE e HARRISON
(1976)

.

BARBERTON, A. ~O SUL - ANHAEUSSER

(1976); VILJOEN e VILJOEN (1969 a e b)

AUSTRÁLIA - HALLBERG (1972); HALLBERG et
aI (1976a e b)

ABITIBI, CANADÁ - GOODWIN (1977); JOLLY
(1977); GELINA et aI (1977).

A unidade inferior caracteriza-se pela presença de rochas
da série komatiítica, que podem ser peridotitos, piroxenitos
(intrusivos e extrusivos) e basaltos magnesianos. A série koma-
tiítica pode ser a única atividade extrusiva desta unidade
como em Shangani na Rodésia (Viljoen et al 1976) ou estar
associada a derrames basálticos toleiíticos em proporções
variáveis, como no grupo Onverwacht na África do Sul, no
Bloco de Yilgarn na Austrãlia e no Abitibi Belt do Canadá
(Viljoen e Viljoen, 1969á; Anhaeusser, 1976; Hallberg, 1972;
Arndt et al, 1977). Rochas ultramáficas komatiíticas subordi-
nadas podem ocorrer também em níveis estratigraficamente
superiores como em Barberton, África do 'Sul (Viljoen e
Viljoen, 1969b), e possivelmente no Rio Itapicuru.

Sobre a unidade komatiítica inferior, superpõem-se seqüên-
cias formadas predominantemente por basaltos toleiíticos
(sub-unidade Y 1 e T2 da figura 7), as quais ocorre~ em todos
os greenstone belts e podem ser utilizadas para correlações
químico-estratigráficas. Nesta unidade distinguem-se dois
tipos de basaltos toleiíticos com relaçio ao conteúdo de
Fe-Ti. A variedade rica em Fe-Ti caracteriza a parte estratigra-
ficamente inferior do pacote toleiítico nos greenstone helts
do Rio Itapicuru, Abitibi Delt no Canadá (JoDy, 1977; Géli-
nas. 1977), em Midlands na Rodésia (Condie e Harrison,

1976) e possivelmente na região de Kalgoorlie, na Austrãlia
(Hallberg, 1972). Já o tipo de Fe-Ti relativamente mais baixo
ocorre seguramente em todos os greenstone belts. A homo~e-
neidade geoquimica desses basaltos é ilustrada na figura 8 em
que se visualiza perfeitamente os pontos representativos dos
metabasaltos de vários greenstone belts coincidindo com o
campo composicional dos metabasaltos _do Rio Irapicuru.

Diagramas de discriminação de ambiente tectônicos, utili-
zando elementos imóveis, mostram que os metabasaltos
arqueanos caem preferencialmente no campo dos toleiítos
de assoalho oceânico moderno, embora algumas amostras
caiam. no campo dos toleiítos de arcos insulares (toleiítos
de baixo potássio) e calco-alcalinas (Hart et al, 1970, Condie,
1976 e Fig. 5). Os basaltos toleiítico& podem ser estratigrafi-
camente superpostos por diferenciados toleiíticos mais fél-
sicos (T 3 da Fig. 8), e em certos greenstone belts apresentam
vários ciclos de máficos e félsicos (Goodwin, 1977). Entretan-
to, mesmo no exemplo canadense que contém volume apreciá-
vel de diferenciados félsicos toleiíticos, as lavas dominantes
na seqüência toleiítica são de composição basáltica:

Seqüências calco-alcalinas nem sempre estão representadas
em greenstone belts, e mesmo quando presentes, ocorrem
em complexos vulcânicos isolados. A seqüência vulcânica
superior distingue-se pela série ígnea calco-alcalina, e sua
correlação é dificultada pela complexidade litológica e geo-
química. As rochas da seqüência têm conteúdo de Si02
mQÍto heterogêneo e os vários ciclos vulcânicos podem apre-
sentar a diferenciação completa: basalto-andesito-riolito,.ou
começar por termos mais intermediários a ácidos. Além disso,
nesta unidade as rochas calco-alcalinas podem ocorrer associa-
das a rochas toleiíticas também diferenciadas, de modo que
as relações estratigráficas com as sub-unidades toleiíticas
subjascentes nem sempre ficam claras.

Apesar da complexidade das variáveis, pode-se d!stinguir
dois tipos de greenstone belts com relação ao nível químico-
-estratigráfico superior. O primeiro que inclui o Rio Itapicuru
e o bloco de Yilgarn, é caracterizado pelo hiato no conteúdo
de Si02 entre os meta-basaltos toleiíticos e a seqüência supe-
rior. Esta é formada essencialmente por rochas calco-alcalinas
geoquimicamente semelhante às de margens continentais
tipo Andes Centrais, com alto conteúdo de sl1ica e t"scassês
de rochas com valores entre 50 e 55% de Si02. A sílica varia
de 58 a 70% no Rio Itapicuru, 55 a 75% em Marda (Hallberg
et al, 1976b) e 55 a 67% em Pobelle (Hallberg el al, 1976a).

Nç outro tipo de greenstone belt a distribuição da sílica
é unimodal e apresenta treends geoquímicos tanto toleiítico
comp calco-alcalino (Wilson et al, 1965) e abundância de
tennosbasalto-andesíticos, com sílica entre 50 e 55% e sem
andesitos de alta sílica (loUy, 1977, Goodwin. 1977, Gélinas

FIGURA 8
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et al, 1977). O greenstone belt de MidIands, Rodesia (Condie,
1976; Condie et al, 1976) e possivelmente os do bloco de
Pilbara, Austrália (Miller, 1975) pertencem a este grupo.

De acordo com Jolly (1977), a passagem de diferenciação
toluiítica para calco-alcalina no Abitibi Belt é transicional
com progressivas variações na composição do magma parental.
Deste modo, as seqüências calco-alcalinas do Abitibi, geneti-
camente relacionadas às seqüências toleiíticas, constituem a
série <salco-alcalina tipo arco insular ou série hiperstênica
como tlefIDida por Kuno (1968). Por outro lado, as rochas
calco-alcalinas do Rio Itapicuru e ~rá1ia Ocidental repre-
sentam produtos vulcânicos derivados de magmas parentais
quimicamente distintos dos que deram origem aos basaItos
toleiíticos.

Curiosamente os depósitos vulcanogênicos de sulfetos
maciços de Zn-Cu (Pb) só ocorrem na unidade superior da
seqüência de lavas de greenstone belt tipo Abitibi e nas se-
qüências ca1co-alcaIinas de arcos insulares Fanerozóicos.

o "GREENSTONE BELT" DO RIO ITAPICURU E SUAS
POSSMIS INTERRELAÇÔES COM OUTRAS UNIDADES
00 CRATON DE SÃO FRANCISCO - O PROBLEMA DA
IDADE

No Brasil, as idades radiogênicas pré-Fanerozóicos estão
razoavelmente defIDidasem 2,7 b.a; 2,0 a 1,8 b.a; 1,5 a 1,1 b.a
e 0,75 a 0,50 b.a. Recebem respectivamente os nomes de
Jequié, Transamazônico, Uruçuano e Brasiliano, e expressam
claramente eventos tectônicos e tennais e assim foram origi-
nalmente conceituados (Alrneida, 1969, 1971; Ferreira, 1972,
Cordani, 1973), embora posteriormente aplicados com signi-
ficados diversos. Neste trabalho procurou-se utilizar tais ter-
mos em sua estrita concepção original de eventos tectônicos
e na ausência dp,nomenclaturas fonnais claras para as demais
categorias como idade, ciclos de deposição etc., utilizamos
apenas intervalos de tempo. expressos em tennos mais aceitos
na bibliografia de língua inglesa como Arqueano, Pi:oterozóico
Inferior e Proterozóico Superior.

A conceituação de Arqueano defronta-se hoje com duas
grandes correntes de pensamento. A primeira, adotada pela
Comissão Internacional da Carta Tectônica do Mundo, é
essencialmente cronológica, definindo-o como os tempOs que
precedem 2,4 b.a. A segunda, que parece mais adequada, é
uma conceituação mais evolutiva como a de Cloud (1976),
que considera o Arqueano como um estágio primitivo da
evolução crustaI, caracterizado pelo desenvolvimento de
KT.eenstone belts..

Esta conceituação é bem ampla, não sendo necessariamente
sincrônica em todo globo, não impedindo inclusive, que
numa determinada região onde ainda se fonnam greenstone
belts, desenvolvem-se simultaneamento estruturas mais evo-
luídas. A eventual existência de greenstone belt mais novos
não invalida a caracterização de um tempo geológico dos
greenstone belts, assim como na história da evolução da espé-
cie humana, a existência de civilização com características
paleolíticas em pleno século vinte não interfere na concei-
tuação de período paleolítico ou neolítico.

Dentro dessa mesma concepção, o Proterozóico Inferior
"pode ser caracterizado como o tempo em que se desenvolvem
as primeiras seqüências de sedimentação madura, epicratô-
nica, acompanhada por magmatismo predominantemente
potássico. Não se registram red beds e podem estar associa-
dos a extensos pacotes de fonnação ferrífera. Outra carac-
terística muito citada neste período são os conglomerados
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piritosos como ouro e uraninita, tipificados pela seqüência
de Witwatersrand na África do Sul (Pretorius, 1974), Super-
-grupo Huroniano no Canadá (Roscoe, 1969; Frarey e Roscoe,
1970) e que têm no Brasil os correspondetltes no Grupo
Jacobina (Bateman, 1958; Leo et al, 1964).

Tratando-se de rochas de alto grau metamórfico, o proble-
ma conceitual de idade pode ser mais controvertido. Ao se
defmir uma unidade como constituída por gnaisses e migma-
titos, a idade de sua fonnação é a idade do metamorfismo.
Por outro lado, as rochas que deram origem a esses metamor-
fitos têm idade de fonnação mais antiga, mas os critérios
para sua determinação são mais vagos.

Se a caracterização geológica da seqüência do Rio Itapi-
curu for válida para todo Complexo Serrinha de Mascarenhas
et al, (1975) e Seixas et. al (1975) ou Grupo Uauá de Pires
et al (1977), os terrenos granito-greenstone se estendem
por área superior a 13.000 km2 . Assim a evolução tipo greens-
tone não é apenas um fenômeno isolado, mas sim de expressão
regional e seria um elemento essencial do Craton. Aceitando-
-se a conceituação não cronológica de eons precambrianos,
podemos afinnar que a seqüência do Rio Itapicuru, é de idade
Arqueana.

Mais para oeste, na Serra de Jacobina, ocorrem exposições
de seqüências metassedimentares maduras epicratônicas
com características do Proterozóico Inferior, que correspon-
dem ao Grupo Jacobina. As seqüências supracrustais Arqueana
e Proterozóica Inferior são separadas por terrenos granito-
-gnáissicos.

Se do ponto de vista evolutivo as duas seqüências supra-
crustais, Itapicuru e Jacobina, podem ser consideradas Arquea-
na e Proterozóica Inferior respectivamente, do ponto de vista
cronológico o quadro regional ainda não é claro. Os dados
geocronológicos disponíveis (veja tabela 2) não são conclusivos
mas é evidente que o tectonismo Transamazônico (2,0 - 1,8
b.a.) afetou toda região, inclusive atuando sobre rochas mais
antigas que o tectonismo Jequié (2,7 b.a.).

Com relação à Serra de Jacobina, o padrão geocronológico
é compatível com a evolução geológica Proterozóica Inferior
(Cordani, 1976a; de Sá, 1977).

Os terrenos granito-gnáissicos, conceituados como consti-
tuídos por metamorfitos de alto grau, devem ser considerados
como fonnados durante o tectonismo Transamazônico. Á
medida que se desenvolvem trabalhos determinando a origem
das rochas desses terrenos granito-gnáissicos, as diversas lito-
logias poderão ser eventualmente incorporadas a unidades
litológicas correspondentes às seqüências supracrustais de
oeste ou de leste. Mas a unidade geotectônica pennanecerá
Transamazônica.

Nos terrenos granito-greenstone os dados geocronológi-
. cos são mais vagos e permitem a fonnulação de duas hipóte-
ses.

Na primeira hipótese, considerando os dados geocronoló-
gicos com o mesmo significado da Serra de Jacobina, as
duas seqüências seriam penecontemporâneas. Os greenstone
belts representariam a zona eugeossinçlinaI, enquanto a se-
qüência epicratônica corresponderia ao rniogeossinclíneo.
Este tipo de modelo foi sugerido por Jordan (1973) e é bas-
tante contestado pelos estudiosos da região, embora não haja
evidências factuais que o refutem.

A outra hipótese é mais coerente com os modelos de evo-
lução precambriana de maior aceitação no Canadá, África
do Sul e Austrália. Os greenstone belts seriam mais antigos
que as seqüências epicratônicas, anteriores ao tectonismo



DATACOES ISOCRONAS
K/Ar(b.a.) Rb/Sr(b.a.)

Seqüências supra
crus tais da Ser=- 2,0-1,8 : 2,0
ra de Jacobina

Terrenos gnáis- Predominan ::2,0
sico-migmatíti- temente
cos 2,0-1,8

::2,8

Em rochas p1utoni
Terrenos grani-

2,0 cas potãssicas da
to-greenstone borda ocidental

':'20

Terrenos gra- Predominan
:: 2,7

temente
nulítico8 2,0 "

2,0
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TABELA 2

StllTESEDOS DADOS GEOCRONOLOGICOS

Dados de Cordani, 1976a; 1976b; 1977; Cordani

e Iyer, 1976.

Jequié e afetados por plutonisrno e efeitos tennais do evento
Transamazônico ,à semelhança dos terrenos granito-greenstone
da Província de Churchill no Canadá. O desenvolvimento da
primeira seqüência epicratônica, por sua vez ocorreria. num
período compreendido entre 2,7 e 2,0 b.a.

CONCLUSÕES
A seqüência vulcanossedimentar da região do médio Rio

Itapicuru é similar à de greenstone belts arqueanos de outros
cratons antigos, tanto em tennos da associação litológica, da
natureza geoquímica do vulcanismo como da evolução geo-
tectônica.

A unidade metavulcânica máfica, constituída essencial-
mente por metabasaltos geoquimicamente similares às de
toleiítos de assoalho oceânico moderno, representa

.

a fase
anorogênica da evolução do greenstone belt do Rio Itapicuru.
A fase orogênica que se sucede é .jestemunhada pelo vulca-
nismo félsico com características geoquímicas análogas às de
calco-alcalinas de margem continental ativa. O magmatismo
plutônico por sua vez é seguramente posterior ao vulcanismo
toleiítico, podendo serpenecontemporâneo e geneticamente
relacionado à atividade extrusiva caled-alcalina, como sugerem
as afInidades composicionais.

As rochas metabasálticas e plutônicas do Rio Itapicu~ são
geoquimicamente similares à de seqüências análogas de outros
cratons mellior estudados. Já o nível químico-estratigráfico
superior calco-alcalino tem maior afmidade com o dos greens-
tone belts da Austrália Ocidental, caracterizando-se pelo hiato
de sílica em relação ao nível químico-estratigráfico toleiítico
subjascente, e abundância de andesitos de alta sílica, enquanto
nos cinturões tipo Abitibi a passagem do nível toleiítico para
o calco-alcalino é transicional.

Embora caracterizada nos seus traços mais gerais, o conhe-
cimento geológico dos terrenos granito - greenstone do 110r-
deste da Dabia ainda pennanece. restrito. Se de um ponto de
vista evolutivo pode se atriguir idade arqueana à seqüência
estudada, as suas relações com as demais unidades do Craton
de São Francisco be~ como as idades cronológicas continuam
polêmicas.

Os estudos geoquímicos foram muito localizados, de modo
que as conclusões não podem ser seguramente generalizadas
para toda a região e os grupamentos'litológicos não devem ser
ainda considerados como unidades estratigráficas, necessitan-

do-se ue maior quantidade de observações sistemáticas e
mellior conhecimento da geologia estrutural. Estudos petroló-
gicos em rochas ultramáficas ao norte da área poderão revelar
a presença de seqüência komatiítica inferior. Com relação às
rochas plutônicas, as infonn8ÇÕes são ainda mais escassas e
estudos petrográficos e geoquímicos bem como dos efeitos
metam6mcos sobre as encaixantes deverão contribuir em
muito para completar o quadro regional.

AGRADECIMENTOS: Muitas das idéiaS apresentadas nasceram em
discussões com diversos colegas que trabalharam ou visitaram a área,
e embora não citados nominalmente, resistramos aqui o mais sincero
reconhecimento. Queremos expressar também nossos agradecimentos
ao Prof. W. S. Fyfe pelas estimuJantes discussões e permissão para o
uso dos laboratórios da Universidade de Westem Ontario, aos cole-
gas Darei H. Lindenmayer, Persio Mandetta e C. Oiti Berbert pela
leitura dos manuscritos e fmalmente, à Doceseo pela autorização para
a divulgação.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, F. F. M. de, 1969, Divisão crono-esbatigráfica do Pré-Can,-
briano da Plataforma Brasileira, Soc. Bra. de Geol. XXIII Congr.
Bras. Geol. Rerumo da, con[. e com.

1971, Geochronological division of the Pre-Cambrian of Sou-
th Anierica.Rev. Bru. Geo,c., 1,13-21.

ANHAEUSSER, C. ~, 1976, Archean Metallogeny in Southem Africa.
Econ. Geol., 71, 16-43.

ANHAEUSSER, C. R., MASON, R., VILJOEN, R. P., 1969. A reapprai-
sal of some aspects of precambrian shield geology. Geol. Soe. Am.
Bull.80, 2175-2200.

ARNDT, N. T., NALDERETI, A. J., PYKE, D. R., 1977, Komatiltic
rocks fi;om Mumo Township, Ontario, J. Petrol., 18, 319-369.

BARAGAR, W. R. A., 1966, Geochemistry of the Yellowknife volcanic
rocks, J. Eart. Sei. 3,9-30.

BARAGAR, W. R. A., GOODWIN, A. M.,1969, Andesites and Archean
volcanism of Canadian Shield. Bull. Oregon Dep. Geol. Min. IndUlt.,
65,121-142.

BARBOSA, O. et ai, 1964, Geologilz e geologilz econômica do Vale do
Rio Curaçd: DNPM ReI. Int., Rio de Janeiro.

BATEMAN, J. D., 1958, Uranium bearing auriferous reefs at Jacobina,
Brasil., Econ. Geol., 53, 417-425.

BLISS, N. W., STIDOLPH, P. A., 1969, A review of the Rhodesian
basement oomplex. Geol. Soe. S. Afr., Spec. pub. 2, 297-304.

CANN, J. R., 1970, Rb, Sr, Y, Zr and Nb in some ocean Ooor basaltic
rocks. Earth Planet. Sei. Lett., 10,7-11.

1971, Major element variations in ocean-Ooor basalts PhiL
Tran,.' Roy. Soe. Lond. A., 268, 495-505,1971.

CHURCH, B. M., 1975, Quantitative classification and chemical oompo-
sition of common volcanic rocks. Geol. Soe. Am. Bull., 86, 257-263.

CLOUD, P. E., 1976, Major features of crustal evolution. Geol. Soe.
South Africa, Annexure to V. LXXIX 33p.

CONDIE, K. C., 1976, Trace-element geochemisby of Archean greens-
tone belts; Earth. Sei Review,., 12, 393-417.

CONDlE, K. c., HARRISON, N. M., 1976, Geochemistry of the Ar-
chean Bulawayan Group; Midlands greenstone belt, Rhodesia.
Precam. Re,., 3,253-271.

CORDANI,. V. G., 1973, Evolução geológica Pré-Cambriana da faixa
oosteira do Brasil, entre Salvador e Vitória, Te,e de Livre DocêncÚl,
Inst. Geosc. USP., São Paulo.

1976a, Comentários sobre os dados geocronológioos dispo-
níveis para a folha Aracaju. Carta geológica do Bralil ao milioné,i-
mo,folha Aracaju (SC-24), t58-166. Bras.1ia, DNPM.

1976b, DeterminlzçiJe" Rb-Sr em rocha tota14mo,tra, de Ca-
rafba rBA). (Correspondência para Docegeo).

1977, Metavulcânica, da regiífo de Santa Luz. Determinaçõe, K-Ar. Da-
dos a1U1lítico,. (Correspondência para Docegeo).

1978, Granito de Santa Luz (Di,trito Le,te) dado, a1Ullítico, Rb/Sr em
rocha total. Correspondencia para Docegeo).

CORDANI, V. G., IYER, S. S., 1976, Comentários sobre as determina-
~es geocronológicas disponíveis na folha Salvador. Carta geológica
do Bralil ao milionélimo, folha Salvador .(SD-24), 77-90. Brasília,
DNPM.

ENGEL, A. E. J., ITSON, S. P.,-ENGEL, C. G., STICKNEY, D. M.,

71



ANAIS DO SIMPÚSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

-

GRAY, E. I. Ir., 1974, Crustal evolution and global tectonics:
A petrogenetic view. Geol. Soe. America Bull., 85, 843-858.

FERREIRA, O., 1972, Carta teetôniCil do Brasil-NotíCÍll expliClltiva.
DNPM.

FRAREY, M. I., ROSCOE, S. M., 1970, The Huronian SupeIgloup
North of Lake Huron., Geol. SUTIl. of Cano papo 70-40, 143-158.

GELlNAS, L. BROOKS, C. PERRAULT, G. CARIGHAN, I., TRU-
DEL, P., GRASSO, F., 1977, Chemo-stratigraphic divisions within
the Abitibi Volcanic Belt, Rouyn-Noranda District, Quebec. Geol.
Assoe. Cano spec. pap., 16, 265-296.

GLlKSON, A. Y., 1971, Primitive Archean element distribution par-
tems: chemical evidence and geotectonic significance. Eart. Plonet.
Scie. Lett., 12,309-320.

1972, Early Precambrian evidence of primitive ocean crust and island
nuclei of sodic granitt:. Geol. Soe. Am. Bull., 83, 3323-3344.

GOODWIN, A. M., 1977, Archean volcanism in Superior Province,
Canadian Shield. Geol. Assoe. Cano Spec. papo 16, 205-242.

GOODWIN, A. M., RIDLER, R. H., 1970, The Abitibi Orogenic Belt.
Geo/. SUTIl.Canada, paper 70-40,1-30.

HALLBERG, I. A., 1972, Geochemistry of archean volcanic belts in
the Eastem Goldfields region of Westestern Australia. J. Petrol. 13,
45-56.

HALLBERG, I. A., CARTER, D. N., WEST, K. N., 1976a, Archean
volcanism and sedimentation near Meekathana, Westem Australia,
PreCllmbrian Res. 3,577-595.

HALLBERG, I. A., JOHNSTON, C., BYE, S. M., 1976b, The Archean
Marda Igneous complex, Westem Australia. PreCllmbrian Res. 3,
111-136.

HART, S. R., BROOKS, C., KROGH, T. E., DAVIS, G. L., NAVA, D.,
1970, Ancient and Modern volcanic rocks: A trace element model.
Earth P/anetary. Sei. Lett. 10, 17-28.

IAKES, P. WHITE, A. I. R., 1972, Major and trace elements abundance
in volcanic rocks of orogenic areas. Geol. Soe. Am. Buli. 83, 29-40.

IOLL Y, W. T., 1977, Relations between Archean lavas and intrusives
bodies of the Abitibi Greenstone Belt, Ontario - Quebec. G«JL
Assoe. Cano spec. paper 16, 311-330.

IORDAN, H., 1973, Grupo Minas no nordeste da Bahia, Brasil. Soe.
Bras. Geol. XXVII Congr. Bras. Geol.Anais, V2, 79-104. .

KISHIDA, A., 1979, Caracterização geológica e geoquímica das seqüên-
cias vulcanossedimentares do Médio Rio Itapicuru, Bahia. Te,e de
Mestrado. Uno Fed. da Bahia.

KUNO, H., 1968, in Hess, H. H., Poldervaart, Arie, (oos). Basalts, V2,
623-688. Intersci. Publishers New York.

LEO G. W., COX, D. P., CARVALHO, I. P. P., 1964, Geologilldaparte
sul da Se"a de lacobina, Bahia, Brasil. DNPM, DGM., BoI. 209. Rio
de I aneiro.

MARTIN, R. F., PlWINSKII, A. I., 1972, Magmatism and tectonic
settings., l. Geophysiea/ Res., 77,4966-4975.

MASCARENHAS, I. F. de, 1973, A geologia do Centro-Leste do Esta-
do da Bahia. XXVII Congr. Bras. de Geol.;Anair, Soe. Bras. Geol. 2,
35-66, Aracaju 1973.

1976, Estruturas do tipo "greenstone belt" no leste da Bahia. Soe. Bras.
Geol. XXIX Cong. Bras. Geol. Conferência (não publicada).

MASCARENHAS, J. F. de, GUIMARÃES, I. T., MORAES. L. C. de,

72

QUEIROZ, C. I. A., MARINHO, M. M., NEVES, I. P. dos, 1975,
Geologia da folha de Senhor do Bonf'un, Projeto BtlhÚl, ReI. Final,
volume V.

MILLER, L. I., 1975, The Archean eusoosyncline or the Pi1bara, Aus-
tralasian Inst. Min. Met., 5, 55-63.

MIYASHIRO, A., 1974, Volcanic rode seriesin island ares and active
continental margins.,Am. l. Sei., 274, 321-355.

NOCKOLDS, S. R., ALLEN, R., 1953, 1954,1956, Thegeochemistry
of some igneous rock series. I, 11, m., Geoehim. Cosmochim.Actll,
4,105-142; 5,245-285; 9,34-77.

PEARCE, I. A., CANN, I. R., 1973, Tectonic setting ofbasicwlcanie
rocks determined using trace elements analyses. ElUth PlIlMt. Sei.
Lett., 19, 290-300.

PETTIJONH, F. I., 1972, The Archean af the Canadian Shield:arésu-
mé., Geol. Soe. Am memoir, 135, 13ÜI49.

PIRES, A. B., PORTELA, A. C. P., SANTOS, E.L., INDA. H. A. V.,
1977, Projeto rochas bdsieas e ultrabdlic4, de Eucllda dll CunJuz,
Relatório Final, vol. Ia. Secretaria das Minas e Energia do Estado da
Bahia/PROSPEC.

PRETORIUS, D. A., 1974, Tbe nature of the Witwatersrand goldura-
nium deposits. Universo Witwatersrand, Econ. GeoL ReI. Unlt.,
Information circular, 86.

ROSCOE, S. M., 1969, Huronian rocks and uraniferous conglomerates
in the Canadian shield. Geol. Survey Cano paper 68-40, 205.

SA, E. F. I. de, BARTELS, R. L., NEVES, B. B. de B., MC REATH, I.,
1976, Geocronologia e o modelo tectono-magmáüco da Chapada
Diamantina e Espinhaço Setentrional, Bahia, Soe. Bras. Geol.,
XXIX Congr. Bras. Geol., Conferência (não publicada).

SElXAS, S. R. M., MARINHO, M. M., MORAES, O. FQ., AWDZIEJ,
I. 1975, Geologia das Folhas Itaberaba e Serrinha, Projeto BtlhillO
ReI. Final., CPRM/DNPM. Salvador.

TAYLOR, S. R., 1969, Trace element chemistry of andesites ud asso-
ciated calc-alcaline rocks. Oregon. Dep. Geol. Min. IMIA(. Buli.
65,43-64.

VlUOEN, M. I., VIUOEN, R. P., 1969a, The Geology and geochemis-
try of the Lower Ultramafic Unit of the Onverwacht Group and a
proposed new classification of igneous rocks., Geol. Soe. South
A!riCll. spec. publ., 2,55-85.

VIUOEN, R. P., VIUOEN, M. I., 1969b, Tbe geological and geoche-
mical significance of the Upper Formations of the Onverwacht

Group., Geol. Soe. South AfriCll; spec. publ., 2, 113-151.
VIUOEN, M. I., BERNASCONI, A., COLLER, van N., KINLOCH, E.,

VIUOEN, R. P., 1976, The geology of the Shangani nickel deposito
Econ. Geol., 71,76-95.

WALKER, R. G., PETTIJOHN, F. I., 1971, Arçhean sedimentation:
analysis of Minnitaki Basin, Northwestern Ontario, Canada., GeoL
Soe. Am Buli., 82, 2099-2130.

WILSON, H. D. B., ANDREWS, P., MOXHAM, R. L., RANSLAL, K.,
165, Archean volcanism in the Canadian shield. Can. lour. EaTth.
Sei., 2,161-175.



PARtt fi - EMBASAMENTO DO.CRATON

A ORIGEM DO GRANODIORITO GAMELEIRA, CARACTERÍSTICAS
GEOQUÍMICAS E SUAS RELAÇÕES coM OS EVENTOS

TECTOMETAMÓRFICOS REGIONAIS

Rei1vddo Ant6nio Petta
I,." Míche1 Legt'tI1Id

UFRN

o batólito Gameleira é um corpo granodiorítico homogêneo, com área de 40 km2,
que se situa na borda NE da seqüência vulcano-sedimentar dO Contendas-Mirante.
De granu1açio média ele é constituído de quartzo, microc1ina, plagioclásio (10-20%
Ao) biotita, muscovita e opacos além dos acessórios apatita, titanita e zireio, Em
lâmina, pode-se observar uma granu1açlo cataclásticaque envpl\le principalmente o,
plqioclúio, o quartzo e menos intensamente os feldspatos potássicos. A biotita
primária é. geialmente substituída seja por clorita seja por muscovita mais quartzo.
Estes dois processos (granulaçlo e retromorfase 1M)f4cies xisto-verde) indicam que
o 6ltimo evento tectonometamórfico dos metassedimentos em tomo do granodio-
rito afetoQ também o batólito. Nas rochas do embasamento granulítico de Jequié,
() hiperstênio é bordejado pela Homblenda e nos gnaisses à anfibólio que margeiam
o mesmo o craton, a homblendaé parcialmente transformada em biotita. ~stas
transformações indicam uma fase de retrometamorflSlllo,que se acredita ser a reati-
vação

. do embasamentoassociadaao metamorfwno de f4ciesxisto-verdedos metas-
sedimentos de Contendas-Mirante.

INTRODUÇÃO
Os metassedimentos do Complexo Contendas-Mirante,

foram alvos de estudos geológicos desde os idos de 1905,
com trabalhos de Branner e Derby, que estudando as zonas
limítrofes da Chapada Diamantina,ali identificaram zonas
metamórficas de baixo grau.

Até o presente, poucos trabalhos ali se acumularam, sendo
que até 76, quando Mascarenhas, comparou suas característi-
cas às estruturas tipo greenstone belta, o interesse da área foi
simplesmente voltada a jazidas economicamente viáveis que
ali se apresentavam. Foi somente com inícios dos' trabalhos
da C.B.P.M. e da UFBa. em 76, que as estruturas e a estrati-
grafia da área começ8ram a ser elucidadas.

Mesquita (78) identificou como fonte para os metassedi-
mentos duas áreas, situadas a NE e SE, que pela analogia
com estruturas de correntes marinhas e transporte de mate-
rial, parecem serem estas originadas a partir dos proton-
-cratons mais antigos que margeiam o Complexo Contendas-
-Mirante no lado oriental.

Marinho et alli (78, resumo das comunicações do XXX
C.B.G.) dataram a regilo e elaboraram uma seqüência estrati-
gráfica para os inetassedimentos, considerando os corpos gra-
níticos como intrusivos e aceitando as idades de Cordani (73).
para os mesmos.

Neste trabalho, os autores pretendem discutir a petrograf1a
do Batólito Gameleira e suas relações de contato com os
metassedimentos, bem como os fenômenos tectometamórficos
que afetaram nIo IIÓo granito, mas também as rochas do
embasamento desses metassedimentos.

DESCRIÇÃO 00 BATOLlTO
O Batólito Gameleira é um corpo granítico bastante homo-

gêneo, com dimensões aflorantes de 15 km de comprimento
(N-S) e 20 km de largura (E-W) sendo que a porçlo sul é
mais estreita.

Está limitado pelos paralelos 13020' e 13040' de latitude
sul e pelos meridianos 4Q035' e 4()O50' de longitude oeste.

Macroscopicamente é C01Rpostopor granitos a áuas micas;
biotita e muscovita e raramente só a biotita.

Sio rochas equigranulares, localmente isotrópicas, porém
com porções bem orientadas.

Essas feições gnaissicas parecem afetar mais as bordas
do corpo, onde as micas se orientam em foliações N-S, do
que o centro onde se desenvolvem cristais maiores de feldspato
de potúsio que niopossuem orientações preferenciais.

Possuem uma variaçio de coloraçlo que vai desde um róseo
até um cinza esbranquiçado, apresentando localmente outras
gamas de variações intermediárias a es~.

Nos de tonalidade rosea, nota-se que a coloraçio é provo-
cada pelo feldspato potássico desta cor, presente em grande
quantidade, porém um exame cuidadoso revela nestas rochas,
quantidades consideráveis de plagioclásios, responsáveis
muitas vezes pelo clareamento da cor destes granitos.

Os melhores afloramentos deste tipo granítico estão na
Lagoa do Vaqueiro, Fazenda Boa Vista e próximo ao Melio,
envolvendo a Vlla da Gameleira que lhe confere o nome.

Os de tonalidade cinza aio muito semelhantes ao granito
róseo, quanto a textura e granulaçio. Sio caracterizados
por uma cor acinzentada mais ou menos carregada devido a
presença de feldspato cinza esbranquiçado. Ocorre princi-
palmente nas porções laterais do corpo, ou seja, no Sinete,
Alagádiço de Cinza, Fazenda Nova Esperança,. Riacho, etc.

Localmente temos rochas de coloração rósea acinzentada
que geralmente apresenta fenocristais de feldspatos, que por
vezes se apresentam orientados.

Sio quase sempre leuc0cr4ticas, de granulaçio média, se
bem que nIo faltem termos grosseiros, como por exemplo,
na área central do corpo.

Como dito anteriormente, o granito pode localmente apre-
sentar orientações, indicadas pelo alinhamento das biotitas,
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q~e. por vezes po<1emse concentrar em porçoes 810ngadas
paralelas a estas orientações.

A muscovita, comumente associada aos granitos da borda
pode se acumular em núcleos próximos a porções gnaissifi-
cadas ou a veios quartzosos que cruzam a rocha em várias
direções.

E comum encontrar-se veios pegmatíticos nas bordas do
batólito, os quais cortam os metassedimentos que envolvem
e também o próprio corpo granítico.

Os vetos quiu1zosos e pegmatíticos que cruzam o granito
possuem várias direções, sendo que as predominantes são as
NW-SEe NE-SW.

O comportamento estrutural do botólito em estudos de
campo parece evidenciar uma característica intrusiva, com
zonas de metamorflSIDo de contato margeando a parte oeste
do corpo, onde nota-se o desenvolvimento de porftroblastos
de andaluzita e sillimanita.

Na borda oriental do batólito, encontra-se uma fma faixa
gnáissica que margeia o granodiorito e o separa do contato
direto com os metassedimentos. Esses gnaisses são de granu-
lação bem fina e localmente podem intercalar-se aos metasse-
dimentos.

PETROGRAFIA
O granodiorito Gameleira, apresenta uma grande homoge-

neidade, indicando ser todo o batólito proveniente de mesma
manifestação anatética.

Se comporta dentro dos padrões petrográficos dos grano-
dioritos tendo dentro da mineralogia primária uma composi-
ção de quartzo, feldspato de potássio, plagioclásio e biotita
e como resultado de retrabalhamento secundário de retro-
morfose a clorita, muscovita e opacos.

Possui granulometria média e bastante homogênea, porém
quando observado em escala de lâmina, pode-se distinguir
zonas de granulação cataclástica mais fma.

O plagioclásio, constituinte primário do granito se apresenta
levemente zonado (23-15% de Ao) em cristais xenomórftcos
e muitas vezes cataclasado e deformado.

Ligado com a deformação temos a substituição do mesmo
pelo feldspato de potássio que parece ser formado a partir

FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
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das zonas fraturadas do plagioclásio.
A substituição pode ser bastante avançada e neste caso

os restos do plagioclásio se apresentam completamente incluí
dos dentro do feldspato de potássio.

O quartzo, em cristais xenomórftcos e geralmente com
estrutura poequilítica intersticial, apresenta contato ameboide
com os outros constituintes minerais. Segundo algumas zonas,
o mesmo apresenta estrutura cataclástica, de extinsão ondu-
lante e textura "mortar".

Estando menos deformado que o plagioclásio, o feldspato
de potássio quase sempre se apresenta como a microc1ina,
levemente pertitica e xenomórfica. Sua deformação é geral-
mente localizada nas zonas de fraturação, de granulação e da
retromorfose.

No contato como plagipclásio, o feldspato pode apresentar
estrutura mirmequitica .e borda albitizada. A. primeira pode
ser também parcialmente substituída ou assimilada pelo felds-
pato de potássio.

Localmente o feldspato pode desenvolver uma tendência
porftroblástica, incluindo o plagioclásio e a biotita.

A biotita, em pequena quantidade, está quase sempre pre-
sente nos processos de deformação, onde aparece com varia-
ções que vão desde o plano de clivagem dobrado, até o com-
pleto fraturamento do mineral.

11comum encontramos nessas zonas, produtos secundários
tais como clorita, muscovita e opacos que são resultantes da
transformação da biotita.

A muscovita está ligada intimamente com a orientação da
biotita, ou por vezes esta, se impõe por cima da mesma em
direção totalmente transversa. Neste caso não ocorre a asso-
ciação da muscovita com o opaco.

A partir destas observações petrográftcas pode-se concluir
a seguinte seqüência de eventos.

Parece ter havido de início uma intrusão de composição
granodiorítica com plagioclásio zonado e biotita.

Submetida a um primeiro efeito tectônico temos a defor-
mação da rocha, e ligado à mesma, a fraturação dos plagioclá-
sios e a substituição parcial pelo feldspato de potássio.

Uma segunda deformação afeta o granito, sobretudo as
bordas de maneira menos íntima. A rocha é localmente defor-
mada, seguindo-se uma fraturação bem defmida onde acontece
a retromorfose da biotita segundo as reações.

1) Biotita AI + O2 + Quartzo Zengita + Magnetita.
2) Biotita + H2O Clorita + quartzo + K+

OS GNAISSES A ANFIBÓLIO
Este conjunto é relativamente homogêneo, tendo como a

rocha mais representativa o gnaisse à homblenda, que é uma
rocha de granulação média, tendo como minerais principais,
plagioclásio, quartzo, feldspato de potássio, homblenda e
biotita e como ascess6rios a titanita, a apatita e o 'zircão.

Localmente pode-se observar porções mais ricas em anfi-
bólios e de granulação mais fma.

O plagioclásio é levemente zonado com Ao 15% variando
até 7% nas bordas e seu contato com a microclina apresenta
bordas albitizadas.

A microclina é levemente pertítica e muitas vezes se apre-
senta em estrutura intersticial.

Os ferromagnesianos geralmente se agrupam em agregados
constituídos de homblenda, biotita, opacos e titanita.

Pôde-se notar duas gerações de biotitas. A primeira, mais
antiga que a homblenda, se apresenta em cristais bastante
desenvolvidos, comumente orientados e inclusos na hom-



PARTE 11- EMBASAMENTO DO CRATON

blenda.
No caso da segunda geração, os cristais são menores, de

aspecto denteado e sua colocaçlo é observada como termina-
ção dos cristais de homblenda.

Nota.se em algumas amostras a substituição de homblenda
pela associação biotita-plagioc1ásio.

Devido à sua mineralogia, estas rochas, podem ser clara-
mente agrupadas no fácies anfibolítica.

Fato bastante notório é a recrista1izaçio em uma segunda
fase, onde nota-se uma mobi1ização potássica responsáiel
pela transformação da homblenda em biotita, segundo a
reação:

K+ + homblenda ~ plagioclásio+ biotita.

ROCHAS GRANULITICAS DA BORDA W 00 COMPLEXO
JEQUIe

O embasamento granulítico desta zona é principalmente
constituído de wna rocha leucocrática, localmente com
intercalações de gnaisses mais ricas em ferromagnesianos.

Os componentes principais são mesopertita, plagioclásio,
hiperstenio, homblenda verde ou morron, quartzo e a ilmenita,
podendo ser encontrado o diopsídio nas rochas mais ricas em
ferromagnesianos.

Como assessórios, a apatita, o zireio e a monazita são os
mais encontrados.

A orientação da rocha é essencialmente indicada pelo
alinhamento dos ferromagnesianos, que são quase sempre indi-
vidualizados em agrupamentos com forma de ninhos ovais
bastente alongados.

Podemos distinguir entre os minerais duas gerações separa-
das'por wn processo tectometamórfico.

A primeira geraçio pertencem o hiperstênio e o plagio-
clásio.

O plagioclásio é quase sempre deformado e poligonizado.
Ugada a essa deformação, podemos observar wn processo
de assimilação, de digestação do plagioclásio pela mesoper-
tita.

Sempre muito alterado, o hiperstênio apresenta ao redor de
suas bordas uma cintura de homblendá verde que pertence
a wna segunda geraçio.

Esta homblenda verde pode também ser encontrada ao
redor das ilmenitas ou em estruturas intersticiais englobando
as mesopertitas traduzindo desta maneira wn reajustamento
mineralógico dos ferromagnesianos das rochas granulíticas,
durante wna fase metamórfica tardia, mais hidratada.

O feldspato potássico se apresenta sob a forma, seja de
pertita ou mesopertita e é irregularmente triclinizado. Porém
de wna maneira geral a microclina é mais comwn.

O quartzo é tipicamente xenomórfico, ameboide e poequi-
lítico intersticial.

A ilmenita é xenomórfica e alongada. Associada com os
ferromagnesianos ela apresenta em inclusões o zirclo e a apa-
tita.

Os zircões são geralmente de grande dimensão, zonados,
com a forma exterior subarredondada, sendo que muitos
destes minerais são quebrados, traduzindo wna hiStória da
rocha, relativamente complexa.

Como cOnclusão, pode-se dizer que as rochas granulíticas
da borda oeste do craton do São Francisco sofreu pelo menos
dois eventos tectometam6rficos.

Um primeiro no fácies granulito, ,é o responsável pela apa-
rição do hiperstênio-

Um segundo, no fácies anfibolítica é o causador do apare-
cimento homblenda verde e da remobi1izaçio do feldspato
de potássio, segundo a reaçlo:

H2O + ~;~têniO + plagioclásio+ (Si02) ~ Hb + pertita.

Neste caso, pode-se afmnar que a borda oeste ~o atual
complexo do Jequié serviu de embasamento a wn ciclo tecto-
metamórfico que reativou o mesmo embasamento, transfor-
mando-o do fácies granulito ao fácies anfibolítico.

GEOQImnCA
A partir das análises químicas, foram determinadas as

composições normativas para esses granitos, pelo método de
KUMMERT, LAUREAU et MICHOT, 1970, que permite o
cálculo da epinorma, mesonorma e catanorma.

FIG. 2 - DIAGRAMA STRECKEISEN (76) MOSTRANDOA CLASSI-

FICAÇÃO DAS ROCHASGRAN!TICAS DO BATÓLITO GAMELEIRA
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A escolha da mesonorma como a mais representativa do
batólito, foi devido a mineralogia das rochas serem mais com-
patíveis com a mesma. Assim, norma e composiçio modal
podem ser consideradas quase que idênticas.

. Os pontos representativos da norma de 09 (nove) amostras
da intrusio batolítica da Gameleira, foram lançadas no triân-
gulo Q.P.A. (Streikesen, 1976).

A distn'buiçio destes se dividem ao lado da linha que separa
os campos dos granitos dos granodiorios, com wna melhor
concentraçio na área granodiorítica (ftg. 2).

Os pontos do campo granítico são mais disseminados
e corespondem às rochas mais ricas em muscovita ,secundá-
ria.

O Batólito da Gameleira é então wna rocha granodiorítica,
cuja homogeneidade química foi localmente perturbada
pelo processo de muscovitizaçio.

Por outro lado, a colocaçio desses mesmos pontos no tri-
ângulo Qtz, Fk, Alb, indicam que a intrusio é constituída
de wna rocha tipicamente anatética (frgura 3), pois os pontos
se localizam no campo da maioria dos granitos anatéticos e
quase todos no campo da maior freqüência (Winlder e Von
Platen, 1951).

Neste mesmo tJiângu10 fof!UJlcolocados os dados experi-
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FIG. 3 - DIAGRAMA Qz, ORT, ALB COM LOCALIZAÇÃO DO CAMPO
DAS ROCHAS GRAN1TICAS DO BATÓLITO GAMELEIRA
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Fig. 4 - Diagrama de vadação químic.a para as a18:)stras do batôlito

Gameleira.

mentais de fusão anatética para diferentes pressões e diferen-
tes teores em amortita dos plagioclásios (fig. 5).

Fora das 04 (quatro) rochas mais ricas em potássio, conse-
qüentes da muscovitização, a nuvem dos pontos, se centraliza
sobre os entéticos Qtz, Fk, Alb, para pressão de 8:zO de
4 a 5 Kb.

Se leVarmos em conta que o plagioclásio do granodiorito
é levemente zonado (de 23 a 15% An) é preciso admitir
que a fusão anatética foi inconcruente. Isto pode ser confiro
mado pela petrografla, que mostra um plagioclásio deformado,
durante a mobilização potássica.
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Em conclusão, o batólito da Gameleira é constituído de
uma rocha granodiorítica de composição eutética para PH:zO
de 4 a 5 Kb e uma temperatura 4e mais ou menos 7000c.

Estes valores de PeT correspondem a parte superior do
fácies granulítica, para um metaniorflSIDo de pressão fraca.

Embora o granodiorítico não apresente processos de
diferenciação (os valores de SiO:z são entre 72.9 e 70.6%),
o estudo 4a evolução dos teores de cations em função de
SiO:z, põe em evidência o coJ11P.Ortamentoparticular das
rochas mais ricas em potássio.

Para o CaO, MgO, Ah03 e Fe:z03, as variações em função
de srO:zsãolineares(fig.4. a,b,c,d). .

Em oposição o comportamento do Na:zO e K:zO é singular
e muito claramente se individualizam dos trends lineares;
um positivo e o outro negativo separando as amostras do
granodiorito das amostras de granitos.

As amostras de granodiorito têm um trend negativo para o
K:zO e positivo para Na:zO (flg. 4. e,f).

As amostras do granito têm um trend positivo para K:zO
e negativo para Na:z O.

Isto pode sugerir uma substituição de N~O por K:zO
durante o processo de deformação e de muscovitização.

Inúmeros trabalhos recentes, tentam mostrar que as rochas
do fácies granulítico tomam-se mais pobres em elementos
granitóffios (U, TIl, K, Rb. . . . .)que aqueles localizados em
áreas metamórftcas menos profundas (Ueir K., 1965 e 1973b,
Moine B., 1973).

Durante as transformações mineralógicas e/ou fusões gra-
níticas, os elementos como K, Rb, U, Th migrariam para fora
das zonas granulíticas, na direção dos níveis superiores. Esta
migração poderia se fazer através dos processos diapiríticos
dos granitos anatéticos mais sensíveis sobre a variação dos
elementos traços. Isso levaria por exemplo a uma elevação
da razão K/Rb no fácies granulítico (Moine, 73).

Os valores da razão K/Rb do granodiorito da Gameleira
se distn'bui entre 160 e 280, que coincide com a tendência
principal, defmida por D. M. Shaw (1968).

Por outro lado, os valores das rochas granulíticas da borda'
oeste do embasamento Jequié, são mais elevadas (de 300 a
600), afastando-se assim da tendência principal de Shaw.

Qz

Fig. 5 -Triângulo eutêtico Qz-Ort-Alb. para o granodiorito G..,leira.
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Interessante também é notar que os gnaisses 1 homblenda
têm valores K/Rb similares ao granulito, e que do os valores
da tendência principal para o fácies anfibolítica, pois QSvalo-
res encontrados por Shaw, para o fácies granulítico do maio-
res ( > 1.000).

Esta observação é confllmadapela petrografJa, que mqstra
uma retromorfose dos granulitos da borda oeste do Complexo
Jequié para o fáCiesanfibolítica, com formação de anfibólios
secundhios origii1ados do hiperstênio. Isto. e a feldspatização
que afetou a rocha, poderiam ser. responsáveis pela redução
dos valores da razão K/Rb nestas rochas.

'A comparação das distribuições dos valores do 108 K/Rb
em função do K, dos granitos, gnaisses.1 homblenda e das
rochas granulíticas (flg. 6), parece indicar que o processo de
feldspatização que afetou o granito; o gnaisse à homblenda
e os granulitos, seria um único evento, caracterizado para
um K/Rb de 250 a 300.

O efeito deste processo fez abaixar os valoreS desta razão
para as rochas do embasamento e elevou este valor para os
granodioritos.

Confllmando isto podemos notar que as amostras 2, 3, 6 e
9, que têm seus valores de K/Rb mais próximos do real; do
aquelas que .foram mais afetadas pelo processo de substitui-
ção Na-K.

Isto poderia sugerir que os processos deretromorfose liga-
dos com a feldspatização, sobre os três tipos de rocha, seria
contemporâneo.

CONCLUSÃO
O .Bat6lito Gameleira é constituído por um granodiorito

a biotita, bastante homogêneo.
Esta rocha parece ter sua origem ligada a uma fusão inco-

gruente na parte supettor do fácies granulítico, para uma
pressão de H2O de 4 a 5 Kb e na temperatura aproximada
de 7000c sePH 2O= P total.

Posterior 1 sua cristalização, o granodiorito foi afetado por
um processo de deformaçlo ligada com a retromorfose da bio-
tita em clorita e muscovita.

Este último processo tectônicopode ser o mesmo que
reativou o embasamento granulítico no fácies anfibolítico,
produzindo no bat6lito uma hom08enização da razão de
K/Rb para um valor médio de 250 a 300, que é a mesma
encontrada nos gnaisses a 1U1fibólioque margeiam os inetasse-
dimentos 1 este.

As condições de pressao e temperatura das deformações.
granodioríticas correspondem ao fácies xisto-verde, que é
também o grau de metamorfismo dos metassedimentos do
complexo Contendas-Mirante, em volta do batólito.

Além do mais, na borda este, o corpo granodiorítico é
margeado por uma faixa de gnaisse flDOque poderia corres-
ponder a uma zona de granodiorito granulado. .

Tudo isto parece indicar que se o granodiorito foi introsivo
(Marinho, et alli, 1978) os últimos eventos tectometamórficos,
que afetou os metassedimentos, retrabalhou a intrusão.

Ligada a existência da faixa gnáissica na borda E do grano-
diorito e da ausência completa de testemunhos de metamor-
fismo de rontato nos metassedimentos, desta margem (alumi-
nosilicatos, só a oeste), parece que a d~formação foi mais
intensa nesta regilo. Notand<He inclusive que. na regilo
compreendida entre a intrusão e o embasamento, há a super-
posiçlo de duas e por vezes três direções düerentes da xisto-
sidade.

Na descrição de Marinho M. M. et alli (1978), deste grano.
diorito introsivo destaca-se: "um forte. ciulhamento no conta-
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to com os xistos, notando-se nestes um íntenso desenvolvi-
mento de nódulos contendo andaluzita e/ou, cordierita, o que
surgiria uma colocação introsiva para os corpos, não fossem
as evidências geocronológicas. que apontam uma geracã'o pre-
térita para os mesmos".

Esta observaçã'o, ligada ao exposto anteriormente, corro-
bora pariOa defmição que uma última fase de deformação dos
metassedimentos se supelpÕe 1 intrusão granodiorítica.

Esta deformação afetou sobretudo as bordas do bat6lito
e desta Rumeira a análise isot6pica de Rb/Sr em rocha total
do centro do granito pode indicar o tempo da cristalização
inicial do corpo.

No mesmo trabalho, Marinho, op: cito descreveu também
doiS tipos graníticos para a área. Um tonalítico, isotr6pico
e plagioclásico e outro granodiorítico, à biotita granito,
com variações subordinadas mais feldspatizadas.

O Bat6litoGameleira pertence ao segundo grupo e a única
análise isot6pica do mesmo, se coloca em um po"nto sobre
a isOClonade 1987 :t 31 m.a. com Ro ~ 0,708:t 0;066 (Cor-
dani, 76 e Marinho, 78).

Porém, tendo .em vista o relacionamento de substituição
do plagioclásio pelo feldspato potássico, podemos rltciocinar
que o segundo grupo é de fato o primeiro grupo (tonalito e
granodiorito) metassomatizadoe mobilizado, para o qual,
Marinho encontrou uma isocrona de 3.180 :t 190 m.a. com
uma razão anormalmente baixa.

Finalmente a hist6ria do granodiorito pode se resumir em
um metassomatismo potásSico Sobre uni tonalito ou granodio-
rito plagioclásico,. prov~do umaremobilização anatética
e a intrusio nos metassedimentos. Sendo qut a última fase
tectGmetamórfica que atingiu os metassedimentos, deformou
e provocou um metamorfwno retr6grado no bat6lito da
Gameleira.
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A REGIÃO DA SERRA DE JACOBINA, UM PALEORELEVO ATIVO

DURANTE A SEDIMENTAÇÃO DOS GRUPOS
I

CHAPADA DIAMANTINA E BAMBUI

Adevanil de Santana Lamartin Montes
Manuel Lamartin Montes

MME-DNPM-Projeto RADAMBRASIL

Mareei Auguste Dardenne
Universidade de BrasílÜl -Departamento de GeociêneÜls.

Sedimentologic studies in central Bahia state showed that the paleorelief of the
Serra de Jacobina was active during the Riphean, constituing the sediments source
to the Chapada Diamantina and &ambuí Groups, at least in Lençóis - Andaraí -
Morro do Chapéu. The most important arguments wlúch suppOrt this interpretation
are as follow:
- The paleocurrents analyzed through cross bedding measures in Lavras Formation

indicate a direction from NE to SW.
- The statistic treatment of the size pebbles in Lavras and Bebedouro conglomerates

showa size reduction from NE to SW.
- 80th diamantiferQus congl()merate of the Lavras Formation and Bebedouro For-

mation have pebbles of green quartzites, typical of the Serra de Jacobina Group.

INTRODUçAo
Por sua extensão geográfica e interesse econômico no Esta-

do da Bahia, os Grupos Chapada Diamantina e Bambuí necessi-
tam de estudos localizados em áreas chaves para permitir o
avanço do conhecimento até agora adquirido. Seguindo-se
este princípio, foram selecionadàs 2 áreas prioritárias na região
Centro-Leste do Estado da Bahia, abrangendo a região de
Lençóis - Andaraí - Mucugê e, outra, compreendendo parte
dos municípios de Morro do Chapéu e Jacobina (fig. 1).
Nestas áreas desenvolveu-se mapeamento geológico e proces-
sou-se a uma análise sedimentológica tentando-se reconstituir
os paleoambientes e as áreas fontes dos Grupos Chapada
Diamantina e da base de Grupo Bambuí. Fora dessas 2 áreas
foram visitados inúmeros afloramentos na Chapada Diaman-
tina, além de áreas consideradas impOrtantes nos Estados de
Minas Gerais e Goiás, procurando-se conseguir uma ampla
regionalização dos dados observados.

QUADRO GEOLóGICO REGIONAL
O GrupO ChapadaDiamantina. ocupa uma v~ta área da

parte central da Bahia, ocorrendo nas folhas ao milionésimo
Salvador, Brasília, Aracaju e.São Francisco, tendo uma espes-
sura estimada entre 2 a 3 mil metros. A Formação Rio dos
Remédios ocupa uma posição basal no grupO sendo formada
pOr derrames vulcânicos ácidos (riolitos, riodacitos e dacitos),
quartzitos e conglomerados, tendo sua faixa de maior repre-
sentatividade na borda ocidental da Chapada Diamantina.
A Formação Paraguaçu é a unidade mais espessa do GrupO,
sendo integrada por arenitos, argilitos com níveis coriglome-
ráticos locais, além de vulcânicas ácidas e corpos básicos.
A Formação Lavras (figs. 2 e 3) magnificamente eXpOstana
Serra do Sincorá, região de Lençóis, é representada por uma
seqüência. quartzítica, com níveis de conglomerados, além de
pequenos corpos de rochas vulcânicas ácidas e intermediáiias
e alguns túfos. Estruturas sedimentares extraoldinariamente
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bem preserv~das são comuns nesta formação,. destacando-se
estratificações cruzadas e marcas de ondas. A Formação Ca-
boclo é constituída por siltitos, arenitos, argilitos, níveis
de calcários, chert oolítico e alguns conglomerados' finos,
dispondo-se essas litologias em fmas camadas, comumente
apresentando dobras de slumping, cores amareladas e arroxea-
das, com estratificações cruzadas, marcas de ondas e de sola.
O Grupo Bambuí (fig. 4), no sentido ascendente, compõe-se
das Formações Bebedouro e Salitre. A primeira é formada por
uma seqüência de siltitos, paraconglomerados, arenitos arcó-
sios e grauvacas feldspáticas. A Formação Salitre é composta
por uma sucessão de dolomitos róseos laminados, ca1cários
dolomíticos cinza com níveis de intraclastos, ca1cários dolo-
míticos argilosos avermelhados e ca1cários rnicrocristalinos
cinza, contendo estromatólitos colunares.

Jardim de Sá et alü (1976) obtiveram uma idade (Rb/Sr
em rocha total) de 1175 :t 120 m.a. e Ro = 0,718 nos vu1ca~
nitos da FormaÇão Rio dos Remédios, enquanto 'Osfolhelhos
da Formação Caboclo indicaram 1250 m.a. em Morro do Cha-
péu. Dardenne, baseando-se em estudos de estromatólitos,
tem insistido em vários trabalhos em atribuir uma idade
mínima de 1000 m.a. ao Grupo Bambuí.

As características litológicas dos Grupos Chapada Diaman-
tina e Bambuí, aliadas aos amplos e suaves dobramentos regio-
nais e ao metamorfismo incipiente, configuram essas seqüên-
cias como coberturas de plataforma. O Grupo Chapada Dia-
mantina depositou-se em bacias intra-cratônicas possivelmente
geradas por grandes falhamentos no embasamento, de direção
aproximada NNW-SSE,que podem ser visualizadas em imagens
de radar obtidas pelo Projeto RADAMBRASIL. Reativações
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plataformais afetam os principais falhamentos do embasa-
mento e são acompanhadas por manifestações vulcânicas,
ocorrendo ao mesmo tempo, oscilações na área fonte, o que é
evidenciado pela alternância de materiais fmos e grosseiros
do Grupo Chapada Diamantina. Após a deposição do Grupo
Chapada Diamantina houve uma tectônica de blocos, inici-
ando-se, em seguida, a deposição do Grupo Bambuí. A dis-
cordância verificada no campo entre o Grupo Bambuí e o
Chapada Diamantina é puramente erosional, embora se afigure
uma discordância regional refletida no fato do Grupo Bambuí
recobrir em muitos locais rochas do embasamento cristalino.
A deposição da Formação Salitre, na região estudada, ocorreu
em condições de plataforma estável, o que é evidenciado pela
sua constituição essencialmente carbonática. Após a deposição
do Grupo Bambuí, todo o conjunto foi dobrado, formando
as amplas sinclinais e anticlinais hoje existente na área.

AMBIENTE DE SEDIMENTAÇÃO
OS conglomerados Lavras e a Formação Bebedouro, por

representarem camadas chave, receberam atençõe~ especiais
na tentativa de se compreender os processos atuantes à época
de deposição dos Grupos Chapada Diamantina e Bambuí.
Os estudos sedimentológicos e estratigráficos desenvolvidos
na região de Lençóis demonstraram ter sido a Formação
Lavras depositada por um sistema de rios anastomosados
(braided stream). Estas correntes caracterizam-se por largos
canais, grande migração lateral dos canais e dos sedimentos,
além de um predomínio de material grosseiro. Um exemplo
de migração lateral de um rio anastomosado é o rio Kosi,
tributário do rio Ganges. Durante os dois últimos séculos,
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o rio Kosi migrou quase 170 km em direção a oeste (Reineck
e Sing, 1975). A grande extensão da Fonnação Lavras sugere
esta migração lateral.

As medidas de estratificações cruzadas, na área estudada,
foram tomadas preferencialmen\e nos rios e c6rregos, locais
onde melhor se expõe ~sse tipo de estrutura. Considerando que
as estratificações cruzâdas .medidas situam-se na borda: leste
de uma anticlinal, com as camadas mergulhando entre 10 a
150, fez-se a correção para uma série de medidas, segundo
o método descrito por Potter & Pettihohn (1963), verifican-
do-se que essa correção torna-se desnecessárià, em vista do
intervalo de classe utilizado (100) diluir o erro decorrente
da não horizontalização dos estratos.

Na área pesquisada foram encontradas estratificações cru-
zadas variando desde dimensões diminutas até gigantes (Fo-
to 1), com uma representação aproximadamente equitativa
entre os.tipos planares e acanalados.

A roseta composta de estratificações cruzadas da Fonnação
Lavras (Fig. 5) mostra uma direção de corrente de NE para
SW. A unidade 1 da Fonnação Lavras apresenta. nas proximi-
dades de Lençóis um sentido de corrente aproximadamente
de leste para oeste (Fig. 7). As medidas tomadas ptóximoa
Andaraí, na mesma unid!1de, indicam entretanto, retorno da
direção das correntes para NE-SW(Fig. 6). O mesmo sentido,
com a corrente provindo de NE para SW.é evidenciado pelas
unidades 3, 4 e 5 da FormaçãO Lavras, entre Lençóis e Anda-
raí (Fig. 8).

Os dados acima de direção de sentido de mergulho das
estratificações cruzadas da Fonnação Lavras mostram a exis-
tência de um ambiente fluvial à época de deposição. Eviden-
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temente que essa direção de corrente poderia variar com o
p~r do tempo, como se pode ver nas proximidades de LeR-
çóis, onde a unidade 1 apresenta uma certa concentra~ão
de valores no 4Q quadrante, mas a dir~ção predominante da
corrente mantém-,seestabilizada de NE para SW.

:e conhecido o fato que os seixos decrescem em tamanho
no sentido da corrente. Tal decréscimo pode indicar a dire-
ção do transporte de sedimentos. A partir disto, a provável
fonte pode ser localizada (Pelletier, 1958).

A técnica de amostragem de campo para os conglomera-
dos Lavras já tinha sido utilizada em trabalho semelhante por
Bluck (1965), consistindo na instalação de uma malha de
23 x 23 metros. Nas extremidades desta malha, dentro de
um círculo de 1 m2, foram medidos in loco os eixos maior
e médio expostos dos 10 maiores seixos aflorantes. Essas di-
mensões evidentemente são aparentes, pois o diâmetro expos-
to, quer seja o maior ou médio, não coincide obrigatoriamente
com o diâmetro maior ou médio real do seixo. Em alguns
locais, como em certos córregos muito encaixados, essa malha
se toma impraticável. Neste caso, reduziram-se as dimensões
entre os espaçamentos dessa malha, sempre procurando-se.
formar uma malha quadrada. A expressão eixo médio, que
varia de autor para autor, aqui é tomada cOmo o menor lado
de um retângulo imaginário que limita exatamente a face
exposta do seixo.
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Para observar-se a variação no tamanho dos seixos, usou-se
o eixo mediano, correspondendo à média aritmética- entre o
eixo maior e médio, como um parâmetro estatístico englo-
bando o maior número de dados possível. A partir deste
dado foi elaborado o mapa figura 9, onde se nota a diminui-
ção no tamanho dos seixos do conglomerado Lavras de leste
para oeste e de norte para sul, evidenciando uma fonte de ma-
terial situada a nordeste da área pesquisada e plenamente
concordante com os dados já obtidos pela análise de estratifi-
cações cruzadas.

A composição predominantemente grosseira da Formação
Lavras, a forma elipsoidal dos seixos contidos nos conglome.
rados, as inúmeras estruturas cut-and-fill e a morfologia das
camadas que se apresentam comumente em forma de lentes
e intercalações de quartzitos e conglomerados, com inúmeras
estruturas de truncamento (Foto 2), são aspectos configurati-
vos de uma deposição através rios anastomosados.

Os estudos de campo e de laboratório permitiram classifi-
car os metarenitos róseos que ocorrem à leste da cidade
Andaraí como produto da litificação de areias de praia e
inclui-Ios na Formação Caboclo. Trata-se de rochas com exce-
lente classificação minera1ógica, contendo em média 99% de
quartzo e apresentando como principal característica uma
laminação paralela que parece ser o melhor critério de separa-
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ção destas rochas das que integram o Grupo Lavras nas proxi-
midades. Marcas ondulares e mega marcas ondulares são abun-
dantes. Marças de corrente, ocorrendo em lâminas separadas
entre si por poucos milímetros, mostram, muitas vezes, senti-
dos diversos de corrente. A partir de 94 medidas de sentido
de corrente em marcas de ondas assimétricas, tomadas aleato-
riameate, construiu-se a roseta da figura 11, onde se nota uma
ligeira concentração no 2Q e 4Q quadrante, indicando a osci-
lação das marés. Estratificações cruzadas ocorrem em muito
menor número do que as marcas de ondas, sendo principal-
mente do tipo festonado. Usando-se 30 medidas tomadas alea-
toriamente obteve-se a roseta da figura 10, onde se tem todos
os valores concentrados no 1Q quadrante. Como Medeiros
et al (1971) demonstraram as estruturas direcionais em praias
podem indicar a direção do mar ou da terra. Levando-se em
conta que a fonte do' material para a Formação Lavras, se
situou a nordeste da área, como já foi discutido anteriormente,
a direção de SWpara NE deve corresponder à direção de trans-
gressão do mar.

A Formação Caboclo litologicamente mostra uma predomi-
nância de sedimentos aIgilo-siltosos em sua composição.
Estruturas marinhas podem ser relacionadas à intensa lamina-
ção nesta unidade, à própria composição pelítica, à presença
de bolotas da areia, à estruturas oolíticas verificadas em lentes
de chert provenientes da substituição do carbonato de cálcio
por sílica durante a época de diagênese. Segundo Reineck

.& Singh (1975), a ocorrência de ca1cários oolíticos em sedi-
mentos modernos é conhecida em áreas costeiras rasas com
alta turbulência. Outras estruturas presentes nesta formação
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são groove cast, marcas d~ impacto, marcas de sola, quick
sand e moldes de cubos de sal. A fração arenosa por Brito
Neves (1967) denominada Morro do Chapéu, apresenta uma
excelonte seleção mineralógica, constituindo-se quase que
exclusivamente de quartzo, sem feldspato e com muito pouca
argila. Os quatzitos desta unidade comumente apresentam-se
em bancos e mostram estratificações cruzadas e marcas de
ondas. Segundo Medeiros et al (1971), os depósitos deltaicos
são considerados como resultado da sedimentação em ambi-
ente transicional. Encontra-se na seqüência deltaica, uma
interdigitação de sedimentos que não pode ser considerada
puramente marinha ou continental; sedimentos legitimamente
marinhos ou continentais estão associados a essa seqüência.
Fisk et all (1954) sintetizam, num bloco diagrama, as relações
entre os sedimentos fmos e o bar-finger do delta do rio Míssis-
sipi. Analisando-se as características das Formações Caboclo
e Morro do Chapéu, pode-se considerar essas duas unidades
como integrantes de um delta, onde a primeira formação
representaria os sedimentos fmos e a Formação Morro do
Chapéu constituiria o bar-finger, ou seja, os canais de rios que
desembocam nesse delta. Esta observação levou a ampliar-se
o sentido da Formação Caboclo neste trabalho, englobando
também a Formação Morro do Chapéu de Brito Neves.

As características litológicas da Formação Bebedouro reve-
lam sedimentos texturalmente imaturos, os quais constituem
um horizonte distinto na coluna estratigráfica regional, como
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registro de um período de forte erosão. Os agentes capazes
de causar profunda erosão e depositar uma mistura heterogê-
nea são o gelo, fluxos de lama subaquosos e correntes terres-
tres. Dentre estes agentes, o gelo é considerado como o ele-'
mento erosivo mais ativo e o que tem maior capacidade de
transporte sobre grandes distâncias. Os dados obtidos durante
a realização do presente estudo, dão uma origem glacial para
a Formação Bebedouro. A seguir discutir-se-ão os principais
critérios utilizados na interpretação ambiental dessa formação,
contrastando-os com os ;ispectos característicos dos tilitos.

A Formação Bebedouro apresenta uma composição litoló-
gica variável, indo desde areno-síltico-argilosa até grauváquica,
contendo seixos de gnaisses, granitos, quartzitos, xistos e
calcários. Os tilitos são rochas de composição variada, produ-
zidas por geleiras, contendo grandes seixos de litologias diver-
sas.

Os clastos existentes na Formação Bebedouro apresentam
tamanhos variados, indo desde vários microns até 1 metro,
havendo uma diminuição de tamanho com a distância da
fonte (Figura 12 - Foto 3). Os tilitos apresentam uma comple-
ta ausência de sortimento, com a granulometria variando desde
alguns microns até metros.

Nos sedimentos síltico-argilosos basais da Formação Bebe-
douro existem inúmeros seixos erráticos de diversas litologias.
Um drop-stone típico, magnificamente bem preservado, com
mais de 50 cm de diâmetro foi observado na bacia do rio
Salitre, próximo ao povoado de Tabua, na localidade de
Roçado. Fragmentos erráticos de vários tamanhos, também
denominados de drop-stones, abundantemente espalhados
em sedimentos laminados, são fortes evidências a favor de
um transporte pelo gelo. .

Nas proximidades de Tabua, foi encontrado um pequeno
pavimento de silexito (foto 4) contendo estrias e grooves.
A evidência mais diagnóstica de antigas glaciações é um exten-
so pavimento estriado, situado abaixo das rochas com aspecto
de till.

Os sedimentos sílticos-argilosos basais da Formação Bebe-
douro, na bacia do Salitre, apresentam um aspecto quase
maciço, com laminação quase imperceptível a olho nu, en-
tretanto, nas bacias do Jacaré e Una, estes sedimentos são
fmissimamente laminados e considerados como varvitos tí-
picos.

Um dos critérios glaciais mais importante é a extensão do
depósito. Os tilitos devido a seu modo de formação, estendem-
-se uniformemente por milhares de quilômetros (HarIand
et al, 1966) e são considerados elementos de correlação estra-
tigráfica regional. A Formação Bebedouro, em virtude dos
dobramentos regionais, hoje aflora amplamente nos bordos
das bacias dos rios Salitre, Jacaré e Una, representando um
horizonte distinto na coluna estratigráfica regional e facil-
mente correlacionável à Formação Jequitaí que ocorre nos
estados de Minas Gerais e Goiás, onde ocorre unidade se-
melhante nos municípios de Cristalina, Cabeceiras, Nova
Roma, Campos Belos e Padre Bernardo (Dardenne et al,
1978).

As características litológicas e texturais da Formação Sali-
tre, constituída quase que essencialmente de calcários, indicam
que quando teve início a deposição da formação, as áreas
continentais circundantes estavam submersas. Na área estudada
foi observada a seguinte variação ambiental:

AMBIENTE CONTINENTAL
A predominância de sedimentos fmos bem laminados repre-

83

------ ----



------

ANAIS DO SIMPÚSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

... pC,

,O--,
h:~
LV

~Q"

O=-=> \/

B
Formação

caatinga

CONVE~ÇOES GEOLÓGICAS

QUATERNÃRIO/TERCIÁRIO

B
Depósitos
detríticos

B
Formação

Capim Grosso

PR!-CAMBRIANO

r:::::-l
Grupo Bambuí

EJ~
peb.

Formaçao Salitre Formação Bebedouro

GRUPO CHAPADA DIAMANTINA

EJ
GRUPO JACOBINA

GJ
EMBASAMENTO CRISTALINO

Complexo MetamÕrfico-Migmatítico

EJ
COMPLEXOGRANULITICO

EJ

10 OK. 10 10 10'.. I

0-40 4;10 00.0 .zoê

T dosMia08.. ..
<>-- Ár..foRt.

FIG.12 DISTRIBUiÇÃO DO TAMANHO DOS SEIXOS NA FORMAÇÃO BEBEDOURO

sentados por uma associação de dolomitos, calcários dolomí-
ticos, calcários dolomíticos argilosos e argilitos, aliada à ausên-
cia de algas, sugerem que estes sedimentos foram depositados
em suspensão num ambiente aquoso de baixa energia, onde
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as águas eram basicamente lacustres. A coloração dos sedi-
mentos variando entre rósea a avermelhada, indica que eles
ficavam expostos à oxidação por longos períodos.

AMBIENTE TRANSICIONAL (CONTINENTAL MARINHO)
A altemância de facies constituídas por calcários dolomí-

ticos cinza a níveis argilosos cinza-esverdeados, ambos lami-
nados, representam áreas que ficavam submersas e emersas
durante a baixa-mar, num ambiente de baixa energia e de
condições redutoras.

AMBIENTE MARINHO
A presença de calcários cinza-escuros odorosos, bem lami-

nados contendo estromatólitos sugerem condições de mar
raso.

N

1

EVIDeNCIAS DO PALEORRELEVO DE JACOBINA
A análise estatística dos clastos constituintes das Formações

Lavras e Bebedouros e as direções de paleocorrentes, eviden-
ciadas por estratificações cruzadas, revelam que a região
da atual Serra de Jacobina constituiu um paleorrelevo ativo'
durante as deposições dos Grupos Chapada Diamantina e
Bambuí.

Os seixos "extraformacionais de quartzitos verdes e brancos,
abundantes nos conglomerados Lavras, na região de Lençóis,
são extremamente semelhantes àquelas litologias presentes
na Serra de Jacobina, não tendo sido, entretanto, encontradas
rochas granito-gnáissicas, o que pode ser explicado pela sua
menor resistência aos processos de alteração. A análise petro-
gráfica dos fragmentos de rochas contidos nos sedimentos da
Formação Bebedouro indica uma área fonte onde há predo-
minância de rochas quartzíticas, granito-gnáissicas e xistosas,
além das litologias descritas para os conglomerados Lavras,
o que evidencia o grande período durante o qual a Serra de
Jacobina provisionava de material a bacia onde se acumula-
vam os sedimentos do Grupo Chapada Diamantina e, posterior-
mente, do Grupo Bambuí.

No capítulo anterior já foi discutida a metodologia empre-
gada na análise estatística da variação do tamanho dos seixos
integrantes do conglomerado Lavras e que permitiu a constru-
ção do mapa da figura 9, onde se nota a diminuiçãO no tama-
nho dos seixos de leste para oeste e de norte para sul eviden-
ciando uma fonte de material situada a NE da região de Len-
çóis, portanto na Serra de Jacobina ou nas suas proximidades,
atuando à época de deposição do Grupo Chapada Diamantina.
As medidas de estratificações cruzadas para a Formação La-
vras, como já discutido anteriormente, demonstram um sen-
tido de corrente NE para SW, ou seja, o fluxo provindo da
Serra de Jacobina, ou suas ime,Jiações (Figs. 5, 6, 7 e 8).
Outra evidência do sentido das correntes é dada pela variação
em espessura da Formação Lavras que se aflna para Oeste.

Para a Formação Bebedouro no norte da Chapada Diaman-
tina, a análise estatística do tamanho dos clastos foi feita
tomando como base a medida de 100 seixos coletados ao
acaso, em cada afloramento, alcançando um total de 1.200
seixos. A análise estatística desses dados, permitiu construir-
-se o mapa da fIgUJ'a 12 onde se observa a diminuição do
eixo mediano de leste para oeste. O mesmo resultado é obtido
com a média aritmética do eixo maior. Sendo assim, os terre-
nos precambrianos situados a leste da área estudada, ou seja,
na Serra de Jacobina, que são constituídos de rochas ~to-
-gnáissicas e quartzíticas, l'epresentam a verdadeira área fonte
dos sedimentos da Formação Bebedouro.
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Os dados acima obtidos em trabalho de campo e nio decoro
rentes de puras suposições, caracterizam perfeitamente a
faixa de Jacobina como um paleonelevo ativo durante a depo-
sição dos Grupos Lavras e Bambuí.

CONCLUSÕES
Acredita-se que os argumentos apresentados sejam suficien-

tes para comprovar que a faixa de rochas granito-gnáissicas,
quahzíticas e xistosas da Serra de Jacobina, constituiu durante
muito tempo, um paleorrelevo que provisionava de material
as bacias onde se depositavam os Grupos Chapada Diamantina
e Bambuí, na área estudada.

Um sistema de rios tipo braided-stream, fluindo da Serra de
Jacobina, ou de suas proximidades e dirigindo-se para SW,
depositou a seqüência quartzítica conglomerática oonstituinte
da Formação Lavras. Uma transgressão marinha, oom o mar
entrando na bacia no sentido de SW para NE, propiciou a
instalação de um sistema flúvio-deltaico-marinho, representado
pela Formação Caboclo, em cujo seio aqui é incluída a Forma-
ção Morro do Chapéu de Brito Neves. Posteriormente uma
extensa glaciação desenvolveu-se na região central do Estado
da Bahia. Durante este processo glacial a Serra de Jaoobina
oonstitui uma oordüheira montanhosa, de onde fluíram massas
de gelo. carreando consigo as rochas integrantes desse sistema
montanhoso, como se fosse uma gigantesca amostragem, hoje
observável na Formação Bebedouro. Possivelmente esta gla-
ciação, cujos registros existem oomprovadamente em outras
partes do território brasileiro, possibilitou a elevação do nível
de água oontido nos mares e estes, pouco a pouoo, invadem
inicialmente as terras mais baixas, formando grandes lagos e,
finalmente cobrem grandes áreas do oontinente, só ficando
emersas as regiões topograficamente muito elevadas.
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FOTO 1 - Megaestratificações cruzadas nos quartzitos Lavras. FOTO 2 - Paleocanais
e truncamentos de camadas-nos conglomerados Lavras. FOTO 3 - Feição característi-

ca dos paraconglomerados da Fm. Bebedouro, notando-se a variação do tamanho dos
seixos. FOTO 4 - Pequeno pavimento de silexito localizado nas proximidades do po-
voado de Tabua, mostrando estrias e "grooves".
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CORRELAÇÃO ENTRE O SUPERGRUPO ESPINHAÇO NO BRASIL,

O GRUPO CHELA EM ANGOLA E AS FORMAÇOES
NOSIB E KHOABENDUS DA NAMÍBIA

Joaquim Raul Torquato
Dept<!de Geociências da UFC.

Antônio Celso Campolim Fogaça
Centro de Geologia Eschwege da UFMG.

No presente trabalho procuramos estabelecer uma correlação geológica entre as
faixas metassedimentares do Espinhaço Mineiro e Baiano no Brasil com as rochas
do Grupo CheIa em Angola e das Formações Nosib e Khoabendus da Namíbia.
É dada ênfase às possíveis correlações geográficas, litológicas, estratigráficas geocro-
nológicas, tectônicas e ainda às ocorrências de diamante e ferro. Apresenta-se um
quadro comparativo entre as várias colunas geológicas indicando as unidades que nos
parecem ser correlacionáveis e conclui-se pela apresentação do desenvolvimento da
faixa Espinhaço/Chela/Namíbia em ambiente de bacia intracratônica semelhante ao
atual geossinclíneo Mediterrânico.

INTRODUÇÃO
A ligação pretérita pré-gondwânica entre os vários continen-

tes é uma idéia hoje considerada indiscutível. No entanto, os
mecanismos que promoveram a sua separaçlo e o posiciona-
mento exato entre os vários continentes ainda agora são con-
siderados como problemas em fase de resolução.

Um dos' autores (J. R. T.) tem dedicado parte do seu tempo
ao estudo das várias ligações geológicas entre a América do
Sul e a África (Torquato, 1971, 1974, 1974 a 1976, 1977, e
Torquato e Cordani, no prelo) e já em 1974 propunha como
hipótese de trabalho a correlação entre as rochas aqui discu-
tidas.

Com o presente trabalho procuramos correlacionar as ro-
chas do Espinhaço Mineiro com as do Espinhaço Baiano e
este conjunto com as rochas angolanas .do Grupo CheIa e as
Formações Nosib e Khoabendus da Namíbia.

Através da evolução do conhecimento das características
geológicas regionais dos dois continentes, vai sendo possível

- acrescentar,passo a passo, mais uma peça ao enorme desafio
que é a correlação integral de todas as unidades geológicas
envolvidas.

No caso presente da ligação Espinhaço/Chela{Namíbia o
problema toma-se delicado, pois a falta de testemunhos lito-
lógicos nas duas regiões marginais dos continentes, associado
ao fato da faixa ser grosseiramente Norte-Sul, portanto com
uma grande área sem afloramentos, e parte do Espinhaço e
sua contraparte africana terem sido envolvidos pelos geossin-
clinais do neoproterozóico toma as possíveis correlações bas-
tante discutíveis; apesar disso, os autores julgam que através
dos dados indicados nos. capítulos seguintes, a ligação pro-
posta é absolutamente viável e vai dar origem, possivelmente,
a mais uma série de controvérsias, especialmente no que diz
respeito à origem da formação da bacia de deposição.

Baseados no conhecimento da sedimentação, tectônica e
vulcanismo que ocorre no Mar Mediterrâneo, os autores pen-
sam ser possível uma comparação entre as gêneses das duas
bacias, não concordando portanto com as idéias apresentadas
por outros pesquisadores que admitem a sua formação através
de um geóssinclíneo alpino no sentido clássico.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS UNIDADES GEOLÓGICAS
ENVOLVIDAS

Apesar da descrição das unidades geológicas envolvidas nes-
te trabalho estar divulgada em vários artigos, resolvemos, para
melhor clareza desta correlação, fazer um sumário da geologia
de cada área, acompanhado de um quadro com as principais
características de cada região.

SUPERGRUPO ESPINHAÇO (MINAS GERAIS)
No Estado de Minas Gerais, o supergrupo Espinhaço englo-

ba as seqüências predominantemente quartzíticas que consti.
tuem a cordilheira homônima. Inicialmente denominado de
Supergrupo Minas por Pt1ug (1965), mediante correlações efe.
tuadas com as rochas descritas por Dorr et alo(1959) no Qua-
drilátero Ferrífero, este conjunto é aqui caracterizado com
base nos trabalhos de Scholl &Fogaça (1979). Conforme cri-
térios explicitados mais adiante, são atribuídas a este super-
grupo somente as litologias que constituem a Fácies Diaman-
tina de Pflug (1968), presentemente dividida nas seguintes
formações: São João da Chapada (subdividida nos níveis A,
B e C). Sopa Brumadinho (subdividida nos níveis D, E e F),
Galho do Miguel, Santa Rita, Córrego dos Borges, C6rrego
da Bandeira, C6rrego Pereira e Rio Pardo Grande. No tocante
a esta última formação, a sua inclusão no Supergrupo Espi..
nhaço é duvidosa, uma vez que apresenta similaridades lito-
lógicas com as rochas do Grupo Macaúbas, razão pela qual
é tentativamente considerada no presente trabalhe;>,como
pertencente a este último grupo (Quadro I).

A Formação São João da Chapada, é subdividida nos ní-
veis A, B e C. O mais inferior, o nível A, é constituído de
lentes de metabrechas monomíticas de quartzito ou metacon-
glomerados polimíticos que gradam lateral e verticalmente
para quartzitos. Ainda não se tem certeza se a deposição des-
tas rochas ocorreu em ambiente deltáico ou ambiente total.
mente marinho. O nível B é composto exclusivamente por
ftlitos hematíticos, rocha de origem magmática que atual-
mente se apresenta totalmente transformada e com uma
mineralogia à base de sericita e hematita. Segundo' Renger
(1970), Hoppe (1978) e ScoU (1979) trata-se de tufitos ou
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QUADROX
- RESUMO DAS CARACTERÍSTICASDOS SUPER

811UPOS ESPINHAÇO E SÃo FRANCISCO.
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extrusivas de caráter básico, ou mesmo ultrabásico. Na mesma
posição estratigráfica dos mitos hematíticos, ocorrem vulca-
nitos ácidos na região de Itapoan-hacanga (sul de Diamantina).
Esta faixa magmática pode ser seguida descontinuamente por
aproximadamente 1.000 quilômetros ao longo da Serra do
Espinhaço, sendo considerada um horizonte guia da porção
basal do Super Grupo Espinhaço. Concordante sobre o nível
de mitos hematíticos, sucede-se o nível C, pacote constituído
por quartzitos de granulação média a grosseira em bancos
contínuos por dezenas de metros. Intercalações delgadas de
mitos. são observadas sobretudo na sua parte mediana e' supe-
rior.. Também nas proximidades do topo do pacote são fre-
qüentes quartzitos com seixos arredondado,s de quartzo ou
lentes esparsas de conglomerado monomítico. O ambiente
deposicional desses quartzitos é o marinho raso, atestado pela
presença constante de marcas de ondas simétric~.

As rochas conglomeráticas que ocorrem em toda porção
central da Serra do Espinhaço são' incluídas na Formação
Sopa Brumadinho. Além dos conglomerados, em geral dia-
mantíferos, outos tipos de rochas são encontrados nesta
formação, presentemente subdividida em três níveis. O nível
D congrega mitos, mitos quartzosos e quartzitos micáceos,
estes últimos com estratificações cruzadas de pequena ampli-
tude (10 - 50 centímetros). No nível E podem ser distingui-
das duas fácies: (1) áreas onde predominam quartzitos gros-
seiros, localmente com. seixos, e com elevados teores em
óxidos de ferro, que tanto são observados sobre os estratos
cruzados e nas selas das marcas de onde (origem elástica),
quanto nas laminações dos quartzitos (origem química);
(2) áreas com metaconglomerados polimíticos intercalados
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em quartzitos geralmente grosseiros, cujos componentes prin-
cip8is são oriundo~ do retrabalhamento intraformacional das
litologias da própria formação: seixos de vários tipos de quart-
zitos, mitos (sedimentar e hematítico) e microconglomerados;
além destes são também freqüentes os seixos de quartzo leito-
so provenientes das áreas continentais. O tamanho dos seixos
varia numa escala de centímetros, mas pode atingir 1 metro
de diâmetro, indicando assim energias elevadas e águas rasas
no ambiente de deposição. O nível F tem sua maior distribui.
ção e espessura a noroeste de Diamantina e é constituído de
mitos e metassiltitos com intercalações lenticu1ares de meta-
brechas quartzíticas.

A Formação Galho do Miguel é a que possui maior distri.
buição areal ao longo da Serra do Espinhaço Meridional, quan-
do comparada com as demais unidades litoestratigráficas.
~ essencialmente composta de quartzitos puros (às vezes mio
cácios) em bancos espessos e com mega-estratificações cruza-
das (extensões de dezenas de metros e alturas que chegam a
atingir 10 - 15 metros). Granulação fma, alta maturidade dos
sedimentos e estratificações cruiadas gigantes indicam sedi.
mentação em plataforma algo profunda para esses quartzitos,
cuja espessura é da ordem de 1.000 metros. Na sua porção
superior começam a aparecer intercalações delgadas de metas-
siltitos e mitos, corroborando uma passagem gradual para a
unidade subseqüente.

A Formação Santa Rita é composta dominantemente por
quartzitos sericíticos e subordinadamente mitos quartzosos
e metassiltitos. Pflug & Scholl (1974) descreveram a existên-
cia de diques de metarenito nesta formação cerca de 3 quilô-
metros a sudeste de Curimataí.

As três formações descritas a seguir, definidas por Pflug
(1968) nas imediações dos c6rregos homônimos, caracterizam-
-se pela ausência de sedimentos elásticos grosseiros e abundân-
cia de estruturas sedimentares típicas de ambientes de baixa
energia. Provavelmente foram depositadas em mar raso (intra-
maré). A Formação Córrego dos Borges é constituída exclusi-
vamente por quartzitos geralmente micáceos, os quais apresen-
tam-se, distinta e regularmente, fmamente laminados. Estrati-
ficação cruzada de baixo ângulo e pequenos canais de erosão
também são estruturas primárias características da unidade.
Segue-se um pacote constituído por uma altemância, grossei-
ramente rítmica, de quartzitos fmos e mitos, conhecida sob
a denominação de Formação Córrego da Bandeira; suas estru-
turas sedimentares mais freqüentes são as laminações irregula-
res e cruzadas. Esta unidade grada rapidamente para a seqüên-
cia monótona de quartzitos micácios que compõem a Forma-
ção Córrego Pereira. Além das estruturas primárias deste
pacote (estratificações cruzadas, laminações. convolutas e
diques de metarenitos), seus quartzitos superiores tornam-se
feldspáticos, evidenciando assim um certo grau de imaturi-
dade e possivelmente, deposição rápida em ambiente marinho
costeiro.

A seqüência mais jovem atribuída ao Supergrupo Espinha-
ço é a Formação Rio Pardo Grande. Ela difere de todas as de-
mais pela sua associação litológica peculiar. Metássiltitos e
metargilitos são os temios mais freqüentes, aos quais interca-
lam-se ocasionalmente, lentes pouco espessas de dolomito.
Adicionalmente, a ocorrência de extensas áreas pediplanizadas
na formação, das quais emergem tabuleiros residuais com
concreções ferro-manganesíferas, atestam o fato dos metargi-
litos e metassiltitos subjacentes terem sido impregnados de
manganês na bacia de deposição. Esta mesma associaçlo lito.
lógica CCimsedimentaçlo em ambiente favorável à precipitação
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SUPER GRUPO: ESPINHAÇO (BAHIA).

.INDA E BARBOSA (I.e78)

de carbonatos e fenômenos de enriquecimento supergênico
são encontradas nas porções basais do Grupo Macaúbas, razão
pela qual, preferimos incluir a Fonnação Rio Pardo Grande
neste grupo p6s-Espinhaço. Os contatos com a Fonnação
Córrego Pereira sotoposta ainda são mal defInidos, mas Pt1ug
(1968) cita a existência de uma ligeira discordância entre estaS
duas seqüências.

SUPERGRUPO ESPINHAÇO (BAHIA)
O Supergrupo Espinhaço na Bahia, descrito a seguir de acor-

do com o texto explicativo da Carta Geológica ao Milionésimo
editado em 1978 pela SME/CPM, está subdividido em três
grupos, os quais, de baixo para cima são: Grupo Rio dos Re-
médios, Grupo Paraguaçu e Grupo Chapada Diamantina
(Quadro 11).

Grupo Rio dos Remédios
Este grupo foi defmido originalmente por Schobbenhaus e

Kaul em 1971 e as suas rochas localizam-se principalmente
no Sinclinal de Água Quente, passando pelas imediações de
Rio de Contas e Marcolino Moura, prolongando-se para sul até
Umburanas.

~ dividido em duas unidades, uma basal, chamada de "Uni-
dade Piroclástica" constituída fundamentalmente por quartzi-
tos grosseiros de granulação média com freqüentes inclusões
de quartzo azulado. O seu caráter fundamental é piro e epiclás-
tico intervulcânico. A unidade superior, apelidada de "Unida-
de vulcânica", é fonnada por vulcanitos ácidos com evidências
de metamorfismo dinâmico, os quais variam de quartzo-
p6rfiros a quartzo-queratófIros, dominando os primeiros so-
bre os segundos.

-~

Grupo Paraguaçú
Foi Derby em 1906 quem defmiu a existência destas rochas

de origem métassedimentar e magmática, depositadas após
ligeira deformação e erosão do Grupo Rio dos Remédios.

Da base para o topo temos quatro formações, descritas ini-
cialmente por Schobbenhaus e Kaul (1971) e redefmidas por
Inda e Barbosa (1978). São elas:

Fonnação Ouricurí do Ouro, com boas exposições na re-
gião de Ibitiara e entre esta localidade e a Lagoa do Dionísio,
fonnada na sua parte basal por metaconglomerado polimítico
de espessura variável, por vezes lenticular. Os seixos são de
quartzito, granito, chert e itabirito, encontrando-se por vezes
seixos de rochas metavulcânicas; os diâmetros máximos. são
da ordem de 40 centímetros, com valQres médios não ultra-
passando os 5 centímetros; a matriz é arcosiana grosseira.
Por cima destes conglomerados ocorrem quartzitos feldspá-
ticos e intercalações de metassiltitos.

Fonnação Mangabeira, ocorrendo principalmente nas loca-
lidades de Lagoa do Dionísio, Ouricuri do :Ouro e ao longo
da borda ocidental da Chapada Diamantina. ~ constituída por
quartzitos fmos a médios, em geral sericíticos, intercalados
com metassiltitos de cores variegadas.

Fonnação Açuruá de ocorrência principal no núcleo do
Anticlinal de Açuruá corresponde em grande parte à Fonna-
ção Ipupiara de Schobbenhaus e Kaul (1971). É fonnada por
quartzitos médios a grosseiros, mal classifIcados, com níveis
conglomeráticos de pequenos seixos de quartzo leitoso e
quartzito; superiormente passa para ardósias e metassilti-
tos.

Grupo Chapada Diamantina
Este grupo está hoje dividido em quatro fonnações, descri-

tas inicialmente por: Derby (1906) - Fonnação Lavras, por
Branner (1910) - Fonnação Tombador e Caboclo e por
Brito Neves (1967) - Fonnação Morro do Chapéu.

Fonnação Lavras começa a individualizar-se nos arredores
de Mucugê e ocorre muito bem em Santo Inácio e Poços.
Na base apresenta quartzitos bem classifIcados de granulação
média com marcas de onda e estratifIoação cruzada, com
níveis esparsos de coogIonierados ora polimíticos ora mono-
míticos e com seixos bem arredondados mas de baixa esferi-
cidade. A sua deposição é em aparente discordância erosiva
com o Grupo Paraguaçú. Na sua região média encontram-se
quartzitos, localmente sericíticos, com níveis fmos e siltitos;
níveis conglomeráticos lenticulares ocorrem com freqüência.
O topo de formação é bastante semelhante à sua base, porém
é mais espesso e de ocorrência generalizada na área. Esta for-
mação por vezes apresenta-se extremamente delgada e reduzi-
da a níveis lenticulares; a exemplo da Fonnação Sopa Bru.
madinho do Espinhaço Mineiro é portadora de diamantes.

A Fonnação Tombador constitui provavelmente o nível
estratigráfico mais importante em todo o craton de São
Francisco. O seu grau de metamorfIsmo varia de local para
local de acordo com a sua posição espacial, no entanto, nunca
ultrapassa o xisto-verde. É fonnada ora por arenitos ora por
quartzitos, às vezes arcosianos e localmente com níveis conglo-
meráticos. No topo podem ocorrer bancadas de metarenitos
argilosos e siltitos.

A Formação Caboclo, de ocorrência generalizada na região
central da Chapada Diama1J.tina,é formada essencialmente por
argilitos e siltitos os quais passam para arenitos. A ocorrência
de calcário no topo está subordinada aos níveis de folhelhos
escuros.
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A Formação Morro do Chapéu aparece na área centro-
-norte da Chapada Diamantina e é formada por aremtos fmps
a médios passando localmente a quartzitos com estruturas
primárias bem conservadas. Na sua região basal podem ocorrer
níveis de conglomerados intraformacionais de matriz quartzí-
tica e seixos de quartzo e quartzito e no topo arenitos quart-
zíticos, siltitos e folhelhos. Na parte Oeste da Chapada ocor-
rem pequenos níveis de calcários.

GRUPO CHELA
As rochas do Grupo CheIa foram inicialmente estudadas e

descritas por Pereira de Sousa(1916), Bebiano (1923 e 1926),
Faber (1926) e por Beetz (1933) e designadas de "Formação
da CheIa" por este último autor.

Mais tarde, em 1954, Mouta mu4ou-lhe a designação para
''Séries da Cheia" e correlacionou-a com a Série Xisto-calcário
do antigo Sistema de Bembe (hoje Sistema do Congo Ociden-
tal).

Entre 1968 e 1973, Vale estudou e mapeou na escala
1:100.000 as rochas deste grupo qu~ se situam ao redor da
cidade de Sá da Bandeira no Planalto de Humpata.

Correia (1973) reconheceu pela primeira vez, na região
média do Grupo CheIa, a existência de um espesso e persis-
tente pacotede rochasvulcanoclásticas. .

O mesmo autor em 1976 mudou o nome de "Formação
da CheIa" para "Grupo CheIa" e descreveu de maneira bri-
lhante uma nova estratigrafia para aquelas rochas. ~ pois
baseado neste último trab.a1ho que a seguir faremos a descri-
ção sumária do Grupo CheIa.

Da base para o topo distinguem-se quatro formações
(Quadro III), com os seguintes nomes: Tundavala, Humpata,
Bruco e Cangalongue.

A Formação Tundavala é uma unidade p~rsistente à escala
regional mas, atendendo a que se situa na base de uma suces-
são de rochas escarpadas é de fraca representação cartográfica,
ocorre bem exposta no Vale de Ongolo, na Estação Zootécni-
ca da Humpata, na Mucuma, na área compreendida entre as
quedas de água da Hungéria e Umbala e no Cabambo. A sua
composição litológica é fundamentalmente arenítica podendo
ocorrer conglomerados na base. A presença de rochas argilo-
sas e cherts é notada como intercalações e tida como de ori-
gem piroclástica. Observa-se a presença de clastos de hema-
tita no conglomerado basal polimítico e localmente um
cimento quartzo-hematítico.

A Formação Humpata, de ocorrência generalizada ao longo
de todo o Planalto da Humpata é um espesso pacote de rochas
vulcanoclásticas de f1liação ácida. Esta formação assenta con-
cordantemente sobre os arenitos da Formação Tundavala e o
seu limite superior, pelo menos em alguns locais, é nítido,
sendo "defmido por uma superfície de erosãõ de morfologia
suave, à qual se pode associar um rudito. Neste caso, este
limite corresponde a uma ligeira discordância de erosão".

Além da presença de rochas de f1liação vulcanoclástica,
foram reconhecidas intercalações de rochas areníticas e argili-
tos ligadas à alteração dos vulcanoclastitos.

Correia (1976), admite que o vulcanismo é do tipo explo-
sivo fissural, em que os focos vulcânicos (que nunca foram
localizados) possam estar dentro da própria bacia de sedi-
mentação.

São visíveis estruturas primárias tais como estratificação
gradada normal e inversa, entrecruzada planar e marcas de
ondulação.

A Formação Bruco, tal como a anterior, de expressão gene-
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ralizada em toda a área reconhecida como CheIa, é fundamen-
talmente arenítica. Pode-se no entanto verificar na bàse, a
presença de uma bancada rudítica de espessura não superior
a dois metros e individualizada quer em rochas do tipo orto-
conglomerado tufogênico-sedimentar polimítico quer em
brecha tufítica oligomítica. Na região média da formação
ocorrem rochas essencialmente areníticas com intercalações
vulcanoclásticas e conglomeIáticas, aumentando o percen-
tual em arenitos à medida que se caminha para o topo do
membroB2 da formação. ~ constante a presença de marcas
de onda e de estratificação cruzada.

O topo da Formação Bruco, membro B3, diferencia-se das
rochas subjacentes pela presença de siltitos de cor castanha
clara e pelos arenitos que possuem mais matriz que os ante-
riores. As estratificações cruzadas parecem indicarem uma
fácies fluvial.

A Formação Cangalongue é predominantemente peIítico-
-carbonatada, tendo na base BIgi1itos e calcúios argilosos
com pirita disseminada sob a forma de cubos pseudomorfl.
zados em limonita e intercalações areníticas. Na sua regiIo
média (membro C2) ocorrem arenitos grosseiros, arcosianos,
de cor avermelhada e abundantes marcas de onda e estratifi-
cações entrecruzadas. No topo da formaçlo, todo o conjunto
é de cor vermelha e formado por siltitos e argilitos com inter-
calações de arenito e estruturas do tipo jlaser e rnicroestratifl-
cação gradada.

Todas estas rochas do Grupo CheIa se encontram recorta-
das por abundantes diques e soleiras doleríticas, as quais
parecem deixar de QC9rrerno contato com a Formaçio Leba
sobrejacente.

ROCHAS DA NAMmIA
Infelizmente, por falta de bibliografia adequada e porque

os trabalhos de campo ainda não o permitiram, as rochas da
Namíbia terão que ter uma descrição mais sumária que as
demais envolvidas neste trabalho.

Correlacionáveis com a Cordilheira do Espinhaço e com
o Grupo CheIa, ocorrem naquela região da' África, dois COR-
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juntos de rochas. Uma chamada de Formaç~o Khoabendus
a norte e Sistema de Dordabis na região central do país e
outra chamada de Formação Nosib. (Quadro IV).

As descrições aqui indicadas foram extraídas principal-
mente de Martin (1965).

Formação Nosib
Inicialmente a Formação Nosib estava ligada geneticamen-

te ao Sistema Damara. Estudos pOsteriores mostraram uma
discordância do tipo angular entre os dois conjuntos e hoje
são tidos como entidades sobrepostas mas discordantes.

A sua região de ocórrência estende-se desde o Kaokoveld
ao Norte, às montanhas de OTAVI a NE e atinge, ao Sul, a
região de Windhoek. A sua espessura máxima é da ordem de
5.000 metros, no entanto, como todo o conjunto está forte-
mente dobrado, é possível que algumas repetições ocorram
e assim esta característica tectônica fará diminuir aquela
espessura.

Litologicamente, na sua região basal ocorre um nível de
quartzitos e conglomerados os quais derivam superiormente
para grits, grauvacas com rmos leitos de mitos a oeste e, por
vezes,. intercalações de anfibolitos derivados de lavas máficas.
Mais para o topo, ocorrem intercalações de espessuras varia-
das de quartzitos e mitos. A sedimentação 4este conjunto de
rochas deu-se em ambiente continental ou marinho bastante
raso.

O seu grau metamórfico varia de Norte para Sul ~ Este
para Oeste, de Xisto Verde a.anfibolito sendo as atividades
geossinclinais do Sistema Damara as. responsáveis por esta
variação.

Tectonicamente, as condições são igualmente variáveis uma
vez que, parte da região foi afetada pelo geossinclíneo Damara
e outra parte repousa diretamente em regiões plataformais de
idade Ebumeana.

Formação Khoabendus
Esta formaçã'o foi inicialmente descrita por Stahl(1926,

1940) e está situada na região sul do Kaokoveld, perto das
nascentes de Khoabendus. Repousa diretamente sobre rochas
cristalinas mais antigas, de idade superior a 1.700 milhões de
anos.

Na sua porção basal ocorrem conglomerados e/ou brechas
com c1astos de quartzito e de rochas regionais do embasa-
mento. Recobrindo estes ruditos aparecem quartzitos brancos
bastante puros. OS quartzitos são capeados por p6rfiros felds-
páticos, podendo em alguns locais, ficarem assentes diretamen-
te no embasamento granítico.

A estratigrafia da Formação Khoabendus ainda não foi
detalhada, podendo ocorrer p6rfiros e tufos félsicos em dife-
rentes níveis. Igualmente nota-se a presença de lentes de hema-
tita na sua região basal. Por vezes, recobrindo os quartzitos,
ocorrem ardósias míticas de cor esverdeada e raramente
alguns leitos lenticu1ares de dolomito.

Toda a formação foi dobrada e falhada com eixos na dire-
ção NE, antes da deposição dos sedimentos da Formação
Nosib.

Para Martin (1965) a FormaçãO Khoabendus pode ser cor-
relacionável com as duas formações superiores do Sistema de
Dordabis chamadas de Skumok e Doompoort.

Sistema de Dorbadis
A região de Dorbadis foi inicialmente descrita por Gevers

(1934) o qual deu o nome ao sistema. Mas tarde, Scha1k
(1960) retrabalhando a regi~o, dividiu-a em três formações:
Opdam, Skumok e Doompoort, das quais, só as duas últimas
s~o correlacionáveis com as outras rochas aqui descritas.

A Formação Skumok ocorre na região de Rehoboth e está
separada da Formação de Opdam por uma forte discordância.
Na base ocorre uma brecha de origem sedimentar com clastos
de lava máfica, quartzitos e diabásios. A maior parte do resto
da formação é constituída por derrames de lava, na sua maio-
ria riolítica e felsítica contendo ignimbritos e quartzitos por
vezes brechados. Nas lavas ocorrem espessos sill de quartzo-
p6rflIOS.

A Formaç~o Doompoort ocorre nas imediações da Provín-
cia de Windhoek e está separada da anterior por uma forte
discordância. Na base ocorre um conglomerado de c1astos
bem rolados o qual tem aspecto lenticu1ar e pode desaparecer
em alguns locais. Este conglomerado está sempre recoberto
por quartzitos bem estratificados de cor vermelha, os quais
na sua porç~o basal, contém intercalações de ardósias. No
topo da formação podem ocorrer localmente lentes de arenito
calcífero e calcário impuro, capeados por um espesso pacote
conglomerático de bolas de argila.

POssNElS CORRELAÇÕES

GEOGRÁFICAS
Pela simples observação do mapa da figura 1 i pode-se verifi-

car que, num esquema de posicionamento pré-gondwânico, as
duas faixas de rochas se encaixam perfeitamente, sendo a
faixa africana o prolongamento natural, para Sul, da faixa
brasileira.

No Brasil, a faixa do Espinhaço apresenta-se sob forma de
um grande S, com mais de 1.000 quilômetros de extensão e
direç~o grosseiramente N-S. A sua ocorrência está limitada
pelos paralelos 90 e 210 Sul e pelos meridianos 400 e 450
Oeste ocupando parte dos Estados de Minas Gerais e Bahia.

Em África, a faixa Chela/Namíbia tem direçã'o geral NW-SE
e estende-se, de maneira irregular (e descontínua) por mais
de 1.200 quilômetros. Está limitada pelos paralelos 140 e
260 Sul e pelos meridianos 130 e 180 Este.

Na reconstruçãO paleogeográfica eXistem cerca de 500
quilômetros de distância entre os extremos meridional da
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faixa brasileira e setentrional da faixa africana. Esta lacuna
é perfeitamente explicável pelo arqueamento e erosão a que
as duas. margens continentais foram submetidas durante os
estágios iniciais da separação mesoz6ica dos continentes
e pelo retrabalhamento dos geossinclinais do proteroz6iéo
superior.

Se admitirmos que, no passado, o sistema tivesse sido
contínuo, o seu cumprimento total seria superior a 3.000
quilômetros, uma vez que ambos os extremos se encontram
mascarados, o extremo Norte regenerado e truncado pela
orogenia brasiliana e o extremo Sul recoberto por sedimentos
faneroz6icos.

LITOLÓGICAS E ESTRATlGRÁFICAS
Apesar do excelente ajuste geográfico, foi através das seme-

llianças litológicas que surgiu a idéia da tentativa de correla-
ção entre as duas faixas sedimentares. Com efeito, para quem
conhece as duas regiões, é notória a grande similaridade
litológica e geomorfológica (Quadro V).

A comparação entre as porções basais das duas colunas é
indiscutível, apesar das diferenças de grau metamórfico e
posicionamento geotectônico. Enquanto a faixa Espinhaço
se apresenta na facies xisto-verde e limitada por regiões era-
tônicas em ambos os lados, a faixa Chela/Namíbia evidencia
grau de metamorftsmo mais fraco (anquimetamorfismo) e
apenas (7) um eraton no seu lado Este.

Ambas as seqüências se iniciam por um conglomerado poli~
mítico de espessura reduzida (15-20 metros), onde é notória
a presença de clastos laminados de hematita ou quartzito
ferruginoso e continuam-se por bancadas arenítico/quartzí-
ticas. Assim, o nível A da Formação São João da Chapada
poderá ser correlacionável com a parte basal do Grupo
Rio dos Remédios e com a Formação Tundavala do Grupo
CheIa.
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A presença no Espinhaço Mineiro, de um nível de filito
hematítico, (nível B da Formação São João da Chapada),
tido indubitavelmente como sendo de origem vulcânica (Ren-
ger, 1970; Hoppe, 1978) e sotoposto às primeiras bancadas
de quartzitos, é um marco considerado como camada guia
para a estratigrafia regional (Schbll, 1979). Este nível, que
na região de Diamantina ocorre com espessuras não ultrapas-
sando os 20 metros, torna-se mais possante para Sul e para
Norte, passando lateralmente aos vulcanitos ácidos e às rochas
vulcanoclásticas de f1liação ácida dos Grupos Rio dos Remé-
dios e CheIa.

O topo da Formação São João da Chapada (Nível C), for-
mado essencialmente por quartzitos com níveis de ftlitos e
mieroconglomerados não tem equivalente no Grupo CheIa
de Angola; tal fato não é de estranhar pois Correia (1976),
ao referir-se à passagens da Formação Humpata para a For-
mação Bruco, diz: ''Todavia, em alguns locais, o limite supe-
rior é defmido por uma superfície de erosão de morfologia
suave, à qual se pode associar um rudito. Neste caso, este
limite corresponde a uma ligeira discordância de erosão".
No Espinhaçó da Bahia, o Grupo Paraguaçú poderá repre-
sentar este nível C, embora se apresente bastante mais evo-
luído.

A transição entre as Formações São João da Chapada e
Sopa Brumadinho na região de Diamantina é marcada pelo
aparecimento, nesta última, de vários níveis conglomeráti-
cos, provavelmente decorrente de emersões periódicas da
bacia sedimentar. A mesma situação é observada nas demais
regiões enfocadas.

A correlação da base da Formação Sopa Brumadinho
(quartzitos, conglomerados polimíticos e subordinamente
mitos) com a Formação Lavras do Grupo Chapada Diaman-
tina, parece não apresentar gran!ies problemas; no entanto
no Grupo CheIa não ocorrem conglomerados com as mesmas
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características. Contudo, conforme já ressaltado anterior-
mente, durante períodos erosivos é possível que este nível
tenha sido parcialmente destruído e esteja hoje representado
exclusivamente pelo Membro rudítico do Bipope (Bo).

O nível F é pouco expressivo nos arredores de Diamanti-
na e não possui continuidade lateral ~ara Norte ou para
Sul. Trata-se certamente de um nível lenticular de espessura
reduzida e condicionado a um ambiente deposicional de
características locais, daí não estar representado no Espinhaço
Baiano ou no Grupo CheIa em Angola.

A Formação Galho do Miguel tem a sua correlata perfeita
no Espinhaço Baiano através da Formação Tombador. Na
África, por razões geotectônicas descritas mais adiante, é
bastante menos espessa, mas pode ser correlacionada com
segurança à Formação Broco especialmente com os Membros
BI e B2. .

Assentando sobre a Formação Galho do Miguel, ocorre a
Formação Santa Rita, constituída essencialmente por fUitos,
metassiltitos e quartzitos. Em Angola, o Membro B3 da For-
mação Bruco parece ser o seu correlato, embora a razão gros-
seiros/fmos seja maior do que em Minas Gerais. Na Bahia, o
seu representante é a Formação Caboclo do Grupo Chapada
Diamantina. Observa-se aqui um fenômeno inverso ao anterior-
mente descrito, pois a razão grosseiros/fmos é bastante menor,
indicando-nos uma diminuição geral, e talvez gradual, de
granulometria,de Sul paraNorte. .

Na região do Espinhaço Mineiro assenta-se sobre a Forma-
ção SantaRita um conjunto litológico individualizado em
três formações: Córregos dos Borges, Bandeira e Pereira as
quais, no conjunto, representam uma sedimentação de águas

bastante rasas com sucessivas altemâncias de quartzitos e fili-
tos. No Espinhaço Baiano, a associação destas três unidades
é representada exclusivamente por um espesso pacote de
rochas arenitico/quartzíticas denominado Formação Morro
do Chapéu. Em Angola, ou não se depositou o seu correspon-
dente ou este foi totalmente erodido.

Correia (1976) admite uma passagem gradual entre as For-
mações Bruco e Cangalongue, pelo fato da existência na
porção basal da Formação Cangalongue de ''fmas mas freqüen-
tes intercalações gresosas". Este fato não é anormal para aque-
les que conhecem, na região de Diamantina, a Formação Rio
Pardo Grande, a qual para nós, pode ser correlacionável às
rochas do Grupo Macaúbas, e que, no entanto, apresenta
contatos aparentemente gradacionais com a Formação C6rre-
go Pereira nas imediações da localidade de Conselheiro Mata,
no bordo oeste da Serra do Espinhaço. Pouco se sabe a respei-
to dos tipos de contato mais a norte, em direção à Serra
Mineira, mas Pflug (1968) menciona a existência de uma
ligeira discordância entre uma e outra unidade naquela região.
Além disso, tanto a parte basal do Macaúbas quanto a Forma-
ção Rio Pardo Grande possuem lentes de dolomitos, os quais,
por sua vez, exibem grande quantidade de laminações URilo-
sas irregulares, interpretadas por Scholl & Fogaça (1979 a)
como restos de esteiras algais. Nos dolomitos Macaúbas além
disso, foi assinalado por aqueles autores a ocorrência de estro-
mafólitos dos gêneros Conaphyton e Jacutophyton, cujàs
idades se situam entre 0,95 - 1,3 b.a. Realmente, não há
ainda dados comprobatórios de que a Formação Rio Pardo
Grande seja correlacionável lateralmente com as seqüências
basais do Grupo Macaúbas, contudo, tanto pelos tipos simi-
lares de litologia, quanto pelo ambiente de deposição e fenô-
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menos posteriores de enriquecimento supergênico originado-
res das concentrações ferro-manganesíferas em ambas as uni-
dades, acreditamos que a Formação Rio Pardo Grande deva
ser excluída do Supergrupo Espinhaço e englobada no Grupo
Macaúbás.

Em Angola, a Formação Cangalongue, pelas suas seme-
lhanças litológicas e por apresentar cor vermelha, mostrando
assim prova.velmente (mas não obrigatoriamente) uma origem
continental, deverá ser a sua correlata. De fato, a correlação
entre as Formações Cangalongue e Rio Pardo Grande se torna
mais estreita, quando se constata, em ambas (a) a ocorrência
de lentes de rochas ca.rbonatadas intercaladas nos sedimentos
pelíticos; (b) espessura oscilando ao redor de 70-100 metros;
(c) estruturas sedimentares como microestratificações Cruza-
das, marcas de onda e laminações tipo j1aser; (d) concreções
lateríticas nas extensas superfícies .de aplainamento desenvol-
vidas sobre suas litologias. .

Discordantemente sobre todas estas rochas, nas três regiões
indicadas, temos a presença sistema1ica de rochas carbonatadas
indiscutivelmente pertencentes ao Grupo Bambuí no Brasil
e à Formação Leba em Angola. As características litológicas,
estruturais 'e paleontológicas mostram a perfeita correlação
entre estas rochas nos dois continentes.

IDADE
Embora a idade destas rochas ainda seja um problema, bas-

tante controvertido quer no Brasil quer na África, já existem
datações suficientes para podermos enquadrá-Ias dentro de
dois limites relativamente D'emdefinidos.

Com os dados atuais, ainda não é possível datar-se as várias
fases evolutivas do desenvolvimento da Cordilheira do Espinha-
ço e da Serra da CheIa, no entanto, o seu posicionamento é
indiscutivelmente do Neoproterozóico. Zircões dos metarioli-
tos de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, datados
pelo método Rb/Sr deram idades de 1,7 a 1,8 bilhões de anos.
Estes metariolitos são cronocorrelatos (Cordani e Brito Neves,
in "Inda e Barbosa", 1978) com o Grupo Rio dos Remédios
no Espinhaço Baiano.

A idade de 1,7/1,8 bilhões de anos representa pois o início
da atividade do Ciclo Espinhaço e confunde-se com os proces-
sos terminais do Ciclo Transamazônico. O seu início não pode
ser perfeitamente individualizado, sabe-se no entanto, que é
coberto pelos metassedimentos do Grupo Bambuí, de idade
mínima da ordem dos 1.000 milhões de anos. Uma datação
em siltitos argilosos da Formação Caboclo forneceu idade
isocrônica Rb/Sr de 1.290 milhões de anos com razão inicial
87 Sr/86 Sr de 0,736, razão esta que indica perfeitamente
uma deposição maiSantiga para este tipo de rocha.

Em Angola, o problema é igualmente controverso. Carva-
lho (1969, 1972) admite uma idade mínima de 777 :I: 50
milhões de anos para O Grupo CheIa. Torquato e Amaral
(1973) retrabalhando os mesmos dados de Carvalho (op.
cit.) calculam que a sua idade mínima é de 800 :I: 13 milhões
de anos uma vez que esta é a idade dos noritos intrusivos
nos metassedimentos. Torquato(1974) datou o mão 'de Vila
Arriaga, espesso dique de norito que atravessa verticalmente
todas as formações do Grupo CheIa, e obteve, através do
método K/Ar em plagioclásio,uma idade de 1481 :I:39 mi-
lhões de anos.

Correia (1976) indica que estão sendo realizadas datações
em rochas vulcanoclásticas ácidas da Formação Humpata e as
idades são da ordem dos 1.000 milhões de anos. Esta idade
não nos parece válida devido à presença de viero vulcânico
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nessa formação, CQnforme é ,indicado pelo próprio Correia
(op. cit.), asSociado ao fato de que rochas vulcanoclásticas
estarem sempre sujeitas a fenômenos de homogenização isotó-
pica tardia durante os processos de diagênese e anquimeta-
morfismo regional; deve assim representar uma, idade mí-
nima.

Concluindo, podemos admitir para o Brasil as idades de
1,7/1,8 milhões de anos para o início da implantação das
rochas riolíticas e 1.200 :I: 100 milhões de anos para os pro-
cessos terminais da evolução do Espinhaço. Em Angola, sabe-
-se que o Grupo CheIa é anterior às roctJ.as da Formação
Leba, as quais sendo correlacionáveis com ~ do Grupo Bam-
buí, devem ter cerca de, 1.000 milhões de anos. A idade máxi-
ma admitida para o Grupo CheIa é de 2.000 milhões de anos
uma vez que o seu embasamento cristalino apresentou idades
daquela ordem de grandeza (Silva et al, 1973; Torquato, 1974,
1977; Torquato e Tomás Oliveira, 1977 e Torquato et al,
1978).
GEOTECTONICA

A implantação e evolução tectônica da faixa de rochas
aqui correlacionadas é ainda bastante obscura e controvér-
sa.

Na faixa mineira, a evolução tectônica do Supergrupo Espi-
nhaço vem sendo sistematicamente enquadrada dentro do
esquema geossinclinal alpino por Pflug e colaboradores 'em
diversos trabalhos (e.g. Pflug, 1965; Pflug, Schobbenhaus

& Renger, 1969; Pflug & Renger, 1~73). As espessas seqüên-
cias - onde predominam os quartzitos e os conglomerados dia-
mantíferos, denominada Fáciés Diamantina, constituiria o
miogeossinclinal, estando o eugeossinclinal mais a Este e sendo
caracterizado pelas litologias da Fácies Gua.nhães, a qual con~
grega mitos, quartzitos, xistos, gnaisses e rochas básicô-ultra-
básicas. Datações radiométricas recentes, contudo, evidenciam
idades similares às dos gnaisses e granitos do complexo de
Gouveia (embasamento), situando-se ao redor de 2,8 bilhões
de anos (Brito Neves et al, 1978). Por outro lado, os vulcani-
tos sinsedimentares que se situam na base do Supergrupo
Espinhaço (e. g. mitos hematíticos da Formação São João da
Chapada) e as rochas básico-ultrabásicas foram tidas, por aque-
les autores, como manifesta'Çõesprecoces de um magmatismo
geossinclinal no sentido de Stille.

Dessa forma concluimos ser inaceitável o esquema evolutivo
proposto até o presente. A individualização da faixa de quart-
zitos, mitos e conglomerados na Serra do Espinhaço como
uma entidade litológica e geotectônica única, nos permite
situar sua evolução, iniciada à cerca de 1,7 - 1,8 bilhões de
anos, num ambiente de bacia intracontinental. A instabilidade
crustal inicial e um paleo-relevo dominado por altos e baixos
estruturais foram responsáveis pelas repetidas mudanças late-
rais e verticais de fácies verificadas na base do pacote e pela
deposição concomitante de rochas magmáticas vulcânicas. Nos
estágios fmais, ou após o término da deposição da pilha sedi-
mentar, movimentos compressivos e verticais nos domínios
da bacia intracratônica foram responsáveis pelos dobramentos
holomórficos amplos e suaves dirigidos para Oeste, pelo meta-
morflsmo de baixo grau e pelos freqüentes falhamentos inver-
sos que aí se verificam. Esta fase, que pode ter se extendido
até cerca de 1,3 - 1,1 bilhões de anos, resultou para o Super-
grupo Espinhaço num arcabouço geotectônico similar ao do
tipo block [aulting. -

Na faixa baiana tem havido grandes discussões sobre a
tectônica geradora das suas estruturas, mas, do conjunto geral
evidenciam-se dois trabalhos.
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Jardim de Sá et alo(1976) admitem que o Espinhaço Baia-
no desenvolveu-se através de um jogo de grandes falhas, o qual
teria criado uma estrutura do tipo block faulting que pennitiu
intensa atMdade vulcânica seguida de sedimentação em
ambiente continental ou de águas rasas (praias) durante o
intervalo 1,3 a 1,4 bilhões de anos. Posteriormente um grande
dobramento no bloco intermediário comprimiu e deformou
todas as estruturas anteriores.

O outro esquema é de Moutinho da Costa e Inda (1978),
os quais admitem que a faixa baiana do Espinhaço é formada
por uma estrutura do tipo aulacógeno com desenvolvimento
inicial há mais de 1,7"bilhões de anos através de fáSesalterna.
das de levantamentos e subsidências acompanhadas por defor.
mações e metamorfwno dinâmico.

Entre 1,7 e 1,4 bilhões de anos deu-se a deposiçio dentro
do aulacógeno do Grupo Rio dos Remédios, seguida de eleva.
çio parcial do bloco central e acompanhada de deformaçlo,
metamorf1Smoe erosio.

No período compreendido entre 1,4 - 1,2 bilhões de anos
deu.se a deposição do restante das rochas do Espinhaço, com
deformação e metamorfwno, intrusões básicas e expansão
para Oeste. A intensidade de deformaçio aumenta de Este
para Oeste.

O fmal da deformaçio e metamorfismo das rochas do
Espinhaço processou.se entre 1,2 - 1,0 bUhões de anos com a
presença de dobramentos verticais e revirados para os lados
dentro do corpo principal do au1acógeno; e existência de
dobras suaves e bastante abertas, de baixa amplitude.

Em Angola, o desenvolvimento do. Grupo CheIa tem sido
igualmente objeto de fortes divergências.

A deposição das rochas "num ambiente de "fossa aberta
no bloco continental" tem sido defendida por Vale (1968,
1971, 1973). A origem desta fossa teria sido o resultadó
de fortes movimentos epirogênicos ocorridos durante a fase
fmal do plutonismo básico que, para aquele autor, afetou
Angola durante o Precambriano terminal (Vale admite para
o Grupo CheIa uma idade CambrianaISiluriana).

Mais recentemente, Correia (1976) estudou e redefloiu as
rochas da Serra da Cheia e explicou a sua formaçio através
de uma bacia marginal ao çraton do Congo, em ambiente
tectônico bastante estável (fácies. de plataforma) associada
intimamente a um desenvolvimento geossinc1inal ativo do
Précambriano Superior ao Terminal.

Para nós, através do conhecimento global da faixa Ínetasse.
dimentar nos dois continentes, achamos que a sua implantaçio
deu-se num regime de bacia intracratônica (Craton do Congol
Kasai em África e Craton de Sio Francisco no Brasil).

A presença de uma faixa alongada de baixo grau de meta.
morf1Smo e sem plutonismo, com mais de 3.000 quilômetros
de extensio, ladeada por dois cratons (figura 2) impede-nos
de admitir, como Pflug (1965) e Correia (1976), o seu de.
senvolvimento através de um geossinclíneo no sentido clás.
siC().

Discordamos das idéias d~ Correia (1976) quanto ao geos-
sinclíneo Chela/Damara, visto que 510 duas entidades diferen-
tes em idade. Enquanto o primeiro se desenvolveu no período
compreendido entre 1.800 - 1.000 milhões de anos o segundo
teve a sua sedimentaçã'o, metamorf1Smo e tectonismo entre
1.000 - 450 milhões de anos (Torquato, 1974). Não pode-
mos, entretanto, deixar de elogiar e aplaudir a maneira meticu.
losa, frei e crítica com que aquele autor descreve a regiio da
manCha da Humpata.

. .

Discordamos igualmente das idéias de Pflug (1965), uma
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vez que as fácies geossinclinais apresentadas por aquele autor
não correspondem a seqüências sincrônicas. Assim, a Fácies
Diamantina talvez (1) possa ser correlacionável com a Fácies
Itabira, embora ainda haja alguma dúvida por causa da presen-
ça de clástos de itabirito dobrados nos níveis inferiores do
Supergrupo Espinhaço. No entanto, a fácies eugeossinclinal
de Pflug, Fácies Guanhies, não pode ser correlacionada com
as rochas do Espinhaço, pois a sua idade é de cerca de 2,8
bilhões de anos e as suas litologias (xistos, granitos, gnaisses)
completamente incompatíveis com uma seqüência como a do
Espinhaço.

~ possível na opinião dos presentes autores, estabelecer
um esquema evolutivo atual para uma bacia como a Espinha-
ço/Namíbia, baseando.se em modelos da Tectônica de Placas,
como um geossinclinal do tipo Mediterrânico.

O desenvolvimento de uma bacia como a do Espinhaço{Na-
míbia pode ser comparado, com algumas pequenas modifica-
ções decorrentes do tipo diferente de geossinclinal com aquele
que Asmus (1975) e Asmus & Ferrarl (1978) propusel1am
para a evolução mesozóica das bacias da margem continental
brasileira.

Assim, um estágio do tipo pré-rift seria caracterizado por
um soerguimento crustal com implantação de bacias perifé-
ricas intracratôÕicas e sedimentação continental ou de águas
muito rasas. Este estágio seria o responsável pela deposição
dos sedimentos arenítico/quartzíticos do nível A da Formação
São Joio da Chapada e seus correlatos laterais.

Com o aparecimento do estágio. rift, falhas profundas
propiciaram a extrusio de rochas vulcânicas e vulcanoclás-
t.cas, características do nível B da Formação São João da
Chapada e seus correlatos. A maior ou menor espessura e o
tipo variado de rechas encontradas, podem ser devido exclu-
sivamente à maior ou menor distância aos focos vulcâni-
cos. .

.
A inexistência de uma fase do tipo "proto-oceano", carac-

terizada por depósitos evaporíticos, pode ser explicada ou
pela ausência de águas salgadas na região, uma vez que estamos
admitindo uma bacia semelhante ao Mediterrâneo e Dio ao
Atlântico, sendo possível pensarmos inicialmente na presença
de águas doces confmadas à "calha geossinclinal" sem qualquer
comunicação com os oceanos vizinhos ou, a presença de águas
salgadas mas em condições ambientais não propícias à sedi-
mentação salina como ocorreu e ocorre atualmente em vários
locais do globo.

Depois do estágio rift, ocorreu um entulhamento parcial da
bacia de deposiçã'o, perfeitamente evidenciado pelos níveis
C, D, E e F das Formações Silo Joio da Chapada e Sopa
Brumadinho e suas correlatas. ~ possível que movimentos
epirogênicos positivos nas regiões cratônicas adjacentes tenham
sido os responsáveis por tal sedimentaçio. Aliás a presença
de diamantes (e portanto de rochas quimberlíticas) mostra
um período de reativação cratônica onde 510 comuns esses
tipos de movimentos.

Segue.se o estágio "de mar aberto" dominado por movi.
mentos verticais opostos (epirogênicos positivos e negativos)
com uma sedimentaçio marinha .de plataforma rasa e costeira.
Mais uma vez Dio são encontrados os sedimentos típicos de
um geossinclinal do tipo Atlântico, o qual. é caracterizado
por um ambiente marinho franco. Aqui," exclusivamente
por causa do tipo de bacia confmada entre dois cratons,
nunca se processou um ambiente dé tal tipo. A. este estágio
podemos admitir que pertencem as restantes formações do
Supergrupo Espinhaço e suas correlatas. As constantes altero
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nâncias de sedimentos finos e médios alo prova evidente dos
movimentos verticais opostos, obrigando a mudanças perma-
nentes na espessura do lençol de água.

Verifica-se" assim que o modelo evolutivo, proposto por
Asmus (1975) e Asmus & Ferrari (1978) para o desenvolvi-
mento de um geossinclinal do tipo Atlâptico, pode ser adap-
tado com pequenas alterações para descrever um geossinclinal
do tipo Mediterrânico, o qual, em nossa opinião, se adapta
perfeitamente às características da faixa Espinhaço/Namí-
bia.

CORRELAÇÃO DAS ROCHAS DA CORDII1IEIRA 00
ESPINHAÇO E 00 GRUPO DA CHELA COM AS ROCHAS
DANAMIDIA

A descrição correlativa destas rochas foi feita separadamen-
te uma vez que na Namíbia, na região considerada, nio existe
estratigrafla detalhada, tornando assim impossível uma com-
paração entre as várias formações como a apresentada anterior-
mente.

Até ao presente, pelo menos três autores dedicaram-se ao
problema da correlação dos Grupos Chela com as rochas da
Namíbia, Carvalho (1969 e 1972), Torquato (1974 e 1974)
e Correia (1976) e todos chegaram à idéia da sua correlação
com a Formação Nosib. As idéias de Carvalho e Torquato
foram estabelecidas de acordo com o conhecimento da coluna
geológica da Serra da CheIa, a qual naquela altura nio incluía
o importante nível de rochas vulcanoc1úticas da Formação
Humpata.

Hoje, depois dos trabalhos pormenorizados de estratigra-
fia levados a cabo na Serra da Chela"por Correia (1976), pare-
ce-nos que será necessário ampliar as rochas correlacionáveis
juntando-lhes as da Formaçlo Khoabendus da região da Na-
míbia. Estas, por sua vez, aio correlacionáveis (Martin, 1965)
com as do Sistema Dordabis da regiio central daquele país.

A Formação Skumok do Sistema Dordabis e a base da
Formação Khoabendus, de caráter eminentemente vulcânico/
detrítico, (com hematita na sua região basal), poderio ser
os correspondentes laterais das Formações Tundavala e Hum-
pata em Angola, da Formação Slo Jolo da Chapada do Espi-
nhaço Mineiro e dos Grupos Rio dos Remédios e Paraguaçú
do Espinhaço Baiano.

A Formação Doompoort do Sistema Dordabis e o topo
da Formação Khoabendus com predominância de conglome-
rados, rochas fditosas e quartzitos, poderá ter como seu
equivalente em Angola, o membro Bo de ,Formação Bruco
e as Formações Sopa Bruniadinho e Lavras, respectivamente
no Espinhaço Mineiro e Baiano.

A Formação Nosib, de origem clástica f1Oa.a média, com
alguns níveis mais grosseiros do tipo conglomerático, poderá
ser equivalente a uma grande porção "detodas as outras colunas
geológicas indicadas. Assim, em Angola, pensamos ser possí-
vel que todas as rochas da Formação Bruco (constituídas pelos
membros B1, .~ e B3) e da Formaçio Cangalongue possam
ser com ela correlacionadas. No Brasil, a sua correlaçio é per-
feitamente aceitável com as Formações Galho do Miguel,
Santa Rita, Córregos dos Borges, Bandeira e Pereira e ainda
com a Formaçio Rio Pardo Grande do Espinhaço Mineiro.
O Grupo Chapada Diamantina (excluindo a Formaçio La-
vras) deverá ser o seu correspondente no Espinhaço Baia-
no.
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Diamantes .

e do conhecimento geral a presença de diamantes na For-
mação Sopa Brumadinho no Espinhaço Mineiro e na Formaçio
Lavras do Espinhaço Baiano.

Em Angola, sabe-se da existência de depósitos diamantífe-
ros quatemários na região da foz do Rio Cunene, na fronteira
entre Angola eNamíbia. Estes diamantes alo tidos como de
tráÍ1Sporte fluvial do Rio Cunene, o qual nasce na regiio
centro-sul de Angola, área onde são conhecidos alguns quim-
berlitos. .

Podemos no entanto colocar a seguinte hipótese de traba-
lho: se em Angola a implantação dos quimberlitos não for
toda do mesmo período (Cretáceo), é possível que o fenôme-
no responsável pela deposiçio dos diamantes nos conglomera-
dos do Espinhaço tenha igualmente atuado ou mineralizado
os conglomerados que ocorrem no Grupo CheIa, na região
do Rio Cunene, e que estes também sejam diamantíferos;
assim, quando da eroslo fluvial desses conglomerados, os
diamantes teriam sido transportados e acumulados nos terra-
ços fluviais existentes a jusante daquelas rochas.

Ferro
Um dos problemas que ainda está em.aberto é a correlaçlo

das rochas do Quadrilátero Ferrífero com a faixa Este-Norte
dos quartzitos do Espinhaço. Nio há dúvidas que os itabiritos
que ocorrem a norte de Conceição do Mato Dentro se prolon-
gam para o interior da faixa típica do Espinhaço através de
um seguimento contínuo de leitos de ferro (itabiritos) e de
brechas de transposição; no entanto, conforme proposto por
diversos pesquisadores que conhecem a área (e.g.F.F.M. Al-
meida, com. oral), e tendo em vista a ausência de. ligações
físicas entre esses itabiritos e os do Quadrilátero Férrífero,
admitimos a hipótese de que estes sejam mais antigos que os
do Espinhaço.

Na África, na mesma posiçlo geográfica em relaçio às
rochas do Grupo CheIa ocorrem os maiores depósitos ferrí-
feros de Angola, na região de Cassinga. Ali, no entanto a sua
idade é indiscutivelmente anterior ao Grupo CheIa e provavel-
mente pertence ao Ciclo Eburneano, o qual é o correspondente
africano do Ciclo Transamazônico. Além do seu posiciona-
mento geográficoftectônico, é prova evidente da sua idade
mais antiga, a presença de clastos de hematita dobrada nos
conglomerados basais (To) da Formação Tundavala.

Assim, no conjunto das duas observações, é possível con-
tinuar a admitir que os itabiritos do Quadrilttero Ferrífero
sejam mais antigos que os da região de Conceiçio do Mato
Dentro, representando estes ou um l'etrabalhamento dos
primeiros ou uma nova fase de deposição ferrífera.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto anteriormente, algumas considerações podem

ser tomadas à guisa de conclusões.
Um trabalho deste tipo não tem pretensões de ser defini-

tivo, uma vez que as divergências de idéias, de escolas e até
mesmo de simples interpretações, impedem um consenso
comum e assim, sempre existirlo controvérsias sobre o que é
correlacionável com o quê.

Parece-nos, 110entanto, ser possível a ligaçio entre o con-
junto de rochas que formam o Espinhaço Mineiro (com exclu-
aio do Quadrilátero Ferrífero que ainda é duvidoso) com as
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do Espinhaço Baiano. :e evidente que a simples posiçio geo.
tectônica que estas rochas ocuparam. durante os estágios ini.
ciais da sua deposição; pode ser responsável pelas pequenas
diferenças litol6gicas "e estruturais encontradas ao longo das
duas colwlIts geológiCas, as litologias da Bahia, em regime
de deposição sobre uma região intercratônica, estável prova-
velmente desde o Précambriano Médio, as outras (em Minas
Gerais) depositadas numa área sujeita a constantes movimentos
tectônicos, reativada durante o Ciclo BrasililU10e somente
consolidada no Précambriano Superior.

A ligação deste coqjunto como um todo, com as rochas
de Angola e da Namíbia poderá igualmente ser questionadá,
uma vez que existem pelo menos quinhentos quilômetros
entre os dois extremos mais próximos, no entanto, as seme-
Jhailças litol6gicas, geocronol6gicas e o seu posicionamento
geográfico siio um forte argumento. para a tentativa de corre-
lação.

Finalmente, queremos aleItar para o fato de que o extremo
norte da faixa baiana ser truncado abtuptamente pelos efeitos
do Ciclo Brasiliano (Faixa Riacho do Pontal) numa região
em que a faixa apresenta cerca de trezentos quilômetros de
laÍgura; Assim,~é possível que grande. parte das rochas de alto
grau metamórfico e com intercalações de quartzitos que
ocorrem no Nordeste brasileiro; a este da Bacia do Parnaíba,
não sejam mais do que resquícios do Espinhaço afetados
pelos dobramentos, metamorfismo e granitização do Ciclo
Brasiliano.
CONSIDERAÇúES FINAIS

Do exposto anteriormente, algumas considerações podem
sertomadasà guisade conclusões.

.

Um trabaJho deste tipo não tem pretenSões de ser defmiti-
vo, uma vez que as divergências de idéias, de escolas e até mes-
mo de simples interpretação, bnpedem um consenso comum e
assbn, sempre existirão controvérsias sobre o que é correlacio-
nável com o quê.

Parece-nos, no entanto, ser possível a ligação entre o con-
junto de rochas que formam o Espinhaço Mineiro (com exclu-
são do Quadrilátero Ferrífero que ainda é duvidoso) com as do
Espinhaço Baiano. :e evidente-que a simples posição geoteêtô-
nica que estas rochas ocuparam durante os estágios iniciais da
sua deposição, pode ser responsável pelas pequenas diferenças
litológicas e estruturais encontradas ao longo das duas colunas
geológicas, as litologias da Bahia, em regime de deposição s0-
bre wna região intercratônica, estável provavelmente desde o
Précambriano Médio, as outras (em Minas Gerais) depositadas
numa área sujeita a constantes movbnentos tectônicos, reati-
vada durante o Ciclo Brasiliano e somente consolidada no Pré-
cambriano Superior.

.

A ligação deste conjunto como um todo, com as rochas de
Angola e da Namíbia poderá igualmente ser questionada, uma
vez que existem pelo menos quinhentos quilômetros entre os
dois extremos mais próximos, no entanto, as semeJhanças lito-
lógicas, geocronológicas e o seu posicionamento geográfico
são um forte argumento para a tentativa de correlação.

Finalmente, queremos alertar para o fato de que o extremo
norte da faixa baiana ser truncado abruptamente pelos efeitos
do Ciclo Brasiliano (Faixa Riacho do Ponta!) numa região em
que a faixa apresenta cerca de trezentos quilômetros deJargu-
ra. Assim, é possível que grande parte das rochas de alto grau
metamórfico e com intercalações de quartzitos que ocorrem
no Nordeste brasileiro, a este da Bacia do Parn81'ba,não sejam
mais do que resquícios do Espinhaço afetados pelos dobramen-
tos, metamorfismo e granitização do Ciclo Brasiliano.
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DATAÇÕES Rb-Sr E K-Ar DAS FORMAÇÕES BEBEDOURO

E CABOCLO NA CHAPADA DIAMANTINA

MtII'iJIa__ de FrdttuMACEDO
Micllel G. BONHOMME

Cnltre de SMtmMtoIo,. et G«x:h",* de ", SW/tl«.
CNRS, UIllNnltl L Putau. StNlbourg. Frrzm:e.

Rb-Sr and K-Ar datings have been performed in sediments of the Chapada Diaman-
tina, State of Babia. Brasil.The Cabocloformation was depositednearly 960 :f:31
ago and suffered a date diagenesis at 896 :f:30 MA. The Bebedow;o fonnation was
deP>sited short1y before 812 :f: 22 MA. These two formations, upper Riphean in age,
may be correlated to those of the atar region, Mauretania, Westem Mrica, and to
the lower part of the ''Latinta» series in Argentina.

INTRODUÇÃO
Dentro do plano de estudos do Projeto PIGG eo"élation

Géochronologique du Précambrien des Zones Stables, uma
série de amostras do grupo Una, formação Bebedouro e do
Super~po Espinhaço, formaçio Caboclo, foram coletadas na
região compleendida entre Jacobina, Irecê e Lençóis, no
Estado da Babia.

O objetivo é de datar essas formações, verificar se elas
pertencem ao Précambriano e tentar correlacioná-Ias com
séries equivalentes na América do Sul e África. O méto-
do empregado consiste em estudar a mineralogia das frações
finas e, em seguida, após se ter escolhido as amostras favorá-
veis, efetuar as análises isotópicas Rb-Sr e K-Ar em vista da
dataçlo.
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As amostras da formação Caboclo provém do lugarejo
Olho d'Água à cerca de 4 km a ENE de Caatinga do Moura
(10° 57'S - 40043'W). As amostras da fonnaçlo Bebedouro
foram coletadas próximo à. Fazenda Caraiba, a oeste de
Tabuá (11004'S - 41011W). Existe uma dúvida quanto à
posição estratigráfica das amostras de Caatinga do Moura que
poderiam também estar colocadas dentro do grupo Una
inferior, isto é, igualmente na formação Bebedouro.

MINERALOGIA DAS ARGILAS
As amostras de Caatinga do Moura contém 85 a 95% de ilita

e.5 a 15% de clorita, com pouquíssima percentagem de inter-
estratificados. As amostras da Fazenda Caraíba contém somen-
te ilita. Os índices de cristalinidade sIo respectivamente da
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ordem de 9 e 6, isto 6, tipicamente sedimentar para Caatinga
do Moura e diagen6tico para a Fazenda Caraíba. As relações
1002/1001 do em tomo de 0,40 e caracterizam, portanto
ilitas aluminosas para as duas formações.

A mineralogia das frações fmas fornece um argumento
concemente . posiçlo estratigráfu:adas amostrasde Caatinga
do Moura. Com efeito, a formaçio Caboclo típica, estudada
a leste do Morro do Chap6u, mostra a presença de cloma,
cerca de 35%, com índice de cristalinidade igualmente elevado,
cerca de 7. Ao contrúio, as frações fmas da formaçfo Bebe-
douro cont6m unicamente Dita. Logo, 6 prov4vel que as
amostras de Caatinga do Moura pertençam . formaçlo Ca-
boclo.

O índice de cristalinidade das Ditasobservado nas duas loca.
lidades permite de imaginar que a idade medida pode ser da
diagênese precoce, ou da diagênese tardia (Clauer, 1976).

RESULTADOS DAS ANÁLlSFS ISOTÓPlCAS
As frações inferiores a 2 li- foram analisadas pelas técnicas

Rb-Sr descritas por Clauer(1976) e K-Ar descrita por Do-
nhomme et al. (1975). As constantes de decaimento radioativo
são aquelas utilizadas por Steiger e Jager (1977). Os resultados
analíticos estio sumarizados nas tabelas 1 e fi (em anexo).

As amostras da formação Caboclo permitem de definir
dois alinhamentos, contendo cada um, rochas totais e, respec-
tivamente, três e duas frações fmas. Os resultados são os se-
guintes: 96O:t 31 MA com uma intercepta no eixo das orde-
nadas de 0,723 :t 0,004 e 896 :t 30 MA com 0,731 :t 0,003.

A formação Bebedouro mostra um só alinhamento indican-
do uma idade de 812 :t 22 MA com (87Sr/86Sr) inicial igual
a 0,713 :t 0,003.

DISCUSSÃO
A igualdade de dataÇÕe5K-Ar e a idade indicada pelo ali-

nhamento 896 :t 30 MA sugere que este resultado deve ter
alguma significaçlio.

Na realidade, as rochas totais são bandas de arenito mos-
trando claramente uma silificaçãOsecundária.

Por outro lado, as duas interceptas no eixo das ordenadas
são altas. Isto pode ser devido a um ambiente continental
apresentando uma razão isotópica 87/86 alta a uma mistura
mecânica de frações fmas detríticas, ou a um rehomogenei-
zação isotópica devido a uma diagênese tardia. Finalmente,
as datações K-Ar das frações fmas já se mostraram sensíveis
aos fenômenos da diagênese tardia.

Nestas condições, a isócrona de 896 MA poderia ser consi-
derada como devida a uma diagênese tardia. O alinhamento
de 960 MA poderia representar a idade de uma diagênese
precoce, próxima à idade da sedimentação. A hipótese de uma
mistura mecânica de frações fmas forneceria a idade da sedi-
mentação, à condição que a correlação entre as razões 87Rb/
86Sr e 87Sr/86Sr tenha sido nula no momento do depósito.
Isto é, evidentemente, impossível de ser verificado atual-
mente.

O alinhamento obtido sobre as amostras da formção Bebe-

douro apresentam tamb6m uma intercpta relativamente alta.
Por outro lado, os índices de cristalinidade das Ditas situam
o nível da diagênese no limite entre diagênese profunda e
anguimetamorfismo. Finalmente, as datações K-Ar sugerem
que a influência do ciclo Brasiliano sobre essas frações fmas
foi intensa, provocando, à cerca de 600 MA, uma saída geral
do ugónio radiogênico dessas Ditasbem cristalizadas, visto que
do muito ricas em potúsio. Nestas condições, é possível de
sugerir que 812 :t 22 MA represente seja a idade da diagênese
precoce muito próxima iquela do depósito, seja àquela de
uma primeira diagênese tardia. Contudo, no segundo caso,
os resultados K-Ar não seriam tio bem encontrados em tomo
de 600 MA, mostrando ainda traços de um evento diagenético
de 800 MA.

CONCLUSÃO
As datações Rb-Sr e K-Ar da formação Caboclo sugerem

que a sedimentação teve lugar pouco antes de 960 :t 31 MA
e que um evento diagnético tardio ocorreu a 896 :t 30 MA.

Os resultados obtidos sobre a formação Bebedouro indi-
cam que o depósito ocorreu provavelmente pouco tempo
antes de 8l2:t 30 MA.

A id~e Rifeano superior (proterozóico superior), tal como
foi defmida em URSS por Keller et alo(1975) está assim con-
fmnada.

A região da Chapada Diamantina permite também de defi-
nir uma cfbnoestratigrafia numérica do mesmo tipo que aquela
evidenciada a Atar (Mauritânia) por Clauer (1976).

Finalmente, numericamente, as duas formações são correla-
cionáveis respectivamente com o grupo de Char e com a parte
superior do grupo de Atar em Mauritânia (Clauer, 1976).
A formação Bebedouro pode ser igualmente colocada em rela-
ção com a formação Sierras Bayas na Sierra de Tandil na
ArRentina (Bonhomme e Cingolani, 1978).
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PARTE IV

FAIXA BRASÍLIA

A EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA DA FAIXA BRASÍLIA

E DO SEU EMBASAMENTO

O. J. Marlni
R.A. Fuck
J. C. Dtlnni

M. A. JJtI1'denne

Univenldllde de Brtldlill

The evolution and the structural subdivision of the Brasília belt and its basement
are presented based on global tectonics concepts. Three mainregional geotectonic
units are recognized: the Goiás median massif, and the Uruaçu and Brasma fold belts.
The Goiás massif is composed of Archean and Lower Proterozoic rocIes.The Archean
units comprise high grade granite-gneiss terrains, overlain by severa!greenstone belts,
and a granulite mobile belt. The Lower Proterozoic formations are Tepresented by
layered gabbro-anorthosite complexes,. volcano-sedimentary sequencds, and severa!
tin bearing granitic intrusions. The Uruaçu belt includes the Midd1e Proterozoic
Serra da Mesa, Natividade; Araí, Araxá and Canastra groups. These units were par-
tia1ly deposited on a spnatic crust, and afterwards folded and metamorphosed up
to the anphibolite facies as a result of continental collision. The 'Brasma fold belt,
comprising the epicontinental Paranoá and Bambuí groups, is the result of succe-
ssive reactivations of ancient weakness zones, due to extension and compression.
movements, to which sedimentation, and folding and metamorphism of greenschist
facies are respectivelly associated.

APRESENTAÇÃO
Em trabalho anterior (Marini et a1ii, 1978) foi apresentada

uma síntese dos conceitos e teorias geotectônicas emitidas por
diversos autores sobre a Faixa Brasl1ia. Naquela contribuição,
deixamos de opinar a respeito das várias hipóteses geotectô-
nicas até então formuladas, com o intuito de facilitar e permi-
tir ao leitor fazer uma idéia mais precisa da problemática da
Faixa Brasma e do nível das controvérsias sobre sua evoluçã'o
geotectônica.

No capítulo fmal do referido trabalho foram discutidos
os pontos conflitantes das hipóteses anteriormente formula-
das e foram ressaltados os principais problemas estratigráficos,
tectônicos e cronológicos carentes de melhor defInição, para
que se possa entender com mais clareza a evolução geológica
dessa complexa e policíclica faixa dobrada do Brasil Central.
Algumas das questões controvertidas da geologia regional
então apontadas ainda continuam como tal, havendo neces-
sidade de trabalhos mais minuciosos para elucidá-Ias adequa-
damente.
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Neste artigo, os autores formulam novos conceitos sobre
a geotectônica da Faixa Brasma e do seu embasamento, suge-
rindo uma hipótese de evoluçã'o geológica da regiã'o durante
os tempos precambrianos.

Chama-se a atenção para o fato de que, com o advento dos
conceitos da tectônica de placa, todas as idéias clássicas de
geotectônica foram colocadas em cheque, existindo no mo-
mento. um grande cepticismo sobre sua validade. Tal descrença
deve-se ao fato de estarem as conceituações e terminologia geo-
tectônica clássicas impregnadas de implicações genéticas,
hoje em grande parte desacreditadas ou pouco entendidas à
luz dos conceitos de tectônica global e outros surgidos na
última década.

Como muito apropriadamente lembra Aubouin (1959),
cada geólogo entende diferentemente a palavra geossinclinal,
ao que se pode acrescentar termos como ofIolito, flysch,
plataform;J, craton, escudo, ciclo orogenético, greenstone
belt, mobile belt, orogênese, etc. Em resumo, toda a termi-
nologia geotectônica é usada com conceituação diferente



pelos diferentes autores. :e necessário, portanto, que se expli-
que as características tectônicas, sedimentares, estratigráficas,
temporais, faciológicas, ambientais, etc., para que fique
claro o significado que o autor deseja emprestar a um deter-
minado termo geotectônico.

Os conceitos de tectônica global foram desenvolvidos na
quase totalidade por geofísicos estudando áreas oceânicas e
despreparados para adaptá-Ios à geologia continental. Por seu
turno, os geólogos inicialmente reagiram negativamente (e
muitos ainda reagem) a adotá-Ios em suas interpretações.
Nos últimos anos, porém, defmiu-se uma forte tendência em
interpretar a geologia sob o enfoque dos novos conceitos,
adaptando-os ~ reformulando-os conforme as evidências
geológicas de cada região. No momento, passa a geologia
mundial por uma verdadeira febre de tectônica global, surgin-
do a cada dia um novo artigo ou livro procurando correlacio-
ná-Ia à litogênese, tectogênese, magmatismo, metamorf1SIllo;
metalogênese, etc... :e o que os autores se propõem a fazer
também nesta contn"buição. Convém ressaltar que, por se tra-
tar de trabalho de regionalização geológica, carecerá de preci-
são no detalhe, ao ter a necessidade de generalizar o debate
à escala da Faixa Brasília.

Vale lembrar também que toda tentativa de regionltli1açlo
geológica em termos precambrianos, como a elaboração de
mapas de pequena escala e interpretações geotectônicas,
leva necessariamente a uma interpretação global com visão
abrangente. Torna-se para tanto imperioso o estabelecimento
de correlações estratigráficas entre seqüências ainda não bem
definidas, com idades de sedimentação desconhecidas e atin-
gidas por um mesmo último evento termo-tectônico, que
as homogeniza quanto ao estilo tectônico e o grau de meta-
morf1SIllo, como é usual em seqüências polimetamórficas e
politectônicas.

Os pequenos recursos que se tem para datar a época de
deposição das seqüências, dificulta ainda mais a cronoestra-~
tigrafia. Restam, pois, ao ge610go, como principais armas, a
litoestratigrafl8, a tectônica e a geocronologia, todas com
limitações e significado interpretativo questionável em muitos
casos.

Por outro lado, por tratar de tema de cunho eminente-
mente interpretativo, no qual se procurará historiar a evolu-
ção geológica e tectônica de uma determinada região, devem
ser entendidas somente como hipótese de trabalho. A hipó-
tese evolutiva, adiaate apresentada, pareceu aos autores a
mais lógica. No entanto, várias outras alternativas poderão
ser igualmente lógicas e prováveis. Cabe àqueles que nelas
acreditam sugeri-Ias para que, de confronto, surjam novos
caminhos, talvez mais válidos. As indefmiçôes e dúvidas
que persistem são fruto, principalmente, do estado incipi-
ente do conhecimento da geologia do precambriano brasi-
leiro.

A exemplo da maior parte dos trabalhos iritemacionais,
adotou-se uma divisão quádrupla para o Precambriano, basea-
do em quatro limites cronotectônicos identificados através
de datações radiométricaS, como demonstrou Almeida (1971):
2600 :!: 100 m.a., 1800 :!: 100 m.a., 1000 :!: 100 m.a. e
600 :!: 50 m.a. consideradas aqui como limites, respectiva-
mente, do Arqueano, do Proteroz6ico Inferior, do Protero-
z6ico Médio e do Proteroz6ico Superior.

Os limites cronotectônicos mencionados correspondem,
respectivamente, aos eventos Jequié, Transamazônico, Urua-
çuano e Brasiliano.
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AS UNIDADES GEOTECI'ONICAS REGIONAIS
Na borda ocidental do Craton do São Francisco, Almeida

et a1ii (1976) colocavam em evidência as seguintes unidades
geotectônicas:

a) Maciço Mediano de Goiás
b) Faixa Uruaçuana
c) Faixa Brasília.

O MACIÇO MEDIANO DE GOIÁS
No conceito de Almeida et a1ii(1976), o Maciço Mediano

de Goiás é entendido como uma unidade geotectônica brasi-
Uana, da qual, aparentemente é excluída a Faixa Uruaçuana,
restringindo-se, portanto, ao embasamento pré-uruaçuano
(Fig. 1).

No presente estudo, o conceito de maciço mediano possui,
além do aspecto espacial, uma conotaçlo temporal. Desse
modo, distingue-se um maciço mediano de idade uruaçuana,
separando faixas dobradas do Proteroz6ico Médio, e um
Maciço mediano de idade brasiliana, que divide faixas dobra-
das do Proteroz6ico Superior. Este incorpora os metassedi-
mentos uruaçuanos e tem, em conseqüência,'limites distintos
daquele, constatando-se a ampliação da área ocupada ao
longo do tempo, do Proteroz6ico Médio ao Superior. Ambos
os maciços constituíram-se de altos do embasamento, de
forma estreita e alongada, ocupando o interflúvio Tocantins-
Ataguaia, e situados entre faixas de metassedimentos gerados
e deformados em dois ciclos sucessivos, em ambos os lados,
que, aparentemente, tiveram evolução sincrônica.

.

Esse alto estrutural do embasamento, em meio às faixas
de dobramentos laterais, deve ter recebido somente pequena
cobertura sedimentar, a qual foi envolvida, juntamente com o
embasamento e as fmas orogênicas vizinhas, pelos dobra.
mentos, metamorf1Smo e por intrusões graníticas. A vergência
das estruturas em ambos os lados é centrífuga a partir do
maciço mediano, orientando-se respectivamente para o Craton

101

..- -



ANAIS DO SIMPóSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

do São Francisco e para o Craton Amazônico.
Com o término do Ciclo Uruaçuano e conseqüente cratoni-

zação da regiã'o há cerca de 1.000 m.a., agregaram-se à área
"estável" do Maciço Mediano Goiano uruaçuano os metassedi-
mentos gerados durante o Proteroz6ico Médio. No "dtanto,
as novas áreas cratônicas geradas tiveram vida efêmera, vez
que, sobre elas iniciou-se a formação de novas bacias, já no
início do Proteroz6ico Superior. A julgar pela distribuição
dos metassedimentos desse novo ciclo geológico, tanto a
leste (Faixa Brasília) quanto a oeste (Faixa Paraguai-Araguaia),
os eixos das novas bacias teriam se deslocado em direção aos
"Cratons". Individualizou-se então um novo maciço mediano
no tempo brasiliano. Este constituíu-se do maciço mediano
dos tempos uruaçuanos ampliado, tanto para leste como para
oeste, pelas áreas cratonizadas com o término do Ciclo Urua-
çuano e que não serviram de embasamento às novas faixas
geradas. No entanto, os limites atuais dos metassedimentos
brasilianos são meramente erosivos, não se sabendo quanto
para oeste originalmente se estendiam.

A interpretação acima enunciada, parecem se contrapor os
dados geocronológicos existentes na área ocupada pelo maciço,
que indicam ter sido o embasamento pré-brasiliano mais forte-
mente regenerado isotopicamente durante o Ciclo Brasiliano.

Ao que tudo indica, o Maciço Mediano de Goiás dos tem-
pos uruaçuanos enquádra-se no primeiro tipo de Khain e
Sheynmann (1960), isto é, representa fragmentos intactos de
antigas plataformas. Já no tempo brasiliano, pelo menos em
suas bordas, parece enquadrar-se no segundo tipo dos referidos
autores: fragmentos de estruturas dobradas em sistemas anti-
gos do mesmo tipo e do mesmo "megaciclo", que nlo foram
sujeitos à marcada subsidência e retrabalhamento, comportJn-
do-se como fragmentos aliados às estruturas mais jovens envol-
ventes.

A FAIXA URUAÇU
OS metassedimentos tidos como pertencentes ao Protero-

z6ico Médio, sedimentados, dobrados e metamorlizados até
o facies anlibolito durante o Ciclo Uruaçuano (entre 1.300
e 1.000 m.a., segundo Almeida et alii, 1976) distnouem-se
contíguos à borda leste do Maciço Mediano de Goiás. Apre-
sentam nítida polaridade sedimentar, tectônica e metamór-
lica, com vergência geral para o Craton do São Francisco.
Estendem-se longitudinalmente desde a borda da Bacia do
Maranhão, no extremo norte da faixa, até o Maciço de Gua-
xupé, no extremo sul (Fig. 1).

Na porção mediana, na altura do Distrito Federal, a Faixa
Uruaçuana é dividida em dois segmentos pela int1exão da
região dos Pirineus, onde as camadas tomam progressivamente
direção EW, com a vergência dirigida para sul.

A largura e o limite oriental da bacia uruaçuana não são
conhecidos em at1oramentos, visto que os metassedimentos
do Proteroz6ico Superior (Grupos Paranoá e Bambuí) os
recobrem totalmente.

A FAIXA BRASrtIA
A Faixa Brasília é uma entidade tectônica carente de maior

defmição. Os dados estratigráficos, tectônicos e geocronoló-
gicos são insulicientes ainda para determinar com precisão a
extensão da faixa, as unidades litoestratigrál1cas que a com-
põem e as relações com a Faixa Uruaçu exposta a oeste (Ma-
rini et alH, 1978). Os dobramentos brasilianos situam.se
entre a Faixa Uruaçu e o Craton do São Francisco, sendo cons-
tituídos por metassedimentos do Proterozóico Superior,
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metamorf1Zados até o facies xisto verde, com metamorf1SJDo
e deformação gradativamente menores de oeste para leste,
onde transicionam para os sedimentos de cobertura do Craton
do São Francisco. Aceita-se, quase unanimemente, que essa
faixa dobrada evoluiu durante o Ciclo Brasiliano (Almeida,
1968), tendo sido deformada e metamorflZada há cerca de
600 m.a.

O limite oeste, tanto da bacia dos sedimentos do Protero-
zóico Superior como do metamorf1SJDoe deformaçio brasi-
lianos é controvertido e difícil de ser estabelecido, não haven-
do consenso quanto à largura do cinturão e às unidades estra-
tigráficas que o integram. Isso porque as maiores espessuras,
o mais alto grau de deformação e metamorflSmo atnouíveis
ao Ciclo Brasiliano são encontrados no extremo oeste dos
at1oramentos reconhecidos como pertencentes ao Proterozói-
co Superior. Esses fatos parecem sugerir que a bacia de sedi-
mentação do Ciclo Brasiliano se estendia originalmente mais
para oeste, por sobre o Maciço Mediano de Goiás. g provável,
mesmo, que se interligasse com a sedimentação que ocorria
na Faixa de Dobramento Paraguai-Araguaia.

.PRINCIPAIS ELEMENTOS TEcrONICOS DA FAIXA
BRASflIA E DO SEU EMBASAMENTO

O conhecimento das principais estruturas da região em
discusslo é condição sine qua non para o entendimento da
hipótese de evolução geotectônica para ela sugerida, razão
pela qual são aqui apresentadas sucintamente (Fig. 2). Os
estud9s existentes sobre a tectônica regional são apenas
embrionários, visto que, praticamente, inexistem trabalhos
que tratem especil1camente do assunto, devendo-se entender
a esquematização apresentada como uma tentativa preliminar
de discuti-Ia com visão regional.

INFLEXÃO DOS PIRINEUS
A primeira feição que salta à vista quando se observa o

arcabouço tectônico da Faixa Brasília e de seu Embasamento
é a brusca mudança das direções estruturais que ocorre na
altura do paralelo de Brasília (Fig. 2), a qual Costa e Angeiras
(1971) denominaram de Flexura dos Pirineus, redenominada
de Int1exão dos Pirineus (Araújo Fo., 1980). Essa importante
macroestrutura divide a Faixa Brasília e seu embasamento
em duas porções distintas, seja quanto à tectônica, à estrati-
gralia, ao magmatismo, ou à metalogênese. Trata-se de feição
herdada possivelmente de eventos arqueanos, persistente como
importante zona de fraqueza nos eventós tecto-orogenéticos
proterozóicos subseqüentes, cujos traços tectônicos a ela se
condicionaram.

As linhas tectônicas mais marcantes da lnt1exão dos Piri-
neus são duas falhas regionais paralelas e espaçadas de cerca
de uma dezena de quilômetros, com direção geral WNW-ESE
que, surgindo de sob as aluviões do Rio Araguaia na altura
do iUalelo 150 vêm morrer no limite oeste do Distrito Fede-
ral, Pouco a norte do paralelo 160. Tais falhas são especial-
mente visíveis nos mapas aerogeofísicos do Convênio Brasil-
-Canadá (Carmo et alii, 1977), embora pouco evidentes nos
mapas geológicos regionais, uma vez que são paralelas aos
principais eixos de dobramentos da região. Trata-se possivel-
mente de falhas complexas nas quais altemam-se movimentos
,distensivos, compressivos e regmagnéticos e que condiciona-
ram toda a evolução geológico-estrutural da região dos Piri-
neus. A lnt1exão da extremidade sul do Maciço de Barro Alto
se amolda e este se interrompe na falha norte, como se fosse
uma imensa "drag" de falha transcorrente com movimento
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dextrógiro.
No bloco norte, as direções estruturais oscilam entre norte

e nor-nordeste com vergência para leste e sudeste; tomando
progressivamente direção nordeste e leste-nordeste, à medida
que se aproximam do eixo da inflexão. No bloco sul, as
direções estruturais dominantes têm a direção noroeste, to-
mando direção oeste-noroeste junto à Inflexão dos Pirineus.
A vergência geral das estruturas no segmento sul é para nordes-
te, exceto na região da inflexão onde tem sentido sul-suldeste.
Esta vergência, localmente anômala, registrada sobre rochas do
Grupo Araxá, sugere um empurrão do bloco norte por sobre
o bloco sul. Esse cavalgamento explicaria, a um tempo, o fato
de estarem expostos no segmento norte níveis estruturais mais
inferiores, como também dos maciços básico-ultrabásicos deste
segmento adelgaçarem-se progressivamente para o norte, como
se estivessem bascu1ados nesse sentido.

Os efeitos da Inflexão dos Pirineus abrandam-se paulatina-
mente para leste, sendo que a leste do Distrito Federal tomam-
-se quase inconspícuos, pelo menos sobre as unidades brasilia-
nas aí aflorantes.

A JUNçÃO TRI1>LICE DA FAIXA BRASltIA E DA RE-
GIÃo DOBRADA SUDESTE 00 BRASIL

No extremo sul da Faixa Brasília, tendo como cunha inter-
mediária o Maciço de Guaxupé, ocorre a junção dos metasse-
dimentos do Proterozóico Superior da Faixa Brasília e da.
Região Dobrada do Sudeste do Brasil, consideradas como
penecontemporâneas. Em termos de tectônica de placa, e
tendo em mente exemplos recentes como o da Etiópia, a
união das faixas brasilianas na região do Maciço de Guaxupé,
poderia representar uma antiga junção tripla, à semelhança
da interpretada por Kroner (1976, 1977), para a junção dos
cinturões Zambezi e Moçambique no sudeste africano. Nesta
hipótese, a Faixa Brasília representaria o rift continental,
enquanto a Região Dobrada do Sudeste do Brasil o n"[t oceâ-
nico, uma vez que a grande quantidade de magmáticas exis-
tentes nesta última condiz com consumo de placa simática.

PADRÓES DE DOBRAMENTOS
Vários ciclos tectônicos afetaram as rochas da área, gerando

estruturas de diferentes idades, direções e estilos, sejam primá-
rias e simples ou secundárias e complexas. Estas últimas,
resultantes da superposição de esforços de diferentes ciclos,
de distintas fases de dobramentos, de intrusões diapíricas,
da ação de falhamentos sobre antigos padrões primários ou
de intrusões cretácias. A maior parte dessas estruturas foi
gerada durante eventos uruaçuanos e/ou brasilianos.

Numa tentativa de sistematização, os padrões de dobra-
mentos e sistemas de falhamentos da região podem ser agru-
pados em padrões de dobramentos primários, padrões de
dobramentos secundários e sistemas de falhamentos. Sempre
que existentes, para identificá-Ios usou-se denominações suge-
ridas anteriormente, especialmente por Inda (In Barbosa et
alü, 1970a).

Padrões de Dobramentos Primários
Os principais padrões de dobramentos primários identifica-

dos, com suas prováveis idades, são (Fig. 2):

I Niquelândia: Jequié (1)
11 Pilar de Goiás: Arqueano
ma - Piracanjuba: Uruaçuano
11Th- Uruaçu: Uruaçuano
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FIG. 2- ESQUEMA DOS PRINCIPAIS ELEMEN10S ESTRUlURAIS DA FAIXA BRASIUA

E DO SEU EMBASAMENTO

IV - Brasí1ia:Brasiliano
V São Domingos: Brasiliano.

O padrão Niquelândia acha-se registrado nas rochas do
Complexo Granulítico de Goiás, tendo sido. identificado no
Màciço de Niquelândia. Trata-se

.

de padrão muito antigo
(Jequié?) representado por dobras isoclinais' de eixo sub-
-vertical e xistosidade de fluxo contendo a lineação mineral.
O padrão é geneticamente ligado ao processo de granulit.ização
dos maciços básico-ultrabásicos e a falhamentos transcorrentes
NNE (Danni e Leonardos, 1980). Suas estruturas são só local-
mente identificadas, dada a inexistência de camadas-guias
apropriadas.

O padrão Pilar de Goiás acha-se impresso sobre os Greensto-
ne belts sendo nitidamente discordante das estruturas uruaçua-
nas dos grupos Araxá e Serra da Mesa que a eles se superpãem.
São isoclinais deitadas com xistosidade de plano axial e eixos

103



---~---

ANAIS DO SIMPOSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO fi SUAS FAIXAS MARGINAIS

NW ou NNW. redobradas e pertubadas por intrusões gruú- na resifo de Morrinhos-Caldas Novas. a Sudeste de Goiânia.
ticas. A idade é Arqueana e a vergência é para nordeste. ~ Ocorre em pontos isolados do segmento a sul da Inflexlo dos
tnõuem-se por áreas restritas iJhadas em meio aos terrenos Pirineus. estando impresso sobre rochas do Grupo ArW.
graní~cos e associadas a granitos ovóides. aos quais embora sua idade mais provável seja brasiliana. 11constituído
se amoldam. pof dobras de arrasto resultantes de cavalgamentos com

Com a denominaçio de padrio Piracanjuba (Inda. in vergência para leste. loca1izadas em cunhas limitadas por
Barbosa et a1ü. 1970a) englobou estruturas primárias regia- falhas transcorrentes de direçfo N60~W. Formam dobras.
tradas sobre rochas do Grupo Araxá na regilo Morrinhos. com tormatos de ferradura (em planta). com concavidade
que ocorrem também duvidosamente sobre rochas da For- voltada para NW e plano axial. merguJhando para o mesmo
mação Canastra. Trata-se de dobramentos isoc1inais recum- quadrante.
bentes. holomórficos lineares. com fo1iaçfo de transposiçlo O PadrIo Serra da Mesa é. a seu turno. característico da
oscilando em tomo de N4SWe vergência para NE. Tais dobras }!01'Çiocentral do segmento a norte da Int1exio dos Pirineus.
apresentam forte xistosidade de plano axial à qual se associam E definido por estruturas resultantes da ascençlo diapírica
minerais metamórficos do fades xisto verde e anfiboUto. de granitos pré-uruaçuanos. em tempos brasilianos e meslno
originados entre 1.000 e 1.100 moi. (Ciclo Uruaçuano). p6s-brasiUanos. Trata-se de estruturas braquiantic1inais de
Com as mesmas características e idade desse padrio. porém dimensões consideráveis (eixos de até 40 km) que originam
com eixos de direçio oscilando em tomo de N30E e ver- feições ovaladas com camadas melplhantes centrifugamente.
gência para SE. aio os dobramentos do segmento situado Esses diápiros perturbaram fortemente as estruturas do padrio
a norte da Int1exio dos Pirineus para as quais sugere-se a primário Uruaçu típicas da resifo. fazendo com que suas
denominaçlo de PadrIo Uruaçu. isoclinais tomem direções e vergência as mais variadas nas

Na regiio dos Pirineus. a primeira fase (padrlo Pirineus) proximidades dos contatos dos granitos.
é representada por eixos de dobras isoclinais reviradas. local- Superimpostos a alguns dos padrões tectônicos descritos.
mente recumbentes. de direçio N80W a E-W e vergência para: os quais tiveram suas origens ligadas às evoluções orogenéticas
sul. A ela se supe1'pÕemdobras assimétricas de mo E-W e uruaçuanas e brasiUanas. distribuem-se-às bordas do limite era-
NS e duas fases de Kinks (NSOWe N4OE) atnõuídas ao Ciclo sivo atual da Bacia do Paranã. estruturas dômicas e chamiMs
Brasiliano (Araújo FQ . 1980). Dúeções semelhantes alo en- de idade cretáceo-terciária. Trata-se de estruturas originadas
contradas entre os maciços de Barro Alto e Niquelândia e por intrusões alcalinas e ultrabásico-alcalinas que arquearam
entre Niquelândia e Cana Brava. dispostas ortogona1mente às suas encaixantes. originando domos simples ou gêmeos. sendo
direções estruturais existentes em úeas adjacentes (Padrlo os primeiros perfeitamente circulares com c1iâm!'trosmáximos
Uruaçu). de pouco mais de uma dezena de quilômetros. Exemplos mag-

Sobre rochas do Grupo Paranoá. como também em parte. níficos dessas estruturas aio os domos de Tapira. Patrocínio e
sobre os do grupos Araí. Natividade e Ibiá. na regiIo situada Catalão. A estas estruturas denominamos de PadrIo Tapua-
a leste da grande falha de empurrllo que joga as seqüências .Patrocínio.
Araxá-Serra da Mesa por sobre os grupos referidos. estenden-
do-se até a falha inversa que passa por Unaí-Slo Jolo .da Ali-
ança. tanto ao sul como ao norte do Distrito Federal. ocorrem
dobramentos lineares holomórficos. SIo dobras assimétricas
com vergência para o Craton do Sio Francisco. que se tomam
para leste cada vez mais abertas. Na regilo do Distrito Federal.
. sofreml uma pequena inflexio na direçio dos IeUS eixos.
uma vez que a norte apresentam direçio NI0-20E e a sul
NI0-20W. Atribui-se a essas estruturas. aqui denominadas
de Padrão Brasília. idade bram1iSlna,estando impressas porém
tanto sobre seqüências tidas como do Proter0z6ico Médio.
como do Proterozóico Superior.

No extremo leste da Faixa Brasília. em ambos os lados da
falha inversa de alto ângulo de SIo Dominsos ejunto a falhas
menores similares. ocorrem dobramentos lineares descontí-
nuas. resultantes do efeito de d1agdos faJhamentos (Alvarenga
e Dardenne, 1978). Limitam-se às proximidades das falhas
inversas com componente transcorrente, Upiramente oblí-
quos. apresentando eixos paralelos à direçIo dos traços das
falhas. Sio dobras da fase compressiva final do Ciclo Brasi-
Uano. para as quais é sugerida a denominaçIo de PadrIo
Sio Domingos.

Padrões ele DobrameatOl SecuntWrios
Resultam de . interfeJência de falhameDtosou diapirlImoI

sobre os dobramentos primúios supramencionadoa. Sfo com-
plexos e J~lmadl\ll sendo que os DIIÍI evidentes ~ 08 1'8-
dri5es:Caldas Novas. Serra da Mesa e Tapira.huacÍJÚO.

. O PadrIo lecundúio Caldas Ncma foi pimeir8&DaDteaup-
rido por Inda (In: Barbosa et aIii, 1970.) que o idonti8cou.
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SISTEMAS DE FAIHAMENTO
A tectônica rígida que atuou sobre a Faixa BrasíJia e seu

embasamento foi igualmente intensa e diversificada. tendo
deixado impressos sistemas de falhamento de várias idades
e resultantes de distintos tipos de esforços. Dentre eles dei-
tacam-se os sistemas: Regmagenético NE. MinaJ.Goiú, Serra
de Sio Domingos. Goiano Transversal e TransbrasiUano.

Sistema R~tico NE
O padrão é de idade pré-uruaçuana. Acha-se impresao em

rochas dos terrenos Grabito-Gnáissicos do embasamento da
porção norte da Faixa BrasíUa. Os falhamentos desse sistema
têm direçio geral N20-40E. alto ingu10 1I1eIgUlIup1tepara
oeste. sendo tanto levógiros como dextrógiros e originam
largas faixas de milonitizaçlo. A maior parte dos planos de
falhas transcorrentes antigos mostram terem sido reatiVados
em várias épocas durante e ap6s a sedimentaçlo das unidades
do Proterozóico Médio e Superior. sofrendo. entlo, movi-
mentos normais ou inversos. Assim, as falhas e estruturas
originadas no transcorrer do Proter0z6ico. na metade norte
da Faixa Brasília, sugerem ter sido. em grande parte. herança
de zonas de fraqueza do sistema regmagenético pré-uruaçua-
no.

Ao lonso de toda a exteDSio dos cómplexos granulítiCOI
de Cana Brava. Niquelândia e Barro Alto. daenwlveu-se
importante sistema de falhamentos transcotrentes, ativo
durante o metamorfismo granulítico. Constitui talvez o ele-
mento tectônico condicionante do estabelecimento do cintu-
rio móvel granulítico.

.
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Sistema Minas-Goiás

Consiste de um conjunto de falhas de empunão, de baixo
ângulo, com extensão regional (cerca de 1.000 km) e vergência
para o Craton do São Francisco. Separa, grosso modo, as faixas
Uruaçu e Brasília. Ao norte da Inflexão dos Pirineus, apresenta
direção geral NNE. Ao Sul da inflexão a direção geral muda
para NW. Em ambas situações coloca metassedimentos do
Proteroz6ico Médio por sobre as seqüências do Proteroz6ico
Superior. Na Serra da Canastra, o sistema acha-se representado
sob a forma de cerrado sistema de falhas inversas com traço
NW-SE e vergência para NE (Silva et alü, 1978), constituindo
uma série complexa de escamas superexpostas, interpretadas
por Wernick (1979) como resultante de efeito de cunha do
bloco rígido do Maciço de Guaxupé, dirigindo ao sentido
leste durante o Ciclo Brasiliano.

Os esforços responsáveis por esse sistema provocaram
um importante encurtamento crustal, associado a nappes de
charriage observadas nas regiões de Brasília, Cristalina, Caldas
Novas e Alpin6polis.

Sistema Serra de São Domingos
Com idade também Brasiliana e resultante dos mesmos

esforçós compressivos, que provocaram os falhamentos do
sistema Minas-Goiás, desenvolveram-se falhas inversas de alto
ângulo que se distribuem por toda 1lborda oriental da Faixa
Brasília, a leste do meridiano do Distrito Federal.

As falhas desse sistema podem ser acompanhadas por cen-
tenas de quilômetros, sendo que as mais conhecidas são as
falhas da Serra de São Domingos, João Pinheiro e Rio Preto.
Na altura do paralelo do Distrito.Federal, estas falhas sofrem
inflexão pouco acentuada, possivelmente sob influência da tec-
tônica condicionadora da Inflexão dos Pirineus. Assim, a norte
do Distrito Federal apresentam traços com direção geral NNE
e entre os paralelos 15030' e 18030' tomam direção NNW.
Mais a sul desse último paralelo novamente adquirem direção
NNE, para, a sul ja BR-262, no extremo sul da Faixa Brasília,
assumirem direção NW e tomarem-se paralelas e confundíveis
com os falhamentos do sistema Serra da Canastra.

Afl falhas desse sistema, embora de caráter inverso, possuem
ângulo maior que 450, daí serem consideradas como de alto
ângulo. ~ possível, porém, que aquelas mais a oeste tenham
ângulo menor e características intermediárias com relação
às falhas de empurrão do Sistema Minas-Goiás.

É provável que durante o estágio de estruturação e sedimen-
tação da Bacia Bambuí na Faixa Brasília, a maior parte das
falhas desse sistema tenha se comportado como falhas normais,
aproveitando-se mesmo de zonas de fraqueza de falhamentos
pretéritos, como parece ter ocorrido ao norte da Faixa Brasí-
lia. Prova disso é a variação na sedimentação de um lado e de
outro da Falha da Serra de São Domingos (Alvarenga e Dar-
denne,1978).

Sistema Goiano TransVersal
Denominado por Inda (In: Barbosa et a1ü, 197Ü#), que o

defmiu na região a sudeste de Goiânia, é um sistema de falha-
mentos com direção NW que corta transversal ou mesmo
ortogonalmente os eixos dos dobramentos mais freqüentes
da Área, reorientando-os localmente. Provavelmente são falhas
policíclicas que sofreram uma importante reativação no fmal
do Ciclo Brasiliano, tendo se comportado ora como transcor-
rentes ora como de gravidade.

As mais importantes linhas desse sistema, além daquelas
da Inflexão dos Pirineus, situam-se entre os maciços básicos-

ultrabásicos e na região de Goiânia-Morrinhos.
Na Inflexão dos Pirineus destacam-se dois falhamentos para-

lelos espaçados de eerca de 10 km um do outro, o do norte
limitando a borda sul do Maciço de Barro Alto, e que nas
ocorrências de chumbo de Braslândia mostra ter deslocamento
dextr6giro (Meneguesso - informação verbal).

Também a borda norte do Maciço dI;;.Barro Alto, como
ambos os extremos do Maciço de Niquelândia, são limitados
por falhamentos pertencentes ao mesmo sistema. Os segmentos
entre os maciços citados, representam blocos abatidos onde
está preservada uma espessura maior de metassedimentos pro-
teroz6icos.

Na região de Goiânia-Caldas Novas os falhamentos do Sis-
tema Transversal são nitidamente regmagenéticos, sendo que
entre uma falha lev6gira e outra dextr6gira, espaçadas de até
duas dezenas de quilômetros, ocorrem cunhas tectônicas com
vergência para leste-sudeste, que condicionam falhas de em-
purrão locais e dobras do Padrão Secundário Caldas NQvas.

Sistema Transbrasiliano
O sistema é res.ponsável pelo condicionamento tectônico

da Molassa de Monte do Carmo, à borda da Bacia do Mara-
nhão, bem como pelo Graben de Água Bonita, locais onde suas
falhas abateram respectivamente sedimentos eopaleoz6icos
e siluro-devonianos. A direção geral é pr6xima de N30E.
Constitui-se no representante regional dos falhamentos Trans-
brasilianos de Schobbenhaus et alü (1975b), os quais têm
significado continental. Estendem-se para norte, através da
Bacia do Maranhão e da Fossa Molássica de Jaibaras até o
litoral cearense. Para sul, o sistema pode ser seguido através
de importantes falhas que passam pela Molassa de Piranhas,
à borda nordeste da Bacia do Paraná, e mais a sul são respon-
sáveis pelo limite retilíneo da borda noroeste da referida
bacia (Fig. 12).

Os falhamentos transbrasilianos no Maciço Mediano de
Goiás parecem representar localmente, e, em parte, reativa-
ções de falhamentos regmagenéticos muito antigos. No en-
tanto, seus movimentos mais recentes e conspícuos mostram
caráter normal afetando seqüências de idade até médio paleo-
z6ico.

EVOLUÇÃO GEOTECfÓNICA DA FAIXA BRAS(LIA
E SEU EMBASAMENTO

.

Entendem os autores que a região da Faixa Brasília consti-
tui-se numa faixa crítica de grande instabilidade que sofreu
sucessivas reativações, tendo se mantido como uma zona de
fraqueza crustal durante todo o tempo precambriano, com
superimposição de faixas orogenéticas nos diferentes ciclos.
A subsidência das bacias sucessivas deu-se segundo um mes-
mo eixo orientado submeridianarnente, herdado de um pri-
meiro importante evento tectônico de idade arqueana. As
zonas de fraqueza originadas durante a evolução arqueana
induziram e coildicionaram as evoluções orogenéticas subse-
qüentes. Dessa forma, o conjunto da Faixa Brasília e seu
embasamento mostra uma evolução policíclica, sendo que
para o seu melhor entendimento toma-se necessário reconsti-
tuí-Ia desde o Arqueano. Nesse sentido, procurou-se esquema-
tizar (Fig. 3), em quadros sucessivos, como teria eventual-
mente evoluído a região desde os seus primórdios.

Pena (1974), já havia postulado a vigência de tectônica de
placa na região durante o Proteroz6ico. Admitiu, porém,
que o encontro de duas placas siálicas suportando bacias epi-
continentais, separadas por um micro-continente, teria ocor-
rido num processo de sutura evoluído entre 1.500 e 550 m.a.
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o resultado final do processo teria sido a fonnaçfo de duas
faixas de dobramentos (Paraguai-Araguaia e Brasília) colo-
cadas. entre dois escudos (Amazônico e do 810 Francisco)
e separadas pelo Maciço Mediano de Goiás, em simetria tec-
roniQb&tewe~brid~eamt~~L

O modelo pro~sto ~r Pena (1974) ~stula, ~is, colisão
continental durante o Ciclo Brasiliano, enquanto no pre-
sente trabalho é sugerido colisão continental e obducção
de crosta simática arqueana e uma evolução parcialmente
ensimática no Ciclo Uruaçuano e ensiáli~ durante o Ciclo
Brasiliano.

Para meJhor compreensão da evoluçio geotectônica pro-
~sta para a Faixa Brasília à luz dos conceitos reamtes, os
autores lembram. como o fez Kroner (1977), que existem
todos os estágios transicionais entre sistemas de grabens
intrap1acas nio-orogênicos. através de cinturões móveis en-
siálicos. a cinturõeB de colisão, seguindo-se à sepàração maior
ou menor das placas o fechamento do "ft seja continen-
tal ou oceânico. Deste modo, procurar-se-á relatar, em está-
gios sucessivos. a evoluçãO geotectônica precambriana da
regiio.

ARQUEANO
A carência de informações concretas sobre o Protoarqueano

(> 3.500 moi.) toma meramente especu1ativas as considera-
ções sobre a natureza dos fenômenos que ocorreram nesse
período. As idéias mais em moda (Wind1ey, 1976) e as obser-
vações sobre a crosta lunar, sugerem a crosta primordial cons-
tituída ~r UD}avasta crosta oceânica simátíca (basáltica ou
anortosítica) de pequena espessura (cerca de 50% da atual),
e vigência de condições de alto fluxo catórico. Essas condi-
ções, seriam propícias ao surgimento de um ambiente de
alta mobi1id~e (perm6vel), no qual forma-se-iam inúmeras
correntes de convecção no manto quente ensejando a for-
mação de subducções locais (tipo arco de ilhas).

Por consumo e fusão da crosta simática inicial, ocorreria
a diferenciação magmática e formação de magmas mais ácidos
que, ao ascenderem nos arcos de ilhas, dariam início à for-
maçio de ilhas de crosta siálica (protõ-continentes). O resul-
tado desse esUgio seria constituiçio de uma vasta crosta simá-
tica com ilhas locais de crosta siálica. Pela situaçjo orografi-
camente mais elev~a e em conseqüência de sua menor densi-
d~e, a proto-crosta siálica tenderia a ser preservada, com~r-
tando-se sempre como placa superior, prosseguindo em suas
bordas a formação de subducções com consumo de placas
oceânicas, onde haveria inco~ração cada vez maior do ma-
terial siálico proveniente do manto por magmatismo em duas
etapas. O resultado seria a progressiva ampliação e espessa-
mento da crosta siálica.

O ambiente arqueano, petrificado na geologia da lua, nos
mostra através de um sem número de "marias" que o im~r-
tante bombardeamento oósmico que ocorreu há cerca de
3,5-4,0 bilhões de anos, provocou a perfuração da crosta
entiO existente e conseqüente diferenciação do material do
manto acompanhado de vulcanismo. Desse bombardeamento
nenhum dos planetas interiores do sistema solar parece ter
esca~o. e com menor razão, a Terra.

Nenhum registro fidedjgno é disponível no embasamento
mais antigo da região capaz de confirmar a evolução teórica
acima exposta. Datações K/Ar sobre rochas básicas dos maci-
ços de Barro Alto. Niquelândia e Cana Brava forneceram valo-
res de até 3.800 moi. e, mais comumente, em torno de 3.000
moi. (Souza, 1973; Matsui et a1ü, 1976; Girardi et a1ü, 1978),
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o que conduziu Cordani e Hasui (in Schobbenhaus, 1975b) a
considerá-los como restos da crosta oceânica primordial for-
~a ~r diferenciaçio do manto.

Os gnáisses tonalíticos-granodiorítieos do Complexo Gra-
nito-gnáissico de Goiás, que, embora polimetamórficos têm
fornecido algumas idades mínimas próximas de 3.000 m.a.
(Tassinari e Montalvão, 1980), representam talvez, porções
de uma primeira crosta siálica derivada de magmatismo resul-
tando do consumo da crosta simática.
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PARTE IV - FAIXA BRASltIA
...

FIG.4-DISTRIBUI~ÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES LlTOLÓGICAS E ELEMENTOS

ESTRUTURAIS ARQUEANOS, DO EMBASAMENTD DA FAIXA BRASíLIA

Pode-se admitir que estes gnaisses tonalíticos teriam cons-
tituído os primeiros núcleos cratônicos estáveis, às margens
dos quais instalaram-se posteriormente faixas orogenéticas.
A crosta siálica teria então atingido espessuras próximas das
atuais..

~ a partir desse estágio que as informações disponíveis
da região permitem especulações mais fundamentadas.

Assim, o exame do esquema apresentado na Fig. 4, bem
como os dados petrográficos, geocronológicos e estruturais,
permitem enumerar os seguintes tatos:

1. Os grandes maciços básico-ultrabásicos de Goiás (Cana
Brava, Niquelândia e Barro Alto) dispõem-se segundo um mes-
mo e grande alinhamento tectônico de direção geral NNE.
A sua extremidade sul, proxima à Inflexão dos Pirfueus, assu-
me direção EW. Ao longo de toda extensão apresenta mergu-

'O'

lhos próximos a 450, para oeste, exceto no sul onde o mergu-
lho é para norte. Acha-se limitado, à leste, por uma impor-
tante falha inversa, inclinada para oeste.

2. Esses maciços encontram-se metamorf1Zados na facies
granulito e parcialmente retrometamorftzados na facies anfi-
bolito.

3. A oeste, esses maciços básico-ultrabásicos, estão em
contato por falha com rochas plutônicas gabro-anortosíticas,
as quais são capeadas pelas seqüênciasvulcano-sedimentares
(tipo PaImeirópolis, Indaianópolis e Jucelândia), todas meta-
morf1Zadasna facies anfibolítica.

4. No segmento a norte da Inflexão dos Pirineus, o Com-
plexo granito-gnaissico é atravessado por inúmeras falhas
transcorrentes, de idade pré-uruaçuana, sub-paralelas à dire-
ção geral dos maciços básico-ultrabásicos e também mergu-
lhantes para oeste.

5. Os Greenstone-belts conhecidos em Goiás (Almas-
-Natividade, Pilar-Hidrolina, Crixás e Goiás Velho), situam-se
a oeste dos maciços básico-ultrabásicos, assim como os grani-
tos de idade arqueana (Rubiataba, Hidrolina, etc...).

6. A natureza litológica e a organização estratigráfica e
estrutural dos maciços básico-ultrabásicos assemelham-se às
porções inferiores dos modernos aparelhos ofiolíticos, os
quais são considerados como representativos de crosta oceâ-
nica.

7. Dobras com eixos verticais. e falhamentos transcorren-
tes são encontrados no interior destes maciços. A granuliti-
zação que os afetou parece ter ocorrido concomitantemente
com os movimentos transcorrentes, acerca de 2.700 m.a., à
julgar pelas idades e eventos de metamorfismo granulítico
encontradas em outras áreas (Cordani, 1976).

8. ~ consenso que os greenstone belts de Goiás, assim
como as rochas do Complexo Granito-gnáissico que lhes são
sotopóstas, são de idade arqueana.

9. Os mecanismos geotectônicos responsáveis pelo proces-
so de granulitização constituem te,ma ainda controvertido.
Duas são as hipóteses atualmente mais discutidas:

a) que o processo de granulitização seja resultante das
condições metamórficas otj.ginadas durante o consumo de
uma placa oceânica, na zona de subducção.

b) que o processo de granulitização tenha origem durante
o estabelecimento de um sistema de falhamentos transcorren-
tes que afetou níveis infra-crustais.

De .acordo com a primeira hipótese, teria ocorrido no Ar-
queano, entre 3.000 e 2.700 m.a., o consumo de uma placa
simática com zona de Benioff mergulhante para oeste (Fig. 5).

".

".

w
SEDIMENTOS PELÁGICOS E VULCÂNICAS

FIG. '5 -ESBoço ESQUEMÁTlCO DO PosstVEL RELACIONAMENTO GENÉTICO

ENTRE GREENSTONES BELTS, GRANULITOSl E ZONA DE SUBDUCÇÃO
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Neste caso, concomitantemente com a subducção teria
também ocorrido movimento de rotação entre as placas. Isto
explicaria, a um só tempo, os dobramentos com eixo vertical
e os falhamentos regmagenéticos direcionais geneticamente
ligados entre si, como também o metamorfismo granulítico
que afetou os maciços.

A granulitização teria sido favorecida pelo alto fluxo caló-
rico característico do arqueano, e ocorrido na zona de subdu-
ção em condições de alta temperatura e pressão intermediá-
ria.

Segundo Katz (1974), os granulitos com facies de pressão
intermediária seriam os equivalentes antigos das zonas de
alta pressão (xistos azuis) existentes nas atuais margens conti-
nentais ativas.

A presença de faixas granulíticas tem sido considerada argu-
mento suficiente para individualizar faixas móveis mobile
belts. Em termos nacionais, assim o flzeram Seixas et a1ii
(1975) e Pedreira et a1ii(1975), ao propor a Faixa Granulítica
Atlântica da Bahia, e Almeida (1979), ao propor o Craton do
Paramirim. Como sugere James (1975) para o cinturaão do
Limpopo, um soerguimento de 24 km deve ter ocorrido para
colocar no mesmo nível estrutural granulitos de alto grau e
greenstone belts de baixo grau. Tomando-se o mesmo critério
para a área de Goiás, pode.se inferir claramente para o seg-
mento a norte da Inflexão dos Pirineus uma faixa granulítica
ao longo dos três grandes maciços básicos-ultrabásicos.

No segmento a sul da inflexão, o prolongamento da faixa
granulítica toma-se menos conspícuo, em parte por estar enco-
berto por formações mais jovens (Fig. 4). Almeida (1979)
vislumbra que a faixa granulítica de Anápolis-Itauçu estenda-se
por sob os metassedimentos proterozóicos e a Bacia do Paraná,
em continuidade até o Maciço de Guaxupé.

É possível que a Inflexão dos Pirineus tenha se individua-
lizado durante esse estágio e materializaria o ponto de junção
de duas placas simáticas, à exemplo do que ocorre atualmente
na Cadeia Andina, entre as placas da Antártica, Nazca e Cocos
(Aubouin, 1973). Nessas regiões, ocorrem as transversais de
Bariloche e de Huancabamba, compactimentando os Andes em
segmentos com distintas características sedimentares, tectô-
nicas, magmáticas, e impondo importantes quebras na direção
geral das estruturas (Aubouin, 1973), da mesma forma que
ocorre nos limites da Inflexão dos Pirineus. Essa hipótese con-
duz considerar a existência, no fmal do Arqueano, de três
placas: uma correspondente à região nordeste de Goiás, outra
à região sudeste e uma terceira (siálica) correspondente à
região a oeste da faixa granulítica.

Sugere~seque a gênese da maior parte dos greenstone belts
goianos tenha ocorrido conforme o modelo sugerido por Tar-
ney et alü (1976), Windley (1978). Adicionalmente, supõem.se
uma íntima relação entre a subducção e o consumo da crosta
oceânica arqueana, representada pelos grandes maciços básico-
-ultrabásicos granulitizados, e a formação dos greenstone belts.
Estes, teriam se desenvolvido por sobre uma crosta siálica não
mergulhante, em posição de bacia marginal (Figs. 4 e 5) atrás
de um cordão vulcânico. Segundo esta concepção, os maciços
básico-ultrabásicos representariam porções da crosta simática
mergulhante granulitizadas durante a subducção.

O consumo da placa simática de leste teria proSseguido até
a colisão de duas massas continentais, quando ocorreu a abduc-
ção da crosta simática segundo linha de' sutura crítica. A coli-
são das duas massas continentais rígidas, teria provocado im-
portantes falhamentos dispostos subparalelamente ao plano
de sutura, e com marcante assirnetria orogenética eviden-
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ciada pela forte vergência estrutural segundo este plano. Esses
falhamentos estariam representados pelo sistema regmage-
nético NE, comuns no segmento à norte da Inflexão dos
Pirineus.

Fato ainda inexplicável é a aparente ausência de plutônicas
ácidas e de metassedimentos pertencentes a este episódio
arque ano .

Cessados os esforços compressivos, teria se consolidado,
ainda que temporariamente, um único bloco cratônico, sobre
o qual atuaram livremente os processos erosivos.

Acredita-se que as linhas de fraqueza surgidas nesse episódio
governaram toda a evolução geotectônica subseqüente da
região, em tempos proterozóicos. A região de sutura crítica
teria a~do como eixo e centro das subsidências e sedimenta-
ções posteriormente ocorridas, como também das compres-
sões e metamorfismos durante os ciclos Uruaçuano e Brasilia-
no.

PROTEROZÚICO INFERIOR
Os registros geológicos atribuídos ao Proterozóico Inferior

no Estado de Goiás restringem-se às seqüências vulcano-sedi-
mentares de Indaianópolis, Palmeirópolis e Jucelândia (Danni
e Leonardos, 1978, 1980; Ribeiro Filho e Teixeira, 1980;
Fuck e Danni, inf. verbal) encontradas a oeste dos grandes
maciços básico-ultrabásicos, à Formação Ticunzal (Marini et
alü. 1978), aos metassedimentos superiores do Greenstone
belt de Goiás Velho, aos corpos graníticos estaníferos e. aos
maciços gabro-anortosíticos.

Na opinião de Danni e Leonardos (1980) as seqüências vul-
cano-sedimentares de Indaianópolis, e por extensão as de
Palmeirópolis e Jucelândia, marcam o início de formação da
crosta oceânica de idade proterozóica inferior que serviu de
piso para deposição de sedimentos marinhos que atualmente
compõem os estágios inferiores do Grupo Serra da Mesa, à
norte da Inflexão dos Pirineus. O fechamento d(:ste oceano
no Proterozóico Médio, através da subducção da crosta no
sentido oeste, promoveria, na opinião destes autores, dobra-
mento e metamorf1Smo na facies anfibolito, que seriam acom-
nhados da obducção dos maciços básico-ultrabásicos granuliti-
zados. Assim, ~este estágio, teriam se posicionado os grandes
maciços de Barro Alto, Niquelândia e Cana Brava, bem como
os inúmeros corpos de serpentinitos de tipo Alpino, encontra-
dos sobretudo a sul da Inflexão dos Pirineus.

No estágio de subducção ter-se-ia originado arcos de ilhas
a oeste da zona de consumo com sedimentação associada,
que caracterizariam os níveis estruturais da evolução do
Proterozóico Médio (Grupo Araxá).

Esta interpretação da Danni e Leonardos (1980) comple-
menta a segunda alternativa enunciada anteriormente, para
a faixa granulítica arqueana.

São também atnlmídos ao Proterozóico Inferior os com-
plexos gabro-anortosíticos das Serras dos Borges e Malacache-
ta, subjacent-es às seqüências vulcano-sedimentares de Indaia-
nópolis e de Jucelândia.

Representam complexos ígneos originalmente acamados
que sofre acreção, dobramentos e metamorfismos na facies
antibolito.

A leste da sutura crítica, no domínio da crosta siálica,
existem restos de uma seqüência metassedimentar (Formação
Ticunzal) constituída de paragnaisses e xistos, freqüentemente
grafltosos. Ocorre acima dos orto-ganisses arque anos e soto-
postos aos quartitos do proterozóico Médio (Marini et alü,
1978).
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Os xistos grafitosos e cloritosos da Fonnação Ticunzal são
os hospedeiros das mineralizações de urânio tipo "veios"
da região de Rio Preto-Cavalcante (Marini et a.lü, 1978).

A sua situação estratigráfica, constituição sedimentar,
petrográfica e metalogenética, assim como o seu grau de meta-
morfismo, são surpreendentemente semelhantes à dos famosos
depósitos de urânio tipo "veio" do Proterozóico Inferior da
Austrália (Ranger, e do Canadá Rabbit Lake). Com esses, acre-
dita-se que a Fonnação Ticunzal represente sedimentação de
platafonna em bacia epicontinental relativamente localizada,
em alta salinidade e com abundante atividade algal. Pouco
resta hoje desses metassedimentos, o que pode ser devido à
sua pequena espessura original, e, ou à sua remoção durante
as fases de erosão. que antecederam à deposição do Protero-
zóico Médio.

O registro deste longo período de erosão .acha-se represen-
tado pela' discordância sedimentar, estrutural e metam6rfica
com o Grupo Araí, evidenciando também a incidência de um
ciclo orogenético pré-Uruaçuano.

Sob o ponto de vista metalogenético os xistos da Fonnação
Ticunzal assumem particular importância por serem hospedei-
ros das mineralizações de urânio tipo "veio", como também
por se constituírem nas encaixantes dos granitos e pegmatitos
da província estanífera de Goiás.

No ténnino do Proterozóico Inferior e no início do Prote-
rozóico Médio, ocorreu um importante plutonismo granítico
em ambos os lados da zona de sutura. Este originou na região
central de Goiás, mais de uma dezena. de corpos graníticos
situados no interior de estruturas dômicas (tipo Serra da
Mesa). Tratam-se de epi-granitos cratogênicos portadores de
mineralizações (Sn, Ta, Be, etc...) aos quais se associam veios
pegmatíticos e processos de graizenização (p. ex. Serra Bran-
ca).

As estruturas dômicas, a eles associadas enquadram-se no
tipo "domo manteados" de Eskola.(Barbosa et alü, 1969), e
foram geradas por diapirismo granítico em vários episódios;
o último deles ocorreu em tempos pós-brasilianos.

A idade destes granitos ainda não está bem definida. A sua
elevada razão inicial Rb /Sr permite atribuir-lhes, por ora,
apenas suas idades mínimas. Estas são da ordem de 1.450 a
1.700 m.a. (Amaral e Reis Neto, 1980), embora valores mais
elevados já tenham sido referidos. Admite-se, porém, terem
idade de cristalização anterior à sedimentação dos quartzi-
tos basais do Grupo Araí.

Atribui-se também ao Proterozóico Inferior os quartzitos
e conglomerados portadores de ouro, urânio, pirita detrítica
(tipo quartz-pebble conglomerate) que ocorrem na Serra de
Santa Rita, próximo a Goiás Velho.

PROTEROZÚICO M~DlO
Após longa e generalizada fase erosiva que culminou por

arrazar toda a região, teve início o processo de estruturação e
sedimentação das bacias do Proterozóico Médio.

Esse processo aparentemente foi guiado pelas linhas de
fraqueza já existentes, herdadas da colisão continental arquea-
na.

Admite-se, como hipótese, que após uma fase inicial de
arqueamento, forças distensivas teriam provocado a abertura,
segundo antigas linhas de falhas. Inicialmente, teria se fonna-
do um graben ensiálico, onde se instalou a sedimentação
continental da base do Grupo Araxá e de suas unidades homo-
taxiais (Natividade, Araí, Canastra, Serra da Mesa). ~ provável
que tenham se fonnado, inicialmente, bacias isoladas ou uma

grande bacia com diferentes compartimentos, isto porque
as unidades tidas como penecontemporâneas do Proterozóico
Médio apresentam colunas estratigráficas distintas (Fuck e
Marini, neste volume).

Para se compreender as diferentes seqüências estratigráficas
dos Araxaídes, há de se,ter em mente, como lembra Trumpy
(In Aubouin, 1957) que "no detalhe a subsidência não é re-
gular nem no espaço nem no tempo".

O sistema de falhamentos Goiano Transversal, também
atuante durante a estruturação da bacia, parece ter sido o
responsável pela sua compartimentação em diferentes sub-
-bacias (Fig. 6):

A principal sub-divisão deu-se na Inflexão dos Pirineus, à
semelhança do modelo de Barbieri et alü (1974, In Asmus,
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1978), modelo em que falhamentos transversais'ao graben axial'
<lividiram-no em dois segmentos com evolução sedimentar,
tectônica, magmática e metamórfica distintas. Ao norte da
Inflexão sedimentaram-se os grupos Serra da Mesa, Araí e
Natividade, e, ao sul, os grupos Araxá e Canastra. :e possível
que o Grupo Natividade tenha se depositado, pelo menos inici-
almente, nwria bacia diStinta daquela do Grupo Araf, uma vez
que mostram nítidas diferenças em suas camadas basaiS.

A tectônica transversal parece ter sido igualmente a respon-
sável pelo seccionamento de uma provável faixa originalmente
contínua de rochas básico-ultrabásicas granulitizadas (crosta
simática arqueana obductada) nos atuais maciços de Cana
Brava, Niquelândia e Barro Alto. Esta tectônica teria ocorrido
concomitantemente com a esttuturação da bacia como resul-
tado de falhamentos em tesoura, responsável pelo abatimento
de blocos entre os atuaiS maciços. Corrobora esta hipótese
o fato da maior espessura do Grupo Serra da Mesa ocorrer
entre os maciços de Cana Brava e Niquelândia.

A medida em que prosseguia a abertura e aprofundamento
da bacia, sedimentavam-se as formações proterozóicas "Ara-
xaídes". Próximo ao craton acumulavam-se sedimentos psamí-
ticos fluviais e deltáicos; representados pelü unidades inferio-
res dos grupos Araí, Natividade e Canastra. Acumularam-se
então centenas de metros de quartzitos de faceis continental,
aos quais se juntaram localmente vulcânicas (basaltos, andesi-
tos, riolitos e dacitos), como ocdrre na região de Cavalcante-
-Terezinha-Nova Roma, no Estado de Goiás (Figs. 6 e 7).

MaiS para o interior da bacia formavam-se os facies distais
dos Grupos Serra da Mesa e Araxá, respectivamente nos seg-
mentos norte e sul. Ne~sesdominaram os sedimentos pelíticos,
depositados em ambientemarÚlho nerítico e localmente pro-
fundo, aos quaiS se intercalaram modestos derrames submari-
nos de vulcânicas básicas.

A julgar pela escassez de vulcânicas associadas aos "Araxaí-
des", a abertura do ri/t pouco teria ultrapassado o estágio
proto-oceânico. Assim, na Faixa Uruaçuana parece ter preva-
lecido condições "ortogeossinclinais", em suas porções mais
internas, a julgar pela intensa deformação, o elevado metamor-
ftsmo de seus metassedimentos, e, pela existência de corpos
básico-ultrabásicos (tipo Morro Feio) e de graníticos intrusivos
(tipo Mairipotaba).

A reduzida contribuição granítica (Fuck e Marini, neste
volume) é explicada através da vigência de metamorftsmo
barroviano de pressão intermediária (cianita-sillimanita), o

GRUPOSERRA DA MESA

w Fóci.. di.tol

qual raramente alcança condições necessárias à anatexia.
Para os grupos Araí e Natividade' as características da

sedimentação, a proveniência dos sedimentOs, o magmatismo
. associado e o gradiente de metamorftsmo e de deformação,
sugerem um ambiente geotectônico marginal ensiálico, tipo
miogeossinclinal ou de borda de plataforma, análogo àquele
que tem sido invocado para os metamorfttos do Espinha-
ço.

O início do fechamento do ri/t (Fig. 3) teria ocorrido por
volta de 1;200 a 1.100 m.a. A quantidade de placa oceânica
então consumida parece ter sido modesta, a ponto de gerar
somente no segmento a sul dos Pirineus magmatismo básico-
-ultrabásico e ácido (granítico). Os esforços gerados durante
o fechamento do ri/t. nos segmentos a sul e a norte da Infle-
xão dos Pirineus, imprimiram diStintas vergências tectônicas.
No primeiro, a vergência é para E-SE, enquanto o segundo
é para NE (Fig. 6).

Uma última fase tectônica parece estar representada pelo
cavalgamento da sub-placa do segmento norte por S?bre a
sub-placa do segmento sul, o que explicaria a forte vergência
para sul dos Pirineus.

O consumo ftnal da crosta oceânica e colisão dos continen-
tes siálicos de leste e oeste teria ocorrido por volta de 1;100
a 1.000 m.a., sendo possível que tenha se dado em tempos
algo diferentes a norte e a sul da zona transversal. Nesta
ocasião formaram-se, na porção maiSinterna (eugeossinclineo)
da faixa~ dobras iSoclinais fechadas e paragêneses mineraló-
gicas correspondentes a facies antibolito.

A diStribuição da faixa de metamorfismo mais elevado
ocorre s~b-paralelamente e nas vizinhanças dos grandes maci-
ços básico-ultrabásicos, representando a porção. mais interl\a e
mais profunda do ri/t do Proterozóico Médio. A partir dessa
região, no sentido leste, o metamorftsmo e a intensidade dos
dobramentos decrescem progressivamente.

A isógrada da biotita passa a leste da Serra da Mesa (Fig. 6)
e marca o limite aproximado dos intemídes.

De acordo com Danni e Leonardos (1980), a colisão conti-
nental teria ocorrido no fmal do Proterozóico Médio, quando
se processou a obducção dos maciços básico-ultrabásicos, deli-
mitando uma verdadeira zona de sutura.

Admite-se, presentemente, que a colisão continental Urua-
çuana tenha ocorrido nas. proximidades dos maciços básico-
-ultrabá~icos arqueanos, ocasião em que estes teriam sofrido
nova ascenção e teriam se embutidos tectonicamente nos

GRUPO ARAI
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xistos Araxaídes.
Como resultado de movimentos diapíricos ocorridos no

fmal da orogênese uruaçuana, teriam ascendido os granitos
estaníferos do embasarnento "pré-araxaídes". Deu-se então
o primeiro estágio de estruturação dos atuais domos e braqui.
anticlinais tipo Serra da Mesa e Serra Dourada.

A evolução do segmento a sul da Inflexão dos Pirineus acha-
-se ainda pouco entendida. Dificulta sobremaneira o seu enten-
dimento, tanto o fato da faixa ter toda a sua metade leste
recoberta por unidades mais jovens, como por ter sido a sua
metade oeste intensamente envolvida pela orogênese brasiliana.
Também a existência de uma série de pequenos corpos graníti-
cos intrusivos nos xistos Araxá, porém de idade radiométrica
mais jovem do que a orogênese uruaçuana (Fuck e Marini,
neste volume), é fato conflitante que não se ajusta adequada-
mente aos modelos até o momento propostos. Não se pode
mesmo excluir a hipótese de que o segmento sul tenha tido
"in totum" uma evolução brasiliana, comum tanto aos grupos
Araxá e Canastra, como ao Grupo Bambuí e à Formação
Ibiá.

Como fecho do Ciclo Uruaçuano, após terem cessado os
esforços tectônicos, a cadeia de montanhas edificada foi sub-
metida a intensa gliptogênese que acabou por reduzir a regilo
novamente à peneplanície.

PROTEROZÚICO SUPERIOR
Pouco tempo parece ter durado a estabilidade tectônica na

região, tendo se iniciado, nos prim6rdios do Proterozóico
Superior, a estruturação de uma nova bacia onde iria se sedi-
mentar o Grupo Paranoá.

A distribuição dos metassedimentos tidos como pertencen-
tes ao Grupo Paranoá (Fig. 8), parece estar limitada ao seg-
mento da Faixa Brasília ao norte da Inflexão dos Pirineus.
Estes metassedimentos talvez estejam mais intimamente ass0-
ciados ao Grupo Araí do que ao Grupo Bambuí como usual-
mente se considera, tendo-se por vezes dificuldade em distin-
gui-Ios em vista da semelhança tectônica e metamórfica. Por
esta razão, grande parte dos metassedimentos considera-
dos como pertencentes à Formação Traíras do Grupo Araí
(Barbosa et alü, 1969), foi recentemente atribuída ao Grupo
Bambuí (Cavalcante e Alves, 1979). Os presentes autores
entendem que grande parte desses metassedimentos pertencem
ao Grupo Paranoá.

Duas são os facies sedimentares do Grupo Paranoá (Fig. 8):
uma psamítica, a leste, distribuindo-se da regilo de Alto Paraí-
so - São João da Aliança - Brasl1ia, até o vale do Rio Mara-
nhão (Tocantins); outra carbonatada, a oeste, perlongando o
referido rio.

A facies psamítico representa sedimentação continental e
de borda do continente (fluvial e deltaíca) e suas litologias exi-
bem metamorfismo extremamente baixo e dobramentos sua-
ves. A facies carbonatada representa, em grande parte, sedi-
mentação marinha, litorânea. Exibe dobramentos isoclinais
com forte vergência para leste e metamorflSmo do fâcies
xisto verde, com nítido decréscimo em direção ao Craton
do São Francisco.

Novamente, como no caso dos metassedimentos do Pro-
teroz6ico Médio, que lhe são sotopostos, o eixo principal
de metamorfismo e deformação situou-se entre o Rio Tocan-
tins e os grandes maciços básico-ultrabtsicos, a is6grada da
biotita margeando, a oeste, o grande rio (Fig. 8).

É possível que originalmente a bacia do Grupo Paranoá,
onde se depositaram cerca de 2.500 m de sedimentos, tenha

se estendido bem mais para oeste, por sobre o Maciço Mediano
Goiano. Contudo, a grande falha de empurrão, que coloca o
Grupo Serra da Mesa por sobre a facies carbonatada, trunca
tectonicamente a parte ocidental da bacia.

As características dos sedimentos do Grupo Paranoá, aliadas
à ausência de rochas ígneas associadas, depõem por uma evo-
lução em condições ensiálicas, semelhantes às faixas dobradas
cratônicas tipo miogeossinclinal.

No estado atual dos conhecimentos, ainda não se pode
precisar se os dobramentos e metamorflSffio que afetaram o
Grupo Paranoá se deram anteriormente ao Ciclo Brasiliano
ou se resultaram das fases precoces desse ciclo.

É evidente, porém, que zonas antigas de fraqueza, por se
constituírem em anisotropias mecânicas, condicionaram os
deslocamentos ensiálicos do Ciclo Brasiliano, fazendo com que
as deformações do novo ciclo praticamente decalcassem as
deformações uruaçuanas: mesmas direções, mesmo eixo,
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mesma polaridade.
Após uma primeira fase tectônica rígida e, talvez, de dobra-

mento, que atingiu os metassedimentos do Grupo Paranoá e a
um período de estabilidade tectônica e erosão, passaram a
atuar na região novamente esforços tensionais com vetores
para leste e oeste. Como conseqüência, teve o início a estru.
turação de uma nova bacia através da reativação, em parte,
das linhas de falhas pré-existentes.

Iniciou-se, então, a sedimentação do Grupo Bambuí, em
condições de clima glacial, tanto na Faixa Brasília como sobre
o domínio do Craton do 810 Francisco, quando se deposita-
ram os paraconglomerados basais (tilito Samburá, Jequitaí,
Bebedouro, Topázio, Nova Roma, Padre Bernardo, Boca da
Lapa e Campos Belos) (Fig. 9). Esse evento glacial é um
marco isócrono do início da sedimentação do Grupo Bam.
buí.
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Como conseqüência da tectônica tafrogenética, enquanto
se estruturava a Bacia Bambuí da Faixa Brasília, também no
interior do Craton do São Francisco individualizaram-se zonas
de maior subsidência separadas por altos estruturais sobre um
substrato siálico.

O limite leste da zona mais subsidente da bacia (Faixa
Brasília) fez-se por falhas escalonadas. Enquatno na zona de
maior subsidência depositaram-se mais de 2.000 m de sedi-
mentos, como na Serra de São Domingos (Alvarenga e Dar-
denne, 1978), a leste, sobre o craton, como na região de
Januária, o pacote de sedimentos Bambuí reduz-se acerca
de 400 m. Isto prova que o sistema de falhas escalonadas man-
tinha.se ativo durante a sedimentação.

Á medida que prosseguia a subsidência, ocorria o preenchi-
mento da bacia com -sedimentação de água rasa de plataforma
continental. Acumularam-se, então, espessuras variáveis, mas
modestas, de sedimentos em sub-bacias longitudinais, limita-
das por blocos altos, resultado de uma complexa estruturação
interna da Faixa Brasília.

O relevo na área fonte dos sedimentos (continente) parece
ter sido suave, em vista do pequeno fornecimento de elásticos
grosseiros e da abundância de rochas carbonatadas (Fig. 11).

No vale do Paranoá, ao norte do Distrito Federal, o pacote
de sedimentos acumulados é menor, e a deformação e meta-
morfwno menos acentuados em relação à faixa de Vazante-
.Paracatu. Essa distribuição pode ser o reflexo da Inflexão
dos Pirineus, durante o Ciclo Brasiliano. A faixa Vazante-
-Paracatu pode, assim, corresponder a uma borda de bacia
com acentuada subsidência localizada, comprovada pelá
espessura superior a 2.500 m da Formação Vazante (Dar.
denne,1978).

A Formação Três Marias, constituída de siltitos e arcósios,
dispõe-se em concordância aparente sobre os sedimentos
argilo-carbonatados do sub-Grupo Paraopeba. Tal como as
unidades anteriores, mostra igualmente importantes variações
de espessura (250 m em Três Maria; 1000 m da Serra de São
Domingos). SIo sedimentos continentais a costeiros, espraia.
dos também por sobre amplas áreas do Craton do São Fran-
cisco.

Todos os sedimentos do Grupo Bambuí possuem caracterís.
ticas de deposiçio em bacia epicontinentalque cobriu a área
da Faixa Brasília e do Craton do São Francisco. Por outro
lado, é possível correIacionar esse conjunto sedimentar com as
aeqüincias descritas na Faixa Paraguaí-Araguaia, sob a deno-
minaçlo de Alto Paraguai, Corumbá e Araras. Dessa forma, é
sugerida a existência de duas bacias grosseiramente simétricas
no Brasil Central, durante o Proterozóico Superior, cujas zonas
mais subsidentes mugeavam o maciço mediano (Fig. 10).
g provável mesmo, que as sedimentaç5es se ligassem, através
de um pacote sedimentar pouco espesso, por sobre o referido
maciço.

Ainda não se tem elementos totalmente conf1âveis que
permitem datar a idade de sedimentaçlo do Grupo Bambuí.
Para Moeri (1972) e Dardenne e Cloud (1973), ela teria inicia-
do há cerca de 950 m.a. na região de Vazante; enquanto os
dados obtidos sobre ilitas e estromatólitos nos sedimentos
horizontalizados indicam idades da ordem de 650 m.a. (Ama-
ral, 1968; Cordani etalii, 1968; Marchese, 1974; Bonhomme,
1976).

Persistem, porém, tanto na Faixa Brasília como na Faixa
Paraguai-Araguaia, dúvidas quanto a ocorrência de dois ou
somente um período glacial. g que tanto lá como aqui iden-
tmcou-se ''tilitos'' em seqüências intensamente dobradas e



PARTE IV - FAIXA BRASllJA

CR""ON
AMUÔNICO

I
1

0'000

I'411\A PAiIIAGUAI-
,

IoI[OIANO
ARAGUAIA GOIAMO

ICItAfOlII 510 I"U"CIICO

FIG.]O- PALEOGEOGRAFIA ESTRUTURAÇÃO DOS "RIFTS" DO BRASIL CENTRAL NO

PROTEROZÓICO SUPERIOR

bastante metamorftzadas (Tilitos Jangada e Ibiá), para muitos
tidos como pertencentes a evoluções orogenéticas pré-brasilia-
nas, como também ''tilitos'' indubitavelmente da base da
sedimentação brasiliana (Pugas, Topázio, Jequitaí, etc.)..

As características descritas por Milanosky (1978) para os
rifts intracontinentais são encontrados, em quase sua totalida-
de, na Faixa Brasília: grandes falhas retilíneas subparalelas
e escalonadas; mergulho das falhas entre 60-650, podendo o
rejeito de cada falha individual exceder a l.o00m; alternância
de vários blocos lineares e longos, separados por falhas linea-
res subparalelas; falhas subparalelas às estruturas tectônicas
do substrato, a maior parte sendo herança de antigas zonas
de fraqueza.

No fmal do Proteroz6ico Superior inverteu.se o sentido dos
esforços atuantes na região, iniciando.se a compressão da
Faixa Brasília. Nesta ocasião é provável que grande parte das
linhas de falhas que vinham atuando como falhas normais
tenham invertido o sentido de deslocamento de seus blocos
e passado a atuar então como falhas inversas ou mesmo de
empurrão. Os esforços compressivos, orientados de oeste para
leste, amarrotararn intensamente os sedimentos da faixa mais
subsidente da bacia ao longo do Maciço Mediano Goiano,
comprimind~s em direção às áreas menos subsidentes e mais
estáveis (Craton do São Francisco).

Dessa maneira, o controle tectônico sobre a paleogeografta
da Bacia Bambuí, na Faixa Brasília, condicionou a intensidade
da deformaçio durante a evoluçio do Ciclo Brasiliano. En-
quanto na parte leste, as camadas mantêm-se horizontalizadas
(Camadas Gerais de Freyberg, 1932), em direção a oeste,
as camadas tornam-se progressivamente mais deformadas
(Ruellan, 1952), evidenciando uma zonaçio tectônica (Costa
e Angeiras, 1979; Dardenne, 1978). Essas zonas sã:<>limitadas
por falhas inversas, com vergência para leste, que provocaram
a movimentação do embasamento em blocos rígidos (tectônica
de fundo), enquanto a cobertura se dobrava plasticamente
(tectônica de cobertura).

Nas áreas mais subsidentes os sedimentos sofreram esforços
compressivos mais intensos e temperatura mais elevada. Como
conseqüência, foram intensamente dobrados e metamorflZa.
dos. Mesmo nessas áreas, o metamornsmo nio passou da facies
xisto verde, como na zona de Paracatu-Vazante, onde a defor.
maçã:<>causou dobramentos lineares holomórnco, em isOcli.
nais fechadas com forte vergência para leste.

A cobertura sedimentar, ao ser comprimida a partir da cu.
nha central (maciço mediano), despregou-se do embasamento
rígido em direção ao craton.

O encurtamento do embasamento deu-se rigidamente atra.
vés de falhas inversas e de cavalgamentos. Nas porções mais
subsidentes da bacia e mesmo atingindo metassedimentos tidos
como pertencentes a seu embasamento (Grupo Araxá) desen.
volveram-se, nessa ocasião, importantes falhamentos de empur.
rio, fazendo com que as unidades inferiores do Grupo Bambuí
(e mesmo as sotopostas) cavalgassem por longas distâncias
sobre as unidades superiores).

--~

Esses cavalgamentos e nappes constituem fortes evidências,
no segmento a sul da Inflexão dos Pirineus, favoráveis ao en.
quadramento dos grupos Bambuí, CanastI'll.e Araxá em evolu-
ção contínua de um único ciclo orogenético, caracterizado por
várias fases de deformação e metamorftsmo que se deslocam
no espaço e no tempo de oeste para leste, em direção ao Cra-
ton do São Francisco, conforme as idéias avançadas anterior.
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mente por Costa et a1ii(1971, Costa e Angeiras (1971) e Cam-
pos Neto (1979). Essas considerações levam à possibilidade
de que pelo menos parte dos metamorntos tradicionalmente
atnbuídos ao Grupo Araxá correspondam, na realidade, à zona
mais interna da Faixa Brasília.

Ao norte da Inflexio dos Pirineus, a deformação e o meta.
morflSmo desenvolvidos sobre os metassedimentos Bambuí
foram menos intensos, sem atingir o nível daqueles da Faixa
Paracatu-Vazante.

Também durante o Ciclo Brasiliano a região dos Pirineus
teve um comportamento anômalo com relação ao restante
da bacia, embora menos nítido e acentuado do que nos ciclos
orogenéticos anteriores. Pouco resta nesta região de metasse.
dimentos brasilianos preservados, porém, é persceptível a sua
adaptação às linhas tectônicas transversais aí existentes.
Adrnite-se que tenha ocorrido uma reativação das principais
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linhas de fraqueza pré-existentes, as quais desenvolveram
falhamentos e dobramentos nas coberturas brasilianas, con-
fonne demonstrado por Araújo Filho (1978-1980).

A idade brasiliana das blastornilonitos da Falha Minaçu,
a leste do Maciço de Cana Brava, evidencia uma reativação
com nova ascenção dessa cunha rígida duran~e a orogênese
brasiliana, responsável pelo atual posicionamento dos grandes
maciços básico-ultrabásicos de Goiás.

Também os domos com núcleos de granitos estaníferos
exigem arqueamentos da cobertura brasiliana, frutos de movi-
mentos diapíricos atnouíveis ao final do Ciclo Brasiliano
(Marini et alü, 1977).

EOPALEOZÓICO
Até recentemente não eram conhecidas seqüências vulcano-

-sedimentares eopaleozóicas no domínio da Faixa Brasília,
que pudessem ser atribuíveis a molassas brasilianas, à seme-
lhança daquelas abundantes no sul do País.

A seqüência descoberta na região de Monte do Canno
(Costa et alü 1976) em tudo se assemelha a molassas. Caracte-
riza-se por sedimentos e vulcânicos cbntinentais de post-fossa
da Faixa Brasília, preservados em blocos limitados por falhas
profundas: através das quais ascenderam vulcânicas ácidas e
intennediárias. Representam assim as últimas manifestações
do fecho da orogenia brasilíana na área.

Barbosa et alü (1973), in Schobbenhaus et alü (197Sb)
chamaram atenção para o fato de que os depósitos de Monte
do Carmo, como aqueles de Jaibaras, no Ceará, acham-se
condicionados pelos linçamentos Transbrasilianos, os mesmos
que delimitaram o Graben de Água Bonita (Fig. 12).

PALEOZÓICO
Embora fuja ao escopo deste trabalho, o estudo da evolução

fanerozóica da região, faremos uma breve síntese desta era
com o intuíto único de fechar o quadro evolutivo.

Com a cratonização da Faixa Brasília, 110Eopaleozóico,
a região passou a assistir a um longo período, que ainda per-
dura, de calma tectônica, em que vem se comportando como
uma platafonna estável.

Após a fonnação das bacias molássicas, do Eopaleozóico
ao Siluriano, o Brasil Central esteve submetido a movimentos
epirogenéticos positivos e, consequentemente, a intenso pr0-
cesso gliptogenético. Essa longa fase erosiva culminou por
eliminar as cadeias de montanhas pré-existentes e reduzir a
região, e talvez todo o território brasileiro, a uma vasta pene-
planície, onde os maiores relevos possivelmente não passavam
de poucas centenas de metros.

Sobre essa superfície arrasada, como conseqüência ainda de
movimentos epirogenéticos de larga escala, teve início a estru-
turação das grandes sinéc1ises e antéclises paleozóicas, na
região representadas pelas Bacias do Maranhão e Paraná.
Á medida que as bacias se aprofundavam, iam sendo preenchi-
das por sedimentação epicontinental. Sucederam-se então
várias transgressões e regressões, incialmente dominando a
sedimentação marinha e, no fmal, deposição continental.

~ provável que grande parte da região da Faixa Brasília e do
Maciço Mediano tenha sido então coberta por sedimentos
paleozóicos, embora poucos registros deles hoje se possua
nessas áreas. Pelo menos de uma ligação entre as bacias do
Maranhão e do Paraná, através da mesopotâmia Tocantins-
-Araguaia, tem-se provas I10S sedimentos preservados no
Graben de Água Bonita, feição que evidencia também a vigên-
cia local, na região dos lineamentos Transbrasilianos de falha-
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mentos nonnais e transcorrentes ativos no paleo-mesozóico.
~ provável mesmo que reativações cenozóicas destes linea-
mentos tenham condicionado a estruturação da Bacia do
Bananal, como já sugeriram Barbosa et alü (1969).

MESOZÓICO
Durante o Mesozóico, com início por volta de 130 m.a., a

região assistiu a um espetacular vulcanismo continental. Atra-
vés de longas fissuras extravasaram então enonnes quantidades
de basalto toleítico, especialmente nas áreas ocupadas pelas
bacias paleo-mesozóicas. O embasamento precambriano hoje
exposto entre as duas grandes bacias da região mostra também
ter sido atingido, embora de maneira bem menos intensa;
pelo vulcanismo fissural, uma vez que não são raros, especial-
mente nas proximidades das sinéclises, diques de diabásios
cretácicos.

No fmal do Cretáceo, especialmente às bordas da Bacia do
Paraná, sucedeu-se um novo vulcanismo contine.ntal, de natu-
reza alcalina e/ou ultrabásica-alcalina e de erupção central,
hoje representado por suas porções sub-vulcânicas. Ao se intro-
duzirem nos metassedimentos da borda da bacia e mesmo nos
seus sedimentos, esses corpos os arquearam, originando estru-
turas dômicas locais, das quais são magníficos exemplos os
domos de Patrocínio, Tapira e Catalão, entre outros.

CENOZÓICO
A evolução cenozóica da região é pobre de representantes

sedimentares, visto que dominaram nessa era os movimentos
epirogenéticos positivos que originaram em fases :mcessivas,
pelo menos duas superfícies de pedip!anização. as pedipla-
nos, hoje soerguidos, exibem-se nos inúmeros chapadões e
tabuleiros característicos do Brasil Central.

A retomada dos processos morfogenéticos, como conse-
qüência do soerguimento do pediplano Pliopleistocênico,
possibilitou um forte dissecamento das superfícies de cimei-
ra, de fonna que hoje a retomada da erosão modela, abaixo
delas e guiado pelas linhas estruturais brasilianas, os princi-
pais vales da região.

Novamente o eixo principal das defonnações arqueanas
e proterozóicas atua como centro do relevo mais negativo da
região (Rio Tocantins), quiçá precursor de uma futura bacia
de sedimentação.
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ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

SÍNTESE GEOQUÍMICA DE PARTE DO MACIÇO
MEDIANO DE GOIÁS

Um levantamento geoquíoúco, a nível de reconhecimento
regional, realizado no Centro-Oeste do Brasil, sobre grande
parte das bacias hidrográficas dos rios Araguaia e Tocantins
(216.700 km2, entre os paralelos 5000' e 16000' e os meridia-
nos 48000' e 51000') originou uma enorme quantidade de
amostras - aproximadamente 13.200 - de sedimento I!tivo
de corrente.

Para facilitar os trabalhos de campo e a interpretação dos
dados a área foi dividida em três blocos. Nos blocos norte
(5000' a 8000') e central (8000' a 12000') foi aplicada uma
densidade de amostragem equivalehte a 1 amostra/25 km2;
já no bloco sul (12000' a 16000') a densidade de amostragem
foi aproximadamente 1 amostra/lO km2.

A fração granulométqca - 80 mesh de todas as amostras
foi analisada sistematicamente para cobre, chumbo, zinco,
níquel, cobalto, cromo, ferro e manganês, por espectrofo-
tometria de absorção atôoúca, após abertura pela água ré-
gia 4:1.

Desta forma, as 8.000 amostras coletadas no bloco sul ge-
raram aproximadamente 64.000 dados analíticos, que foram
processados eletronicamente em diversas maneiras. Uma das
técnicas utilizadas e os seus resultados são o tema apresentado
no Simpósio sobre o Craton do São Francisco, que por certo
fornecerá valiosa colaboração aos investigadores deste ele-
mento tectônico.

Os dados analíticos foram submetidos ao programa denooú.
nado URPSTAT (Uranium Research Program Statistics)
desenvolvido pelo Geologica1 Survey of Canadá para apoio
ao intenso e amplo programa de pesquisa de urânio realizado
recentemente no Canadá.

Este programa fornece como produto fmal um resumo
completo dos parâmetros estatísticos básicos, naturais e
logo transformados para cada elemento analisado e os valores
correspondentes a diversos percentís, considerando a freqüên-
cia acumulada de todos os dados. Estes percentís, relaciona-
dos à litologia predominante na bacia de drenagem de cada
amostra coletada, pernútem o estabelecimento de uma tabela
sumarisando todas as amostras cujas magnitudes são superio-
res ao valor deftnido pelo percentil 90 para cada elemento:
ou seja, as amostras anômalas em relação ao teor normal do
elemento, na litologia presente na bacia amostrada.

Paralelamente, a técnica da média móvel (com células de
2 km de lado) foi aplicada nos dados deste bloco sul e os
resultados foram correlacionados aos _valores defIDidos após
se considerar os diversos percentís da distribuição de cada
elemento, abstraindo-se, desta vez, a informação sobre lito-
logia corespondente a cada amostra.

Esta informação, alimentando o Applicon Colour System
de plotação eletrônica de dados, recentemente implantado
do Geologica1 Survey of Canadá, fornece como produto fmal,
mapas coloridos da distribuição geoquínúca regional para
cada elemento, ou combinação de elementos.

Diferentes cores identiftcam os diversos percentís; como
as cores mais fortes (por exemplo, marrom médio e marrom
escuro) são reservadas para os valores em ppm, identiftcadores
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dos percentís 98 e 99, os trechos anômalos ftcam claramente
evidenciados, facilitando incrivelmente a visualização de
tendências regionais de elementos.

Tem-se assim mapas geoquímicos índices onde áreas poten-
ciais são facilmente percebíveis, independentemente do nível
de conhecimento da geologia das mesmas. Os dados geoquími-
cos de uma deternúDada área permanecerão os mesmos através
dos tempos, ao passo que os dados geológicos se modiftcarão,
na medida que mapeamentos cada vez mais detalhados sejam
realizados.

Por esta razão, a influência da litologia na avaliação do sig-
niftcado do valor geoquíoúco obtido, para a preparação de
mapas índices deste tipo não é considerada nesta fase preli-
minar da interpretação dos dados.

A importância da geologia cresce a partir do momento que
os dados geoquímicos delineiam faixas de tendências regio-
nais dos elementos ou apontaram áreas geoquimicamente anô-
malas.

Na verdade, os referidos mapas geoquímicos resultantes
mostram um perfeito reflexo da geologia regional conhecida
atualmente. A técnica introduz alguma suavização nos dados
e facilita a visualização das tendências regionais.

Por imposição de espaço serão comentados apenas super-
ftcialmente algumas feições geoquímicas/geológicas excelente-
mente evidenciadas pelo processo, em relação à distribuição
de níquel, cobre e a razão Ni:Cu.

Os dados de níquel revelam claramente os complexos ultra-
máficos de Niquelândia e Barro Alto, porém negam caracterís-
ticas ultramáftcas na secção Goianésia-Ceres, até então igual-
mente tido como tal. Recentes trabalhos da UnB tem demons-
trado que, neste trecho, o complexo toma-se mais máftco do
que ultramáftco.

O atualmente reconhecido greenstone belt de Crixás - Mara
Rosa, defmido pela Metago, está perfeitamente delineado por
valores anômalos para cobre, níquel, cuja razão Ni/Cu está
em tomo de 1, por uma extensão aproximadamente 40 km,
com possível extensão para fora da área investigada. Inclusive
marca o depósito de Chapada, da Mineração Serras do Sul.

Uma situação semelhante é sugerida pelos mapas geoquí-
oúcos de cobre, níquel e razão níquel/cobre a NW de Goiás
Velho por cerca de 50 km, também se estendendo para fora
da área amostrada, onde atualmente está se sugerindo a pre-
sença de outro greenstone belt. Até então, esta área está ma-
peada como gnaisses do Complexo Brasil, mas notícias recen-
tes mostram uma tendência para a existência de uma seqüên-
cia vulcano-sedimentar. ~ digno de nota a caracterização de
anomalias ao longo dos falhamentos pertencentes ao Sistema
Transbrasiliano, no norte da área em discussão, ao longo da
Serra do Estrondo e Serra Atravessada.

Inúmeras outras feições poderiam ser apontadas, mas o
propósito desta apresentação é_mostrar a existência deste
tipo de informação disponível no DNPM, de grande utilidade
em investigações regionais, tipo a que vem se realizando em
relação ao Craton do São Francisco.
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'SÍNTESE DE GEOFÍSICA AÉREA DE PARTE MERIDIONAL

DO MACIÇO GOIANO

Os dados que vamos apresentar são do levantamento regio-
nal de aerogeofísica, magnetometria e radiometrla do Projeto
Geofísico Brasil-Canadá (PGBC).

O PGBC nasceu de um acordo internacional entre os gover-
nos brasileiro e canadense, representados pelo Ministério das
Minas e Energia do Brasil (MME) e a Agência Canadense para
o Desenvolvimento Internacional (Canadian International
Development Agency - CIDA), com execução a cargo do
Departamento Nacional da Produção Mineral. A área voada
situa-se no Centro-Oeste do Brasil, limitada pelos meridianos
480 e 5loW e paralelos 50 e l60S, com urna extensã'o de
375.000 krn2, cobrindo parte de quatro Estados brasileiros,
sendo a maior parte localizada no Centro-Norte de Goiás,
com 245.700 krn2; no Sudeste do Pará, com 108.400 krn2;
no extremo Nordeste de Mato Grosso, 19.600 krn2 e uma
pequena parte no Sudoeste do Maranhã'o, 1.300 krn2.

Para facilidade das operações de campo e mellior controle
de variação diurna do campo magnético, a área do projeto
foi dividida em três blocos, de sul para norte: Bloco I, limi-
tado pelos paralelos 160 e 12oS; Bloco 11, entre os parale-
los 120 e 80S; e Bloco m, entre os paralelos 80 e 50S.

O levantamento aerogeofísico foi executado pela ftrma
canadense contratada Northway Sorvey Corporation Ltd.,
.com participação de técnicos brasileiros em todas as atividades
envolvidas, em caráter de treinamento, visando assimilação
de tecnologia.

Os dados que ora apresentamos rçferem-se somente ao
Bloco I. Quanto ao restante da área, Blocos 11 e m, não
ternos ainda os resultados fmais; a empreiteira está tendo
problemas no processamento dos dados, principalmente na
parte de nivelamento e amarração entre os blocos.

O programa de geofísica aérea no PGBC foi dividido em
duas etapas, Fase I e Fase 11.A Fase I cobriu toda a área do
projeto, com linhas de produção espaçadas de 2 krn e linhas
de amarração espaçadas de 14 krn. A Fase 11 cobriu áreas
anômalas, selecionadas através dos dados de perfIS rebatidos
da Fase I, com cobertura de sernidetalhe, usando linhas inter-
mediárias com espaçamento de 1 krn.

Em ambas as fases, a direção das linhas de produção foi
N-S e W-E para as linhas de amarração. A altura média dos
vôos foi de 150 m (500'), com tolerância de 10% para as
regiões planas, e de até 50% para áreas acidentadas. No caso
do espaçamento, a tolerância de vazio foi de urna vez e meia
da separação entre as linhas.

As operações de campo tiveram início em 09.07.75, e fo-
ram cQncluídas em duas etapas: urna de 09.07.75 a 28.10.75,
e outra de 21.05.76 a 27.08.76. A parte das operações de
campo foi o ponto alto deste levantamento, com execução
a cargo da Northway Sorvey Corporation Ltd. e participação
ativa de técnicos brasileiros em todas as atividades desenvolvi-
das aqui no Brasil. Essa participação visava, em primeira mão,
a assimilação das técnicas canadenses.

AmtII1Ido . Silwz H_1M
s.butI6o Dfa do Cmno

DNPM- 00.

O levantamento foi executado usando-se dois aviões Dou-
glas DC-3, com excelente desempenho, atingindo urna pro-
dutividade média de 1.276 krn/dia por aeronave. Também
a parte de compilação preliminar dos dados, tarefa executada
aq\JÍ no Brasil, teve razoável desempenho. Por outro lado, a
parte de compilação fmal, processamento eletrônico dos
dados e preparação dos mapas fmais, tarefas executadas pela
empreiteira, no Canadá, deixou muito a desejar no que tange
a prazo de entrega do produto fmal; até o momento ainda
não recebemos os dados fmais dos Blocos 11e m.

O levantamento sistemático regional, que cobriu toda a
área do projeto com linhas espaçadas de 2 krn, voou um
total de 220.947 krn de perfIS. Os dados de magnetometria
e radiometria foram compilados inicialmente em mapas preli-
minares de perfIS rebatidos sem correção, na escala 1:250.000,
em bases copiativas. Os dados fmais de magnetometria serão
apresentados em mapas impressos de intensidade magnética
total (contornos coloridos), em duas escalas 1:100.000 com
300 cópias e 1:250.000 com 100 cópias, e bases copiativas
para as duas escalas.

Os dados radiométricos fmais serão apresentados em mapas
de contorno de urânio, tório e contagem total, na escala
1:250.000 em bases copiativas.

Com os resultados da Fase I compilados em mápas de perus
preliminares, foram selecionadas as áreas anômalas para serem
voadas na Fase 11, constituindo a etapa de sernidetalhe desse
levantamento. Nessa etapa, foram voados 54.823 krn de
perfIS, cobrindo 118.800 krn2, aproximadamente, 31% da área
total. Os dados dessa fase serão compilados juntamente com os
da Fase I para a magnetometria, e para a radiometria serão
apresentados somente na escala 1:100.000, em bases copia-
tivas.

A fmalidade dos mapas preliminares de perfISera selecionar
áreas anômalas para a Fase 11. No entanto, devido ao atraso
dos mapas fmais, os perus foram usados também para selecio-
nar anomalias magnéticas para trabalhos de reconhecimento
e detalhe de geofísica terrestre. Foram selecionadas 53 ano-
malias, das quais 34 foram veriftcadas por técnicas de geofísica
terrestre. Dessas, duas foram perfuradas, a MO-15B no muni-
cípio de Goiás Vellio, e a MO-26B no município de Aruanã-
-GO.

A feição que nos apresenta mais importante e signiftcativa
nesta área é aquela que se mostra dividida entre uma parte
SE, de geologia muito complexa, e uma parte a NW onde o
embasarnento magnético parece tomar-se muito profundo,
e urna considerável espessura de sedimento parece estar cobrin-
do-o.

Há zonas de alto relevo magnético isoladas a SE. Nos mapas
geológicos são identmcadas corno diques de diabásio.

Talvez uma das mais intrigantes feições seja a expressão
muito suavizada do maciço de Niquelândia nos dados aeromag-
néticos, e o maciço de Barro Alto apresentar-se quase total-
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mente imperceptível. Sem estudar os perfIS com mais detalhe,
seria difícil explicar isto de maneira simples, visto que, como
regra geral mas não sem exceção, estes corpos básicosfultrabá-
sicos têm uma alta resposta magnética.

Umas poucas unidades foram delimitadas dentro da área
meridional e a variação do relevo magnético aqJ,rié muito
alta, desde áreas magneticamente complexas, no centro da
região, até áreas totalmente monótonas, onde mapeadas
como Bambuí. Dentro de áreas mais complexas, temos diver-
sas de altíssimo relevo magnético e algumas destas, ao que
parece, são associadas com o Araxá. Pode ser que somente
certas partes do conjunto dêem origem às anomalias magné-
ticas e que os limites, portanto, não correspondam necessaria-
mente aos limites geológicos do Araxá.

Seguindo para NW, temos áreas de muito alto relevo magné-
tico, circundadas por relevo magnético um tanto quanto

monótono. Falhamentos com direção NE são, sem dúvida,
as feições mais proeminentes, e parece que em muitos lugares a
falha em si é determinada magneticamente pelo fato de que
ela corte o Araxá, formando uma anomalia sobre a borda
SW da unidade. Existem falhas menores, que formam ângulos
mais ou menos retos com as maiores.

Na direção NW, a impressão é que o embasamento magné-
tico é muito profundo. Profundidades superiores a 5.000m
foram interpretadas. As estruturas do embasamento magné-
tico têm direção E-W, um alinhamento não conhecido no
restante da. área, mas potencialmente relacionado a grandes
anomalias de direção E-W sobre as rochas ferríferas que são
conhecidas para norte, nos Blocos 11 e III - Serra dos Cara-
jás. Há possibilidades de que a formação tenda para sul,
torne-se mais profunda, e tenha sido recoberta por espessura
considerável de sedimentos mais recentes.

o GRUPO ARAXÁ E UNIDADES HOMOTAXIAIS
Reinlulrdt A. Fuck

Opildo J. MIlrini

U"iHnidtlde de Bl'fldlltJ-

The Araxá Group and the homotaxial Serra da Mesa, Araí and Natividade Groups
and Canastra formation form a fold belt extending from the Triângulo Mineiro to
northeastern Goiás. The belt is divided in two structurally and lithologica1ly diffe-
rent parts by the Pirineus mega-inflection, comprising respectively the centraland
northeastern regions of Goiás and the southern Goiás and the Triângulo Mineiro.
The northern part of the fold belt is made by the Natividade, Araí and Serra da
Mesa groups. From east to west there is a succession of psefitic, psamitic, pelitic,
carbonatic and greywacke metasediments, which have been metamorphosed within
the greenschist to anphibolite facies, with a Barrowian type zoítal arrangement.
Igneous rocks are represented by basalts, andesites and rhyolites grouped within
the Araí and Natividade sequences, and by anphibolites, epidote anphibolites and
rare talc and talc-actinolite schists interca1ated with the Serra da Mesa metasedi-
ments. Granitic magmatism is scarce and represented by small intrusions of pegmat-
oid granites near Mata Azul. The main fold and thrust fault directions are N-S
to NE-SW, with vergence towards the east. The southern part of the belt comprises
the Araxá group and the Canastra formation. The first is most1y composed of meta-
pelites and meta-greywackes, whereas quartzites with minor metapelite and carbo-
nate rocks dominate in the Canastra formation. Rocks of magmatic origin are repre~
sented by anphibolite, metatuff and numerous small bodies of serpentinized and
talcified alpine type ultramafic rocks. Granitic plutonism is restricted to small
intrusions as in Pontalina, Cromínia, Ipameri, Estrela do Sul and Monte Carmelo.
NW-SE tectonic directions predominate, with northeastern vergence towards the
São Francisco Craton. Numerous NW-SE thruSt faults, E-W and NW-SE wrench
faults, as well as nappes de charriage of problabe Upper Proterozoic age at Caldas
Novas and Passos, are additional factors that difficult the understanding of the
stratigraphy and the structure of the belt. Metamorphism is also of the Barrowian
type, increasing froIU east to west, and locally reaching the sillimanite zone. The
basement of the fold belt is dominant1y sialic, made up of widespread Archean
granite-gneiss terrains with greenstone belts and more restricted granulite belts.
The geologica1 equivalence of the refferred sequences with those of the Espinhaço
and Chapada Diamantina regions where geochronological data ate more reliable,
suggests a similar Proterozoic age (1.800 - 1.200m.y.).
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PARTE IV -FAIXA BRASrtIA
INTRODUÇÃO

A faixa de dobramentos do Proteroz6ico Médio, que se
estende do Triângulo ~iro ao nordeste de Goiás, vem sendo
objeto de profundas controvérsias na literatura geológica brasi-
leira.

A faixa foi identificada por Almeida (1968) que nela reco-
nheceu as estruturas Araxaídes (Ebert, 1956), anteriores às
da Faixa Brasília. Essas estruturas seriam o resultado de evento
tecto-orogenético Uruaçuano, atribuído então ainda ao Pre-
cambriano Superior, envolvendo a Série Araxá (hoje Grupo
Araxá). Com Hasui e Almeida (1970) e Almeida et alü (1976),
essa unidade geotectônica passou a ser conhecida como Faixa
Uruaçu ou Faixa Uruaçuana e o Ciclo Uruaçuano foi delimi-
tado aproximadamente entre 1.300 e 1.000 m.a. (proteroz6ico
Médio).

Já Schobbenhaus Filho et alü (1975a) denominam a faixa
de Sistema de Dobramentos Araxá, e nele incluem os grupos
Araxá e Araí, bem como a Formação Canastra. Para esses
autores, a unidade Canastra é uma formação relacionada ao
Grupo Araxá e o Grupo Araí representa uma facies marginal
do sitema de dobramentos ou geossinclínio Araxá. Essa inter-
pretação contrapõe-se à de Almeida (1968) e Almeida et alü
(1976), para quem Araí e Canastra constituem o estágio
estrutural inferior da Faixa ,Brasília, do Proteroz6ico Su-
perior.

Na defInição original de Barbosa (1955), o Araxá é ''um
complexo metamórftco precambriano constituído de migma-
titos, micaxistos, quartzitos, xistos verdes e filitos", dividido
provisoriamente nas formações Araxá e Canastra, separadas
por provável discordância angular. Essa noção foi estendida
às vastas áreas de micaxistos e quartzitos semelhantes encon-
trados em Goiás e mesmo no sul do Pará (Barbosa, 1964;
Barbosa et alü, 1966, 1969, 1970a e 1970b; Silva et alü,
1974). O conceito foi sendo, entretanto, gradativamente
modificado. Já sob a denominação de grupo, Barbosa et alü
(1970b) alteraram o limite inferior do Araxá, dele retirando
as rochas granito-gnáissicas intercaladas com os micaxistos
mais inferiores por força de intenso dobramento. No limite
superior, foram exçluídas as camadas de xistos calcíferos,
batizados de Formação Ibiá, por estarem assentadas através
de conglomerado basal polimicto sobre quartzitos Canastra.
Os mesmos autores deram status de grupo à unidade Canas-
tra, embora O. Braun (in Barbosa et alü, 1970b) considerasse
que a mesma se constitui mais propriamente numa formação
do Grupo Araxá. No âmbito do Projeto Goiânia, Barbosa et
alü (1970a) voltam a referir-se a uma Formação Canastra,
aventando a hipótese de que faça parte do Grupo Araxá,
sobre o qual se assenta concordantemente.

Em quase todos os trabalhos subseqüentes, fIcou caracteri-
zada a dificuldade em separar as duas unidades, e a existência
de discordância entre ambas foi contestada. Brandalise et alü
(1971) observaram coincidência das linhas estruturais do
Canastra com as do Araxá e contato gradacional entre suas
rochas na Serra da Canastra e a NW de Cassia. Paulsen et
alü (1974) igualmente não encontraram discordância ou
hiato metamórftco entre as duas unidades, considerando
que os vários tipos litológicos refletem condições diferentes
na sedimentação original. Da mesma maneira, Menezes Filho
et alü (1977) e Silva et alü (1978) agrupam metamorfttos
anteriormente considerados como Canastra e Araxá em "asso-
ciações" e "complexos", considerando-os trasicionais. Teixeira
e Danni (1978) mostram que na região de Passos as unidades
Canastra e Araxá são transicionais, embora com características

sedimentológicas distintas, em função do ambiente de sedi.
mentação.

Dessa forma, os trabalhos recentes de cartografia geológica,
realizados em diversas escal3$,,indicam que Canastra e Araxá
estão indissoluvelmente ligados, e, segundo Teixeira e Danni
(1978), são característicos de um mesmo ciclo sedimentar:
O Grupo Araxá é constituído por uma sedimentação flyschói.
de, com clásticos grosseiros e vulcanismo andesítico subordi.
nado, depositada mais próxima de áreas tectonicamente
mais ativas, enquanto a Formação Canastra teria se depositado
sobre a elevação continental próxima do talude, sendo cons.
tituída por sedimentação terrígena progradante mais ou
menos contÚlua, com calcários e argilitos no topo, encerrando
o ciclo deposicional.

Na porção norte, a evolução dos conhecimentos levou
também a substanciais modificações na conceituação da faixa
de dobramentos. Em primeiro lugar, as rochas xistosas e quart-
zíticas do noroeste de Goiás, previamente consideradas como
integrantes do Araxá (Barbosa et alü, 1966; Silva et alü, 1974),
foram incluídas na faixa Paraguai-Araguaia, com o nome pro-
visório de Unidade Xisto-Quartzítica (Schobbenhaus Filho
et alü, 1975b, 1975c), e, mais recentemente, com a denomi-
nação de Grupo Estrondo (Hasui et alü, 1975) e Super-Grupo
Baixo Araguaia (Hasui et alü, 1977). Trabalhos recentes
porém sugerem idade pré-brasiliana para esta unidade, o que
abre possibilidade de constituírem uma faixa dobrada distinta
da Faixa Paraguai-Araguaia (Y. Hasui - inf. verbal).

Em seguida, na região das serras da Mesa e Dourada. no
centro de Goiás, baseados em evidências estratigrMicas, litoló-
gicas e tectônicas, Marini et alü (1977) propuseram a denomi.
nação de Grupo Serra da Mesa para o pacote de metamorfttos
anteriormente considerado Araxá por Barbosa et alü (1969).

Finalmente, extensas áreas de ocorrência de anf1bolitos,
além de outras rochas metaígneas e metassedimentares em
Goiás Velho, Crixás, Hidrolina e Pilar de Goiás foram indivi-
dualizadas como greenstone belts arqueanos e retiradas da
faixa dobrada proteroz6ica (Dansi e Ribeiro, 1978; Saboia,
1979).

Em contrapartida, o cinturão foi ampliado para leste, com
a inclusão dos metamorfttos Araí, considerados como uma
facies marginal do geossinclíneo Araxá (Schobbenhaus Filho
et alü, 1975c). Ambos os grupos seriam de idades mais ou
menos síncronas, tendo em vista possuírem posição estrati-
gráfIca semelhante (depositados discordantemente sobre
rochas do embasamento e cobertos, em discordância, pelo
Grupo Bambuí) facies litológica idêntica de modo geral e
estilo de dobramento semelhante (Schobbenhaus Filho et
alü, 1975r.).

Na verdade, as relações entre os grupos Serra da Mesa
(Aràxá) e Araí não se acham plenamente definidas. No vale
do Rio Tocantins, foi. interpretado contato por falha (Bar-
bosa et alü/1969; Marini et alü, 1976), sendo os metassedi-
mentos Araí, em princípio, considerados mais jovens. Fuck
e Marini (1979) aventam a possibilidade de se tratar de pacotes
metassedimentares contemporâneos, os dois conjuntos tendo
sido depositados em ambientes sedimentares distintos. Embora
na região da Serra do Retrato o contato seja feito através de
superfície de cavalgamento, o estilo tectônico é idêntico e

.não há descontinuidade metamórftca sensível entre os dois
conjuntos.

Dessa forma, não obstante as controvérsias existentes e o
elevado grau de incerteza que ainda marca as relações entre
as diversas unidades, os Grupos Serra da Mesa e Araí e a
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Fonnação Canastra do considerados homotaxiais do Grupo
Araxá no presente trabalho. A esse conjunto deve ser acres-
centado o Grupo Natividade (Moore, 1963), que vem sendo
comparado ao Grupo AIaí (Costa et a1ü, 1976; Correia FiJho
e Sá, 1980). Acompanhando portanto, a proposta de Schobbe-
nhaus FiJho et a1ü (1975c), essas unidades estratigráficas sIo
consideradas aproximadamente IÍncronas. Em sua evoluçio
geológica, foram envolvidas em evento tecto-orogenético
do fmal do Proterozóico Médio, durante o qual foram defor-
madas e metamorfizadas, vindo a constituir uma faixa de
dobramentos com muitas das características dos cinturões
barrovianos.

Estrutural e litologicamente, essa faixa de dobramentos se
divide em dois segmentos, separados pela Inflexlo dos Piri.
neus: o segmento setentrional compreende a parte central e
nordeste de Goiás e é constituído pelos grupos Serra da
Mesa, AIaí e Natividade; o segmento meridional abrange o
sul de Goiás e o Triângulo Mineiro e nele sio encontrados o
Grupo Araxá e a Formaçio Canastra (Fig. 1).

Ao contrário da porção central de Goiás, no sul goiano e
no Triângulo Mineiro, estio associados a micaxistos extensas
camadas gnáissicas, numerosos corpos alpinos de rochas
máficas e ultramáficas metamorflZadas, vários pIutonitos gm.
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níticos, enquanto do escassos os quartzitos e as rochas carbo-
náticu. No centro de Goiás inexistem gnaisses, granitos in.
trusivos (exceto pequenos corpos pegmatóides) e metaultra-
máficas alpinótipas associadas à seqüência Serra da Mesa,
sendo porém muito freqüentes os quartzitos próximo ã base
da seqüência e calcoxistos com mánnores associados próximos
ao topo. No porção sul do cinturão, as direções tectônicas
preferenciais. sio NW-SE, com importantes estruturas tipo
nappe de charriage, ao passo que ao norte da Inflexão dos
Pirineus domina li direção geral meridiana até NE-SW, e as
feições de encurtamento crustal do representadas por super-
fícies de cavalgamento de ângulo moderado a alto, 01[0tendo
sido identificadas estruturas tipo nappe. Em virtude dos fatos
apontados, propomos que o conceito do Grupo Serra da
Mesa seja estendido às demais áreas de micaxistos e quarto
zitos previamente conhecidos como Araxá no centro de Goiás,
sendo sua ocorrência limitada a sul pelo complexo de Barro
Alto-Goianésia e a leste pelos grupos AIaí, Paranoá e/ou
Bambuí. Na região da Inflexão dos Pirineus parece terem
vigorado condições especiais de sedimentação, como também
de defonnação, vez que ocorre na região seqüência anômala
tanto em relaçio às do segmento norte como do sul.

o SEGMENTO SETENTRIONAL

DISTRIBUIÇÃO
A porçio norte do cinturão dobrado do Proterozóico Médio

se estende desde a Inflexio dos Pirineus até a leste de Caval-
cante e nordeste de Natividade. O conhecimento da estrati-
gmfia dessa vasta área é ainda fragmentário, embora venha
evoluindo rapidamente, em face dos trabalhos de maior
detalhe desenvolvidos nos anos recentes para dar suporte aos
programas energ6ticos e de pesquisa mineral.

Naregilo, foram separados os grupos Natividade, Araí
e Araxá, este último redenominado Serra da Mesa por Marini
et a1ü (1977). Não obstante a área de ~tribuiçio dessas uni-
dades nIo esteja completamente conhecida, a sua disposição
regional indica uma significativa polaridade sedimentar no
âmbito da bacia proterozóica média. Os grupos Natividade e
AIa! representam faCles proximais depositadas em condi-
ções de borda de platafonna, na porção leste da bacia, en-
quanto o Grupo Serra da Mesa compreende as fácies distais,
fonnadas nas partes mais profundas da bacia, a oeste (Fig. 2).

A distribuição das facies sedimentares é acompanhada,
em grandes traços, por polaridade igualmente marcante no
magmatismo, no tectonismo e no met,amorf1SD1o(Fig. 21.
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Na porção leste, as rochas vulcânicas encontradas na base
do Araí do intennediárias a ácidas .enquanto no âmbito do
Serra da Mesa domina vulcanismo de natureza básica. As
defonnações crescem de intensidade de leste para oeste pas-
sando de dobras suaves e abertas, para dobramento isoc1inal
fechado, fato que é acompanhado por metamorfwno de
intensidade crescente de tipo barroviano: de leste para oeste
passa-se de rochas não metamórficas e muito pouco meta-
mórficas para metamorfitos de facies xisto verde até anfibo-
lito de alta temperatura.

A porção leste da bacia se assenta sobre embasamento m-
1ico, em sua maior parte constituído por rochas granito-gnáissi-
cas de natureza granodiorítica e tonalítica~ localmente com
greenstone belts, como em Natividade. Entre o embasamento
arqueano e as seqüências psamíticas médio-proterozóicas
ocorrem rochas metamórficas do Proterozóico Inferior, como
a Fonnação Ticunzal, a qual é cortada por numerosos corpos
graníticos, portadores de cassiterita. Na porção média da bacia
aparecem embutidos os complexos de Barro Alto, Niquelân-
dia e Cana Brava, representativos do cinturão granu1ítico
arqueano. No limite oeste da bacia, o embasamento é também
siálico, dominantemente granito-gnáissico, com greenstone
helts locais como os de Crixás, Pilar de Goiás e Hidrolina.

ESTRATIGRAFIA
As facies marginais (tipo miogeossinclinio) ocupam a por-

ção leste-nordeste da bacia médio-proterozóica e do repres-
sentados pelos grupos Araí e Natividade. Neles, a sucessio
estratigráfica está razoavelmente bem defInida, e, não obstante
as mudanças de facies através da bacia, as diversas camadas do
acompanhadas com relativa facilidade em sua distribuição
regional, visto que a deformação e o metamorfismo que as
atingiu foi suave, pouco pertubando sua disposição e caracte-
rísticas originais.

Barbosa et alii (1969) avaliaram uma espessura ao redor
de 2.240 m para o Grupo Araí, subdividindo-o nas formações

PROJETO BRAS(LIA
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Arraias e Traíras (Fig. 3). Segundo esses autores, a Fonnação
Arraias, basal, é constituída por espesso conjunto de quartzi-
tos, com intercalações de metassiltitos e fi1itos, níveis descon-
tÚluOS de metaconglomerado intraformacional, e com vulca-
Ditos basalto-andesíticos próximo à base; sua espessura, muito
variável, atinge cerca de 1.100 m. Em muitos locais (Cavalcan-
te, Arraias, Nova Roma), os quartzitos e metaconglomerados
dessa fonnação são portadores de mineralizações de ouro e,
esporadicamente de diamante (colinas). Em zonas de falha,
os quartzitos são ricos em cristal de rocha e, às vezes, ametista.
A Fonnação Traíras, com espessura equivalenté, '6 composta
por metassiltitos, mitos, calcoftlitos com intercalações de
calcários e quartzitos subordinados.

A coluna estratigráfIca original proposta por Barbosa
et alii (1969) para toda a extensão da bacia Araí (Fig. 3)
vem sendo gradativamente modifIcada com o progresso de
estudos mais detalhados (Marini et alü, 1976; Fuck e Marini,
1978, 1979; Araújo e Alves,1979).

Na região do Rio Tocantins, nas vizinhanças da Serra Bran-
ca, o Grupo Araí apresenta características distintas daquelas
referidas acima (Marini et alii, 1976; Fuck e Marini, 1978,
1979). A litoestratigraf1a mostra notáveis diferenças, fruto
das variações no ambiente de sedimentação, que se caracteri-
za sobretudo por menor contribuição arenosa e mais expres-
siva participação de rochas pelíticas e carbonáticas, indicando
a maior distância das fontes fornecedoras de sedimentos
(Fig. 3). Marcas de ondas assimétricas estratos cruzados estu-
dados na Fonnação Arraias indicam transporte no sentido
leste-oeste. Além disso, nas vizinhanças do Rio Tocantins são
mais intensas as deformações e é mais acentuado o grau de
metamorf1Smo. A espessura foi estimada em cerca de 1.200 m,
dos quais cerca de 290 m correspondem a quartzitos atn"buí-
dos à Formação Arraias (Fig. 3). Mais ao sul, na mesopotâmia
dos rios Preto e Tocantins, a Formação Arraias não excede a
200 m de espessura, resumindo-se a um pacote de quartzitos
fInos com intercalações de metaconglomerados, que, em
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direçio à Serra da Chapadioha, através de mudança de fâcies,
dá lugar a uma camada de filitos com numerosas intercala-
ções de quartzitos conglomeráticos, metaconglomerados,
oligomíticos e polúnitos (Fuck e Marini, 1979). Nessa mesma
área, os calcoxistos assumem uma grande importância, não
só em espessura (300-3SOm estimados por Fuck e Marini,
1979), como, especialmente, pela sua ampla distnouição
areal.

Uma grande parte da bacia Araí foi mapeada por Araújo
e Alves (1979). Esses autores não adotaram a divisio proposta
por Barbosa e colaboradores (1969), preferindo dividir o Gru-
po Araí em seis subunidades litol6gicas (Fig. 3), com espessura
total superior á 1.100 m. Convém observar que a parte supe-
rior das litolotias incluídas por Barbosa et alli (1969) na For-
maçio Traíras, Araújo e Alves (1979) consideram pertencen-
tes ao Grupo Bambuí. Posiçio semelhante é defendida por
Dardenne (1980) e Dardenne et alli (1978) que julgam o cal.
coalbitito mencionado por Barbosa et alli (1969) equivalente
ao Conglomerado São Miguel, base do Grupo Paranoá (ex-
-Bambuí).

Quanto ao Grupo Natividade, as litologias que o integram
510 muito semelhantes às do Araí. Com base nos estudos feitos
por Costa et alli (1976) e Correia Filho e Sá (1980), Araújo
e Alves (1979) estabeleceram correlação entre as duas unidades
(Fig. 4), tendo verificado a poSS1oilidadede equivalência do
Natividade com as subunidades basais do Ara!.

Como se constata pela constituiçiõ litológica dos grupos
Ara! e Natividade, trata-se de metassedimentos originários de
condições tipicamente de margem de platafonna. Araújo e
Alves (1979) individualizaram três ambientes principais de
sedimentaçio. A subUJlÍdade 1 (Fig. 4) corresponde a um
ambiente continental, com leques aluviais interdigitados com
sedimentos lacustres, depositados em platafonna tectonica-
mente instável, com atividade vulcânica manifestada nas
rochas intennediárias a ácidas intercaladas nos metassedi-
mentos. Segue-se uma fase de relativa calma, transicional,
responsável pela formação de barreiras arenosas, delinútando
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a sedimentaçio continental e, em seguida, a implantaçio de
condições ambientais francamente marinhas, de mar raso a
pouco profundo, representadas pelos metassedimentos mais
superiores, nos quais mudanças de facies indicam pequenas
variações do nível das águas (Araújo e Alves, 1979).

A passagem das hcies proxiinais (Natividade, Araí) para
as distais, representadas pelo Grupo Serra da Mesa, não é
bem conhecida, em parte por estar encoberta pelas unidades
do Proterozóico Superior, em par'te por esUlr marcada por
importantes acidentes tectônicos, corno na Serra do Retrato.
Nessa região, a camada de calcoxisto sobreposta aos quartzitos
basais do Araí é truncada e cavalgada por um conjunto de
quartzitos e quartzo xistos, alguns calcíferos e intercalando
lentes de mánnore, que constituem os altos topográficos
localmente conhecidos por Serra do Retrato e Serra Dourada
(Fuck e Marini, 1979). Tal conjunto, a oeste, é sobreposto
pela camada de nticaxistos com estaurolita, típica do Grupo
Serra da Mesa, que constitui o núcleo da estrutura sínclinal
flanqueando o lado leste do domo da Serra da Mesa. Entre-
tanto, apesar da presença do cavalgamento que representa
um encurtamento crustal de amplitude desconhecida e oblitera
um pacote de espessura igUalmente desconhecida, nio se
observa descontinuidade no estilo estrutural e, aparente-
mente nio há quebra significativa no zoneamento metamór-
fico, uma vez que. estio em contato metamorfitos da zona da
granada da facies xisto verde, considerados pertencentes ao
Araí, com outros enquadrados na zona da estaurolita da facies
anfibolito, e incluídos no Grupo Serra da Mesa.

O conhecimento da estratigrafia das facies distais da bacia
do Proterozóico Médio e ainda precário, uma vez que tio so-
mente algumas porções da vasta área em que estão expostas
foram estudadas em escala de semi-detalhe. Barbosa et alü
(1969) as classificaram como Grupo Araxá, estimando uma
espessura acima de 2.200 m a sudoeste da Serra da .Mesa e
mais de 700 m a leste de Mara Rosa (Fig. S). Parte da área
de trabalho desses autores, entre Fonnoso e o Rio Tocantins
foi detalhada por Marini et alü (1974, 1976). Desses traba-
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lhos resultou uma proposta de redenominar o pacote de
metamorfitos que envolve os granitos Serra da Mesa, Serra
Dourada e Serra do Encosto de Grupo Serra da Mesa (Marini
et alli, 1977), tendo em vista as diferenças do conteúdo lito-
lógico e caracterlsticas tectônicas dessas ocorrências, quando
comparadas com as da região de Araxá e do Sul de Goiás.
conforme discutido acima.

Entre as Serras da Mesa e Dourada, foi inferida uma espes-
sura de 1.850 m para o pacote de metamorfitos do Grupo
Serra da Mesa (Marini et alli, 1977). Nas demais áreas do seg-
mento setentrional da faixa de dobramentos em que foram
descritas ocorrências do dito Grupo Araxá,' e que nest~ traba-
lho. propomos seja redenominado de Serra da Mesa, são ainda
escassos os conhecimentos estratigrãficos, razão pela qual
comparações e correlações são prejudicadas.

Trabalhos mais recentes têm restrinfdo as unidades dó
Proterozóico Médio, retirando da sua base as unidades vulcâ-
nicas e sedirnentares pertencentes aos greenstone belts arquea-
nos de Pilar de Goiás, Hidrolina, Crixás, Goiás e Natividade-Al-
mas (Danni e Ribeiro, 1978; Saboia, 1970; Correia Filho e Sá,
1980), e unidades como a Formação Ticunzal, atn'buídas ao
Proterozóico Inferior (Marini et alli, 1979), e do seu topo,
litologias representativas do Proteroz6ico Superior (Marini.
et alil, 1977). É sob esse conceito restrito que propomos seja
a denominação Grupo Serra da Mesa estendida às demais áreas
do centro de Goiás.

Resta, todavia, um ponto fundamental a ser esclarecido na
estratigrafia regional do Proterozóico de Goiás. Trata-se das
seqüências vulcano-sedimentares que assentam sobre as rochas
granulíticas e/ou sobre os plutões gabro-anortosíticos acarna-
dados representados nos chamados complexos de Cana Brava,
Niquelândia e Barro Alto-Goianésia.
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Marini et alli (1974) já haviam chamado a atenção para a
controvertida posição do conjunto de micaxistos com interca-
laÇões delgadas de quartzitos e possantes corpos de anfibolitos
que ocorrem entre a Serra Dourada e a de Cana Brava. O paco-
te sobrepõe-se tectonicarnente aos granulitos básicos a leste e
aos metassedimentos do Proterozóico Superior a sul, e, aparen-
temente, são também tectônicas suas relações com os mica-
xistos gtanatíferos, típicos do Grupo Serra da Mesa. Mais ao
norte, a continuação da faixa foi denominada de conjunto
gnáissico-anfibolítico por Araújo e Alves (1979) e incluída
no chamado Complexo Basal. Nesse conjunto, a par de gnais-
ses e anfibolitos, foram descritas rochas ca1cossilicáticas e
quartzitos bandados com rnagnetita, Segundo Araújo e Alves
(1979), trata-se de presumível seqüência vulcano-sedimentar,
que se estende a Palrneir6polis, onde vem sendo prospectada
para minerais sulfetados (Cu, Pb, Zn) e ouro. Seqüências seme-
lhantes foram encontradas na região de Indaian6polis, a oeste
de Niquelândia.(Danni e Leonardos 1978, 1980; Ribeiro Filho
e Teixeira, 1980), e na região de Juscelândia, ao norte de
Goianésia. Rt'beiro Filho e Teixeira (1980) sugerem a denomi-
nação informal de seqüência Palrneir6polis para o conjunto
(Fig. 6), considerando-o inserido no Grupo Serra da Mesa.
Esse grupo teria, dessa forma, em sua base, urna expressiva
contribuição vulcânica associada a sedimentos químicos e
outros típicos de mar profundo. Existe, entretanto, a possi-
bilidade de que essa seqüência seja anterior ao Grupo Serra
da Mesa (Araxá), conforme expresso por Danni e Leonar-
dos (1980).

Aos metassedimentos do Grupo Serra da Mesa associarn-se
mineralizações de potencialidade ainda indefinida de Pb-Zn,
na região de Uruaçu e Castello, cianita (Uruaçu), barita
(Canalina) ca1cário e grafita, além de pegmatitos portadores
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de berilo, muscovita, topázio, turmalina e ametista.
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MAGMATISMO
São relativamente restritas as exposições de rochas maginá-

ticas e seus sucedâneos metamórficos no segmento setentrio-
nal da faixa de dobramentos. Apesar do conhecimento ainda
superficial da região, sobretudo em termos petrográficos e
químicos, a maioria dos autores que a estudaram mencionam
á ampla predominância dos metassedimentos sobre os meta-
morfitos ortoderivados. Não obstante, a atividade ígnea esteve
presente ao longo da evolução geológica do cinturão, embora
nem sempre seja reconhecida nas rochas mais deformadas e
metamorfizadas.

Na porção oriental da faixa, há registro de manifestação
vulcânica associada à instabilidade tectônica que marca o
início da sedimentação plataformal do Grupo Araí (Barbosa
et alH, 1969; Araújo e Alves, 1979) e do Grupo Natividade
(Costa et alü, 1976). As rochas vulcânicas aparecem sobretudo
na forma de derrames de lavas intercaladas nos metapsamitos
basais e são representadas por andesitos e riodacitos, apare-
cendo subordinadamente riolitos, dacitos, latitos e raros aglo-
merados vulcânicos, indicadores de vulcanismo explosivo
(Araújo e Alves, 1979). Os derrames e as soleiras obedecem
comumente a um controle estrutural de direção NE-SW,
podendo ocupar os planos dos grandes dobramentos de cai-
mento para SSE. A espessura varia entre 10 e 100 m. Feições
primárias, tais como texturas porfiríticas com matriz afaní-
tica, estrutura fluidal e amígdalas são comumente preserva-
das, embora Araújo e Alves (1979) refiram a passagem a
quartzo xistos e mitos em função de deformação e recristali-
zação metamórfica. Alteração deutérica/hidrotermal, do tipo
propilítico, é também referida por Barbosa et a1ü (1969) e
Araújo e Alves (1979).

Nas áreas mais internas da bacia médio-proteroz6ica, no
âmbito do Grupo Serra da Mesa, há ainda poucos registros de
vulcanismo. Marini et alü (1977) referem a ocorrência de
anfibolitos e anfibólio xistos, como na Serra de Trombas
e a sudoeste de Cana Brava, que representam diques e/ou
soleiras básicos de pequenas dimensões, intrometidos nos
pelitos e metamorilzados junto com os mesmos. :e provável
que ocorram outros tipos de vulcânicas, apesar de não identi-
ficadas em virtude da deformação e metamorfismo sofrido ao
longo da evolução geológica do cinturão. Um exemplo é a
presença de rnineralizações de barita nas vizinhanças de Cana-
lina, que provavelmente se devem a exalações relacionadas
com vulcanismo, embora não tenham sido ainda reconhecidos
os produtos rochosos dessa atividade.

Por outro lado, na chamada Seqüência Palmeirópolis (Ribei-
ro Filho e Teixeira, 1980), cujas relações com o Grupo Serra
da mesa não estão ainda definidas, é marcante a presença
de rochas vulcânicas variando em composição desde basaltos,
representados por anfibolitos finos, até andesitos (ani1bólio
xistos) e piroclásticas (ani1b6lio xistos feldspáticos) e mesmo
lavas ácidas (Fig. 6), como na região de Indaianópolis, a oeste
de Mque1ândia (Danni e Leonardos, 1.980; Ribeiro Filho e
Teixeira, 1980). Conforme já referido, tais rochas repousam
sobre um substrato de natureza oceânica, e há indícios de
que sua formação possivelmente antecede a constituição do
Grupo Serra da Mesa.

Rochas plutônicas são também escassas no segmento norte
da faixa de dobramentos, resurnindo-se aos pequenos corpos
de granitos pegmat6ides intrusivos nos xistos Serra da Mesa,
na região de Mata Azul (Marini et a1ü, 1977). Tais corpos têm,
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em geral, dimensões reduzidas e formas ameb6ides, e são
caracterizados por textura pegmatítica e granulação gigante.
Compõe-se de quartzo e microc1ina pertítica, além de oligoclá-
sio, muscovita, biotita, turmalina, berilo, granada e tantalita
em menor proporção.

Pequenos corpos de rochas graníticas intrusivas foram assi-
na11Klaspor Ribeiro Filho et alü (1978), a sudoeste de Uruaçu
e por Baefa Jr. et a1ü(1972), a oeste de BlUroAlto.

Quanto aos granitos Serra Dourada, Serra da Mesa e Serra
do Encosto, não há evidências de que sejam intrusivos nos me-
tassedimentos Serra da Mesa que os circunscrevem. Apesar
disso, desempenharam papel de relevância na evolução do cin-
turão, uma vez que, em mais de uma etapa dessa evolução,
estiveram dotados de movimentos ascencionais, deformando
as rochas circundantes em amplas braquianticlinais com eixos
meridianos. Aparentemente, idêntico comportamento tiveram
os granitos Serra Branca, Chapada de São Roque, Florêncio
e Pirapetinga, todos circunscritos por metassedimentos Araí.
Da mesma fase, parecem ser os granitos Mocambo, Mendes,
Passa-e-Fica, Pedra Branca, Nova Roma e vários outros da
região leste de Goiás, todos intrusivos no embasamento gra-
nito-gnáissico ou na Formação Ticunzal, pré-Araí. Esses gra-
nitos, possivelmente de idade proteroz6ica-inferior, constituem
a província estanífera de Goiás central.

METAMORFISMO
Embora ainda não estabelecida com precisão, observa-se

uma signii1cativa zonação metamórfica na porção mais larga
do segmento setentrional da faixa de dobramentos médio-
-proteroz6icos. A intensidade do metamorfismo cresce de
leste para oeste, e a sucessão de paragêneses no sentido do
aumento do metamorfismo mostra que este é do tipo cianita-
-silimanita ou barroviano segundo Miyashiro (1973), cam,cte-
rístico de cinturões metamórficos de pressão intermediária,
com gradiente geotérmico em torno de 20-250C/km. Assim,
numa seção E-W entre Nova Roma - Cavalcante - Minaçu -
Mata Azul, passa-se de rochas sedimentares praticamente des-
tituídas de metamorflSmo através de metassedimentos com
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paragêneses de fácies xisto verde baixo (sericita - clorita -
quartzo) na porçio oriental do Grupb Araí, para xistos com
estaurolita no vale do Rio Tocantins e mesmo com silimanita,
a noroeste de Mata Azul, no Grupo Sem da Mesa. A zona
da clorita, da região de Nova Roma-Cavalcante, dá lugar à
da biotita, entre as serras de Caldas e do Ticunzal, acerca de
50 km a leste do Rio Tocantins. Granada almandina aparece
pela primeira vez a leste da Serra do Retrato e estaurolita na
margem leste do Rio Tocantins. Dessa forma, a passagem da
fácies xisto verde para a facies anfibolito parece ser balizada
pelo Rio Tocantins. Daí para oeste, granada, estaurolita e
cianita passam a ser componentes importantes das paragê-
neses metamórficas dos metapelitos do Grupo Sem da Mesa,
até a altura de Mata Azul, onde silimanita aparece esporadica-
mente, nas rochas de composição apropriada. Coincidente-
mente, é essa a área em que ocorrem os vários corpos de
granitos pegmatóides, sugerindo que ali foram atingidas as
condições de pressão e temperatura necessárias à anatexia e
à produção de magmas graníticos.

Na porção sul do segmento setentrional, o zoneamento
metamórfico não está elucidado. Aparentemente, há extensas
áreas com paragêneses típicas de facies xisto verde, como a
oeste de Niquelândia (Danni e Leonardos, 1980), e na região
de Itapaci (Danni e Ribeiro 1978; Ribeiro Filho et alü, 1978),
que dio lugar a metamorfitos de facies anfibolito nas vizinhan-
ças de Uruaçu.

TECTONICA
As feições de deformação presentes no segmento norte da

faixa de dobramentos mostram também clara polaridade,
crescendo a sua intensidade de leste para oeste. Na banda ori-
ental, as dobras do em geral abertas e suaves, acompanhadas
por numerosas falhas e fraturas, atestando o estado pouco
dúctil dos materiais deformados. Em direção a oeste, os dobra-
mentos vão se tomando cada vez mais fechados, passando a
isoclinais de flancos inversos, com vergência para leste. A re-
cristalização metamórfica propicia a constituiçlo de superfí-
cies de xistosidade de fluxo de plano axial. As direções do
sobretudo submeridianas, especialmente entre Mata Azul e
Cavalcante. A leste do Rio Tocantins, o embasamento do
Grupo Araí foi envolvido nessas deformações mostrando«
intensamente catac1asado e suas paragêneses mineois parcial-
mente reconstituídas para associações de facies xisto ver-
de.

No contexto das estruturas regionais, tem papel de destaque
as braquianticlinais desenvolvidas em torno dos granitos Serra
do Encosto, Sem Dourada, Serra da Mesa, Sem Branca,
Côrrego Florêncio e Chapada de SIo Roque, e que mostram
movimentações verticais em mais de uma etapa.

Na região de Itapaci, dominam direções próximas de E-W,
que infletem para NE-SW na direçio deUruaçu, acompanhan-
do a forma virgada do complexo de Barro Alto-Goianésür.
A leste de Mara Rosa, as direções dominantes do NW-SE, e
parecem refletir feições superimpostas posteriores. Aliás, em
toda a extensão do segmento, grande parte das estruturas
dobradas uruaçuanas acham-se afetadas por deformações
posteriores, ligadas possivelmente à tectogênese brasiliana.
Em conseqüência, as dobras isoc1inais e a xistosidade de plano
axial mostram-se redobradas, deformadas por Jdnks e seccio-
nadas por superfícies de clivagem de crenu1açlo ou de desli-
zamento (Fuck e Marini, 1978, 1979).

De grande importância do também as extensas falhas longi-
tudinais inversas, em.geral de alto .ângulo. Grande parte delas

parece ser de idade brasiliana, uma vez que envolvem unidades
do Proterozóico Superior, ou, pelo menos, foram reativadas
durante o Brasiliano, como a de Minaçu, que colocou o Ma-
ciço de Cana Brava sobre o Grupo Serra da Mesa e tem seus
blastomilonitos datados em 644 f: 27 m.a. (Girardi et a1ii,
1978).

O SEGMENTO MERIDIONAL

EXTENSÃO
O segmento meridional da faixa de dobramentos do Prote-

rozóico Médio abrange o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro,
estendendo-se de forma descontínua, desde a Inflexão dos
Pirineus, até a região da represa de Furnas, com uma direçio
predominantemente NW-SE (Fig. 1). Essa vasta área é ocu-
pada por rochas metamórficas enquadradas no Grupo Araxá
e na Formação Canastra. No conjunto, a faixa mostra uma
inequívoca polaridade tectônica, com vergência voltada de
maneira geral, para o Craton do São Francisco. Também de
maneira geral, o metamorfwno, de tipo barroviano, cresce
de leste para oeste. A polaridade sedimentar e magmática é,
no entanto, pouco clara, o que pode ser creditado ao escasso
conhecimento estratigráfico e aos extensos cavalgamentos
e nappes de charriage que obliteraram as prováveis unidades
plataíormais existentes na porção leste da faixa, aliás, tam-
bém coberta pelos metassedimentos do Proterozóico Supe-
rior.

O embasamento da faixa está à mostra em várias áreas.
S constituído dominantemente por rochas granito-gnáissicas,
que localmente alojam greenstone belts, como em Pium-i
Fortaleza de Minas e Goiás. Na região de Goiânia e Anápolis,
o Grupo Araxá assenta discordantemente sobre rochas granu-
líticas.

ESTRATIGRAFIA
O conhecimento da estratigrafta dos metamorfitos que inte-

gram o segmento sul da faixa de dobramentos é incipiente.
Na maior parte dos trabalhos realizados, os autores se limitam
a apresentar a distribuição dos tipos litológicos, pois, por tra-
tar-se de uma região complexamente deformada, tem sido
muito difídI obter a sucessão estratigráfica, com suas prova-
velmente nunlerosas variações faciológicas. Não há, por conse-
guinte, colunÍl. estratigráfica estabelecida para toda a região.
As tentativas já feitas se referem a empilhamentos em áreas
restritas, sem que tenha sido convenientemente testada a
possibilidade de estendê-Ias para áreas mais extensas, ou
mesmo para toda a faixa. Assim, as correlações 510muito difi-
cultadas e não são conhecidas as distn'buições das facies.
Da mesma forma, do desconhecidas as espessuras das uni-
dades, a não ser em casos de camadas específicas, como por
exemplo, os quartzitos que sustentam a Sem Dourada, entre
Córrego do Ouro e a cidade de Goiás.

Uma constataçlo feita em muitas áreas no sul de Goiás
e oeste de Minas Gerais, é a de que, na base dos metamorfitos
considerados como pertencentes ao Grupo Araxá, há um
pacote de rochas gnáissicas banda~ (Fig. 7), que, em dire-
ção ao topo, gradam para xistos feldspáticos e micaxistos
(Braun, 1970; Barbasa et alii, 1970a; Danni e Fuck, 1970;
Branda1ise et alli, 1971; Oliveira e Bittar, 1971; Baeta Jr.
et alii, 1972; Danni et a1ii, 1973; Pena et alii, 1975; Teixeira
e Danni, 1978; Schmidt e Fleischer, 1978; Araújo Filho,
1978, 1980; Silva et a1ii, 1978). Nio é conhecido o limite
inferior, ,nem tampouco a espessura desse conjunto de gnais-
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ses. Além disso, os mesmos têm sido confundidos com os
granito-gnaisses e rochas associadas que constituem o emba-
samento da faixa de dobramentos, de tal sorte que nem sua
extensão é conhecida. Tais gnaisses, em geral biotita gnaisses,
aos quais se associam muscovita-biotita gnaisses, epidoto-
-biotita gnaisses e homblenda-biotita gnaisses, além de xistos
feldspáticos, são provavelmente os sucedâneos de sedimentos
de tipo grauvaca, depositados nas zonas mais profundas da
bacia médio-proteroz6ica, ou, em parte, de rochas vulcânicas
ácidas. Neles são encontradas intercalações de metapelitos,
lentes de mánnore e anfibolitos, atestando a contemporaneida-
de de vulcanismo básico.

Em aJgumas áreas, entretanto, como, por exemplo, na Serra
Dourada, entre Córrego do Ouro e Goiás, há uma marcante
discordância estrutural e metamórfica com o embasamento
granito-gnáissico: a seqüência do Proteroz6ico Médio se inicia
por pacote de até 300 m de espessura de quartzitos, muscoví-
ticos e laminados no topo, e que, em sua porção superior,
intercalam lentes de conglomerados diamantíferos (Danni et
a1ii, 1973). Segue-se uma camada (250m) de quarzto xisto,
que na base, intercala bancos de quartzito e no topo passa a
mitos sericíticos e elorita xistos. Tal seqüência representa
provavelmente uma sedimentação plataformal de borda de
bacia.

Mais para o interior da bacia, a sucessão é continuada por
wna seqüência de xistos, cuja espessura foi estimada em
1.200 m por Braun (1970), na região de Ipameri. A constitui-
ção dos xistos é variada, havendo desde xistos calcíferos e
feldspáticos, quartzo xistos com intercalações de quartzitos
micáceos laminados, até xistos pelíticos compostos de musco-
vita, biotita, quartzo, granada, plagioclásio, estaurolita, cianita
e, localmente, si1imanita. Associam-se-lhes quartzitos ferrugi-
nosos, xisros hematíticos, xistos grafitosos, lentes de mármore
e rochas calcossilicatadas a diopsídio e zoisita, além de anfi-
bolitos. Tais xistos contêm minerações de rutilo, cianita,
grafita e cassiterita (Ipameri).

De acordo com Braun (1970) e Barbosa et alü (1970a), na
região de Caldas Novas, essa unidade é sucedida por micaxistos
calcíferos e cloríticos, com granada, que passam a microclina
gnaisses, e que se associam à muscovita quartzitos; no topo da
seqüência intercalam-se xistos verdes, actinolita xistos, talco
xistos, serpentinitos e anfibolitos, além de leitos quartzíticos
e lentes de mármore micáceo listrado. Segundo Drake Ir.
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(1980), esse conjunto representaria uma mélange ofiolítica,
obductada sobre uma margem continental, através de uma
nappe dirigida para leste, recobrindo os metassedimentos
plataformais da branquianticlinal de Caldas Novas, que atri-
buíu ao Grupo Bambuí, e que pertencem provavelmente
ao Grupo Paranoá.

A natureza das rochas metassedimentares e metaígneas que
integram o Grupo Araxá no sul de Goiás e oeste de Minas
Gerais indica efetivamente que se trata, em grande parte, de
materiais originários de mar profundo. Confofrne Teixeira
e Danni (1978), na região de Passos o grupo é constituído por
uma sedimentação flyschóide com clásticos grosseiros e vulca-
nismo andesítico subordinado, depositada nas zonas tectonica-
mente mais ativas (Fig. 8).

Sobre esse conjunto, na porção sul de Goiás e no Triângulo
Mineiro, assenta-se o pacote de metamorfitos conhecidos como
Canastra. Admitido inicialmente como discordante, em face
sobretudo do metamorfwno menos acentuado (Barbosa,
1955; Almeida, 1967, 1968), vem sendo considerado, mais
recentemente, como uma fonnação do topo do Grupo Araxá
(Barbosa et a1ii, 1970a, 1970b;Paulsen et alü, 1974; Schobbe-
nbaus Filho, 1975b; Teixeira e Danni, 1978; Schmidt e Fleis-
cher, 1978) por não ter sido reconhecido hiato sedimentar ou
quebra metamórfica entre as duas unidades. Concepção distin-
ta é defendida por Braun e Baptista (1978), que admitem ter
a Formação Canastra uma posição basal em relação aos mica.
xistos Araxá.

Na região de Passos, Teixeira e Danni (1978) dividem o
Grupo Araxá na seqüência Passos (inferior) constituída de
xistos granatíferos e feldespáticos, e na Formação Canastra,
esta abrangendo as seqüências Serra da Ventania (quartzitos,
muscovita xistos, metassedimentos tufáceos) e Itaú (mitos,
clorita Y.istos, lentes de metacalcário). Esses autores afumam
que essa seqüência litológica é característica.de um mesmo
ciclo sedimentar, no qual a Seqüência Passos representaria
uma sedimentação flyschóide, com elásticos grosseiro e vulca-
nismo andesítico subordinado, depositada em áreas tectonica-
mente mais ativas; já a Formação Canastra teria se depositado
sobre a elevação continental próxima do talude, sendo consti-
tuída por sedimentação terrígena progradante, mais ou menos
contínua, com calcários e argilitos .no topo, encerrando o ciclo
deposicional. A disposição invertida desse pacote é explicada
através de um meganticlinal cujo flanco inverso foi transladado
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como uma nappe de charriage por sobre o embasarnento grani-
to-gnáissico, interpretação essa corroborada por Schmidt e
Fleischer (1978).

A situação é aparentemente diferente na-5erra da Canastra,
onde Brandalise et alü (1971) e Silva et alü (1978) mostram
que os quartzitos ocupam uma posição superior em relação
aos mitos, havendo passagem destes para micaxistos.

A posição da Formação Ibiá é ainda controvertida. De acor-
do com Barbosa et alü (1970a, 1970b), um conglomerado
basal separa a formação dos quartzitos Canastra subjacentes,
que, por conseqüência, seriam mais antigos. Menezes Filho et
alü (1977) consideram as litologias de ambas as formações
como intimamente misturadas, na região das cabeceiras do
Rio Abaeté. Já Paulsen et alü (1974) supõem que os calcoxis-
tos Ibiá não podem ser separados do Araxá, considerando-os
como parte da mesma unidade. Braun e Baptista (1978)
adotam posição semelhante e aventam a hipótese de que a
Formação Ibiá corresponde à parte superior do Grupo Araxá,
que, segundo Barbosa et alü (1970b) abrange micaxistos
ricos em intercalações de calcoxistos e mármores. Dardenne
et alü (1978) consideram o metaconglomerado basa! da for-
mação como o equivalente metamórfico do tilito de base
Bambuí, e, por conseqüência, a Formação Ibiá seria um
equivalente mais metamórfico desse grupo.

MAGMATISMO
Apesar do conhecimento superficial do segmento sul, sobre.

tudo em termos pefrográficos e químicos, a maioria dos auto-
res que estudaram a região menciona a ampla predominância
dos metassedimentos sobre os metamorfitos ortoderivados,

com a exceçio de Braun e Baptista (1978), que julgam ser
a maior dos xistos Araxá representativa de rochas vulcânicas
metamorf""tzadas.Nada obstante, a atividade de ígnea esteve
presente ao longo da evoluçlo geológica dessa parte do cintu-
rio, embora nem sempre seja reconhecida nas rochas mais
deformadas e metamorftZadas, especialmente aquelas original-
mente intermediárias a ácidas.

As manifestações mais notáveis de rochas ígneas no âmbito
do segmento meridional são representadas por corpos máfico-
-ultramáf1Cosalpinos e por rochas graniticas intrusivas.

Os corpos alpinos encontrados na região apresentam dimen.
sões reduzidas, que vão de algumas dezenas de metros até
cerca de 4 km, como é o caso de Morro Feio (Hidrolândia) e
Morro da Platina (Mairipotaba). Segundo Berbert (1970),
'trata-se de peridotitos-dunitos parcial ou totalmente serpenti-
nizados e/ou talcificados, dispostos em perfeita concordância
com os xistos, quartzitos e anfibolitos encaixantes, pertencen-
tes ao Grupo ÁraXá. O mesmo autor refere que quase sempre
pode ser reconhecido um zoneamento nesses corpos, consis-
tindo de estreita zona externa de cloritaxistos passando a
uma de talco xistos e esteatitos, e a uma interna de serpenti-
nito talcoso. Nos corpos maiores, há um núcleo de serpenti-
oito.. A eles se associam mineralizações de cromo, níquel,
antof1lita, asbesto crisotila, talco lamelar e esteatito.

As ocorrêncis mais bem conhecidas são as de Morro Feio
(Berbert e Mello, 1969), Interlândia-Abadiânia (Berbert et
alii, 1970), Bonfmópolis (Bittencourt e Correa, 1970), Mor-
rinhos, Mairipotaba, Anápolis e Pirenópolis (Barbosa et alü,
1970a; Pena et alü, 1975), Linda Vista' e Anicuns (Oliveira
e Bittar, 1971, Goianésia e Pirenópolis (Baeta Jr. et alü, 1972;
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Araújo Filho, 197&), Romaria, Monte Carmelo e Sacramento
(Barbosa et alli, 1970b).

O magmatismo básico é representado por inúmeras ocorrên-
cias de anfibolitos, na forma de diques e/ou soleiras e, muito
provavelmente como derrames. Infelizmente, tais rochas não
têm sido individualizadas nos mapas geológicos existentes, a
não ser em raros casos, como na região de Goianésia-Pirenó-
polis (Barbosa et alü, 1970a; Baeta Ir. et alü, 1972; Araújo
Filho, 1978). Dá-se esse fato, de um lado, pela dimensão redu-
zida dos corpos, e de outro pelas dificuldades em reconhecer
e delimitar rochas ígneas intensamente deformadas, metamor-
fizadas e intemperizadas. Guimarães e Dutra (1964) referem
importante contribuição vulcânica básica, especialmente de
natureza piroclástica, nos metamorfitos Araxá da região de
Ipameri. Teixeira e Danni (1978) mencionam igualmente a
presença de piroclásticas, de natureza andesítica, na região
de Passos. Trabalhos de maior detalhe certamente revelarão,
no futuro, ocorrências muito mais expressivas do vulcanismo
contemporâneo à sedimentação, sobretudo em associação
às facies de mar mais profundo.

O magmatismo de natureza granítica é relativamente res-
trito, manifestando-se através de pequenos corpos granodiorí-
ticos até graníticos esparsamente distribuídos ao longo do
cinturão. O número pequeno de corpos ácidos e suas dimen-
sões quase sempre reduzidas provavelmente são conseqüências
das condições geodinâmicas de evolução do cinturão meta-
mórfico, em face do gradiente geotérmico aparentemente
reduzido, condicionando um metamorf1SIIlode tipo barroviano
ou cianita-silimanita, raramente alcançando as condições neces-
sárias à anatexia e à produção de magmas graníticos. Tudo
indica que esses corpos são tardi a pós-tectônicos.

Em Minas Gerais, conhecem-se apenas os granodioritos de
Estrela do Sul e da região de confluência dos rios São Marcos
e Paranaíba, o primeiro deles nitidamente intrusivo nos xistos
Araxá (Barbosa et alü, 1970b). Em Goiás, conhece-se um
maior número de intrusões, como em Campo Alegre de Goiás
(portador de cassiterita) e Piracanjuba (Barbosa et alü, 1970a),
em Cromínia, Pontalina e Mairipotaba (Barbosa et alü, 1970a;
Pena et alü, 1975), em Palmeiras de Goiás, Cesarina, Nazário
e Anicuns (Oliveira e Bittar, 1971; Pena et alli, 1975). Os
maiores corpos foram encontrados ao norte de Córrego do
Ouro e na Serra do Facão (pena et alü, 1975), introduzidos
em gnaisses e xistos.

A idade dessas intrusivas não é bem conhecida. Há poucas
determinações radiométricas, que indicam idades mínimas e
provável rejuvenescimento durante o Ciclo Brasiliano.

METAMORFISMO
Em virtude da elevada complexidade tectônica, resultante

da superposição de vários eventos de deformação, ainda não
foi estabelecida a 2:onação metamórfica no segmento sul da
faixa de dobramentos. Em princípio, constata-se que há uma
polaridade metamórfica, crescendo o metamorfismo de leste
para oeste. Entretanto, esse crescimento não é linear, como
conseqüência da superposição de fatias tectônicas imbricadas,
associadas a extensas falhas inversas e a nappes de charriage,
como em Caldas Novas (Drake, 1980) e na região de Passos
(Teixeira e Danni, 1978; Schmidt e Fleischer, 1978), razão
pela qual há significativas interrupções na polaridade, além
da cataclase e diaftorese superimpostas.

A sucessão de paragêneses metamórficas indica que se trata
de cinturão do tipo cianita-silimanita ou barroviano, conforme
se verific.a na seção entre Brasília e Anápolis, onde pOdem ser
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identificadas as zonas da clorita, biotita, granada, estaurolita
e cianita. Rochas portadoras de silimanita são conhecidas na
região de Pontalina.

Na seção Campo Alegre de Goiás - Ipameri - Caldas Novas

- Morrinhos, a polaridade é interrompida nas vizinhanças do
vale dQ Rio Corumbá, onde metamorfitos portadores de clo-
ritóide e do par clorita-quartzo constituem faixa com paragê-
neses típicas de facies xisto verde, ladeada a leste e a oeste por
rochas da facies anfibolito. O problema não está ainda escla-
recido, mas, ao que parece, ali estão. expostas litologias da
porção superior do Grupo Araxá e, provavelmente, da Forma-
ção Canastra (Braun, 1970; Danni e Fuck, 1970), metamorfi-
zadas em condições menos enérgicas e preservadas no local
em razão de falhas inversas.

Também em Caldas Novas e na região de Passos-Alpinópo-
lis a zonação metamórfica está invertida, o que se deve às
estruturas tipo nappe ali identificadas (Drake Ir., 1980;
Teixeira e Danni, 1978; Schmidt e Fleischer, 1978).

TECTONICA
No segmento meridional da faixa de dobramentos, oslinea-

mentos mostram direção /preferencial NW-SE, que sofre
brusca inflexão na região de Pirenópolis, onde dominam dire-
ções próximas de E-W, presentes também na Serra Dourada,
ao sul da cidade de Goiás. A virgação das estruturas na região
de Pirenópolis-Goianésia não é bem compreendida. Marini et
alli (1977, 1978) aventaram a hipótese de que poderia tratar-
-se da junção de dois cinturões distintos e, dessaJorma, a infle-
xão seria o resultado de gigantescos drags, numa zona de
sutura.

Segundo .Araújo Filho (1980), a Intlexão dos Pirineus é
uma estrutura polideformada, com cinco fases de dobramento
e uma fase rígida tardia, responsável por tectônica local em
bloco. A primeira fase é representada por eixos de dobras iso-
clinais reviradas e localmente recumbentes, com direção N80W
a E-W e vergência para sul. O autor crp.que essa fase pertence
ao Ciclo Uruaçuano e é controlada por uma extensa zona de
falhas transcorrentes detectadas por aerogeofísica magnétjca
nos terrenos do embasamento. As fases seguintes, que consis-
tem de dobras levemente assimétricas, co-axiais à primeira fase,
dobras abertas levemente assimétricas com eixos entre N50E
e NI0W e duas fases de kink com eixos N50W e N40E, respec-
tivamente, foram atribuídas por Araújo Filho (1980) ao
Ciclo Brasiliano.

Na região de Caldas Novas, Drake Ir. (1980) identificou três
conjuntos de dobras co-axiais. Eixos de dobras recumbentes
mais antigas foram dobradas recumbentemente e ambo~ esses
eixos foram deformados por dobras mais ou I11enossimétricas
quase verticais, o conjunto tendo sido dobrado por uma fase
oblíqua tardia. Segundo o autor, o acamamento é completa-
mente transposto e o elemento planar principal é a foliação
de transposição, que, em muitos locais, foi, por sua vez,
transposta. Há muitas exposições em que se vê charneiras de
dobra rompidas, ''flutuando'' em meio pelítico.

Em toda a extensão meridional do cinturão, grande parte
das estruturas resultantes da primeira fase de tectogênese foi
obliterada pelas fases posteriores, relacionadas ao Ciclo Brasi-
liano. Estão representadas sobretudo por importantes e exten-
sas falhas longitudinais inversas, freqüentemente com ângulos
elevados, cuja direção é próxima da meridiana. Tais falhas, às
vezes imbricadas, mostram transporte de oeste para leste, no
sentido do Craton de São Francisco, e a elas se associam
intensos processos de diaftorese.
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Algumas falhas são de baixo ângulo e foram caracterizadas
corno nappes de charriage, como na região de Caldas' Novas
(Drake Ir. 1980) e ao sul de Fumas (Teixeira e Danni, 1978;
Schmidt e Fleischer, 1978). Essas estruturas indicam amplo
transporte tectônico (no caso de Caldas Novas, cerca de 200
km), de oeste pCil'aleste e são de idade brasiliana, uma vez que,
através delas, os metamorfitos Araxá e Canastra são posicio-
nados por sobre litologias enquadradas nas unidades estratigrá-
ficas do Proterozóico Superior.

Outra feição marcante nessa parte do cinturão é constituída
pelas extensas falhas transcorrentes, presentes no sul de Goiás,
ondé foram denominadas de Sistema Goiano Transversal por
H. In~a (in Barbosa et alii, 1970a).
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UNIDADES TECTONO-ESTRATIGRÁFICAS DO EMBASAMENTO

DAS FAIXAS DOBRADAS DA MARGEM OCIDENTAL

DO CRATON DO SÃO FRANCISCO

Jo,é Caru,o M. Danni
Reinhardt A. Fuck

"
Univenidade de Bra,ília

The basement of the Proterozoic fold be1ts at the westem margin' of the São Fran-
cisco Craton comprises mostly Archean terrains exposed in central Goiás and westem
Minas Gerais. The largest divisions in the regional frame of the basement are:
1.

- The vast sialic terrains represented by granitic, tonalitic and granodioritic gncisses
in which local migmatitic facies and extensive granitic nudeü (e. g. Rubiataba)
are fOUnd.

2. The amphibolitized dyke and stock provinces, which occur within the gneissic
terrains.

3. The greenstone belt sequences set among granitic-tonalitic nucleü. They show
sinc1inoria structures in elongated and narrow bands. Their initial stage is repre-
sented by ultramafic volcanism (local peridotite flows with spinifex textures),
followed by basic volcanism (massive and pillowed amphibolites) culminating
with acid and intennediate volcanism (meta-tuff, meta-andesite, etc.), with
intercalations of chemical sediments (chert, carbonate rock, iron and graphitic
fonnations), that vertically change to d()tritic deposits (conglomerate, quart-
zite, quartz schist). Typical regions are Pilar de Goiás, Guarinos, Crixás, Goiás
Velho, Fortaleza de Minas, etc.

4. The granulitic belt of Goiás, in which the following subdividions can be distin-
guished: a) The large mafic-ultramafic complexes of Serra da Mantiqueira, Serra
de Cana Brava and SeIta de Santa Bárbara, which are considered to be tectonic
slices representing the base of the Archean crust and the Archean mande. b) The
dose association of mafic (basalt and gabbro) and acid (leptinite, charnokite)
granulites to metassedimentary fonnations (quartzite, aluminous gneiss marble,
etc.). c) Mafic-ultramaficintrusions in small differentiated bodies (sills and
stocks) of Americano do Brasil and Mangabal type.
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5. The gabbro-anorthositic layered complexes intruded into the granulite belts and
overlain by a basaltic crust (fme grained amphibolite with interbedded meta.
chert). .

6. The volcano-sedimentary sequences (Indaianópolis, Palmeirópolis and Juscelândia)
made up of a succession of amphibolitized basaltic rocks, with interca1ated meta-
chert and calc-silicate rocks. Vertica1ly they grade to intermediate and acid vol.
canics chaged into homblende and biotite gneisses. Pelitic (kyanite-bearing musco-
vite-garnet schist) and psamitic (quartz-mica chist, quartzite, etc) metasediments
are intercalated in the volcanic rocks.

7. The volcano-sedimentary basement cover represented by Proterozoic deposits of
the Ticunza1 Formation, intruded by cassiterite bearing granitic bodies (Nova
Roma type region).

CONCEITO
No presente estudo atribui-se ao embasamento arqueano

as rochas de distintos tipos de terrenos que constituem o subs-
trato regional de extensas seqüências metassedimentares
(grupos AraxA, Araí, Bambuí, etc.) datadas do Proterozóico
Médio a Superior. Tais seqüências desenvolveram-se ao longo
de toda a margem ocidental do Craton São Francisco, segundo
duas principais faixas de dobramentos: Uruaçuana e Brasília
(Almeida, 1967, 1968).

Nesse conceito está implícito o reconhecimento formal de
um limite superior para () "embasamento" das mencionadas
faixas, caracterizado através de uma superfície de descontinui-
dade tectono-estratigráfica de primeira ordem. Em muitas
regiões, esse limite é claramente defmido, como ao longo da
borda da. Serra Dourada, desde a cidade de Córrego do Ouro,
passando por Goiás (Danni et alii, 1973), até ao menos a região
de Uruaçu. Nessa margem, Danni e Ribeiro (1978), identifica-
ram uma importante d4scordância entre o Grupo Araxá e a
seqüência vulcano-sedimentar de Pilar de Goiás. Outras áreas
em que a delimitação é claramente defmida são as de Alto
Paraíso-Cavalcante-Campos Belos-Nova Roma (Barbosa et alii,
1969; Dardenne, 1978a, 1978b; Marini,et alii, 1978; Fuck e
Marini, 1979); Formoso-Mata Azul (Marini et alii, 1977);
Natividade-Almas (Costa et alü 1976; Correia Filho e Sá,
1980).

Portanto, na defmição do embasamento evita-se estabele-
cer qualquer vínculo ou caracterização entre o conteúdo e
natureza de suas litologias, aspectos apriorísticos usuais dos
conceitos de Complexo Basal ou Pré-Cambriano Indiferencia-
do (Almeida, 1967, 1968; Barbosa et alii, 1969).

Entre as muitas dificuldades ainda não contornadas na dis-
tinção entre o Grupo Araxá e seu embasamento, a 'principal
reside no desconhecimento de critérios que possibilitem
diferenciar terrenos gnáissicos e migmatíticos desse grupo
daqueles efetivamente pertencentes ao embasamento.

Na verdade esse problema tem constituído tema de muita
controvérsia' e tem influenciado distintas concepções carto-
gráficas. A mais generalizada consiste em correlacionar as
áreas gnaíssicas-migmatíticas ao embasamento (Complexo
Basal) e, regiões de formações xistosas ao Grupo AraxA (sl).
Em última análise, esse procedimento orientou o mapea-
mento de amplas áreas do embasamento e do Grupo Araxá
no Centro-Oeste e deve ser revisto.

O real conhecimento desses vastos terrenos cristalinos não
passa de superficial, considerando-se que, em sua maior parte,
só foram objeto de trabalhos geológicos em escala de reconhe-
cimento.

Recentemente, algumas importantes regiões vêm sendo mais
minucioSamente pesquisadas em vista do interesse despertado

pela caracterização de seqüências do tipo greenstone belt ou
ainda pela possibilidade de defmição de tipos de metalotec-
tos.

Apesar de incipientes, os conhecimentos adquiridos permi-
tem identificar 7 compartimentos principais com caracteres
tectono-estratigráficos distintos, integrantes do embasamento
das faixas de dobramentos marginais do Craton do São Fran.
cisco (Tabela 1):

1. os terrenos granito-gnáissicos;
2. as províncias de diques e stocks básicos;
3. as seqüências vulcano-sedimentares do tipo greenstone

belts;
4. as faixas granulíticas e os grandes complexos máfico-

-ultnpnáficos granulitizados;
5. complexos gabro-anortosíticos acamadados;
6. seqüências vulcano-sedimentares associadas;
7. os corpos de granitos tântalo-estaníferos e a Formação

Ticunza1.

O ARQUEANO

OS TERRENOS GRANITO-GNÁISSICOS
OS granito-gnaisses ocupam a maior parte das áreas arquea-

nas expostas no oeste de Minas Gerais e em Goiás, servindo de
embasamento para as seqüências metamórficas do Proterozói-
co (Fig. 1).

Nessa vasta região, predominam as exposições de ortogo-
naisses calco-sódicos, tonalíticos e granodioríticos. A grande
continuidade lateral e a acentuada homogeneidade química-
.mineralógica constituem o traço maior desses terrenos.

De modo geral, os ortognaisses são leucocráticos, com
aspecto maciço, apresentando uma discreta foliação sobretudo
quando enriquecidos em biotita ou quando submetidos a pro-
cessos de deformações (cataclase) e recristalizações.

Em algumas regiões, predominam os gnaisses bandados por-
tlLdores de hornblenda, granada e/ou piroxênios, tidos como
oiiginados a partir de grauvacas (Barbosa et alii, 1969).

Regionalmente alguns núcleos graníticos-granodioríticos
emergem em meio a esses terrenos e aos greenstone belts
(p. e. Rubiataba, Hidrolina, Guarinos) marcando inlportante
fase de sialização da crosta arqueana. Recente isócrona Rb/Sr
sobre gnaisses deste tipo (Tassinari e Montalvão, 1980) forne-
ceu idade de :f: 2.900 m.a. e relação Sr87/Sr86 = 0,701, que
denuncia a origem primária dessas rochas.

Apesar das feições migmáticas serem registradas em diversas
regiões (Natividade, PilQândia, Jussara, etc.), o processo de
migmatização não se desenvolveu em amplas áreas. Quando
presentes, são comuns as facies metatexíticas e diatexíticas,
caracterizadas por um paleossoma tonalítico-granodiorítico
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Tabela I - UNIDADES DO ARQUEANO E PROTEROZÕICO INFERIOR DO EMSASAMENTO DAS FAIXAS DOBRADAS DA MARGEM OCIDENTAL DO CRATON DO

SÃO FRANCISCO

l800(:tlOO)m.a.

2600(:tlOO)m.a.

o

z

<

<

1800-2000 m.a.- Atividade tec
tônica reflexa nas re~iões
sialicas marginais ao cintu
rão granulítico -

1900-2200m.a. Reativação
tectonomagmática do embasamen
to ao longo do cinturão gran~
lítico; diferenciação e ascen
são de corpo gabro-anortosíti
cos com cobertura vulcano-se
dimentar -

Granitos estanífe Granitos da província estanífera de Goiás (Serra Dourada,
ros - Serra do Encosto, Serra da Mesa, Serra Branca, Passa-e-Fi

ca,.Serra do Mendes, Mocambo, Pedra Branca, etc). -
Formação Ticunzal Gnaisses; micaxistos, xistos grafitosos, de origem mari

nha, localmente uraníferos (Rio Preto, Campos Belos).

Sequências vulcano- Metabasaltos, meta-andesitos e meta-vulcânicas acidas s~

sedimentares tipo dicas (anfibolitos, anfibôlio xistos, gnaisses) associ~
Palmeirôpolis, ln das a.metassedimentos (xistas), quartzitos, metacherts,
daianópolis e lusce metacalcários).

lândia - Troctolitos, anortositos e gabros aCllmadados, anfiboliti
zados.

Complexos gabro-
anortosíticos (Ser Peridotitos, piroxenitos, hornblenditos,
ra dos Borges, Ser e dioritos, parcialmente metamorfizados
ra da Malacacheta)~ talco-antofilita xistos, anfibolitos)
Intrusões menores

.

mãfico-ultramáficas
diferenciadas (tipo
Americano do Bra
sil, Mangabal,Águas
Claras).

gabros, noritos
(Serpentinitos,

> 2.60Om.a. - Desenvolvimento
do cinturão mó-

vel granulitico com plutonis-

mo ~fico-ultramãfico profun-

do; transcorrência com meta-

morfismo granul1tico; pluto-
nismogranítico.

> 2.60Om.a. - Individualiza -
ção de calhas

com vulcanismo ultramafico
komatiitico e basico até aci

do, associados a sedi~enta =
ção qui~ica e detritica fi-

nal

> 3.20Om.a. - Diferenciação
e espessamen-

to crustal; plutonismo áci-
do e básico.

Granitos Granitos sódicos e potássicos tipo Rubiataba e migmatitos
Cinturãogranulíti associados.
co (Complexos de - Complexos ~fico-ultramáficos diferenciados granulitiza-
Porto Nacional,Game do~ (peridotitos, piroxênitos, noritos, gabronoritos),
leira, Cana Brava,- sequências vulcano-sedimentares granulitizadaslleptini
Niquelândia,Barro tos, gnaisses, quartzitos, mármores, anfibolitos); sui
Alto,Anápolis-Itau tes anortositico-mangeríticas-charnockíticas.
çu, Guaxupé) -
"Greenstone belts" Sequências vulcano-sedimentares epimetamórficas: meta-'
(Crixás, pilar de vulcânicas ultramáficas com textura "spinifex" (talco-
Goias, Guarinos,Hi clorita xistos, tremolita xistos, serpentinitos), meta-
drolina, Dianópolls vulcânicas básicas com pillow lavas (anfibólio xistos,
Goiás,Piumhi,Forta anfibolitos, epidoto-clorita xistos), metavulcânicas,in
leza de Minas) - termediárias a ácidas (epidoto-clorita xistos, sericit;r

quartzo xis tos) e metassedimentos associados (sericita-

clorita-quartzo xis tos , filitos grafitosos, metacherte~

calcossilicatadas, formações ferríferas, quartzitos).

Discordância

Complexo Granito-
gnáissico

ou anfibolítico e neossoma granítico.
Em comparação a outras regiões brasileiras(p. ex. Bahia),

os terrenos gnáissicos de Goiás foram muito pouco afetados
pelos processos de migmatização. Tendo em conta que este
processo, em escala regional, teve seu apogeu no evento Trans-
amazônico parece que o mesmo não afetou grandemente as
rochas do embasamento no Estado de Goiás. Talvez este fato
resulte do baixo teor em H2Odas rochas pré-existentes, em sua
grande maioria, orto-derivadas.

Outras importantes feições impressas nos terrenos granito-
-gnáissicos se constituem no desenvolvimento de diversos facies
de rochas catac1ásticas (milonitos, ffioQitos, gnaisses flaser,
etc.) que balizam amplos lineamentos estruturais (shear belts)
com direções preferenciais para N20-40E e, marcam os sítios
de extensas zonas IÚpteis, às quais parecem estar tectonica-
mente condicionados corpos graníticos e de rochas máficas-
-ultramáficas de idades diversas (p. e. regiões de Itaú de Minas,
Cavalcante, Natividade, Campos Belos, São Luiz Montes
Belos, .etc.).

Além das modificações texturais e estruturais introduzidas,
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Gneisses tonalíticos e granodioríticos cortados por di-
ques de metabasitos; inclui migmatitos, anatexitos e in

trusões básicas, indLferenciadas, de idades diversas. -

os ortognaisses graníticos a tonalíticos mostram sistematica-
mente reajustes minera16gicos sintomáticos de efeitos diaftoré-
ticos acompanhados de cizalhamento:. defonnações e quebra-
mento do quartzo; virgamento e alterações dos plagioclásios
para zoisita, calcita, albita; microclinização do ortoc1ásio e
posterior sericitização; c1oritização de biotita, hornblenda e
granada.

OS DIQUES E STOCKS DE METABASITOS
Em muitas regiões, é comwn a ocorrência de diques e cor-

pos de dimensões diversas, originalmente de composição bási-
ca, instalados em terrenos granito-gnáissicos.

Uma importante província de rochas básicas ocorre no
bloco granítico-gnáissico situado entre as cidades de Goiás,
Mozarlândia, Crixás e Rubiataba.

Embora na maior parte dos casos, estes corpos tenham sido
transfonnados em anfibolitos, muitos dos diques mCtJltêm-se
perfeitamente retilíneos, indicando a existência de áreas de
grande estabilidade tectônica ao longo dos tempos geológicos.
A idade dessas intrusões magmáticas não é conhecida, mas há
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indícios de que sejam mais antigas do que as seqüências tipo
greenstone belts pelo fato de não seccionarem as vulcânicas
da base destas seqüências (Dannie Ribeiro, 1978).

FAIXA MÓVEL GRANULITICA
Os terrenos granulíticos que integram o embasamento ar-

queano no interior do Maciço Mediano de Goiás, prolongam-se
até o extremo sul no Maciço de Guaxupé, segundo uma
ampla, porém descontínua faixa metamórfica com caracterís-
ticas lito-estruturais análogas a muitos dos mobile-belts de
idade arqueana encontrados em outros escudos (Anhaeusser
et alii, 1968 e 1969; Sutton, 1976).

De acordo com Almeida(1978, 1979), a faixa metamórfica
granulítica demarcaria, no sul de Minas Gerais e no centro de
Goiás os limites ocidentais de um antigo craton arqueano
(Craton do Paramirim) que conteria o Craton Sio Francisco,
individualizado posteriormente nos tempos uruaçuanos e
brasilianos.

Do ponto de vista regional, essa faixa metamórfica ocorre
em segmentos isolados, sendo representada pelos complexos
granulíticos de Guaxupé, Anápolis-Itauçu, Barro Alto, Nique-
lândia, Cana Brava, Gameleira e Porto Nacional (Fig. 1).

Os limites laterais da maioria desses complexos, sobretudo
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do lado oriental, do feitos através de falhas inversas de alto
ângulo que os colocam de encontro a rochas siálicas também
arqueanas. Nas regiões de Cana Brava, Niquelândia e Ceres-
-Barro Alto há evidências de que estas falhas são muito anti-
gas apesar dos seus últimos e importantes movimentos terem
idades brasilianas (Girardi et alii, 1978).

No Estado de Goiás, a descontinuidade longitudinal da
faixa granulítica parece resultar da presença de rochas de
cobertura, de idade proterozóica, condicionadas tectonica-
mente em blocos abatidos por falhas NW. No Complexo
Anápolis-Itauçu, parece que as rochas granulíticas submergem
por sob a super-estrutura granito-gnáissica.

Os complexos mais conhecidos 510os de Barro Alto, Nique-
lândia e Cana Brava. a análise e interpretação de suas carac-
terísticas lito-estratigráficas e estruturais permitem esclarecer
alguns dos mais importantes aspectos envolvidos na evolução
dessa faixa metamórfica, tais como (Figs. 2, 3 e 4).

1. A faixa de rochas granulíticas apresenta uma largura má-
xima de 20 lan, estando em ambos os lados limitada por falhas
inversas de alto ângulo. O sistema de falhas inversas da ma.tgem
leste coloca as rochas granulíticas (principalmente dedvadas
de gabros-noritos) por sobre gnaisses do embasamento. O limi-
te oeste, apesar de também ser de natureza tectônica, mostra
um maior envolvimento das rochas granulíticas em eventos
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metamórficos mais jovens pertencentes à facies anfibolítica.
Nesse limite, a faixa é truncada de encontro a maciços gabro-
-anortosíticos ou a anfibolitos derivados de gabros e/ou de
bassaltos. Esta seqüência é nitidamente mais jovem e apre-
senta características tectono-magrnáticas distintas.\ De acordo
com Danni e Leonardos (1980), representam os estágios
magrnáticos que acompanharam a abertura e formação de
crosta oceânica do Proteroz6ico Inferior, e portanto, após
o evento granulítico.

2. Segundo Danni e Leonardos (1980), a sucessão estra-
tigráfica das unidades mais inferiores que compõem a faixa
granulítica está muito bem exemplificada na região da Serra
da Mantiqueira, em Niquelândia. Reconhece-se nessa região
uma zona basal de peridotitos metamórficos (harzburgi-
tos, dunitos e lherzolitos) com características texturais, mi-
neralógicas e químicas análogas aos peridotitos do manto
(Fig. 3).

3. Acima, desenvolve-se uma seqüência u1tramáfica estra-
tificada composta por camadas e lentes de meta-piroxenitos
(websteritos) e meta-peridotitos (dunitos e harzburgitos).
Junto à base, ocorrem estreitos e deformados níveis de ero-
mita e no topo intercalam-se lentes de meta-noritos e de
meta-troctolitos. Essa seqüência mosfta feições estratiformes
derivadas de acamamento magmático e rochas com texturas
cumulus reliquiares, sendo originadas principalmente através
da cristalização fracionada de ortopiroxênio, clinopiroxênio
e olivina submetidos a sedimentação cíclica.

4. Para o topo, essa seqüência de meta-cumulitos ultramá-
ficos transiciona rapidamente para meta-noritos e meta-hiperi-
tos convertidos em ~ulitos. Caracterizam-se por uma tex-
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tura metamórfica com generalizada recrista1ização de plagio-
clásio e piroxênios, determinando o aparecimento de um
bandamento metamórfico e dobras isoclinais com eixos
verticalizados.

No Complexo de Barro Alto, intrusões gabro-dioríticas
integrantes da faixa granulítica contém comumente xenólitos
granulitizados de supra-crustais.

Porções quilométricas de rochas supra-crustais granulitiza-
das, como leptinitos, granada-hiperstênio quartzitos, clino e
ortopiroxênio granulitos fmos e rochas ca1cossillcatadas encon-
tram-se tectonicamente. enraizadas no interior de granulitos
noríticos. Tais unidades foram apropriadamente consideradas
por Baeta et a1ii(1972) e Stache (1976) como restos de teto
dos complexos ígneos.

Nessas condições, encontram-se preservadas seqüências su-
pra-crustais integrantes do cinturão móvel, metamorficamente
envolvidas na facies granulítica. Pelo que se pode deduzir da
natureza e tipo de associação litológica, faziam parte da erosta
arqueana, nos sítios destes cinturões, seqüências supra-crustais
formadas por vulcânicas básicas e ácidas intercaladas a cherts,
e a ca1cáriosimpuros.

O Complexo Anápolis-Itauçu compreende uma ampla
região de rochas granulíticas situada a sul da flexura dos Piri-
neus. Além de pouco estudado, este complexo apresenta uma
grande diversidade litológica. Regionalmente as litologias que
parecem predominar neste complexo são hornblenda-piroxênio
gnaisses e gnaisses granodioríticos e leptinitos, que localmente
mostram importantes efeitQs de deformações acompanhadas
de anfibolitização e migmatização superpostas à trama granu-
lítica (p. e. região de Itauçu).

Na região de Goianira-Trindade ocorre um maciço gabro-
-piroxenítico diferenciado, associado regionalmente a piroxê-
nio e hornblenda gnaisses. Rochas metassedimentares (quart-
zitos, mármores impuros e rochas calcossilicáticas) encontram-
-se intercaladas a granada-piroxênio gnaisses ptovavelmente
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derivados de primitivas vulcânicas básicas. Todo o conjunto
encontra-se atravessado pelo Granodiorito da Serra da Pedra
(Nilson e Motta, 1970). Na região de Goiânia-Anápolis, são
freqüentes possantes camadas de leptinitos associados a
granulitos básicos bandados, com níveis félsicos de composi-
ção enderbítica.

O maciço da Gameleira, a sul de Natividade, constitui um
complexo máfico-ultramáfico diferenciado encaixado em
terrenos migmatitícos e que foi parcialmente submetido a
metamorflSmo granulítico (Correia Filho e Sá, 1980).

Em outras regiões, ocorrem maciços altamente deforma-
dos de anortosItos com níveis de ilmenita e rochas da suite
charnockito-mangerito e pequenos maciços gabro-peridotíticos
com características lito-estratigráficas análogas aos de Nique-
lândia e Cana Brava.

Ao longo da borda oeste da faixa, nos complexos de Cana
Brava, Niquelândia e Barro Alto, as rochas granulíticas mos-
tram efeitos generalizados de retrometamorf1Smo para a facies
anafibolítica. De leste para oeste, os diopsídio-hiperstênio
granulitos tornam-se progressivamente mais ricos em hornblen-
da e localmente em granada e biotita. Tais rochas exemplifi-
cam o envolvimento tectônico da faixa granulítica no meta-
morflSmo anfibolítico das seqüências gabro-anortosítico-anfi-
bolíticas de oeste.

Nesses complexos estão presentes feições que atestam as
importantes fases de deformações a que foram submetidos.
Assim, é comum o desenvolvimento de bandamento metamór-
fico, que muitas vezes se confunde com feições primárias de
acamamento ígneo, e uma lineação mineral desenvolvida por
piroxênios e plagioc1ásios metamórflcos. São também muito
freqüentes dobras isoclinais de eixos subverticais (que contém
a lineação mineral) e flancos de dobras transpostos por movi.
mentos de tipo transcorrente.

De acordo com Danni e Leonardos (1980), as zonas trans-
correntes assumem grande importância na interpretação do
regime de deformações e metamorf1Smo da faixa granulítica.
No interior de alguns complexos (p. e. Niquelândia e Cana
Brava) as zonas de transcorrência são marcadas por maior
desenvolvimento das estruturas deformativas e aparecimento
de faixas de silexitos e de pseudotaquilitos.

AS SEQ~NCIAS DO TIPO GREENSTONE-BELTS
A extensão e características lito-estratigráficas e tectônicas

das seqüências vulcano-sedimentares do tipo greenstone-belts,
integrantes do Complexo Basal de Goiás, ainda não estão de
todo defmidas, apesar dos notáveis progressos realizados.
As regiões em que tais seqüências foram reconhecidas são;
Almas-Natividade, Pilar de Goiás-Hidrolina, Guarinos, Crixás
e Goiás. ~ extremamente provável que os terrenos de rochas
ultramáficas e máficas metamorflZadas que de Mara Rosa se
estendam para norte e noroeste representam prolongamentos
daqueles reconhecidos mais a sul. No sudoeste de Minas
Gerais, seqüências desse tipo foram identificadas em Fortaleza
de Minas e em Piüi.

TRABALHOS ANTERIORES
Costa et alü (1976) interpretaram as estruturas associadas às

faixas de rochas verdes e de metassedimentos que ocorrem
entre Almas e Natividade como sendo análogas às descritas
para os greenstone belts da África.

Danni e Ribeiro (1978) caracterizaram na região de Pilar de
Goiás e Guarinos a existência de vários blocos siálicos separa-
dos por seqüências vulcano-sedimentares (Grupo Pilar de

Goiás) mais antigas e discordantes dos micaxistos e quartzitos
do Grupo Araxá. Apontaram as seguintes feições geológicas
para esses terrenos, enfatizando suas semelhanças com greens-
tone belts:

a) ocorrências em calhas alongadas, engastadas sobre um
antigo embasamento siálico polimetamórfico, nas quais as
camadas se estruturam em sinc1inaisapertadas com eixos sub-
paralelos;

b) baixo grau metamórfico, dominando paragêneses das
zonas da clorita e biotita da facies xisto verde; a facies anfibo-
lito está representada apenas localmente;

c) a ocorrência de extensos derrames de rochas ultramáficas
e máficas na base da seqüência, capeadas por metacherts ferrí-
feros e manganesíferos, calcários e pelitos carbonosos;

d) mudança do magmatismo em direção ao topo, passando
de ultramáficos, para andesíticos e riolíticos, configurando
uma série de tipo calco-alcalino;

e) polaridade sedimentar, iniciando a seqüência com depó-
sitos de origem química (chert e calcários), gradacionando para
pelitos e grauvacas e culminando com pelitos grafitosos e sedi-
mentos quartzosos;

f) mineralização aurífera associada a pirita e arsenopirita
nas facies de xistos grafitosos e sericíticos, no topo da seqüên-
cia.

Deve.se a Saboia (1979) a descrição de derrames de perido-
titos com texturas spinifex encontrados na base da seqüência
vulcano-sedimentar de Crixás, e enquadramento conclusivo
das mesmas como greenstone-belts.

Na região de Fortaleza de Minas, Teixeira (1977) e Teixeira
e Danni (1979a, b) reconheceram uma seqüência vulcano-sedi-
mentar do tipo greenstone belt comportando em sua base
peridotíticos com texturas spinifex. Na região de Piüi (Seh-
ranck e Brousse, 1979) também foram descritas rochas de mes-
ma natureza.

Ribeiro Filho et alü (1978) propuseram para a região de
Pilar de Goiás.Mara Rosa a existência de terrenos migmatíticos
e metassedimentares pertencentes à facies granulítica (com-
plexo metamórflco Pilar de Goiás) sotopostos ao Grupo Araxá.
Este grupo por sua vez conteria, na sua porção inferior, uma
seqüência do tipo greenstone belts.

Recentemente Correia Filho e Sá (1980) reconheceram na
região Natividade-Almas estreitas faixas de rochas metavulcâ-
nicas e metassedimentares compostas, na base, predominante-
mente por xistos verdes e no topo por metassedimentos, carac-
terísticos dos terrenos tipo greenstone-belts. Para essas faixas,
os autores mencionados advogam uma evolução a partir de
uma fma crosta siálica de idade arqueana ( > 3.200 m.a.)
que foi submetida a falhamentos transformantes aos quais se
associa o metamorf1Sffio granulítico do maciço da Gameleira,
e, nas zonas transversais a formação de rifts. Ao longo desses
rifts se estabeleceriam as seqüências de greenstone-belts
encontrados na área. Numa última etapa, ocorreria a formação
de migmatitos e granitos às margens das faixas, conduzindo
à sialização de toda a região.

Estratigrafl8
As colunas estratigráficas reconhecidas nos principais

greenstone-belts encontram-se sumarizadas na Fig. 5.
De modo geral, as sucessões de litofácies caracterizam-se

pela presença de importantes pacotes de rochas ultramáficas
na base das seqüências. Em sua maior parte, constam de derra-
mes de lavas ultramáficas (peridotitos e subordinadamente
piroxenitos) convertidos em talco-xistos, serpentinitos, talco-
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Acima, a sucessão é caracterizada pela ocorrência de vulcâ-

nicas basálticas inteiramente transformadas em granada-epido-
to anfibolitos ou actinolita-clorita xistos. Localmente, mantém
preservadas feições primárias como pillow lavas, amígdalas,
fenocristais e texturas microlíticas.

São também muito freqüentes as intercalações de itabaritos,
metachertes e rochas carbonatadas metamorfizadas na facies
dos xistos verdes.

Tanto lateral como verticalmente, as vulcânicas básicas
podem transicionar para derrames e depósitos piroclásticos de
natureza intermediária e ácida fazendo aparecer então rochas
como biotita-actinolita xistos calcíferos, clorita-sericita xistos,
magnetita-clorita xistos, rochas piroclásticas caulinizadas,
etc.

As litologias superiores são predominantemente de natureza
metassedimentar, embora depósitos considerados como deri-
vados de tufos ácidos e intermediários não sejam raros. Nesse
pacote, é característica a associação de níveis ou lentes de mi-
tos grafitosos, metacherts ferríferos e sericita-quartzo xistos
que transicionam para quartzitos e clorita-muscovita xistos,
mais abundantes no topo das seqüências.

--..---------
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-actinolita-clorita xistos, que geralmente contém fmas interca-
lações de sedimentos químicds representados por metachertes
(fàcies óxido, sulfeto e carbonato) e por mitos grafitosos.

Entre os peridotitos, destacam-se as ocorrências de Crixás
e Hidrolina de derrames diferenciados e com texturas spini[ex
(Saboia 1979; Saboia e Teixeira, 1980; Danni et alii, 1980).
Os derrames mais típicos comportam uma base de peridotitos
cumulados que transicionam para peridotitos com spini[ex
paralela ou radiada grosseira. No topo, a textura spini[ex
torna-se mais fm.a e cede lugar às disjunções poliedrais. Outros
tipos consistem de derrames peridotíticos maciços com disjun-
ções poliedrais no topo, e derrames piroxeníticos (Fig. 5).

,-- -- - ----
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Relações de Contato e Estruturas
As seqüências se caracterizam por formarem faixas alonga-

das de até dezenas de quilômetros de extensão, e, em média,
com 2 a 3 km de largura, seguindo preferencialmente direções
NW, que aparentemente configuram antigas calhas tectônicas
instaladas no interior dos terrenos gnáissicos (Figs. 6 e 7).

Quando limitadas por ovóides granodioríticos-tonaIíticos.
as faixas amoldam-se aos mesmos, indicando ulterior mobili-
dade desses núcleos siálicos. Nas imediações dos contatos
podem então ocorrer xenóHtos de rochas vulcano-sedimentares
parcialmente envolvidos na ascensão dos. núcleos siálicos.

Nas demais regiões, sobretudo quando tais ovóides não são
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nítidos, percebe-se que os terrenos gnáissicos-migmatíticos
servem de assoalho para as seqüências vulcano-sedimentares.
Nesse sentido, a ocorrência preferencial de diques de metaba-
sitos instalados nos gnaisses adjacentes aos greenstone-belts
de Goiás, Crixás e Guarinos sugere a existência de uma crosta
siálica mais antiga, uma vez que tais diques não atravessam
as seqüências vulcano-sedimentares.

As estruturas das faixas modelam-se segundo sinformas,
comportando uma sucessão de dobras sinclinais isoclinais
com flancos falhados. O eixo das dobras, assim como as falhas,
geralmente acompanha a direção das calhas. Os falhamentos
tendem a omitir as estruturas antiformais, por efeito de caval-
gamento dos flancos.

MetamorfIsrno
Caracteristicamente as inúmeras associações mineralógicas

resultantes de rochas de quimismos contratados indicam que
as condições da facies dos xistos verdes (zona da clorita)
prevaleceram durante o metamOrIlSmo. Localmente, e sobre-
tudo próximo à base, há indícios de que as condições de facies
anfibolito tenham sido atingidas (Danni e Ribeiro, 1978)

Características Químicas
Embora o número de análises químicas disponíveis para a

totalidade das seqüências seja ainda reduzido, há suficientes
dados para comprovar a natureza komatiítica das lavas ultra-
máficas (Teixeira, 1977; Teixeira e Danni, 1978; Saboia e
Teixeira, 1980), diferenciadas sobretudo pelo precoce. fracio-
namento da olivina e subseqüente enriquecimento de Al203 e
CaO, permitindo a derivação de líquidos piroxeníticos e basal-
tos komatiíticos.

A suite vulcânica mais superior de PiUi (Biondi et alii,
1980) tem características petroquímicas das séries calco-
alcalinas associadas a arco de ilhas. Nas demais regiões, as
.:::tracterísticas mineralógicas das rochas vulcânicas associadas
ao estágio intermediário das seqüências faz antever a existên-
cia de séries análogas (Danni e Ribeiro, 1978).

o PROTEROZÓICO INFERIOR
As regiões imediatamente a oeste dos terrenos granulíticos

de Barro Alto, Niquelândia e Cana Brava distinguem-se por
reunirem dois tipos de associações magmáticas cogenéticas:
os complexos gabro-anortosíticos e as seqüências vulcano-

F1G.7-MAPA GEOLdGICO DA REGIÃO DE GOIÁS VELHO -GO

-sedimentares, ambos metamorIlZados na facies anfttolito.
Nas regiões de domínio do embasamento siálico, os regis-

tros geológicos interpretados como pertencentes ao Protero-
zóicQ Inferior, e nessa época formados em condições platafor-
mais são representados pelas coberturas de gnaisses e xistos
pelíticos e grafitosos da Formação Ticunzal, e pelos corpos
de granitos tântalo-estaníferos, com greisen e pegmatitos
associados.

ASSSOCIAÇÕES PLUTONICAS GABRO-ANORTOSITICAS
(FIGS. 1,3 e 4)

Intrusões gabro-anortosíticas ocorrem ao longo da margem
oeste dos complexos de Niquelândia e de Barro Alto. Seus
contatos com as rochas granulíticas são feitos através de
falhas inversas. Os complexos gabro-anortosíticos constituem
antigas intrusões acamadadas deformadas segundo padrões
dômicos que evoluem para isoclinais fechadas. Os núcleos
dessas estruturas são ocupados por troctolitos e olivina gabros
coroníticos. Em direção ao topo, transicionam para anortosi-
tos acamadados, que inicialmente contém raros leitos máficos
anfibolitizados. As camadas máficas representam antigos
cumulitos ricos em piroxênios (diopsídio e algum hiperstênio)
convertidos principalmente por efeito de metamorflSmo, em
hornblenda e granada.

Em direção ao topo, camadas máficas tornam-se progressi-
vamente mais abundantes, mais espessas e mais regulares,
ocorrendo uma zona rica em granada anfibolitos e anortositos,
a qual evolui para granada-plagioclásio anfibolitos de granula-
ção grosseira com uma estrutura bandada proeminente, reflexo
de primitivo acamamento magmático.

~ provável que as diversas intrusões máficas associadas, de
composição quartzo-diorítica, e que contém xenólitos de
rochas granulíticas, se relacionem a esta fase de magmatismo
básico.

As deformações impostas a essas rochas deram origem às
várias feições estruturais que as caracterizam. As mais eviden-
tes ocorrem associadas aos anortositos e anfibolitos acamada-
dos. São comuns dobramentos isoclinais apertados com trans-
posição dos flancos e sobretudo a extrema boudinage dos
níveis anfibolíticos, que dá origem a facies tectônicas de anor-
tositos bandados e manchados, provavelmente originadas sob
condições de fluxo plástico, tardi-magmático.

O metamorflSmo que afetou as rochas da associação gabro-
anortosítica enquadra-se tipicamente na facies anfibolito,
caracterizada pela associação plagioclásio cálcico, hornblenda
verde-marrom e granada.

SEQOONCIAS VULCANO-SEDIMENTARES
As associações plutônicas gabro-anortosíticas acima descri-

tas transicionam verticalmente para uma "suite" de rochas
vulcâAicas básicas, que formam a carapaça superior daquelas
intrusões e marcam o início das seqüências vulcano-sedimen-
tares denominadas de Indaianópolis (Danni e Leonardos, 1978,
1980), Juscelândia e Palmeirópolis (Ribeiro e Teixeira, 1980).

Danni e Leonardos (1980) interpretam os anfibolitos (deri-
vados de basaltos) associados a metacherts ferríferos e calcos-
silicatadas como representativos da formação de fundo oceâ-
nico. .

As seqüências começam com anfibolitos fmos, geralmente
granatíferos, que ocorrem em bancos maciços. Feições textu-
rais de origem vulcânica (vestígios de amígdalas, micrólitos
pseudomorIlSados, etc.) e associação com metacherts ferríferos
e granatíferos atestam que essas rochas são o resultado de vul-
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canismo bãsico em ambiente marinho. Mesa (Andrade e Danni, 1978; Marini et alü, 1978; Fuck
Acima, associam-se-lhes hornblenda-gnaisses e metacherts e Marine, 1979) parecem relacionados a essa formação.

grosseiros, seguidos de biotita-muscovita xistos com granada O metamorftsmo da formação situa-se na facies xisto verde
e cianita e de gnaisses sódico-potássicos que além de quartzo, alto, caracterizados pela associação de biotita-granada-musco-
biotita e microclina, contém anfibólio sódico do tipo crossita. vita. Do ponto de vista metalogenético, a formação assume
.riebeckita (Seqüência Indaianópolis). importância por conter mineralizações uraníferas, localizadas

A vincu1ação genética dessa seqüência vulcano.sedimentar em fraturas e seguindo estratos.
com as rochas plutônicas da suite gabro-anortosítica é advo-
gada por Danni e Leonardos (1980), sendo as rochas plutônio
cas a contraparte magmática consolidada por sob uma antiga
ridge oceânica.

Na seqüência de Juscelândia, os anfibolitos fmos com inter-
calações de metacherts são seguidos por muscovita-biotita
gnaisses ricos em rnicroclina e oligoclásio, que, localmente
mostram fenocristais reliquiares de feldspatos. São freqüentes
as intercalações de anfibolitos fmos e de metacherts. Em
direção ao topo, a seqüência torna-se predominantemente
sedimentar aparecendo cianita-muscovita xistos e muscovita
xistos granatíferos com intercalações de quartzito (p. ex. Serra
do João Baiano).

A seqüência Palmeirópolis, situada a oeste de Cana Brava,
apresenta, de acordo com as descrições de Ribeiro Filho e
Teixeira (1980) características análogas às de Juscelândia e
Indaian6polis. Com efeito, segundo esses autores, na unida-
de inferior, anfibolitos finos (metabasaltos) é a litologia mais
importante, contendo intercalações de gnaisses, quartzitos
e granada-muscovita-biotita xistos; na unidade superior,
dominam rnicaxistos (as paragêneses são constituídas princi-
palmente por biotita, muscovita, quartzo, clorita, grafita,
granada, magnetita, pirita) com intercalações de estreitos
níveis de anfibólio xistos, anfibólio xistos feldspáticos, rochas
calcossilicatadas, metacherts e quartzitos.

Em direção ao topo, há passagem para micaxistos da fa-
cies anfibolítica (granada + cianita + biotita + estaurolita),
tidos por Barbosa et a1ü (1969) como do Grupo Araxá e
por Marini et a1ü (1977) como do Grupo Serra da Mesa.

De acordo com Danni e Leonardos (1980), a oeste de
Niquelândia, a seqüência de Indaianópolis faz contato tectô-
nico CQ1Tlum pacote de xistos verdes (de origem vulcânica)
e de xistos derivados de sedimentos arenopelitíticos perten-
cente à facies dos xistos verdes. Estes assentam sobre emba-
samento siálico (Ribeiro Filho e Teixeira, 1980) e foram
considerados como mais jovens e pertencentes ao Grupo Araxá
( = Serra da Mesa). Não está no entanto fora de possibilidade
que ambas as seqüências constituam um único e concordante
pacote vulcano-sedimentar com metamorfismo decrescente em
direção ao topo.

A FORMAÇÃO TICUNZAL
Identificada por Marini et alü (1978), esta formação consis-

te de um pacote com cerca de 300 m de espessura de mica-
xistos, comumente grafitosos, com intercalações de gnaisses,
meta-arcósios, quartzotos e metavulcanitos que ocorrem nas
regiões dos rios Preto e Claro e de Campos Belos e Monte
Alegre de Goiás. Essa formação ocorre acima dos gnaisses
graníticos-tonalíticos e migmatitos do Comp.lexo Basal, e é
discordantemente recoberta pelos quartzitos basais do Grupo
Araí.

Em muitos locais, encontra-se atravessada por pegmatitos
e granitos estaníferos, sendo seus xistos localmente greiseni-
zados por efeito dessas intrusivas. Os envelopes de xistos e
gnaisses grafitosos greisenizados que circundam os granitos
tântalo-estaníferos como os granitos Serra Branca, Serra da
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GRANITOS ESTANWEROS E ROCHAS ASSOCIADAS
Na região central de Goiás, entre Mata Azul e Nova Roma,

estão expostos cerca de vinte corpos graníticos, que consti-
tuem importante província estanífera, com mineralização su-
bordinada de tantalita, berllo e turmalina. As dimensões dos
corpos variam entre alguns poucos quilômetros até várias
dezenas de quilômetros, como os granitos Serra Dourada e
Serra da Mesa. Na porção leste da província, os granitos estão
encaixados em gnaisses e migmatitos pertencentes aos terrenos
granito-gnáissicos do Complexo Basal. Os contatos são brus-
cos e de caráter nitidamente intrusivo. Mais a oeste, os granitos
estão introduzidos em xistos da Formação Ticunzal, obser-
vando-se, localmente, a presença de andalusita nas rochas
pelíticas do contato (Marini et alü, 1978), e, em alguns deles,
os desenvolvimentos de exogreisen (Andrade e Danni, 1978).
Vários corpos, na porção ocidental da província, são total-
mente envolvidos por metassedimentos dos grupos. Araí ou
Serra da Mesa, arqueados em braquianticlinais de importante
significado na estrutura e morfologia regionais. As relações
com esses metamorfitos são ainda objeto de controvérsias.
Na mesopotâmia dos rios Preto e Tocantins, não há evidências
de catáter intrusivo, e os quartzitos basais do Grupo Araí
assentam discordantemente sobre os, granitos Florêncío,
Chapada de São Roque e outros (Fuck e -Marini, 1979). Nos
granitos Serra da Mesa, Serra Dourada e Serra do Encontro,
os quartzitos basais do Grupo Serra da Mesa estão em con-
tato brusco com rochas gnáissicas finas que parecem consti-
tuir facies de borda, mais deformadas, dos granitos, embora
em alguns pontos apresentem indícios de origem metassedi-
mentar, pQr conterem leitos de biotita xistos, xistos grafitosos
e quartzitos (Marini et a1ü, 1976, 1977).

Os dados radiométricos existentes são de interpretação
igualmente controvertida, em face das altas razões iniciais
encontradas. Idades convencionais e isócronas de referência
Rb/Sr mostram resultados entre aproximadamente 1.100 e
1.800 m.a., para os granitos Serra Dourada e Serra da Mesa,
e de cerca de 1.600 m.a., para os granitos Sucuri e Pedra
Branca (Reis Neto, inf. pessoal). As elevadas razões iniciais
evidenciam possível rejuvenescimento após a formação das
rochas, o que é comprovado pelas determinações K-Ar, com
resultados em torno de 500 m.á., atestando envolvimento
em eventos do Ciclo Brasiliano (Hasui e Almeida, 1970).

As rochas graníticas são de médias a grosseiras, foliadas,
granulares ou inequigranulares, estas mostrando a presença
de grandes cristais de feldspato K e de quartzo arredondado,
frequentemente com coloração azulada. Em muitos corpos,
estão presentes processos de greisenização. Os endogreisen
estão associados a fraturas ou às cúpulas e bordas dos granitos
(Andrade e Danni, 1978). Os exogreisen são o produto de
transformação de xistos atribuídos à Formação Ticunzal.
A mineralogia dos greisen é constituída sobretudo de quart-
zo, mica litinífera, albita, berllo, cassiterita, fluorita, topázio,
sulfetos de Fe e Cu; são comuns veios de quartzo com cassiteri-
ta.
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OS GRUPOS PARANOÁ E BAMBUÍ NA FAIXA DOBRADA BRASÍLIA

This work reports the present state of knowledge on the Paranoá and Bambuí graups
in the Brasília Folded Delt, oriented north-south along the ocidental margin of the
São Francisco Craton, crossing over the states of Goiú and Minas Gerais. The Para-
noá Group (1200-900 - m.y.) is a deltaic sequence, with intercalations and lenses of
limestones and dolomites. It lays discordant1y on older Arai Group. The Bambuí
Group (950-600 m.y.) lays discordant1y on variaus precambrian units: Basement,
Arai and Paranoá Groups. It begins with a glaciation in Continental scale (Jequitai
Formation) and continues with the formations Sete Lagoas (or Januária), Serra de
Santa Helena, Lagoa do Jacar6 (orNhandutiba), Serra da Saudade and Três Marias.
The lithofacies of these six formations form three regressive megacycles recognized
in ali Central Brazil. The fa.."iesoriginality, the detrital apports and the columnar
stromatolites mab the incorporation of the Vazante Formation to the Bainbui
Group problematic. An altemative hypothesis is an older age for this formation.
It is characterized by a dolomitic alpl sedúnentation, which delineates a recifal
barrier, oriented along a north-lOUth direction, between the continent and the open
sea. The sedúnentary facies zonation ia conformed to the mineral deposits zonation
from west to east: Cu, Zn-Pb, P2 05, The Vazante Formation is 10ca1izedon an old
crusta1 weackness zone, with early individualisation of a more subsident area between
Vazante and Unai. I>urin8 the Brazilian Cyde, the west to east compression results
in crescent deformation and metamorphism for east to west and a well defmed
tectonic zonation. The isopic zones are delimited by inverse faults in the stable area
of the São Francisco Craton and by overthrusts in the ocidental area, where the
intense deformation ia characterized by metamorphic facies development.

INTRODUÇÃO
Em trabalho anterior, Marini et a1ii(1978) foi apresentada

uma síntese dos conceitos emitidos sobre a Faixa Brasília por
diversos autores. Nessa contribuição, são apresentados os
conhecimentos atuais sobre o Grupo Paranoá, o Grupo Bam-
buí e a Formação Vazante na Faixa Dobrada Brasília (Fig. Ia,
b), ressaltando principalmente a estratigrafm, a sedimentologia
e a tectônica dessas unidades, assim como os principais depó-
sitos minerais associados.

O GRUPO PARANOÁ
OS sedimentos detríticos da Formação Paranoá (Ramos,

1958)- foram incorporados ao Grupo Bambuí por Braun
(1968), Barbosa et alü (1969, 1970), Costa 'et a1ii (1970),
Costa -e Angeiras (1971) apesar dos trabalhos anteriores de
Branco e Costa (1961) e Oliveira (1967) seguidos por Scholl
(1972, 1973), que sempre salientaram a separação entre as
unidades detríticas inferiores e as unidades argilo-carbonatadas
superiores, Recentemente, Dardenne (1978, 1979) propô~ a
volta à defmição original. Individualizando assim o Grupo
Paranoá que se situa entre os grupos Bambuí e Araí.

LITOESTRATlGRAFIA
As melhores exposições do Grupo Paranoá se localizam na

borda ocidental do Vale do Rio Paraná (Goiás) perto das
cidades de Alto Paraíso, São João da Aliança e São Gabriel. Na
região foi defmida a seção-tipo do Grupo Paranoá, que serviu
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de referência para as comparações litoestratigráficas com as
áreas da Serra de São Domingos, Minaçu, Niquelândia, For-
mosa, Cabeceiras, Brasília, Unai e Serra da Canastra.

Área-tipo: Região de Alto Paraíso, São João da Aliança, São
Gabriel (Fig. 2). .

A coluna estratigráfica de referência representa uma síntese
dos trabalhos desenvolvidos pela Universidade de Brasília e a
METAGO (Dardenne et a1ii, 1976; Dardenne et a1ii, 1978
a e b; Dardenne, 1978, 1979), pela PROSPEC (Barbosa et
a1ii, 1969) e pela CPRM (Baeta et a1ii, 1978). Oito unidades
foram defmidl!,Sn~ ~ção-tipo (Fig. 2).

- Unidade A: é constituída pelo Conglomerado São Miguel
(Barbosa et a1ii, 1969; Dyer, 1970), que repousa em discor-
dância erosiva sobre as unidades do Grupo Araí. ótimos
afloramentos do .conglomerado se encontram no leito do
C6rrego Cordovil, afluente do Rio São Miguel. Trata-se de
paraconglomerado com matriz argilo-arenosa carbonatada de
cor verde, onde se destacam fragmentos de cristais de calcita
rosada a avermelhada e de especularita. Os seixos são consti-
tuídos essencialmente por quartzitos fmos, chert, metassiltitos,
calcoxistos, calcários e dolomitos.

- Unidade B: sobre o conglomerado repousam siltitos
carbonatados, as vezes dolomíticos, com concentrações de
especularita, que, em direção ao topo se intercalam com
pequenos bancos de quartzitos onde se observam gretas de
contração, marcas de ondas e diques de areia.

- Unidade C: os ritmitos inferiores são sobrepostos por
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flG. lG-~REA DE AFLDRAMENTO 00 GRUPO BAMBUi NOS ESTADOS DE
MINAS GERAIS, GOIA's E BAHIA .
LOCALIZAÇJ.O DAS PRINCIPAIS OCORRENCIAS DE QtUMBO E ltNCO

1 CASSEDANNE, 1172; BEURLEN, 1973,8RAUN. 19'11)

quartzitos médios a grosseiros, com estratificações cruzadas
acanaladas e acamadamente gradacional.

- Unidade D: ritmitos constituídos por ftnas alternâncias
de siltitos e quartzitos com gretas de contração, marcas de
ondas, diques de areia e moldes de cubos de sais.

- Unidade E: quartzitos grosseiros a microconglomeráticos,
em bancos espessos, com estratificações cruzadas acltnaladas,
acamadamente gradacional e estruturas convolutas.

- Unidade F: siltitos e folhelhos cinza escuro, bem lamina-
dos, com pequenas intercalações de quartzitos ftnos e lentes
de calcários. e dolomitos. Algumas dessas lentes contém estro-
motólitos colunares com laminações convexas e/ou cônicas
(Conophyton).

- Unidade G; quartzitos grosseiros em bancos espessos,
com estratificações cruzadas acana1adas.

- Unidade H: siltitos argilosos com lentes de calcários e/ou
dolimitos.

O principal problema interessa às unidades F, G e H que são
aqui atnõuídas ao Grupo. Paranoá, apesar de apresentar carac-
terísticas em comum com as formações do Grupo Bambuí.
Mas a ausência do conglomerado basal (tilito) na região, ass0-
ciada à. freqüência das intercalações arenosas com os sedimen-
tos carbonatados, favoreceu até agora a incorporação ao Gru-
po Paranoá (Braun, 1968; Barbosa et alü, 1969; Baeta et
alü, 1978).

Região de Brasília-Fonnosa-Cabeceiras-Uaaf (Fig. 2).
Na região é possível demonstrar cómsegurança a existência

". . ::
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de facies carbonatadas nas diversas unidades do Grupo Para-
noá. Observam-se numerosas lentes de dolomitos com estro-
matólitos colunares e planares, intercaladas com quartzitos,
arc6sios e siltitos. Na área de Fonnosa-Cabeceiras, entre as
fazendas Boca da Lapa e Lacrimar, as últimas lentes dolomí-
ticas se situam relativamente perto do contato com o tilito
basal do Grupo Bambuí (Dardenne et alü, 1978). Nas vizi-
nhanças de Fonnosa-Cabeceiras e Unaí, aS ocorrências de
estromatólitos com laminações cônicas (Conophyton) são
muito freqüentes nas unidades superiores do Grupo Para-
noá, se assemelhando muito às unidades F, G e H da seção-
-tipo.

Região da Serra de São Domingos (Fig. 2).
Na região, não se conhece a base do Grupo Paranoá que

é truncado pela falha da Serra de São Domingos e se apre-
senta sob facies detríticas- mais ftnas em relação à descrita
na seção-tipo. Nota-se a presença de lentes dolomíticas com
e~tromatólitos colunares nas unidades. sílticas e quartzíticas
inferiores. Anomalias e ocorrencias de cobre são intimamente
associadas a essas lentes (Alvarenga, 1978; Alvarenga e Dar-
denne, 1978).

Regiio de Niquelândia-Minaçu.
Na região, sedimentos rítmicos, carbonatados e detríticos,

metamorf1Zados na fácies xisto verde, já foram atribuídos ao
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Grupo Bambuí (Barbosa et alli, 1969; Marini et alli, 1974,
1976), mas podem perfeitamente serem coirelacionados
ao Grupo Paranoá (Dardenne et alli, 1978;.Dardenne, 1978,
1979), Aqui também ocorrem estromatólitos colunares do
tipo Conophyton, Um paraconglomerado, presente em certos
locais no topo da seqüência litoestratigráfica descrita, é muito
semelhante, apesar da pequena extensio dos afloramentos, ao
tilito basal do Grupo Bambuí.
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Região da Serra da Canastra, do Chapadio Pau Terra e da
Serra dos Piões (Fia. 2)

Na região que se loCaliza na parte. ocidental do Estado de
Minas Gerais, diversas unidades psàmíticas metamorflZadas
na facies xisto verde são conhecidas sob a denominação Qe
Grupo Canastra. As colunas litoestratigráficas da Serra da
Canastra e do Chapadão Pau Terra (Campos Neto, 1979),
mostram, como na seção-tipo do Grupo Paranoá, uma alter-
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nância regular de níveis pelíticos é arenosos, sobrepostos em
discordância erosiva pelo paraconglomerado basal da Forma-
ção Ibiá, que possui todas as características do tilito Jequitaí
na base do Grupo Bambuí, ao qual foi correlacionado por
Dardenne (1978, 1979), Dardenne et alii (1978) e Campos
Neto (1979).

Por essa razão, pelo menos a parte superior do Grupo Ca-
nastra é considerada corno equivalente ao Grupo Paranoá.

Relações Paranoá-Araí. Geralmente os trabalhos anteriores
descrevem discordância angular entre os grupos Paranoá e
Arai (Braun, 1968; Barbosa et alii, 1969; Dyer, 1970; Marini
et alü, 1976). Na região entre Alto Paraíso e Colinas, região
onde o contato entre os dois grupos está exposto, as observa-
çÕes efetuadas não permitem confirmar tal afirmação. Perto
de São Jorge (chamado também de Baixo), no Córrego Cor-
dovil, o metamorflsmo dos dois grupos é incipiente o contato
se faz por discordância erosiva do Conglomerado São Miguel
sobre os metassiltitos do Grupo Araí.

Nas vizinhanças de Colinas, o conglomerado São Miguel
foi identificado (Dardenne, 1978, 1979; Dardenne et alii,
1978) sob a forma dos "calcoalbititos" descritos pelo Projeto
Brasília (Barbosa et alii, 1969) na Formação Arraias que cons-
titui a base do Grupo Araí e .se acha sotoposta à Formação
Traíras onde encontram-se metassiltitos, calcoxistos, quartzi-
tos, calcários e dolomitos. Nas lentes dolomíticas já foram
descritos estromatólitos colunares com laminações cônicas
(Conophyton) e convexas (Marini et alü, 1974, 1976; Dar-
denne et alii 1978).

Perto da barra do Córrego do Padre com o Rio Tocantinzi-
nho, o conglomerado São Miguel se acha intercalado entre os
dois níveis de calcoxistos e pode ser seguido até Colinas.
Nessa área, o conglomerado encontra-se dobrado isoclinal-
mente com eixos orientados em torno de N20-30W.

Essas observações permitem concluir que grande parte das
unidades que foram mapeadas corno pertencentes à Formação
Traíras, devem ser atribuídas ao Grupo Paranoá, aqui meta-
morflZado na facies xisto verde (Dardenne, 1978, 1979). Tal
conclusão foi confirmada pelo mapeamento do Projeto Cana
Brava-Porto Real (Araújo e Alves, 1979) onde todas as unida-
des metamórncas foram relacionadas ao Grupo Bambuí indi-
ferenciado.

- Relações Paranoá-Canastra. Na região situada a oeste de
Vazante no Estado de Minas Gerais, o Grupo Canastra é geral-
mente considerado corno mais antigo que os grupos Paranoá
e Bambuí e incorporado a um ciclo orogenético anterior
(Ciclo Uruaçu), em razão de um metamorf1Smo mais ele-
vado.

Os seguintes dados (Dardenne, 1978, 1979; Dardenne et
alii, 1978; Campos Neto, 1979) permitem sustentar a corre-
lação proposta com o Grupo Paranoá:

a) O Grupo Canastra apresenta uma seqüência sedimentar
essencialmente argilo-arenosa que pode ser dividida em ciclos
regressivos com granulometria crescente para cima, muito
semelhantes aos descritos no Grupo Paranoá. Esses ciclos
sedimentares, junto com as extruturas sedimentares ainda
observáveis como na Serra da Canastra (marcas de ondas,
estratiflcações cruzadas, diques de areia), indicam também
um ambiente deltáico.

b) As unidades superiores são recobertas em discordância
erosiva pelo Conglomerado basal da Formação Ibiá, que
possui as características gerais do tilito Jequitaí da base do
Grupo Bambuí.

c) ÁB deformações observadas na Formação Ibiá são idên-

ticas às registradas no Grupo Canastra e na Formação Vazante
(Campos Neto, 1979).

Todas as observações levam a consiçlerar pelo menos a parte
detrítica superior do Grupo Canastra como um equivalente
metamórnco do Grupo Paranoá.

CORRELAÇÕES LITOESTRATIGRÁFICAS REGIONAIS
A definição do Grupo Paranoá na faixa dobrada Brasília

sobre a borda ocidental do Craton São Francisco possui uma
importância regional para a litoestratigraf1a do Precambriano
na escala do Brasil Central. Ela permite correlacionar esse
grupo a conjuntos semelhantes (Dardenne, 1978, 1979),
situados abaixo do tilito basal do Grupo Bambuí e acima
dos conglomerados diamantíferos, descritos no Grupo Cha-
pada Diamantina (Bahia) e no Grupo Espinhaço (Minas Ge-
rais). Nessas formações é possível observar a mesma organiza-
ção geral da seqüência sedimentar em megaciclos regressivos,
as mesmas estruturas sedimentares (marcas de ondas, estrati-
flcações cruzadas, gretas de contração, moldes de cubos de
sais e diques de areia) e a ocorrência de facies carbonatadas
(Montes, 1977; Scholl e Fogaça, 1979) com estromatólitos
colunares, as vezes do tipo Conophyton (Scholl, 1976), mais
abundantes nas unidades superiores.

AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO, PALEOGEOGRAFIA
E MINERALIZAÇÕES

OS trabalhos do Departamento de Geociências da UnB de-
senvolvidos desde 1970 (Faria et a1ii, 1970, 1973; Ladeira et
alii, 1971; Dardenne et alii, 1976, 1978; Dardenne, 1978,
1979; Alvarenga e Dardenne, 1978; Campos Neto, 1979),
aliados aos mapeamentos regionais e relatórios da PROSPEC
S/A. e da CPRM (Braun, 1968; Barbosa et alü, 1969, 1970;
Baeta et a1ii, 1978; Araújo e Alves, 1979) conduziram a um
certo conhecimento do Grupo Paranoá, mas insuficiente
ainda para permitir uma integração segura dos dados ao nível
da bacia de sedimentação. Conclusões preliminares, porém,
podem ser aventadas:

Megaciclos e Ambientes Sedimentares
Os sedimentos detríticos do Grupo Paranoá apresentam

megaciclos regressivos de sedimentação, caracterizados por
uma granulometria crescente para cima e uma sucessão de
facies bem definida da base para o topo: sublitorânea, litorâ-
nea, continental.

Tal distribuição das facies nas áreas de São Jorge (ou
baixo), Alto Paraíso, São João da Aliança, São Gabriel, Brasí-
lia, Formosa, Cabeceiras, Serra de São Domingos, Serra da
Canastra e Serra dos Pilões, traduz uma sedimentação deltáica
costeira dominada pelas marés, ocorrendo uma bacia epicon-
tinental onde cada megacic10 regressivo se inicia com uma
rápida transgressão marinha.

Paleocorrentes e Paleogeograf"18
Na região de AltQ Paraíso, São João da Aliança, São Ga-

briel, é possível reconstituir o sentido das paleocorrentes a
partir do levantamento das estratmcações cruzadas que são
abundanes nos níveis arenosos. O sentido principal de aporte
registrado nessas áreas ocorre de NE para SW, permanecendo
relativamente constante durante toda a deposição dos sedi-
mentos do grupo. Este sentido parece coincidir com o sentido
das paleocorrentes observad~ nos sedimentos detríticos do
Grupo Araí na área.

Na região da Serra de São Domingos, os sedimentos 810
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mais fmos e mais laminados, não permitindo uma reconstitui-
ção segura das paleocorrentes.

Na região de Formosa-Cabeceiras, as medidas realizadas
confirmam até agora um sentido das paleocorrentes orienta-
das; preferencialmente de leste para oeste. Na área, os sedi-
mentos detríticos apresentam freqüentemente facies grosseiras
com conglomerados poljmictitos, onde os seixos de gnaisses
e granitos são abundantes. Paralelamente, os quartzitos apre-
sentam uma natureza arcosiana bem característica. A origem
dos fragmentos só pode se situar a leste dessa região a partir
da erosão do embasamento cristalino da zona cratônica está-
vel.

O conjunto dos dados levantados até agora parece traduzir
que a borda da bacia se situava a leste dos limites atuais da
área de afloramento, os sedimentos detríticos originando-se
no Craton São Francisco, na época submetido a erosão devido
a ausência de cobertura sedimentar.

Mineralizações
Na área de afloramento do Gr,upo Paranoá, as ocorrências

minerais registradas são pouco numerosas, destacando-se os
pequeRos depósitos de manganês da região de São João ~a
Aliança, e as ocorrências de cobre da Serra de São Domm-
gos.

_ Depósitos de Manganês da Região de São João da Aliança
- As jazidas da Pedra Preta e Buritizinho (Guimarães, 1978)

resultam de processos de intemperismo, atuantes sobre os
sedimentos pelíticos do Grupo Paranoá. O manganês, disse-
minado em pequenas quantidades nos folhelhos e siltitos se
acumulou residualmente a partir de diversas fases de concen-
tração e remobilização decorrentes dos sucessivos ciclos de
erosão e aplainamento Sul Americano e Velhas, sendo for-
mado durante o Ciclo Velhas.

- Ocorrências de Cobre da Serra de São Domingos - As
ocorrências e anomalias de cobre descobertas por Alvarenga
(1978) localizam-se junto aos pequenos biohermas estroma-
tolíticos intercalados na forma de lentes nos siltitos e quart-
zitos do Grupo Paranoá, lembrando muito as características
geológicas encontradas nos grandes depósitos de cobre do
Zaire e da Zâmbia(Garlick, 1964; Malan, 1964).

IDADE
No Grupo Paranoá, as datações K-Ar existentes sobre os

metassedimentos forneceram a idade do último metamorfismo
(660 m.a.) que afetou também o Grupo Bambuí. Os únicos
dados disponíveis sobre o grupo correspondem a identifica-
ção de estomatólitos colunares do tipo Conophyton metula
Kirichenko que indicam uma faixa de idade compreendida
entre 1350 e 950 m.a. (Dardenne et alii, 1973).

o GRUPO BAMBUf TÍPICO
OS sedimentos argilosos e carbonatados aflorando no vale

FIG. 5 - NOMENCLATURA LITOESTRATIGRÁFICA UTILIZADA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, GolÁs, BAHIA E MATO GROSSO
( Sego Oardenne, 1978, 1979 )

144

r

0... Neivo..02/81



PARTE IV - FAIXA BRASrtIA

--~

IIUHCO. cosu I
'~6'

I .
_
UUIIU 0011"""""(,....

~P.II.C"".Ulllfllaao umC.~C.II'O.II"LOSO ~C.LC"'II'OCC*8IIECM"'''''_L_'EEÇAI,el i"ce rn~ E3-"",-I:--..

c::J""
zITO E2:)c...ci."'OCtIIZ&_TO[lJOOI.O"'TOII_CIIIS'''L'1OO ~~_L w.oo [ll;]===:= =. ~-

do Rio São Francisco foram chamados "Série São Francisco"
por Derby (1880). A denominação original foi modificada por
Rimann (1917) com a expressão "Série Bambuí" que ficou
consagrada pelo uso na literatura geológica brasileira.

Apesar dos numerosos trabalhos que interessaram durante
décadas às litologias do grupo, a primeira seqüência litoestra-
tigráfica foi proposta somente em 1961 por Branco e Costa
que deixaram perfeitamente claro que o Grupo Bambuí co-
meça com um conglomerado basal, continua com uma espessa
seqüência argilo-carbonatada e termina com siltitos e arc6-
sios. Essa defmição do Grupo Bambuí, adotada neste trabalho,
exclui todas as formações detríticas sotopostas ao conglome-
rado basal, que foram tratadas no capítulo referente ao Grupo
Paranoá.

Por outro lado, existe ainda a indefUlição relativa a posição
estratigráfica dos metassedimentos ocorrendo na região de
Lagamar-Vazante-Paracatu-Unaí, que são geralmente correia-
cionados ao Grupo Bambuí. Em vista desse problema e da
originalidade da seqüência sedimentar observada, tratar-se-á
separadamente o ''Grupo Bambuí Típico" e a "Formação
Vazante" (Dardenne, 1978, 1979).

As várias formações individualizadas e consideradas como
típicas do Grupo Bambuí são reconhecíveis na escala do
Brasil Central (Goiás, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso)
apesar das freqüentes mudanças faciológicas e das variações
de espessura observadas (Fig. 3).

LITOESTRATIGRAFIA DA REGIÃO DE BELO HORI-
ZONTE (Fig. 4)

Desde o trabalho pioneiro de Branco e Costa (1961), o
conhecimento da litoestratigrafia do Grupo Bambuí progre-
diu sensivelmente com as pesquisas sucessivamente desenvol-
vidas por Oliveira (1967), Braun (1968), Barbosa et a1ü(1969,
1970), Scholl (1972, 1973) e Dardenne (1978, 1979). Atual-
mente, seis formações são distinguidas no grupo, sendo da base
para o topo as formações Jequitaí, Sete Lagoas, Serra de Santa
Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias.

- Formação Jequitaí (Derby, 1880) - A formação repousa
em discordância sobre unidades mais antigas, como os grupos
Paranoá, Araí, Espinhaço, Canastra, Chapada Diamantina o
Embasarnento Cristalino. Representa a expressão de uma

glaciação em escala continental ocorrida no Proteroz6ico Su-
perior. Na maioria das suas ocorrências é constituída por um
conglomerado (tilito) com matriz argilosa esverdeada onde
flutuam seixos de quartzitos, calcários, dolomitos, chert,
gnaisses, granitos, micaxistos e rochas vulcânicas. Os seixos
são frequentemente facetados e estriados, enquanto pavi-
mentos estriados foram descritos na base do tilito na Serra.
da Água Fria perto de Jequitaí (Isotta et a1ü, 1969; Walde,
1978; Hettich, 1977).

O tilito é conhecido sob várias denominações no Brasil
Central:

- Formação Bebedouro, na Bahia: Moraes Rego (1930);
Kegel (1959) Misi (1973, 1979); Montes (1977), Misi e
Souto (1975).

- Tilito Carandai, no sul de Minas Gerais: Leonardos
(1940); Ebert (1955, 1957).

- Conglomerado Samburá, no sudoeste de Minas Gerais:
Branco (1957).

- Conglomerado Ibiá, no oeste de Minas Gerais: Barbosa
et a1ü(1970).

- Diamictito de Cristalina ou Formação Topázio, no sul
de Goiás: Leonardos (1960); Campbell e Costa (1965);
Carvalho e Costa (1968); Costa e Angeiras (1971);
Costa et alü (1970); Faria (1970).

- Diamictito ou tilito de Nova Roma, Campos Belos,
Boca da Lapa, Formosa-Cabeceiras, Padre Bemardo,
na parte leste de Goiás: Barbosa et alü (1969); Dardenne
et a1ü(1978, 1979); Dardenne e Walde (1979).

- Tilito do Grupo Macaúbas, no leste de Minas Gerais:
Moraes e Guimarães (1930); Hettich (1977); Karfunkel
e Karfunkel (1977); Walde(1978); Pflug e Scholl (1975).

- Formação Puga e Grupo Jangada, nos Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul: Evans (1894); Almeida
(1964, 1965); Maciel (1959).

O contato com a Formação Sete Lagoas sobreposta é apa-
rentemente concordante, mas a existência de um hiato impor-
tante ou mesmo de uma discordância entre as duas formações
é provável (Dardenne e Walde, 1979).

- Formação Sete Lagoas - :e composta por uma ~qüência
margosa e pelítica onde aparecem lentes de calcárto~ e dolo-
mitos de todas as dimensões, bem representadas na seção-tipo
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perto de Belo Horizonte (Branco e Costa, 1961; SchoU, 1972,
1973).

- Formação Serra de Santa Helena - ~ constituída essen-
cialmente por folhelhos e siltitos cinza e cinza esverdeado
(Branco e Costa, 1961; Oliveira, 1967; SchoU, 1972, 1973).
Finas intercalações, lentes de arenitos e calcários cinza são
relativamente freqüentes (Alvarenga e Dardenne, 1978; Dar-
denne et a1ii, 1978. As principais estruturas sedimentares
encontradas são larninações planas paralelas e marcas de ondas.

- Formação Lagoa do Jacaré - Caracteriza-~ por siltitos
e margas cinza esverdeado e cinza escuro onde se intercalam
calcários pretos microcristalinos a cristalinos, riCósem matéria
orgânica, fétidos, com bancos maciços oolíticos e psolítiCQs
nos quais estratificações cruzadas acanaladas são freqüentes.

- Formação Serra da Saudade - ~ composta por siltitos,
argilitos e folhelhos cinza, cinza esverdeado e verde, onde len-
tes de calcários cinza são localmente observadas. Pequenas
ocorrências de fosforitos são frequentemente encontradas na
região de Cedro do Abaeté e Quartel Geral (Minas Gerais)
onde a Formação Serra da Saudade foi originalmente descrita
(Branco e Costa, 1961) e colocada em posição estratigráfica
superior aos arc6sios da Formação Três Marias. Na realidade,
essa unidade se situa abaixo dos arcósios, nesta região como
em outras áreas de Minas Geraise e Goiás (Alvarenga e Dar-
denne, 1978; Dardenne, 1978, 1979; Dardenne et alü, 1978).

- Formação Três Marias - A formação, originalmente des-
crita sob o nome "Arenito Pirapora" por Eschwege (1832),
foi chamada Formação Três Marias por Branco e Costa (1961),
denominação que ficou consagrada pelo uso na literatura geo.
lógica brasileira apesar da utilização por Costa et alü (1970)
e Costa e Angeiras (1971) da expressão Formação Pirapo-
ra.

~ caracteristicamente composta. por arc6sios e siltitos,
verde a cinza esverdeado, com os arcósios possuindo localmen-
te uma coloração avermelhada.

A passagem da Formação Serra da Saudade para a Forma.
ção Três Marias é transicional nas regiões de Três Marias,
Serra de São Domingos, Vale do Paranã (Branco e Costa,
1961 ; Oliveira, 1967; Alvarenga e Dardenne, 1978; Dardenne,
1978, 1979; Dardenne et a1ii, 1978). Essas observações se
opõem à opinião de Costa e Angeiras (1971) e Costa et alü
(1970) que sustentam a existência de uma discordância regio-
nal na base da Formação Três Marias, discordância esta não
encontrada nos locais assinalados devido a presença de falha
no contato da Formação Três Marias com as formações infe-
riores.

Recentemcmte, Costa (1978), Menezes e Matos (1978) e
Menezes et alü (1978) descreveram conglomerados na base
de unidades atribuídas à Formação Três Marias mas cuja
posição estratigráfica fica ainda duvidosa a partir dos traba-
lhos publicados.

Entretanto, essas descobertas podem traduzir a existência
de uma discordância erosiva na base da Formação Três Marias,
se situando na antiga borda da bacia.

LITOESTRATIGRAFIA NA REGIÃO DA SERRA DE SÃO
OOMINGOS (MG e GO) Fig. 4

Na região, os sedimentos do Grupo Bambuí repousam em
aparente concordância sobre os quartzitos e ritmitos do Grupo
Paranoá. Nota-se a ausência do tilito basal, enquanto perma-
necem os calcários rosados, argilosos, microcristalinos que
geralmente lhe são sobrepostos. Para as formações superiores,
a sucessão litoestratigráfica é semelhante à região de Belo
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Horizonte, mas as diversas formações apresentam uma grande
espessura (Fig. 4) que foi relacionada às altas velocidades de
sedimentação e subsidência existentes na região.

LITOESTRATIGRAFIA NA REGIÃO 00 VALE DO PA-
RANÃ (GO) Fig. 4

No Vale do Rio Paranã, pode-se observar a litoestratigrafia
completa do Grupo Bambuí, com as suas seis formações carac-
terísticas. Entretanto, importantes variações de espessura são
evidenciadas na base da Formação Sete Lagoas, cujas unidades
inferiores podem mesmo desaparecer nas bordas ocidental e
oriental do vale, quando os sedimentos carbonatados transgri-
dem sobre o embasamento. Bons exemplos de transgressão
são observáveis nas vizinhanças de Campos Belos, São Domin-
gos e Galheiros, onde os dolomitos do topo da Formação Sete
Lagoas se depositam diretamente sobre o embasamento. Na
região de Nova Roma, a subsidência é muito mais acentuada,
permitindo o desenvolvimento de uma grande espessura das
diver~as unidades da Formação Sete Lagoas. (Dardenne et alü,
1978).

LITOESTRATIGRAFIA NA REGIÃO DE JANUÁRIA-ITA-
CARAMBI-MONTALVÁNIA (MG)

Na região do vale do Rio São Francisco, o tilito basal do
Grupo Bambuí foi reconhecido somente através de sondagem
no município de Montalvânia. As formações earbonatadas se
apresentam sob a forma de horizontes contínuos, contrastãn-
do com o seu aspecto lenticular na escala da bacia. Por essa
razão, foram denominadas de Formação Januária e Formação
Nhandutiba por Dardenne (1978, 1979), Lopes (1979)
Campos Neto (1979) e Costa (1978).

A Formação Januária mostra, da base para o topo, uma
sucessão absolutamente característica (Fig. 5):

- Dolomitos bege sublitográficos, laminados e lenticula.
res.

- Calcários roxos a bege ou cinza claro, fmamente lamina-
dos, com os planos de estratificação sublinhados por
ftlmes argilosos verdes. Os calcários são frequentemente
dolomlticos.
Calcários cinza, fmamente larninados, com os planos
de estratificação sublinhados por ftlmes argilosos cinza
escuro.
Calcários cinza, microcristalinos, fmamente lamina-
dos.

- Calcários cinza a cinza escuro, microcristalinos a crista-
linos, com bancos maciços de brechas lamelares na região
de Januária, Itacarambi, e bancos oolíticos, às vezes piso-
líticos, na região de Montalvânia, Serra do Ramalho
(Fig. 4).
Dolomitos bege a róseo, sacaroidais, com 06litos e/ou
intraclastos. Os dolomitos apresentam às vezes vestígios
de estratificações cruzadas e estromatólitos coluna-
res.
Uma discordância erosiva ou um hiato de deposição
separa os dolomitos anteriores dos dolomitos bege,
laminados sublitográficos a microcristalinos que lhe
são sobrepostos e que apresentam localmente brechas
lamelares, oolitos e estromatólitos colunares.

- Calcários cinza escuro, microcristalinos a cristalinos,
às vezes oóliticos ou intraclásticos, podem aparecer local-
mente no topo da seqüência.

A formação Nhandutiba é constituída essencialmente por
uma altemância de níveis de calcários oolíticos e pisolíticos,
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pretos, cristalinos, fétidos com calcários e margas.
Na região, as formações Serra da Saudade e Três Marias

são geralmente ausentes.

AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO - PALEOGEOGRAFIA
- MINERALIZAÇÕES

OS sedimentos do Grupo Bambuí depositaram-se sobre uma
plataforma epicontinental estável, seguindo o modelo desen-
volvido por Shaw (1964), Irwin (1965) e Laporte (1969) para
uma bãcia caracterizada por gradiente muito fraco de seu fun-
do e por águas rasas, permitindo assim explicar.a constância
das litofácies sobre enormes distâncias e suas variações muito
rápidas em função de modificações menores da paleogeogra-
fia.

Ambientes de Sedimentação e Megaciclos Sedimentares
Os diversos ambientes reconhecidos no Grupo Bambuí se

manifestam por uma série de ftieies sedimentares caracterís-
ticas:

a) Ambiente Glacial:
Facies tilito: geleira continental

- Facies varvito com seixos pingados: lacustre
- Facies calcários roxos argilosos: lacustre.

b) Ambiente marinho sublitorâneo, abaixo do nível de in-
fluência das ondas e correntes de maré, águas claras,
profundidade moderada:

Facies argilitos, folhelhos, siltitos, margas
Facies calcários cinza escuro, ricos em matéria orgâ:
nica
Facies calcário cinza, laminado.

c) Ambiente marinho sublitorâneo, agitado, submetido à
influência das ondas e correntes da maré (estratificações
cruzadas) :
- Facies calcários oolíticos e pisolíticos
- Facies arc6sios verdes.

d) Ambiente marinho litorâneo, agitado, submetido à influ-
ência das ondas e correntes da maré; exposição temperá-
ria ao ar livre freqüente na zona de balanço do mar:
- Facies calcários com brechas lamelares

Facies dolomitos sacaroidais, intraclásticos e oolíticos
Facies dolomitos com estromatólitos colunares
Facies arc6sios e siltitos arcosianos com estruturas
flaser, marcas de ondas, laminações paralelas.

e) Ambiente marinho litorâneo a supralitorâneo, alternante.
Fácies dolomitos litográficos laminadoscom esteiras
de algas, "Bird's eyes", evaporitos às vezes associa-
dos (gipsita)
Facies dolomitos litográficos com brechas lamelares.
Facies dolomitos oolíticos com matriz rnicrítica.

f) Ambiente fluvial continental
- Facies esc6sios médios a grosseiros com estratifica-

ções cruzadas acanaladas, canais.
A análise da seqüência sedimentar permite a identificação

de três megaciclos regressivos sucedindo a um episódio glacial.
Da base para o topo, distribuem-se na seguintes ordem:

Glaciação em escala continental (Formação JequitaI)
Megaciclo I: Argilo-carbonato (Formação Sete Lagoas
ou Januária)
Megaciclo 11: argilo-carbonatado (Formação Serra de
Santa Helena e Lagoa do Jacaré - Nhandutiba)

- Megaciclo III: argilo.arenoso (Formações Serra da
Saudade e Três Marias).

Os megaciclos I, 11 e 111iniciam-se com uma rápida trans-
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gressão de amplitude regional a partir da qual se desenvolvem
fácies marinhas sublitorâneas, passando progressivamente para
fácies marinhas litorâneas e supralitorâneas, atingindo local-
mente no caso da Formação Três Marias fácies fluviais conti-
nentais.

Paleogeografl8
A bacia Bambuí se desenvolveu sobre uma crosta continen-

tal estável. É dividida em compartimentos alongados segundo
uma direção norte-sul por antigas falhas do embasamento, cujo
jogo durane a deposição dos sedimentos provocou a subsidên-
ci~ mais ou menos rápida dos diversos compartimentos uns
em relação aos outros. A sua forma original seria mais ou
menos concordante com os limites atuais de afloramento. Os
limites da bacia e a posição dos altos fundos são nitidamente'
indicados pela distribuição das fácies dolomíticas.

As variações de espessura observadas de peste para leste
indicam claramente uma transgressão no mesmo sentido com
a diminuição concornitante dos aportes detríticos, orientados
preferencialmente do SW para NE, e adelgaçamento dos inter-
valos pelíticos em direção ao Rio São Francisco.

Durante a transgressão, originada pela fusão das geleiras,
observa-se uma progressão das fácies do Grupo Bambuí. típico
em direção ao norte no Estado de Goiás e em direção ao sul
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no Estado de Minas Gerais. A transgressão maior ultrapassa
o alto fundo da Serra Geral de Goiás, onde afloram rochas
do embasamento perto das cidades de Galheiros, São Domin-
gos e Correntina, é progride para leste sobre o Craton São
Francisco em direção à Bacia de Irecê, hoje isolada, onde se
observa o desaparecimento do intervalo pelítico da Formação
Serra de Santa Helena.

Nesse contexto, vários domínios podem ser individualizados
(Fig. 1):

Domínio de plataforma estável com subsidência reduzida
na região do vale do Rio São Francisco.
Domínio de plataforma estável com subsidência relativa-
mente rápida na região da Serra de São Domingos, que
parece delinear o eixo principal da bacia.
Domínio da borda da bacia com subsidência localmente
acentuada, delimitado pelas fácies dolomíticas situadas
mais a oeste: Campos Belos, Nova Roma, Fazenda Co-
vanca.

Na hipótese de uma correlação da Formação Vazante com o
Grupo Bambuí Típico, as grandes espessuras das fácies dolomí-
ticas registradas na região de Vazante-Paracatu parecem indicar
uma faixa costeira mais instável, localizada sobre uma antiga
zona de fraqueza da crosta, permitindo assim a individualiza-
ção precoce dessas fácies em relação às fácies clássicas do
Grupo Bambuí.

Mineralizações Pb-Zn-CaF 2 -P 205
As mineralizações dePb-Zn-CaF2 e P20S associadas aos

sedimentos do Grupo Bambuí não apresentam até hoje grande
importância econômica, não ultrapassando geralmente o nível
de ocorrências.

- Ocorrênciasde Pb-Zn-CaF2 do Valedo Rio São Francis-
co - As mineralizações do Vale do Rio São Francisco foram
estudadas por numerosos autores (Moraes, 1937, 1958; Ro-
bertson, 1963; Gomes, 1956; Cassedanne, 1972a, b, 1973;
Lopes, 1979; Dardenne, 1976, 1979; Beurlen, 1973, 1974,
1979). Suas principais características foram sintetizadas por
Dardenne (1979):

a) A mineralização é associada a uma discordância erosiva
que se situa no contato dos dolomitos rosados sacaroidais com
os dolomitos bege litográficos na Formação Januária.

b) Essa discordância é relacionada a uma superfície de'
emersão que ocorre na parte superior do cilco regressivo de
sedimentação.

c) As mineralizações de Pb-Zn-Ca F2 se localizam no topo
e sobre os flancos de estruturas antic1inais individualizadas em
altos fundos durante a sedimentação (Fig. 6).

d) A paragênese é simples com os constituintes essenciais
representados por blenda, galena, pirita, fluorita. Nota-se o
teor relativamente alto em Ag e Cd do minério.

e) A concentração dos elementos metálicos é considerada
como sindiagenética e ligada a um ambiente de sedimentação
próximo à deposição dos evaporitos, com importante partici-
pação de sedimentos de origem algal.

f) As circulações diagenéticas sob cobertura, mais ou
menos tardias e concentradas nas proximidades da superfície
de emersão, ao longo dos eixos das estruturas anticlinais, indu:
ziram processos de dissolução local com desenvolvimento de
brechas e bolsões aos quais são associadas as ocorrências de
fluorita.

g) A tectônica rígida provocou a remobilização da minera-
lização preexistente nas falhas e fraturas.

h) A exposição à alteração meteórica desde a fase de aplai-
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namento Sul Americana até os tempos atuais favoreceu a oxi-
dação e a silicificação dos depósitos com desenvolvimento de
uma nova paragênese caracterizada pela presença de wilemita,
calamina, vanadinita, piromorfita e' minerais argentíferos,
aleÓl de uma acumulação mecânica de fragmentos de fluorita
nas depressões carsticas recentes.

- Ooorrém:ias de Fosfatos - Pequenas ocorrências de fos-
fatos aparecem nos sedimentos do Grupo Bambuí em posições
estratigráficas bem diferentes.

a) Ocorrências da região de Campos Belos (GO) -" Se si-
tuam na base da Formação Sete Lagoas, associadas com argili-
tos, siltitos e calcários argilosos depositados em pequenas
lacunas. A mineralização é estratiforme, lenticular e muito
influenciada pelo intemperismo com a formação de fosfatos
aluminosos do tipo wavelita.

b) Ocorrências da região de Cedro do Abaeté-Quartel Geral
(MG) e Fazenda Matinha (GO) - Se localizam perto da base
da Formação Serra da Saudade e são associadas a siltitos e
folhelhos verdes. A mineralização é estratiforme e lenticular,
com níveis ricos em intraclastos e pelIets substituídos por
colofanita. A deposição se realizou em ambiente marinho de
mar aberto (Ladeira e Leal, 1972: Guimarães, 1969).

IDADE
A idade do Grut>o Bambuí Típico é ainda sujeito a contro-

vérsia, mas unimamente admitida como Proterozóico Superior.
As datações radiométricas K-Ar, Rb-Sr e Pb-Pb forneceram
idades entre 600 e 650 m.a. (Amaral e Kwashita, 1967; Ama-
ral, 1966, 1968; Almeida e Hasui, 1969; Hasui e Almeida,
1970; Bonhomme, 1976). Essa idade corresponde certamente
ao último metamorflsmo que afetou os sedimentos do Grupo
Bambuí.

Os dados fornecidos pelos estromatólitos colunares indica-
ram uma idade compreendida entre 800 e 600 m.a. a partir
da id~ntificação de gymnosolenides (Marchese, 1974; Darden-
ne, 1979) e de Linnela avis (cf. Walter, 1972) segundo Ber-
trand-Sarfati (in Dardenne, 1979).
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Assim a idade do Grupo Bambuí se situa com segurança
na faixa entre 900 m.a. e 600 m.a.

A FORMAÇÃO VAZANTE
A região de Lagamar-Vazante-Paracatu-Unaí, orientada

grosseiramente NS e localizada na parte ocidental do Estado
de Minas Gerais (Fig. 1), constitui uma unidade geológica
composta por mitos, ordósios, quartzitos, metassiltitos, raros
calcários e abundantes dolomitos de origem algal. Tradicional-
mente essas litologias são. incorporadas ao Grupo Bambuí,
}I1as a. seqüência litoestratigráfica levantada por Dardenne
\1974, 1978, 1979) não permite uma correlação segura com a
estratigrafia clássica do Grupo Bambuí. Existe ainda a possibi-
lidade da unidade ser total ou parcialmente relacionada a um
conjunto mais antigo que o Grupo Bambuí. Por essas razões,
ela foi individualizada sob a denominação de Formação Va-
zante (Dardenne, 1978, 1979).

LITOESTRATIGRAFIA DA FORMAÇÃO VAZANTE
Na região de Vazante-Paracatu, observa-se de leste para

oeste três seqüências sedimentares distintas: a seqüência argi-
losa da Serra do Garrote e a seqüência argilo-dolomítica de
Vazante, que se interdigitam uma a outra enquanto a seqüên-
cia argilo-arenosa de Paracatu se encontra em contato anormal
(cavalgamento) sobre as duas precedentes.

Em duas áreas, a seqüência argilo-dolomítica foi particular-
mente bem estudada e dividida em várias unidades.

Litoestratigraf'18da Ãrea-tipo de Vazante (Fig. 7 e 88)
A seção-tipo da área se situa alguns kms ao sul de Vazante,

único lugar em toda faixa onde as unidades dolomíticas infe-
riores da seqüência são expostas (Dardenne, 1974, 1978,
1979).

V4ZANTE L.GAMAIII
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- Unidade A.
Ardósias verde a cinza escuro, àSvezes pretas e carbono-
sas, com lentes de quartzitos. A unidade se sotopõe e se
interdigita com todas as unidades. dolomíticas superio-
res.
Unidade B:
BI : Alternância de dolornitos róseos, rnicrocristalinos,

com níveis de brechas intraformacionais.
B2 : Dolornitos beges a r6seos, rnicrocristalinos, com

.

esteiras de algas e laminações convolutas alternan-
do com bancos de dolarenitos e brechas lamelares.

Unidade C:
Metassiltitós decompostos.
Unidade D:
DI - Dolornitos cinza escuro, laminados.
D2 - Dolornitos cinza listrados com laminações algais

e fmas intercalações centimétricas de dolomitos
rosados.

D3 - Dolomitos rosados com laminações algais e fmas
intercalações de chert, hematita e metassiltitos
verdes.

D4 - Metassiltitos argilosos, esverdeados, com raras
intercalações de bancos de dolornitos rosados.

Ds - Dolornitos rosados rnicrocristalinos homogêneos
intercalados com dolarenitos, brechas intraforma-
cionais e dolornitos com laminações algais.

Unidade E:
E I - Metassiltitos verdes com laminações arenosas,

intercalados com fmos níveis de quartzitos grossei-
ros, feldspáticos, às vezes congIomeráticos. Estru.
turas flaser.

E2 - Dolornitos r6seos intercalados com metassiltitos
verdes.
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N

1

FIG.Ba- MAPA iEOLOGICO ESQUEMA'TlCO DA REGIÃO DE VAZANTE- MG
(Seg. Dordenne.1978)

Unidade F:
DoloDÚtosrecifais com estromatólitos colunares, brechas
intraformacionais, dolarenitos, dolomitos laminados,
brechas lamelares.
Unidade G:
Seqüência argilo-dolomítica rítmica, cinza escuro e cinza
esverdeado claro, com lentes de dolomitos e metassilti-
tos.
Unidade H:
Lentes de dolomitos recifais com estromatólitos coluna-
res, de dolomitos algais laminados, de brechas intrafor-
macionais e de dolarenitos.
Unidade I:
Intercalações de metassiltitos rítmicos e ardósias calcífe.
ras, cinza esverdeado, com lentes de dolomitos cinza.
Contato anormal: Cavalgamento.
Unidade J:
Filitos grafitosos com intercalações de quartzi.tos.
Unidade K:
Filitos pretos grafitosos e ftlitos verdes.

Litoestratigrafia da Região do Morro do Caleário (Figs. 7 e 9a)
Na região do Morro do Calcário, as.fácies recifais são parti-

cularmente bem representadas assim como as unidades superio-
res onde a sedimentação pelítica é preponderante. Da base
para o topo, é possível identificar diversas unidades:

Unidade A:
Ardósias verdes a cinza escuras, às vezes pretas a cinza
escuro, com lentes de quartzitos, interdigitando-se com
todas as unidades dolomíticas.
Unidade F:
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Dolomitos recifais com estromatólitos colunares, dolo-
mitos laminados, brechas, dolarenitos, dolomitos maci-
ços.
Unidades G, H, I:
Metassiltitos rítmicos, ftlitos carbonosos, lentes de dolo-
mitos e calcários, ftlitoscalcíferos verdes.
Falha: Cavalgamento.
Unidade J:
Filitos grafitosos pretos com intercalações de quartzitos
e ftlitos verdes.

AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO-PALEOGEOGRAFIA-
-MINERALIZAÇÕES

A distribuição dos vários ambientes de sedimentação e das
fácies correspondentes reflete a paleogeografia e sua evolução
durante a deposição dos sedimentos da Formação Vazante,
controlando assim as mineralizações de chumbo, zinco, cobre
e fosfato associadas.

Ambientes de Sedimentação
Em toda faixa de Vazante, observa-se uma zonação das fá-

cies sedimentares de leste para oeste, que foram estudadas
sucessivamente por Cassedane (1964, 1968), Dardenne (1972
1974, 1976, 1978, 1979), Madalosso e Valle (1978), Campo.
Neto (1979) e Madalosso (1980).

- Ambiente Marinho Sublitorâneo - Está representado
pela Fácies Serra do Garrote que se situa a leste do cordão
dolomítico. Corresponde a uma sedimentação argilosa por
gravidade em mar aberto, abaixo do nível de influência das
ondas.
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- Ambiente Peri1itorâneo Carbonatado - Na parte inferior
da Formação Vazante (Serra do Poço Verde), predominam os
dolomitos algais laminados (esteiras de algas) intercalados com
intra e oodolarenitos, dolomieritos e intercalações de siltitos
verdes. Representam a interdigitação de fácies sublitorâneas,
.litorâneas, supralitorâneas e lagunares numa área onde as cons-
truções orgânicas não constituem um relevo muito acentuado
sobre o fundo da bacia e onde correntes e ondas do mar são
relativamente fracas.

- Ambiente Recual Litorâneo (Fig. 9b) - epreponderan-
te na porção superior da Formação Vazante, onde ocorre uma
barreira recifal descontínua de origem algal. À facies recifal
estromatolítica, submetida a ação violenta das ondas e corren-
tes, são intimamente associadas as facies de talus (brechas de
"Fore Reef"), de "Back-Reef" (brechas, dolarenitos) e de
laguna (dolomitos argilosos laminados, sedimentos argilosos
ricos em matéria orgânica).

- Ambiente de Planície de Maré Detrítico e Carbonata-
do - Esses ambientes são particularmente bem representados
nas unidades superiores da Formação Vazante, na região ao
norte do Morro do Calcário. e representado por fácies argilo.
-arenosos rítimicos, dolomitos argilo-carbonosos e mitos car-
bonatados (Madalosso e Valle, 1978; Madalosso, 1980).

- Ambiente Deltáico - Os mitos e quartzitos da seq~ência
de Paracatu caracterizam provavelmente um ambiente deste
tipo.

Paleogeograf"ta
A distribuição dos ambientes na região de Vazante-Paraca-

tu-Unaí reflete diretamente a paleogeografia e sua evolução na
época da sedimentação.

O desenvolvimento da sedimentação algal na faixa dolomí-
tica, sobre um alto-fundo precocemente endurecido, em condi-
ções de águas rasas, quentes e límpidas, permitiu o crescimento
das construções orgânicas que isolaram progressivamente uma
laguna a oeste em relação ao mar aberto a leste.

Em conseqüência, o mapeamento das fácies dolomíticas
permite a visualização da forma original de uma barreira reci-
fal, orientada grosseiramente norte-sul, localmente descontí-
nua em função da morfologia e das características do fundo da
bacia. _

A seqüência sedimentar mostra uma evolução regressiva no
seu conjunto, interrompida por breves eposódios transgressivos
que permitem a defmição de ciclos regressivos de sedimenta-
ção. Assim, observa-se um deslocamento das fácies orgânicas
em direção ao mar aberto e uma progradação das fácies lagu-
nares e de planície de maré em direção a leste. .

A espessura muito grande das fá~ies dolomíticas explica-se
por uma taxa de sedimentação muito elevada concomitante-
mente com uma subsidência rápida e contínua em valores mais
ou menos iguais.

Pequenos e momentâneos aumentos da velocidade de
subsidência correspondem aos breves episódios transgressivos
registrados na seqüência sedimentar. Progressivamente, se
atenua a velocidade da subsidência, o que explica na escala do
conjunto a organização em ciclos regressivos e a progradação
das fácies detríticas sobre as fácies dolomíticas.

Assim individualiza-se, ao longo da faixa Vazaflte-Paracatu,
um sulco, onde a sedimentação é muito espessa, que se localiza
sobre uma antiga zona de fraqueza com acentuada instabilida-
de na borda da bacia.

Mineralizações Cu-Pb, Zn- P2Qs
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Na Fonnação Vazante encontram-se os principais depósitos
minerais descobertos, no Grupo Bambuí, transformando-se a
região no principal alVOda pesquisa mineral nos sedimentos
pertencentes ao Proterozóico Superior.

- O Depósito de Zn-Pb de Vazante (MG)
Estudado sucessivamente por Moraes (1955), Moore

(1956), Guimarães (1%2), Ladeira et alü (1963), Amaral
(1968), Cassedanne (1972), Carvalho et alü (1962) e Dardenne
(1972, 1974, 1976, 1979), o depósito contém as maiores re-
servas brasileiras de ,zinco. As suas principais características são
resumidas a seguir:

a) A mineralização estratiforme aparece sob a forma de len-
tes associadas com intercalações de dolomitos rosados sublito-
gráficqs e de siltitos verdes, que se situam no topo de um ciclo
regressivo de sedimentação, ligado ao desenvolvimento de
espessaslentesdolomíticas(Fig. 8b).

.

b) Várias ocorrências de zinco e chumbo são conhecidas na
região porém as mais importantes correspondem a ocorrência
do Cercado na parte superior da Formação Vazante e ajazuda
de Vazante propriamente dita (Serras do Poço Verde, do Su-
curi e do Ouro Podre) que se situa na parte intermediária da
Formação Vazante.

c) O ambiente de sedimentação é perilitorâneo e caracteri-
zado pelo desenvolvimento muito importante de esteiras de
algas.

d) A mineralização primária é constituída por esfalerita,
galena e pirita. Foi remobilizada na forma de sulfetos associa-
dos com hematita nas grandes falhas longitudinais de direção
N45E durante o Ciclo Brasiliano. e pobre em Ag e relativa-
mente rica em Cd.

e) A mineralização sulfetada original foi oxidada durante a
fase de aplainamento Sul Americana, sendo transformada- em
calamina e wilemita.

- O Depósito de Pb-Zn do Morro do Calcário (MG)
A jazida do Morro do Calcário é nitidamente diferente do

depósito de Vazante e suas principais características podem
ser assim resumidas (Dardenne, 1972, 1976, 1978, 1979;
Moraes, 1975):

a) A mineralização é associada aos dolomitos intraclásticos
e oolíticos que constituem a fácies de "back-reef' do recife
do Morro do' Calcário, situado estratigraficamente na porção
superior da Formação Vazante (Fig. 9b).

b) A mineralização sulfetada, estratiforme e lenticular é
composta por esfalerita, galena e pirita. É pobre em. Ag e
relativamente rica em Cd. Os sulfetos, que constituem um
cimento precoce dos dolarenitos, evoluiram durante as fases
posteriores da diagênese a partir das circulações de fluídos
tardios.

c) A mineralização primária, principalmente a galena, foi
remobilizada nas falhas normais longitudinais de direção NS
e nas fraturas transversais durante a tectônica do Ciclo Bra-
siliano.

d) A alt~ração superficial foi pouco importante no depósito
do Morro do Calcário, atuando essencialmente sobre a minera-
lização moniana onde aparecem a wilemita e a calamina.

- Os depósitos de Fosfatos de Lagamar ~ Rocinha (MG)
Perto da cidade de Lagamar, importantes depósitos de fos-

fatos foram .descobertos pela CPRM numa: seqüência rítmica
constituída essencialmente por folhelhos, siltitos, fosforitos
e calcários pretos com pellets e intraclastos.

A mineralização estratiforme e lenticular é representada
por fosforitos argilosos e fosforitos intraclásticos e peloidais,
ricos em colofanita.
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o intemperismo é um fator importante de concentração
residual a partir da rnineralização original. Em superfície
desenvolvem-se fosfatos aluminosos ricos em wàvelita.

O depósito situa-se na seqüência ardosiana da Serra do
Garrote, o que em princípio deve corresponder a um ambiente
marinho sublitorâneo de mar aberto.

- Ocorrências de Cobre da Região de Paracatu (MG)
Na seqüência estratigraficamente superior ao Morro do

Calcário, diversas ocorrências de cobre foram descobertas por
Faria et alü (1970) e pela METAMIG (Madalosso, 1978,
1980). São disseminações extremamente fmas, associadas a
filitos e siltitos calcíferos verdes, que representam um episódio
transgressivo na porção superior da Formação Vazante. O am"
biente é descrito por Madalosso (1978, 1980) como do tipo
Sabkha, com desenvolvimento de gipsita.

Conclusões: As. mineralizações que Ocorrem na Formação
Vazante, mostram de oeste para leste uma distribuição carac-
terística de uma zonação que reflete a paleogeografia e a dis.
tribuição das fácies sedimentares:

- Cobre na fácies do tipo Sabkha perto do continente.
- Zinco e chumbo nas fácies de back-reef.
- Fosfatos nas fácies rítmicas de mar aberto.

IDADE
Os dados até hoje disponíveis sobre Formação Vazante são

ainda insuficientes para precisar a sua faixa de idade. Classica-
mente a formação é correlacionada ao Grupo Bambuí (Amaral,
1968; Cassedanne et alü, 1972; Almeida e Hasui, 1969; Hasui
e Almeida, 1970) em função de datações radiométricas entre
740 e 600 m.a. que indicam a idade do último metamorfis-
mo.

Os dados fornecidos pelo estudo das estruturas estromato-
líticas indicam uma faixa de idade muito ampla para ser consi.
derada como definitiva:

Conophyton Cylindricus Mas/ov (Moeri, 1972): 1650
m.a. -950 m.a.
Conophyton metu/a Kirichenko (Cloud e Dardenne,
1973; Dardenne e Campos Neto, 1976; Dardenne,
1979): 1350 - 900 m.a.

- Baica/ia (Dardenne e Campos N~to, 1976): 1350 -
6Om.a.

Tendo em vista as diferenças fundamentais observadas entre
a estratigrafia do Grupo Bambuí Típico e da Formação Vazan.
te, é possível essa formação constituir uma unidade mais antiga
que o Grupo Bambuí, mas tal hipótese carece ainda de maior
volume de informação.

TECTÔNICA
Até o presente momento, os estudos realizados não eviden-

ciaram diferenças marcantes na tectônica que afetou os grupos
Paranoá e Bambuí, com exceção da tectônica rígida anterior
a deposição do Grupo Bambuí na região de Nova Roma e
Campos Belos, onde o jogo de falhas orientadas NS e EW
favoreceu a erosão dos sedimentos do Grupo Paranoá. Por
essa razão, a tectônica dos grupos Bambuí e Paranoá é tratada
conjuntamente.

Desde o trabalho pioneiro de Freyberg (1932), foi destaca.
da a existência de duas fácies tectônicas nos sedimentos per-
tencentes ao Grupo Bambuí:

- Uma fácies horizontal denominada ''Camadas .Gerais"
- Uma fácies dobrada chamada "Camadas Indaiá"
A compreensão da distribuição relativa dessas fácies progre-

diu decisivamente com as observações de Ruellan (1952) na

região do Rio Cana Brava a leste de Unaí, que demonstrou a
passagem progressiva dos sedimentos dobrados do Grupo Bam-
buí a oeste para a horizontal em direção a leste.

Mas são os trabalhos da Prospec SIA. que forneceram os
mapeamentos regionais indispensáveis para uma interpretação
global das zonas dobradas e não dobradas do Grupo Bambuí
(Braun, 1968; Barbosa et alü, 1969; Barbosa et alü, 1970).
Esses trabalhos foram complementados pelas sínteses publi-
cadas por Almeida (1967,1969).

ZONAÇÃO TECTONICA
Costa et alü (1970) e Costa e Angeiras (1971) apresentam

uma tentativa de defmição de uma zonação tectônica integrada
a partir da individualização de zonas isópicas denominadas
tectonogrupos.

Uma revisão da zonação proposta foi realizada recentemen-
te por Dardenne (1978, 1979) e por Campos Neto (1979),
mostrando que, fundamentalmente, existem cinco zonas isó-
picas onde o grau de deformação e o metamorfismo crescem
de leste para oeste (Fig. 1).

Zona Cratônica Estável ou Zona de Januária
Nessa região, os sedimentos do Grupo Bambuí são subhori-

zontais, apresentando fracas e amplas ondulações com planos
axiais verticais. Essa zona pode ser dividida numa subzona com
subsidência fraca (região de Januária propriamente dita) onde
a espessura dos sedimentos do Grupo Bambuí é reduzida e
uma subzona com subsidência alta (região da Serra de São
Domingos) onde a espessura dos sedimentos do 'Grupo Bambuí
é muito importante (Fig. 10). As variações de espessura do
grupo são devidas ao jogo. durante a sedimentação, das grandes
falhas longitudinais NS que foram reativadas durante o Ciclo
Brasiliano.

Zona de Unaí
Mostra dobramentos intensos, isoclinais, com eixos em

tomo de NS a N20E e plano axial mergulhando forte para
oeste. Esses dobramentos são frequentemente acompanhados
por dobras desarmônicas (Fig. 11).

Zona de Vazante
Caracteriza-se pela aparição da xistosidade metamórfica nas

fácies pelíticas, acompanhando as dobras isoclinais da primeira
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fase, com eixos orientados NlO-25W, às quais. sucedem as
dobras' da segunda fase com eixos variando entre NS e N25E.
Coqesponde ao domínio. das ardósias, onde as espessas lentes
dolomíticas comportam-se como blocos rígidos durante os do-
bramentos, não participando da deformação plástica. A vergên-
cia dos dobramentos das primeira e segunda fases é para
leste.

Zona de Paracatu-Serra da Canastra-Serra dos Pilões-Ibiá
Corresponde ao domínio dos filitos sericíticos e cloríticos,

frequentemente grafitosos. Nessa fácies, francamente epimeta-
mórfica,encontram-se as duas fases já assinaladas na zona de
Vazante, com eixos NlO-25W e NS-N25E, mas com planos
axiais mergulhando de uns 20 a 30 graus para oeste. É carac-
terizada por grandes deslocamentos horizontais com cavalga-
mentos e "nappes de glissements", bem demonstrados na
região de Brasília, Cristalina e Serra dos Pilões. O grau de meta-
morfismo "xisto verde baixo" atinge as unidades dos grupos
Paranoá, Canastra, Araí, Bambuí e da Formação Ibiá.

Zona dos Micaxistos Araxá
Nas unidades consideradas geralmente como mais antigas

que os grupos Bambuí e Paranoá, as fases de dobramentos
anteriormente descritas são impressas nos micaxistos do Grupo
Araxá e precedidas por uma fase anterior, isoclinal, com
dobras deitadas e eixos orientados ,entre N45 e N70W.

Em toda região dobrada estudada, as principais fases de
deformação citadas nas linhas anteriores são sucedidas por
fases de deformações menores .com eixos orientados respecti-
vamente N50W, N30E e EW. Essas fases são responsáveis pelos
kincks observados nas fácies metamórficas.

TECTÔNICA RIGIDA
A tectônica rígida é, na sua maior parte, correlacionada

com a segunda fase principal com eixo em volta de NS e N25E.
É caracterizada pelas grandes falhas inversas longitudinais de
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ângulo alto_(70 a 800) que podem ser traç~das so~re ce~tenas
de kms através dos Estados de Mtnas GeraIS e Goiás (FIg. 1).
Elas refletem antigos acidentes do embasamento, já ativos no
sentido normal durante a sedimentação e reativadas no sentido
inverso durante a tectônica compressiva desenvolvida de oeste
para leste. .

Os rejeitos verticais dessas falhas podem ultrapassar 2000m
como no caso da falha longitudinal da Serra de São Domingos,
onde a falha mostra ainda uma movimentação levógira que
afeta os sedimentos dos grupos Bambuí e Paranoá.

Na bOTda ocidental da bacia Bambuí (Fig. 12) as falhas
ineversas de. ângulo alto transformam-se em cavalgamentos ho-
rizontaiS e nappes de glissements, cujos exemplos mais caracte-
rísticos se situam nas regiões de Caldas Novas (Drake Jr.
1980), Brasília (Ladeira et alü, 1971; Dardenne, 1978, 1979),
Cristalina (Faria, 1970; Faria et alü, 1970) e a Serra dos Pilões
(Barbosa et alü, 1970; Dardenne, 1978, 1979; Campos Neto,
1979).

As falhas normais longitudinais e transversais, posteriores às
principais fases de deformação se apresentam orientadas suces-
sivamente NS, N30E, N45W e EW (Dardenne e Campos Neto,
1976; Dardenne, 1978, 1979; Campos Neto, 1979).

Grandes estruturas dômicas (Caldas Novas, Cristalina, Bra-
sília) se desenvolveram após o relaxamento dos esfórços com-
pressivos da segunda fase.

A maior parte das falhas normais e inversas foram reativadas
durante a tectônica pós-Cretáceo e participaram dos movimen-
tos epirogênicos que afetaram o conjunto da plataforma brasi.
leira.
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PARTE V

FAIXA ARAÇUAÍ

CONTRIBUIÇÃO A ESTRATIGRAFIA E TECTÔNICA

DA FAIXA DE DOBRAMENTOS ARAÇUAÍ

Joachim Kt1Tfunlcel
José Carlol Schmt1t

Barbara Stewart Karfunlcel
Inltituto de Geocilncilll -UFMG.

During the last eight years, systematic studies have been carried out in areas compri-
sing rocks of the Macaúbas Group on the eastem border of the São Francisco Craton
in the State of Minas Gerais. The studies have revealed the existence of a key bed, the
tillite, which gives rise to a three-fold lithologic division: Inferior Formation (pre-
-tillite), Middle Formation (tillite) and Superior Formation (post-tillite), the litho-
logy and origin of these rocks are discussed. Structural analysis were made in the
Araçuaí-Salinas region, on the basis of RADAR and ERTS pictures. The area was
divided into 17 subareas. The _ similarity of the results of the structural analysis pre-
cludes coincidence. The results of these analysis are further supported by field obser-
vations and conventional photo interpretation at a scale of 1:40.000. Four principal
directions may be distinguished, as well as two secondary directions, the former
being related to events during the Brasil Cycle, the latter may have been orjginated
through induced iectonics. The terciary sediments in the area are eut and bounded
by lineations. Comparative studies between the results of quantitative analYsis of
Terciary and Precambrian areas indicate a reactivation of alI systems in the region
during post-Terciary times. tentatively, the fold belt of Araçuaí is correlated with
other areas to the south and west of the SioFrancisco Craton.

INTRODUÇÃO
Desde o início da década 70 vem sendo realizados estudos

detalhados e mapeamentos sistemáticos na escala de 1:40.000
e 1:60.000 de regiões constituídas por rochas do Grupo Ma-
caúbas desde ao norte de Belo Horizonte até a divisa entre os
Estados de Minas Gerais e Bahia. A seqüência estratigráfica,.a
distribuição geográfica, o estilo tectônico e metamórfico, bem
como datações radiométricas dessas rochas, justificam desta-
cá-Ias de outras unidades, como por exemplo "Espinhaço".

Nesse trabalho não queremos entrar em discussão sobre a
validade de termos como Série, Supergrupo, Associação, As-
sembléia, Complexo, Suite. Concordamos com Braun (1979),
de que a terminologia estratilráflCa no Brasil 6 ainda confusa,
e que vários pelquisadores tentam criar termos locais, sem
validade regional. Doutro lado denominações mais antigas,
como as de Derby (1906), Moraes (1929), e outros, não
podem ser eliminadas.

Nas últimas décadas a denominaçio "Grupo Macaúbas",
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tem sido utilizada, a qual preferimos manter. Evitamos tam-
bém tentar, qualquer correlação com o "Grupo Bambuí",
por razões já bastante conhecidas.

Infelizmente persiste a idéia de que a seqüência Macaúbas é
constituída somente por "metagrauvaca seixosa". Essa rocha é
apenas uma unidade. Trabalhos mais recentes, além de esclare-
cer defmitivamente a gênese dessa "metagrauvaca seixosa" ,
deram também ênfase especial à subdivisão litoestratigráfica
deste Grupo.

No que se refere à geologia estrutural, os resultados até
agora obtidos permitem lançar algumas idéias a respeito do
estilo tectônico. Estas idéias, fundamentadas em dados prefe-
rencialmente qualitativos e localizados, o que de certa forma
restringem sua extrapolaç40, quando da teritativa de interpre-
taçlo do conjunto.

O presente trabalho, fundamentado em estudos detalhados,
pretende contribuir no sentido de melhor caracterizar as uni-
dades litoestratigráficas do Grupo Macaúbas e, através de uma
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análise estrutural quantitativa da região de Salinas-Araçuaí,
trazer subsídios a interpretação tectônica desta importante
faixa de dobramentos, denominado de Araçuaí, por Almeida
(1976).

ESfRATIGRAFIA
Nos estudos sistemáti~s de regiões constituídas por rochas

do Grupo Macaúbas, na borda oriental do Craton de São Fran-
cisco, no Estado de Minas Gerais, entre outros, incluem-se:

Serra do Cipó, ao Norte de Belo Horizonte (Hettich &
Karfunkel, 1976, relatório inédito);
Barragem Paraúna, ao Sul de Goveia (Karfunkel & Het-
tich, 1976, relatório inédito);
Serra do Cabral (Walde, 1976, Viveiros & Walde, 1976);
Serra Mineira (Schmidt, 1972);

- Mendanha/Couto de Magalhães/Itamarandiba (Hettich,
1975);

- Terra Branca/Itacambira/Grão Mogol (Karfunkel & Kar-
funkel, 1975);

- Turrnalina (Karfunkel & Hettich, 1976, relatório inédi-
to);

- Salinas/Araçuaí (Karfunkel, 1978, in Correia Neves et alo
1978).

Em todas estas áreas as seqüências litológicas são similares,
permitindo subdividí-las em 3 Formações:

Formação Superior: Seqüência Heterogênea de quartzi-
tos, metasiltitos, mitos e xistos verdes (mais que 500 m);
Formação Média: Tilitos e sedimentos glacio-marinhos
(20-350 m);
Formação Inferior: Seqüência de quartzitos impuros
com intercalações de conglomerados (0-200 m).

Essa subdivisão está baseada na camada chave, constituída
por tilito e sedimentos glacio-marinhos. A fim de evitarmos
discusslSes quanto a validade de denominações locais, usamos
os termos Inferior (pré-tilito), Médio (tilito) e Superior (pós-
-tilito ).

Essa Formação Média, entendemos o conjunto de camadas
total ou parcialmente constituídas por rochas geradas em am-
biente glacial ou seja, que durante urna época glacial, podem
conter intervalosde sedim{:ntaçãointerglacial .

Na Formação Inferior e Superior não existem evidências
de clima frio, argumento que justifica esta subdivisão.

FORMAÇÃO INFERIOR
As rochas da Formação Inferior geralmente estão sobrepos-

tas em discordâncias com as do Supergrupo Espinhaço (1?flug,
1965, Isotta et alo 1969, Frank, 1971, GorIt, 1~72, Hettich,
1975, Karfunkel & Karfunkel, 1975, Walde, 1976, etc.).

Esta Formação é constituída por quartzitos impuros, de
granulação variável, geralmente grosseira, com intercalações
de conglomerados. Os conglomerados são distribuídos em
forma de lentes.

Esses sedimentos foram interpretados por Karfunkel &Kar-
funkel, (1975) como depósitos em ambiente litorâneo. A dire-
ção de transporte não coincide com a do Supergrupo Espinha-
ço. Na Serra do Cabral essa Formação encontra-se ausente e a
Formação Média (o tilito) está sobreposta diretamente sobre
os quartzitos do Supergrupo Espinhaço. É possível que os
sedimentos da Formação Média não foram depositados nessa
região, mas, é mais provável que foram depositados e posteri-
ormente erodidos (pelas geleiras). O aumento da sua espessura
de W para E é um argumento em favor dessa idéia (Vide Kar-
funkel &Karfunkel, 1976). .

FORMAÇÃO MÉDIA
A Formação Média é portadora das mais variadas denomi-

nações, como exemplo: Conglomerado Jequitaí (Derby, 1881),
metagrauvaca conglomerática (Schmidt, 1972), Formação Ter-
ra Branca (Karfunkel & Karfunkel, 1975), tilito Macaúbas
(Walde, 1976), diamictito (Walde & Karfunkel, 1978) etc.
A gênese dessas rochas tem sido motivo de controvérsias. Mo-
raes & Guimarães (1930, 1931) foram os primeiros a sugerir
uma origem glacial para esses sedimentos. Renger (1970) supôs
ser o Macaúbas, molassa da orogênese Minas. Essa idéia foi
aceita por vários autores, Schmidt (1972) interpretou-os como
sendo gerados por correntes de turbidez. Pesquisas detalhadas
nos últimos anos (Isotta et al, 1969, Hettich, 1975, Karfunkel
& Karfunkel, 1975, Walde, 1976, Hettich & Karfunkel, 1978,
etc.) forneceram urna série de evidências que permitem inter-
pretá-los como sendo efetivamente de origem glacial. As evi-
dências mais importantes são as seguintes:

Sedimentos clásticos grosseiros contendo seixos e fragmen-
tos de rochas de tamanho e forma variável; seixos em forma de
ferro de engomar (flat-iron lorm); seixos estriados e polidos;
seixos pingados (Dropstones); superfícies estriadas e polidas;
sedimentos tipo outwash; esker; varvitos; ampla área de dis-
tribuição (em Minas Gerais mais do que 500 km na direção
N-S); transição faciológica (ambiente terrestre-glacial para
marinho-glacial).

O grande problema da denominação desse tilito é a abun-
dância de nomes descritivos, genéticos e estratigráficos. Em
termos de subdivisão da seqüência Macaúbas parece-nos justo
utilizar por enquanto termos gerais, como, por exemplo,
Inferior (pré-tilito), Médio (tilito) e Superior (pós-tilito),
pois a única unidade chave é p tilito.

Na região de Jequitaí-Serra do Cabral o tilito é "típico"
(espessura 20-30 m) enquanto nas ocorrências situadas a
leste, trata-se de sedimentos glacio-marinhos (espessura de
300-400). Essas e outras evidências, comparadas com con-
ceitos atuais (de geleiras recentes) levaram Hettich (1975),
Karfunkel & Karfunkel (1975) e Walde (1976) a desenvolver
o seguinte modelo: Glaciação continental da região cratônica,
tendo a oeste tilitos verdadeiros, e a leste urna faixa marginal
constituída por sedimentos glacio-marinhos. As análises de
tendência superficial (Trende Surface Analises) de Walde
(1976), indicam que a direção de transporte do gelo foi apro-
ximadamente de W para E.

fORMAÇÃO SUPERIOR
A Formação Superior é heterogênea. Ocorrem quartzitos,

metasiltitos e filitos subordinados. Entre Couto de Magalhães
e Caçaratiba ocorrem intercalações de xisto verde. Hettich
(1975) dividiu o Macaúbas Superior (pós-tilito) em quatro
unidades:

- quartzitos de.granulação fma a média (200 m);
- xistos verdes (50-'200 m);

.

quartzitos de granulação média (300 m);
- alternância de mitos, metassiltitos e quartzitos (200-

300 m).
Karfunkel & Karfunkel (1975) estudando a seqüência na

região de Terra Branca-Grão Mogol. descreveram,a seqüência
como alternância de quartzitos, metassiltitos e mitos com in-
tercalações de xisto verde (350 m), sem no entanto ser possí-
vel estabelecer uma seqüência válida para todas as ocorrên-
cias, em vista das mudanças faciológicas. O metamorfismo cres-
ce de oeste para leste. Na região da Serra do Cabral as rochas
não são metamorflZadas (Walde, 1976).
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Perto de Couto Magalhães observa-se os primeiros indícios de Araçuaí-Salinas, onde foram consideradas todas as esp6-
de metamorfismo (Hettich, 1975) e a leste de Caçaratiba as cies de lineações, elaborou-se o mapa estrutural da área, o
rochas mostram metamorfismo nítido (Karfunkel & Karfun- qual contou ainda com apoio de campo, interpretaçiO de fo-
kel, 1975). Os sUtitos perto de Caçaratiba passam a SE, quart- tografias aéreas convencionais (escala: 1.40.(00) e interpre-
zo-biotita-xistos com grandes biotitas poiquiloblástic~s (Het- tação de imagens de ERTS.
tich, 1975, Karfunkel & KarfunkelI975). Após observação detalhada do mapa (fll. 1), três lio as

Estudos recentes por Karfunkel, na região entre Araçuaí feições que mais se destacam:
e Salinas (In: Correia Neves et al 1978) revelaram uma seqüên- 19) Uma grande falha de empurrão, no sentido NNE/SSW
cia na Formação Superior, que permite subdividi-Ia em 3 mem- 29) Uma "discordância", na própria seqüência do Grupo
bros. Sobreposto ao tilito, que ocorre ca. de 14 km a W de Macaúbas, mais precisamente na unidade B da For-
Salinas, ocorre o -membro A (Inferior), consti(uído por quart- mação Superior;
zitos impurosde granulaçãomédiaa grossa(espessurade :!:200 39) Uma Série de lineações que cortam ou delimitamas
m), às vezes de composição arcosiana. rochas do Cenozóico.

Sobreposto ao membro A encontra-se o membro B (médio), No intuito de explicar tais feições, procedeu-se uma análise
com uma espessura aproximadamente de 300 m é constiruído estrutural quantitativa, mediante o tratamento de um número
principalmente por quartzo-biotita-xisto. Em vários lugares os superior a 3.000 medidas em 17 sub-áreas.
xistos são portadores de granada (porfiroblastos de até 5 mm) Examinando-se as projeções polares das diferentes sub-áreas
e estaurolita (indivíduos geminados com até 6 cm de compri- (Fig. 2), nota-se 4 sistemas principais:
mento). Quatro quilômetros a nordeste de Cel. Murta e perto NNE/SSW
do contato com o granito, ocorre cordierita-biotita-xisto, NE/SW
portador de turmalina, dando evidências de metamorfismo de ESEfWNW
contato, fato observado por Sã (1977). Como intercalações, SSE/NNW
encontram-se nos xistos, camadas ou lentes de quartzitos de Além desses quatro principais, outras direções de menor ex.
pequena espessura, que podem atingir até 30 m, sendo mais pressão como 5-100 (quase N/S) e 90-950 (quase WfE),
freqüentes perto do contato com o membro superior. O mem. podem ser observadas.
bro C (superior), com mais de 200 m, de espessura, é consti- Antes de se iniciar a tentativa de interpretar a origem desses
tuído por quartzitos mais fmos do que os do membro A. As sistemas, é necessário considerar:
estruturas sedimentares são bem preservadas. Em vários luga- 19) Na região ocorrem somente rochas do Grupo Macaft.
res encontra-se conglomerados polimictos de até 15 m de bas (além da cobertura Cenozóica) e que 510intrudi-
espessura. _

Essa subdivisão da Formação Superior do Grupo Macaúbas
é funcional na porção ~ da faixa de dobramentos Araçuaí
(em MG). Na porção Sul, os afloramentos são escassos e de
extensão restrita, difICUltando, assim a sua utilização.

Cobra (1970) escreve que na-região de Salinas ocorrem
dois tipos de xistos: Um, mais velho, contendo corpos peg-
matíticos (a leste) e outro, mais novo, sem pegmatitós. Nossos
estudos de campo revelaram de que se 'trata da mesma litolo-
gia. Os pegmatitos, como vários autores comprovam, estio
condicionados às proximidades das intrusões graníticas (por
exemplo Sá, 1977), motivo pelo qual a parte oeste do xisto
Macaúbas é consequentemente despovoada de pegmatitos
(detalhes vide: Correia Neves et al. 1978).

A Formação Superior do Grupo Macaúbas é intrudida por
rochas granitóides, que se continuam até as ocorrências de
Medina. Essas rochas granitóides si'o de composição adame-
lítica. As rochas granit6ides perto do contato com o xisto
(Unidade B, Formação Superior) incluem inúmeros xenólitos
de xisto de formas alongada ou arredondada e de tamanho
variável.

Datações geocronol6gicas por isócronas Rb/Sr em rocha
t<>tal(Sá & Kawashita, 1976) indicam, para osxistos a N de
Araçuaí, uma idade de metamorfismo de 600 :!: 8.ma. e os
granitos, neles intrudidos, fornecem dados de S17:!: 7 m.a.

Outras rochas de idades mais recentes, segundo Hartt
(1870) de idade terciária, ocorrem nessa faixa de dobramen-
tos, r.cobrindo as seqüências Pré-Carnbrianas. São sedimen-
tos brancos-arnarelados, horizontais a. sub-horizontais, de
composição sititica e arenítica, às vezes arcosianas, po4endo
atingir 50 m. de espessura.

----

TECfONlCA
Através da interpretação de imaaem de Radar na região
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das por granitos tardios;
2C?) Há vários autores favoráveisà idéia de que o Sistema

Vellias
.

foi reativado durante o Ciclo Brasiliano.
Apesar de tais aspectos, várias evidências permitem conside-

rar que as lineações NNE/SSW ( :t 250) originaram-se de forças
tangenciais.no fmal da sedimentação Macaúbas. São forças de
GOmpressãono sentido NNW que deram origem a várias falhas
de empurrão (vide também flg. 3). Uma confIrmação dessa
interpretação é o fato.. de que essa direção concorda com o
estilo tectônico geral da região: As dobras com vergência níti-
da no sentido NNW, tem eixos NNE/SSW, como é bem visível
na região de Barra do Salinas (Fig: 2-Y). Provavelmente nem
todas as lineaç~s seguindo essa direção representam falhas
de empurrão.

Como a direção geral dessas falhas é paralela à direção geral
do acamamento, muitas "lineações" pertencentes a esse sis-
tema, são nada mais do que a interseção de planos de acama-
mento com a superfície. De qualquer maneira esse sistema
representa um dos estágios fmais da orogênese brasiliana nesse
trecho da faixa de dobramentos Araçuaí. Mais ao Norte perce-
be-se uma curvatura dessa Direção (Fig. 2-x) quando o rumo
muda para NE.

O sistema NE/SW ( :t 50-550) é de interpretação mais
complexa. Observando-se a "discordância" na Formação Su-
perior do Grupo Macaúlias nota-se que uma lineação muito
bem desenvolvida desse sistema corta exatamente a "linha de
discordância", além de outras menos desenvolvidas, posicio-
nadas paralelamente. (Figs. 1 e 3). A explicação mais razoávet
para essa "feição" nos parece a seguinte:

No fmal do Ciclo Brasiliano intrudiram-se na seqüência
Macaúbas granitói~s tardios, cujos corpos pegmatíticos, ge-
míferos, são bem conhecidos. Havia no fmal do tempo brasi-
liano, além das forças de compressão, ainda uma época de dila-
tação da crosta terrestre. A antiga teoria de Daily do overhead-
-stoping parece em parte ser útil nesse caso. Inúmeros xen6litos
de tamanho e forma variável comprovam a idéia. Os maiores

/ /
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são muitas vezes angulares, os men<:>resarredondados ou elip-
soidais. Observando a localização dos granitóides no mapa
(Fig. 3) nota-se que a maior massa ocorre a Norte da lineação
3 e a SE da lineação 2. Parece-nos que, pela intrusão granitói-
de, houve um movimento vertical e giratório da crosta, expli-
cando-se assim o surgimento do espaço necessário à intrusão.
As rochas do Macaúbas, já no estado rígido, quebravam ao
longo dessa linha de ,fraqueza. Esse tipo de falha denomina-se
de dobradiça (scissor-fault). O eixo da dobradiça está situado
aproximadamente no círculo X (flg. 3). O Bloco A foi levan-
tado em relação ao B (movimento relativo) ao longo da linha
3. A Fig. 4 mostra o desenvolvimento desse mecanismo, que as-
sociado a erosão, confIgura a "discordância" que aparece na ima-
gem. É lógico que uma só lineação não fornece um sistema
para efeito de interpretação quantitativa. Na realidade o meca-
nismo da "falha dobradiça" deve ser muito mais complexo e
acompanhado por vários fenômenos semelhantes de magni-
tude menor, e somente da análise do conjunto resulta. um
sistema. O anticlinal ao redor de Q, na Fig. 2 (comparar com
a Fig. 1), parece não ter sido afetado pelo movimento da "fa-
lha dobradiça". A falha de empurrão (flg. I)-mostra curvatura
na parte superior do mapa no sentido NW. O nível de erosão
na parte E do mapa é mais baixo do que na parte W. Nos pare-
ce que essas evidências não somente explicam o fenômeno,
mas também delimitam áreas não afetadas por esse movimen-
to (a Norte, Sul e Oeste). Será interessante confumar essa
interpretação mediante comparações com outras áreas vizinhas
situadas a leste.

Os sistemas 1 e 4 são mais novos do que o sistema 3 (Fig. 3)
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pois não foram afetados p.>r ele. Eles representam o estágiO
fInal do Ciclo Brasiliano. Provavelmente são também conse-
qüências das intrusões tardias. Além da falha dobradiça e fenô-
menos associados, a crosta terrestre da região dilatou-se. Ori-
ginaram-se falhas de gravidade e fraturas de dilatação. Várias
falhas nessa região foram interpretadas por Cobra (1970) como
falhas de gravidade. Na região Barra do Salinas foi feita uma
análise estrutural quantitativa do sistema de diaclasamento (no
campo), afIm de comprovar o mecanismo da intrusão pegrnatí-
tica no quartzito Macaúbas (Formação Superior, Unidade A).

Constatou-se que o sistema estava ligado ao estilo da dobra
que ocorre na área, a qual se originou possivelmente durante e
como conseqüência das forças de compressão no sentido NW.
Durante a intrusio granítica tardia, houve dilatação. Zonas de
fraqueza existentes, tais como as diáclases, podem ter sido
reativadas. A granulação relativamente fma da zona mural dos
pegmatitos, composição semelhante entre corpos pc:gmatíticos
vizinhos, zonas gráfIcas bem desenvolvidas e outras evidências
de campo, mostram que os pegmatitos foram gerados a partir
de sistemas alcalinos residuais, ricos em voláteis e injetados
forçadamente nas rochas encaixantes, usando essas ~onas de
fraqueza para sua penetração. A atitude dos maiotes corpos
pegmatíticos nos quartzitos é idêntico com as atitudes ptin-
cipais dos sistemas de diáclases. Como conseqüência da dila-
tação da crosta terrestre, originada pela intrusão granítica,
formaram-se falhas de gravidade, bem como fraturas, que tam-
bém podem ser conseqüência de reativação.

As direções secundárias, como por exemplo N/S e WtE não
conseguimos interpretar. Vários autores estão citando reativa-
ções de falhas mais antigas, durante o Ciclo Brasiliano. Os 4
sistemas principais foram relacionados com o Ciclo Brasiliano.
É possível que direções secundárias representem sistemas mais
antigos, conforme opinião de vários autores, como o sistema
0-100, comum no Espinhaço. Pretende-se extender esse tipo
de análises às regiões situadas a oeste da examinada, analisan-
do-se assim também rochas do Espinhaço e pré-Espinhaço, que
através de resultados quantitativos comparados, possam refle-
tir evidências que permitem comprovar tectônica induzida.

A terceira feição, descrita na página , mostra que o
cenozóico (Cobertura Terciária) é cortado e delimitado por
lineações, que analisadas quantitativamente e comparadas
com as que ocorrem nas áreas Pré-Cambrianas pr6Kimas, nos
permitem concluir que os sistemas que cortam e delimitam
o Cenozóico, quatro direções principais e duas secundárias
sio semelhantes aos sistemas descritos anteriormente.

O Ciclo Brasiliano é o último evento orogênico conhecido
na região. Segundo Hartt (1870), depositaram-se durante o
terciário sedimentos continentais em várias bacias. Esses sedi-
mentos cobriam todos os metassedimentos e rochas magmáti-
cas, bem como todas as lineações Pré-Cambrianas. Como,
atualmente, os sedimentos Terciários ocorrem em nível eleva-
do, deduz-se sobre levantamentos epirogenéticos tardios. A se-
melhança entre os sistemas que cortam o Terciário e os siste-
mas Pré-Cambrianos, nos levam a conclusão, de que todas as
lineações foram reativadas durante uma época p6s-Terciãria
ou seja, o resultado das análises comparativas dos sistemas das
lineações fornecem evidências para uma confumação do tecto-
nismo induzido uma reativação de sistemas Pré-Cambrianos
durante o pliopleistoceno.

------

CORRELAÇÕES E CONCLUSÕES
A subdivisão sugerida para o Grupo Macaúbas, está baseada

na presença da camada-chave, o tilito, rocha de fácil identm-
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cação e a mais característica da seqüência.
O período da glaciação foi relativamente curto, como pode-

-se verifIcar pela espessura dos estratos glaciais. A formação
média representa apenas uma fraçã'o limitada da seqüência
inteira. Segundo Almeida (1976) "A Formação Jequitaí e suas
correlativas testemunham um episódio climático havido por
ocasião do desenvolvimento do estágio estrutural inferior nos
geossinclíneos marginais aos Cratons do São Francisco e Gua-
poré, que então se achavam em maior parte se não inteiramen-
te emersos. Geleiras continentais da grande glaciaçã'o havida
em muitas regiões do mundo, no fma1 do Pré-Cambriano,
depositaram sobre ambos verdadeiros tilitos, sedimentos
fluvio-glaciais e glaciolacustres".

Para comparar a faixa de dobramentos Araçuaí com outras
faixas orogênicas ao S e a W do Craton do Sio Francisco é r
cessário encontrar uma faixa semelhante em termos de idade
e seqüência estratigráfica, de estilo tectônico semelhante e
metamómco correspondente.

Na parte SW do Craton do São Francisco, foram encontra-
das várias evidências indicando rochas de origem glacial. Carva-
lho et al (1968) propuseram o nome de "Formação Topázios",
para designar as rochas para-conglomeráticas (tilitos) e varviti-
cas dispostas em tomo do alto de Cristalina". Os autores men-
cionam várias evidências em favor da origem glacial desse para-
conglomerado como por exemplo, seixos estriados, seixos
facetados com forma típica de ferro de engomar, e varvitos.
Sobre a seqüência estratigráfica escrevem apenas "O paracon-
glomerado, que repousa em disconformidade sobre membros
arenosos da Formação Cristalina..."

No trabalho de Dardenne et al (1978) os autores apresen-
tam uma "síntese" sobre os paraconglomerados já conhecidos
e os recentemente descobertos na borda ocidental do Craton
do Sã'o Francisco nos Estados de Minas Gerais e Goiás. Esses
paraconglomerados de origem glacial e representantes de um
antigo tilito, ocupam uma posição estratigráfica na base das
formações argilo-carbonatadas do Grupo Bambuí, "Uma si-
tuação semelhante como na borda oriental do Craton do São
Francisco onde a base do Grupo B.arnbuí é representada por
um tilito denominado Grupo Jequitaí, Grupo Macaúbas no
Estado de Minas Gerais e Formação Bebedouro no Estado
da Bahia". De fato, comparando-se as colunas estratjgráfIcas
de Dardenne et al (1978), de Hettich (1975) e Karfunkel
& Karfunkel (1975) observa.se a grande semelhança. Almeida
(1976) faz comparações entre a faixa de dobramentos Araçuaí
e a de Brasília. Sobre a ligação no sul ele observa "As exposi-
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ções de Grupo São João Dei Rei, que no sul de Minas Gerais
representam a continuação da faixa de dobramentos Brasília,
descreve grande arco com concavidade voltada para o ante-país
cratônico a norte", e ''verifica-se, portanto, que de norte para
sul níveis cada vez mais profundos, da crosta estão expostos.
Urna conseqüência bem evidente desse processo foi a destrui-
ção pela erosão, da continuidade que deve ter existido à bor-
da do Craton, entre os Grupos São João DeI Rei e Macaúbas".

Leonardos (1940) descreve, que na região de Carandaí,
ocorrem rochas que mostram grande semelhança com o
Macaúbas do Norte de Minas Gerais, equivalente do Grupo'
Lavras de Derby (1905), a qual denominou de "ForfIlação
Carandaí". Mais tarde, Ebert (1957), mapeando a região de
Carandaí interpretando as mesmas rochas corno sendo tilito
confirmou a idéia de Leonardos, além de criar duas unidades
mais novas, denominadas de Formação Barroso e Formação
Prados.

Trabalhos de mapeamento geológico em escala 1:25.000
vêm sendo desenvolvidos pelo IGC-UFMG na borda sul do
Craton do São Francisco. Um dos objetivos é encontrar mais
evidências que permitam uma comparação com a faixa de do-
bramentos Araçuaí. Tanto Leonardos corno Ebert não conta-
vam com as evidências necessárias para chamar a rocha de ti-
lito, apenas o aspecto seria comparável ao do tilito Macaúbas.
O Tilito de Carandaí ocorre localmente a NE da cidade de
Carandaí, numa pequena área de distribuição. Estranho é o
fato, que na faixa de dobramentos São João DeI Rei, o tilito
ocorre somente numa área de poucos quilômetros de exten-
são, para mudar logo para sedimentos caracteristicamente
marinhos, destituídos de contribuição glacial. Essa heteroge-
neidade dentro da mesma unidade (Formação Carandaf)
permanece ainda inexplicável. Talvez a divisão litoestratigrá-
fica necessite de um reestudo. Os trabalhos em andamento
querem estabelecer colunas estratigráficas dentro do Grupo
São João DeI Rei, entre Carandaí e Lavras, além de análise
estrutural semelhante a exposta neste trabalho afim de esta-O
belecer correlações mais seguras entre as faixas de dobramen-
tos ao Redor do Craton do São Francisco no Estado de Minas
Gerais.
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ANAIS DO SIMPóSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

A TECTÔNICA RÍGIDA DO FIM DO CICLO BRASILIANO E SUA
IMPLICAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DA BORDA SUL E SUDOESTE

DO CRATON DO SÃO FRANCISCO: TENTATIVA DE UM

MODELO PRELIMINAR
b'berhard Wernick
A/berto Pio Fiori

Jorge Silva Bettencourt
Asit Choudhuri

I.G.C.E. - UNESP

In this paper the authors present a tentative tectonic model based on analysis of
transcurrent and thrust dislocation zones which dcveloped at the end of the Brazilian
Cycle at the southern, south western and wcstern borders of the São Francisco Cra-
tono These zones are compatible with near east-west compressional forces which
caused cmstal shorting in this region. South of the western border of the craton the
shortening was accommodated by the formation of thrust faults around N-S to
NNW-SSE along which displacement and translation occurred from. west to east.
At the south-western and southern margins these forces caused the Guaxupé massif
to act as a rigid, triangular wedge indenting the rigid-plastic NW and N-NE mobile
belts wich form the limits of the craton. As a result of this indentation the Guaxupé
massif is bounded by two large transcurrent zones, one dextral Carandaí-Mogi Guaçu
and the other sinistral (Nova Resende-Barbacena) each one with a conjugated trans-
current fault system (Eleutério-Campinas and Cassia-Fortaleza de Minas repectively).
To the east of the wedge-like massif there occur a serie of thrust fault directed
towards W and WSWdirections. The two concomitant mechanism of crustal shorte-
ning and ductile thrust tectonics where responsible for the juxtaposition of tectonic
blocks or rock units of distinct structure characteristics.

INTRODUÇÃO
Wernick e Fiori (1979) mostraram que a borda súl do Cra-

ton do São Francisco, considerado por Almeida (1977) como
dado por um amplo arco formado por estruturas brasilianas
é, em realidade, uma feição muito mais complexa, integrada
por elementos estruturais distintos. Assim, o ramo oeste do
arco é representado por uma Faixa Móvel NW; a parte central
do arco compreende a Zona Rúptil Cassia-Barbacena, de natu-
reza transcorrente e o ramo leste é dado por uma Faixa Móvel
N-NE, policíclica, integrada pelos cinturões Atlântico, Paraí-
ba e kibeira. Nesta faixa móvel, as relações angulares, entre
os diversos cinturões superimpostos, permitem determinar a
sua cronologia relativa.

Por outro lado, Wernick et alo(1978) mostraram que o fim
do Ciclo Brasiliano caracteriza-se por um regime tectônico
compressivo que atuando sobre rochas sucessivamente mais
rígidas, implicou numa movimentação das falhas profundas
desenvolvidas durante toda história evolutiva das regiões de
dobramento Nordeste e Sudeste em regime de transcorrência.
Deste jogo de blocos, resultou o quadro geológico atualmente
caracterizado por blocos justapostos com característ~cas geo-
lógicas. geocronológicas, estruturais, magmáticas e estratigrá-
ficas distintas.

No presente trabalho, os autore.s relacionam as diversas
zonas TÚpteistranscorrentes e de empurrão, presentes na borda
sul e oriental do Craton do São Francisco e tentam integrá-Ias
num quadro tectônico regional através da aplicação de um
modelo preliminar que se desenvolveu ao fim do Ciclo Brasilia-
no e que teve grande importância no modelado das zonas mar-
ginais do Craton do São Francisco aqui consideradas.
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A ZONA RÚPTIL CARANDAI:MOGI GUAÇU
A zona TÚptilCarandaí-Mogi-Guaçu estende-se entre as cida-

des homônimas, com direção em torno de N 60-70 E e com-
primento da ordem de 370 km e largura de cerca de 35 km.
A sua extremidade NE desaparece em terrenos gnáissicos-
-anatexíticos-migmatíticos-granitóides arqueanos do Craton
do São Francisco. Quanto à sua extremidade SW, a oeste de
Mogi-Guaçu, desaparece por debaixo dos sedimentos da Bacia
do Paraná (Fig. 1).

A Zona Rúptil Carandaí-Mogi Guaçu foi inicialmente reco-
nhecida por Ebert (1968) que lhe conferiu caráter eminente-
mente de empurrão, feição esta mantida basicamente no Mapa
Geológico de Minas Gerais, 1:1.000.000 (1976) e na Carta
Geológica do Brasil ao Milionésimo (Folhas Rio de Janeiro,
Vitória e Iguape, 1978). Entretanto, Wernick e Penalva (1973),
Rodrigues (1976), Soares (1976), Wernick (1977) e Betten-
court (1978) demonstraram a sua natureza essencialmente
transcorrente e seu caráter dextrógiro.

Às diversas falhas que compõem a zona rúptil estão associa-
das espessas faixas de ultramilonitos e milonitos, muitas vezes,
com larguras quilométricas, ao lado de brechas exóticas, caso
da brecha de Machado (Wernick e Penalva, 1974).

Conjugada à Zona Rúptil Carandaí-Mogi Guaçu, ocorre uma
série de falhas transcorrentes, com comprimentos de até uma
centena de quilômetros, reunidas aqui no Sistema de Falha-
mentos Eleutério-Campinas. Apresentam direção geral em
torno de N 30 E e caráter dextrógiro.

A Zona Rúptil Carandaí-Mogi Guaçu separa os terrenos
arqueanos do Maciço de Guaxupé, da Faixa Móvel N-NE de
natureza policíclica e constituída pelos cinturões móveis
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Fig. 1 - E;SBOÇO TECTONICO SIMPLIFICADO DA BORDA SUL DO CRATON DO SÃO FRANCISCO.

Atlântico, Paraíba e Ribeira (Wernick e Fiori, 1979). A idade
da zona rúptil é do fun do Ciclo Brasiliano (Cambro-Ordovi-
ciano) já que ela retalha granitóides pós-tectônicos brasüianos
e a ela se acham associados os sedimentos mo1assóides das for-
mações Pouso Alegre (Leonardos et al., 1971) e E1eutério
(Ebert, 1971, 1974; Wernick e Penalva, 1974). Datações geo-
cronológicas executadas em granitóides afetados pela zona
rúptil e em calco-mitos da Formação Pouso Alegre confIrma-
ram as idades brasilianas tardias (Hama e Cunha, 1977).

A ZONA RÚPTIL NOVA RESENDE-BARBACENA
A Zona Rúptil Nova Resende-Barbacena, denominada por

Wernick e Fiori (1979) de Zona Rúptil Cassia-Barbacena,
estende-se entre as proximidades das duas localidades citadas,
com comprimento da ordem de 320 km e largura de cerca de
25 km. A oeste desaparece sob os sedimentos da Bacia do
Paraná e il leste termina em terrenos gnáissicos-anatexíticos-
-migmatíticos-granitóides arqueanos do Craton do São Fran-
cisco. A sua direção geral é em tornQ de N 80 W a E-W.
Trabalhos realizados nos arredores de Nova Resende (MG),
no âmbito do Convênio entre o DNPM e os Departamentos
de Geologia Geral e Aplicada e de Mineralogia e Recursos
Minerais - UNESP - "Campos" d~ Rio Claro, aliados a ex-
cursões de campo e de interpretação de imagens, revelaram o
seu caráter eminentemente transcorrente e natureza sinistró-
gira, ao contrário, das interpretações oferecidas pelo Mapa
Geológico do Estado de Minas Gerais, 1:1.000.000 (1976) e
da Carta Geológica do Brasil do Milionésimo (Folha Rio de
Janeiro, Vitória e Iguape, 1978): A Zona Rúptil Nova Resen-

~-

de-Barbacena, intercepta a Faixa Móvel N-W e a põe em con-
tato com o Maciço Guaxupé, formados por t'erren<;>sarquea-
nos e transamazônicos, redobrados nos eventos Ul1.IBçuanose
.Brasiliano (Soares, 1976; Wernick, 1977, 1978-a, b; Betten-
court, 1978; Fiori et al., 1978; Fiori e Choudhuri, 1979;
Artur et al., 1979).

Conjugada à ZQna Rúptil Nova 'Resende-Barbacena, à
semelhança da Zona Rúptil Carandaí-Mogi Guaçu, ocorre
uma série de falhas transcorrentes, reunidas aqui, sob a desig-
nação de Sistema de Falhas Cassia-Fortaleza de Minas, com
direção geral N 40-60 W (Fig. 1). .

A idade brasiliana tardia da Zona Rúptil em foco é atesta-
da, entre outras evidências, pela ocorrência dos depósitos mo-
lassoides da Formação Pico de Itapeva, correlacionável às for-
mações Pouso Alegre e Eleutério, e por ela condicionada.

A ESTRUTURAÇÃO DO MACIÇO GUAXUPÉ
O Maciço de Guaxupé representa um bloco crustal antigo

de evolução policíclica, com forma de cunha delimitado pelas
zonas rúpteis Nova Resende-Barbacena e Carandaí-Mogi Gua-
çu, que se interceptam segundo um ângulo de 35-400 e que
o separam das Faixas Móveis NW e N-NB- circundantes. A re-
gião oriental da cunha é caracterizada pela ocorrência de uma
série de falhas de empurrão que ocorrem tanto no interior da
cunha quanto nos cinturões envolventes e que ostentam forma
de arco e movimentos dirigidos para o ,interior da cunha,
segundo as direções W - WSW(Fig. 1). Entre elas, destaCam-se
as falhas de São João da Mata, Espírito Santo do Dourado,
Eloi Mendes e Varginhas.
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A cunha é constituída por terrenos arqueanos representa-
dos, entre outrqs, pelo Complexo de$ilvianópolis, equivalente
ao Grupo BarbaCena (Fiori et al., 1978) e pela Zona. Granulí-
tica de Machado (Fiori e Choudhuri, 1979). Sobre o embasa-
mento, estio implantados os metassedimentos do Grupo
Amparo, referíveis ao Ciclo Tf1U1S8lJJazônlco(Wemick et' al.,
1976; Artur et al., 1979). O seu padrão estrutural é de dobras
isoclinais com traço axial NE e com clivagem plano-axial bem
desenvolvida ao longo da qual ocorreu intensa transposição.
Estas dobras sofreram redobramento durante o evento Urua-
çuano, através de dobras isoclinais,com traços axiais NW e
vergência dirigida para NE. Não foram encontrados metasse-
dLnentos seguramente referíveis ao Ciclo Uruaçuano (Fiori
et al., 1978). No evento Brasiliano ocorreu novo redobramen-
to a~ravés de dobras abertas, isopacas, verticais a subverticais
e sem vergência defttúda. Fenômenos associados ao Ciclo Bra-
silÜJnQ,no Maciço Guaxupé, estão restritos 'a intrusões de
granit6ides, localmente fonnando extensos complexos de
migrnatitos caso dos complexos de Socorro e Pinhat (Wemick
e Penalva, 1979), e à gênese dos depósitos molassóides asso-
ciados às zonas rúpteis Carandaí-Mogi Guaçu e Nova Resende-
-Barbacena (formações Pouso Alegre, Eleutério e Pico de Ita-
peva).

AS FASES DE DOBRAMENTO DA FAIXA MÓVEL NW
A Faixa Móvel NW (Wemick e Fiori, 1979 - Fig. 1), mos-

tra.se interceptada pela Zona Rúptil Nova Resende-Barbacena,
ao, longo de uma linha aproximadamente E-W. Sua porção
norte, ao N da zona rúptil, é integrada pelos Grupos Araxá e
Canastra, considerados por Braun e Baptista (1976, 1978)
como cronologicamente equivalentes e representando transi-
ções faciológicas. Almeida et alo(1976) consideraram o Grupo
Araxá de idade Uruaçuana. Na porção em questão, são reconhe-
cíveis 4 fases de dobramento, com as seguintes características,
em ordem decrescente de idade:
A - Raras dobras com traço axial NE ainda pouco caracteri-

zadas, Wernick e Fiori (1979) as interpretaram como
dobras vestigiais transamazônicas, referíveis à Faixa
Móvel N-NE. Como as deformações nesta faixa móvel,
durante a implantação do Cinturão Paraíba aumentam
de NW para SE e, tendo em vista a posição proximal do
Grupo Canastra, em relação ao Craton do São Francisco,
é de se esperar que as deformações NE nos Grypos Araxá
e Canastra sejam de pequena expressão.

B - Dobras isoclinais de traço axial NW. Correspondem a do-
bras isoclinais com vergência dirigida para NE. Este even-
to é considerado de idade uruaçuana (Hasui e Almeida,
1970; Almeida et al., 1976). São as mais patentes nesta
porção da Faixa Móvel NW.

C Dobras com traço axial em tomo de NE, corresponden-
do a dobras suaves, verticais, isopacas. Segundo Wemick
e Fiori (1979) estas dobras seriam o resultado da retoma-
da geodinâmica da Faixa Móvel N-NE durante o Cicle
Brasiliano através da deformação do Cinturão Ribeira.
Como também, neste caso, as deformações aumentam de
NW para SE, estas dobras são pouco expressivas ao N da
Zona Rúptil Nova Resende-Barbacena.

D Dobras com traços axiais em tomo de N-S. São as mais
jovens constatadas na Faixa Móvel NW, a norte da Zona
Rúptil Nova Resende-Barbacena. São dobras associadas
às falhas de empurrão que se de!.envolveram ao fim do
Ciclo Brasiliano, na porção sulina da Faixa Móvel N-S,
situada a oeste da margem oriental do Craton do São
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Francisco. Estas dobras caracterizaJn-.e por um intenso
cisalhamento e são frequentemente do tipo dobra-falha.
Sua vergência é dirigida para E. Dobras mais expressivas
deste tipo ocorrem até a leste de Guapé (MG).

Como a Zona Rúptil Nova Resende-Barbacena coloca em
contato duas unidades tectônicas di<ltintas, ou seja, a porção
norte da Faixa Móvel NW e o Maciço de Guaxupé, a correlação
entre ambas deverá basear-se, entre outros, no padrão estm-
turaJ. Sob este aspecto há boa identidade entre as dobras isocli-
nais com traço axial NW e vergência para NE, consideradas em
ambas as unidades como de idade uruaçuana (A.4neida et al.,
1976; Fiori et al., 1978; Artur et al., 1979). O mesmo ocorre
em relaçio as dobras isopacas verticais que redobrllQ1as dobras
uruaçuanas e que no Maciço de Guaxupé foram consideradas
de idade brasiliana, (Fiori et al., 1978, Artur et al., 1979).
Quanto às dobras N-S da Faixa Móvel NW, sua equivalência
é dada com dobras associadas às falhas de empurrlo que ocor-
rem na porçlo oriental do Maciço de Guaxupé, já que ambas
são de idade brasiliana tardia e foram geradas por um mesmo
esforço compressivo com direção em tomo de E-W e em
ambos os casos estão associadas a wn fenômeno de encurta-
mento crustal. Quanto a correlação entre as dobras isoclinais
NE, de idade transamazônica, do Maciço de Guaxupé com as
dobras NE mais antigas observadas localmente na porção norte.
da Faixa Móvel NW, os autores ainda não dispõem de dados
conclusivos, se bem que também esta equivalência seja suges-
tiva.

A porção sul da Faixa Móvel NW, situada a S da Zona Rúp-
til Nova Resende-Barbacena é integrada por numerosas unida-
des mutuamente correlacionáveis, incluindo os Grupos Andre-
lândia, Itapira, Lambari e São João DeI Rei (Ebert, 1968,
1971; Wernick, 1978-a, b; Carta Geológica do Brasil ao Milio-
nésimo, Folhas Rio de Janeiro, Vitória e 19uape, 1978). Nesta
porção sul é constatada também, a superposição de três fases
principais de dobramento e uma mais jovem, ligada às falhas
de empurrão. Entretanto, aqui, a intensidade relativa das 3
fases é distinta. Assim, as dobras mais antigas, isoclinais e
com traço axial NE estão bem desenvol\'idas. As dobras isocli.
nais com traço axial NW que as redobram são menos intensas
que as da porção norte da Faixa Móvel NW. As dobras isopacas
verticais com traço axial NE são mais intensas que na porção
N e sua intensidade aumenta de NE para SE rumo à linha
Uma Duarte-Campos de Jordão. A SE desta linha, pela intensa
transposição que acompanha então as dobras NE que se tornam
isoclinais, praticamente todas as estruturas NW, pré-brasilianas,
se acham reorganizadas segundo a direção NE (Wemick e
Hori, 1979).

Como a porção sul da Faixa Móvel NW entra em contato
com o Maciço Guaxupé, através da Zona Rúptil Carandaí-Mogi
Guaçu, a correlação entre ambas as unidades tectônicas deverá
basear-se entre outras, através do padrão estrutural. Assim,
trabalhos de campo nos arredores de Pouso Alegre (Betten-
court, 1978) mostraram a equivalência entre os Grupos Ampa-
ro e Andrelândia (no sentido de Ebert, 1968, Mapa 11),sendo
este um facies mais argiloso daquele e apresentando o mesmo
padrão estrutural. Sob este aspecto as dobras isoclinais, com
traço axial NE do Maciço de Guaxupé, de idade transamazô-
nica. podem ser correlacionadas com às dobras NE mais antigas
da porção sul da Faixa Móvel NW. E, em ambas as unidades
tectônicas aqui em foco. poderá fazer-se uma correlação das
fases de deformação subseqüentes representadas pelas dobras
com traço axial NW, as dobras isopacas NE e as dobras ligadas
às falhas de empurrão situadas a leste e oeste do limite oriental
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do Maciço de Guaxupé. Entretanto, os autores, ainda não
dispõem de dados no que tange a vergência das dobras NW na
porção sul da Faixa Móvel NW.

A correlaçlo entre a porçlo N e S da Faixa Móvel NW, sepa-
rados pela Zona Rúptil Nova Resende-Barbacena, foi sugerida
por Almeida et alo(1976) ao equiparar os Grupos Araxá, An.
drelândia e Itapira considerados de idade uruaçuana. Como já
foi anteriormente mencionado, esta correlação também envol-
ve outras unidades presentes na região e sua equivalência
parece justificável sob o aspecto metamórfico, já que os diver-
sos grupos exibem um metamorfismo principal com intensi-
dade variável, porém sempre em condições de elevada pressão.
Entretanto, de acordo com o ponto de partida da correlação,
as idades obtidas têm sido contraditórias. Assim, segundo Al.
meida et alo (1976) que partiram do Grupo Araxá, a Faixa
Móvel NW seria uruaçuana; enquanto Wernick e Fiori (1979),
partindo da equivalência entre os Grupos Amparo e Andrelân-
dia, lhe conferiram idade original transamazônica. Já na Carta
Geológica do Brasil ao Milionésimo (Folhas Rio de Janeiro,
Vitória e Iguape, 1978), a porção norte seria transam8ZÔnica
e a parte sul brasiliana. Talvez, esta interpretação seja fruto
da predominância de direções NW e NE, respectivamente ao
N e S da Zona Rúptil Nova Resende-Barbacena, fato este que,
entretanto, não as distingue quanto ao padrão estrutural evo-
lutivo.

AS FALHAS DE EMPURRÃO DA BORDA LESTE 00
CRATONOO SÃO FRANCISCO

Almeida (1977) caracterizou o limite oriental do Craton
do São Francisco por uma série de possantes falhas de empur-
rão, com extensão de dezenas a centenas de quilômetros.
Estas falhas, das quais as mais importantes acham-se assinala-
das no Mapa Tectônico do Brasil, 1:5.000.000 (1971), no
Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais, 1:1.000.000
(1976), no Mapa Tectônico da América do Sul, 1:5.000.000
(1978) e na Carta do Brasil ao Milionésimo, Folhas Goiás
(1975), Belo Horizonte (1978) e Rio de Janeiro, Vitória e
Iguape (1978). As falhas paralelas à subparalelas, têm direção
em tomo de N-S a NNW-SSE e são dirigidas contra o Craton
do São Francisco. São indicativas de um forte encurtamento
crustal através de esforços dirigidos para W a WNWe que leva-
ram ao desenvolvimento de uma tectônica rígida pronunciada
no fun do Ciclo Brasiliano.

Por se tratar de longas falhas, aproximadamente retilfneas
sugerem que o corpo rígido representado pelo Craton do São
Francisco, apresentava uma geometria frontal aproximada-
mente retilínea, ao contrário do Maciço de Guaxupé, cuja
forma triangular desenvolveu na sua porção oriental, falhas
de. empurrão com traços em arcos, cujas concavidades estão
dirigidas para o interior da cunha, que corresponde também
ao sentido do transporte.

COMPARAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS
'A análise executada nos itens anteriores revela que ao fun

do Ciclo Brasiliano, sob "a ação de esforços compressivos em
tomo de E-W, desenvolveu-se uma intensa tectônica r{gida
que caracteriza um expressivo encurtamento crustal. Na por-
ção sul da Faixa Móvel N-S que se situa a W do Craton do
São Francisco, este encurtamento manifestou-se através de
longas falhas de empurrão, paralelas a subparalelas com dire-
ção em torno de N-S a NNW ao longo das quais houve impor-
tante transporte de massas de W para E. Na porção marginal
SW e S do craton, estes mesmos esforços levaram a penetra-

ção de uma cunha tectônica ao Maciço Guaxupé, nas faixas
móveis NW e N-NE, que ora o circundam.

A teoria da identação de blocos crostais rígidos em faixas
móveis circundantes rígidas-plásticas, foi desenvolvida princi-
palmente por Molnar e Tapponnier (1975), Tapponnier e
Molnar (1976), que a aplicaram a tectônica continental recente
da Ásia. Gibb e Thomas (1977) e Gibb (1978), aplicaranl o
modelo (Fig. 1) às relações entre as províncias Slave e Chur-
clill1.Particularmente, este caso assemelha-se muito às relações
entre o Maciço de Guaxupé e as faixas móvéis 1'II"WeN-NE
circundantes. Os limites do maciço são dados por duas grandes
zonas de cisalhamento (Zonas Rúpteis Carandaí-Mogi Guaçu
e Nova Resende-Barbacena), uma dextrógira e outra levógira.
A cada uma das zonas rúpteis, acl1a-seassociada uma série de
falhas transcorrentes conjugadas (Sistema de Falhas Eleutéri~
-Campinas e Cassia-Fortaleza de Minas) com relações angulares
próximas às preditas pelo modelo teórico. Na parte apical da
cunha tectônica, ocorrem tanto na cunha, quanto nas faixas
móveis circundantes, falhas de empurrão indicativas do encu,r-
tamento crustal e, indicando a penetração como que por per-
furação das rochas rígidas nas rígidas-plãsticas, resultando no
transporte de massas para o interior da cunha.

GENERALIZAÇÕES E CONCLUSÕES
A - Ao fun do Ciclo Brasiliano, a região em foco, foi palco

de uma intensiva tectônica rígida que se revela através
de grandes zonas rúpteis, tanto de natureza transcorrente
quanto de empurrão.

"

B - A ~álise de ambos os tipos de zonas.rúpteis, revela que
as mesmas são coerentes entre si e compatíveis com um
processo de encurtamento crostal sob a ação de es-
forços compressivos, com direção geral entre E-W e
ENE-WSW.

C Como resultado destes esforços, ocorreram dois mecanis-
mos de encurtamento crostal. O primeiro ocorre através
do desenvolvimento de longas falhas de empurrão ao
longo das quais ocorre extensivo transporte de massas
de W para E. Este mecanismo acha-se desenvolvido na
porção da Faixa Móvel W-S, situada a W do Craton
do São Francisco. O segundo, consiste na identação de
cunhas rígidas em faixas móveis rígido-plásticas. Este
mecanismo acha-se desenvolvido na parte SW e S do
Craton do São Francisco, onde ocorre a identação do
Maciço de Guaxupé, nas faixas móveis NW e N-NE ali
presentes. ligada à identação do Maciço de Guaxupé,
desenvolveram-se duas grandes zonas rúpteis de natureza
transcorrente, a Carandaí-Mogi Guaçu e a Nova Resende-
-Barbacena, respectivamente destrógira e levógira. A ca-
da uma das zonas rúpteis está conjugado um sistema qe
falhas transcorrentes, representadas pelos sistemas de
falhas Eleutério-Campinas e Cassia-Fortaleza de Minas,
que guardam uma relação angular em torno de 130 -
1400 com as zonas rúpteis principais. Na parte frontal
da cunha tectônica, desenvolveu-se uma série de falhas
de empurrão, com traço em forma de arco e cuja conca-
vidade é dirigida para o interior da cunha rígida. Ao
longo destas falhas ocorreu transporte de massas para
W-WSW.

D - A coexistência de dois mecanismos de encurtamento
crostal em áreas próximas, leva ao desenvolvimento de
uma tectônica de blocos extremamente complexa e
cuja análise -em detalhe é necessária para a cOmprova-
ção do modelo preliminar aqui apresentado.
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E - Uma vez comprovado o modelo, o mesmo terá que ser
compatibilizado com os modelos de evolução ensiálica
admitida por vários autores para as faixas móveis que se
desenvolveram durante o Ciclo Brasiliano.
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CONTRIBUIÇÃO À GEOLOGIA DA BORDA SUL

DO CRATON DE SÃO FRANCISCO

Eberhard Wemick
Alberto Pio Fiori

I.G.CE.- UNESP

The southern border of the São Francisco Craton is given by two policyclic mobile
beits. The fust one,' with a N-NE trend, parallel to the coast, comprise the Atlan-
tic, the Paraiba and the Ribeira belt, respectively relatedto the J~quié, Transarna-
zonian and BraZilian Cycle. The second one, with a NW trend, display during the
Uruaçuano Cycle most1y the characteristics of a vestigeosyncline. During the Brazi-
lian Cycle the mobile. belt has 'been reactivated most1y by fauIts associated with
some sedirnentation and low heat fluxo The so called "Guaxupé Massif" hol4 a key
position for the understanding of the regional geologica1 evolution. It is most1y
composed by the Amparo Group of transamazonian age and archaean rernrnants
which belong to the N-NE mobile belt. The Amparo Group show super-posit1on
by the Nw mobile belt whose folding increase in intensity from SW to NE where
the deforrnation was able to reorganize the transarnazonian structures in a NW
direction. During the Brazilian Cyc1ethe area suffered again a tectonic overprinting,
most1y alonsthe N-NE mobile belt. The folding and metamorphisrn increase from
NW to SE where the deforrnation was again able to change the structures of the
NW belt in a NE direction. By this a apparent1y large arch was formed. surrounding
the São Francisco Craton, here represented by an "ancient gneissic complex" and
"greenstone belts" of archaean age. This arch has been former interpreted as a Pro-
terozoic fold beld forming the São Francisco Craton which has been, by this, consi-
dered aSan Upper Proterozoic geotectonic: unity. The authors believe that it is better
to consider the area as evolued from a big archaean sialic crustal segmentsucessively
cutted by'younger mobile belts. By this, the current meaning of the São ,Francisco
Craton must be changed. An important role was played' by the fauIt developed
during the Brazilian Cycle along the N-NE and NW mobile belts. Many of these
major fauIts are transcurrent and by dislocation, rotation and tilting of tectonic
blocks a complex geologica1 frarnework has been generated south of the NW mobile
belt.

INTRODUÇÃO
Almeida (1977) deftniu o Craton de São Francisco corno

uma entidade do Ciclo Brasiliano no sentido de representar
uma unidade geotectônica estável em torno da qual se desen-
volveram faixas de dobramento geradas no Ciclo Brasiliano
e em relação as quais atuou corno antepaís. Quanto ao limite
suI do Craton, Almeida (1977: 356-357), assim se expressa:
"As exposições do Grupo São João Dei Rei que, no sul de
Minas Gerais, representam a continuação da Faixa de Dobra-
mento Brasília, descrevem grande arco com concavidade vol-
tada para o antepaís cratônico a norte. As estruturas desta
faixa influem acentuadamente no traçado do Rio Grande entre
Guapé e a foz do Rio das Velhas, no traçado deste Rio das
Velhas até a foz do Carandaí, bem corno, no traçado 'deste
último até a cidade homônima. Um conjunto de extensas fo-
lhas de empurrão e outras, com transporte para N e NNW
(Ebert, 1957) apresenta-se nesta faixa, que tem continuidade
para leste, interrompida em conseqüencia da erosão fanerozói-
ca, que só poupou restos das formações brasilianas mais pro-
fundamente embutidas no embasamento. Admitido que' a
borda original do Craton deva ser traçado pouco a norte dos
trechos fluviais acima referidos, de tal modo que nele seja
situado o Quadrilátero Ferrífero". Dentro desta concepção

--- -

a borda sul do Craton fica separada do Maciço de Guaxupé
(Almeida et al., 1976, figo 6) através de, uma faixa de dobra-
mento brasiliana.

Historicamente esta idéia não é nova, Ebert (1956) já sepa-
rava O Maciço Guaxupé (que em '1968 considerou como sendo
constituído por granitos e ortognaisses assinticos) do Craton
de São Francisco através do ramo Araxaídes, integrante do
geossinclíneo Paráiba para o qual assumiu idade variscana.
(Ebert, 1956,fIg. 2; 1968 fIg. 1). Também Fyfe e Leonardos
(1974) separam o Maciço de Guaxupé (que consideram com
idade superior a 2.000 m.a.) que seria uma parte af10rante
de um craton situado por debaixo da Bacia do Paraná, sepa-
rado do Craton de São Francisco, através de um cinturão
de alta pressão com facies eu - e miogeosinc1inais de idade
Proterozóica (600 - 1.400 m.a.) (Fyfe e Leonardos, 1974,
fIg. I).

Para Almeida et al. (1976) a separação ocorreria através
dos grupos Itapira e Andrelândia, consideràdos de idade urua-
çuana e corno continuação do Grupo Araxá. Hasui et al.
(1978) não se desviam muito desta interpretação: separam o
Maciço de Guaxupé do Craton de São FI;ancisco através dos
metassedimentos dos Grupos São João Dei Rei. Andrelândia e
Varginhas, considerados de idade pré-cambriana superior e
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pertencentes à "Província Tocantins" (Hasui et al., 1978,
figs. 1 e 2). O Grupo Andrelândia é referido à Faixa Uruaçu
e o Grupo São João DeI Rei à Faixa Brasília. O Grupo Itapira
corresponderia a uma ramificação do Grupo Andrelândia que
a partir da região de Lambari - Três Corações, desenvolve-
-se com direção geral NE-SW. Desta maneira, o Maciço 4e
Guaxupé estaria envolvido por uma faixa encurvada de sedi.
mentos uruaçuanos cuja convexidade aponta para NE.

Já na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (Follias Rio
de Janeiro. Vitória e Iguape, 1978) a separação entre as duas
unidades em foco, toma-se menos nítida. O elemento de sepa-
ração é dado pelo Complexo Campos Gerais (xistos, gnaisses,
anlJtexitos, gnaisses facoidais. rochas calcossilicáticas e metaul-
trabasitos) de idade pré-camhriana não especificada. Também
para uma faixa de gnaisses e xistos granatíferos que envolvem
a porção NE do Maciço de Guaxupé há dúvidas: a sua consig-
nada idade pré-cambriana superior é considerada incerta, não
sendo descartada uma possível idade transamazônica. Esta
idade é também aceita para o Grupo Canastra, integrante se-
gundo Almeida et al. (1976) e Hasui et al. (1978) da Faixa
Uruaçu..

No presente trabalho, os autores, baseados sobretudo em
trabalhos realizados no Maciço de Guaxupé (Wernick, 1978-a,
b; Fiori et al., 1978; Fiori e Choudhuri, 1979), analisam as
relações entre o Maciço e o Craton de São Francisco, tentando
elucidar, através do desenvolvimento de um modelo geotectô-
nico, a origem e o desenvolvimento das faixas metamórficas
que delimitam a parte sul do craton.

CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Tendo em vista a fmalidade do presente trabalho, é mister

a conceituação e defmição de alguns termos que serão aqui
utilizados:

A. Plataforma - ~ um amplo segmento crostal constituí-
do por cratons e faixas móveis consolidadas que adquiriu esta-
bilidade, sendo recoberta ou não por seqüências sedimentares
e vulcânicas. Assim, a Plataforma Sulamericana adquiriu este
status após a consolidação das faixas móveis do Ciclo Brasilia-
no. Para alguns autores, o termo plataforma é equivalente ao
craton (e. g. Craton Norteamericano), baseado na defmição
de Kober (1921): Die alten erstarrte~ Tafeln wollen wir
kurzweg ais Kratongen bezeichnen. (As vellias "placas" enrije-
cidas serão designadas simplesmente de cratogeno). A mudança
do nome Kratogen para Kraton (grego =duro) é devida a Stille
(1936). O conceito de estabilidade indica que o Craton não
sofre mais após a sua gênese, dobramentos do tipo alpino.
Já para outros autores, a equivalência entre plataforma e
craton está restrita às plataformas antigas (die alten erstartten
Tafeln), originadas no Arqueano ou no Proterozóico Inferior
e Médio (Muratov, 1977).

B. Escudo - São áreas mais ou menos extensas de expo-
sição de rochas cristalinas de uma plataforma ou de um craton.

C. Craton - ~ uma área estável, antiga, envolvida por fai-
xas móveis mais jovens. Esta estabilidade tem várias implica:
ções geológicas: a) que o craton não sofre, após a sua forma-
ção, deformações do tipo alpino nem intenso fluxo de calor;
b) que atuou como antepaís em relação às faixas móveis cir-
cundantes; c) que em muitos casos siquer sofreu epirogênese
positiva intensa (é o caso dos cratons, nos quais estão preserva-
das seqüências completas de greenstone belts arqueanos que
incluem rochas supracrustais anqui - a epi-metamórficas);
d) que podem ser recobeitos por coberturas sedimentares vul-
cânicas mais jovens.
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Um dos problemas na defmição de craton é a idade das fai-
xas móveis circundantes. Alguns autores consideram que
devam ser da mesma idade o que implica dar-se ao craton uma
certa idade, ligada a um determinado ciclo tecto-orogênico.
É o caso da conceituação de Almeida (1977, figo 1) para o
Craton de São Francisco, considerado uma entidade brasiliana
já que se mostraria totalmente envolvido por faixas orogênicas
brasilianas (Faixa Riacho do Pontal, Cinturão Brasília, Grupo
São João DeI Rei, Faixa &açuai e Faixa Sergipana). Outros
autores desvinculam o conceito de craton da isocronologia
das faixas móveis circundantes. Assim, o Craton de Zâmbia,
acha-se delimitado pelos cinturões Ruzziano-Ubesdiano
(2.0 b.a.) a N, pelo cinturão Katanga-Zambezi (0.6 b.a.) a
S e pelos cinturões Kibarano-Burundiano e Trumide-Umbide
(ambos com 1.1 b.a.), respectivamente a E e W. Jáo Craton
da Rodésia acha-se limitado pelos cinturões Limpopo (2.7
b.a.), Irurnide, Zambezi e Moçambique (este com 0.6 b.a.)
(Kroner, 1977-a, figo3; 1977-b, figo4). Nesta delimitação dos
cratons reflete-se a defmição de craton segundo Anhaeusser
et al. (1969) que seriam núcleos estáveis dentro de um escudo
(ou plataforma?) compostos por terrenos graníticos comple-
xos e greenstones belts que não sofreram maiores eventos
termo-tectônicos desde 2.4 b.a. atrás. Esta defmição restringe
a designação de craton a núcleos estáveis arqueanos e o liga
nitidamente ao conceito de faixa móvel.

D. Faixas ou Cinturões Móveis - ~ um conceito introdu-
zido sob forma mais consistente por Anhaeusser et al. (1969).
Implica em faixas ou cinturões lineares que tendem a envolver
os antigos núcleos cratônicos. O cinturão móvel ''típico'' é
caracterizado por médio a elevado grau de metamorf1Smo,
fluxo de calor linear, anatexia e granitização, dobramentos
polifásicos e intenso cizalhamento acompanhado de falhas
transcorrentes. Comum é a ocorrência, no interior dos cintu-
rões móveis, de remanescentes cratônicos sob forma de frag-
mentos ou intercalações de dimensões variáveis. Os cinturões
móveis atuam como zonas de fraqueza crustais desde a sua
implantação podendo exibir recorrência no fluxo de calor e
nas deformações em tempos subseqüentes (cintuTÕes móveis
polifásicos). Esta instabilidade persiste mesmo após o último
evento tecto-térmico que afetou o cinturão móvel em relação
a falhamentos e intrusões mais novas, de natureza variada.
Segundo Anhaeusser et al., outros tipos de cinturões podem
representar um estágio intermediário na evolução de cintu-
rões móveis ''típicos''. Seria o caso do cinturão Damara
(Martin e Porada, 1977) que ainda inclui porções não meta-
mórficas, mobilização esporádica e em cuja evolução a influ-
ência de deslocamentos transcorrentes ainda não se acha bem
determinada. O conceito de cinturão móvel não implica numa
sedimentação espessa e contínua em uma de suas fases evolu-
tivas. ~ o caso do Cinturão Moçambique que corresponde
essencialmente a uma faixa de embasarnento mais ou menos se-
veramente retrabalhado tecto-termicamente.. Enquanto Anha-
eusser et al. (1969) denominam este cinturão de cinturão
móvel, Clifford (1970) o denomina de vestigeosyncline para
ressaltar suas feições particulares. Em função da ampla varia-
ção ostentada pelos cint\lfões móveis, a sua caracterização deve
ser feita em função de trends estruturais característicos, de
padrões petrológicos defmidos que reflitam o fluxo de calor
e as deformações e um padrão geocronológico defmido. Fato-
res secundários são representados por seqüências magmatogê-
nicas defmidos, zoneamento metamórfico (se bem que segun-
do Anhaeusser et al., 1969, a aplicação do conceito de séries
faciais de Myashiro, 1961, seja questionável nos cinturões
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móveis "típicos"), padrões definidos de estruturas tectônicas,
depósitos molassóides, etc.

Uma das principais conseqüências do conceito de cinturão
móvel é a desvinculação entre a época de fluxo de calor e a
deformação e a idade e. a natureza das rochas afetadas. Um
cinturão móvel pode agir sobre sedimentos nele depositados
numa fase "geossinclinal" quando o cinturão móvel iniciou
a sua instabilidade através de rifting como no caso do cinturão
Damara (Martin e Porada, 1977) e das Regiões de Dobramen-
to Nordeste e Sudeste (Wernick, et al., 1978). Poderá agir sim-
plesmente sobre um embasamento metamórfico pré-existente,
caso dos vestigeosynclines. Poderá também afetar sedimentos
tipo plataformais se um cinturão móvel antigo e aparente-
mente estabilizado e, em conseqüência, recoberto por sedi-
mentos depositados em áreas estáveis, sofrer recorrência de
fluxo de calor e de deformações plásticas. Este parece ser o
caso do cinturão Paranamirim de Cordani (1978), que separa
o Craton de São Francisco do Craton de Salvador.

O conceito de cinturão móvel implica ainda em outras con-
seqüências: como os vestigeosynclines bem o demostram tra-
tam-se de faixas ensiálicas, de evolução frequentemente in situo
Neste caso a acreção da crosta será eminentemente vertical
através do plutonismo granitóide associado a muitos cinturões
móveis. Por outro lado, por corresponderem a zonas lineares
geodinamicamente ativas, poderá ocorrer o cruzamento entre
cinturões móveis de idade distintas. Neste caso, na zona de
intersecção ocorrerão encurvamentos das linhas estruturais e
a formação de "nós estruturais" com características tectô-
nicas, petrográficas e geocronológicas extremamente comple-
xas.

E. Cinturão Orogênico - ~ uma faixa orogênica metamór-
fica na qual podem ser reconhecidos característicos estágios
geotectônicos evolutivos: geossinclirial, tecto-metamórfico,
orogênico e de transição, cada um com diversas etapas bem
defmidas. Este conceito, via de regra, só pode ser aplicado a
cinturões fanerozóicos e alguns do Proterozóico Superior.
Os limites entre cinturões orogênicos e cratons são de difícil
delimitação, podendo basear-se na distribuição das coberturas
cratônicas, nos padrões de dobramento, metamorfismo, falhas
inversas e de empurrão, natureza do magrnatismo, posiciona-
mento de fossas molássicas ou padrões geofísicos.

F. Regeneração ou Remobilização - ~ um fenômeno pelo
qual uma área consolidada readquire mobilidade geodinâmica.
E o caso dos vestigeosynclines, as áreas de cruzamento de cin-
turões móveis e o caso do retrabalhamento da infra-estrutura
siálica por ocasião do desenvolvimento de um cinturão orogê-
nico mais jovem. Porções regeneradas dá Plataforma Sulameri-
cana ocorrem na Plataforma Patagônica e na Cadeia Andina
(Almeida et al., 1976, figo 1). Rochas regeneradas exibem de-
formações policíclicas, várias fases de cristalização e freqüen-
temente paragêneses em desequilfbrio. A regeneração é acom-
panhada pelo rejuvenescimento que implica numa rehomoge-
neização parcial ou total do sistema isotópico resultando em
idades geocronológicas correspondentes a regeneração ou em
idades intermediárias entre a idade de formação da rocha e da
sua regeneração.

G. Reativação - Representa o desenvolvimento em larga
escala, de uma tectônica tipo germanotípica numa área estável,
acompanhada ou não de manifestações magmáticas de caráter
vari~do ~ sedimentação em bacias teclônicas. Um exemplo de
reatlvaçao da Plataforma Sulamericana foi a Reativação Weal-
deniana. O tectonismo da reativação ocorre pela retomada
de direções estruturais mais antigas.

H. Diwa - ~ um tipo de reativação amplo que afeta gran-
des partes de uma plataforma, conferindo-lhe certa mobilida-
de. Implica em intenso tectonismo rfgido, plutonismo e vulca-
nismo, ampla sedimentação com feições frequentemente mo-
lassóides em fossas tectônicas, grabens e aulacógenos, fraco e
errático fluxo de calor e dobramentos localizados, não holo-
mórficos. Tais fenômenos ocorreram na Plataforma Sulameri-
cana, nos escudos dfls Guayanas e do Guaporé (Amaral, 1974,
Almeida, 1978).

A CROSTA PRIMITIVA E SUA IMPORTÂNCIA PARA
O CONCEITO DE CRATON

A gênese e evolução da crosta siálica do nosso planeta tem
sido objeto de numerosas investigações e conjunturas que re-
sultaram em várias hipóteses e teorias que, apesar das numero-
sas variantes existentes, podem, a grosso modo, ser enquadra-
das em duas correntes conflitantes de pensamento, assim resu-
midas:
I. Quanto a origem da crosta siálica: .

A - A crosta siálica teria caráter primitivo, resultando da
diferenciação de uma camada externa fundida do nosso plane-
ta por ação de vigorosas células de convecção operando no
manto (McGregor, 1951; Ramberg, 1964; Armstrong, 1968;
Goodwin e Riddler, 1970; Sutton, 1971; Windley e Bridgwa-
ter, 1971;Wildley, 1973; Fyfe, 1974; Hargraves, 1976; Good-
win, 1977; Moorbath, 1976). Esta diferenciação prpcessou-se
entre 4.5 e 3.5 b.a. atrás resultando numa crosta siálica com
espessura de 12 km (Hargraves). Esta só se estabilizou quando
o gradiente geotérmico decresceu para abaixo de 600/Km o
que provocou o seu congelamento sobre o manto. Relictos
deste estágio crustal inicial extremamente instável seriam os
ancient gneissic te"ain arqueanos, associados a alguns depósi-
tos supracrustais. Já para Moorbath (1976) cerca de 10% da
crosta siálica teria se formado entre 4.0 e 3.5 b.a. atrás e cerca
de 50% até 2.7 b.a. atrás. A existência de grandes massas siáli-
cas arqueanas contínuas na Plataforma Sulamericana foi suge-
rida por Wernick e Almeida, 1979; Wernick, 1979 e Wernick
et al., 1979).

B - A crosta siálica seria o resultado da acreção de "grani-
tos" sódicos (dioritos, tonalitos, trondjehmitos, granodioritos)
mais jovens (2.8 - 3.8 b.a.) que a seqüência básica-ultrabásica
inferior dos greenstones belts (mais de 3.8 b.a.) considerada
como resto da crosta primitiva do nosso planeta. Papel impor-
tante neste processo de acreção vertical original é representado
pelos granitos potássicos que cortam os granitos sódicos e
cujo pico de formação situa-se entre 2.8 e 2.7 b.a. atrás (Glik-
son, 1970, 1972, 1976, 1977, Hart et al., 1970; Anhaeusser,
1973; Glikson e Lambert, 1973, 1976.
11.Quanto a formação de plataforma siálicas:

A - As plataformas resultariam da contínua acreção la-
teral de material siálico novo em torno de núcleos arque anos
relativamente pequenos (Engels e Kelms, 1972). O modus ope-
randus evocado é a tectônica de placa, quer no seu conceito
atual (Burke e Dewey, 1973) quer de maneira progressiva, com
características ainda incipientes no Arqueano e sucessivamente
mais consistente no decorrer das eras geológicas subseqüentes
(Anhaeusser et al., 1969; Glikson, 1971; Katz, 1974). Este
modelo tem sido denominado de onion skin e foi derivado
principalmente a partir da configuração geológica e geocrono-
lógica do Craton da América do Norte.

B - A configuração atual das plataformas, com núcleos
antigos envolvidos por cinturões móveis, resultaria da destrui.
ção de largas massas siálicas arqueanas coerentes pela superim-
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posição de cinturões móveis sucessivamente mais novos, impli-
cando numa regeneraçio mais ou menos intensa e contínua
do embasamento mais antigo que sofreria, através das sucessi.
vas remobilizações, uma progressiva desfJgUração do seu
caráter original. Portanto, não ocorreriam, pelo menos até o
Proterozóico Superior, substanciais aereções laterais de mate-
rial siálico, mas sim aereções verticais tontínuas representadas
pelo plutonismo granitóide associadO' aos cinturões móveis.
(Sutton, 1963; 1971;Cahen e Snelling, 1966; Clifford, 1968,
1970; Condie, 1973; Fyfe, 1974; Kroner, 197708,b). Este mo-
delo comporta massas continentais em movimento (Piper,
1974; Sutton e Watson, 1974; Goodwin, 1974). As causas
dos cinturões móveis seriam movimentos laterais ligadas a
distorções internas de {Ilassas continentais em movimento
(Sutton e Watson, 1974; Srensen et al., 1975; Williams, 1977);
movimentos intracrustais verticais, reflexos do repwelling do
manto (Shak1eton, 1969, 1973; Hurley, 1973; Bridgwater,
1974) ou da combinação de ambos os processos (Kroner,
1977-a) com a formação de "aulac6genos" que evoluiriam para
faixas móveis (Martin e Porada, 1977; Wernick et al., 1978).
O mecanismo da tectônica, de placa iniciar-se-ia de forma mar-
cante durante ou após o Pré-Cambriano Superior. Argumentos
a favor desta hipótese são representados pelos vestigeosyncli-
nes, pela existência de cinturões móveis policíclicos, por razões
iniciais de isocromas Sr/Rb, pela natureza ensiálica de muitos
cinturões pré-carnbrianos Kroner, 1977-a, b; Wernick et al.,
1978; Hasui et al., 1978), pela existência de fragmentos cratô-
nicos antigos no interior de cinturõcs móveis (Holmes, 1951,
Cahen e Snelling, 1966; Wyme-Edwards et al., 1966), dados
paleomagnéticos (Briden, 1973;Piper et al., 1973) e pela
existência de amplas e coerentes massas siálicas arqueanas
Kroner, 197808;Wernick et al., 1979).

OS PRINCIPAIS ELEMENTOS LITO-ESTRUfURAIS AR-
QUEANOS

Os principais elementos lito-estruturais arqueanos são repre-
sentados por áreas gnáissicas-graníticas, greenstone belts,
complexos básicos-ultrabásicos e cinturões granulíticos. Estes
tendem a bordejar as áreas gnáissicas-graníticas (os ancient
gneissic complexes) embutidos nos quais ocorrem os greens-
tone belts. Já os complexos básicos-ultrabásicos ocorrem ass0-
ciados preferencialmente aos cinturões granulíticos (Wernick
e Almeida, 1979; Wernick, 1979). Estes apresentam as seguin-
tes características:

A. Composição complexa. Rochas típicas são hiperstênio
(charnockitos) granulitos, quartzitos ferruginosos (cata-itabiri-
tos) gnaisses catazonais, frequentemente aluminosos e grafito-
sos, meta-ígneas calco-alcalinas diferenciadas, mármore e ro-
chas básicas-ultrabásicas. Várias rochas são potencialmente
portadoras de mineralizações. As associações entre os polimor-
fos aluminosos são complexas refletindo rápidas variações
locais no gradiente geotérmico. As condições genéticas obtidas
experimentalmente para os granulitos arqueanos são os
mesmos que hoje se supõem existirem na base da crosta siálica
atual.

B. Polimetamorfismo e diaftorese. Estes fenômenos são
responsáveis pela associação, nos cinturões granulítico de ro-
chas das facies do granulito, do anfibolito e dos xistos verdes.
Indicam recorrência e variação no fluxo de calor nestas faixas.

C" O magmatismo dos cinturões é caracterizado pela
ocorrência de rochas charnockíticas magmáticas, que formam
maciços que atingem até enormes dimensões, ao lado de anor-
tositos e rochas ultrabásicas. Rochas ígoeas mais novas que
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cortam os cinturões são representados por granitóides frequen-
temente potássicos, sienitos, muscovita pegmatitos de terras
raras e rochas ultrabásicas alcalinas, associadas ou nIo a car-
bonatitos.

D. Os cinturões são caracterizados oor exibirem extensas
e contínuas estruturas lineares.

E. O contato entre os cinturões granulíticos e as áreas
gnaSsicas-graníticas podem ser tallto bruscos, dados geralmente
por uma zona de suturas, ou gradacionais. Neste caso, rochas
granulíticas ocorrem com maior ou menor freqüência no
interior das áreas gnáissicas-graníticas. No caso de contatos
por suturas, estas podem ser. reativadas sucessivamente em
tempos geológicos mais recentes. Em várias áreas, observa-se
uma passagem gradual entre as áreas gnáissicas-graníticas
para os cinturões granulíticos por incremento sucessivo de
cizalharnento. Este fato aliado à ocorrência de fragmentos
cratônicos no interior dos cititurões e uma certa similaridade
química entre as rochas granulíticas e as das áreas cratônicas
adjacentes (áreas gnáissicas graníticas e greenstone belts
associados) sugere que parte dos cinturões correspondem a
áreas cratônicas granulitizadas.

F. Os cinturões granulíticos são zonaa de fraqueza da
crosta terrestre, sendo comum a superposição de cinturões
pré-cambrianos mais novos que geralmente refletem, em sua
disposição, as velhas direções estruturais arqueanas. Isto indica
recorrência de fluxo de calor, de deformações, rifting, rejuve-
nescimento isotópico e regeneração e implica na ocorrência
de fragmentos de rochas granulíticas arqueanas em cinturões
proterozóicos.

As características supra mencionadas, permitem classificar
os;' cinturões granulíticos arqueanos, como cinturões móveis.

OS CINTURÔES MÓVEIS DA PARTE SUL 00 CRATON
DE SÃO FRANCISCO

Trabalhos executados no chamado "Maciço de Guaxupé"
aliados a uma artálise regional através da interpretação dos
dados disponíveis na literatura, combinada com excursões dé
campo, levaram ao desenvolvimento de um modelo geotectô-
nico para a parte sul do Craton de São Francisco. Segundo
este modelo, a parte sul do Craton corresponderia a um
núcleo arqueano, outrora integrante de um amplo segmento
siálico, sucessivamente retalhado por cinturões móveis mais
jovens. Foram reconhecidas duas grandes faixas móveis, uma
com direção N-NE e outra com direção NW. Arnbas as faixas
móveis mostram evolução policíclica sendo a primeira ocupa-
da pelos cinturões móveis Atlântico, Paraíba e Ribeira, respec-
tivamente, de idade arqueana, transamazônica e brasiliana e
a outra, cujo desenvolvimento inicial ocorreu no Ciclo Urua-
çuano, com caráter de vestigeosyncline e, possivelmente, no
Ciclo Brasiliano, com o desenvolvimento do Cinturão Móvel
Canastra, mas cuja idade uruaçuana não pode ser excluída.
Este modelo aplica-se à área em foco, compreendida entre os
paralelos 200 e 250 S e os meridianos 400 e 480 W, sendo a
sua extrapolação para áreas mais amplas, sujeita a trabalhos
e interpretações futuras.

OS CINTURÕES MÓVEIS DA FAIXA N-NE

Cinturão Atlântico
O Cinturão Atlântico, de idade arqueana, foi caracterizado

principalmente por Leonardos e Fyfe (1974); Fyfe e Leonar-
dos (1974, figo 1); Pedreira et alo 1978, figo 4) e Wernick e



PARTE V - FAIXA ARAÇUAf

Almeida (1979, ftgs. 3 e 4) situando-se ao longo da costa brasi-
leira. ~ constituído pelo Complexo Caraíbas (Barbosa, 1970),
de carater polimetamórfico de idade arqueana e posterior re-
traba1hamento no Ciclo Transamazônico, pelo Complexo
Jequié (Cordani, 1973), possivelmente resultante da grarluli-
tização de um bloco crustal mais antigo (Cordani e Iyer,
1976) e pelo Cemp1exo de Salvador (Cordani, 19'/3.; Masca-
renhas, 1973). Mais para o sul, o cinturão perde a sua continui-
dade, ocorrendo sob forma de lentes mais ou menos desenvol-
vidas em cinturões proterozóicos. Os granulitos ocorrem em
gnaisses kinzigíticos cujo trend estrutural é predominantemen-
te paralelo à costa (Silva Filho, 1974). A idade destes gnaisses
é 550:f: 80 m.a.. (isOcrona Rb/Sr., Cordáni, 1973) e os rema-
nescentes ~anulíticos são de idade transamazônica ou mesmo
arqueana (Delhal et al., 1969; Cordani et al.. 1973). Toda a
área mostra-se introduzida por granit6ides de idade brasiliana
que, invadindo as rochas mais antigas, levam ao desenvolvimen-
to de largas áreas migmatíticas. Os granulitos exibem claros si-
nais de superposição de metamorfismo de baixa pressão sobre
rochas mais antigas de alta pressão, forte recristalização e
metassomatismo potássico (Rosier, 1957, 1965; Barbosa,
1959). Os granulitos ácidos foram tão profundamente afetados
por estes processos que em muitos casos a sua natureza original
acha-se profundamente obliterada, Guimarães (1.956) mostrou
parte dos..charnorckitos pertencentes a uma suite calco-alcalina
diferenciada, incluindo norito~, gabros, dioritos e granodiori-
tos, fato e<;>nstatadotambém por Sighinolfi (1971) para o
Complexo de Salvador. Ainda mais para o sul, restos do Cintu-
rão Atlântico persistem em cinturões proterozóicos, caso das
ocorrências da Serra Negra-PR (Basumallick et al.. 1969),
Barra Velha-SC (Minioli, 1972) e Pien-PR (Girardi, 1976).
Todas estas ocorrências situam-se no Maciço Mediano de
Joinvile (Hasui et al., 1975). Se bem que, datações transa-
mazônicas, têm sido obtidas em algumas destas rochas, o fato
de constituirem o paleossoma de migmatitos sugere que uma
idade original arqueana pode ser assumida. Nas rochas de Pien,
foi detectada a presença de safirina, à semelhança do Comple-
xo de Salvador (Allard e Fujimore, 1976; Stormer, 1973).
Rochas granulíticas assumidas como arqueanas foram também
localizadas no Rio Grande do Sul (Nardi e Hartmann, 1979),
na região de Bagé, Dom Pedrito.

O trend estrutural do Complexo Caraíbas é em tomo de
N-S e dos Complexos de Jequié e Salvador é ao redor de
N-S com variações locais para NE-SW e NW-SE. Mais para
o sul as direções variam entre N-S e NE - SW.No Maciço de
Joinvile predominam direções em tomo de NE e no Rio Gran-
de do Sul, são predominantemente NW.

Cinturão Paraíba
Parcialmente superimposto ao Cinturão Atlântico, ocorre

na região em foeo o Cinturão Móvel Paraíba, de idade transa-
mazônica (Delhal et al., 1969; Cordani et al., 1973; Cordani,
1973; Wernick et al., 1976; Artur et al., 1979). Entre os para-
lelos 200 e 250 S e os meridianos 400 e 460 W, compreende
as seguintes unidades:
I. O Grupo Paraíba constituído por granulitos, charnockitos,
enderbitos,piroxênio, granulitos, gnaisses ltatazonais variados,
gnaisses facoidais anfibolitos e, subordinamente, quartzitos,
rochas calcosilicáticas e mármores. Associam-se ainda diversos
tipos de anatexitos (metatexitos, diatexitos) e rochas interme-
diárias a ultrabásicas, tais como dioritos, gabros, piroxenitos,
dunitos e peridotitos.

Em alguns casos. o Grupo Paraíba sugere incorporar rochas

mais antigas, rejuvenescidas isotopicamente no Ciclo Transa-
amazônico. As rochas granulítieas e charnockíticas exibem
patentes sinais de várias fases de cataclase acompanhada de
várias fases de recristalização resultaftdo localmente em rochas
com texturas muito complexas, nos quais porções cataclasadas
e recristalizadas formam porfuoblastos em faixas cataclasadas
mais ou menos recristalizadas (Wernick, 1979). A ocorrência
generalizada de uma textura granoblástica-cataclástica no Gru-
po Paraíba já foi ressaltada por Barbosa (1959). O notável pa-
ralelismo das bandas de composição distinta do gnaisse Paraíba
(Rosier, 1965), é fruto de uma intensa transposição de cizalha-
mento que afetaram rochas mais antigas e é particularmente in-
tenso no Vale do Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro, onde,
assOciados aos gnaisses larninados, ocorrem numerosas faixas
de cataclasitos e rnilonitos mais ou menos r~cristalizados. Os da-
dos estruturais, aliada à argumentação petrográfica de Guima-
rães (1956), sugerem que o Grupo Paraíba esteja incorporando
fragmentos do Cinturão Atlântico submetidos a um intenso
rejuvenescimento por fenômenos tecto-térmicos. Tal interpre-
tação se coaduna com os trabalhos de Holmes (1951), Cahen
e Snelling (1966), Wynne-Edwards et al. (1966), Arriens e
Lambert (1969), Windley e Bridgwater (1971) e Dolginov
et a!. (1973).
11.Grupo Amparo. É a designação dada por Ebert (1968) para
uma seqüência metassedimentar da facies do anfibolito e gra-
nulito e descrita por Wemick (1967) nas imediações da cidade
homônima, SP. O seu arcabouço é constituído por biotita e/ou
homblenda gnaisses, com predominância generalizada de pla-
gioclásio entre os feldspatos. As rochas exibem estrutura listra-
da, fitada ou bandeada e a textura é predominantemente gra-
noblástica-cataclástica (Wemick, 1967, 1972, 1978-a, b; Oli-
veira, 1973; Oliveira e Alves, 1974, 1976). Localmente os
gnaisses gradacionam para metatexitos e diatexitos, estes
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predominantemente granodioritos a quartzo-diorfticos. Aos
gnaisses associam-se intercalações mais ou menos freqüentes
e possantes de gnaisses graníticos, gnaisse) facoidais, vuiados
tipos de quart zitos,gonditos, rochas calco-snicatadas e mármo-
res. Hornblenditos e anfibolitos, localmente freqüentes, exi-
bem ampla variação mineralógica, textural e estrutural. Ocor-
rem ainda granulitos e charnockitos para - e ort()metamôrfi-
cos, ácidos a básicos (Oliveira, 1973). Metapelitos sio represen-
tados por biotita e/ou muscovita ( :t:granada :t:sillimanita) xis-
tos e gnaisses. Rochas ultramáficas (dunitos, peridotitos, pito-
xenitos) ocorrem sob forma de "sills" e diques esporádicos
ou constituindo intrusOes maiores, alguns com segregações de
cromita ou magnetita.

A litologia sugere um espesso pacote de sedimentos pré-me-
tamôrfico, clasto-psamíticos a pelíticos e clasto~uímicos pre-
dominantemente impuros, com intercalaçOes de tufos e restri-
tos sedimentos químicos, ao lado de quantidades variáveis de
corpos intennediários, básicos e ultrabásicos que foi submetido
a um metamorfismo médio a intenso sob condições de média
a alta pressão.

Trabalhos executados no chamado "Maciço de Guaxupé"
IX?rfonnandos e docentes do Curso de Geologia da UNESP -
''Campus'' de Rio Claro, em Convênio com o DNPM (Soares,
1976; Wernick, 1977; Bettencourt, 1978), revelaram que o
Grupo Amparo engloba uma série de outras unidades lito-
-estratigráficas previamente criadas na região, tais como, os
Grupos Andrelândia, Varginhas e Itapira (Ebert, 1968, 1971).

No Grupo Amparo foram detectados exposições de rochas
mais antigas que correspondem ao seu embasamento arqueano.
São representadas, entre outras, pelo Complexo de Silvianó-
polis (Fiori et al., 1978, figo 1) constituído por vários tipos de
anatexitos intensamente cizalhados no Ciclo Transamazônico.

O padrão estrutural do Grupo Amparo é dado principal-
mente por dobras isoclinais com desenvolvimento de cizalha-
mento plano axial ao longo do qual ocorrem intensa transpo-
sição originando uma foliação tectônica bem desenvolvida,
na qual seencontram localmente dobras intrafoliares preser-
vadas (Fiori et al., 1978). Localmente, é possível a constata-
ção que o fluxo de calor superou a defonnação através da
recristalização ou anatexia nos ápices destas dobras.
m. Grupo Araxá. Ebert (1971) considerou que o Grupo An-
drelândia passa gradualmente, por incremento do metamorfis-
mo, para o Grupo Paraíba cuja equivalência com q Grupo
Amparo foi estabelecida por Wernick et ali. (1976). O Grupo
Andrelândia (Ebert, 1957) é um pacote metassedimentar da
facies do anfibolito de alta pressão composta essencialmente
por quartzitos e xistos com estaurolita e cianita. Um ramo do
Grupo Andrelândia, a partir da região de Lambari - Três Co-
rações, dirige-se para SW constituindo o Grupo Itapira (Ebert,
1971) composto por micaxistos, quartzitos, meta-arcósios,
calcários e metabasitos. A equivalência entre os Grupos Ampa-
ro e Itapira foi proposta por Wernick e Penalva (1973). Por
outro lado, o Grupo Amparo engloba os Grupos Varginhas,
Andrelândia e Itapira, baseado nos trabalhos de Soares (1976),
Wernick (1977) e Bettencourt (1978). Já, Almeida et alo
(1973, 1976) consideraram os Grupos Andrelândia, Vargi-
nhas e Itapira como uma extensão do Grupo Araxá (que ocor-
re a W de Cassia), defmido por Barbosa (1955) como um com-
plexo metamórfico pré-cambriano constituído de migmatitos,
micaxistos, quartzitos, xistos verdes e anfibolitos. Posterior-
mente, Barbosa et alo (1970) restringiram o Grupo Araxá para
um conjunto de xistos com duas micas e com granada, rutilo,
zircão, turmalina, cromita e estaurolita com pequenas intru-
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lIJes ultrabásicas serpentinizadas. Localmente os xistos passam
a gnaisses o que difteulta a separação do Grupo Araxá do
embasamento cristalino.

As correlaçOes acima relacionadas conferem ao Grupo Ara-
xá idade transamazônica, hipótese esta em parte confmnada
por dados geocronológicos (Cordani e Hasui, 1975), se bem
que outros da - dos sugerem um metamorfJSIDo durante o
Ciclo Uruaçuano entre 1.4 e 1.0 b.a. atrás (Hasui e Almeida,
1970; Almeida, 1971; Almeida et al., 1976). Idade transama-
zônica é assumida por Marini et alo (1976) para o Grupo
Serra da Mesa, unidade criada para substituir a designação
Gr11poAraxá. Tais contradições parecem indicar que o Grupo
Araxá pode englobar tanto rochas transamazônicas guanto
UtUaÇUanasou que o Grupo Araxá tenha caráter policíclico,
tratando-se de uma unidade transamazônica retomada no
Ciclo Uruaçuano. Tendo em vista que o Grupo Araxá, em
oposição aos Grupos Paraíba e Amparo exibe trend estrutural
NW, os autores do preSente trabalho se inclinaram pela segun-
da hipótese, baseados em dados estruturais que serão discu-
tidos posteriormente.

Cinturio Ribeira -
O Cinturão Ribeira representa um cinturão móvel mais

jovem implantado sobre o Cinturão Móvel Paraíba que por sua
vez implantou-se sobre o Cinturão Móvel Atlântico. ~ de
natureza ensiálica e de evolução in situ (Wernick et al., 1978)
e sua estruturaçã() é a de uma região de dobramento (Hasui et
al., 1975), e sua evolução pode ser assim resumida (Wernick,
et al., 1978; Hasui et al., 1978):

A Uma etapa inicial desenvolvida entre 1.1 e 0.7 b.a. Des-
locamentos ao longo de falhas profundas através da reativação
de direções pré-cambrianas, pennitindo. uma diferenciação do
embasamento em sulcos e rugas. Sedimentação e discreto mag-
matismo pré-tectônico.

B. Uma etapa intennediária entre cerca 0.7 e 0.6 b.a. Me-
tamorfismo de baixa a média pressão, da facies dos xistos ver-
des até anfibolítica, resultando na mjgmatização e granitização
dos níveis mais profundos das faixas de dobramento e rernobi-
lização mais ou menos intensa dos maciços medianos. Intensa
granitogênese polifásica cortando rocha brasilianas e pré-brasi-
lianas. Dobramento holomórfico regional e outros de caráter
local, relacionadas a crenulações, intrusões e falhas. Soergai-
mento orogênico.

C. Uma etapa fma1, desenvolvida entre cerca 0.6 e 0.45
b.a. Instalação de antefossas e intrafossas que alojam depó-
sitos rnolassóides. Intrusões ácidas e derrames e diques ácidos
a básicos, com intensidade variável. Intensa lineagênese em
regime de falhas de transcorrência resultando na configuração
espacial atual do Cinturão Ribeira, sob forma de blocos amen-
doados justapostos com características distintas.

A intensidade da deformação e do metamorfismo do Cin-
turão Ribeira cresce de NW para SE (Hasui e Sadowsky, 1976).
No "Maciço de Guaxupé" ambas foram fracas, sendo o fluxo
de calor apenas suficiente para rehomogeneizar o sistema iso-
trópico K/Ar de micas e anfibólios (Cordani e Bettencourt,
1969; Wernick et al., 1976; Wernick, 197803,b). A deformação
resultou em dobras verticais abertas, isopacas e sem clivagem
plano-axial nítida. A sua superposiçâo sobre as estruturas
transamazônicas e uruaçuanas provocou o ;,uqueamento e do-
bramento da foliação transamazônica e a ondulação dos traços
axiais das dobras uruaçuanas (Fiori et al., 1978, figo2). Pluto-
nismo granitóide ocorre associado a grandes falhamentos
(Wernick e Penalva, 1979). A estabilidade do "Maciço de Cua-



PARTE V -FAIXA ARAÇUAf

xupé" é atestado pela ocorrência, no seu interior, de depósitos
molassóides em fossas tectônicas, caso das formações Eleuté-
rio, Pouso Alegre e Pedra do Rio Elvas.

Mais para SE com o incremento do metamorfismo e das de-
formações ocorre o desenvolvimento de dobras isoclinais
acompanhadas de forte transposição que, nas rochas pré-brasi-
liaIlas, eliminou por reorganização estrutural as direções NW-
-SE ligadas à Faixa Móvel Uruaçu. Por este motivo elas deixam
de ocorrer em toda a ;área costeira à SE de uma larga zona,
limítrofe que inclui as localidades de Lima Duarte e Campos
do Jordão. A influência dos falhamentos associados ao Cintu-
rão Ribeira manifesta-se, entre outros, por um intenso ciza-
lhamento das rochas do Grupo São João DeI Rei (Braun e
Baptista, 1978) que se acha limitado frequentemente por
falhas com direção NE-SW. Condicionam, igualmente, pela
reativação das velhas linhas estruturais do Cinturão Paraí-
ba, as formações Pouso Alegre, Eleutério e Pedra do Rio
Elvas (Fiori, et al., 1978, flg. 1).

OS CINTURÕES MÓVEIS DA FAIXA NW

o vestigeosyncline Araxá
Tendo em vista a idade transamazônica dos Grupos Paraí-

ba, Amparo, Varginhas, Itapira, Andrelândia e Araxá e sua
inclus[o original na Faixa Móvel Costeira, o Cinturão Móvel
Araxá, desenvolvido no Ciclo Uruaçuano, passa ter essencial-
mente, feições de um vestigeosyncline que são caracterizados
por um fluxo de calor e por deformações, faltando possantes
e contínuas sedimentações éOgenéticas. O fluxo de calor foi
suficientemente elevado para produzir o escape de argônio
nos minerais micáceos o que implica num metamorfismo pelo
menos epizonal e se reflete em datações K/Ar Uruaçuanas
(Hasui e Almeida, 1970). Trabalhos realizados no "Maciço de
Guaxupé" revelam que os dobramentos do Cinturão Araxá,
S[O do tipo isoclinal e cuja intensidade aumenta de SW para
NE. Neste sentido aumenta também o grau de cizalhamento
plano-axial que a NE leva ao desenvolvimento de transposi-
ções mais ou menos intensas, associadas a faixas de caracla-
sitos e milonitos. O limite SE do Cinturão Araxá situa-se na
altura onde as estruturas transamazônicas sofrem nítida
reorganização estrutural na direção NW. Isto ocorre na altura
de uma faixa grosseiramente situada entre Caldas e Campos do
Jordão (ver carta do Brasil ao Milionésimo, Folhas Rio de Ja-
neiro, Vitória e Iguape, 1978). Através dos dobramentos urua-
çuanos as foliações tectônicas transarnazônicas sofrem uquea-
mentos e os traços axiais das dobras S[Oredobrados na direção'
NW (Fiori et al., 1978). Ao contrário, entretanto, dos eventos
tecto-térmicos transamazônicós, no Cinturão Araxá a deforma-
ção superou o fluxo de calor, de tal modo que os minerais
esmagados, nos ápices das dobras geralmente não exibem
sinais de recristalização. A superposição das estruturas urua-
çuanas sobre rochas transarnazônicas é bem detectável geocro-
nologicamente nos limites do Cinturão Araxá. Ocorrem ali
rochas com idade Rb/Sr transamazônica e com idade K/Ar
uruaçuanas (Artur et al., 1979). Sob este aspecto o Cinturão
Araxá assemelha-se ao Cinturão,Paramirirn de Cordani (1978)
com a diferença de que as rochas mais antigas afetadas pela
ação de uma zona geodinamicamente ativa eram sedimentares
e não metamórflcas, como no caso do Cinturão Araxá.

o Cinturão Canastra
O Grupo Canastra foi defmido por Barbosa (1955) como

composto por rochasmetamórficas de baixo grau, principal-

mente representadas por quartzo-muscovita-sericita xistos e
muscovita biotita xistos ao lado de quartzitos, filitos prateados
e mitos grafitosos com pirita. Os quartzitos são localmente
ferruginosos e mesmo itabiríticos. O Grupo Canastra repousa-
ria em concordância sobre o Grupo Araxá e, conseqüentemen-
te, representaria uma formação superior deste' grupo. Um
pacote litológico do Grupo Canastra, individualizado sob a
designação de Formação Paracatu (Almeida, 1967) foi incor-
porado à Formação Paraopeba do Grupo Bambuí (Braun,
1968). Outras vezes, grande parte do Grupo çanastra tem sido
correlacionado com a Formação Paranoá do Grupo Bambuí
(Costa e Angeiras, 1971) considerado de idade brasiliana, mas
cuja deposição ocorreu cerca de 1.0 bilhão de anos atrás.
Esta interpretação é aparentemente confIrmada por datações
K/Ar entre 800 e 540 m.a. obtidas para o Grupo Canastra
(Hasui e Almeida, 1970).

A esta interpretação opõe-se a Carta Geológica do Brasil
ao Milionésimo (F olhas Rio de Janeiro, Vitória e Iguape,
1978) na qual é atribuída idade transamazônica ao Grupo Ca-
nastra, constituído por filitos, sericita xistos, quartzo xistps,
micaxistos granatíferos, quartzitos sericíticos com intercala-
ções de mitos e sericita xistos, xistos calcíferos, gnaisses fmos,
calcários e quartzitos. Tal interpretação baseia-se provavel-
mente nas constatações de Ferrari e Brandazile (1971) e Braun
e Baptista (1976) que observaram passagens graduais entre
os Grupos Araxá e Canastra e na argumentação de Braun e
Baptista (1978: 301) de que o mais baixo grau de metamorfis-
mo do Grupo Canastra em relação ao Grupo Araxá é em
grande parte resultado de uma diaftorese por efeito de miloni-
tização., Soma-se isto ao fato de apenas rocllas do Grupo
Canastra estarem cavalgando o Grupo Bambuí e nunca se ex-
pondo. nos blocos carreados o contato entre os Grupos Canas-
tra e Araxá. A impossibilidade de encontrar critérios seguros
para diferenciar os Grupos Araxá e Canastra, reflete-se em
Braun e Baptista, (1978, fig._5) onde, na região objeto deste
trabalho, são apresentados conjuntamente como uma asso-
ciação lito~strutural caracterizada pelo predomínio de xistos
com intercalações de quartzitos e calcários. Esta fIgura retoma,
até certo ponto, o esquema de Leonardos e Fyfe (1974, flg, 1).
ConflITOadaa identidade entre os dois grupos, a Faixa Móvel
Uruaçu corresponderia a um só vestigeogyncline, denominado
Araxá-Canastra, formado por rochas transamazônicas retoma-
das no Ciclo Uruaçuano e, mais incipientemente, através prin-
cipalmente de falhamentos, no Ciclo Brasiliano. À semelhança
do Cinturão Araxá, o Cinturão Canastra exibe trend estrurural
geral NW-SWo que, no caso da existência de dois cinturões
móveis superimpostos, indicaria o condicionamento das estru-
turas mais novas pelas mais antigas.

AS FALUAS BRASILIANAS
Durante o Ciclo Brasiliano ocorreu uma intensa lineagênese

manifestada através da ativação de amplas zonas d~ fraqueza,
principalmente em regime de transcorrência. Entre estas falhas
destacam-se principalmente dois conjuntos, um de direção NE
com variações para NNE e ENE que ocorre principalmente na
Faixa Móvel .N - NE ( e também no Cinturão Móvel Brasília)
e outro com direção NW a WNWna Faixa Móvel NW. Ao longo
destas falhas desenvolvem-se zonas de cataclasitos e milonitos
mais ou menos espessas, dobras de arrasto e reorganização
estrutural paralelo às falhas, principalmente nos blocos tectô-
Dicos situados entre falhas possantes paralelas e pouco distan-
ciadas.

Uma das zonaS de falhas mais intensas desenvolveu-se entre
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ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON 00 SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS
Cassia e Barbacena, separando o "Maciço de Guaxupé" do 4. A N e E das duas faixas móveis, situa-se o Craton do São
Grupo Canastra através do "Complexo Campos Gerais" Francisco constituído por terrenos arqueanos.
(Carta do Brasil ao Milionésimo, Folhas Rio de Janeiro, Vitó- 5. Numerosos fragmentos arqueanos ocorrem no interior das
ria e Iguape, 1978). É neste complexo' que se situa o greens- faixas móveis N - NE e NW/, tais como, 'o Complexo de
tone belts de Fortaleza de Minas (Teixeira, 1978), o que lhe S'ilvianópolis, os granulitos da região de Machado (Fiori
parece assegurar idade arqueana. Esta zona de falha provocou e Choudhuri, 1979) e na área costeira.
intensos cizalhamentos não só nas rochas arqueanas, mas 6. Para o entendimento da evolução da área em foco foi fun-
também, mais a N, no Grupo Canastra. damental a introdução do conceito de cinturão móvel que

Muitas destas falhas têm sido consideradas como de empur- corresponde a faixas -lineares geodinamicamente ativas
rão a despeito de sua natureza transcorrente. É, o caso das fa- caracterizadas por fluxo de calor e deformações plásticas
lhas de Jacutinga e Inconfidentes consideradas por Ebert lineares. A sua caracterização se faz baseado em critérios
(1968, estampa I) como de empurrão. Esta interpretação estruturais, petrográficos e geocronológicos. Por tratar-se
persiste no Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais de zonas de fraqueza ativas da crosta terrestre, as faixas
1:1.000.000 (1976) e na Carta do Brasil ao Milionésimo móveis estão sujeitas a sucessivas reativações, resultando
(Folhas Rio de Janeiro, Vitória e Iguape, 1978) a despeito na superposição de sucessivos cinturões móveis. Uma das
de seu caráter nitidamente transcorrente (Penalva e Wernick, implicações importantes no conceito de faixas móveis é
1973; Rodrigues, 1976; Soares, 1976; Wernick, 1977; 8etten- a desvinculação do fluxo de calor e da deformação da
court, 1978). O mesmo ocorre em relação a muitas falhas natureza e da idade das rochas afetadas que podem ser
WNW e ENE e consideradas de empurrão da zona fÚptil tanto metamórficas quanto sedimentares do tipo "geossin-
Cassia-Barbacena que constituiram um dos argumentos para clinal" ou de cobertura e cogenéticas ou muito mais anti-
Almeida (1977) ali localizar o limite do Craton do São Fran- gas à fase geodinâmica da faixa móvel.
cisco. O maior problema nesta zona fÚptil, comum nos cru- 7. Ainda no cruzamento de cinturões móveis desenvolvem-se
zamentos entre cinturões móveis (Kroner, 1977-a, b), para a rochas com características petrográficas, estruturais e
interpretação geotectônica regional, consiste em representar geocronológicas muito complexas. Quanto ao aspecto
um hiatus entre os dobramêntos da Faixa Móvel Uruaçu a petrográfico são reconhecíveis novas fases de deformação
S e N da zona rúptil mencionada. e recristalização e paragêneses em desequilíbrio sob aspec-

As numerosas falhas brasilianas associadas às faixas móveis to de temperatura e pressão. No aspecto estrutural de-
Canastra e Uruaçu são também, através de deslocamento, rota- monstram deformações polifásicas e policíclicas, resul-
ção e basculamento de blocos tectônicos por elas delimitadas, tando em padrões de interferência estrutural típicos.
responsáveis pela configuração do quadro geológico atual, Sob aspecto geocronológico ocorrem na área em "foco os
associada à erosão fanerozóica que agiu em toda a região seguintes tipos de idades:
sobre blocos crustais cujas falhas limitantes sofreram sucessi- a) Datações Rb/Sr arqueanas, transamazônicas, uruaçua-
vas reativações p6s-brasilianas em regime de falhas normais nas, brasilianas e mistas. As idades claramente referíveis
(Wernick, 1978-a). a um ciclo correspondem tanto a rochas cogenéticas

quanto a rochas mais antigas intensamente retrabalha-
das neste evento. As idades mistas indicam retrabalha-
mento menos intenso de rochas mais antigas durante
ciclos mais novos que provocam uma rehomogeiniza-
ção apenas parcial ,do sistema isotópico. Neste caso é
comum a ocorrência de paragêneses em desequilíbrio,
associações entre paragêneses de alta a baixa pressão
e de alta a baixa temperatura.

b) Idades K/Ar com as mesmas características das data-
ções Rb/Sr.

c) Rochas com idades Rb/Sr distintas das idades K/Ar.
Estas datações são de grande importância para a inter-
pretação da evolução geológica quando comparadas
com dados petrográficos e estruturais que denotam
caráter polifásico ou policíclico. Este é o caso de mui-
tas datações na parte W da região aqui focalizada
(Cordani e Bettencourt, 1967; Delhal et al., 1969;
Hasui e Almeida, 1970; Hasui e Hama, 1972; Cordani
et al., 1973; Cordani, 1973; Oliveira, 1973; Wernick
et al., 1976; Fiori et al., 1978; Artur et al., 1979).

8. A evolução regional pode ser assim reSúmida:
'

a) Formação de um grande segmento crustal arqueano.
b) Implantação do Clnturão Móvel Atlântico, bordejando

os ancient gneissic complexes. A evidência da existên-
cia de outras faixas granulíticas arqueanas no interior
destes complexos sugere a existência de vários cintu-
rões móveis já no Arqueano.

c) Implantação do Cinturão Móvel Paraíba, cujo meta-
morfismo parece crescer de W para E (Grvpo Araxá

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES'
A análise realizada nos itens anteriores enseja os seguintes

comentários e conclusões:
1. Os autores, baseados em trabalhos de campo e dados dis-

poníveis na literatura, concluiram pela existência, na área
em foco, de um grande segmento crustal siálico incluindo
um ancient gneissic complex, greenstone belt, cinturões
granulíticos e complexos básicos-ultrabásicos com dimen-
sões variáveis.

2. Este segmento sofreu sucessivo retalhamento através de
duas Faixas Móveis, respectivamente com direção N-NE e
NW. A primeira fuclui os Cinturões Móveis Atlântico,
Paraíba e Ribeira, com disposição paralela e sub-paralela,
respectivamente, de idade arqueana, transamazônica e bra-
siliana, com os mais jovens sucessivamente implantados
sobre os mais velhos e que mostram o controle estrutural
das direções mais novas pelas mais antigas. A faixa NW é
constituída pelos Cinturões Móveis Araxá e Canastra (ou
por um só Cinturão Móvel Araxá-Canastra) com caráter
de vestigeosyncline, por atuar sobre rochas metamórficas
de idade transamazônica.

3. No cruzamento entre as duas faixas móveis desenvolveu-se
uma importante zona rúptil (zona Cássia-Barbacena) cons-
tituída por falhas com direção predominantemente ENE e
WNW,particularmente ativa no Ciclo Brasiliano. Também
ocorre um encurvamento das direções mais antigas pelas
mais novas. Muitas das falhas desta zona consideradas de
empurrão, são em realidade, transcorrentes ou normais.
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para o Grupo Parat'ba).
d) Implantação do Cinturão Móvel Araxá (ou Araxá-Ca-

nastra) por ação de fluxo de calor e reorganização es-
trutural de terrenos arqueanos e transamazônicos se-
guindo a direção NW.

O limite S deste cinturão móvel situa-se aproximada-
mente ao longo da linha São José do Rio Pardo-Cam-
pos do Jordão, a N da qual se torna patente o encurva-
mento das direções estruturais NE para NW e se.obser-
vam nt'tjdos padrões de interferência estrutural (Fiori
et al., 1978), caso da área de Machado, Luminárias,
Parizópolis e Bom Jesus de Minas, entre outras.

e) Implantação do Cinturão Móvel Ribeira, cujo metanlor-
fismo e intensidadé de deformação aumentam de NW
para SE. A SE de uma faixa de transição localizada
aproximadamente entre Lima Duarte e Campos do
Jordão, a reorganização estrutural segundo a direção
NE foi tão intensa que as estruturas NW nas rochas
pré-brasilianas deixam de ocorrer de. maneira clara.
Posst'vel implantação do Cinturão Móvel Canastra cuja
idade brasiliana é altamente questionãvel.

f) Ativa movimentação ao longo da zona rúptil Cássia-
-Barbacena, formado principalmente por falhas WNW
e ENE através de movimentação, rotação e bascula-
mento de blocos tectônicos ao longo de falhas trans-
correntes e normais e de cavalgamento ao longo de
falhas de empurrão. A S e'W desta zona rúptil movi-
mentações principalmente ao longo de grandes falhas
franscorrentes com direção NE a ENE na faixa móvel
NE são responsáveis; pelo arcabouço geológico ora
obServado, caracterizado pela justaposição de blocos
tectônicos com caractert'sticas distintas. Na zona rúp-
til Cássia-Barbacena ocorrem, por influência de falhas
possantes e próximas à r.eorganização estrutural das
direções NE e.NW, que passam a ter disposição para-
lela aos grandes falhamentos.

g) Sucessivas reativações fanerozóicas com a retomada das
falhas pré-cambrianas em regime de falhas normais com
formação de horsts e graben acompanhados de erosão
e sedimentação. (Fig. 1).

9. Pela interação das faixas móveis N-NE e NW e da zona
rúptil Cássia-Barbacena, resulta aparentemente um grande
arco. Este foi interpretado por diversos autores como
correspondendo a uma faixa de dobramento brasiliano
amoldado em torno do Craton de São Franci~ e cuja
continuidade mostra-se interrompida localmente por ação
da erosão fanerozóica. Entretanto, este arco é constituído
por unidades tectônicas muito distintas que se desenvolve-
ram em épocas distintas. Assim, o arco em questão, é uma
feição policíclica, heterogênea e desprovida de continui-
dade petrológica e geocronológica, resultando apenas do
predomínio das direções estruturais ora de uma, ora de
outra das unidades geotectônicas que ali ocorrem.

10. Sob este ilspecto o "Maciço de Guaxupé", na concepção
de Almeida et alo (1976), deixa de existir para passar a ser
simplesmente um nó estrutural de intersecção das faixas
móveis NNE e NW. Por corresponder a .uma área onde os
dobramentos NW aumentam em intensidade de SW para
NE e onde os dobramentos NE ligados ao Ciclo Brasiliano
são pouco enérgicos, passa a rep!esentar uma posição
chave para o entendimento da evolução geológica regio-
nal. Isto se deve ao fato de ali estarem áreas arqueanas em
cuja litologia se manifestaram sucessivamente todos. os

fenômenos evolutivos que ali ocorreram (Fiori e Choudhu-
ri, 1979).

11. O. modelo geotectõnico aqui desenvolvido e sugerido
como aplicável na área em foco, tem correspondência em
outras partes do mundo, principalmente na África (Kra-
ner, 1977-a, b). Entretanto, a sua aplicação a outras áreas
da Plataforma Sulamericána implica na adoção da defini-
ção de craton, segundo Anh.aeusser et alo (1969) que
limita este termo a áreas arqueanas estáveis delimitadas
por faixas móveis mais jovens, não necessariamente isocro-
nológicas.
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ANAIS DO SIMPÚSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

o DENOMINADO «CRATON DO SÃO FRANCISCO» A SUA «FAIXA
ARAÇUAí» E A EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO BRASIL

Oscar Paulo G. Braun
Milton Brand Baptista

CPRM

The preliminary meeting .of the symposium on the São Francisco Craton has establi-
shed goals and made recommendations to be followed by ad hoc regional commit-
tees. Some of those aims have been entirely reached, while others are still in progresso
During that meeting, the. authors have expressed ideias and interpretations as a
result of a short-lived phase of study in the preparation of the new geological map of
Brasil. Nowadays, further advanced investigations no longer give support to thoughts
and interpretations there announced by the authors. Main corrections regard to
the boundaries and stratigraphic position of the Macaúbas Formation, the limits of
the Bambuí Group, the definition of the Araxá, Canastra and Ibiá units, and the
lithologic sequences of the Espinhaço. As a matter of fact, Macaúbas Formation
should be distinguished fram the Jequitaí Conglomerates of the Bambuí Graup,
because it is certainly pré-Bambuí, intimateiy related to the Espinhaço folding
system ("Minas Series"), and probably correlated to the Ibiá Formation. The struc-
tural synthesis of Brasil, based on the interpretation of about 3.000 radiometric ages
shows neatly almost alI the northeast, southeast, south and part of the central-
-western regions of Brasil (teh Atlantic Province) as being affected by the variable
tectonic mobility of the named Brazilian Tectonic Cycle; on the opposite, the
Amazon region and the northern postion of the state of Mato Grosso as well, have
remained stable and cohesive during the tectonic activities of the Brasilian Cycle.
Exceptions are very limited fault zones in Rondônia and interstream af the Tocan-
tins and Xingu rivers. The named Araçuaí fold belt is still doubtfully assumed as a
tectonic entity of the Brazilian Cycle. On the other hand, faults which bound this
belt along both eastern and western margins of the Espinhaço, seem to prolong
northward to form the Vale do Paramirim mobile belt (according to Cordani) and
apparently have been tectonic active during the Brazilian Cycle. Stable areas within
the Atlantic Province actually exist but are too small as compared with the whole
unstable areas and, as such, to be considered as craton ("a tectonic entity ofbroader
order").

INTRODUÇÃO
Na ocasião da realização da "Reunillo Preparatória para o

Simp6sio sobre o Craton do São Francisco e suas Faixas Mar-
ginais", em agosto de 1977, encontrávamos-nos em pleno afã .
de discriminar, analisar e compor os dados estruturais do
Brasil, em escalas de síntese continental, visando a atualização
do "Mapa Geológico do Brasil" e o planejamento do programa
nacional de mapeamento geológico.

O trabalho que apresentamos naquela ocasião (Braun &
Baptista 1978) procurou sintetizar as informações que havía-
mos reunido e interpretado até então, sobre as regiões sudeste
e centro-oeste, assim como discutir as interpretações e diagnos-
ticar as principais influências discriminatórias, que vêm preju-
dicando um tratamento mais imparcial da Geologia do Brasil.

Rcsultando de uma fase transitória de nossos estudos, algu-
mas idéis não foram claramente expostas ou deixaram margem
a equívocas interpretações, enquanto algumas críticas parece-
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"Não é a opinião ou experiência de um autor
que pode impor um conceito à ciência e sim os
argumentos e provas de que se dispõe, discutidos
de maneira clara e insofismável".

DJALMA GUIMARÃES. 1966
em "Contribuição ao Estudo do Polimetamorfis.
mo da Série Minas",

ram muito severas e algumas concusões, um tanto precipit~das.
A crítica de nossos colegas alertou-nos para essas circunstân-
cias, ao mesmo tempo em que a evolução dos nossos estudos
e a verificação de algumas idéias, pôde corrigir possíveis equí-
vocos.

Na divisão de taréfas entre os membros das comissões,
organizadoras, nas conclusões e recomendações da Reunião .

Preparatória, coube-nos desenvolver e coord-enar estudos na
área abtangida pela denominada "Faixa Araçuaí", ondé foi
recomendado que se de$SCpreferência a investigações em onze
frentes distintas, discriminadas nas páginas 439 e 440 dos res-
pectivos an~.

Em 'conseqüência, porém, dos nossos afazeres submissos aos
programas empresariais e governamentais, não foi possível
desenvolver satisfatoriamente os estudos em todas as frentes
propostas, da mesma forma que as mesas redondas pretendidas
não puderam ser realizadas. Isto, todavia, não impediu que
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acompanhássemos os trabalhos desenvolvidos na área e deba-
têssemos, sempre que oportuno, os probl~mas em pauta.

Assim, alguns problemas, como os limites do Grupo Bam-
buí e da fonnação Macaúbas, correlações entre o Quadrilátero
Ferrífero e as áreas limítrofes, etc., parece que estão quase
totalmente solucionados ou, pelo menos, bem encaminhados.

Tentaremos relatar, o mais concisamente possível, os resul-
;tados obtidos, abordando primeiramente alguns conceitos for-
mulados na reunião preparatória, em seguida as controvérsias
do trabalho por nós apresentado naquela ocasião e, finalmente
algumas novas consíderações sobre o assunto em questão.

É preciso, antes de mais nada, esclarecennos que as dúvidas
que temos levantado sobre o conceito do "Craton do São
Francisco" e nossas discussões sobre as interpretações geoló-'
gicas e sobre a reconstituição da evolução tectônica dessa
região, são conseqüência natural da adoção de f1losofias ou
procedimentos científicos um tanto diferentes, não sendo,
como pode enganosamente transparecer, um combate pessoal
a uma determinada idéia ou hipótese.

A conceituação do "Ctaton do São Francisco" resulta de
um procedimento científico que, ao nosso ver, é típico do
campo da engenharia e mv.ito usual principalmente nas escolas
francesa e norte-americana, e que consiste no uso de modelos
experimentais. Este procedimento, pode levar fatalmente a
UIIla discriminação das evidências, desprezando-se sempre as
que discordam da idéia adotada. Como as evidências geológicas
constituem-se grand.emente em observações de campo e resul-
tados' de laboratório, constatados subjetivamente, a pré-sele.
ção, mesmo involuntária, dessas observações, pode escamoteer
totalmente as verdadeiras evidências.

Essas circunstâncias parecem-nos peculiar a muitos traba-
lhos de geocronQlogia, em que há nitidamente uma seleção,
entre o que denominam "boas e más datações", isto é, aquelas
que servem a proposição do pesquisador e aquelas que não ser-
vem.

Embora a experimentação seja uma das essências do proce-
dimento científico e por isso, não possamos prescindir das
hipóteses e das construções experimentais, preferimos usar um
encaminhamento mais analítico e dedutivo, fazendo com que
as infonnações expontaneamente comecem a nos mostrar
opções de interpretação, que nos pennitam reconstruir o qua-
dro evolutivo. Então passamos a compará-Ias com outras situa-
ções já exaustivamente comprovadas, para descobrimos e en-
caixarmos as poucas peças que nos faltarem.

Ao invés de calcannos um modelo, usamos a comparação
com diversas situações geológicas conhecidas. Isto que pode
parecer, a mesma coisa, não o é para nós todavia, pois o mode-
lo, dentro do seu real significado etimológico, implica em
criação, manipulação e cópia, três coisas que podem implicar,
mesmo inconscientemente em arbitrariedade e dogmatismo.
Este é o. nosso sentimento dentro da f1losofia de trabalho
que adotamos.

Achamos que essa f1losofia nos pennite rever com mais
freqüência e liberdade nossas idéias, evitando sennos levados
a recorrer a sofISmaou discriminações convenientes.

Esses recursos, mesmo involuntariamente usados, parecem-
-nos materializados em certos racioeínios por nós combatidos
e que continuaram freqüentes em trabalhos apresentados em
alguns dos últimos conclaves geológicos, dos quais podemos
recordar dois exemplos: Na descrição de ocorrências de rochas
ferríferas bandadas, associadas à anfibolitos, ca1cários, quart-
zitos e gnaisses, na regiio de Guanhães, em Minas Gerais
(Borges et al., 1972), os autores concluem que a possível se-
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qüência é metassedimentar e que um dos lados é a base.
Arguidos sobre as evidências dessa conclusão, confessaram não
as ter e que basearam-se. no que denominaram singelamente
de "aspectos de campo". Da J.Desmaforma, em um trabalho
sobre a Estratigrafia do Grupo Araxá na re~ão de Passos,
Minas'Gerais (N. A. Teixeira e J. C. M. Danni, 1978) é apon-
tada uma grande inversão estrutural (nappe de charriage),
cuja única evidência é que camadas de calcário e calcipelitos
sobrepõem diretamente gnaisses e migmatitos e sotopõem-
-se a quartzitos, posiçâ'o esta que, segundo os autores não deve-
ria ocorrer naturalmente, isto é, os quartzitos devem sempre
estar na base (!?).

Evidente também se torna o fato nas discussões de F.F.M.
de Almeida e U. C. Cordani (Anais da Reunião Preparatória)
a respeito dos limits e divisões do "Craton do São Fran~isco".
O critério usado por Almeida para defmir o limite ocidental,
ao longo de uma estrutura rígida, oomo o é a falha de São
Domingos (vide mais adiante), não lhe serve para comprovar a
ampla faixa móvel, com movimentos oblíquos, e dobramentos
associados, entre o Vale de Santo Onofre e Gentio do Ouro
(fig. 3). Faixa esta que separa nitidamente: duas áreas aparente-
mente menos deformadas, por serem mais estáveis, mais rígi-
das ou mais coesas.

A defesa radical e até mesmo irracional de detenninadas
idéias, tem levado a Geologia do Brasil a verdadeiros impasses,
que impedem o avanço do conhecimento ou o necessáio escla-
recimento de alguns problemas. O Simpósio é pois uma reu-
nião de pesquisadores, envolvidos na busca de soluções para
os mesmos problemas e nada há de desmerecedor ao recuo de
idéias, na mudança de opinião ou na aceitaçâ'o de novos con-
ceitos, mesmo que opostos aos nossos, se os argumentos fo-
rem convincentes.

Cremos no entantu; que uma reunião científica, como soem
ser os Simpósios, deverá objetivar diretamente o esclarecimen-
to e a busca da verdade, e não a defesa de brios profissionais
ou de teses individualísticas. Em Ciência. discute-se idéias,
hipóteses, interpretações, observações, conclusões, etc., porém,
não se disputam posições políticas (ou pelo menos não se deve-
ria disputar), e comprometimentos sócio-profissionais ou
status profissional. A preocupação em fazer prevalecer uma
idéia, acabará por levar as argumentaç<:\esa sofismas e mistifi-
cações, que desviarão o caminho da verdade, não se permitindo
chegar aos objetivos desejados.

É importante que partamos dessas reuniões com diretrizes
para nossas pesquisas e com algum consenso, naturalmente
advindo da reunião de fatos e interpretações de todos os com.
ponentes. O Simpósio é que deverá sair vitorioso e nâ'o um ou
outro participante.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Tudo isto faz-nos meditar sobre as tácitas afirmações (prefe.

reríamos que fossem apenas proposições) estampadas como
defmição básica do "Craton do São Francisco" e ponto de
partida para todas as explicações sobre sua evolução: "... uma
entidade geotectônica de maior ordem

'"
Faixas de dobra-o

mentos desenvolveram-se durante a evolução dos geossinclí-
neos dispostos às bordas do craton no Cic1õBrasiliano, durante
a segunda metade do Pré-Cambriano Superior. : . A tectogê-
nese brasiliana desenvolveu nesses geossinclíneos, dobramentos
holomórficos e falhamentos inversos, denotando acentuada
vergência em direção ao ante-país cratônico e defonnou.as bor-
das de sua cobertura. Sistema de falhas marginais e, na falta de-
les, zonas de transição' dos d~bramentos holomórficos para os
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COMPARAÇÃO DAS DIMENSÕES DAS GRANDES ENTIDADES

GEOTECTÔNICAS DD FANEROZÓICO E DO PROTEROZÓICO SUPERIOR

Figuro 1

de natureza plataformal, permitem traçar-se a maior parte dos
limites do Craton".

Não poderia ser mais precisa a defmição, enquadrando em
justos limites de espaço e tempo a paisagem tectôllÍca da parte
oriental do Brasil.

Os termos geotectônico e geossinclíneo já exprimem a
ordem de grandeza do que se está defmindo, isto é, na escala
planetária ou na grandeza continental.

Geossinclinal é um termo criado por Dana, em 1873, dentro
do conceito de Hall (1857), para qualificar as imensas depres-
sões de sedimentação paleozóica, posteriormente deformadas,
que ocupavam as margens dos continentes. A idéia.foi ligeira-
mente modificada por Haug, em 1900, que estendeu o termo
a toda área subsidente entre dois continentes; Stille, em 1936,
defmiu-os em relação as áreas continentais (mais estáveis) as
quais aplicou o termo craton, derivado de Kratogen, de Kober
(1921). Stille criou os termos ortogeossinc1inal e parageossin-
c1inal, para significar respectivamente as depressões situadas à
margem do craton e sobre o craton.

Kay (1944 e 1951) criou outros derivados do termo para
tentar classificar todas as situações semelliantes possíveis,
incluindo seu tafrogeossinc1íneo para depressões condicio-
nadas a falliamentos normais (praticamente o mesmo que
aulacógeno); a partir do que, os geólogos da Petrobrás (1978)
passaram a classificar assim as bacias do Nordeste do Bra-
sil.

Finalmente Auboim nas suas descrições da evolução dos
geossinc1inais (1959, 1961) procurou mostrar que esse termo
exprime mais um conceito histórico do que geométrico.

Talvez em razão de executarem mais traballios distritais do
que regionais, os geólogos brasileiros perderam completamente
a noção da escala dessas situações geológicas e passaram a subs-
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tituir os termos bacia, fossa tectônica, graben, etc., por geos-
sinc1inal. Assim o pequeno fragmento de bacia sedimentar,
com cerca de cinquenta quilômetros de lado, no sul da Bahia,
passou à nobre categoria de "Geossinclinal do Rio Pardo"
(1978). Nessa altura, bacias como a de Taubaté (SP), com
semelhantes dimensões, ou qualquer remanescente isolado de
seqüências metam6rficas, como muitos dispersos nas áreas
pré-cambrianas, poderiam constituir miríades de geossinc1i.
nais. Os próprios cratons defmidos na África do Sul, em nossa
opinião, têm mais as dimensões de maciços medianos.

Se resolvermos analisara Geologia do Brasil sob urna visão
geotectônica, teremos que nos manter nesta escala de interpre-
tação, senão acabaremos confundindo particularidades com
generalidades e não chegaremos a resultado algum. Se o "Cra.
ton do São Francisco" pretende ser classificado com uma
"entidade geotectônica de maior grandeza", então teremos
que interpretá-lo dentro das dimensões continentais das atuais
placas, geossinclíneos e zonas ou cinturões orogênicos. Nesse
caso rogamos atenção para a figura I, onde comparamos a
zona orogênica das Montanhas Rochosas à toda região abran-
gida pelo "Craton de São Francisco" e suas "faixas de dobra.
mento". No interior de zonas orogênicas, como essa, ou como
o Hirnalaia, ocorrem pequenos blocos mais rígidos, em profun-
didade que se refletem à superfície por menor intensidade de
dobramentos. Os dois blocos mais rígidos, de São Francisco
e de Salvador (seg. Cordani - 1977) são de grandezas perfeita-
mente comparáveis às áreas mais rígidàs no interior das grandes
zonas orogênicas fanerozóicas.

Nunca podemos nos esquecer que estamos estudando as
raízes de zonas orogênicas pré-cambrianas, pois a super-estru-
tura equivalente às atuais grandes cordilheiras, já foi destruída
pela erosão de quatrocentos milhões de anos.
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Movimentos de pequena monta no embasamento, podcm
provocar às vezes grandes translações nas camadas superiores;
assim sendo, não sabemos se as áreas hoje reconhecidas como
rígidas apresentariam claramente este aspecto em, pelo menos,
três mil metros de crosta acima do nível topográfico atual.
Note-se que essa reconstituição é exigida dentro do raciocínio
de Almeida, para considerar a margem Sudeste do seu craton
como uma "faixa de dobramentos brasilianos", desenvolvidos
spbre os "geossinc1íneos dispostos às bordas do craton".

Usando a comparação da figura 1, podemos demonstrar que
em uma visão geotectônica, todas as regiões Nordeste, Sudeste
e Sul, incluindo o estado de Goiás, poderiam constituir parte
de uma zona orogênica à margem do "Craton Amazônico",
como sugerimos em 1977.

Nessas considerações conceituais, uma outra parte que
achamos importante salientar é que, em se tratando de craton,
geossinclíneos, faixas de dobramentos, cinturões móveis, etc.,
a nossa abordagem é genética, isto é, paleogeográfica. Assim
sendo, os limites do craton deverão ser identificados ou
descobertos, e não convencionados, como sugere Almeida
nos debates da reunião preparatória.

Dessa forma a defmição do craton dependerá muito mais
da identificação, datação e delineação dos "geossinclinais"
e "faixas de dobramentos", do que do reconhecimento da
existência de uma área de características rígidas.

Naquela reunião preparatória de 1977, explicou-nos o
prof. Almeida que a subcomissão da Carta Tectônica do
Mundo resolveu adotar o termo craton para as estruturas
pré-brasilianas ?u pré-assínticas, enquanto que as áreas mais
estáveis do Fanerozóico chamar-se-iam plataformas. Isto con-
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tudo, não retira do conceito de craton a ordem de grandeza
continental e nem poderia retirar, pois, senão cair-se-ia em
uma completa descaracterização do termo, que fa-lo-ia sem
sentido geotectônico. Vejam bem: Se uma bacia, nas dimen-
sões da do Rio Pardo, puder ser consideradada como um
geossinclíneo, então qualquer área nas mesmas dimensões
e constituídas de maneira coesa por rochas antigas, poderá
ser considerada como craton. Assim inúmeros cratons poderão
ser reconÍ1cido!§dentro das próprias "faixas de dobramento
brasilianos". (ou seriam esses os "mini-maciços" media-
nos?).

Outra situação que tem resultado em intermináveis polêrni-
cus é o uso de datações radiométricas em granitos, para deter-
minar a idade das rochas associadas. Além de muitas vezes as
relações com os granitos serem problemáticas, como acontece
com os "domos manteados", tipo Bação, Serra da Mesa, e~c.,
a história geológica de um granito é sempre complexa, como
se refere Augustitis (1973), dizendo que o granito é sempre
uma rocha alóctone, cuja fusão se deu em um lugar, a solidi-
ficação em outro e a estabilização em um terceiro. Estabili-
zação esta, nunca completa, haja visto os rearranjos composi-
cionais e processos metassornáticos que sofre, sob qualquer
perturbação tectônica e mesmo durante a epirogênese.

A medida em que se estão repetindo datações sobre inú-
meros granitos brasileiros, em novas amostras, principalmente
sobre variações composicionais, começam eles a "envelhece-
rem", o que, aliás, está ocorrendo com quase todo o Pré-
-Cambriano do Brasil. Esse "envelhecimento" ficou bem claro
nos trabalhos do Congresso de Rectfe e do Simpósio de Dia-
mantina. Neste último vimos o prof. Pflug demonstrar que
todo o grande evento tectônico responsável pelo dobramento
e metamorfismo do Espinhaço, foi pré-brasiliano, no que con-
cordou plenamente o pror. Benjamin Bley, vindo a confu-
mar o que dissemos na Reunião Preparatória de Salvador
(1977).

A crítica feita por Pericon (1978) sobre o contato de em-
purrão Canastra/Bambuí e as revisões que fizemos no Simpó-
sio de Diamantina, parecem começar a modificar sensivel-
mente os conceitos estruturais da tectônica pós-Bambuí,
mesmo onde parece ter sido ela mais profunda. Da mesma
forma, as idéias expostas por Almeida, no Congresso de Re-
cife (1978) já deixam perceber certa preocupação com a
aparente simplicidade da evolução tectônica dessa grande
região.

ALGUNS COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE AS
REGIÕES SUDESTE E CENTRO OESTE

No trabalho que apresentamos na Reunião Preparatória de
Salvador (1977) procuramos fazer uma análise crítica de toda
a Geologia da região em apreço, tentando chamar a atenção
principalmente para os pontos equívocos, que tomados como
verdade, serviam de suporte às argumentações para a defini-
ção do Craton do São Francisco.

Essa. preocupação em mostrar as dúvidas e os equívocos,
parece ter tomado o nosso trabalho excessivamente severo
e acre nas críticas, o que o fez ser taxado de destrutivo, por
alguns colegas. Entretanto, esse aspecto destrutivo é necessá-
rio para despertar o pesquisador para pontos que pareciam
perfeitamente solucionados, por se ocultarem sob um sofisma
ou, pela solução apresentada basear-se em conceitos obso-
letos.

Das nossas críticas, as que mais causaram estranheza, foram
as dirigidas à Geologia do Quadrilátero Ferrífero de Minas Ge-
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rals.
Encontramo-nos hoje em plena concordância com ~ossos

colegas, achando que somente um mapeamento na mesma ou
maior escala daquele do Quadrilátero Ferrífero o poderá subs-
tituir, o que é válido também para os nossos mapas. Entretanto
isto não deve impedir aos novos pesquisadores de analisarem
e criticarem ~s soluções dadas e os conceitos estabelecidos,
pois esses mapas não são mfalíveis e os conceitos evoluem.,
Novas observações sempre trazem mais elementos à interpre-
tação, o que fatalmente levará à necessidade da atualização
dos mapas.

Ao criticarmos os mapas do Quadrilátero Ferrífero, vizá-
vamos tão somente demonstrar, que exatamente essa idéia
falsa de infalibilidade, é uma das principais razões da mfin-
dável polêmica sobre a Geologia do Espinhaço. A "descon-
tinuidade Geológica" entre os dois segmentos meridionais
do Espinhaço (nos arredores de Barão do Cocais), não é física,
é apenas conceitual.

Nos debates da Renião Preparatória ficou registrado o es-
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panto do prof. Almeida, diante das dúvidas que expusemos
sobre as nomenclaturas e relações estratigráficas daqueles
mapas.

A questão fundamental por nós levantada naquela ocasião,
ficou até agora sem resposta: Como se explicarão as estruturas
e a estratigraf;a do Quadrilátero Ferrífero, se o imenso pluton
granítico que sotopõe e envolve as séries Minas e Rio das
Velhas naqueles mapas, tiver que passar a ser considerado
como embasamento arqueano remobilizado, como vem sendo
demonstrado por vários autores, com base em abundantes
informações obtidas recentemente?

Não só nesse distrito mineiro, mas nas demais áreas, o
conhecimento geológico vem evolumdo rapidamente. Com
isso torna-se necessário airlda que sobre outras questões levan-
tadas naquele nosso trabalho, teçamos as seguintes conside-
rações:

1) Os trabalhos mais recentes da CPRM (projeto Pilar-,
-Mara Rosa, 1978) e de outros pesquisadores, vêm mostrando
que na região Sudeste de Goiás e Oeste de Minas, onde está
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mapeado o "Gmpo Araxá", começa a se tomar possível vislum-
brar-se wna seqüência estratigráitea que se inicia por (1) plu-
tonitos deformados de composiçlo granodiorítica, auociados
à hiperstênio-granulitos e rochas ultrabásicas; (2) segue-se um
conjunto vulcânico-sedimentar, com quartzitOs, calcários,
metavulcânicaS; (3) tenninando localmente com quartzitos
e filitos.

Realmente, como já havíamos observado, na própria área
onde foi descrito pela primeira vez o "grupo Araxá", isto é
no Triângulo Mineiro ocorrem esses três conjuntos.

No mapeamento que ali fIZemos (1969 e 1970) procura-
mos restringir o âmbito da unidade aos xistos, que representam
a maior parte da seqüência vulcânico-sedimentar; entretanto.
ainda ficaram incluídas rochas mais antjgas xistiftcadas e
diferenciadas, como ultrabásicas e plutônicas. Por outro lado,
parte da seqüência vulcânico-sedimentar migmatizada foi
incluída no complexo granito-gnáissico inferior.

O conjunto mapeado como Canastra, em grande parte pa-
rece representar wna seqüência superior mais quartzítica,
porém em muitos lugares, como na própria serra da Canastra,
inclui rochas vulcânicas e quartzitos iriferiores.

Já a fonnaçã'o Ibiá constitui um nível estratjgráfico distinto
e, segundo dissemos no SimpósiO da Diamantina (Braun
& Baptista, 1979), é muito sugestiva sua correlação com a
fonnaçã'o Macaúbas da Serra do Catuni, em Minas Gerais.

Assún sendo, os termos Araxá e Canastra, continuam sem
precislo estratigráfica, pois englobam unidades litológicas
comuns e de diversos andares estratigráficos ao mesmo tempo.
Seria assim melhor utilizá-los como complexos ou associa-
ções.

e este o mesmo problema que apontamos na Reunilo
Preparatória, (1978) para as unidades Rio das Velhas e Pira-
çicaba do Quadrilátero Ferrífero.

Para evitar confusOes no raciocínio, aconselhamos a não
utilização desses nomes nas discussCiesestratigráficas.

2) O Gmpo Araí, em Goiás, foi descrito por Dyer (1969)
como constituído por duas formações: Arraias e Traíras.
A formação Traíras é parcialmente discordante sobre a for-
maçã'o Arraias, como já apontamos em 1978.

Esta situação estratigráfica assemellia-se a das unidades do
Espinhaço, em que a seqüência da Chapada Diamantina

. (iniciando-secom o quartzito Tombador) ou EspinhaçoSupe-
rior, coloca-se parcialmente discordante com a seqüência
Paraguassu Rio dos Remédios ou Espinhaço Inferior. Seme-
lliante situação também ocorre com a formaçio Macaúbas
da serra do Catuni e a formação Ibiá.

Haveria aí uma perfeita correlação? Cremos que é bem
possível e nesse caso a formação Arraias, junto com as meta-
vulcânicas ácidas, talvez correspondesse mais à seqüência
inferior do Espinhaço.

3) Nos mapas do "Projeto Três Marias" (DNPM/CPRM -
1977), as rochas pelíticas e as metavulcânicas, tanto as inte-
restratiftcadas (ácidas e intermediárias) como as intrusivas
(básicas) do Espinhaço foram reunidas em uma única unidade
litológica. Esta apresentação emprestou um aspecto confuso
aos mapas, pois na serra do Cabral é bem distinto um nível
mais pelítico, com metassiltitos e fditos (com marcas de onda
e rachaduras de dessecação), que Viveiros &Walde (1976)
identificaram como a formação Santa Rita, descrita por Ptlug
(1968) em idêntica situação no flanco ocidental da serra de
Minas (Espinhaço) (Braun & Baptista, 1979).

4) Em nosso.trabalho para a Reunilo Preparatória, des-
crevemos a formação Macaúbas como basal do grupo Bambuí
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dizendo que ela se interdjgitava COIí1os pelitos da formação
Paraopeba (pags. 284, 306, 307, 308, 312).

Essa af1DlUlÇioresultou da utili:F.JIçãode uma nomenclatura
equívoca, a partir dotrabaJho deMoraes& Guimarles(1937),
e das nossas ob5efV8ÇÕeSterem se restringido à regilo da serra
do Cabral e sem de Mina, a sul do paralelo 17030'.

A partir dessetrabaJho, foram incluídas na formação Ma-
caúbas: (1) Os conglomerados de Jequitaí, que se interdigitam

. com a formaçlo Paraopeba'; (2) os metaconglomerados dia-
mictóides e fdoníticos da serra do Catuni, sobre os quais a for-
maçlo Paraopeba é discordante; e (3) OSmetaconglomerados
da serra Geral, a leste de Mato Verde, que pertencem aos ní-
veis basais do Espinhaço, assim como os mesmos metaconglo-
merados erguidos por falhas de émpurrlo a leste de Terra
Branca.

Por isso quando nos referimos à formaçlo Maca4bas. na-
quele trabalho, o fazemos em consideração apenas aos conglo-
merados .do tipo Jequitaí, excluindo-se os demais que devem
ser mais antjgos do que OBambuí.

Em todo o bordo ocidental do Espinhaço as camadas da
formação Paraopeba (grupo Bambuí) mostram-se francamente
discordantes com as rochas do Espinhaço (incluindo os conglo-

. merados Macaúbas), recobrindo indiferentemente as estruturas
de falhamento (foto n. 1).

No IQ SimpósiO de Geologia de Minas Gerais, realizado em
Diamantina, de 18 a 22 de julho de 1979, apresentamos um
trabalho em que procuramos esclarecer este equívoco, assim
como discutir as relações entre Espinhaço, Macaúbas e Bam-
buí. Deste trabalho, reproduzimos aqui os seguintes trechos:

"I) Pelas observações aqui apresentadas, a fonnaçã'o Ma-
caúbas é muito mais vellia do que o grupo Bambuí e
está intimamente relacionada às seqüências do Espinha-
ço";

"2) Com talvez raras exceç(Ses, como a representada no
corte de Barra do Parafuso.Ladeira do Buriti por Mo-
raes, 1930 (idem), 01 conglomerados que circundam a
serra do Cabral devem pertencer às formações Parao-
peba do Grupo Bambuí (principalmente a camada das
proximidades de Buenópolis). Da mesma forma que
alguns conglomerados decompostos nos contatos com
o Macaúbas, nas localidades de Ollios d'Água e Pau
d'Óleo";

"3) Os quartzitos e calcários silicifu:ados que ocorrem, da
serra do Catuoi até a serra de Palmas, sobrepõem os
psefrtos Macaúbas";

"Por f1m nos aventuramos a fazer certas correlações mais
ousadas, acreditando representar o Macaúbas, assim como o
próprio grupo Lavras ( .. Tombador, Caboclo, Morro'do Cha.
péu), um marcante episódio de características moJássicas,
relacionado à deformaçio do Espinhaço (1.400 a 1.000 m.a.)".

"Nesse caso estaria certo Walde (e Dardenne), quando afu-
mou neste Simpósio de Diamantina. que o Macaúbas é corre-
lacionado à formaçio Ibiá, pois este ocupa a mesma posição
em relação ao Bambuí e ao complexo meWnórfico Canastra-
-Araxá, .denominado por nós de Associação Araxá. O Ibiá,
começando por conglomerados de semelhantes aspecto,
jaz discordantement~ sobre os quartzitos denominados "Ca-
nastra", porém está em íntimo relacionamento tectônico
com esses quartzitos e o que foi denominado "Araxá". O
grupo Bambuí o sotopõe discordantemente, com conglo-
merados descontínuos, como em Campos Altos".

"Avançando ainda mais nas distâncias, talvez os correlacio-
nássemos com os pseÍrtos Jangada e parte do grupo Cuiabá,
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em Mato GroSllOe, parcialmente com o grupo Tocantins, que
tem características semelhantes".

"De qualquer maneira, em toda a regilo ocidental do Espi-
nhaço, o grupo Bambu!, representado pela fonnaçio Paraop&-
ba, mostra um grande contraste de deformação e metamorfis.
mo para com 08 metassedilnentos vizinhos, como pode ser
constatado também na regilo de Pará de Minas e P~qui (foto
n. 3). Portanto, um importante evento orogenético o separa
das seqüências do Espinhaçott.

.~ natural, todavia. se supor que, diarante essa orogênese,
em alguma parte se. processava uma sediplentaçlo. Porisso
haverá ali uma seqüência intermedWia entre o grupo' Bambu!
e a fonnaçlo Maca6bai.

Parece-n08 bastante lógico que, na região aqui tratada,
exista essa grande diferença de tempo, entre as camadas PUao-
peba do grupo Bambu! e a seqüência psefito-psamítica da for-
maçfo Macaúbas, principalmente porque essa região encontra-
.se afastada da zona "~ntrica" das seqüências Bambuf".

"Essa zona, a nosso ver, situar-se-ia ao longo dos divisares
dtágua entre o São Francisco e os rios Paranaíba e Tocantins.
~ possível pois que ali ocorram seqüências intermediárias que
Rio permitam uma distinçio tio clara como aqui".

"Finalmente queremos afuda ressaltar certos pontos que
conside~os importantes para uma reavaliaçlo dos mapea-
mentos de toda área do grupo Bambuf't:

"I) O expressivo contraste morfológico entre as rochas
Bambuí e Macaúbas na 'serra do Catuni (foto n. 2) é resulta-
do da diferença atual da texLura, estrutura, coesão e composi-
çfo entre as duas rochas, que lhes emprestam distanta compe-
tência. Dizemos atual, porque originalmente a competência
deveria ser quase idêntica, uma ve~ que as rochas Macaúbas
possuem ali mais do que 60% de matriz, cuja constituição
original nada a distinguia das camadas Bambuí, pois ambas
compunham-se de areia fma à sfltica, mica em fmas palhetas,
argila e cimento carbonático; constituição essa que fatalmente
lhes emprestariam a mesma competência. Portanto, o grande
contraste hoje é resultado de radicais diferenças nas transfor-
mações sofridas".

"2) Os conglomerados Macaúbas são perfeitamente distin-
tos dos conglomerados de Jequitaí, de Coração de Jesus, do
Rio Urucuia, do rio Samburá, de Lagamar (Minas Gerais), de
Nova Roma (Goiú) de Arraias (idem) do alto rio Paranl e
norte de Formosa (idem); todos estes ocorrem em diversos
níveis do grupo Bambuf".

"Semelhança talvez exista com o conglomerado da forma-
çio Ibiá. Este entretanto, é metamórfico, em grau igual ou até
mais elevado do que o Macaúbas".

''0 nível estrátigráfico dos conglomerados de Coração de
Jesus situa-se na altura do início da sedimentaçfo Três Ma-
rias; O de Jequitaí distribui-se dos níveis médios a superiores
da formaçfo Paraopeba, da mesma forma que o de Samburá
e o de Lagamar; enquanto o de Nova Roma e de Arraias é
quase basal nessa formaçio".

"3) Os limites ocidentais do grupo Bambuí, parecem-nos
hoje passíveis de revisfo. Por exemplo, pudemos observar
recentemente que, entre Medeiros e Rio Paranaíb~ -(Minas
Gerais), o contato é na maior parte natural, com conglome-
rado. As rochas Bambuí ocupam depressões páleo-topográficas
e tectônicas (falhas de gravidade), cujas superfícies de depo-
siçio ou de falha foram encurvadas pela tectônica posterior,
causando elevaçio dos mergulhos e reativações das falhas.
Nesse caso os limites não seriam tão simples e condicionados
restritamente às falhas de cavalgamento, como mostram no&-
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sos mapas do Triângulo Mineiro (1) e do Projeto Brasflia (2);
porém seriam muito recortados e irregulares".

"Entretanto, para rever esses contatos será necessário um
trabalho muito mais detalhado e rigoroso do que o que fIZe-
mos naqueles mapeamentos (em 1:100.000 e 1:250.000),
em que estudamos mais de mil afloramentos ao longo de
todQs os limites. Por outro lado as verificações de campo
quase nada resolverio se Rio forem acompanhadas de uma
foto-interpretação com muita perícia, pois as rochas encon-
tram-se muito decompostas e os afloramentos são difícies de
se encontrar".

"Enquanto isso não for feito, alguns poucos caminha-
mentos e críticas esparsas conduzirão aos mesmos equívocos
que cometemos sobre o Macaúbast'.

Naturalmente aind;t podem persistir algumas dúvidas
quanto a essas relações estratigráficas.

Os quartzitos, por exemplo, da serra Central, no norte de
Minas possuem níveis conglomeráticos arcoseanos, com grios
e seixos de calcário oolítico silicificado. Aparentemente o
grau metamórfico é baixo, mas a rocha apresenta-se profunda-
mente cataclútica. Em duas lâminas petrográficas pareceu-nos
que alguns cristais centimétricos de microclina eram neofor-
mados e envolviam grios da matriz; porém a deformação toma
difícil as observações mais precisas.

Essas rochas estão plissadas, com planos axiais verticais e
eixos NlOW, redobrados transversalmente. As camadas Bam-
-buí com níveis de ca1cãrio oolítico jazem horizontalmente, em
uma depressfo em forma de golfo, que intercepta a continui.
dade da serra Central para norte, separando-a da serra de Pal-
mas de Monte Alto (folha Guanambi do Projeto "Letos" -
1976) foto n.3).

Poderia ser sugerido que os fragmentos de calcário oolítico
proviriam do grupo Bambuí. Nesse caso os sedimentos da serra
Central teriam que ser mais novos do que esse grupo ou, pelo
menos semi-contemporâneos. Se assim fosse, no entanto,
como se explicaria que essa dupla deformação não atingiu as
próprias camadas Bambuí, nesse caso mais velhas? (foto n. 3).

As camadas da formaçio Macaúbas, nas serras da Taquara
e Tabocal,a leste de Janaúba, têm gradações e lentes dolo-
míticas, quase totalmente substituídas por sílica, onde é possí-
vel se distinguir resíduos de oolitos. Dessa forma, os seixos
de "oolitito" da serra Central poderiam provir da própria
seqüência Macaúbas ou dos níveis. superiores do Espinha-
ço.

Grande parte dos conglomerados, mapeados na folha geoló-
gica de Guanambi (1976), com o Macaúbas, entre Palmas de
Monte Alto e a serra Central, são depósitos basais do grupo
Bambuí, sobrepondo-se nitidamente sobre os quartzitos e
conglomerados da formação Macaúbas, propriamente dita,
que se estende desde a serra do Catuni.

5) O uso generalizado do termo itabirito ainda continua
criando sérios problemas de interpretação estratigráfica e pa-
ragêneses mineral, merecendo aqui ainda alguns comentá-
rios.

Voltemos à definição original de Eschwege formulada em
seu trabalho Geognostisches Gemaldes von Brazilien (1823):

". "Da mesma forma que na primeira formação o anfibólio
aprisionou-se acumulando-se para as partes superiores, aqui
vemos os cumes e dorsos das montanhas compostos de ferro
oligisto, oxidado e oligisto micáceo, conjunto que descreve-
rei sob o nome geral de itabirito... Partes constituintes:
Ferro oligisto micáceo ("eisenglimmer'j, ferro oligisto em
geral compacto, mais raramente foliado, um pouco de ferro
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oxidado e quartzo disseminado, compõem esta rocha, que
é tanto sólida e compacta como duma textura granular-xis-
tosa... Minerais acidentais: As vezes um pouco de ouro, de
talco, de c10ritae anfibólio verde racüado ... Seu nome é deri-
vado do pico de Itabira, nlo longe de Sabará ... Sua face espe-
lliante, caracterizada por um brilho vivo, deu origem ao seu
nome indígena de Itabira, de Ita, pedra e bira, clara, branco
(pedra branca)". 1

Em outro trabalho mais antigo, (1820), Uber einige MJJrk-
WÜTdige brasilillnische GebiTgs - FOl71Ultionen,Eschwege já
descrevera sua "pedra de ferro" (eisenfels) a qual daria mais
tarde o nome de Itabirito. Sempre fazia questio de distinguir
esta "pedra de ferro" do que ele chamava de "x isto de ferro
micáceo", xisto ferruginoso" ou mais propriamente de "oli-
gisto-xisto" (Eisenglimmer-Schiefer); enfim, do que hoje os
geólogos conhecem como itabirito, após a generalização ini-
ciada por Hebert Kiburn Scott,em 1905.

De qualquer maneira, mesmo com essa generalização sendo
considerada válida, por se constatar que o minério compacto
de ferro resulta de um enriquecimento do minério bandado
ou xistoso, é preciso limitar-se a denominação a rochas com
as características desses dois tipos fundamentais, senio o
termo nada mais significará.

Como já apontamos no trabalho citado, parece que existem
três tipos genéticos de itabiritos: Um em que predomina mago
netita e apresenta anfibólio e carbonatos na composição da
rocha perfeitamente si, a qual se associam as ocorrências de
ouro; outro que se constitue exclusivamente de hematita
(com rara magnetita) e quartzo; e um terceiro que se cons-
titue de calcita, dolomita, quartzo e hematita. O primeiro
cremos ser originado diretamente de wlcânicas básicas ou
ultrabásicas, por efeitos de diferenciaçio metamórfica. Isto
explicaria a presença de restos de augita e teores às vezes
ligeiramente anômalos de titânio, cromo, níquel e fósfo-
ro.

6) Sobre os produtos de diferenciação metamórfica ainda
é importante acrescentar os resultados de recente estudo petro-
genético que fIZemos nos arredores de Cantagalo, no Estado
do Rio de Janeiro, em um grande corpo diorítico, que jaz
como remanescente do extenso processo de migmatizaçio do
Vale do Paraíba do Sul, acerca de vinte quRômetros daquela
cidade para Além Paraíba, junto da localidade de Santa Rita da
Floresta.

Esse corpo está cataclasado, apresentando diferenciaçio e
felsif1Caçio nas zonas fraturadas. Sob os efeitos de um esforço
binário, desenvolveu-se um sistema conjugado de fraturas de
compressão (cisalhantes) e de distensio. Nas primeiras a rocha
é mRonitizada e diferenciada para granada-biotita-xisto, che-
gando a formar snimanita na lâmina mais xistosa; enquanto
que nas fraturas de distensio, há uma felsificação e carbonata-
ção, chegando a formar lentes calcíticas, onde concentra&se
pirita e magnetita. Nessas lentes o plagioclásio (labradorita)
decompõe-se em albita + quartzo + calcita, todos neoforma-
dos e distribuídos zonadamente. A homblenda diferenciou-se
para clorita + calcita + albita + granada + magnetita. Como
o processo é logicamente, também hidrotermal e o sistema é
aberto, houve fuga de determinados elementos, como parte
da alumina, por exemplo, de forma que a banda calcissi1icáti-
ca2 não terá exatamente a mesma composição química do que
o dionto original; mas é bem fácn determinar as perdas e
ganhos de alguns eleJIlentos e suspeitar-se para onde foram e
d'onde vieram.

7) Com a grande intensidade de levantametos geológicos

levados a efeito pela CPRM para cumprir o programa do
DNPM.,o volume de relatórios e mapas foi de tal monta, que
o sistema de publicação do DNPM não conseguiu colocá-los no
prelo. Durante alguns anos, pois todos esses resultados foram
divulgados por meio de reproduções parciais desses relatórios,
que, contudo sempre estiveram à disposição dos pesquisadores
nos dez distritos r~onais do DNPM.

Com o acesso a esse vasto manancial de informações, mui-
tos pesquisadores puderam desenvolver trabalhos, teses e estu-
dos que foram publicados nos boletins da SBG. em Anais de
Congre~ e outros conclaves, aqui e no exterior.

Não sendo aqueles relatórios divulgados com matéria im-
pressa, alguns autores não se preocuparam em citar essas fontes
em suas referências bibliográficas, o que outros, entretanto,
fIZeram, dando a verdadeira paternidade às idéias e informa-
ções.

Infelizmente, o primeiro caso, em nossa opinifo, constit~
-se em uma grande injustjça aos pesquisadores da CPRM e
DNPM, que ocupavam a maior parte da força de trabalho
aplicada à Geologia do Brasn e que, por força de circunstân-
cias transitórias, ainda não tiveram oportunidade de ver seus
trabalhos divulgados amplamente em forma impressa. Quem
citou essas fontes, prestou uma justa homenagem a esses
colegas que propiciaram o formi1á~el avanço no nosso cophe-
cimento geológico, que vemos hoje estampado nos mapas da
Carta Geológica do Brasa ao Milionésimo.

8) Em 1973, no relatório intitulado "Projeto Roraima ,
Levantamento Geológico Integrado", citado no volume n. 8
do Projeto RADAM, (Folhas NA-20 BOA VISTA e parte das
folhas NA-21 TUMUCUMAQUE,NA-20 RORAIMA e NB-21),
fizemos uma série de considerações e correlações sobre o Pré-
-Cambriano da regiãO Amazônica e sua evolução estrutural,
comparando-o com a parte onental do Brasil.

Apresentamos ali uma Rustração, aqui reproduzida (fJg. 2),
onde. esquematizamos nossas idéias expostas no texto daquele
relatório.

Parece-nos que foi nesse trabalho que se procurou demons-
trar pela primeira vez, a perfeita continuidade da estratigrafta
pré-cambriana dos dois lados da bacia Amazônica, e se fez
referência a um craton Amazônico ( . . . "Constitue-se,pois
aquele bloco em um verdadeiro escudo pré-cambriano, perfei-
tamente coeso, estrutural e estratigraficamente, contra o qual
foram esmagadas todas as seqüências geossinc1inais do "siste-
ma Atlântico" . . . O substrato pré-cambriano das Guianas e da
Amazônia formavam, portanto, uma única massa siálica, ou
seja, um único craton".

Da mesma forma, parece que foi ali que se corrigiu, e se
definiu também pela primeira vez o posicionamento estrati-
gráfico das seqüências vulcânico-sedimentares Uatumã, Rorai-
ma, Beneficiente, Rio Fresco, Pacaas Novos, etc., dentro de
um mesmo episódio, comparando-os com o desenvolvimento
das seqüências do Espinhaço, e se esboçou uma divisio em
províncias estruturais. O conteúdo daquele relatório e o mapa
da fIgUra 2 foram divulgados em apresentação feita no XXVI
Congresso Bras. de Geologia em Belém em 1972, não tendo
constado, porém dos Anais.

De uns tempos para cá, todas essas -interpretações começa-
ram a ser aceitas, tendo nós as reforçado em 1974, no 289
Congresso Brasneiro de Geologia de Porto Alegre, na Reunião
Preparatória de Salvador, 1977.

Como sabemos que muitos colegas desconhecem os citados
relatórios e provavelmente não têm facRidade de acesso a essa'
fonte de caráter restrito, achamos por bem fazer aqui esses
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o que vêm fazendo alguns ge610g0snos mapas de 1:1.000.000,
na Amazônia, com a criaçio de inúmeros "grupos" que ousa-
damente descrevem e empi1ham, com base em uma baixíssima
densidade. de infonnações, da ordem de um ponto por mais de
quinhentos quilômetros quadrados. De qualquer maneira,
usando "suite", "agrupamento", "asaociaçio", etc., o impor-
tante é que se tenha consciência de que uma unidade estrati-
gráfica, no pr~cambriano metam6rfico brasileiro, é muito difí-
cil de ser defmida e só deverá ser criada, quando se tiver certe-
zaquanto a sua posiçio estratigráfica, isto é, que Dio se esteja
reunindo em uma única unidade litoestratigráfica, rochas de
diversas idades e diversas origens.

10) Ainda sobre a Geologia do Quadrilátero Ferrífero gos-
taríamos de fazer alguns comentários.

Harder & Chamberlain (1915) descreveram sua fonnaçio
Piracicaba abrangendo todas as rochas da regifo de Nova Lima,
que Dorr 11 et alü (1957) colocaram posterionnente no seu
grupo Nova Lima, da Série Rio das Velhas, e em posiçlo estra-
tigráfIca inferior àquela fonnaçio.

O. Barbosa, (in Guimaries, 1935) descreve petrografIcamen-
te as rochas (xistos) de Nova Lima e tece considerações sobre
sua origem, concluindo que se originaram em uma volumosa
mistura (mais de 2.500 m de espessura) de sedimentos e mate-
rial vulcânico (tufítico). Ele chama também a atenção para a
grande freqüência de albita em todo o "pacote".

Em nossa opiniio é realmente difícü de se desvincular a
origem dos xistos de Nova Lima dos demais xistos, de idêntica
composiçfo e relacionamento metalogenético, em toda a área
do Quadrüátero Ferrífero e colocados por Dorr 11 et aloem
variados níveis estratigráficos.

Uma amostra média desses xistos dará, sem dúvida, uma
composiçio química muito pr6xima de um andesito. A dife-
renciaçio metamórfica, sobre uma vulcânica andesítica, pro-
duzirá fatalmente xistos carbonáticos, com segregação dos
minerais metálicos, e generalizada albitizaçio, como ocorreu
identicamente com o diorito de Cantagalo, cujo o processo
de diferenciaçio descrevemos linhas atrás.

Parece-nos muito simples e perfeitamente compreensível
que a região de Nova Lima possa ter representado a localidade
de efusão do magma andesítico, com gradações eventuais
mais básicas e mais ácidas que teria formado soleiras e derra-
mes intercalados nas seqüências vizinhas. O relacionamento
com o ouro parece-nos muito sugestivo para esse vulcanismo.
Além disso, dois outros aspectos interessantes têm nos refor-
çado essa idéia. A fonnidável espessura muito localizada desses
xistos e sua distribuição com sugestivo aspecto irregular, bem
percepível na imagem do satélite ERTS (vide foto IL 9 in
Braun & Baptista - 1978).

Ao nosso ver, o conjunto litol6gico mapeado como grupo
Nova Lima, na pr6pria área de sua denominação, abrange uma
grande parte das rochas mais novas do que as de Ouro Preto e
uma pequena parte das rochas contemporâneas a estas e rochas
mais velhas.

comentários.
9) Como continuamos a observar que a inconclusividade

de certas discussões geológicas, têm por base uma incoerência
ou defasamento na amplitude do ângulo da visio dos observa:
dores, voltamos a enfatizar a importância da IJXaçãOda escala
de estudo. Esta é fundamental para as interpretações aIUDde
Dia se trabalhar com unidades heterogêneas que não permitem
o estudo comparativo. Se trabalhamos com mühas ou quüô-
metros Dio Podemos comparar com polegadas ou centíme-
tros.

A falta dessa noção de escala é que fez aJguns ge61ogosnão
entenderem nossa proposição do uso de associações lita-
-estruturais (Braun, 1974) para mapeamento de pequena escala
em áreas pré-cambrianas.

Sabe-se perfeitamente, por datações radiométricas, que
nesgas de rochas, na faixa dos complexos metam6rficos do
Vale do Paraíba do Sul, do Quadrilátero Ferrífero, do Espi-
nhaço, etc., são de idade arqueana e foram mobilizadas junta-
mente com rochas dos diversos níveis proteroz6icos. Talvez
seja mesmo possível delimitá-Ias em escala de afloramento,
ou até em I :25.000; porém jamais poderio ser individuali-
zadas em escalas menores do que 1:250.000. Nessas escalas
teremos que reuni-Ias em uma única unidade de mapeamento,
com um amplo alcance cronológico. Essas unidades Dia p0-
derio ser classifIcadas de grupo, porque não possuem nem
posição. nem limites estratigráficos delmidos. São na reali-
dade associações lito-estruturais de diversas unidades estrati-
gráficas; estruturais sim, porque foram reunidas tectonicamen-
te e têm em comum apenas a posição e características estru-
turais.

Essa situação é tão real e consistente que o Comitê Norte
americano de EstratigrafIa sugeriu .recentemente o tenno
suite para essas unidades. Tenno aliás infeliz, porque signifI-
ca seqüência e não poderá ser usado para um conjunto que
não tem caráter de sucessividade.

Não sabemos porque razão (talgez por excesso de escrú-
pulo), os geólogos do governo do Estado do Rio de Janeiro
(DRM), resolveram usar o termo "agrupamento", exata-
mente com o memo signifIcado da nossa .associação, proposta
em Congresso c:~SBG em 1974.

Nos mapas de escalas continentais (menores do que
1:250.000) essa questão torna-se freqüente, porque a divisão
adotada terá que ter sempre base cronoestratigráfIca. Nas
rochas fanerozóicas pouco deformadas, as unidades litoestra-
tigráficas quase sempre possuem ampla expressão superficial.
Mesmo não sendo representáveis as formações, poderão ser
representados os grupos, os super-grupos, que abrangem um in-
tervalo de tempo relativamente curto em relação às rochas pr~
-cambrianas. Neste último caso, porém, muitas unidades lita-
lógicas, de idades que variam até um bilhio de anos, têm uma
área muito reduzida de expressão superficial (menos do que
um milímetro de largura no mapa). não podendo ser indivi-
dualizadas. Por outro lado sabe-se hoje com certeza que certas
unidades maiores como grupos ou supergrupos (ou séries).
como as denominadas Salgueiro. Ceará, Vaza Barris, Uauá,
Canuôa, Jacobina. Espinhaço, Minas, Rio das Velhas, Araxá,
Canastra, Paraíba do Sul, Barbacena, etc.. englobam, em mui-
tos lugares unidades litol6gicas de idades que variam de 0,5 a
1 bühão de anos. isto é, em intervalos maiores do que todo
o fanerozóico.

Usar o termo associaçio nesses casos, é ser realista, e não
retrógrado como nos acusaram nas discussões da Reunião Pre-
paratória (pg. 360-361). Retrocesso. altamente prejudicial, é
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A RESPEITO DA DENOMINADA "P AIXA ARAÇUAÍ DE
DOBRAMENTOS BRASlLIANOS"

Como delmido nos trabalhos citados em 1976 e 1977: A
"faixa Araçuaí é uma zona de dobramentos que se desenvol-
veram durante a evolução dos geossinclíneos dispostos às bor-
das do craton no Ciclo Brasiliano, durante a segunda metade
do Pré-cambriano Superior. Processos de sedimentação, tec-
togênese. metamorfismo e magmatismo em condições compa-
ráveis às dos miogeossinclíneos foram acompanhados a seu
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térmmo pela mversão geossinclinal" . .. "Essas estruturas
compreendem dobramentos holomárficos, falhamentos e xis-
tocidade, tendo sido acompanhados em sua evolução, por
metamorfismo crescente em direção ao mterior da faixa.
Elas afetaram litologias origjnadas em geossinclíneos do
Ciclo Brasiliano representadas pelo Grupo Macaúbas, assim
como outras mais velhas. . ."

Que nos perdoem os autores dessa deftnição, pelo nosso
cepticismo, mais nos parece que eles vêm confundh1do enun-
ciado com demonstração; pois diante do que conhecemos e
do que podemos ver através dos mapas e imagens aéreas, não
conseguimos identiftcar, com essa cristalma clareza, todas as
"suas evidências" dos geossinclíneos e faixas de dobramentos;
senão vejamos:

Para reconhecermos a "faixa Araçuaí" como faixa de do-
bramentos brasiliana, envolvendo o "Craton do São Francis-
co" a Sudeste, é necessário primeiramente que identifiquemos
a cobertura geossmclinal também brasiliana, ou ligeiramente
mais velha, que foi dobrada nesse ciclo. Em seguida deveremos
saber ao certo quais as direções de sedimentação nas fases
pré e pós-mversão geossinclmal, para sabermos de que lado
estava o ante-país.

Dizem Almeida et alü (1978), que "as rochas mais externas
da faixa de dobramentos foram retiradas pela erosão, seus
restos subsistem, contudo, no extremo ocidental do planalto
do Rio Pardo, onde o grupo Macaúbas também se mostra com
metamorfismo de baixo grau que cresce para o interior da
faixa".

Neste trabalho mais recente, como na Reunião Preparatória.
e em outras trabalhos, os autores aftrmam que as coberturas
geossinclinais brasilianas foram removidas, restando como indí-
cio as rochas do grupo Macaúbas. Para nós, dentro da nossa
escala continental de observação, isto é o mesmo que reconhe-
cer o homem pela sua pestana. Entretanto, na visão "míni-geo"
de outros pesquisadóres, a pequena bacia do Rio Pardo é toda
um geossinclinal e assim, cada pequena ocorrência da forma-
ção Macaúbas constitui um geossinclinal, caindo-se assim, na
incoerência das escalas e começando-se a misturar unidades
heterogêneses. . .

Como cremos ter demonstrado em Diamantina (I979) e
também aqui linhas atrás, a formação Macaúbas deve perten-
cer às seqüências do Espinhaço, deformadas em episódios
pré-Bambuí. Não representaria assim vestígios "dos geossin-
clinais brasilianos"; da mesma maneira que as seqüências do
Rio Pardo que lhe são, pelo menos, parcialmente correla-
tas.

Os autores, em todos os trabalhos citados, referem-se sem-.
pre a dobramentos holomórficos nessa sua "faixa de dobra-
mentos". Sinceramente, dentro da concepção de Beloussov,
que criou o termo em 1945, não conseguimos reconhecer
esse tipo de dobramento na faixa considerada, principalmente
de idade pós-Bambuí e com os eixos paralelos ao seu limite,
como seria de esperar pelo enunciado (vide imagem Landsat).

Em alguns trechos dos trabalhos sobre o craton do São
Francisco, ftcou bem clara a dúvida que se põe nas idades
radiométricas K/Ar; sendo que o próprio prof. Cordani (1978)
atesta, que elas indicam com segurança apenas que houve um
aquecimento generalizado até, pelo menos, trezentos graus
centígrados.

Este aquecimento pode estar ligado a uma orogênese desen-
volvida no mesmo lugar, ou pode não estar, como no caso do
magmatismo Uatuml-Rio Fresco-Surwnú, que aqueceu gran-
des áreas nfo orogênicas. Nesse caso, a homogeneização isotó-

pica K/Ar, pode sigriificar apenas um processo epirogenético;
cratônico, portanto. Da mesma forma, o plutonismo granítico
ou equivalente é contest1ido pelo Prof. Almeida (1978 - pág.
46) como sintoma preciso de orogênese.

Entretanto, esse aquecimento e a presença de corpos graní-
ticos e sieníticos brasilianos (519 a 765 m.a.) é para ele uma
terceira evidência da "faixa Áraçuaí".

.Resta-nos analisar o limite caracterizado por falhas inver-
sas ou de empurrão a seus bordos, com vergência para o Ante-
país.

Para nã'o haver dúvidas sobre a localização desse limite,
reproduzimos três trechos sobre as imagens LANDSAT nas
fotos fi. 1, n. 2 e n. 3.

O limite passa dentro do Quadrilátero Ferrífero, cortando
as estruturas ENE do "sinclinal de Dom Bosco" e a serra do
Curral, para pegar o sopé da serra do Cipó, ali no limite entre
o grupo Bambuí e os quartzitos do Espinhaço.

Nesse ponto ele coincide com urna das tais enunciadas fa-
lhas de empurrã'a sobre o ante-país cratônico (vide mapas es-
quemáticos do craton, 1976 - 1978). Acontece que, como
pode ser visto na foto n. I, essas falhas são pré-Bambuí, niti-
damente recobertas e interrompidas pelas camadas desse gru-
po. O contato ali é natural até a sera do Catuni (foto n. 2).
Dali para norte o contato é ao longo da falha oblíqua (Braun
& Baptista. 1979) que se estende pelo sopé das serras da
Taquara (ao lado de Janaúba), do Morro Vermelho e Central.
Desta serra para norte, o contato do Bambuí passa ser natural,
coincidindo apenas em certos trechos com essa falha, que
ainda se prolonga para norte, passando em Palmas do Monte
Alto, pouco a oesto de Piratinga, no rio Sã'o Francisco e, daí
em diante, paralelizando-se à serra do Boqueirã'o.

Mais ou menos paralelo a essa falha, desenvolvem-se outras
a leste, ao longo do bordo ocidental da serra do Espinhaço e da
Chapada Diamantina, ao longo do vale do Santo Onofre e do
Paramirirn.

Com algumas excessões, como a falha da serra do Catuni,
essas falhas são quase todas originadas na deformação do Espi-
nhaço, a maioria por cavalgamento, antes da sedimentação
Bambuí, porém reativadas na deformação seguinte, por movi-
mentos oblíquos. Esses movimentos relacionam-se ao desloca-
mento do bloco de Irecê para Norte; o que originou as defor-
mações de eixos leste-oeste no Bambuí (ftg. 2).

O limite enunciado (foto 4), que vem seguindo a falha da
serra do Catuni, inflete para nordeste, cruzando todas essas
falhas, em completa arbitrariedade gráftca, uma vez que não
se apoia mais em nenhum traço tectônico, nem litológico,
nem metamórftco.

Esta curva arbitrária, foi feita para que o "cratonh não fos-
se seccionado em dois, como sugeriu Cordani. Mas a verdade
é que as estruturas p6s-Bambuí, formam uma densa faixa de
falhas oblíquas de direção mais ou menos NNW, separando a
Chapada Diamantina da regilfo dos rios Grande e Corrente.

Os mapas da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo
mostram alguns equívocos na interpretaçlfo litoestratigráftca
e estrutural da regilfo dos rios Gaviões, Pardo, Jequitinhonha e
Doce, devido a deftciência dos mapeamentos, que ali nlfo
contam com completa cobertura aerofotográftca, com acesso
fácil, com bons afloramentos e com ftsiografta expressiva.

Destes enganos destacamos: (1) a omissão de inúmeras fa-
lhas inversas paralelas à falha de Carbonita-Taiobeiras e seus
prolongamentos pelos vales do Santo Onofre e Paramirim,
que levantam os estratos mais profundos do Espinhaço, fazen-
do aflorar em grande extendo os níveis inferiores dos conglo-
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merados (tipo Mato Verde) e vulcânicas, que foram confundi-
das com Macaúbas em toda bacia do óo Araçuaí; (2) a carac-
terizaçl[o de cavalgamento para a falha.oblíqua da serra do Ca-
tuni; (3) o encurvamento da falha inversa em Rio Pardo de
Minas, quando ela, na realidade segue para sul; (4) a ampla e
extensa faixa de metaconglomerados correlacionados aos de
Jequitaí, no bordo da serra do Cipó, onde ocorrem apenas
nesgas de metaconglomerados do Espinhaço recobertos discor-
dantemente pelas camadas Bambuí; (5) nessa mesma serra,
falhas inversas no limite do grupo Bambuí, onde esse limite é
um contato natural.

Todos esses equívocos e interpretações mal feitas sobre um
oonheciinento estrutural muito precário, levaram a conclusões
precipitadas sobre a evoluçl[o dessa complexa área, que vieram
colaborar com a interpretação da faixa Araçuaí.

De São José do Paraíso até a costa, ao longo do rio Pardo,
os remanescentes das seqüências do Espinhaço (incluindo tal-
vez até restos isolados de Macaúbas) distribuem-se leste-oeste,
contornando o alto estrutural do grande complexQ granítico-
-migmatítico do Oeste de Minas.

Entretanto se observarmos com cuidado, veremos que esses
remanescentes não são contínuos e mostram-se comprimidos
leste-oeste em dobramentos com eixos na mesma direçl[o das
do Espinhaço, como do sinclinal de Água Quente, por exem-
plo. Entre Jordânia e Camacã, alinha-se uma faixa de falhas
oblíquas de direçl[o NNW que se prolonga até as proximidades
de Xique-Xique e Remanso, passando por Contendas do Sin-
corá e Seabra. Como dissemos anteriormente, ao longo dessa
zona de falhas, deslocou-se o bloco de Irecê, produzindo as
estruturas de eixos leste-oeste no Bambuí e o sinclinal do
riacho do Mari. Da mesma forma, outra zona de falhas, não
mostrada nos mapas ao Milionésimo, alinha-se de Vitória até
Boquira.

Essas zonas de falhas parecem ter se originado em conse-
qüência da deformação Espinhaço, pois são paralelas aos eixos
gerais dessa deformaçl[o, tendo sido, porém, reativadas na tec-
tônica pós-Bambuí. As estruturas na região do rio Pardo mos-
tram-se condicionadas aos movimentos nessas falhas.

Acreditamos que a composição, um tanto fantasiosa, des-
sas estruturas, mal analisadas e interpretadas, é que permite
delinear a pretensa "faixa de dobramentos Araçuaf". Nl[o
basta enunciar-se os "dobramentos holomórficos" e as "falhas
de empurrão com vergência para o antepaís cratônico", é pre-
ciso identificá-Ias, prová-Ias e demonstrá-Ias.

As deformações que atingiram as camadas Bambuí, nessa
região, são todas do tipo plataformal, caracterizadas por do-
bram~ntos incipientes e localizadas junto as zonas de falha,
de rejeitos oblíquos de pequena magnitude.

Abstraindo-se do grupo Bambuí que é o único datum estra-
tigráfico concreto, o mais 81[0apenas conjecturas com base em
estruturas mal definidas, unidades litológicas mal posicionadas
estratigraficamente, idades radiométrica de discutível origem,
zoneamento metamórfico baseado em dados precaríssimos,
etc.

Plutonitos, pegmatitos e homogeneizaçl[o isotópica, de ida-
de brasiliana são reconhecidos em ambos os lados do rio Pardo,
onde igualmente ocorrem rochas antigas de elevado grau meta-
mórfico (3). Perguntamos, então, porque o lado sul é um
fundo de geossinclíneo e o lado norte é craton?

Note-se que as linhas de crescimento metamórfico, baliza-
das pelas ocorrências de cianita,estaurolita, silimanita, K-felds-
pato, e espinélio (Almeida et alH, 1978), podem igualmente ser
construídas para norte.
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~ lógico que a verve e a veia política dos adeptos do "era-
ton do São Francisco" saberl[o encontrar outros sofismas
como esses, para comprovar suas hipóteses, e essas discussões
continuarão intermináveis, enquanto não se fizer um mapea-
mento detalhado e uma análise precisa das estruturas, em
mo estudo isento de idéias pré-concebidas.

Uma coisa, até agora, é certa: Com 'as características do
enunciado de Almeida et alü, a "faixa Araçuaí" não existe,
pelo menos na forma do esboço geotectônico por eles apresen-
tado.

A ÁREA EM QUESTÃO DENTRO DA EVOLUÇÃO ESTRU-
TURAL 00 ESCUDO BRASILEIRO

Como já repetidamente, tivemos ocasil[o de nos referir, só
se poderá tentar interpretações geotectônicas na regil[o em
apreço, quando se tiver esclarecido devidamente a posição
estratigráfica das rochas da região do Jequitinhonha e conhe-
cido, com toda segurança, a mecânica dos falhamentos de toda
região, em cada fase tectônica. Da mesma forma é fundamen-
tal que se conheça em detalhe as características evolutivas dos
grandes maciços plutônicos do Nordeste de Minas.

Os limites Norte e Nordeste do enunciado craton começam
hoje a se tomar também duvidosos, em face dos novos dados
geocronológicos, tectônicos e petrogenéticos obtidos nos re-
centes projetos de pesquisa geológica. Por exemplo, as rochas
do denominado grupo Salgueiro já sl[o consideradas mais ve-
lhas do que o grupo Bambuí, assim como a orogênese corres-
pondente a seu metamorfismo (Mapa Geológico da Bahia-
-1978). Circunstância muito bem caracterizada pelos remanes-
centes de sedimentos da bacia Bambuí, que nas proximidades
de Sl[o Raimundo Nonato (PiauO, jazem discordantemente
sobre os metamorfitos do grupo Salgueiro.

Continuando nossos estudos estruturais iniciados em 1970,
com a delineação e a tentativa de caracterização das principais
zonas de ruptura na plataforma brasileira, apresentamos aqui,
nas figuras 3 e 4, um pequeno mapa onde tentamos esboçar os
maiores traços dessas zonas. Estas sl[oreconhecidas pelos seus
lineamentos estruturais que se expressam através de feições
fisiográficas lineares e podem ser observadas por grandes exten-
sões. ~ importante ressaltar que os traços do nosso esboço
não representam linhas medianas de tendência e nem alinha-
mentos de pontos, mas sim elementos lineares quase contínuos
e que quando intermitantes, suas interrupções sl[o sempre
muito menores do que os.trechos contínuos.

Esses lineamentos foram separados por nÓs em duas grandes
classes: (1) aqueles que representam longas zonas de fraturas
com marcante atividade no Fanerozóico, com rejeitos signifi-
cantes ou não, e muitas vezes com preenchimento por rochas
vulcânicas; e (2) aqueles que representam típicas zonas de
falhas precambrianas, isto é, os quais relacionam-se às defor-
mações nessas rochas.

A primeira classe apresenta lineamentos com traços mais
retilíneos, que afetam tanto as áreas de rochas fanerozóicas
como as de rochas precambrianas, relacionando-as mais a esfor-
ços verticais (epirogenéticos). Em muitos trechos, as zonas de
fraturas repre~entadas por esses lineamentos, coincidem com
zonas de falhas precambrianas, principalmente aquelas do tipo
transcorrente ou de deslocamento oplíquo.

Essas zonas de fratura dificilmente condicionam diretamen-
te montanhas ou serras, mas podem se refletir em pequenas
cristas ou alinhamento de colinas septiformes, quando consti-
tuem bandas de silicificação. Suas feições mais comuns são
vales e cursos d'água retilíneos ou escalonados nos cruzamen-
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tos com as fraturas, linhas de escarpa ou suaves cuestas, limi-
tes das planícies fluviais, notáveis variações em forma de faixas
na vegetaçã'o, etc. (Deve-se notar, porém, que alguns cursos
d'água do retilíneos porque correm diretamente segundo a li-
nha de máxima declividade da superfície topográfica, não
tendo essa retilineidade nenhuma origem tectônica. Este é o
caso do baixo curso do rio Branco, no território de Roraima,
que corre quase meridianamente, cruzando as estruturas da
zona de falhas Tacutu, de direçã'o nordeste). No campo 510
observados feixes de falhas paralelas ou de fraturas, aiques,
pegmatitos ou veios de quartzo. Em rochas graníticas ou
migmatitos, em meio a diversos alinhamentos de minerais,
torna-se às vezes difícil observar-se as evidências dessas fratu-
ras que, porém, podem constituir-se apenas em um quebra-
mento e incipiente alteraçl'o de alguns minerais. Entretanto,
em outros lugares, como ao longo da zona nordeste de fratu-
ras, que se estende do Rio Grande do Sul a Pernambuco, é
comum encontrar-se finas bandas milonitizadas nas rochas
plutônicas. Além disso, muitas falhas Fanerozóicas como as
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das bacias do Recôncavo, de Sergipe-Alagoas, da costa sul e
sudeste e de pequenas depressões pleistocênicas no alto rio
Doce e na Mantiqueira, evidenciam essa zona de fraturas.

Outra grande zona de fraturas, de direçãO nordeste, estende-
-se, do Rio de Janeiro à Serra do Parima, no Território de
Roraima. Esta é batizada pelos trechos retilíneos dos rios Ne-
gro, Teles Pires e Sete de Setembro e de seus afluentes assim
como pelas bruscas mudanças do curso do alto Tapajós, Xin-
gu, Araguaia e Grande e da retilineidade de muitos dos seus
pequenos tributários. Nas fraturas dessa zona, alinha-se o
enxame de diques basálticos e ultrabásico-alcalinos do Sul
de Goiás, Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Rio de Janeiro.
Por outro lado, no mosaico de imagens LANDSAT, do canal
5, podem ser notadas diversas faixas na vegetaçl'o amazônica,
que denotam mudanças na composição ou organização do
substrato.

Embora localmente possam ser observadas inúmeras dire-
ções de fraturas, principalmente nas áreas graníticas ou mig-
matíticas, as mais extensas zonas de fraturas parecem esten-

191



11ft ~S!RJ. li IDJDB AlI) 2. IDJ.DJ:AltO LOC.oLIZJÇlo( c.&IIPO)

JD-272 44)116 11 61at20 19 sapuoa! - ~Gerais

P!I-6A 821!10 77 1182!21 19 sapuo.! - JUnaa Gerai.
P5-13 1574!51 17 192at68 19 sapu.oai

- lI1Da8 Gerai.

8C-141 355t12 17 55at18 78 Sll.puoai
- 1IiJa. aerais

JG-51 1644!58 11 1703!59 19 s&puca! - lI1nu Gerai.

P8-16 2316!7) 71 2433!15 19 sapucal
-

MiDa. Ge:r8.18

1'11-88 1550!58 16 182?!10 19 Ja.m:illl - pa:ré

JD-36B 1302! 38 16 164at49 79 Jaaam.1a - pa:ré

AP-165 121 ?!49 71 1650!58 19 SUd..te 4. RondÔn1&

n-65 1130! 36 "71 1513!48 19 suct..te de Ron~n1.

17-21 1312t50 71 181441 79 SUdut. ae Ron4Õn1a

PB-158 1257'"-68 17 159049 19 SUd..te de RondÔn1a

00-161 764124 17 1491!35 19 SUd..-t:e de RondÔD.1a

PB-221 142!22 17 1421!35 79 SUA..t. de RondÔni&

PB-148 192s!126 11 2020:!:124 19 L..t. ao P~ná

PB-1U. 115?!93 71 1Bo?!94 79 L..t. do PaI8l1Á

80-93C 12~18 71 1616!92 19 1o..t. do par&Dá

JA-256 10~39 16 133?!45 19 Abu..I2i
-

ASzoDILe

11!-254 1340!56 71 1970!58 19 Baixo são Pranci8co-vasa B&rria

LP-415 1816!100 71 2643!115 19 Ba1%O aio J':r&Dciaco-vasa Barri8

118-270A 11411!;51 71 20 5446 19 :Ba1%O 310 P1"8I1CUoo-V&S& :arria

118-21OB 159246 17 19Oat15 19 BU.zo sIo JI':r&D.C1800-va.. Barr1a
Bs-3Bo 42s!18 71 92?!40 19 Ba1xo 810 P~o18oo-V&&. arr1e

1IS-21OD 12411!;39 71 1960!46 19 .1%0 910 Pr&no18oo-1a.. Barri8

08-43-18 139s!44 17 1518148 19 llto So1111Õ"

JD-27B 152)145 71 1914!59 19 001081 - a.h1a
lP-38 134r-86 71 164?!55 18 Uatwo&

- 1'&'-
J.12 132?!42 71 1111!52 18 11&..... - 1'&'-

~60 1104!92 17 18U!58 18 ua_ - 1'&'-
11I-71/100 65r-44 71 1116!55 18 L..t. de Pernaaou.oo

IP-149L 91 s!lBo 11 589!54 78 L_t. de P.~.buco
11I-71/8. 110948 71 159O!46 78 L..t. de Penaaabuco

11I-17/84 1496!9O 11 1919!56 78 L..t. 411 Pen&abuco

111-71/4b 1542!146 17 1703!19 78 L..te de pen1&abuco

11I-71/4. 1524!1lO 71 114at60 78 Le.te de Pernambuco

JA-131C 1562"-92 17 1909!55 18 Serra de .recebiDa - B8.hi&
RC-83A 1634~8 71 1Bo3!53 78 Se~ . de .r-oobina

-
Bahia

JT-614 1301!84 11 1850!51 78 Serre de .recebiDa - B8hia
J~165 115Bti01 17 179548 18 Sene d.. JacebiDa - .B&hia

JB-131G 56 s! 36 17 2297'"-61 18 Serra de Jaco biDa- ahia
80-498A 1531!41 71 1950!51 78 S8:rra de Jaco biDa

- Bah1a
J~812 1320!82 71 1859!59 18 Serra de Jaoob18 - Baba

ANAIS DO SIMPÓSIO SOBRE O CRATON 00 SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

der-se em quatro principais direções: Nordeste (N400 -
500E), "Noroeste (N400 - 500W), Esnordeste (N650 - 750E)
e Nornoroeste (N150 - 250W).

As duas primeiras direções são freqüentes em todo o Brasil,
enquanto as duas outras são muito mais raras na região ama-
zônica e ocorrem com muita freqüência nas regiões nordeste,
sudeste e sul.

A segunda classe reúne as rupturas relacionadas diretamente
com os esforços tangencjais de compressão, que caracteriza-
ram as principais fases orogênicas pré-cambianas. São típicas
zonas de falha cujos traços raramente são re~ilíneos, apresen-
tando-se tortuosos ou com suaves inflexões. A essas zonas de
falha frequentemente associam-se rochas foliadas ou bandadas,
por efeitos de milonitização ou de diferenciaçã'o metam6r-
fica, que condicionam as mais notáveis irregularidades geomor-
fológicas. Importantes sistemas orográficos, como as serras
do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, estão esculpidos
segundo as principais direções dessas zonas.

Com o auxIlio das informações de campo, foi possível dis-
criminar as principais zonas pelas suas características mecâni-
cas mais proeminentes. Dessa forma, distinguimos os cavalga-
mentos tipicamente pós-Bambuí e os que provavelmente têm
sua origem no diastrofismo anterior a esse grupo. As demais
zonas estão representadas por falhamentos mais complexos,
cuja componente horizontal é a mais evidente.

Como já sali~ntamos em outros trabalhos nossos e já foi
notado por muitos pesquisadores, é bem perceptível uma
grande diferença estrutural entre a parte ocidental e a parte
oriental do Brasil, separadas pélo rio Araguaia e pelas serras
do Roncador, Azul e das Araras. Essas duas partes, em 1978,
apelidamos respectivamente de províncias "Amazônica"
e "Atlântica".

Essa diferença entre as duas áreas é caracterizada: (1) por
uma maior complexidade da trama estrutural na parte orien-
tal; (2) pela ocorrência freqüente de cavalgamentos na parte
oriental e sua quase ausência na parte ocidental; (3) pela
maioria dos falhamentos na parte ocidental resultarem de des-
locamentos oblíquos de pequena monta, com excessão da fai-
xa de direção nordeste, no extremo noroeste, onde as trans-
corrências são freqüentes, porém de rejeitos ainda não muito
grandes; (4) pelo quase total predomínio de estruturas com
direção nordeste e noroeste na parte ocidental, enquanto
que na outra parte predominam estruturas nas direções esnor-
deste e nornoroeste.

Através dessas peculiaridades estruturais é fácil concluir-se
que a arquitetura da parte ocidental apresenta-se como resul-
tando de uma deformaçã'o mais plástica, com significantes
deslocamen tos trangenciais.

Os inúmeros cavalgamentos na área centro-sul da parte ori-
ental e os movimentos transcorrentes na área sudeste, indicam
grandes deslocamentos horizontais nessas áreas.

A ocorrência desses grandes deslocamentos associados aos
movimentos destrógiros (horários) nas falhas do Nordeste,
sugerem bem uma rotação em toda a parte oriental, nitida-
mente esmagada (Braun, 1973) contra a parte amazônica.

A composição das duas classes de lineamentos (fig. 5)
parece demonstrar que as estruturas precambrianas da provín-
cia amazônica nada mais são do que os sistemas nordeste e
noroeste ligeiramente entortados, e que os sistemas esnordeste
e nornoroeste. bem poderiam ser aqueles mesmos sistemas pri-
mitivos fletidos cerca de 150 na deformação da parte ociden-
tal, onde parece ocorrerem com exclusividade.

Para nós, hoje não resta dúvida que as seqüências vulcânicas
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e sedimentares da Amazônia (SurumujRoraima - UatumãjBe-
neficiente) sã'o síncronas com as do Espinhaço (Rio dos Remé-
dios, Espinhaço médio e inferior, grupos Piracicaba e Nova
Lima, etc.) e de Goiás (grupo Araí + parte do Araxá e Canas-
tra); assim como que a grande orogênese do Espinhaço, que
deformou essas seqüências, é a mesma que causou o evento
epirogenético "Kmudku-Nickerie", que deformou insipiente-
mente as seqüências da Amazônia.

Assim sendo, toda a parte oriental, nada mais teria sido do
que um pedaço de uma grande zona orogênica, esmagada con-
tra o craton Amazônico, e, dessa forma, os núcleos mais rígi-
dos de Salvador, do São Francisco e talvez do embasamento
da bacia sedimentar do Paraná, teriam sido uma espécie de
"maciços medianos".

Cerca de três mil e seiscentas datações radiométricas levan-
tadas na bibliografia e nos projetos da CPRM, foram analisada~
quanto o seu relacionamento geológico e sua freqüência; mos-
trando nitidamente haver concentração de valores segundo de-

.uc-a .açõ. Rb/sr 48 &18081;:ra8de projeto. di. CPD, _. q_18 foi OOD8taÍ'.!:
da aoontaaillAç&o b Sr (11 idade), no. ano. 4e 1976 . 1977.

Figura 5
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terminado intervalos, coincidentes -com imp(>rtantes estágios
petrogenéticos .designificado continental.

Como já-nos referimos anterionnente, essas datações foram
consideradas de acordo com seu significado geológico para
evitar uma perigosagenera1izaç1o (4).

As idades Rb/Srdistribuem-se em uma curva de seqüência
irregular, mas que, de uma fonna geral, apreSentá um notável
incremento a partir de 2.000 m.a., alcançando um máximo
entre 1.800 e 1.600 m.a. Há em seguida um declíneo que
alcança o mínimo entre 1.000 e 800 ~.a. Novamente aumenta
a freqüência entre 750 e 450 m.a.

As idades K/Ar já distribuem-se com mais irregularidades,
porém em uma curva média coincidindo mais ou menos com
as variações gerais de freqüência aos valores Rb/Sr. Há, con-
tudo, um verdadeiro pique na altura de 500 m.a. e um outrQ
mais atentado na altura de 1.600 m.a.

CONCLUSOESE RECOMENDAÇÕES
1Q - Comparando o as}>ectoestrutural do Brasil. com as

grandes entidades geotectônicas fanerozóicas e guardando
as mesmas relações de escala, toda a área oriental ("província
At1fn.tica") viria constituir-se. em um segmento de uma faixa
orogênica, comparável âs Montanhas Rochosas ou ao Imalaia;
enquanto a parte ocidental constituir-se4a em um segmento
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de "plataforma" "placa continental" ou craton, na defmiçlo
de Stille.

2C!- A área apelidada de "craton do SIo Francisco", com-
preenderia dois pequenos remanescentes siálicos mais rígidos
que, "à semelhança de "maciços medianos", preservaram-se
durante as convulsões orogenéticas do Proterozóico Superior.

30.- Os principais sistemas de falhamento. do Nordeste, do .
Espinhaço e "de Sudeste, originaram-se nas int1exões do "siste-
ma regmátiro primitivo nordeste-noroeste", que encontra-se
pouco defonnado no craton Amazônico e ainda subsiste no
substrato crustal.

40.- "çratons" e "cinturões móveis" como defmidos para
o Sul d'África e para a parte oriental do Brasil, seriam "enti-
dades geotectônicas", secundárias, ou de segunda ordem, que
comporiam as grandes zonas orogênicas proterozóicas similares
às fanerozóicas.

Por isso, nlo podem ser comparadas geométrica, genética
e evolutivamente às maiores entidades geotectônicas atuais.

5.0.- NIo eJQstea "faixa AraçuaC' como enunciadoorigi-
nalmente, constituindo uma seqüência geossinclinal dobrada
no limitado inteJ;Valodo evento brasiliano.

60. - Como já havíamos sugerido em 1976 e 1978, e hoje
veQl sendo demonstrado pelos pesquisadores da Universidade

. de Brasília,parece que a ZOQ!labrangida.pela unida4e Araxá,
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representaria a faixa centlaI de um imenso sistema geossinc1i-
nal, em que as rochas -búico-ultrabúicas do complexo de Ni-
quelândia representariam um teste.munho de assoalho oceâ-
nico.

7Q - Sugerim()sque o enfoque geotectônico da evoluçlo da
crosta precambriana do Brasil, mantenha-se dentro das dimen-
sões.próprias dessa escala de vido, isto é, da Tectônica de Pla-
cas e que se evite a nomenclaturageotectônica para fenômenos
meqores ou para os es\Udosem áreas de dimensões provinciais.

8Q - Sugerimos que se dê maior importância aos Sistemas
de falhas, nos trabalhos de mapeamento, analisando em deta-
lhes e com máxiplo cuidado os sintomas do deslocamento e
respectivas caract~rísticas mecânicas nos afloramentos.

As falhas têm flUeser classificadas pelo comportamento me-
cânico e respectiva posiçlo cronológica, caso contrário, em
quase nada contribuirá sua representaçlo para elucidaçlo dos
problemas tectônicos e estratigráficos.

Raramente as falhas do materializadas em uma única super-
fície de ruptura e os grandes sistemas apresentam-se sempre.
por zonas de falhas, isto é, uinaporçlo tabular da Crosta, de
espessura proporcional a suas extensoes, e formado por uma
sucesslO de superfícies.

Essas superfícies consubstanciadas em bandas quartzosas
ou de diferentes constituiÇÕeslitológicas, refletem-se no relevo
por cristas e vales paralelos, descontínuos e inbricado~~O cru-.
zamento com uma outra zona transversal pode provocar a in-
terrupção topográfica de cristas sucessivas, o que cWnítida
impressio (aerofotogrifica) de UJÍldeslocamento.

Esta circunstância tem sido usado frequentemente' para a
identificaçlo do movimento nas falhas interceptantes (princi-
palmente ap&s.o advento das imagens de radar) e é constatável
nas áreas precambrianas da Carta Geológica do Brasil ao Mi-
lionésimo (Salvador, Rio Doce, Rio de JaneiroNit6ria/Iguape,
etc.) e do Projeto RADAM.

O sistema de falhas entre cruzadas dos rios Colomi e Pardo,
no sul da Bahia,rep..esentadosna folha de Salvador, sIb um
exemplo de uma interpretaçlo sob a influência dessas peculia-
ridades topográficas enganosas; pois as interrupçftes ali mos-
tradas 810 artificiais, subjetivamente interpretadas a partir de
meros acidentes geomorfológicos, condicionados às últimas
reativaçOes mesozóico-cenoz6icas, por movimentos normais.

Nenhuma dtSquelas falhas têm indicaÇÕesde movimento.
Isto talvez pela dificuldade dos autores em entender o modelo
mecânico, com aquelas interrupções e deslocamentos altamen-
te conflitaQ.tes.

. . .

Entre duas linhas de falhas paralelas ao rio Colônia, está
representada uma ampla zona de cizaIhamento (1. 10 km) que

. só poderiater se originadoem um movimentotranícorrente de
grande monta. Essa zona, porém, é interrompida bruscamente
pela falha de direçlo NW, cujo movimento (nlo indicado),
que deveria logicamente também ser de grande monta (face
àquela interrupçlo), nlo deslocou o maciço sienítico de PaI-
mares que, todavia, mostra-se cortado pela mesma falha.
Por outro "ladó ela desloca estratos mais novos do grupo Rio
Pardo e uma outra. falha mais nova, sob uma cobertura quater-
nária (1).

As falhaJ do rio Colônia limitam os pacotes mesoz6icos de
Ilhéus, o que demonstra sua reativaçlo mais recente.

Observando-se cuidadosamente as aerofotos (e mesmo os
radargramas), constata-se que o quadro estrutural é bem dife-
rente do representado no mapa.

Cerca de sete quilômetros a sudeste do rio Colônia,entre
Itapé e Itaju do Colônia, uma linha de falha, limitante de um
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degrau topográfico, estende-se na direçIo NE e encuna-ee pua.
sul, ao se aproximar de Pa1mares, até quue unir.. obliqua-
mente à outra linha de falha de direçlo NW, na altura de Poti-
raguá. Estas duas falhas estio traçadas no mapa em questIo,
sem, porém, o encurvamento da primeira. As outras duas
falhas paralelas a essas, traçadas no mapa, nada mais do do
que uma composiçio de alguns dos traços da in6meras super-
fícies secundárias de ruptura, componentes das duas falhas
principais.

O encurvamento da.falha NE, denuncia um esforço horizon-
tal no sentido NW, ao longo da falha ou da zona de falha NW,
condizente com a moviment~o do bloco Salvador-Chapada
Diamantina..Irecê.

.

Aquelas interpretaÇfteS subjetivas, sem uma cuidadosa coos-
tataçlo de campo e uma aúlise crítica da lógica geométrica, é
que dfo origem a interpretaçOes errôneas, como aquela das
falhas da serra do Cipó e da serra do Catuni, a que nos referi-
mos anteriormente.

~ relativamente fácil se observar que ovulcanismo, o pluto.
nismo e os efeitos granitizantes do Proteroz6ico Superior estio
estreitamente relacionados a removimentaçOes ao longo dessas
antigas rupturas. Porisso obtém-se um grande n6rnero de ida-
des. radiométricasdessa época, na faixa de faIhamentosnoro-
este que se.es,tende de Abrolhos à Xique-Xique.

Para caracterizaçlo e reconstituiçlo 40 evento tectônico
denominado Brasiliano é fundamental que se investigue pro-
fundamente aquele relacionamento.

1 Devemos fazer aqui um comentário sobre o nosso trabalho de 1977
(Braun & Baptista - 1978), na página 268, onde dissemos que o "topô-
nimo Itabira significa Pedra Alta". Realmente, "bira" por corruptela de
"imberab", em. guarani, poderia ~nificar brilhante ou luzente, donde
os nomes Itabera e Itaberaba, com o ~nificado de pedra luzente, cris-
tal ou diamante, como registra o livro "Denominações Indígenas na
Toponímia Carioca" (J. Romão da Süva - 1966); entretanto o mesmo
livro registra para Itabira outras origens, como com os sufixos "byra" e
"mbyra", significando respectivamente levantado, erguido, elevado e
fundo, base, embasamento. Por constituir uma serra achamos que a
miz mais coneta deverá ser "pedra alta", e talvez Eschwege tenha se
confundido.

A respeito dessa hipótese é interessante citar os comentários feitos,
em 1932 por Krusch, em Berlim, sobre uma dissertação do prof. Schei-
be: ''Como já observou o senhor Scheibe, no Brasü é fácü estabelecer
uma relação genética entre as rochas eruptivas básicas, localmente
associadas a tufos, com os minérios de ferro, e supor uma relação seme-
lliante entre minérios e rocha eruptiva, etc... No meu entender, o mais
provável é que o metamorfismo region.aI tem papel preponderante na
questão genética das jazidas de itabirito". E "não posso concordar
com o senhor Scheibe, quando ele vê nessa estrutura de camadas uma
função que é decisiva para origem sedimentar primária, porque mesmo
em transformações secundárias aparece essa estrutura . . . .Os comple-
xos em camadas finas não excluem, portanto, nem um metamorfismo
de contato, nem um regional" . .. "t muito difícü responder a uma
pergunta. sobre qual seria o material original dos itabiritos. Pode-se com-
provar somen'te que a hematita vermelha da ~ita é mais recente do
que o feno magnético; não se sabe também com certeza d'onde pro-
vêm os carbonatos". "Aproveito a oportunidade para chamar a aten-
ção sobre o fato de que mesmo ca1cáreos, em um metamorfismo regio-
nal, podem formar um complexo de camadas f"mas de minério de ferro
e calcário . . . u.

Esta hipótese, como a da diferenciação metamórfica são apoiada.s
por recente trabalho desenvolvido no escudo Ucraniano, por G, I.
Khyazer et alii, 1970. Esses autores demonstram que, em situações
muito semelhantes a algumas da.s nossas, "quartzitos ferruginosos
gxadam diretamente para piroxenitos, serpentinitos e anfibolitos'....
"Como resultado de quartzitificação e emiquecimento de maanetita,
os anfibolitos passam diretamente para quartzitos magnetíticos" ...
"Os anfib6lios pertencem à série cummingtomita". "Diminutas Jâ-
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minas de hematita foram depositadas ao k>~ do bandamento dos
quartzitos" .

Ultimamente, com o estabelecimento de relações aonoestratigrá-
ficas e metalogenéticas com determinados tipos de minério de feJIo,
generalizou-se a identificação de "modek>s metak>genéticos" a partir
da observação da pretensa presença de itabiritos e "meta-chert" (me-
lhor seria em português meta-sl1ex) em certas seqüências. Acontece,
porém que estes dois tipos litológicos passaram a ser identificado~
em qualquer rocha ferrífera e quartzítica, na ânsia de se. d1l8CObrir
greenstone belt, e seqüências arqueanas.

Rochas ferruginosas bandadas ocorrem em variadíssimas situações,
em todos os níveis aonoestratigráficos, principalmente no Pré.Qambria-
no; assim como identificar de imediato um meta-sílex em qualquer
quartzito é pura pretenção; pois, dependendo de sua pureza, quartzitos
de origem sedimentar, elástica ou química, de metassomatismo (como
os de Macaúbas, do Bambuí e até do Aquidauana na Bacia do Paraná
e do Aliança, no Jurássico do Nordeste), de milonitização ou de diferen-
ciação metamórfica, são simplesmente indistqüíVeiS quanto à sua
or~em, petrográfica ou petroquimicamente.

Voltamos a afirmar aqui que é fundamental pesquisar, desapaixona-
damente, a o~em do itabirito antes de formular qualquer ilação meta-
logenética ou geo-histórica.

Parece-nos que os itabiritos, com relacionamento básico-ultra-básico,
do Espinhaço, como de Guanhães e a noroeste da serra da Piedade,
representam os de or~em primária mais antiga, provavelmente arquea-
na, aos quais relaciona-se o ouro primário. O tipo quartzo-hernatítico
pode ser predominantemente derivado dos jaspilitos que se associam
à seqüência vulcânico-sedimentar do Proterozóico médio (deste tipo
são os seixos encontrados no cozwlomerado Sopa). Os tipos hematíti-
co-carbonáticos (com anfibólios) podem derivar de margas.das seqüên-
cias superiores, de metassomatismo sobre dolomitos, ou mesmo d~ dife-
renciação metam6rfica muito adiantada, das próprias seqüências básico-
ultrabásicas,ou intermediárias ant~as ou relacionadas ao vulcanismo
Nova Lima (vide mais adiante). Nesse último caso poderia~ ter origem
primária semelhante aos minérios vulcanogênicos de Kiruna, Suécia
(Frietsch - 1978).

.2 O termo correto é calcissilicática e não. calcossilicático como vem
sendo usado, pois calco é um pretlxo que sWnifica cobre (daí calcopi-
rita, calcosita, ete.). .

Este exemplo não deixa nenhuma dúvida quanto a validade da hipó-
tese, por nós formulada, de que muitas rochas cal.cissilicáticas, calcários
e quartzitos, possam provir da diferenciação de rochas dioríticas ou an-
desíticas. Por outro lado demonstra uma das possíveis o~ens da albi-
tização ocorrida em certas zonas dessa região.

3 Na proximidade da. cidade de Porteirinhas, no norte de Minas,
cerca de dezesseis quilômetros na estrada para Janaúba, ocorre um
corpo alongado de brecha vulcânica de matriz andesítica, pratica-
mente indeforrnada. Os fragmentos, do de Variada natureza distin-
guindo-se granito, quartzCI-pÓrf'lIO,xisto, quartzito e milonitos. Essa
brecha vulcânica, pelo grau de preservaçio, poderá ser p6S-Bambuí,
correlacionando-se ao vulcanismo ácido-intermediário do epis6dio
"J aibaras-Bom J ardim-<:astro" .

4 Um especial cuidado que tivemos foi com as dataç6es obtidas no
período de 1976 à 1977, em que foi constatada uma contaminação
ambiental de estrôncio no Laborat6rio do Instituto de Geoaonologia
da Universidade de Sio Paulo, que produziu urna série de resultados
errados. Essa contarninaçio s6 foi descoberta 80 se perceber uma exa-
gerada disaephcia de aJguns resultados com sua situaçio geol6gicà,
e por isso mandar repetir-se a análise.

Como pode ser constatado nos resultados de aJgumasdessas aMll-
ses estampadas no quadro I, as idades chegaram a apresentar erros da
ordem de 1.700rniJh6es de anos.

. Os valores Rb/Sr no intervalo de 1.800 à 1.600 do mais freqüentes
no aaton Amazônico, porém ocorrem distribuídos por todo o Brasil.
Esta dispersio geral vai até a altura de 750 m.a., quando .então osvalo~
res, tanto Rb/Sr como K/Ar, até 450 m.a., restringem-se quase excluSi-
vamente. à .parte oriental ou "província Atlântica", -como é mostrado
no mapa da fJgUIa 6.

Apenas cerca de urna dezena de pontos localizam-se na área ociden-
tal e coincidentemente com zonas de falha, que mostram atividádes
na deformaçiop6s-Bambul.

----------

Essa distribuição. demonstra cabalmente que, nesse intervalo, toda a
PfIte oriental foi afetada, generalizadamente, por um evento geotectô-
m~ a situação geol6gica dos resultados nesse.intervalo; vem-
cou-se que a maior freqüência de idades refere-se a granitos, migmatitos
e pegmatitos. Exceptuando-se alguns granitos, com boas relaçõ\ls estra-
tigráficas, essas demais rochas mostram-se sempre intimamente relacio-
nadas a complexos polirnetam6rfioos cuja evoluçãoainda é'm,*o discu-
tível. Cordani et alii (1973), no estudo geoaono16gico da área sudeste
do Brasil aftrmam que os gnaisses e migmatitos "nlo do ne~-
mente fechados para o estr6ncio", que as relações oot6pi~ do estron-
cio podem ser modificadas in situ, pela introdução de "uma.quantidade
variável de estrôncio de relações isot6picas diferentes, dUIfllte a graniti-
zação, e ainda que, em "um mesmo período, migrações irregulares afe-
tam o sistema Rb/Sr entre as partes de composição diferente das rochas
bandadas" (gnaisses listrados, mi1onito~naisses, migtn&titos estromá-
ticos, etc.).

As únicas rochas, em nossa opinião, cujas idades radiométricas (00-
t6picas) do indiscutíveis, referem-se àsefusivasdospupos Bom Jardini
e Castro e os epimetamorf'rtos do grupo Bambuí. Ambas sio indicado-
lU de um con~vel aumento de temperatura. tia Crosta, em um
lapIo bem limitado, cujas efU8Õesvulcânicas do o atestado indiscutível.

Entretanto, a nítida subordiDação desse magmatismo às estruturas.
de ruptura, tipo ri{t wdleys, e a constataçio de que quase todas as ro-
chas mipnatític:as eoutms metamorf'rtos afetados por lIquele'eventO
"tec:tono-termal", em toda a área oriental, do pré-Bambuí, sugerem
que o evento deve ter tido características mais epirogenéticas do que
0I0pnâicu. A curta duração, pequena magnitude do magmatismo e
da deformaçlo, em reação ao evento anterior (1100 - 1900 m.a.)..
faz-nol aCleditar ser o evento Brasiliano uma epis6dicareaudescência
daquele mais antigo ou, entlo, o primeiro espasmo da orogênese cale-
doniaDa que llÔnunciou toda a seqüência diastrófica do Fanerozóico.
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FOTO NQ 1 - Imagem LANDSAT (Canal 6 - tomada em 15 de maio de 1975). A oeste vê-se
alguns vales de inundações da represa de Três Marias. a norte uma parte da serra do
Cabral e a leste o bordo da serra do Espinhaço. com os nomes locais de serra Minei-
ra. serra do Cipó. A linha interrompidamarca os contatos basais do grupoBambuí,mos
trando com~ ele se dispõe naturalmente discordante com os quartzitos do Espinhaço.-
As falhas 1nversas. repTesentadas pelas linhas farpadas, são nítidamente truncadas
pelas camadas Bambuí. evidenciando terem sido formadas antes da deposição dessas ca-
madas. Nas proximidades da localidade de Pequi e Sete Lagoas as camadas Bambuí jazem

horizon~ais! porém! ~unto à serra do Espinhaço apresenta-se deformadas por uma ligei
ra reat1vaçaotecton1Ca. -
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FOTO N9 2 - Imagem LANDSAT (Canal 7 - tomada em 16 de agosto de 1973). Serra do Cabral a sul
e Bordo ocidental da serra do Espinhaço a leste. vê-se a sul. contato natural do Grupo Bambuí
(B), recobrindo discordantemente os quartzitos do Espinhaço(E} e a formação Macaúbas(M). Das

proximidades de Montes Claros, para norte, os contatos são por falha ,obliqua(r~resentadapor

'linha sinuosa}. O retãngulo, próximo a Montes Claros, assinala o local onde se pode ver a
discordãncia erosiva e angular, no contato natural entre as camadas Bambuí(B} e a formação Ma
caÜbas(M}. Mais ou menos ao. longo desse contato e no seu prolongamento pela falha da serra dõ
Catuni(passando em Janaúba} foi convencionado o limite do craton do são Francisco, que esta-
ria representado por uma falha de empurrão.

197

----- -



------ - --

ANAIS 00 SIMPÓSIOSOBRE O CRATON 00 SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

.-
,-o, H 515-4''''11042-03 1'IS5 6 SOL EL38 A~048 189 05156 P LZ OZ ItPE EIIT5 E-173Z09-IZI",,-6

t
PROCESSADO Z3tMI1S

WP5: ,,34/71 C: 515-51/"843-3Z

SRS: H:

51'-"-'''''''3-28

SOL: EL4Z Al853 e 1ge LL H ÇHPO !HPE l~H[I'5...T !-1~~8 1~~O;~",

1-854Z1 Re:
~8R"''''ll'

!1"HI~8 <EHH
~'"

FOTO N9 3 -ImagensLANDSAT. nos canais6 e 7, tomadasem agostode 1973.Rio são Francisco a oeste e serrado Espinhaçoao centro.As ca
macias horizontaisdo grupo Bambuí (siltitos,arenitos,margas e calcários)ocupama baixadaàs margensdo rio são Francisco.As rochas me
tamórficas e deformadas do Espinhaço formam as serras na parte central da ilustração. Entre Mato Verde e Guanambi, as camadas Bambuí mos~
tram uma evidente discordância erosiva e angular com os quartzitos, metaconglODJerados e xistos do Espinhaço. Observa-se inúmeras falhas
oblíquase inversas,com direçãoaproximadamentemeridiana.A linhagrossa interrompida,representao limiteentreo "cratondo são Fran-
cisco" e a "faixa de dobramentos Araçuaí", como delineado no esboço de F.F.M. de A1meida e ilustrado na página 14 dos Anais da Reunião Pre
paratóriade Salvador(1977).Como se pode constataraqui,as estruturasda existênciadesse imaginosolimite. -
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PEGMATITOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA
Um Modelo Genético

José Haroldo da SUva Sã
Reinholt EUert

Na região dos municípios de Itinga-Araçuaí, no médio Jequitinhonha, nordeste de
Minas Gerais, foram estudados mais de uma centena de pegmatitos, distribuídos em
uma área de aproximadamente 800 km2. Esta regilo faz parte de um distrito pegma-
títico que contém depósitos de minerais de Lítio, cassiterita, herilo, além de quanti-
dades subordinadas da tantalita-columbita, gemas e pedras coradas. Regionalmente
predominam quartzo-mica xinos, localmente ricos em cordierita, com' orientação
geral NE-SW com mergulhos para NW. Esses xistos, atribuídos ao Grupo Macaúbas,
foram intrudidos por plutons de composiçlo granítica. Datações geocronológicas,
efetuadas pelo método Rb-Sr, indicaram idades em tomo de 656 :t 40 milhões de
anos para os xistos e 519 :t 6 milhoes de anos para os granitos. Moscovitas de dois
pegmatitos foram datadas pelo método K-Ar, obtendo-se idades de 467 :t 18 e
490 :t 12 milhões de anos. Os pegmatitos do classificados em simples e complexos,
com baSe em critérios mineralógicos e estruturais. Os pegmatitos simples são consti-
tuídos de feldspato (principalmente microclínio), quartzo e moscovita; acessoria-
mente de feldspato (principalmente microclínio), quartzo e muscovita; acessoria-
mente encontra-se herilo e turmalina (afrisita). Nos pegmatitos complexos além dos
minerais dos pegmatitos simples, há uma notável associaçlo mineralógica acessória,
na qual se destacam os minérios de Litio (petalita, espodumênio, lepidolita e ambli-
gonita), deCésio (polucita), cassiterita, tantalita-columbita, além de uma grande
variedade de turmalinas. Os pegmatitos do tipo complexo concentram, preferencial-
mente, uma das formas mineralógicas .do Lino. Ospegmatitos simples afloram com
formas tabulares, freqüentemente exibindo um zoneamento textural interno devido
o aumento da granulaçlo que cresce da borda para o centro. Nos complexos, as
formas mais comuns se aproximam do tipo lenticular, mostrando internamente
distinto zoneamento textural e mineralógico. Os pegmatitos com espodumênio,
que se apresentam com formas tabulares, exibem estrutura interna praticamente
homogênea. Os pegmatitos do tipo simples estio distribuídos em toda a área, tanto
dentro dos maciços graníticos, como nos xistos. Os tipos complexos estio encaixa-
dos nos xistos e mostram arranjo zonal; os pegmatitos com petalita estio mais
próximos dos maciços de granito e, mais distanciados, estio os portadores de lepido-
lita e de polucita, que exibem o maior grau de complexidade estrutural e mineraló.
gica. Geneticamente os pegmatitos 'estio relacionados com os granitos os quais
apresentam elevados teores de Litio, Césio e Berílio quando comparados com gra-
nitos normais da crosta. Análises das relações Rb/K e Cs/K em feldspatospotássicos
dos diferentes pegmatitos, mostraram um progressivo aumento destas relações, sendo
os maiores valores encontrados nos feldspatos dos pegmatitos mais complexos. Con-
clue-se que os pegmatitos foram formados, nos primeiros estágios, através de sucessi-
vas cristalizações de frações residuais do magma grànítico, com progressivo enrique-
cimento em Litio e, nos estágios mais tardios, através de processos metassomáticos,
responsáveis pela formação dos pegmatitos mais complexos,

INTRODUÇÃO
Na região do médio rio Jequitinhonha, nordeste de Minas

Gerais, encontra-se um dos mais importantes distritos de peg-
matitos do país, que faz parte da Província Pegmatítica Orien-
tal (pAIVA, 1946). Este distrito responde pela maior parte
da produção brasileira de minérios de Lítio (espodumênio,
petalita, lepidolita, ambligonita) e já teve posição destacada
no suprimento de cassiterita e berilo. Além destes minérios,
a região é conhecida pelo fornecimento de gemas. pedras co-
radas e outras preciosidades mineral6gicas, desenvolvendo ain-
da uma produção regular de feldspato.

Os pegmatitos se distribuem pelos muniMpios de Itinga,
Araçuaí. Virgem da Lapa, Coronel Murta e Salinas, mas as

maiores freqüências, ou exposiçoes, são encontradas nos dois
primeiros municípios, principalmente nos vales do ribeirão
Piauí e c6rrego Genipapo, afluentes do Jequitinhonha e no
vale das Tesouras que tem drenagem para o rio Araçuaí.
Nestas áreas concentraram-se as pesquisas cujos resultados são
aqui apresentados.

Foram realizados trabalhos de levantamentos geol6gicos,
análises petrográficas e geoquírnicas, datações geocronol6gi-
case estudos de detalhe em 121 corpos de pegmatitos, procu-
rando-se determinar seus elementos geométricos, relações com
as rochas encaixantes, mineralogia principal e acessória, qui-
mismo, texturas, zoneamentos, alterações e distribuição espa-
cial.
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TABE[A I - DADOS ANALrncos DE COMPOSIÇAO QUfMICA OOS XISTOS (ROCHA TOTAL).

.,0 CaO AlzO,
"'O

Li .. C, Rb 5, S. Nb
AMOSTRA

, , pp, ppa ppa pp' ppa ppa ppa

JH!25 2,40 0,92 9,92 1,57 30 B2 .. <20 20

JH!23B 3,78 0,76 14,45 2,80 40 128 71 <20 IS

JH!23A 3,12 1,02 13,36 2,78
b'

10 125 111 <20 2S

JH126B 3,70 1.20 12,28 2,53 45 15 153 ,. <20 22

JH/20A 2,72 1,19 13,41 2,62 60 10 124 103 <20 2b

JH/222 2,95 0,72 15,39 3,13 50 14 152 134 <20 20

JH!223 3,23 0,63 15,68 2,85 35 15. 77 <20 22

JH!195 3,65 0,64 15,20 3,20 45 150 10' <20
"JH!122D 3,40 0,70 14,35 2,97 70 <1 154 104 <211 24

JH!22 2,50 1,20 14 ,35 2,36 40
"' IS' <20 2S

Méd ia 3,14 0,89 13,83 Z,68 47 9,4 ]29 106 <20 22

JH!50C" 4 ,37 0,67 18,13 1.-:-9 1600 12 ISU 7!14 3S 30 37

*AI,Na ,Li ,Be e C5 analisado~ através de ahsorção atômi~'a. t!('IHJis elementos através de

fluoJ'escência de Raios-X

"Xenólito de "isto no granito

-------

ANAIS 00 SIMPÚSIOSOBRE O CRATON 00 SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS

Os dados obtidos foram integrados e interpretados, propon-
.do-se para os pegrnatitos da região uma classificação genética
e um esquema evolutivo, com base em modelos já existentes.
Conquanto. as pesquisas estejam concentradas em áreas relati-
vamente restritas, seus resultados podem ter significado regio-
nal, uma vez que as características geológicas das áreas pesquisa-
das são extensivas à maior parte do distrito acima citado.

GEOLQGIAREGIONAL.

Xistos e granitos são os tipos litológicos predominantes e
neles estão encaixados os pegmatitos, principalmente nos xis-
tos; que ,flbrigamos corpos de pegrnatitos mais desenvolvidos.
Sobre essas rochas depositaram-se extensas coberturas de sedi.
mentos areno-argilosos, que no Terciário ocuparam toda a
bacia do médio Jequitinhonha (HARTT, 1870).

No estabelecimento da atual rede de drenagem o relevo foi
esculpido, restando, em forma de chapadas, testemunhos dos
sedimentos Terciários. Os processos erosivos possibilitaram,
novamente, a exposição dos xistos, granitos e pegrnatitos.
A Figura 1 mostra, para a região dos vales do ribeirão Piauí e
córrego Genipapo, no médio Jequitinhonha, a distribuição das
referi4as unidades litológicas.

OS XISTOS
Os xistos que ocorrem na região norte de Minas Gerais,

incluindo o médio Jequitinhonha, foram considerados por
MORAES (1932) como pertencentes à "Formação Macaúbas".
Na área estudada, os xistos apresentam composição bastante
simples, constituídos essencialmente de quatzo, biotita, seri.
cita (moscovita) e, acessoriamente, cordierita, granada e anda.
luzita. São de granulação fma. textura quase sempre homogê-
nea localmente com alternâncias de leitos milimétricos, dife-
ren~iados pela maior ou menor concentração de quartzo e bio-
tita.

A cordierita ocorre sob a forma de nódulos ovalóides, com
dimensões que variam desde milímetros até alguns centíme-
tros, localmente formando bandas de concentração. Em lâ-
mina delgada, observa-se que esses blastos de cordierita pos-
suem contornos irregulares e cresceram poiquiloblàsticamente,
englobando grãos de quartzo e mica. -epossível que o aspecto
macrosc6pico dos xistos ricos em porfiroblastos de cordierita
leve a confundir estas rochas com metaconglomerados. Grana-
da e andaluzita são minerais escassos e ocorrem também em
forma de blastos, englobando grãos de quartzo e mica.

Em alguns locais encontra-se lentes de anfibolito encaixadas
nos xistos, concordantes com a orientação geral e com espessu-
ras que variam desde centímetros até alguns metros. São ro-
chas de granulação média, constituídas essencialmente de
quartzo e hornblenda.

A foliação dos xistos tem orientação geral NE-SWcom mer-
gulhos moderados para NW. Localmente desenvolve-seuma se-
gunda foliação. através de planos de clivagem, ao longo dos
quais encontra-se biotita recristalizada. São planos de cizalha-
mento, estreitamente espaçados, que induzem a transposição
da foliação anterior. No vale das Tesouras, bem como para les-
te da cidade de Araçuaí, o mergulho da foliação dos xistos
muda para SE, fato já observado por COSTA SENA (1883),
que sugeriu a existência de um eixo sinclinal nas vizinhanças
do c6rrego Calhauzinho.

Na Tabela 1 são apresentados os dados analíticos de com.
posição química dos xistos. Considerando-se.a constituição
mineralógica destas rochas, admite-se que as variações dos teo-
res dos elementos analisados estão principalmente realcionadas
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FIGURA 1 - MAPA GEOLOGICO DA REGIAO DO

RIBEIRAo PIAuT (médio Jequltlnhonha)

com as variações das quantidades de micas e quartzo. Onde a
composição original foi favorável quanto a disponibilidade
de Magnésio, houve condições para a formação de cordierita.

OS GRANITOS
Estes geralmente se apresentam como maciços que se desta-

cam na topografia. São constituídos de microclínio, quartzo,
oligoclásio, biotita, moscovita e quantidades acessórias de
hornblenda, apatita e zircão. Mostram significativas variações
quanto a distribuição dos minerais esssenciais. A moscovita
restringe-se às zonas das bordas dos maciços, estando pratica-
mente ausente nas suas partes centrais. São também notáveis
as variações texturais, desde o tipo equigranular até o sub-
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-porfirítico. Nas partes mais internas dos maciços são comuns
os fenocristais de microclínio, englobando grãos de biotita,
quartzo e plagioclásio. Nas partes periféricas os maciços de
granito apresentam texturas eqUigranulares, com granulação
mais fma que aquela das partes internas.

Na área encontra-se corpos graníticos de forma irregular.
ocorrendo nas bordas dos maciços ou afastados deles. São cor-
pos com dimensões aflorantes de dezenas a centenas de me-
tros, que mostram notáveis variações texturais, desde o tipo
equigranular fmo até as texturas pegmatíticas. Outra carac-
terística destes corpos é a quase constante presença de turma-
lina (afrisita). em quantidades apreciáveis, em forma de agu-
lhas milimétricas até centimétricas. Considerando as feições
texturais e mineralógicas destes corpos, que podem represen-
tar uma situação intermediária entre os granitos e os pegmati-
tos propriament.e ditos, é válido designá-los como granitos peg-
matóides. - Outros. corpos que merecem ser destacados são al-
guns diques de granito que saem dos maciços. e cortam os
xistos.

Na Tabela 2 são apresentados os dados analíticos de compo-
sição química dos granitos, mostrando significativas variações
nos teores dos elementos químicos analisados. Estas variações
devem refletir diferentes proporções relativas dos minerais
essenciais, como citado ànteriormente. Com relação aos ele-
mentos traços - particularmente Lítio, Césio e Berílio - os
teores encontrados são consideravelmente superiores à média
dos granitos (TAYLOR, 1%4), mostrando uma feição geoquí-
mica importante dos granitos aqui tratados, aos quais estio
associados pegmatitos mineralizados com os elementos acima
citados.

concentrados de biotita, separados nas mesmas amostras dos
granitos que foram analisados em rocha total. Estes resultados
indicam que grande parte dos eleJ!lentos traços encontrados
nos granitos estilo associados à biotita.

GEOCRONOLOGIA
Os xistos e granitos foram datados pelo método Rb-Sr em

onze e oito amostras (rocha total), respectivamente. Deste
modo obteve-se, para os xistos, uma isócrona de referência
com valor de 656 :t 40 milhões de anos (Figura 2a) e para os
granitos, uma iS6crona de 519':t 6 milhões de anos (Figura 2b).

Datações pelo método K-Ar foram efetuadas em moscovitas
provenientes dos pegmatitos da lavra da "Cachoeira" e lavra do
"Maxixe" encontrando-se, respectivamente, os valores 467:t 18
e 490 :t 12 milhões de anos.
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FIGURA 2 - DIAGRAMAS ISOCRONICOS PARA os XISTOS (a) E

GR~NITOS (b) DO MEDI O JEQUrTINHONH~

RELAÇÕES ENTRE OS XlSTOS E GRANITOS
O mapeamento geológico mostrou uma nítida discordância

entre a orientação geral,dos xistos e a geometria dos maciços
de granito. sendo que os limites entre estas unidades litológicas
se fazem através de contatos bruscos. Nas bordas dos maciços
de granito encontra-se, com alguma freqüência, muitos xenóli-
tos dos xistos, erràticamente distribuidos, com dimensões que
chegam a dezenas de centímetros.

Como mostrado nas Tabela 1 e 2 e na Figura 3, os xistos e
granitos têm características geoquímicas bem distintas. A
composição diferenciada do xenólito de xisto (Tabela 1) indica
que houve forte influencia dos fluidos graníticos - enriqueci-
dos em Lítio, Berílio,Césioetc. . . - que permearam os frag-
mentos de xisto.

As relações Rb/K e Li/Mg aumentam durante o processo de
diferenciação das rochas ígneas e podem ser usadas como índi-
ces indicadores deste processo (MASON. 1966). Na Figura 3
pode-se visualizar que os granitos apresentam nítidas tendên-
cias de diferenciaçao com frações enriquecidas em Rubídio e
Lítio.

Segundo ALMEIDA et al. (1976) a região estudada faz par-
te da Faixa de Dobramentos Araçuaí, que se desenvolveu du-
rante o Ciclo Brasiliano. Dentro deste. modelo de evoluçlo
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FIGURA J ~ RElAÇOES K/Rb E Hg/Li NOS XISTOS E GRANITOS.

geotectônica a datação' obtida para os xistos (656 :i: 40 m.a.)
corresponderia a fase principal de metamorfIsmo da Faixa,
enquanto que os granitos (519:i: 6 m.a.) representariam even-
tos pós-t'ectônicos.

Com base nos argumentos acima citados admite-se que os
granitos são de origem magmática e intrusivos nos xistos.

OS PEGMATITOS
A classifIcação dos pegmatitos está baseada, principalmente,

nas associações minerais encontradas nos vários corpos estuda-
dos. Esse critério foi assumido após a.constatação da persis-
tência de algumas características mineral6gicas, que julgamos
~rem um reflexo das condições de formação, podendo-se uti-
lizá-Ias como indiCadoras do processo evolutivo dos pegmati-
tos.

Ainda, merece que se ressalte uma importante característi-
ca geoquímica dos pegmatitos da região, qual seja, a notável
concentração de Lítio, encontrado nas formas minerais mais
importante~ deste elemento (petalita, espodumênio, lepidolita
e ambligonita). São minerais formados sob condições mais ou
menos distintas, tendo-se verifIcado que os diferentes pegmati-
tos apresent~ um certo grau de especialização quanto a con-
centração dos minerais

.
de Lítio, õu seja, pode-se distinguir

pegmatitos portadores, preferencialmente, de petalita, de es-
podumênio ou de lepidolita.

Assim, com base em critérios 'principalmente mineralógicos
os pegmatitos da região podem ser classifIcados em: pegmati.
tos simples e pegmatitos complexos. Os primeiros são corpos
de dimensões geralmente reduzidas e estão praticamente des-
providos de mineralizações de metais raros (li. De, Cs, Sn
etc...), enquanto que os complexos contém signifIcativas con-
centrações destes metais e evoluiram através de processos di-
versifIcados.

OS PEGMATITOS SIMPLES
São constituídos essencialmente de feldspato (50-70%),

quartzo (20-35%) e moscovita (geralmente menos de 10%);
eventualmente a biotita também está presente e, em alguns
corpos, encontra-seintercrescimento gráfIco de. feldspato e
quàrtzo. O microclígio é o feldspato predominante sobre o
plagioclásio (oligoclásio) sendo que este restringe-se às.partes
laterais dos corpos. De modo geral, a granulação varia desde
milimétrica a centimétrica havendQ; entretanto, maior desen-
volvimento dos cristais que ocupam as partes centrais dos cor-
pos, onde atingem dimensões de até dezenas de centímetros.
Os corpos simples podem apresentar notáveis variações textu-
rais mostrando um signifIcativo aumento no tamanho dos
cristais da borda para o centro do corpo. Esta feição resulta
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em um zoneamento interno chegando mesmo à formação de
um incipiente núcleo de quartzo. Nesses corpos, pode-se dis-
tinguir uma zona com espessura de alguns centímetros, loca-
lizada na. região de contato com a encaixante, onde ocorre
maior concentração de quartzo e moscovita com granulação
milimétrica.

Acessoriamente, esses pegmatitos contém bemo e turmalina
(afrisita) que aparecem em cristais bem formados com dimen-
sões de milímetros até alguns centímetros, sendo que a turma-
lina é sempre o acessório mais comum.

Numericamente, os pegmatitos do tipo simples 810 os mais
abundantes, estando distribuídos em toda a área estudada,
encaixados nos xistQfl e granitos. Ocorrem com maior fre-
qüência nas partes periféricas dos granitos, formando veios
cruzados, interligados ou mesmo interpenetrados. As formas
com que se apresentam tendem ao tipo tabular, com espessuras
que variam desde' centímetros até alguns metros. Os compri-
mentos geralmente silo medidos em dezenas de metros poden-
do atingir até algumas centenas de metros.

OSPEGMATITOSCOMPLEXOS
Compreendem aqueles corpos que contém quantidades

apreciáveis de minerais acessórios, notadamente minerais de
Lítio. Ocorrem sempre encaixados nos xistos em posiçlo dis-
cordante com a orientação dessas rochas. Geralmente apresen-
tam um zoneamento interno bem desenvolvido, podendo assu-
mir formas tabulares porém, mais comumente, se aproximam.
das formas lenticulares. Suas dimenSões sIo medidas em até
dezenas de metros na largura e centenl!Sde metros no compri-
mento.

A concentração diferencial dos minerais de Lítio, em cons-
tante associação com outras espécies mineralógicas, bem como
a persistência de algumas características texturais internas,
justifIcam a seguinte classifIcação para os pegmatitos comple-
xos da região estudada:
a) Pegmatitos com microclínio-quartzo-moscovita-petalita

(espodumênio)-( albita).
b) Pegmatitos com microclínio-quartzo-espodumênio-albita-

-moscovita.
c) Pegmatitos com microclínio-quartzo-albita-moscovita-Iepi-

dolita-ambligonita.
d) Pegmatitos com microclínio-quartzo-moscovita-polucita-es-

podumênio-Iepidolita-albita.

Pegmatitos com Microclínio-Quartzo-Moscovita-Petalita - (Es-
podumênio )-(Albita)

A mais notável caracterlstica desses corpos é a presença, de
petalita,. que muitas vezes ocorre em quantidades econômicas
e localizada preferencialmente nas partes centrais dos corpos.
Mostram um zoneamento interno distinto o qual, da borda
para o centro, apresenta as seguintes unidades texturais e mine-
ral6gicas:

a) zona da parede, com granulação milimétrica, constituída
principalmente de quartzo e moscovita, tendo uma espessura
máxima .de 30. cm. Plagioclásio(oligoclásio)e microcIínio

.também ocorrem nesta zona, sendo melhor identifIcadosatra-
vésde observaçãomicrÇ>scópica;

.

b) a zona da. parede passa gradativamente a um pegmatito
do tipo simples, com granulação centimétrica, constituído de
feldspato (microcIínio), quartzo e moscovita. Esta zona tem
alguns metros de espessura e, a medida que se aproxima do
centro. do corpo, passa a conter cristais demicrocIínio !bem
maiores.
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c) a zona mais central é constituída principalmente de gran-
des cristús de microclínio e petalita que podem atingir dimen-
sões de até 1 metro. Nesta zona podem aparecer massas de
quartzo. A petalita concentra-se preferencialmente nas partes
centrais, mas veios e bolsões deste mineral podem estender-se
pelas zonas laterais.

As relações texturais observadas em muitas frentes de lavra
indicam que a petalita está seccionando ou penetrando por
entre os cristais de feldspato. Não há indícios de que a petalita
tenha substituído um mineral anterior, mesmo quando obser-
vada em secções delgadas no microscópio.

A petalita é de cor branca com um plano de clivagembem
desenvolvido. Na lavra do '''Maxixe'' pode-se encontrar petali-
ta incolor, transparente, ou com tonalidades de amarelo claro.
Nos pegmatitos das lavras do "Maxixe", "Meio" e ''Chapadi-
nha" encontra-se espodumênio de cor verde clara, em cristais
alongados, com vários decímetros de comprimento e sempre
associados à zona de ocorrência da petalita. Comumente en-
contram-se massaSde quartzo ao redor dos cristús de espodu-
mênio. As relações texturais observadas no local indicam que
os cristais de espodumênio foram formados posteriormente,
pois estão cortando as massas de feldspato e petalita.

Acessoriamente, esses corpos contém berilo de cor azul
esverdeada, turma1inas (nas variedades afrisita, verde e azul
escuro) e mais raramente, pequenas placas de tantalita-colum-
bita. Nas lavras do ''Maxixe'' e "Genipapo" ocorreu uma fase
incipiente de albitização, localizada na zona central, onde es-
tão alguns bolsões de ambligonita.

Pegmatitos com Microdínio-Quartzo-Espodumênio-Albita-
-Moscovita.

Apresentam-se em forma de diques tabulares com espessu-
ras de metros e comprimentos que alcançam algumas centenas
de metros. Os corpos mais importantes estão localizados nas
margens do ribeirão Piauí, mas representantes deste grupo 810
também encontrados no vale do córrego das Tesouras e nas
margens do rio Araçuaí. na Fazenda Bananal, entre as cidades
de Araçuaí e !tira.

Ao longo de todos os corpos praticamente não ocorrem
variações texturais, exceto nas bordas onde a granulação dos
cristais é fma. A mineralogia principal constitui-se de micro-
clínio,.quartzo, espodumênio,albita e moscovita. O espodu-
mênio forma cerca de 20% dos corpos, microclínioe albita
cerca de 40-45%, com predominância do primeiro, enquanto
que a moscovita constitui menos de 10%. Os cristais de felds-
pato e espodumênio podem atingir dimensões de até 1 metro
mas o tamanho médio oscila entre 10-20 cm. Entre os vários
corpos podem ocorrer variações nos tamanhos médios dos cris-
tais. O espodumênio ocorre em cristais alongados, às. vezes
tabulares, de cor verde clara.

As relações texturais observadas nas frentes de lavra indi-
cam limites. muito bem defmidos entre os cristais de espodu-
mênio e os outros minerais. Frequentemente pode-se consta-
tar que estes cristais estão cortando as massas de microclínio.
I! relativamente comum o intercrescimento de espodumênio
e quartzo e,. algumas vezes, pequenos cristais de moscovita
podem estar associados ao espodumênio. Os pegmatitos des-
se grupo apresentam uma fase de albitização em escala modera-
da. A albita frequentemente substitui microclínio e espodu-
mênio, podendo, eventualmente preencher fraturas nestes mi-
nerais.

Ambligonita e berilo são os acessórios mais comuns, sendo
que este último se apresenta em cristais de cor branca com di-

mensões de vários centímetros. Quantidade menores de tanta-
lita-columbita estão presentes em associaçãO com a albita. Pe-
quenos grãos de esfalerita e pirita podem ser encontrados nas
bordas das encaixantes ou mesmo dentro dos corpos de peg-
matito.

Pegmatitos com Microclínio-Albita-Quartzo-Moscovita-Lepido-
lita-Ambligonita

Na região, os melhores representantes deste grupo de peg-
matitos sãos os corpos das lavras do "Urubu", ''Generosa'',
"Alair" e Baixão". Constituem os corpos mais evoluídos den-
tro do processo pegmatítico. Neles são identificadas as quatro
zonas classicamente descritas nos pegmatitos bem desenvolvi,
dos, ou seja: zona da borda, zona da parede, zona intermediá-
ria e núcleo. O zoneamento interno é distinguido da borda
para o centro, como segue:

a) na borda encontra-se uma zona constituída principalmen-
te de quartzo e moscovita, com granulação milimétrica. espes-
sura centimétrica e, bem no contato com o xisto encaixante,
desenvolve-se uma intensa turmalinização (afrisita). Microsco-
picamente identificam-se grãos intersticiais de plagioclásio
(oligoclásio) e microclínio.

b) a zona da borda passa gradativamente para um pegmatito
do tipo simples, com granulação centimétrica, contendo placas
de moscovita em forma de "livros", com dimensões de até
algumas dezenas de centímetros. A espessura desta zona é
pouco superier a um metro;

c) segue-se a zona dos grandes cristais de feldspato (micro-
clínio) os quais, a medida que se aproximam do núcleo, cedem
lugar a massas de albita;

d) nas partes centrais dos corpos encontram~e massas de
quartzo, geralmente leitoso, constituindo o núcleo.

Esses pegmatitos apresentam elevado grau de albitização.
desenvolvida principalmente dentro da zona dos feldspatos,
que avançam a partir do núcleo de quartzo, podendo chegar
até perto dos contatos, como acontece no pegmatito da lavra
do "Urubu". Ao redor do núcleo de quartzo encontra-se
massas de agregados de lepidolita intimamente associadas a
albita. Em posição semelhante também Ocorrem bol8ões de
ambligonita. .

Esses corpos são os que apresentam a mais diversificada
associação mineral6gica que está quase sempre ligada à albiti-
zação. Encontra-se berilos nas variedades azul, amarelo (he-
liodora), r6sea (morganita) e incolor. Localmente a rubelita
forma agregados, em forma de .rosário, nas partes periféricas
do núcleo de quartzo. São relativamente comuns as turmali-
nas bicolores. tendo um núcleo r68OO,com inclusões de quart-
zo e lepidolita.envolvido por uma capa de turmalina verde.
Turmalinas com qualidades de gema têm sido encontradas com
relativa freqüência.

Na lavra do "Urubu" pode-se identificar um zoneamento
quanto à distnbuição das variedades de turmalina. A afrisita
encontra-se na zona da borda, onde parece ter havido influ-
ência do xisto encaixante. Na zona da parede, comumente
associada às placas de moscovita, a turmalina predominante. é
de cor verde, enquanto que as variedades r6sea e bicolores estão
localizadas nas partes centrais dos corpos, principalmente nas
bordas do núcleo de quartzo.

A cassiterita é um acessório importante nestes pegmatitos,
ocorrendo normalmente em associação com a albita. Da lavra
do "Urubu", foram extraídas grandes quantidades de cassiteri-
ta, mas hoje a produção é bastante reduzida. pois as maiores
concentrações deste mineral ocorrem nas partes superiores do
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pegmatito, em grande parte já lavradas. Como acessório me-
nor encontra-se tantalita-cohpnbita, tabém associada à albita.

Co~o já citado, a albita invade a zona dos feldspatos (mi-
croclínio) não sendo possível estabelecer contatos precisos
entre estes minerais. Observações microscópicas mostram
relações de substituição do microc1ínio pela albita.

A lepidolita é o miner1il
.
de Lítio mais importaIl.tenesses

pegmatitos, seguida pela ambligonita. Os bolsões de lepidolita
alcançam dimensões de"alguns metros cúbicos, sendo constituí-
dos por um agregado de placas milimétricas, comumente asso-
ciadas a pequenos grãos de quartzo e albita. Na lavra do
"Alair" a lepidolita também ocorre na forma de placas com
dimensões centimétricas. Na lepidolita a cor predominante é a
rosa clara, mas também são encontradas variedades quase bran-
cas.

Nas zonas internas desses pegmatitos aparecem cavidades,
geralmente preenchidas por drosas de quartzo ou clevelandita,
com dimensões de até dezenas de centímetros.

Pegmatito com Microclínio-Quartzo-Polucita-Espodumênio-Le-
pidolita-a1bita.

Este tipo está representado por um único corpo, situado no
lado esquerdo do ribeirão Piauí, nas proximidades do povoado
de Igrejinha. Em superfície tem forma aproximadamente ta-
bular, aflorando numa extensão de algumas dezenas de metros
com largura média de 6 metros. Trata-se de um pegmatito do
tipo complexo mais evoluído, equivalente aqueles do grupo
anterior, mas com uma característica geoquímica particular,
em razão do seu alto conteúdo em Césio, que possibilitou a
formação de polucita, a qual aparece na forma de veios e boI-
sões com até dois metros de largura. Neste corpo pode-se dis-
tinguir quatro zonas, da borda para o centro, como segue:

a) zona da borda, com alguns centímetros de espessura,
constituída principalmente de quartzo e moscovita, com gra-
nulação milimétrica.

b) zona da parede, tendo aproximadamente em metro de
largura, com cristais de granulação centimétrica, constituída
essencialmente de feldspato, quartzo e moscovita;

c) a zona intermediária é formada essencialmente por
grandes cristais de feldspato (microclínio);

d) a zona mais central é ocupada por massas de quartzo
branco.

Entre as massas de quartzo e feldspato (microc1ínio) estão
os bolsões e veios de polucita e cristais de espoduménio, com
até 1m de compfunento. A polucita é de cor creme clara a
branca e o espoduménio de cor rosa bem clara. Sob observa-
ção microscópica a polucita é is6tropa e engloba grilos de quart-
zo e feldspato com bordas corroídas. Os contatos irregulares
entre a polucita e o microclínio e as inclusões deste último,
indicam que houve substituição do feldspato e, consequente-
mente, a deposição de polucita e espoduménio. Este apresen-
ta características bem distintas do espoduménio encontrado
nos pegmatitos já descritos, tendo em vista o modo de ocorren-
cia, a cor em tons levemente r6seos e a associaçlo mineralógi-
ca. Também encontra-se neste pegmatito quantidades "menores
de lepidolita, em forma de agregados de palhetas milimétricas e
pequenos grl[osde cassiterita disseminados.

Comparando-se os pegmatitos aqui abordados com os vários
tipos descritos nas classificações de FERSMAN (1931) e
GINZBURG (1960) encontra-se as seguintes correspondências:

a) Os pegmatitos simples são comparáveis aos tipos 3 e 4 da
classificação de FERSMAN e ao tipo 3 (estágio K) de GINZ-
BURG, formados por cristalizaçlo direta.
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b) Os pegmatitos com petalita e os com espoduménio cor-
respondem ao estágio li intermediário de GINSBURG sendo
tipos de transição entre os pegmatitos de cristalização direta e
os que sofreram intensa substituição.

c) Os pegmatitos com lepidolita, ambligonita e polucita são
os tipos mais evoluídos e complexos, nos quais ocorreu intensa
substituição (albitização) com enriquecimento progressivo em
Lftio, Rubídio, Cesio, Berílio, Estanho etc... Correspondem
p.rincipalmente ao tipo 5 de FERSMAN, com notável desenvol-
vimento dos estágios Na e li-Cs de GINZBURG.

RELAÇÕES ENTRE OS PEGMATlTOS E AS ENCAlXANTES
Os corpos simples estio geralmente encaixados em fraturas,

tanto nos granitos como nos xistos, mas encontra-se também,
veios de pequena possança, concordantes com os planos de fo-
liação dos xistos. Os pegmatitos complexos, que se encontram
apenas dentro dos xistos, estio discordantes com a orientaçlo
das encaixantes. A grande maioria dos corpos de pegmatitos
orienta-se segundo direções dentro do intervalo N40-80E.
Muitas vezes, as direções dos pegmatitos praticamente coinci-
d~m com as direções dos planos de foliaçlo dos xistos. Nestes
casos, a relação de discordância é verificada quando se examina
os ângulos de mergu:lho, pois os pegmatitos estio geralmente
em posições subverticais enquanto que os planos de foliação
têm menores ângulos de mergulho.

Dentro dos pegmatitos é comum encontrar-se xenólitos de
xis~os, os quais apresentam efeitos de recristalizaçlo bem visí-
veis, com notável desenvolvimento de turmalina (afrisita).

Na zona de contato com os pegmatitos, os xistos sofreram
modificações texturais, mineral6gicas e químicas. Macroscopi-
camente observa-se evidências de recristalização, quer pelo
aumento da granulaçlo (nem visível na biotita), quer pela
maior co~pacidade das rochas em comparaçl[o com os xistos
normais. A mais notável modificaçlo mineralógica é o apare-
cimento de turmalina (afrisita) em cristais milimétricos até
centimétricos, em forma de agulhas, quase sempre perpendicu-
lares às superfícies de contato.

As modificações químicas apresentadas pelos xistos que
estão em contato com os pegmatitos, foram investigadas pela
análise dos elementos Rb, p, Cs, Sn e Zn, comparando-se com
os teores médiO§desses elementos nos xistos que nlo sofreram
influência de pegmatitos. A figura 4 mostra as variações nos
teores dos elementos analisados, em amostras de xisto tomadas
a diferentes distâncias dos contatos com os pegrnatitos. Verifi-
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ca-se que há um notável aumento nos teores daqueles elemeQ-
tos, na zona de contato, decrescendo rapida1.'lente à medida
que. se afasta dos pegmatitos. A influência química dos pegma-
titos sobre os xistos encaixantes atinge, no máximo, alguns
metros. Também, pode-se verificar que o grau da influência
química aqui referida tem relaçlo com o tipo do pegmatito
associado à modificaç!l:o, sendo mais intensa junto do corpo
mais complexo, e quase sem expresslo nas adjacências do
pegmatito simples.

DISTRIBUIÇÃO E ZONEAMENTO DOS PEGMATITOS
COMPLEXOS

Como já mencionado, os pegmatitos complexos concen-
tram, preferencialmente, uma fase mineralógica específica de
Lítio ou seja, petalita, espodumênio ou lepidolita, feição esta
que serviu de base para a claSsificaçãoaqui adotada.

A Figura 5, mostra a localização dos pegmatitos complexos
que possuem as mais importantes mineralizações de Lítio.
Nesta figura verifica-se cpe há um zoneamento, definido pela
distribuição espacial dos vários corpos com suas mineralizações
características. Os pegmatitos ricos em petalita - os mais nu-
merosos - ocupam posições mais próximas dos maciços de
granito. Aqueles mineralizados com lepidolita estio mais afas-
tados dos granitos, enquanto que as mineralizações de espodu-
mênio ocorrem, aproximadamente, em posiçlo intermediária
entre os pegmatitoscom petalita e os com lepidolita. Confor-
me se~á abordado no capítulo seguinte, este zoneamento é
consistente com as condições de formação dos citados minerais
de Lítio, refletindo o processo de desenvolvimento das minera-
lizações.

I.'"
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FIGURA 5 - DISTRIBUIÇAO DDS PRINCIPAIS

PEGHATITOS HINERALIZA~DS (escala exagerada
pare os corposde pegmatitos)

Com base nas relações geológicas, geomorfológicas e de dis-
tribuição espacial entre xist'Js, granitos e pegrnatitos da regi:lo
abordada e o fato de que, no mundo todo, a maioria dos cam-
pós pegmatíticos associados a plutons graníticos situam-se nas
partes apicais, ou logo acima dos referidosplutons (ROU-
THIER, 1963), pode-se inferir que já foram erodidos muitos
dos pegm~titos da regilo aqui tratada, principalmente aqueles
corpos de evolução mais complexa.

Gl!NESE E EVOLUÇÃO DOS PEGMATITOS
Fatos geológicos levantados no terreno mostraram que tan-

to os granitos como os pegmatitos têm as mesmas relações
estruturais com as rochas adjacentes - ambos s!I:odiscordantes
e contém x~ólitos dos xistos encaixantes - indicando que fo-
ram colocados por mecanismos de intrusão. Este fato, associa-
do às datações geocronológicas obtidas, permite uma primeira
conclusão, qual seja, granitos e pegm~titos foram formados
após o metamorf1Smo regional que deu origem aos xistos.

Os granitos e pegmatitos estão estreitamente associados no
tempo e no espaço, de modo que a abordagem dos seus proces-
sos formadores pode ser feita segunda uma linha de raciocínio
coerente, admitindo que estão interligados. Quando no capí-
tulo anterior foi argumentada e proposta a origem ígnea para
os granitos, já se estabeleceu um certo compromisso com um
modelo genético para os pegmatitos.

De várias partes do mundo, dados geoquímicos obtidos em
muitas rochas graníticas com mineralizações associadas mos-
tram que, essas rochas, apresentam concentrações dos elemen-
tos mineralizantes em valores consideravelmente maiores que
aqueles encontrados em rochas semelhantes, porém desprovi-
das de mineralizações (BEUS, 1968, 1969; V~RLAMOFF,
1969). No distrito de Preissac-Lamotte-Lacorne, Quebec, os
pegmatitos com espodumênio são geneticamente relacionados
com granitos intrusivos altamente enriquecidos em Lítio
(SIROONIAN et al., 1959), com' teores entre 89.390 ppm e
valor médio de 248 ppm de Lítio (maciço de Lacorne). Os
granitos da região de Itinga-Araçuaí apresentam teores entre
65-400 ppm e valor médio de 216 ppm de Lítio.

Nas biotitas do maciço de Lacorne os autores acima citados
encontraram teor médio de 3.010 ppm de Lítio e nas biotitas
dos granitos de Itinga-Araçuaí encontrou-se o valor médio
de 3.700 ppm de Lítio (Tabela 3).

Nos xistos, as quantidades de Lítio, Ben1io, Césio e Rubí-
dio são baixas e com poucas variações, comparativamente aos
teores'destes elementos nos granitos (Tabelas 1 e 2).

Tendo em vista os dados geológicos, geocronológicos
e geoquímicos que foram apresentados, admite-se a existên-
cia de relações genéticas entre os pegmatitose granitos da
região de Itinga-Araçuaí. Também, a localização e distri-
buição dos diferentes tipos de pegmatitos em relação aos
maciços de granito, configurando um arranjo em zonas (Fi-
gura 5), é mais uma evidência favorável ao modelo genético
aqui proposto. Segundo JAHNS (1955, p. 1061) "a magmatic
source for pegmatite bodies that lie wholly within older
country rocIes is strongly indicated by systematic zonal' rela-
tionship with respect to igneous plutons".

A formação dos pegmatitos é melhor explicada através da
cristalização progressiva de frações destacadas do magma que
originou os granitos, sem influências significativas das rochas
encaixantes. Uma vez assumido que. os pegmatitos provém
do magma granítico, torna-se necessário explicar o processo
pelo' qual o magma. inicial se diferenciou, possibilitando a
concentração de elementbs raros, principalmente o Lítio,
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na fase pegmatítica.
Aparentemente, algumas diferenciações geoquímicas fo-

ram iniciadas desde os primeiros estágios da cristalizaçlo,
como pode ser visualizado na Figura 3 e que mostra a tendên-
cia de concentração de Lítio e Rubídio em porções do próprio
granito. Em rochas graníticas diferenciadas, tem-se verificado
um notável enriquecimento de Lítio e Rubídio à medida que
progride a diferenciaçio (SLEPNEV, 1958) encontrando-se
valores máximos nas rochas das zonas apicais (VORONTSOV,
1966).

Segundo o modelo de STEWART (1978), apoiado em resul.
tados experimentais, um processo de diferenciaçllo magmática
explica adequadamente a existência de uma fase de cristaliza-
ção altamente concentradora de minerais de Lítio. Neste caso
os' primeiros produtos de cristalização do magma seriam princi-
palmente feldspato e quartzo, enquanto que o Lítio permane-
ceria na fusllo residual, concentrando.se progressivamente, até
atingir-se uma temperatura mínima de foslo quando entllo
dar-se-ia a cristalizaçllo de silicatos de Lítio. Dependendo das
condições de pressllo e temperatura cristaliza-se espodumênio
ou petalita sendo esta última a forma estável em temperaturas
mais altas. Havendo resfriamento pode ocorrer a trans-
formaçllo de petalita em espodumênio + quartzo.

Trabalhos desenvolvidos por MUNHOZ (1971), em um siso
tema sob condições hidrotermais, mostraram que a lepidolita
é estável somente em baixas. temperaturas, podendo formar-se
a partir da reação entre espodumênio e feldspato potássico em
presença de fluido contendo Fluor.

Com base. em resultados experimentlUS e observações de
ocorrências naturais, a seqüência petalita-espodumênio-lepido-
lita, pode ser associada à condições de temperaturas decres-
centes e, consequentemente, a distanciamentos em relação à
fonte.

Rubídio e Césio silo elementos normalmente incorporados
nos minerais de Potássio, sobretudo o primeiro, devido à gran-
de semelhança geoquímica entre eles (MASON, 1966). Entre-
tanto, os teores relativos de Césio e Rudídio aumentam com
a evolução do processo pegmatítico (GINZBURG, 1960),
sendo que o Césjo pode eventualmente, atingir concentrações
suficientemente elevadas que possibilitem aJormação de polu-
cita (WEDEPOHL, 1972). Assim as relações Rb/K e Cs/k que
aumentam no decorrer do processo pegmatítico silo utilizadas
como indicadores do grau de evoluçllo.

Na Figura 6, silo mostrados as relações Rb/K e Cs/K medi-
das nos feldspatos potássicos, dos vários tipos de pegmatitos da
regillo de ltinga-Araçuaí, onde dintingue-se doi~ grupos de
feldspatos potássicos, no que concerne aos seus teores de Ru-
bídio e Césio. O primeiro grupo, com teores mais baixos,
contém os feldspatos dos pegmatitos do tipo simples, bem
como os provenientes dos pegmatitos com petalita e com espo-
dumênio. No segundo grupo, encontra-se os feldspatos potás-
sicos dos pegmatitos com lepidolita e po1ucita, nos quais os
teores daqueles elementos silo significativamente mais altos.

Como já citado, o aumento do conteúdo de Rubídio e Cé.
sio nos minerais dos pegmatitos reflete a evolução do processo
pegmatítico como um todo. Esta feição geoquímica, associa.
da às relações texturais verificadas entre os vários minerais,
bem como aspectos de estrutura e distribuição dos pegmatitos
estudados, permitem que se estabeleça um esquema evo1utivo
para os pegmatitos da regifo, particularmente aqueles portado-
res de minerais de Lítio, podendo-se concluir que:

a) os corpos com petalita e os com espodumênio podem ser
considerados como sendo pegmatitos do tipo simples que tive-
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ram injeções de fluidos altamente enriquecidos em Lítio.
Esses fluidos cristalizaram-se como petalita ou como espodu-
mênio, dependendo das condições de pressllo e temperatura.

b) nos pegmatitos que contém petalita e espodumênio, este
se apresenta cortando aquela, sugerindo fases de cristalizaçllo
distintas. Esta situação está de acordo com o modelo experi-
mental de STEWART (1963) pois, com o abaixamento da
temperatura, a petalita é sucedida por espodumênio mais
quartzo. Nos casos em que se encontra intercrescimento de
espodumênio e quartzo é possível que tenha ocorrido uma
cristalização anterior na forma de petalita.

c) a albitizaçllo verificada nos pegmatitos com espodumê-
nio, é um fenômeno posterior à formação deste silicato de
Lítio, que é cortado e substituído pela albita.

d) a lepidolita ocorre nos pegmatitos mais complexos, asso-
ciada às zonas de forte albitização, onde também silo encon.
tradas as maiores concentrações de ambligonita. A albitizaçllo
desenvolveu-se através de processo metassomático, substituin-
do principalmente os feldspatos potássicos, sendo acompanha-
da pela cristalizaçfo de lepidolita, ambligonita, berilo, cassite-
rita, turmalinas bicolores e quantidades menores de tantalita-
-columbita.

.

e) os pegmatitos com polucita situam-se no mesmo nível de
evolução dos pegmatitos comlepidolita, tendo porém uma fei-
ção geoquímica particular, visto o seu grande enriquecimento
em Césio. As relações texturais sugerem que a formação de
polucita deu-se por substituiçlo, através de fluido altamente
enriquecido em Césio.

f) como já mostrado, os pegmatitos se distribuem em zonas,
que sIo caracterizadas pela maior freqüência de um determina-
do tipo de pegmatito - os que contém petalita estão mais pró-
ximos dos maciços de granito, enquanto que os com lepidolita
estão mais afastados. Este padra'o de distribuição é compatível
com a origem e evoluçllo proposta para os pegmatitos - a par-
tir de frações residuais do magma granítico - visto que a peta-
lita se forma em condições de temperaturas mais altas que as
da lepidolita. As distribuições de Rubídio e Césio, nos feldspa-
tos potássicos, confirmam este esquema evolutivo.

g) os corpos que foram denominados de granitos pegmatói-
des representam a transiçllo entre os granitos e pegmatitos pro-
priamente ditos. Esta situação está de acordo com o modelo
genético e evolutivo proposto por JAHNS e BURNHAM
(1969) para os pegmatitos graníticos. Segundo estes autores.
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a primeira etapa da evolução do magma pegmatítico seria
"crystallization from hydrous silicate melt, yielding anhydrous
solid phases with or without OH-bearing phases. The product
is characterized by normal phaneritic textures that genera1ly
are coarse grained. It has been termed pegmatite in some
occurrences, and granite in others".

Assim, no processo evolutivo dos pegmatitos da regi4'oestu-
dada distingue-se uma fase de cristalizaç4'o direta a partir da
fusão pegmatítica residual e uma fase de intensa substituiç4'o
dos minerais da fase anterior, principalmente os feldspatos.

Os pegmatitos do tipo simples e as principais mineralizações
de petalita e espodumênio são atribuídas à primeira fase, em
diferentes estágios de cristalização. Os pegmatitos mais com-
plexos, mineralizados com lepidolita, ambligonita, polucita
etc..., evoluíram através de intensa substituiç4'o metassomática
que possibilitou a concentraç4'o dos citados minerais.
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