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ABSTRACT 

The present thesis focused on the significance of the Rio Doce Group in the context of the 

geological and geotectonic evolution of the Neoporterozoic Araçuaí Orogen. This orogen extends 

from the eastern border of the São Francisco Craton to the Atlantic Ocean coast, between the 15°� 

and 21°S parallels. Its tectonic evolution from the precursor basin opening to the post-collisional 

waning stage is bracketed between ca. 900 to ca. 490 Ma. The studies carried out on the 

metavolcanic-sedimentary assemblage of the Rio Doce Group were based in several detailed field 

sections, accompanied by structural, petrographic, geochemical and U-Pb geochronological  

studies. Most of the volcanic-sedimentary assemblage of the Rio Doce Group underwent 

amphibolite facies metamorphism, but despite this strong tectono-metamorphic overprinting the 

petrographical and geochemical studies revealed an important volcanogenic association, 

characterized by calc-alkaline, dacitic arc-related deposits. The pyroclastic association is assigned 

to the Palmital do Sul Formation, a dominantly epiclastic marine deposit, containing important  lapilli 

tuffs, including well-preserved dacitic bomb-bearing agglomerates. This pile is considered to be 

deposited close to the volcano edifice. In addition to the pyroclastics deposits, both volcaniclastic 

and epiclastic sediments of similar dacitic, calc-alkaline signature were also characterized in a 

turbiditic deposit from the Tumiritinga Formation, representing a more distal, re-deposited 

sequence. The medium-K, calc-alkaline dacitic signature of the volcanoclastic rocks matches well 

the signature of modern (Pleistocenic) arc-related pyroclastics, as exemplified by the calc-alkaline 

volcanoclastics of the Slaverry Basin from the Peruvian Andean platform. The calk-alkaline 

signature also matches the signature of the arc-related, pre-collisional plutonic association of the 

orogen (G1), represented by the Galiléia (~594 Ma) and São Victor (~585 Ma) tonalitic suites. Other 

evidence from the association (of part) of the sedimentation of the Rio Doce Group with the 

magmatic arc are given by presence of turbiditic greywackian arenites from São Tomé Formation, 

which reveled provenience from plagioclase-rich, tonalitic sources. The U-Pb geochronological ages 

obtained with SHRIMP, TIMS and Laser-Ablation techniques also reinforce the connection  of the 

Rio Doce metavolcanic-sedimentary deposits with the Araçuaí Orogen`s magmatic arc. In special, 

the crystallization age of pyroclastic tuffs from the Palmital Formation, dated at 585 ± 5 Ma and 

magmatic zircons of the similar age, dated from the volcaniclastic unit of Tumiritinga Formation. The 

same indication is also furnished by detrital zircons collected from arenites belonging to São Tomé 

Formation, dated at 594± 3 Ma. Accordingly, the main achievement of this study in addition to the 

discovery of the pyroclastic deposits was the characterization of the Rio Doce Group as the main 

components of a pre-collisional volcano-plutonic-sedimentary system, accreted to the active 

continental margin during the Araçuaí Orogen´s pre-collisional stage, at ca. 630-585 Ma. Moreover, 

the Rio Doce basin also received contribution of proximal deposits from fore-arc and back-arc sites. 

Another important achievement was the identification, based on the integration of geological 

sections and the geological map, of a major structural feature characterizing a tectonic inversion 
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zone (TIZ). This structural mark resulted from the inversion of the regional foliation vergence about 

the 41º30' E meridian, between Ipanema and Teófilo Otoni towns, close to Galiléia town. It resulted 

from the inversion of the tectonic transport in response to the syn-collisional thrusting and folding 

event. As a result, to the west of the TIZ the orogen records a west-verging tectonic transport 

towards the São Francisco Craton, whereas to the east of the TIZ, the tectonic vergence is 

dominantly east-directed, presumably towards to the Congo Craton. The studies also led to the 

establishment of a new chrono-stratigraphic succession for the Rio Doce Group. The Palmital do 

Sul and Tumiritinga formations were positioned as the lower section of the basin. The São Tomé 

and João Pinto formations were re-interpret as the upper section of the basin. 
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RESUMO 
 
 

Esta tese aborda o significado do Grupo Rio Doce no contexto do Orógeno Araçuaí que 

se estende da borda leste do Cráton do São Francisco ao litoral atlântico, entre os paralelos 

15° e 21°S, e evoluiu, desde a bacia precursora aos processos pós-colisionais, entre ca. 900 e 

490 Ma. O Grupo Rio Doce foi abordado com base em seções geológicas de detalhe, e 

estudos petrográficos, geoquímicos e geocronológicos. A comparação entre os perfis 

realizados e deles com o mapa geológico regional sugere que uma zona de inversão (ZI) do 

mergulho da foliação regional se situa em torno do meridiano 41º30', i.e., o meridiano que 

passa em Galiléia, entre as cidades de Ipanema e Teófilo Otoni. A ZI é também uma zona de 

inversão de vergência, i.e., do transporte tectônico associado aos empurrões e dobramentos da 

fase sincolisional. O setor a ocidente da ZI registra transporte tectônico de topo 

predominantemente para oeste, rumo ao Cráton do São Francisco, ao passo que o setor 

oriental apresenta vergência majoritariamente para leste (i.e., transporte tectônico rumo ao 

Cráton do Congo, no cenário paleogeográfico). Em geral, o metamorfismo do Grupo Rio Doce é 

da fácies anfibolito médio. A estratigrafia proposta considera as formações Palmital do Sul e 

Tumiritinga como inferiores, superpostas pela Formação São Tomé, e a Formação João Pinto 

no topo. Os estudos petrográficos e geoquímicos levaram à descoberta de rochas vulcânicas e 

vulcanoclásticas dacíticas no Grupo Rio Doce (uma unidade que era tentativamente 

interpretada como sucessão sedimentar depositada em ambiente de margem passiva). A 

Formação Palmital do Sul contém depósitos piroclásticos representados por tufos ricos em 

fração lapilli, com bombas vulcânicas esparsas, indicando que pelo menos parte desta unidade 

se depositou próximo de algum edifício vulcânico explosivo. Rocha vulcanoclástica félsica foi 

encontrada na Formação Tumiritinga e representa uma mistura de fragmentos vulcânicos com 

fração pelítica. Ambas as rochas têm composição dacítica, assinatura cálcio-alcalina de médio 

potássio e se assemelham, geoquimicamente, a cinzas vulcânicas pleistocênicas da Bacia 

Salaverry (situada na plataforma do Peru) e a tonalitos da Suíte G1 (Galiléia, ca. 594 Ma; e São 

Vítor, ca. 585 Ma) do Orógeno Araçuaí. Outra evidência da relação do Grupo Rio Doce com 

este arco magmático são os arenitos grauvaquianos, turbidíticos, da Formação São Tomé que 

mostram destacada proveniência de fontes dominadas por granitóides ricos em plagioclásio. 

Os estudos geocronológicos pelo método U-Pb corroboraram as ligações do Grupo Rio Doce 

com o arco magmático do Orógeno Araçuaí, ao revelarem a idade de cristalização magmática 

do tufo piroclástico da Formação Palmital do Sul em 585 ± 5 Ma, a presença de zircão de 

mesma idade na rocha vulcanoclástica da Formação Tumiritinga e de zircão detrítico com 594 

± 3 Ma em arenito da Formação São Tomé. Desta forma, rochas do Grupo Rio Doce e da Suíte 

G1 representam um sistema vulcano-plutônico edificado em margem continental ativa, durante 

o estágio pré-colisional (630-585 Ma) do Orógeno Araçuaí. O Grupo Rio Doce inclui parte da 

seção supracrustal, vulcano-sedimentar, do arco magmático do Orógeno Araçuaí e, também, 

de bacias proximais das zonas de antearco e retroarco. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO, OBJETIVO E METODOLOGIA 

 

Os recursos financeiros que custearam esta tese de doutorado devem-

se a projetos de pesquisa coordenados por Antônio Carlos Pedrosa Soares 

("Evolução e Metalogênese do Arco Magmático do Orógeno Araçuaí" e "A Conexão Araçuaí-

Ribeira nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo", financiados pelo CNPq; e "Análises de 

Materiais Geológicos" e "Reestruturação da Capacidade Laboratorial do CPMTC-UFMG", 

financiados pelo CTInfra/FINEP) e Carlos Maurício Noce ("Delimitação Isotópica do Cráton 

do São Francisco", FAPEMIG), à CPRM-Serviço Geológico do Brasil, ao Contrato 

CPRM-UFMG-059-PR-05 (Programa Geologia do Brasil-MME-CPRM-Universidades) e 

ao Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFMG. O CPMTC-IGC-

UFMG deu apoio laboratorial ao autor, incluindo a confecção de lâminas 

delgadas e polidas, preparação de amostras e análises litoquímicas. No 

LOPAG-UFOP foi feita a preparação de amostras para análises 

geocronológicas, as quais foram realizadas nos laboratórios de geocronologia 

da UnB e Australian National University (Canberra). Análises de microssonda 

eletrônica foram realizadas no Laboratório de Microanálises da UFMG, com 

recursos do projeto de bolsa PRODOC de Cristiane Castañeda. Estagiários 

que auxiliaram o autor tiveram bolsas PIBIC-CNPq e PROBIC-FAPEMIG, 

concedidas a pedido de A. C. Pedrosa Soares. 

 

1.1. Objetivo e Metodologia 

 

O Grupo Rio Doce, foco da presente tese de doutorado, é uma unidade 

estratigráfica que ocorre em grande área da região leste de Minas Gerais (ver 

Mapa Geológico, em anexo). 

A experiência do autor sobre o Grupo Rio Doce teve início em 1985, a 

partir da sua participação em trabalhos de mapeamento geológico realizados 

no âmbito dos projetos "Cachoeiro de Itapemirim" (Vieira, 1993, 1997a) e 

"Leste de Minas Gerais" (Vieira, 1997b, 1998, 2001), ambos da CPRM, bem 

como de sua participação em projetos de compilação, tais como "Geologia, 

Tectônica e Recursos Minerais do Brasil: Sistema de Informações Geográficas 

e Mapas na escala 1:2.500.000" (Bizzi et al., 2003) e "Mapa Geológico do 

Estado de Minas Gerais, escala 1:1.000.000" (Silva et al., 2002). 



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí   2 

Esta tese de doutorado, iniciada em 2003, resulta do desafio assumido 

pelo autor, após proposição do orientador, no sentido de buscar resposta para 

uma importante questão sobre o Orógeno Araçuaí: qual seria o significado 

geotectônico do Grupo Rio Doce na evolução deste orógeno neoproterozóico? 

Tal indagação decorre de uma abordagem que, à luz da Teoria da 

Tectônica Global, busca caracterizar os componentes geotectônicos e estágios 

evolutivos do Orógeno Araçuaí, desde sua bacia precursora até as 

manifestações orogênicas finais. Componentes geotectônicos são, por 

exemplo, remanescentes de bacia rifte (e.g., magmatismo anorogênico), de 

assoalho oceânico (ofiolito) e de arco magmático (e.g., granitóides cálcio-

alcalinos). Os estágios evolutivos maiores são as fases de rifte continental e de 

margem passiva da bacia precursora, e os estágios orogênicos pré-colisional, 

sincolisional e pós-colisional. 

Esta linha de estudos tem sido, há tempos, sistematicamente realizada 

pelo orientador desta tese (e.g., Pedrosa-Soares et al., 1992, 1998, 2001, 

2005, 2007; Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; e referências 

contidas nestes trabalhos). Outros pesquisadores também têm contribuído com 

dados e interpretações diversas para a caracterização dos componentes 

geotectônicos e dos estágios evolutivos do Orógeno Araçuaí (e.g., Nalini, 1997; 

Pinto et al. 1997; Uhlein et al., 1978; Noce et al., 2000, 2004; Wiedemann et al., 

2002; Silva et al., 2002, 2005; Martins et al. 2004; Alkmim et al., 2006; dentre 

muitos outros citados em capítulos adiante). Como resultado deste significativo 

acúmulo de conhecimento, no Orógeno Araçuaí estão caracterizados 

componentes geotectônicos que representam etapas evolutivas da bacia 

precursora (rifte, margem passiva, abertura oceânica) e de todos os estágios 

orogênicos (pré-colisional, sincolisional e pós-colisional). 

Arcos magmáticos cálcio-alcalinos e bacias relacionadas (antearco, 

intra-arco e retroarco) são componentes geotectônicos previsíveis, pela Teoria 

da Tectônica Global, para a maioria dos orógenos (e.g., Sengor, 1990; Condie, 

1993; van der Pluijm & Marshak, 2004). Neste sentido, após a caracterização 

da parte plutônica do arco magmático do Orógeno Araçuaí (Nalini, 1997; Pinto 

et al. 1997; Aracema et al., 1999; Noce et al., 2000; Pedrosa-Soares & 

Wiedemann-Leonardos, 2000), o Grupo Rio Doce passou a ser um foco de 

investigação extremamente importante, em decorrência de sua íntima 
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associação espacial com este arco, impondo questões que catalisaram a 

realização desta tese, tais como: 

- Seria o Grupo Rio Doce representante de depósitos supracrustais 

relacionados ao arco magmático do Orógeno Araçuaí? 

- Teria o Grupo Rio Doce se depositado em margem passiva neoproterozóica, 

antes da instalação daquele arco magmático? 

- Poderia o Grupo Rio Doce ser (ou conter) unidade mais antiga que o 

Neoproterozóico? 

Portanto, o objetivo maior desta tese é caracterizar o Grupo Rio Doce 

em termos do seu significado no cenário dos componentes geotectônicos e 

estágios evolutivos do Orógeno Araçuaí. 

Para cumprir tal objetivo seguiu-se o seguinte roteiro metodológico: 

- revisão da bibliografia e da cartografia sobre o Grupo Rio Doce, das 

unidades potencialmente correlatas e suítes granitóides espacialmente 

associadas; 

- compilação dos mapas existentes para elaboração da base geológica 

atualizada do setor do Orógeno Araçuaí aqui enfocado; 

- execução de perfis de campo selecionados, visando estabelecer a 

estratigrafia interna do Grupo Rio Doce, suas relações com unidades 

adjacentes e sua arquitetura tectônica; 

- execução de estudos estruturais, ao longo dos perfis de campo, para 

verificar os vetores de transporte tectônico na região abordada; 

- execução de estudos sedimentológicos de campo, em áreas com baixa 

magnitude de deformação, para interpretar os ambientes de deposição das 

unidades do Grupo Rio Doce; 

- execução de estudos petrográficos e de análises em microssonda 

eletrônica sobre lâminas de rochas do Grupo Rio Doce, visando o 

estabelecimento das condições de metamorfismo e a interpretação de 

protólitos; 

- obtenção de análises litoquímicas de amostras do Grupo Rio Doce, 

visando interpretação de protólitos, fontes sedimentares e ambientes 

paleotectônicos; 
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- obtenção de análises geocronológicas pelo método U-Pb, em grãos de 

zircão detríticos, visando estabelecer limites de idade para a sedimentação de 

unidades do Grupo Rio Doce; 

- obtenção de análises geocronológicas U-Pb em zircão de rochas 

metavulcânicas que foram descobertas durante a execução desta tese; 

- tratamento dos dados e elaboração da tese; 

- apresentação e defesa da tese; 

- publicação dos resultados em artigos científicos. 

De fato, para esta tese, o Grupo Rio Doce foi um tema de investigação 

científica original e relevante, pois esta extensa unidade contava somente com 

informações de campo e, por isto, no decorrer de décadas, serviu às mais 

variadas ilações estratigráficas e interpretações paleotectônicas. 

Embora o assunto não se encerre nesta tese, as informações de campo 

e dados laboratoriais aqui contidos são alicerces sólidos para as respostas que 

se apresenta às questões acima e a diversas outras demandas de 

caracterização do Grupo Rio Doce. 
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CAPÍTULO 2. GEOTECTÔNICA

Neste capítulo apresenta-se uma compilação de trabalhos que abordam

a definição, componentes geotectônicos, compartimentação tectônica e o

modelo evolutivo adotados para o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, com

ênfase na sua parte situada em território brasileiro, o Orógeno Araçuaí, onde se

localiza o Grupo Rio Doce.

2.1. Definição e Componentes Geotectônicos

O sistema orogênico brasiliano-panafricano do Paleocontinente

Gondwana é um conjunto de orógenos neoproterozóicos diacrônicos, do qual

faz parte a Província Mantiqueira (Brito-Neves et al., 1999; Almeida et al., 2000;

Heilbron et al., 2004). O Orógeno Araçuaí representa o segmento setentrional

da Província Mantiqueira (Fig. 1). A Faixa Congo Ocidental é a contraparte do

Orógeno Araçuaí, que foi herdada pela África após a abertura do Oceano

Atlântico (Fig. 2).
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A elaboração conceitual que levou à definição do Orógeno Araçuaí-

Congo Ocidental apareceu em Pedrosa-Soares & Noce (1998) e foi detalhada

em Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e Pedrosa-Soares et al.

(2001), que o caracterizaram como orógeno derivado de uma bacia

parcialmente oceanizada, cujo processo de subducção da litosfera oceânica se

deu no sentido do Cráton do Congo (Fig. 3). Esta caracterização do Orógeno

Araçuaí-Congo Ocidental viabilizou-se após a descoberta de remanescentes

ofiolíticos neoproterozóicos (Pedrosa-Soares et al., 1992, 1998), e de estudos

que identificaram a Suíte Galiléia e correlatos como representantes do arco

magmático neoproterozóico (Nalini, 1997; Pinto et al., 1997; Aracema et al.,

1999; Noce et al., 2000).
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Figura 3. Modelo evolutivo proposto por

Pedrosa-Soares & Noce (1998), Pedrosa-

Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e

Pedrosa-Soares et al. (2001) para a

evolução do Orógeno Araçuaí-Congo

Ocidental. A partir do estágio de rifte

continental (1), o segmento sul da bacia

precursora experimentaria espalhamento

de litosfera oceânica (2) e, posteriormente,

sofreria subducção no sentido do Cráton

do Congo (3), induzindo a geração do arco

magmático (G1). A etapa 4 ilustra o

estágio sincolisional.

Conseqüentemente, modificou-se a concepção geotectônica sobre uma

região orogênica neoproterozóica que era considerada exclusivamente

ensiálica (e.g., Brito-Neves & Cordani, 1991; Trompette, 1994). O pano de

fundo do modelo ensiálico era a existência de uma ponte continental que teria

mantido os crátons do São Francisco e Congo unidos, desde ca. 2 Ga até a

abertura do Oceano Atlântico (Porada, 1989; Ledru et al., 1994). Esta ponte

cratônica, localizada na altura das regiões da Bahia e Gabão (Fig. 2), teria

inibido a abertura da bacia e a formação de litosfera oceânica (e.g., Trompette,

1994). O arco magmático neoproterozóico também era desconhecido em

termos geoquímicos e isotópicos, embora a identificação do "Tonalito Galiléia"

remonte ao início da década de 1960 (Barbosa et al., 1964, 1966).

Contudo, a existência pretérita da ponte cratônica Bahia-Gabão, que

aparece em todas as reconstruções do Paleocontinente São Francisco-Congo

(e.g., D'Agrella-Filho et al., 1990, 2004; Brito-Neves & Cordani, 1991;

Trompette, 1994), assim como a ausência de restos ofiolíticos e de arco

magmático pré-colisional no setor norte do Orógeno Araçuaí (e.g., Pedrosa-

Soares et al., 1992; Grossi-Sad et al., 1997; Pinto et al., 1997; Pedrosa-Soares

& Wiedemann-Leonardos, 2000), levaram Pedrosa-Soares et al. (2001, 2003) a

elaborar o conceito de orógeno confinado. Este conceito busca explicar a
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configuração e os componentes geotectônicos esperados para orógenos

resultantes da inversão de bacias parcialmente oceanizadas, situadas em

reentrâncias continentais, a exemplo de bacias marinhas interiores (inland-sea

basins; e.g., Golfo do México) e de riftes do tipo Mar Vermelho. O conceito de

orógeno confinado foi adotado no livro de Rogers & Santosh (2004) como um

termo intermediário entre orógenos intercratônicos (i.e., orógenos de margem

de placa) e intracratônicos (i.e., orógenos ensiálicos, resultantes da inversão de

aulacógenos).

Desta forma, o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental se caracteriza como

um orógeno confinado, pelos seguintes motivos (Pedrosa-Soares et al., 2001,

2003, 2007):

- A bacia precursora evoluiu na reentrância limitada pelos crátons do

São Francisco e Congo, i.e., fechada a norte pela ponte cratônica Bahia-

Gabão, mas aberta a sul, rumo à bacia precursora do Orógeno Ribeira (Fig. 2).

- O setor norte desta bacia permaneceu ensiálico, mas no setor

meridional ocorreu abertura oceânica atestada pelos remanescentes ofiolíticos

e formação de arco magmático em ambiente de margem continental ativa (Fig.

4).

A partir desta conceituação, a contraparte brasileira do Orógeno

Araçuaí-Congo Ocidental ou, simplesmente, Orógeno Araçuaí, passou a

designar a região orogênica que se estende desde o limite leste do Cráton do

São Francisco até o litoral atlântico, aproximadamente entre os paralelos 15º e

21º S. A fronteira setentrional do Orógeno Araçuaí descreve uma grande

curvatura, com concavidade voltada para sul (Almeida, 1977). Recentemente,

Alkmim et al. (2006) estenderam para norte o limite setentrional do Orógeno

Araçuaí, adentrando o segmento meridional do Corredor do Paramirim (Fig. 4).

O limite meridional do Orógeno Araçuaí, embora ainda não determinado

com precisão, é balizado pela extremidade sul do Cráton do São Francisco, ou

seja, pelo paralelo 21º S, onde a estruturação brasiliana de direção NE,

característica do Orógeno Ribeira, sofre inflexão para NNE a N-S (Pedrosa-

Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000).
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Desta forma, o Orógeno Araçuaí inclui a Faixa de Dobramentos Araçuaí,

conforme originalmente definida por Almeida (1977); i.e., a faixa de

dobramentos brasilianos marginal que descreve o limite leste do Cráton do São

Francisco. Também no Orógeno Araçuaí situa-se a região dominada por

rochas granitóides e metamórficas de alto grau, neoproterozóicas e

cambrianas, situadas entre os paralelos 19º e 21º S, que eventualmente foram

consideradas como parte da Faixa Ribeira (e.g., Almeida & Hasui, 1984; Trouw

et al., 2000), ou englobadas no "Orógeno Rio Doce" (Campos-Neto &

Figueiredo, 1995), dentre outras denominações. De fato, como mostra o mapa

geológico (em anexo), na região entre os paralelos 19º e 21º S estão expostos

diversos corpos da Suíte G1, que representa o plutonismo cálcio-alcalino do

arco magmático do Orógeno Araçuaí, cujas idades variam entre ca. 630 e 570

Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Campos et al., 2004;

Silva et al., 2005; e referências citadas nestes trabalhos).

A despeito da arquitetura tectônica grosseiramente simétrica (e.g.,

Trompette, 2004; Alkmim et al., 2006), o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental foi

dividido em duas partes muito diferentes, embora complementares, em

decorrência da abertura do Oceano Atlântico (Pedrosa-Soares et al., 2007). O

Orógeno Araçuaí herdou cerca de dois terços do conjunto orogênico, ficando

com os componentes geotectônicos principais, tais como, extensa

sedimentação de margem passiva, os remanescentes ofiolíticos, todo o arco

magmático pré-colisional, unidades metassedimentares representantes de

bacias orogênicas que receberam contribuição deste arco, os granitos

sincolisionais e o magmatismo pós-colisional. Na Faixa Congo Ocidental

restaram a espessa e extensa pilha vulcano-sedimentar do estágio de rifte

continental e unidades da margem passiva proximal (Fig. 4).

É importante enfatizar que, a partir da identificação de componentes

geotectônicos acima referida, elaborou-se a principal hipótese de trabalho da

presente tese, sintetizada nas questões abaixo:

- Seria o Grupo Rio Doce um representante supracrustal do arco

magmático do Orógeno Araçuaí?

- Existiriam, neste grupo, rochas representantes do vulcanismo deste

arco?
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2.2. Compartimentação Tectônica

As compartimentações tectônicas maiores do Orógeno Araçuaí foram

apresentadas por Uhlein (1991), Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos

(2000) e Heilbron et al. (2004), que o subdividiram nos domínios de antepaís

(cobertura deformada do Cráton do São Francisco), externo (ocidental ou

proximal, caracterizado por empurrões e dobramentos vergentes contra o

cráton, e metamorfismo de baixo grau) e interno (oriental ou distal, rico em

rochas de alto grau metamórfico e plutonismo granitóide que representam o

núcleo do orógeno).

Recentemente, Alkmim et al. (2006) apresentaram uma subdivisão em

domínios estruturais, elaborada com base na análise cinemática regional, para

todo o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental (Fig. 5). A zona interna de alto grau

metamórfico (domínio 7, Fig. 5) interessa particularmente a esta tese, pois

inclui toda a área de ocorrência do Grupo Rio Doce (Fig. 6). Este domínio

estrutural pode ser subdividido em dois subdomínios, em função das variações

no sentido de transporte tectônico relacionado aos empurrões do estágio

sincolisional e da importância das transcorrências.
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Figura 5. Domínios estruturais do Orógeno

Araçuaí – Congo Ocidental (modificado de

Alkmim et al., 2006). As setas indicam o

transporte tectônico do estágio sincolisional.

1, Faixa de dobramentos e empurrões;

2, Saliência do Rio Pardo;

3, Zona transcorrente de Itapebi;

4, Zona de colapso Chapada Acauã;

5, Corredor transpressivo de Minas Novas;
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No subdomíno meridional da zona interna de alto grau metamórfico, cujo

limite norte é balizado pelo paralelo 20º S, a cinemática relacionada às zonas

de cisalhamento de empurrão e ao dobramento da fase de deformação

principal, mostra transporte tectônico para oeste (Fig. 7). São muito marcantes

as transcorrências dextrais, tardias em relação aos empurrões da fase

sincolisional, exemplificadas pelas zonas de cisalhamento de Abre Campo,

Manhuaçu, Guaçuí e Batatal (e.g., Costa et al., 1993; Vieira, 1997a;

Cunningham et al., 1998; Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000;

Peres et al., 2004; Alkmim et al., 2006; Horn et al., 2006; Noce et al., 2006).

O subdomínio setentrional da zona interna de alto grau metamórfico é a

região que interessa diretamente a esta tese, pois ali se encontra a área de

ocorrência do Grupo Rio Doce (s.s.). Transcorrências são de menor

importância neste subdomínio, que apresenta predominância de empurrões de

médio a baixo ângulo de mergulho (Fig. 6 e 7). Neste subdomínio, Pedrosa-

Soares et al. (2001, 2003, 2006) e Alkmim et al. (2006) identificaram a ampla

predominância do transporte tectônico de capa para leste, relacionado à

foliação regional e zonas de empurrão do Orógeno Araçuaí, na região que

compreende o norte do Espírito Santo, sul da Bahia e leste de Minas Gerais.

Esta região corresponde, estruturalmente, ao segmento setentrional da Faixa

Congo Ocidental, onde o transporte tectônico do estágio sincolisional é

frontalmente contra o Cráton do Congo (Maurin, 1993; Tack et al., 2001). Desta

forma, este subdomínio da zona interna de alto grau metamórfico mostra a

dupla vergência da fase de deformação principal, sendo seu setor ocidental

marcado por transporte tectônico para oeste, contra o Cráton do São

Francisco, e o setor oriental caracterizado por transporte para leste, rumo ao

Cráton do Congo.

É importante enfatizar que a presente tese busca demonstrar que a

região do arco magmático do Orógeno Araçuaí, a norte do paralelo 20º S,

contém a zona onde ocorre a mudança de vergência (i.e., do sentido do

transporte tectônico) relacionada ao estágio sincolisional (ver Capítulo 4).
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Figura 7. Sinopse cinemática do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, em mapa e perfis (retirado 

de Alkmim et al., 2006). A seção CC' ilustra a cinemática no subdomínio meridional da zona 

interna de alto grau metamórfico, e as seções BB' e AA' no subdomínio setentrional. A seção 

B"B'" mostra o transporte tectônico do estágio sincolisional na Faixa Congo Ocidental. 

Cidades: C, Cabinda; D, Diamantina; L, Luanda; V, Vitória.  SZ, zona de cisalhamento. 
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2.3. Modelo Evolutivo

Os primeiros modelos evolutivos apresentavam a Faixa Araçuaí como

produto de evento compressivo ensiálico, pois tinham como premissa a

suposta ausência de litosfera oceânica (e.g., Siga-Júnior, 1986; Uhlein, 1991;

Trompette et al., 1992). A partir das descobertas dos remanescentes ofiolíticos

e do arco magmático neoproterozóicos, a anatomia incomum do Orógeno

Araçuaí-Congo Ocidental tem inspirado concepções de modelos evolutivos

alternativos, tanto em relação aos orógenos de margens de placa quanto em

relação aos orógenos ensiálicos, a exemplo dos que foram apresentados por

Pedrosa-Soares et al. (1992, 1998, 2001), Maurin (1993), Campos-Neto &

Figueiredo (1995) e Trouw et al. (2000). Entretanto, todos estes modelos

carecem de um mecanismo motriz capaz de explicar o processo de subducção

em uma bacia apenas parcialmente oceanizada, relativamente estreita e

travada por uma ponte cratônica (i.e., uma bacia que não poderia contar com o

peso da litosfera oceânica para dar início a subducção).

Recentemente, Alkmim et al. (2003, 2006), fundamentados em análise

cinemática e inspirados pelo cenário geotectônico que resultou na

amalgamação do Gondwana Ocidental, propuseram um modelo para a

formação do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, segundo o qual a subducção

de litosfera oceânica é induzida por colisões à distância, por meio de um

mecanismo que lembra o funcionamento de um quebra-nozes (Fig. 8),

conforme se resume abaixo:

- No primeiro estágio evolutivo abre-se a Bacia Macaúbas, precursora do

Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental (Fig. 8). Os aulacógenos Pirapora,

Paramirim e Sangha, e uma zona transferente sinistral de direção NE,

localizada na ponte Bahia-Gabão, acomodariam o alargamento do rifte

continental e a expansão de litosfera oceânica no setor meridional da Bacia

Macaúbas, similarmente ao que foi proposto por Pedrosa-Soares et al. (1992,

um modelo inspirado na abertura do Mar Vermelho). Esta zona transferente

teria como testemunho o amplo sistema de lineamentos Itabuna, localizado no

Cráton do São Francisco (no sul da Bahia e extremo nordeste de Minas), ao



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 16

longo do qual diques máficos (D'Agrella-Filho et al., 1990) e intrusões alcalinas

(Teixeira et al., 1997; Rosa et al., 2004; 2005) se alojaram desde ca. 1 Ga a ca.

700 Ma, indicando sítios extensionais localizados sobre pluma mantélica de

longa duração. Este intervalo de tempo, entretanto, cobre desde as primeiras

manifestações do fraturamento continental até as últimas intrusões alcalinas

neoproterozóicas, no Cráton do São Francisco. No território do Orógeno

Araçuaí, a fase rifte é balizada pelas idades U-Pb SHRIMP dos granitos

anorogênicos de Salto da Divisa (875 +/- 9 Ma, zircão; Silva et al., 2002, 2007),

localizados na extremidade sul do sistema de lineamentos Itabuna, e dos grãos

de zircão detrítico mais novos da unidade basal (pré-glaciação) do Grupo

Macaúbas (900 +/- 21 Ma; Babinski et al., em preparação, in Pedrosa-Soares et

al., 2007). Abertura oceânica é indicada por remanescentes ofiolíticos, cuja

idade isocrônica Sm-Nd é 816 +/- 72 Ma (Pedrosa-Soares et al., 1998, 2001;

Suita et al., 2004; Queiroga et al., 2006).

- No segundo estágio ocorrem, principalmente, os processos de

subducção e edificação do arco magmático (Fig. 8). A tectônica quebra-nozes é

posta em marcha quando as paleoplacas São Francisco-Congo, Amazônia,

Paraná-Paranapanema-Rio de la Plata e Kalahari iniciam sua interação

convergente, que culminará na montagem do Gondwana Ocidental. A

existência da ponte continental Bahia-Gabão, aliada ao pequeno tamanho da

litosfera oceânica na bacia Macaúbas impossibilitariam a iniciação de

subducção pelo processo usual (i.e., controlado pelo peso da litosfera

oceânica). Seria necessário, portanto, que se tivesse subducção forçada,

induzida por ação à distância. A posição do Palecontinente São Francisco-

Congo no centro de um conjunto  de  placas  em  convergência, no cenário da

amalgamação do Gondwana, torna possível a indução de subducção pelas

colisões à distância. A edificação do arco magmático perdura de ca. 630 Ma a

ca. 580 Ma. O início deste estágio é contemporâneo à colisão do

Paleocontinente Paraná-Paranapanema com a borda sudoeste da Península

do São Francisco (e.g., Valeriano et al., 2004). O modelo quebra-nozes implica

em rotações, respectivamente, anti-horária e horária, da península São

Francisco e do continente Congo, com o conseqüente  fechamento do ramo

oceânico entre eles compreendido. Um quebra-nozes necessita da existência
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de, pelo menos, dois pontos neutros para acomodar o encurtamento verificado

na seção transversal do orógeno. Um deles tem localização evidente no
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Figura 8. A Tectônica Quebra-Nozes como um modelo evolutivo para o Orógeno 

Araçuaí-Congo Ocidental (figura modificada de Alkmim et al., 2003, 2006). 
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segmento norte do corredor de deformação do Paramirim, na porção

setentrional do Cráton do São Francisco, onde a inversão neoproterozóica,

praticamente inexistente, cresce gradualmente em direção a sul. O segundo

ponto neutro teria sido migrante, posicionado em uma grande zona

transferente/transformante, localizada atualmente em uma das margens

continentais, sul-americana ou africana. A rotação horária do continente Congo

daria origem, desta forma, a grande parte do offset entre as partes sul-

americana e africana do orógeno, tal como se observa nas reconstruções do

Gondwana Ocidental. A análise estrutural regional indica que as estruturas

compressionais neoproterozóicas mais antigas são encontradas na porção

meridional e interna do Orógeno Araçuaí, e se associam a transporte tectônico

dirigido para norte. Tais estruturas são interpretadas como resultantes de uma

indentação tectônica, acoplada à subducção oblíqua, dirigida para NNE. A zona

de subducção estaria hoje representada pela Descontinuidade de Abre Campo.

- No terceiro estágio têm lugar os processos sincolisionais, tais como

deformação e metamorfismo regionais e a geração de grande volume de

granitos tipo S (Fig. 8). O quebra-nozes em ação continuada promove a

convergência frontal das duas margens da bacia, no estágio colisional principal,

também parcialmente induzido por ação à distância (desta feita, possivelmente,

em virtude da colisão Amazônia-São Francisco). No clímax do processo ocorre

a expansão das áreas orogênicas em direção às zonas de antepaís.

- O quarto estágio é marcado, inicialmente, por um grande escape lateral

no sentido sul, rumo ao Orógeno Ribeira, de segmentos da zona interna de alto

grau metamórfico do Orógeno Araçuaí. Este escape ficaria registrado pelo

sistema de transcorrências dextrais do leste de Minas Gerais, Espírito Santo e

Rio de Janeiro. Diacronicamente, mas principalmente após o escape lateral, o

Orógeno Araçuaí entra em colapso gravitacional, particularmente em sua

porção central onde o processo é registrado por zonas de cisalhamento

normais e pela geração de grande volume de granitos pós-colisionais.
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CAPÍTULO 3. ESTRATIGRAFIA DO ORÓGENO ARAÇUAÍ 

 

Neste capítulo apresenta-se uma síntese da estratigrafia do Orógeno 

Araçuaí, com ênfase nas principais unidades neoproterozóicas e cambrianas 

(Fig. 9 e 10). Esta síntese aborda também o significado paleoambiental das 

unidades descritas, em termos de sua relação com componentes e estágios 

geotectônicos (cf. Pedrosa-Soares et al., 2007). São omitidas as descrições 

das unidades do embasamento do orógeno (i.e., unidades mais velhas que o 

Neoproterozóico) e de unidades da região cratônica vizinha ao orógeno, que 

fogem ao escopo da presente tese. A despeito do metamorfismo e da 

deformação regionais, as descrições adiante se referem preferencialmente a 

protolitos, visando um melhor entendimento do significado das unidades 

estratigráficas. 

As unidades mais antigas são aquelas que têm relação com o estágio de 

rifte continental da bacia precursora do Orógeno Araçuaí. Estas unidades são o 

Grupo Macaúbas Proximal, a Suíte Salto da Divisa e, possivelmente, os 

complexos metamáfico-ultramáficos de Ipanema (Fig. 9 e 10). O metamorfismo 

no Grupo Macaúbas Proximal cresce, de oeste para leste, da fácies xisto verde 

ao início da fácies anfibolito. As suítes magmáticas de Salto da Divisa e 

Ipanema estão afetadas pela deformação regional em fácies anfibolito alto e 

granulito (e.g., Pedrosa-Soares et al., 2007 e referências aí citadas). 

A sucessão basal (formações Duas Barras e Rio Peixe Bravo) do Grupo 

Macaúbas Proximal é constituída de arenitos, conglomerados e pelitos, fluviais, 

sem vestígios de glaciação, que representam o início do estágio rifte. Os grãos 

de zircão detrítico mais jovens, de arenito desta sucessão basal, limitam a 

idade máxima do estágio rifte em 900 +/- 21 Ma (Noce et al., 1997; Martins, 

2006; Pedrosa-Soares et al., 2007; Babinski et al., em preparação). Esta idade 

máxima de sedimentação é similar à datação dos diques máficos de Pedro 

Lessa (906 +/- 2 Ma; Machado et al., 1989), que cortam o embasamento do 

Grupo Macaúbas. As demais formações do Grupo Macaúbas Proximal têm 

relação com (pelo menos) um evento glacial neoproterozóico, sendo portadoras 

de espessas pilhas de diamictitos, com intercalações de arenitos, pelitos e 

formações ferríferas diamictíticas (Uhlein, 1991; Pedrosa-Soares et al., 1992, 

2007; Noce et al., 1997; Uhlein et al., 1998, 2004). 
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A idade da Suíte Salto da Divisa (875 +/- 9 Ma) é um importante 

balizador cronológico do estágio sin-rifte da Bacia Macaúbas, pois se trata de 

uma suíte plutônica bimodal, do tipo A, característica da evolução inicial de 

riftes continentais (Silva et al., 2002, 2007). Os complexos máfico-ultramáficos 

acamadados de Ipanema, também interpretados como magmatismo de rifte 

continental (Angeli et al., 2004), poderiam representar correspondentes da 

Suíte Salto da Divisa, situados em crosta mais profunda. O registro de 

vulcanismo máfico que se observa na Formação Chapada Acauã (Fig. 10) 

representa o estágio de rifte continental tardio, uma vez que as rochas 

metamáficas têm assinatura geoquímica de basaltos transicionais e contêm 
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zircões herdados com idades entre 1,1 e 2,7 Ga (Uhlein, 1991; Gradim et al., 

2005; Babinski et al., 2005). 
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No topo do Grupo Macaúbas Proximal ocorre uma sucessão de 

alternâncias de arenito e pelito, cujos zircões detríticos indicam idade máxima 

de deposição em 864 +/- 30 Ma (Pedrosa-Soares et al., 2000, 2007). Esta 

unidade de alternâncias arenito-pelito da Formação Chapada Acauã é 

considerada como um correlativo proximal (plataformal) da Formação Ribeirão 

da Folha (Pedrosa-Soares et al., 1992, 2007; Noce et al., 1997). 

A sedimentação distal do estágio de margem passiva da Bacia 

Macaúbas é representada pela Formação Ribeirão da Folha (Fig. 9 e 10). Esta 

formação é constituída de pelitos, sedimentos vulcano-exalativos (metachert, 

formações ferríferas, diopsidito e sulfeto maciço), raro calcário e prováveis 

lavas máficas, metamorfisados desde a fácies xisto verde (zona da granada) 

até a fácies anfibolito (zonas da estaurolita, cianita e sillimanita). Esta formação 

encaixa lascas tectônicas de rochas metamáficas e meta-ultramáficas, 

ofiolíticas, cujos atributos petrográficos, geoquímicos e isotópicos indicam 

seções diversas de litosfera oceânica (Pedrosa-Soares et al., 1992, 1998, 

2001, 2007; Aracema et al., 2000; Suita et al., 2004; Queiroga et al., 2006). 

O Grupo Dom Silvério é litologicamente similar à Formação Ribeirão da 

Folha e tem sido a ela correlacionado também em termos de paleoambiente 

(Pedrosa-Soares et al., 2001; Peres et al., 2004). 

O Complexo Jequitinhonha, assim como o complexo paragnáissico 

indiviso, são candidatos a representantes do estágio de margem passiva da 

bacia precursora do Orógeno Araçuaí, mas também podem incluir depósitos 

provenientes dos arcos magmáticos dos orógenos Araçuaí e Ribeira (Pedrosa-

Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Heilbron et al., 2004; Pedrosa-Soares 

et al., 2007). 

No Orógeno Araçuaí têm sido reconhecidos quatro estágios orogênicos, 

assinalados como pré-colisional (ca. 630 - 580 Ma), sincolisional (ca. 580 - 560 

Ma), tardicolisional (ca. 560 - 530 Ma) e pós-colisional (ca. 530 - 490 Ma) 

(Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Pedrosa-Soares et al., 2001, 

2007; Heilbron et al., 2004; Silva et al., 2005). 

No estágio pré-colisional (ou acrescionário) foi edificado o arco 

magmático do Orógeno Araçuaí, representado pela Suíte G1 (Fig. 9, 10 e 11). 

Esta suíte é constituída majoritariamente de tonalitos e granodioritos, com 

fácies e autólitos dioríticos e máficos, além de xenólitos de rochas encaixantes. 



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí�
 

23 

Os corpos G1 são batólitos e stocks que apresentam a foliação regional, muitas 

vezes milonítica, e outras estruturas impressas pela deformação sincolisional, 

em quase toda sua extensão. Os dados litoquímicos e isotópicos das rochas 

G1 evidenciam suíte cálcio-alcalina expandida que representa arco vulcânico 

de margem continental ativa, edificado entre ca. 630 a 580 Ma (Nalini-Júnior, 

1997; Pinto et al., 1997, 2001; Aracema et al., 1999; Nalini et al., 2000a, 2005; 

Noce et al., 2000; Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Pedrosa-

Soares et al., 2001; Whittington et al., 2001; Martins et al., 2004; Silva et al., 

2005). A presente tese aporta uma contribuição inédita para a caracterização 

deste arco magmático, ao descrever a descoberta de rochas vulcânicas cálcio-

alcalinas com idade de ca. 585 Ma. 

 

 
 
Figura 11. Diagramas litoquímicos mostrando a distinção entre as duas suítes regionais do tipo 
I, do Orógeno Araçuaí (retirado de Pedrosa-Soares et al., 2001). Suíte G1: arco vulcânico pré-
colisional (as rochas são deformadas regionalmente). Suíte G5: plutonismo intraplaca, pós-
colisional, livre da deformação regional (em cinza). O círculo "postcollision" indica o campo 
litoquímico onde podem plotar os granitos pós-colisionais.  
 

Após a identificação do arco magmático do Orógeno Araçuaí foram 

caracterizadas unidades representantes de bacias que receberam sedimentos 

provindos deste arco, tais como a Formação Salinas e o Complexo Nova 

Venécia (Fig. 9 e 10). 

A Formação Salinas forneceu as primeiras evidências de uma bacia que 

recebeu sedimentos provenientes do arco magmático do Orógeno Araçuaí 

(Lima et al., 2002). Esta formação é composta por arenito grauvaquiano, pelito 

e conglomerado, metamorfisados em fácies xisto verde a anfibolito baixo. Por 

apresentar, na área-tipo, seções livres da deformação regional, com 

metamorfismo muito fraco, a Formação Salinas foi interpretada como tardi-
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orogênica por Lima et al. (2002). Entretanto, esta formação passou a ser 

considerada como sinorogênica, após os estudos tectônicos regionais de 

Santos (2007). De fato, se considerados apenas os zircões mais jovens e com 

discordância menor que 10% (dentre os dados apresentados por Lima et al., 

2002), a idade máxima da Formação Salinas é 588 +/- 24 Ma (Pedrosa-Soares 

et al., 2007). Estas informações reforçam a correlação entre a formações São 

Tomé (do Grupo Rio Doce) e Salinas, proposta por Pedreira et al. (1997). 

 O complexo paragnáissico do norte do Espírito Santo, recentemente 

denominado Complexo Nova Venécia (Pedrosa-Soares et al., 2006), foi a 

segunda unidade a ser reconhecida como representante de bacia que recebeu 

sedimentos vindos do arco magmático do Orógeno Araçuaí; neste caso, uma 

bacia retroarco (Noce et al., 2004). Os protolitos do Complexo Nova Venécia 

são, predominantemente, sedimentos pelíticos peraluminosos, metamorfisados 

na transição de fácies anfibolito-granulito. As idades dos zircões detríticos mais 

jovens e menos discordantes, datados por Noce et al. (2004), sugerem idade 

máxima de sedimentação de protolitos do Complexo Nova Venécia em 608 +/- 

18 Ma (Pedrosa-Soares et al., 2007). 

 A associação arco-antearco compreende um conjunto de unidades de 

naturezas diversas (Fig. 9), que ainda carecem de melhor discriminação 

cartográfica, tais como corpos granitóides muito deformados, exposições de 

rochas do embasamento, prováveis remanescentes ofiolíticos, intrusões de 

idades distintas e sucessões atribuídas aos grupos Andrelândia e Rio Doce 

(Pedrosa-Soares et al., 2007). O milonito-gnaisse tonalítico dos arredores de 

Governador Valadares é candidato a pertencer à Suíte G1, embora apresente 

idade de ca. 560 Ma (Silva et al., 2002, 2005), assim como corpos de 

composição similar da região de Manhuaçu (Noce et al., 2006). Nesta região 

também foram mapeados ortognaisses do embasamento paleoproterozóico 

(complexos Juiz de Fora e Pocrane; Pinto et al., 2001; Noce et al., 2006). Um 

grande corpo de ortoanfibolito tem idade-modelo Sm-Nd em torno de 890 Ma, 

sendo assim um candidato a resto ofiolítico neoproterozóico (Fischel et al., 

1998). Paragnaisses ricos em plagioclásio do Grupo Andrelândia, da região a 

oeste de Manhuaçu, forneceram idade-modelo Sm-Nd em torno de 1,3 Ga, 

sugestiva de mistura de fontes envolvendo sedimentos do arco magmático 

(Fischel et al., 1998; Noce et al., 2006). O Grupo Rio Doce, como demonstra a 
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presente tese, contém representantes vulcânicos do arco magmático 

neoproterozóico, além de sedimentos dele derivados. 

 O estágio sincolisional é caracterizado pela deformação e metamorfismo 

regionais, além de extensiva granitogênese do tipo S, que ocorreram entre ca. 

580 e 560 Ma (cf. Silva et al., 2005). Neste estágio foram impressas as feições 

relacionadas ao dobramento e empurrões rumo a oeste, contra o Cráton do 

São Francisco, e também no sentido leste, contra o Cráton do Congo, além do 

metamorfismo relacionado às paragêneses minerais que materializam a 

foliação regional (Pedrosa-Soares et al., 2001, 2007; Alkmim et al., 2006). 

A Suíte G2, que engloba a granitogênese tipo S originada no estágio 

sincolisional, é constituída essencialmente de granito peraluminoso (com 

granada onipresente, e cordierita e/ou sillimanita freqüentes), tendo granito a 

duas micas e granodiorito granatífero subordinados. Xenólitos e roof-pendants 

de rochas encaixantes são freqüentes. As rochas G2 ocorrem em batólitos, 

corpos tabulares e stocks que registram a deformação regional marcada por 

foliação em estado sólido, muitas vezes milonítica e geralmente paralela à 

prévia orientação de fluxo ígneo (e.g., Nalini-Júnior, 1997; Pinto et al., 1997, 

2001; Vieira, 1997; Nalini-Júnior et al., 2000b; Pedrosa-Soares & Wiedemann-

Leonardos, 2000; Pedrosa-Soares et al., 2001, 2006; Campos et al., 2004; 

Castañeda et al., 2006). Entretanto, os batólitos G2 podem mostrar feições 

ígneas bem preservadas, particularmente em suas porções interiores, que têm 

a mesma idade de cristalização magmática dos termos milonitizados (Pedrosa-

Soares et al., 2006). Idades U-Pb indicam que a época de maior formação dos 

granitos G2 ocorreu em ca. 575 Ma (Silva et al., 2002, 2005; Pedrosa-Soares et 

al., 2006), apesar de alguns corpos G2 serem mais antigos (ca. 580 Ma; Nalini-

Júnior et al., 2000b) e outros mais jovens (ca. 560 Ma; Söllner et al., 1991; 

Silva et al., 2005). 

Os produtos da granitogênese G3, do tipo S, estão representados pela 

Suíte G3 que teve origem no estágio tardi a pós-colisional do Orógeno Araçuaí 

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

2005). A rocha típica (mas, não exclusiva) da Suíte G3 é leucogranito com 

granada e/ou cordierita, livre da foliação regional. As poucas idades U-Pb de 

leucogranitos G3 indicam cristalização magmática no intervalo 540-530 Ma 

(Silva et al., 2005; Castañeda et al., 2006). Além disso, evidências 
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petrográficas e estruturais indicam que os leucogranitos G3 são produtos 

autóctones a parautóctones da fusão parcial de granitos G2 deformados, em 

episódio pós-cinemático à foliação regional. Evidências disto são as relações 

de corte e superposição de G3 em G2 e as presenças, em G3, de restos 

maiores e traços de foliação (schlieren) de G2, e de granada (com inclusões de 

fibrolita dobrada) herdada de G2. Aglomerados compostos quase 

exclusivamente por cordierita, granada e sillimanita representariam resíduos 

granulíticos de G3. Veios graníticos e pegmatitos, livres da foliação regional, 

encaixados no Complexo Nova Venécia, podem ser correlatos da Suíte G3, e 

representariam produtos da fusão parcial deste complexo (Pedrosa-Soares et 

al., 2006). 

No estágio pós-colisional formaram-se as unidades estratigráficas mais 

novas do Orógeno Araçuaí, denominadas suítes G4 e G5, que são constituídas 

por plútons intrusivos, livres da foliação regional (Fig. 9 , 10 e 11). 

A Suíte G4, do tipo S, é composta pelos granitos a duas micas e granitos 

pegmatóides que compõem intrusões alojadas, principalmente, nas formações 

Ribeirão da Folha e Salinas. As idades disponíveis indicam o intervalo de 530-

500 Ma para a granitogênese G4 (Pedrosa-Soares et al., 1987, 2001; Grossi-

Sad et al., 1997; Pedrosa-Soares & Wiedemann, 2000; Whittington et al., 2001; 

Silva et al., 2005). 

A Suíte G5 representa o plutonismo tipo I, cálcio-alcalino rico em 

potássio e ferro, do estágio pós-colisional do Orógeno Araçuaí. As intrusões G5 

têm composição predominantemente granítica e charnockítica, com termos 

enderbíticos e mais básicos subordinados. Suas idades distribuem-se no 

intervalo 520-490 Ma (Pinto et al., 1997, 2001; Pedrosa-Soares & Wiedemann-

Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al., 2001, 2005; Wiedemann et al., 2002; 

Campos et al., 2004; Martins et al., 2004; Mendes et al., 2005; Silva et al., 

2005). 
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CAPÍTULO 4. O GRUPO RIO DOCE 

 
Este capítulo apresenta uma revisão detalhada do conhecimento sobre o 

Grupo Rio Doce, incluindo trabalhos realizados pelo autor desta tese. A Tabela 

1 sintetiza colunas estratigráficas que foram propostas para a região do médio 

vale do Rio Doce (Mapa Geológico, em anexo). 

As unidades estratigráficas da “Faixa do Rio Doce” foram caracterizadas 

por Barbosa et al. (1964) que as denominaram, do topo para a base, como 

Formação Córrego do Funil, Grupo Crenaque e  formações Tumiritinga e São 

Tomé, e as consideraram de idade pré-cambriana (Tabela 1). A Formação 

 

Tabela 1. Colunas estratigráficas propostas para a região do médio vale do Rio Doce. 
As unidades são geralmente listadas do topo para a base (as restrições são referidas na coluna). 
Barbosa et al., 1964 Barbosa et al., 1966 Fontes et al., 

1978 
Fanton et al., 
1978 

Silva et al., 1978 

Formação Córrego do Funil: 
quartzitos, gnaisses e xistos 
 
Grupo Crenaque:       
Formação João Pinto 
(quartzitos xistosos) e 
Formação Palmital do Sul 
(gnaisse listrado e xistos 
gnaissóides alternados com 
camadas finas de quartzito) 
 
Formação São Tomé: xistos 
gnaissóides e gnaisses 
 
Formação Tumiritinga: 
xistos e gnaisses, com 
delgadas intercalações 
quartzíticas e calcíticas 
 

Grupo Itanhomi: 
gnaisses facoidais 
 
Grupo Crenaque: 
Formações: 
João Pinto, 
Palmital do Sul e 
Córrego do Funil 
 
 
 
Grupo Rio Doce: 
Formações São Tomé 
e Figueira 
 
Grupo Tumiritinga 

Complexo 
Gnáissico-
Migmatítico: 
 
Quartzitos 
 
Biotita gnaisse 
laminado com 
intercalações de 
rochas 
calcissilicáticas 
 
Gnaisse rico em 
horizontes 
xistosos 
 

Grupo São 
Tomé: 
 
Formação 
Córrego do 
Funil: xistos 
 
Formação 
Palmital: xistos 
 
Formação 
Tumiritinga: 
xistos e 
gnaisses 

Associação  

Charnockíitica: 

quartzito, micaxisto, 

granulito, gnaisses 

charnockito, diorito, 

gabro, piroxenito e 

anfibolito, em parte 

migmatizados 

�

Silva et al., 1987 Vieira, 1993 Pedrosa-Soares 
et al., 1994 

Nalini-Júnior, 
1997 

Pinto et al., 1997, 
2001 

Grupo Crenaque: quartzitos 
 
Grupo São Tomé: 
formações São Tomé e 
Tumiritinga 

Complexo São Tomé:  
Micaxistos 
Gnaisse xistosos 
Quartzitos 
Xistos ultramáficos 

Grupo Rio Doce: 
arranjo lateral das 
formações João 
Pinto, São Tomé e 
Tumiritinga 

Grupo 
Crenaque: 
quartzito 
 
Grupo Rio Doce: 
xisto São Tomé 

Grupo Rio Doce: 
arranjo lateral das 
formações 
Concórdia do 
Mucuri (gnaisse), 
São Tomé (xisto) e 
Tumiritinga (xisto e 
gnaisse) 
 

Vieira, 2001 e Féboli, 2001 Oliveira, 2001 Féboli & Paes, 
2001 

Tuller, 2001 Vieira et al., 2004, 
2006 

Grupo Rio Doce: arranjo 
lateral das formações São 
Tomé (xisto) e Tumiritinga 
(gnaisse) 

Grupo Rio Doce: 
arranjo lateral das 
formações São Tomé 
(xisto) e João Pinto 
(quartzito) 

Grupo Rio Doce 
 
Domínio Galiléia: 
formações João 
Pinto, Palmital do 
Sul, São Tomé e 
Tumiritinga 
 
Domínio Pocrane: 
formações João 
Pinto (quartzito) e 
Palmital do Sul 
(xisto e gnaisse) 

Grupo Rio Doce 
 
Domínio 
Galiléia: 
Formação 
Palmital do Sul 
(xisto e 
paragnaisse) 
 
Domínio 
Pocrane: 
formações João 
Pinto (quartzito) 

Grupo Rio Doce: 
formações João 
Pinto (quartzito), 
Palmital do Sul 
(micaxisto e 
gnaisse), São Tomé 
(metagrauvaca, 
micaxisto, 
metadacito) e 
Tumiritinga 
(micaxisto, gnaisse 
e rocha meta-
vulcanoclástica 
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Córrego do Funil, unidade superior, seria constituída por uma sucessão de 

quartzito, gnaisse e xisto, com anfibolito interestratificado com quartzito. O 

Grupo Crenaque foi dividido nas formações João Pinto, superior, e Palmital do 

Sul, basal. A Formação João Pinto incluiria espesso  pacote  de  quartzitos que 

mostram, comumente, contatos gradacionais com a Formação Palmital do Sul 

que seria uma sucessão de xistos e gnaisses com intercalações quartzíticas e 

calcíticas. A Formação São Tomé englobaria xistos gnaissóides e "verdadeiros" 

gnaisses. A Formação Tumiritinga, unidade inferior da "Faixa do Rio Doce", 

incluiria micaxistos e gnaisses com intercalações quartzíticas e carbonáticas. 

A denominação  "Grupo Rio Doce" foi usada por Barbosa et al. (1966) ao 

re-hierarquizarem as unidades do médio Rio Doce (Tabela 1). A unidade 

superior passou a ser o Grupo Itanhomi que seria composto por gnaisse 

granatífero e facoidal. O Grupo Crenaque passou a ser considerado como 

composto majoritariamente pelos quartzitos da Formação João Pinto, 

posicionada no topo, a qual passaria gradativamente para a Formação Palmital 

(uma sucessão de quartzito, xisto e gnaisse). A Formação Córrego do Funil é, 

tentativamente, inserida no Grupo Crenaque. O Grupo Rio Doce foi dividido nas 

formações São Tomé, constituída por quartzo-biotita xisto muscovítico e 

granatífero, e Figueira, composta por gnaisse bandado com finas camadas de 

quartzito e leitos de anfibolito. O Grupo Tumiritinga seria constituído por  

anfibólio xisto, anfibólio gnaisse calcítico e lentes quartzíticas e calcárias, o que 

corresponde à Formação Tumiritinga de Barbosa et al. (1964).  

Fontes et al. (1978) incluíram a Formação Tumiritinga e o Grupo Rio 

Doce no Complexo Gnáissico-Migmatítico, atribuído ao Proterozóico Inferior. 

A Formação São Tomé, de Barbosa et al. (1964), teve sua distribuição 

geográfica ampliada nos trabalhos de Fanton et al. (1978) que propuseram 

denominar esse conjunto como Grupo São Tomé, englobando a Formação 

Tumiritinga e os micaxistos das formações Córrego do Funil e Palmital. 

 Na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Silva et al. (1978) 

incluíram todas as rochas das unidades anteriormente referidas no que 

denominaram de “Rochas da Associação Charnockítica”, que seria constituída 

de quartzito, micaxisto, granulito, charnockito, embrechito, gnaisses catazonal e 

mesozonal, diorito, gabro, piroxenito e anfibolito, em parte migmatizados.  
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Silva et al. (1987) restringiram o Grupo Crenaque aos metassedimentos 

psamíticos das formações Palmital do Sul e Córrego do Funil, e re-

hierarquizam a Formação São Tomé como grupo, subdividindo-o nas 

formações homônima e Tumiritinga. Os grupos São Tomé e Crenaque foram 

considerados como coberturas neoproterozóicas, metamorfizadas e 

deformadas no Ciclo Brasiliano. 

Vieira (1993) subdividiu o seu Complexo São Tomé, do topo para a 

base, em: i) quartzo-muscovita-clorita-turmalina-estaurolita-granada xisto, 

granada-muscovita-quartzo-xisto, estaurolita-granada-quartzo-biotita-muscovita 

xisto e quartzo-muscovita xisto, com intercalações de quartzito, granada-biotita 

gnaisse com turmalina e tremolita quartzito; ii) gnaisses xistosos; iii) quartzitos 

com bandas micáceas; e iv) clorita-tremolita-actinolita-talco xisto. 

Pedrosa-Soares et al. (1994) usaram o termo Rio Doce, para designar 

uma sucessão dominantemente psamo-pelítica, sem termos conglomeráticos e 

vulcânicos, de idade proterozóica, que se estende da região de Governador 

Valadares até as imediações de Teófilo Otoni. 

Nalini-Júnior (1997) reconheceu o Grupo Crenaque como um pacote de 

sericita quartzito e o Xisto São Tomé (a biotita, muscovita, estaurolita e 

granada) como parte do Grupo Rio Doce. 

Pedreira et al. (1997) interpretaram rochas metassedimentares da 

Formação São Tomé como turbiditos de uma sucessão caracterizada por  

arenitos maciços (Ta), arenitos com laminação planar (Tb), arenitos finos com 

ondulações cavalgantes (Tc), siltitos com laminação planar (Td) e pelitos (Te), 

depositados por correntes de turbidez de alta (Ta) a baixa densidade (Tb a Te). 

Vieira (2001) posicionou as formações São Tomé e Tumiritinga como 

lateralmente correlatas, no Grupo Rio Doce, para a região do extremo leste de 

Minas.   

Pinto et al. (2001) definiram a Formação Concórdia do Mucuri que, 

juntamente com as formações São Tomé e Tumiritinga, comporia a estratigrafia 

do Grupo Rio Doce na região a oeste de Teófilo Otoni. A Formação Concórdia 

do Mucuri é constituída por paragnaisse com intercalações de quartzito, rocha 

calcissilicática e raras intercalações de anfibolito, em contato por falha com a 

Formação São Tomé. Pedrosa-Soares et al. (2001) englobaram as rochas da 
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Formação Concórdia do Mucuri na Formação Ribeirão da Folha, em 

decorrência de sua continuidade espacial e similaridade litológica. 

Oliveira (2001) subdividiu o Grupo Rio Doce, na folha Conselheiro Pena 

escala 1:100.000, nas formações São Tomé, Tumiritinga e João Pinto, 

lateralmente correlatas. 

Feboli & Paes (2001) e Tuller (2001) subdividiram o Grupo Rio Doce, 

nas folhas Itanhomi e Ipanema escala 1:100.000, nos domínios Pocrane e 

Galiléia-Rio Doce. No Domínio Pocrane, o Grupo Rio Doce foi subdividido nas 

formações João Pinto e Palmital do Sul, lateralmente correlatas. A Formação 

João Pinto englobaria quartzito puro a sericítico e a Formação Palmital do Sul 

biotita xisto/gnaisse e quartzito, com corpos de anfibolito e de rocha 

calcissilicática. No Domínio Galiléia/Rio Doce, o Grupo Rio Doce foi subdividido 

nas formações João Pinto, Palmital do Sul, São Tomé e Tumiritinga, 

lateralmente correlatas. As duas primeiras unidades têm as mesmas  

composições referidas para o Domínio Pocrane. A Formação São Tomé é 

constituída por quartzo-mica xisto que, localmente, contém granada e 

turmalina, e encaixa abundantes veios pegmatíticos produtores de gema. A 

Formação Tumiritinga, composta por gnaisse e micaxisto, com lentes de rocha 

calcissilicática, também encaixa muitos veios pegmatíticos. Tuller (2001) incluiu 

rochas meta-ultramáficas na Formação Palmital do Sul. 

Vieira et al. (2004, 2006), em publicações decorrentes dos trabalhos 

desta tese, subdividiram o Grupo Rio Doce, do topo a base, nas formações 

João Pinto (quartzito), Palmital do Sul (micaxisto e gnaisse), São Tomé 

(metagrauvaca, micaxisto e metadacito) e Tumiritinga (micaxisto, gnaisse e 

rocha vulcanoclástica), anunciando a descoberta de rochas vulcânicas neste 

grupo. 
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CAPÍTULO 5. GRANITOGÊNESE NA REGIÃO DO GRUPO RIO DOCE

Este capítulo apresenta uma revisão do conhecimento sobre o

magmatismo granítico na região de ocorrência do Grupo Rio Doce, incluindo

trabalhos do autor, na perspectiva de sustentar interpretações decorrentes dos

perfis de campo e das análises realizadas nesta tese. Para esta finalidade são

particularmente importantes os corpos das suítes G1 e G2 que ocorrem no

polígono de vértices em Governador Valadares, Teófilo Otoni, Nanuque,

Colatina e Mutum (Mapa Geológico, em anexo). A Tabela 2 apresenta uma

síntese da nomenclatura e cronologia relativa de granitóides, na região de

ocorrência do Grupo Rio Doce.

Tabela 2. Nomenclatura de granitóides da região do Grupo Rio Doce (do mais novo ao mais velho).
Barbosa et al., 1964 Silva & Ferrari, 1976 Fontes et al., 1978 Silva et al., 1978 Moura et al., 1978

Granito Urucum

Granodiorito Palmital

Tonalito Galiléia

(todos do Proterozóico
Superior)

Granitos Intrusivos Complexo Granitóide
(da Associação Barbacena -
Paraíba do Sul) do
Proterozóico Indiferenciado

Granitos Intrusivos Sem designação

(Cartografaram rochas
granitóides, tais como
o Tonalito Galiléia e o
Granito Urucum, sem
designá-las
formalmente.)

Silva et al., 1987 Vieira, 1993 Pinto et al., 1997, 2001 (são referidos apenas os granitóides da região desta tese)

Suíte Urucum

Suíte Galiléia

(ambas do Proterozóico
Superior)

A granitogênese
Galiléia foi
subdividida em:

Suíte Intrusiva Alto
Capim

Suíte Intrusiva
Galiléia

• Pós-tectônicos: Granito Laranjeiras

• Pós- a tardi-tectônicos:

- Tipo I: Suíte Intrusiva Aimorés (Granitos Caladão 1 e 2, do Rapa e Ibituruna; e
Charnockito Padre Paraíso)
- Tipo S: Granodiorito Palmital e Granito Urucum

• Sin- a tardi-tectônicos :

- Tipo S: Granodiorito Pedra Boneca, Leucogranito Carlos Chagas, Granito Ataléia
- Tipo I: Suíte Intrusiva Galiléia (Tonalito Galiléia e Tonalito São Vitor), Granodiorito
Boa Vista, Tonalito Floresta

• Pré- a sin-tectônicos: Granito Derribadinha

A designação Granito Urucum foi utilizada por Barbosa et al. (1964) para

nomear os granitos a duas micas, de granulação grossa, porfiríticos e

gnaissóides, aflorantes na região do médio Rio Doce, destacando-se aqueles

da Serra do Urucum (Fig. 12).  Estes autores individualizaram outro granito

porfirítico gnaissóide, mais fino, granatífero, que ocorre na margem esquerda

do Rio Doce, a leste de Galiléia, que denominaram Granodiorito Palmital.
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Silva & Ferrari (1976) referiram-se a estes plutonitos apenas como

“granitos intrusivos” do Pré-Cambriano. Fontes et al. (1978) incluíram o Granito

Urucum e o Granodiorito Palmital no Complexo Granitóide, da Associação

Barbacena-Paraíba do Sul.

Vieira (1997) cartografou o Granito Urucum no extremo sul da Folha

Itabirinha de Mantena (SE.24-Y-A-V) , onde ele se encontra circundado por

xistos da Formação São Tomé. Trata-se de um granito foliado (por isto, foi

adjetivado de "gnaissóide" por Barbosa et al., 1964), cujo protolito caracteriza-

se como granito claro, porfirítico, com matriz média a grossa constituída por

biotita, granada, quartzo e feldspato, que envolve fenocristais de feldspato. A

foliação regional implantou-se paralelamente ao fluxo magmático. Em termos

modais é um sienogranito porfirítico, com fenocristais de microclina.

Figura 12. Mapa de Barbosa et al. (1964; modificado, com novos dados, por Nalini-Júnior et al.,
2000), mostrando as suítes Urucum e Galiléia.

Nalini-Júnior (1977) e Nalini-Júnior et al. (2000a,b) apresentaram

estudos detalhados sobre plútons da Suíte Urucum que, na área-tipo, são

intrusivos na Formação São Tomé e na Suíte Galiléia (Fig. 12). A Suíte Urucum

Conselheiro
Pena

Suíte Urucum

Fácies com turmalina

Suíte GaliléiaGaliléia

Tonalito Itatiaia

Tonalitos, granodioritos, granitos
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engloba granitos a duas micas, com granada e turmalina, com marcante

assinatura peraluminosa. Além disso, a presença da foliação regional e as

idades U-Pb para a cristalização de zircão (582 +/- 2 Ma) e monazita (576-573

+/- 4 Ma) evidenciam a natureza sincolisional dos granitos Urucum (Fig. 13). A

assinatura peraluminosa, razões Sr87/Sr86 de 0,7114 a 0,7165 e εNdT entre -7,4

e -8.2 indicam que os granitos Urucum originaram-se por fusão parcial de

antigas rochas intermediárias a félsicas. As idades-modelo Sm-Nd (2,3 a 1,8

Ga) e a herança isotópica U-Pb (2 Ga) indicam que a fonte do magma Urucum

foi o embasamento transamazônico (Nalini-Júnior, 1997; Nalini-Júnior et al.,

2000). Estes autores consideram o Granodiorito Palmital, granatífero, como

uma fácies da Suíte Urucum.

Barbosa et al. (1964) introduziram a designação Tonalito Galiléia para se

referir às extensas exposições dominadas por tonalito e granodiorito,

gnaissóides, ricos em autólitos biotíticos, do médio Rio Doce (Fig. 12).

Silva et al. (1987) modificaram o nome para Suíte Intrusiva Galiléia que

passou a designar granitóides intrusivos, sin- a tardi-tectônicos em relação ao

Ciclo Brasiliano, que foram interpretados como originados a partir da anatexia

de rochas dos complexos Pocrane e Juiz de Fora.

 Vieira (1993) subdividiu as rochas chamadas como Tonalito Galiléia em

Suite Intrusiva Galiléia e Suite Intrusiva Alto Capim, incluídas no conjunto de

"Intrusivas Ácidas Sin- a Tardi-Transcorrentes" do Proterozóico. Na Suíte

Intrusiva Galiléia, este autor incluiu os tonalitos, granodioritos e trondhjemitos,

com autólitos de microdioritos orientados segundo a foliação. Foliações de

baixo ângulo também estariam impressas nesses granitóides. A Suíte Intrusiva

Alto Capim incluiria granitos e granodioritos que sofreram gnaissificação;

granitos e granodioritos leuco a mesocráticos, com fenocristais  de feldspato e

xenólitos de rocha gnáissica; migmatitos e granitos de anatexia, com restos de

gnaisse e rochas calcissilicáticas deformadas, associados a ortognaisse

granítico, de estrutura ocelar, constituídos por abundantes megacristais de

feldspato lenticulares.

Estudos detalhados, com sólido apoio analítico, sobre a Suíte Galiléia na

área-tipo apareceram em Nalini-Júnior (1997; ver também Nalini-Júnior et al.,

1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2004), conforme se resume adiante. A Suíte
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Figura 13. Diagramas litoquímicos mostrando as marcantes diferenças entre as suítes Urucum
(tipo S) e Galiléia (tipo I), em suas áreas-tipo (ver Fig. 12). A Suíte Urucum é peraluminosa e
sincolisional, enquanto a Suíte Galiléia tem assinatura de arco vulcânico (VAG) originado em
estágio pré-colisional (diagramas retirados de Nalini et al., 2000, 2004). 

Sincolisional 

Peraluminoso 

Galiléia, na área-tipo, corresponde a um batólito granítico que apresenta a

foliação regional no estado sólido, sobreposta à orientação de fluxo ígneo (Fig.

12). Este batólito é constituído essencialmente por tonalito e granodiorito, com

granito subordinado, sendo muito comuns os enclaves (autólitos)

microgranulares quartzo monzodioríticos a dioríticos, estirados ao longo da

foliação regional. Xenólitos xistosos, ricos em granada, ocorrem com

freqüência próximo aos contatos com o Grupo Rio Doce. Os atributos

geoquímicos das rochas Galiléia evidenciam uma suíte cálcio-alcalina de médio

potássio, meta-aluminosa a marginalmente peraluminosa, com índice de

saturação em alumina entre 0,85 e 1,07. Os teores em SiO2 (para tonalito,

granodiorito e granito) variam entre 58,1 a 72,1%, com valores de K2O entre

1,1 e 4,4% e razões Na2O/K2O entre 0,6 e 2,8. Diagramas litoquímicos

mostram que a Suíte Galiléia tem assinatura de arco vulcânico originado em

estágio pré-colisional (Fig. 13). Dados geotermobarométricos indicam pressão
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de 10 kbar (30-35 km) e 850 a 700 °C para a cristalização da Suíte Galiléia que

se deu, conforme datação U-Pb em zircão, em 594 +/- 6 Ma. As feições de

mistura mecânica de magmas e de processos de re-equilíbrio químico entre

granitóides e autólitos, os atributos litoquímicos, bem como a presença de duas

populações de zircão (uma de ca. 594 Ma e outra de ca. 2,1 Ga), mostram o

caráter híbrido desta suíte. Isto sugere ambiente de arco magmático edificado

em margem continental ativa, onde magmas mantélicos induzem a fusão de

partes profundas da crosta continental, originando magmas cálcio-alcalinos

híbridos e ricos em autólitos que denunciam a mistura de magmas.

A primeira sistematização regional dos granitóides do leste e nordeste

de Minas Gerais, em termos de tipos I e S, bem como da relação com a

deformação regional, foi apresentada por Pinto et al. (1997, 2001), como se

resume na Tabela 2. Esta sistematização, que resultou de mapeamento e

estudos petrográficos (Projeto Leste, escala 1:100.000; CPRM-CODEMIG),

incentivou a realização dos trabalhos de cunho geoquímico e geocronológico.

Aracema et al. (1999) estenderam os estudos geoquímicos para os

granitóides da região de Teófilo Otoni, ao passo que Martins (2000, in Martins

et al., 2004), Noce et al. (2000) e Whittington et al. (2001) realizaram estudos

isotópicos e geocronológicos. Os granitóides tipo I, foliados, da região de

Teófilo Otoni compreendem tonalitos e granodioritos deformados, com autólitos

máficos estirados, cuja assinatura litoquímica e isotópica é similar às rochas da

Suíte Galiléia estudadas por Nalini (1997). mas a idade U-Pb em zircão é

menor (ca. 585 Ma; Whittington et al., 2001). Esta mesma amostra forneceu

idade U-Pb em monazita (ca. 575 Ma; Whittington et al., 2001) similar à idade

Pb-Pb obtida por evaporação de zircão determinada por Noce et al. (2000) para

o mesmo corpo, aflorante em pedreiras da cidade de Teófilo Otoni. Noce et al.

(2000), entretanto, obtiveram a idade de 595 +/- 3 Ma para outro tonalito foliado

(Brasilândia); um valor praticamente coincidente com a idade do Tonalito

Galiléia (594 +/- 6 Ma).

Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e Pedrosa-Soares et

al. (2001) apresentaram a primeira síntese, com concepção geotectônica, para

os episódios de granitogênese do Orógeno Araçuaí, além da sistematização

em suítes com significado regional (G1 a G5, ver Capítulo 3). O Mapa

Geológico (em anexo) discrimina, com nomes locais, as rochas pertencentes
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às suítes G1, G2 e G5, aflorantes na região desta tese.

Silva et al. (2002) apresentam os dados da primeira campanha regional

de datações U-Pb SHRIMP realizada sobre granitóides do Orógeno Araçuaí,

cujos resultados que interessam a esta tese estão abaixo resumidos:

- O cordierita-granada-biotita granito foliado de Nanuque, um típico

exemplo do magmatismo tipo S da Suíte G2, tem idade de cristalização

magmática em 573 ± 5 Ma.

- Um milonito-gnaisse tonalítico dos arredores de Governador Valadares

forneceu a idade de 565 ± 31 Ma (GV-1) e o milonito-gnaisse granodiorítico do

mesmo afloramento (Governador Valadares II) a idade de  561 ± 7 Ma. Estas

unidades haviam sido cartografadas como parte do Complexo Mantiqueira

(Pinto et al., 2001).

- O ortognaisse charnockítico de Manhuaçu tem idade de cristalização

magmática em 584 ± 6 Ma.

Pedrosa-Soares et al. (2006) referem que a idade U-Pb SHRIMP para a

cristalização magmática do Leucogranito Carlos Chagas é ca. 576 Ma, similar à

idade do Granito Nanuque, ambos pertencentes à Suíte G2.

Em síntese, na região da presente tese, as unidades Derribadinha,

Galiléia, São Vitor, Mascarenhas e Topázio são os principais representantes da

Suíte G1. As unidades Urucum, Palmital, Floresta, Ataléia, Nanuque, Carlos

Chagas e Montanha representam a Suíte G2 (Mapa Geológico, em anexo). Os

corpos intrusivos da Suíte G5 também estão discriminados neste mapa.
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CAPÍTULO 6. PETROGRAFIA

Os estudos petrográficos têm por finalidade embasar a descrição dos

perfis geológicos, apresentados no Capítulo 7, com informações sobre

composição mineralógica, associações metamórficas e interpretação de

protólitos das rochas que constituem as formações do Grupo Rio Doce e do

Complexo Nova Venécia (Fig. 14 e 15; Tabelas 3, 4, 5, 6 e 7).

Além da descrição das amostras coletadas para esta tese, o autor reviu

todas as amostras e lâminas de rochas do Grupo Rio Doce disponíveis no

acervo da CPRM-BH (Fig. 16). A nomenclatura utilizada lista os minerais

metamórficos na ordem crescente de abundância em termos de percentagens

modais (e.g., plagioclásio-quartzo-mica xisto tem biotita+muscovita > quartzo >

plagioclásio).

Como as rochas metassedimentares abordadas não apresentam

texturas primárias, a interpretação de protólitos se faz com base na proporção

entre minerais metamórficos que sugerem fração arenosa e síltica (e.g.,

quartzo e plagioclásio), e fração argilosa (e.g., micas, granada, estaurolita e

sillimanita). O termo arenito foi utilizado no sentido de enfatizar a classe

granulométrica do protólito. O adjetivo grauvaquiano é aplicado para sugerir

conteúdo significativo de componentes imaturos (e.g., detritos líticos, micas e

plagioclásio) em pelitos e arenitos.

As descrições a seguir enfatizam xistos e quartzitos (s.l.), que são as

rochas predominantes no Grupo Rio Doce. O terceiro litotipo em abundância no

Grupo Rio Doce é a rocha calcissilicática que, independentemente da unidade

estratigráfica a que pertence, apresenta composição mineralógica que inclui,

além de quartzo e plagioclásio, proporções diversas de anfibólio, diopsídio,

granada, epidoto, hiperstênio, feldspato potássico, biotita, titanita, turmalina,

apatita, alanita e/ou opacos. Os protólitos são interpretados como pelitos

carbonáticos (Pereira & Zucchetti, 2001; Pinto et al., 2001). O Grupo Rio Doce

também engloba raras intercalações delgadas de mármore e anfibolito.
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A Formação João Pinto é a unidade superior do Grupo Rio Doce. Esta

formação é constituída de quartzito puro, micáceo e/ou feldspático, com raras

intercalações de mica-quartzo xisto e rocha calcissilicática (Tabela 3). Os

protólitos destes quartzitos são interpretados como quartzo arenito com

pequenas frações de argila e/ou feldspato, e arenito argiloso.
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A Formação São Tomé consiste essencialmente de xistos com

proporções muito variadas de quartzo, micas e plagioclásio, sem indícios de
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fusão parcial (Tabela 4). Ocorrem esparsas intercalações delgadas de rocha

calci-silicática e mármore. Os xistos são constituídos de quartzo (30-60%),

plagioclásio (5-30%), biotita (15-30%), muscovita (0-25%), granada (0-10%),

estaurolita (0-15%) e sillimanita (0-5%), além de traços de feldspato potássico,

turmalina, cordierita, apatita, zircão, titanita e opacos. A paragênese

sincinemática à foliação regional (Sn) dos xistos ricos em mica inclui granada,

estaurolita e sillimanita fibrosa, caracterizando fácies anfibolito baixo a médio. A

turmalina, que pode ser localmente abundante, parece ser sempre um produto

do metassomatismo de contato causado por intrusões graníticas e

pegmatíticas. Muscovitização de biotita e de sillimanita também são

observadas próximo a contatos intrusivos. Metamorfismo de contato é

responsável por geração de estaurolita e sillimanita que constituem

porfiroblastos caoticamente distribuídos, e talvez da rara cordierita. Os

processos de alteração retrometamórfica, quase sempre incipientes, são

cloritização de biotita, saussuritização e sericitização de plagioclásio. Os

principais protólitos da Formação São Tomé seriam pelitos e arenitos

grauvaquianos, e arenitos arcoseanos argilosos ou arenitos lítico-feldspáticos.

A grande freqüência de quantidades muito significativas de plagioclásio indica

área-fonte rica em rochas do campo composicional granodiorito-tonalito-diorito.

A Formação Palmital do Sul é composta de xistos a gnaisses, com

delgadas intercalações de quartzito micáceo e/ou arcoseano, e rocha

calcissilicática. Os xistos/gnaisses são constituídos de quartzo (20-60%),

plagioclásio (0-40%), biotita (10-60%), muscovita (0-35%), microclina (0-25%),

granada (0-25%), sillimanita (0-25%) e estaurolita (0-10%). A paragênese

sincinemática à foliação regional (Sn) geralmente inclui granada, estaurolita e

sillimanita fibrosa, caracterizando predomínio fácies anfibolito baixo a médio. O

protólito predominante é interpretado como pelito grauvaquiano (Tabela 5). A

abundância de plagioclásio nos xistos Palmital do Sul também sugere fontes

ricas em rochas de composição granodiorito-tonalito-diorito.

A primeira rocha vulcânica descoberta no Grupo Rio Doce está

intercalada em xisto bandado da Formação Palmital do Sul, a sudoeste da

localidade de Tabaúna (afloramento TV-126, Fig. 15 e 16), onde ocorre rocha

metavulcânica bandada, bem preservada do metamorfismo e deformação

regionais (Fig. 17). Os bandamentos da rocha metavulcânica e do xisto
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Palmital do Sul são paralelos (Fig. 17A). O xisto Palmital do Sul apresenta

pequenas irregularidades (degraus) no contato com a metavulcânica, sugerindo

pavimento erosivo anterior ao vulcanismo (Fig. 17C). Não se observam indícios

de efeitos térmicos neste contato (e.g., chilled margin na rocha metavulcânica).
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A rocha metavulcânica tem textura clástica, caracterizada pela presença

de componentes fragmentários maiores imersos em matriz quartzo-feldspato-

micácea de granulação fanerítica muito fina a afanítica, incipientemente foliada

(Fig. 17B,C; Fig, 18). Estes componentes maiores são cristais de plagioclásio e

agregados policristalinos, em formas as mais diversas (retangulares,

triangulares, ovóides, lobadas), com arestas vivas (quebradas) a curvilíneas. O

bandamento da rocha metavulcânica indica acamamento dado pela variação

na quantidade de componentes maiores em relação à matriz. Os fenocristais e

agregados policristalinos apresentam bordas claras, mesmo nas arestas

resultantes de quebramento, que denunciam interação térmica com a matriz ou

resfriamento rápido durante o transporte. No afloramento (um lajedo de curso

d'água) ocorre somente um fragmento maior (~ 10 cm), cinza escuro, com

seção em forma de losango (Fig. 17D,E). Este fragmento apresenta granulação

crescente e índice de cor decrescente das bordas para o centro, sugerindo

resfriamento centrípeto de massa magmática. Entre dois lados deste fragmento

e a rocha metavulcânica ocorre uma franja clara, rica em minerais félsicos de

granulação fina em relação à rocha metavulcânica  (Fig. 17E). O fragmento é

interpretado como uma bomba vulcânica (i.e., massa de magma com tamanho

maior que 6,5 cm, ejetado pelo aparelho vulcânico), que permaneceu no seu

local de queda. A franja clara seria o resultado da interação térmica ocorrida

nas arestas de repouso da bomba (i.e., um indicador de topo e base, e da

ausência de transporte pós-queda).

Os fenocristais de plagioclásio da rocha metavulcânica têm bordas

denteadas e estão geminados segundo as leis da Albita e Carlsbad (Fig. 18A).

A biotita ocorre em palhetas bem desenvolvidas e mostra a cor vermelha

característica de biotita titanífera de alta temperatura. Os agregados

policristalinos são constituídos essencialmente de quartzo intercrescido com

feldspato potássico e também podem apresentar bordas denteadas (Fig.

18B,C). Zircão, titanita, allanita e opacos são acessórios. Mica branca, epidoto

e clorita são minerais de alteração do plagioclásio e da biotita.

A rocha metavulcânica da Formação Palmital tem composição média de

quartzo (40%), plagioclásio (35%), biotita (10%) e feldspato potássico (5%).

Estes valores a classificam no diagrama QAP como dacito com proporções

Q50A6,3P43,7 (correspondente ao limite dos campos do tonalito e granodiorito).
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Entretanto, as feições texturais descritas anteriormente evidenciam que se trata

de rocha piroclástica, ou seja, um tufo dacítico, no qual predomina a fração

cinza (< 2 cm) sobre a fração lapilli (2 a 6,5 cm). A presença de bomba

vulcânica sem nenhuma evidência de transporte pós-queda e a quantidade

significativa de fração lapilli (cerca de 20-30%) sugerem deposição

relativamente próxima do local de ejeção do edifício vulcânico.

Tabela 3. Petrografia de rochas da Formação João Pinto: qz, quartzo; pl, plagioclásio; K-f,
feldspato potássico; bt, biotita; gr, granada; mu, muscovita.

Amostra Rocha qz pl K-f bt mu Protólito
MJ-199A Muscovita-estaurolita-feldspato-mica-quartzo xisto X X X X X arenito

grauvaquiano
MJ-199B Quartzito impuro X X quartzo arenito

MJ-199C Quartzito impuro X X X X X quartzo arenito

MJ-356 Quartzito impuro X X X quartzo arenito

TV-113 Quartzito impuro X X X quartzo arenito
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Tabela 4 (parte 1). Petrografia de rochas da Formação São Tomé: qz, quartzo; pl,
plagioclásio; K-f, feldspato potássico; bt, biotita; mu, muscovita; gr, granada; st, estaurolita, sl,
sillimanita.
Amostra Rocha qz pl K-f bt mu gr st sl Protólito
VS-19 Sillimanita-granada-plagioclásio-quartzo-mica

xisto
X X X X X X pelito

grauvaquiano
VS-21 Sillimanita-granada-quartzo-mica xisto X X X X pelito

VS-74 Sillimanita-granada-quartzo-mica xisto X X X X X pelito

VS-204 Mica-plagioclásio-quartzo xisto X X X X arenito
grauvaquiano

VS-268 Microclina-sillimanita-plagioclásio-quartzo-mica
xisto

X X X X X X pelito
grauvaquiano

VS-24 Microclina-sillimanita-plagioclásio-quartzo-mica
xisto

X X X X X X pelito
grauvaquiano

VS-272 Plagioclásio-quartzo-mica xisto com turmalina X X X X pelito
grauvaquiano

VS-375 Microclina-granada-plagioclásio-quartzo-mica
xisto

X X X X X pelito
grauvaquiano

PC-13 Granada-biotita-plagioclásio-quartzo xisto X X X X arenito
grauvaquiano

PC-64 Sillimanita-mica-plagioclásio-quartzo xisto X X X X X arenito
grauvaquiano

PC-69 Granada-plagioclásio-quartzo-mica xisto X X X X X pelito
grauvaquiano

RH-157 Microclina-sillimanita-granada-plagioclásio-
quartzo-biotita xisto

X X X X X X pelito
grauvaquiano

FG-08 Estaurolita-plagioclásio-quartzo-mica xisto X X X X X pelito
grauvaquiano

WL-60 Microclina-plagioclásio-quartzo-mica xisto X X X X X pelito
grauvaquiano

WL-61 Sillimanita-plagioclásio-quartzo-mica xisto X X X X X pelito
grauvaquiano

WL-31 Sillimanita-plagioclásio-quartzo-mica xisto X X X X X pelito
grauvaquiano

VS-208 Estaurolita-granada-plagioclásio-quartzo-mica
xisto

X X X X X X pelito
grauvaquiano

MJ-36 Microclina-quartzo-mica xisto com turmalina X X X X pelito

MJ-104 Plagioclásio-quartzo-mica xisto X X X X pelito
grauvaquiano

MJ-04 Plagioclásio-quartzo-mica xisto com turmalina X X X X pelito
grauvaquiano

MJ-93 Granada-estaurolita-quartzo-mica xisto X X X X X pelito

VS-234 Sillimanita-granada-quartzo-mica xisto
com turmalina

X X X X X X pelito
grauvaquiano

WL-192 Sillimanita-quartzo-mica xisto com cordierita X X X X pelito
grauvaquiano

TV-01A Sillimanita-granada-quartzo-mica xisto X X X X X pelito

VS-20A Microclina-granada-plagioclásio-quartzo-biotita
xisto

X X X X X pelito
grauvaquiano

TV-32A Sillimanita-granada-mica-quartzo xisto X X X X X arenito argiloso

VS-243 Microclina-silimanita-granada-plagioclásio-
quartzo-mica xisto com cordierita

X X X X X X X pelito
grauvaquiano

TV-61 Estaurolita-granada-plagioclásio-quartzo-mica
xisto com turmalina

X X X X X X pelito
grauvaquiano

MJ-36B Microclina-biotita-quartzo xisto com turmalina X X X X arenito argiloso

TV-31 Granada-plagioclásio-quartzo-mica xisto
com turmalina

X X X X pelito
grauvaquiano

TV-126A Microclina-granada-plagioclásio-quartzo-biotita
xisto

X X X X X pelito
grauvaquiano

TV-84 Granada-biotita-plagioclásio-quartzo xisto/gnaisse X X X X arenito
grauvaquiano

TV-85 Granada-biotita-plagioclásio-quartzo xisto X X X X arenito
grauvaquiano

TV-96 Granada-sillimanita-plagioclásio-quartzo-mica
xisto com cordierita

X X X X X X pelito
grauvaquiano

TV-99 Sillimanita-granada-plagioclásio-quartzo-biotita
xisto

X X X X X pelito
grauvaquiano
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Tabela 4 (parte 2). Petrografia de rochas da Formação São Tomé: qz, quartzo; pl,
plagioclásio; K-f, feldspato potássico; bt, biotita; gr, granada; mu, muscovita; gr, granada; st,
estaurolita; sl, sillimanita.

Amostra Rocha qz pl K-f bt mu gr st sl Protólito
TV-05A Microclina-mica-plagioclásio-quartzo xisto X X X X X arenito

grauvaquiano
TV-05B Microclina-mica-plagioclásio-quartzo xisto X X X X X arenito

grauvaquiano
TV-31A Granada-biotita-plagioclásio-quartzo xisto X X X X arenito

grauvaquiano
TV-31B Mica-plagioclásio-quartzo xisto X X X X arenito

grauvaquiano
TV-31C Granada-biotita-plagioclásio-quartzo xisto X X X X arenito

grauvaquiano
TV-32B Granada-sillimanita-estaurolita-quartzo-mica

xisto
X X X X X X pelito

TV-32C Biotita-plagioclásio-quartzo xisto X X X arenito
grauvaquiano

TV-32D Plagioclásio-quartzo xisto com pouca mica X X X X arenito
arcoseano

TV-32E Plagioclásio-quartzo xisto com pouca mica X X X arenito
arcoseano

TV-32F Plagioclásio-quartzo xisto com pouca mica X X X X arenito
arcoseano

TV-32H Granada-mica-plagioclásio-quartzo xisto X X X X X arenito
grauvaquiano

Tabela 5. Petrografia de rochas da Formação Palmital do Sul. qz, quartzo; pl, plagioclásio; K-f,
feldspato potássico; bt, biotita; mu, muscovita; gr, granada; st, estaurolita; sl, sillimanita
Amostra Rocha qz pl K-f bt mu gr st sl Protólito
MP-757A Granada-microclina-plagioclásio-quartzo-mica

xisto
X X X X X X pelito

grauvaquiano
MP-757B Estaurolita-sillimanita-quartzo-muscovita xisto X X X X pelito

MP-813 Granada-plagioclásio-quartzo-biotita xisto X X X X pelito
grauvaquiano

MP-958 Sillimanita-granada-plagioclásio-quartzo-mica
xisto

X X X X X pelito
grauvaquiano

MP-756A Estaurolita-microclina-plagioclásio-quartzo-mica
xisto

X X X X X X pelito
grauvaquiano

MP-745B Microclina-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X pelito
grauvaquiano

MP-997B Sillimanita-granada-plagioclásio gnaisse X X X X pelito
grauvaquiano

MP-755 Plagioclásio-quartzo-mica xisto X X X X pelito
grauvaquiano

MP-777 Plagioclásio-quartzo-biotita xisto X X X pelito
grauvaquiano

TV-126 Metavulcânica bandada X X X X X tufo dacítico
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A Formação Tumiritinga consiste de xistos, às vezes com aspecto

gnáissico, com intercalações de rochas calci-silicáticas (Tabela 6). Os xistos e

gnaisses são constituídos de quartzo (20-40%), plagioclásio (10-35%), biotita

(15-30%), granada (0-10%), sillimanita (0-10%), feldspato potássico (0-10%),

muscovita (0-10%) e traços de estaurolita, cordierita, apatita, titanita e zircão.

Tabela 6. Petrografia de rochas da Formação Tumiritinga: qz, quartzo; pl, plagioclásio; K-f,
feldspato potássico; bt, biotita; gr, granada; mu, muscovita; gr, granada; st, estaurolita; sl,
sillimanita.

Amostra Rocha qz pl K-f bt mu gr sl Protólito
TV-08 Sillimanita-granada-plagioclásio-quartzo-biotita xisto X X X X X X pelito

grauvaquiano
TV-21A Feldspato potássico-biotita-quartzo-plagioclásio xisto X X X X X pelito

vulcanoclástico
TV-24 Granada-feldspato-quartzo-mica xisto milonítico X X X X X X pelito

grauvaquiano
TV-156F Feldspato potássico-biotita-quartzo-plagioclásio xisto X X X X X X pelito

vulcanoclástico
WL-214 Sillimanita-feldspato-quartzo-mica xisto

com turmalina
X X X X X X pelito

grauvaquiano
WL-94 Granada-plagioclásio-quartzo-biotita xisto milonítico X X X X pelito

grauvaquiano
WL-360 Feldspato potássico-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X pelito

grauvaquiano
TV-26A Sillimanita-granada-plagioclásio-quartzo-biotita xisto X X X X X pelito

grauvaquiano
TV-26B Granada-plagioclásio-quartzo-biotita xisto X X X X pelito

grauvaquiano
WL-275 Feldspato potássico-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X pelito

grauvaquiano
WL-26 Feldspato-quartzo-mica xisto X X X X X pelito

grauvaquiano
WL-09 Sillimanita-feldspato-quartzo-mica xisto X X X X X X pelito

grauvaquiano
WL-352 Feldspato-quartzo-mica xisto X X X X X pelito

grauvaquiano

O plagioclásio das amostras TV-08 e TV-24 é oligoclásio intermediário

(em média Ab78An22) e a granada é almandina (em média Alm73Gro3Py14Sp10),

conforme revelam análises de microssonda eletrônica (Castañeda et al., 2007).

A paragênese sincinemática à foliação regional dos xistos ricos em biotita

geralmente inclui granada e/ou sillimanita, sendo muito rara e escassa a

estaurolita. Indícios de fusão parcial ocorrem localmente, na forma de vênulas

quartzo-fedspáticas, mas são incipientes. Determinação quantitativa das

condições de pressão e temperatura foi realizada, a partir de análises de

microssonda eletrônica, com o uso do programa Thermocalc, sobre as

amostras TV-24 (T = 468 ± 50 ºC; P = 4,96 ± 1 kb) e TV-8 (T = 638 ± 76 ºC; P =

4,56 ± 1 kb), indicando metamorfismo variável desde a transição de fácies xisto

verde/anfibolito à fácies anfibolito alto (Castañeda et al., 2007). Os protólitos da
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maioria dos xistos e gnaisses são interpretados como pelitos grauvaquianos,

com significativa contribuição de plagioclásio, sugerindo área-fonte rica em

rochas de composição granodiorito-tonalito-diorito.

 Em trabalhos da tese descobriu-se rocha metavulcanoclástica bandada,

representada por feldspato potássico-biotita-quartzo-plagioclásio xisto (Tabela

6), em afloramentos da Formação Tumiritinga (TV-21 e TV-156,  Fig. 15 e 16).

O bandamento reflete variações na proporção de feldspato e quartzo, em

relação à biotita. Esta rocha é constituída, essencialmente, de plagioclásio (30-

50%), quartzo (25-30%), biotita (5-20%) e feldspato potássico (5-10%). Os

extremos dos conteúdos de minerais félsicos plotam no campo dos dacitos.

Granada, muscovita, zircão, titanita e opacos são minerais acessórios

escassos. Os cristais maiores de plagioclásio são zonados e/ou maclados,  e

podem se apresentar denteados e/ou quebrados (Fig. 19). Determinação

qualitativa da composição do plagioclásio sugere oligoclásio sódico.

Ocorrem também agregados de quartzo e feldspato, similares aos da

rocha metavulcânica da Formação Palmital do Sul (Fig. 18), que se

sobressaem na matriz foliada. A foliação é materializada por biotita, finos

cristais estirados de quartzo e fitas de quartzo subgranulado. A granada é

muito escassa e se apresenta em poiquiloblastos. Sericitização e

saussuritização são processos de alteração muito incipientes. O protólito desta

rocha é interpretado como pelito vulcanoclástico, originado a partir da
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deposição de cinzas (< 2 mm), de composição dacítica, com provável

contribuição de sedimentos de outras fontes. A rocha metavulcanoclástica

Tumiritinga representa deposição distal, em relação à rocha metapiroclástica

da Formação Palmital do Sul.

O Complexo Nova Venécia consiste de paragnaisses com intercalações

de rocha calci-silicática (Fig. 14 e 15; Tabela 7). Em mapas anteriores (e.g.,

Vieira, 1997), parte da área de exposição deste complexo foi considerada como

pertencente à Formação Tumiritinga. Os paragnaisses têm composição

kinzigítica, i.e., são constituídos de quartzo (30-40%), oligoclásio (20-30%),

feldspato potássico (5-15%), biotita (15-30%), granada (0-10%), sillimanita (0-

10%) e cordierita (0-10%), tendo grafita, apatita, monazita, sulfeto, titanita e

zircão como minerais acessórios. A foliação regional, localmente milonítica, é

materializada principalmente pela biotita, sillimanita fibrosa e cristais estirados

de quartzo, cordierita, plagioclásio e granada. Veios graníticos e pegmatíticos,

discordantes e concordantes com a foliação regional, registram mais de um

episódio de fusão parcial. O metamorfismo regional situa-se na transição de

fácies anfibolito-granulito. Os dados geotermobarométricos, obtidos com uso do

programa Thermocalc, para a amostra TV-40 indicam condições de

metamorfismo de 725 ± 35 ºC a 4,43 ± 0.46 kb, similares àquelas da área-tipo

do Complexo Nova Venécia, nos arredores da cidade homônima situada na

região norte do Espírito Santo (Castañeda et al., 2007). O protólito dos

paragnaisses seriam pelitos grauvaquianos, provindos de fontes ricas em

rochas do campo composicional granodiorito-tonalito.

Tabela 7. Petrografia de rochas do Complexo Nova Venécia: qz, quartzo; pl, plagioclásio; K-f,
feldspato potássico; bt, biotita; gr, granada; sl, sillimanita; cd, cordierita.
Amostra Rocha qz pl K-f bt gr sl cd Protólito
TV-02 Sillimanita-cordierita-granada-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X X X pelito

grauvaquiano
VS-05C Feldspato potássico-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X pelito

grauvaquiano
VS-12 Sillimanita-granada-biotita gnaisse milonítico X X X X X X pelito

grauvaquiano
TV-36 Sillimanita-cordierita-granada-biotita gnaisse X X X X X X X pelito

grauvaquiano
TV-40 Sillimanita-cordierita-granada-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X X X pelito

grauvaquiano
VS-259 Sillimanita-cordierita-granada-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X X pelito

grauvaquiano
RH-81 Granada-feldspato potássico-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X X pelito

grauvaquiano
RH-161 Sillimanita-cordierita-granada-plagioclásio-biotita gnaisse X X X X X pelito

grauvaquiano
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CAPÍTULO 7. ESTRATIGRAFIA E TECTÔNICA

Este capítulo apresenta a descrição dos perfis estratigráfico-estruturais

referidos como: 1, Governador Valadares - Tumiritinga - Galiléia; 2, Linópolis -

Mendes Pimentel - Itabirinha de Mantena; 3, Central de Minas - Mantena; 4,

Conselheiro Pena - Crenaque - Resplendor; 5, oeste da Serra João Pinto - sul

de Conselheiro Pena; e 6, Ipanema - noroeste de Baixo Guandu (Fig. 20 e 36).

Adota-se a notação estrutural tipo Clar (azimute do sentido/valor do ângulo).
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7.1. Perfil 1

Esta seção tem início nos arredores de Governador Valadares e termina

em Galiléia (Fig. 20 e 21). Ela sintetiza observações realizadas em

afloramentos situados ao longo das rodovias Br-381 e Br-259, ao largo da

margem esquerda do Rio Doce, e da linha ferroviária Vitória-Minas, na margem

direita deste curso d'água (afloramentos também na Fig. 16).

No segmento ocidental do perfil ocorrem unidades tonalíticas do arco

magmático neoproterozóico, que apresentam deformação em magnitude

variável, mas geralmente milonítica (Fig. 21). A primeira estação de campo da

seção (TV-6; Fig. 21) é um extenso afloramento do milonito-gnaisse

Governador Valadares que, estruturalmente, se caracteriza por bandamento

gnáissico paralelo à foliação regional de caráter milonítico, com atitude média

em torno de 105/15 (máximo em 265/68 no diagrama de pólos 1a, Fig. 21) e

lineação de estiramento/mineral em torno de 085/10 (estereograma 1b, Fig.

21). Os principais indicadores cinemáticos são sigmóides de porfiroclastos de

feldspato e de enclaves máficos rotacionados ou não, dobras assimétricas

apertadas e foliação S-C, que evidenciam movimento reverso, topo para oeste,

rumo ao Cráton do São Francisco (Fig. 22). No afloramento TV-155 ocorre uma

lasca (ou grande xenólito) de sillimanita-granada paragnaisse milonitizado,

ladeado pelo milonito-gnaisse tonalítico. Estes afloramentos se enquadram na

espessa e lateralmente extensa zona de cisalhamento que transportou a região
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frontal do arco magmático para oeste, sobre a zona com restos ofiolíticos

(Formação Ribeirão da Folha e lascas de rochas meta-ultramáficas

associadas) e sobre o embasamento (Fig. 9).

O Ortognaisse Tonalítico Derribadinha, de pequena área de exposição, é

composto de hornblenda-biotita gnaisse com textura protomilonítica a

milonítica, apresentando faixas esfarrapadas de anfibolito, migmatizado

localmente.  Acha-se limitado por zonas de cisalhamento cujo movimento foi

interpretado como reverso, topo para oeste, de acordo com o quadro geral

deste segmento do perfil.
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O Gnaisse Tonalítico São Vítor é uma unidade dominada por

hornblenda-biotita gnaisse de granulação média a grossa, composição

tonalítica a granodiorítica. Nas zonas de cisalhamento as rochas são

protomiloníticas a miloníticas. Possui xenólitos de sillimanita-biotita xisto (Fig.

23), cordierita-sillimanita micaxisto, sillimanita-mica-quartzo xisto, sillimanita-

biotita-quartzo-muscovita xisto e de rocha calcissilicática, que se interpreta

como derivados da Formação Tumiritinga. Localmente, ocorre fusão parcial

incipiente indicada por veios graníticos paralelos à foliação e/ou discordantes

(Fig. 23).

No perfil 1, a Formação Tumiritinga começa a ocorrer expressivamente

a partir dos arredores da estação TV-21 (Fig. 22). Neste segmento da seção, a

Formação Tumiritinga consiste de sillimanita-granada-plagioclásio-biotita xisto

bandado, com intercalações de rocha metavulcanoclástica (Fig. 19), rocha

calcissilicática e mármore (Fig. 24).

Nos xistos destaca-se expressivo bandamento, com níveis mais

quartzosos e níveis mais micáceos, sugerindo acamamento gradacional (mais

arenoso a mais pelítico; ver Capítulo 6). O biotita xisto geralmente apresenta

foliação anastomosada ao redor de profiroblastos/porfiroclastos de granada e

feldspato. Há duas gerações de granada, uma sincinemática e outra pós-

cinemática à foliação regional. Ambas possuem inclusões de plagioclásio,

quartzo, biotita e pirita  e monazita (identificadas em microssonda).

As intercalações de rocha metavulcanoclástica dacítica são delgadas

(decimétricas) e foram, pela primeira vez, identificadas nesta unidade (ver
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Capítulo 6). A rocha metavulcanoclástica possui textura milonítica. É composta

por uma matriz constituída por plagioclásio, feldspato potássico, quartzo e

biotita. Ocorrem fenocristais de plagioclásio euédricos, zonados, maclados e

quebrados (Fig. 19). A biotita ocorre em palhetas curtas, castanho-

avermelhadas dispostas segundo a foliação regional. Algumas palhetas estão

alteradas para moscovita. O quartzo possui forte extinção ondulante e

geralmente, forma fitas subgranuladas (ribbons).

A rocha calcissilicática ocorre na forma de lentes centimétricas até

bancos com espessura superior a 5 metros. Em geral, esta rocha é bandada a

laminada, tem cor verde a verde-escura com níveis mais quartzosos que

outros. Entre as localidades de São Vítor e Alto de Santa Helena ocorrem

camadas de mármore com espessura centimétrica a métrica.

A foliação regional (Sn), geralmente milonítica, tem atitude variável em

70-90/10-80. A lineação de estiramento mineral possui caimento em 85-135/10-

65. O diagrama de pólos de foliação (149 medidas; Fig. 22, 2a) para, tem

máximo segundo 268/56. O estereograma das medidas de lineação de

estiramento mineral, contida em Sn, mostra máximo em 83/56 (Fig. 22, 2b).

Os indicadores cinemáticos, tais como caudas assimétricas em granada

e feldspato, boudins de quartzo assimétricos, sigmóides de foliação e estrutura

S-C evidenciam movimento tectônico reverso, topo para oeste (Fig. 24). O

dobramento principal tem Sn como superfície plano-axial e é assimétrico

apertado, tipo flanco longo-flanco curto, a isoclinal, com vergência para oeste.

Ocorrem dobras relativamente abertas, posteriores, de eixos aproximadamente

norte-sul. Os veios quartzo-feldspáticos concordantes apresentam-se

boudinados e lenticularizados. Os veios quartzo-feldspáticos discordantes são

irregulares e, por vezes, configuram tension-gashes. Em alguns afloramentos

observam-se clivagens espaçadas subverticais, com direção nos azimutes 210

e 300.

O tonalito foliado Galiléia é a unidade que ocorre no segmento oriental

do perfil 1, nas proximidades da cidade homônima (Fig. 22; ver também

Capítulo 5). A foliação regional (Sn) impressa no tonalito Galiléia tem mergulho

para leste, nos arredores do contato com a Formação Tumiritinga, e para

oeste, nos arredores de Galiléia, delineando um sinforme  (lineação b = 217/3,

Fig. 22, 3a). Os autólitos dioríticos estão achatados na foliação regional e
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estirados segundo a lineação mineral contida em Sn. Há, entretanto, raros

locais onde o Tonalito Galiléia está quase livre da foliação regional em estado

sólido, embora apresente alguma orientação de fluxo ígneo, e os autólitos

apresentam formas grosseiramente circulares.
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7.2. Perfil 2
 

Ao longo desta seção, com início a norte de Linópolis e término a sul de

Itabirinha de Mantena, ocorrem xistos da Formação São Tomé, tonalito foliado

da Suíte G1, paragnaisse do Complexo Nova Venécia, granito foliado da Suíte

G2 e uma intrusão da Suíte G5 (Fig. 20 e 25). O perfil 2 mostra complexidade

estrutural muito maior que o perfil 1, em decorrência do dobramento marcante,

particularmente registrado pela Formação São Tomé, e zonas de cisalhamento

oblíquas a transcorrentes dextrais (Fig. 21 e 25).

A norte da localidade de Linópolis, na calha do Córrego do Divino (TV-

32; Fig. 25) ocorre uma sucessão de metarenitos bandados a laminados da

Formação São Tomé, que foi interpretada por Pedreira et al. (1997) como

representante de turbiditos marinhos. Este pacote está dobrado isoclinalmente,

com eixos de direção WNW-ESE e caimento fraco para WNW (300/10°). O

metamorfismo, indicado pela paragênese dos metapelitos (quartzo +

plagioclásio + biotita +  granada ± estaurolita ± sillimanita) atingiu a fácies

anfibolito médio.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 57

Apesar da deformação e metamorfismo, as rochas da Formação São

Tomé que afloram no Córrego do Divino (estação TV-32) permitem interpretar

diferentes contribuições das frações areia, silte e, além de mostrar estruturas

sedimentares preservadas. Estas rochas são aqui também interpretadas como

turbiditos de areia e lama, conforme a sequência de Bouma (1962), das fácies

representantes de arenitos maciço a gradado (Ta), arenito com laminação

planar (Tb), arenito pelítico com laminação convoluta (Tc), arenito fino a siltito

com laminação planar (Td) e pelito (Te), (Fig. 26).

Os arenitos e siltitos, representados por xistos ricos em quartzo e

plagioclásio ("quartzito impuro"), contêm proporções diversas de biotita (ou de

muscovita) que evidenciam contribuições de quantidades diferentes de lama

aluminosa (i.e., fração argila; Tabela 4). Uma interpretação alternativa para o

aumento do conteúdo de mica nos arenitos de granulação mais grossa é o

aporte de fragmentos de rocha. Entretanto, embora a granulação seja (muito)

influenciada pelo metamorfismo (e localmente, pela deformação milonítica), os

arenitos da Formação São Tomé tendem a se enriquecer em mica à medida

que quartzo e plagioclásio diminuem em tamanho médio, sugerindo tratar-se de

acamamento gradacional (Fig. 26 e 27). Uma camada de arenito pelítico

laminado (ritmito areia-pelito) apresenta laminação convoluta e base plana,

sugerindo o sentido do topo da sucessão (Fig. 26B). No conjunto, a sucessão

parece ser granodecrescente para o topo, onde ocorre espessa camada de

sillimanita-estaurolita xisto derivado de pelito rico na fração argila (fácies Te da

seqüência de Bouma; Fig. 26D). O conjunto pode ser interpretado como tendo

sido depositado a partir de correntes de turbidez de alta a baixa densidade

(Mutti & Ricci Lucchi, 1978; Pickering et al., 1986).

Esta sucessão turbidítica da Formação São Tomé é, por exemplo,

semelhante à parte inferior da Formação Pualankajärvi (Laajoki & Korkiakoski,

1988), que também experimentou metamorfismo de fácies anfibolito médio a

alto e está complexamente deformada.

As lentes de  rocha calcissilicática, constituídas essencialmente de

quartzo, plagioclásio, granada cálcica e hornblenda, representariam misturas

areno-pelito-carbonáticas a pelito-carbonáticas (Fig. 26E). Segundo Pedreira et

al. (1997), estas lentes seriam resultantes da compactação da sedimentação,
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indicando que havia intercalações de turbidito calcífero, a exemplo dos

turbiditos Tinkas do Orógeno Damara (Porada & Wittig, 1983).

A foliação regional (Sn) tem atitude muito variada em todo o perfil 2, mas

particularmente em seu segmento ocidental (Fig. 25, 1a). Neste setor são

marcantes zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais na direção N60W-

N40W (foliação milonítica ~240/80 em VS-32), que parecem cortar a foliação

regional. Ocorrem também mudanças de direção para N40E e N60E nas

imediações de Mendes Pimentel. Também foi observada uma clivagem de
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crenulação (Sn+1), que corta a foliação regional e é somente perceptível em

poucos afloramentos. Nos afloramentos visitados foram medidas lineações b

(mesodobras), com caimentos segundo 220/49, 110/55, 70/80; 300/10,

mostrando que há uma fase de dobramento que afetou a Formação São Tomé

posteriormente à foliação regional. Pegmatitos, muito comuns entre Linópolis e

Mendes Pimentel, geralmente se encaixam em concordância com a foliação

regional (Fig. 28A).

O Tonalito Gnaisse Galiléia parece ser um corpo tabular concordante

com a foliação regional, no segmento oriental da seção 2 (Fig. 25). Este

representante da Suíte G1 apresenta autólitos dioríticos, mesocráticos, com

formas elipsoidais (Fig. 28B). A foliação regional é discreta tanto no tonalito

quanto nos autólitos. O Complexo Nova Venécia é constituído por

paragnaisses que, nesta região, foram correlacionados à Formação Tumiritinga

(Vieira, 1997). Consiste de cordierita-granada-sillimanita biotita gnaisse,

granada-cordierita-biotita gnaisse, cordierita-sillimanita-biotita gnaisse,

cordierita biotita gnaisse, com freqüentes lentes de rochas calcissilicáticas.
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Nesta seção, o Complexo Nova Venécia se estrutura em sinformais de

dimensões muito variáveis, desde a escala de afloramento até regional. Os

diagramas de pólos de foliação, a partir de 17 medidas, indica  a ocorrência de

concentrações de pólos nas porções NE e SW, e uma outra situada na parte

sudeste do grande círculo, mostrando foliação horizontal (Fig. 25; diagrama 3).

O traçado estatístico de um plano π , indica um eixo  β com 320/80,

confirmando a interpretação de uma sinforme, com base nas medições

efetuadas nas campanhas de campo.

O representante da Suíte G2, cavalgado pelo Complexo Nova Venécia,

foi correlacionado ao Granito Ataléia (Vieira, 1997), que consiste de biotita

granito granatífero, fino, portador da foliação regional, rico em veios

pegmatíticos de pequeno porte.

A intrusão  de Vargem Grande, de dimensão batolítica, representa o

Granito Caladão da Suíte G5. O litotipo predominante é granito porfirítico, de

tonalidade rosa, rico em fenocristais de feldspato potássico, de 2 a 7 cm de

comprimento, que chegam a predominar sobre a matriz. Os fenocristais são

geralmente bem formados e estão imersos em matriz média a grossa, biotítica.

Orientação de fluxo ígneo ocorre localmente.
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7.3. Perfil 3

Esta seção tem início nos arredores de Central de Minas e termina em

Mantena e expõe, predominantemente, granitos deformados da Suíte G2 e

paragnaisses do Complexo Nova Venécia (Fig. 20 e 29). A estruturação geral,

monitorada pelo estudo da foliação regional (Sn), apresenta mergulho de

médio a alto ângulo no sentido oeste.

No extremo ocidental do perfil ocorre o Granodiorito Boa Vista, um corpo

intrusivo no Complexo Nova Venécia (Fig. 29). Trata-se de granitóide da Suíte

G2, cuja composição varia de granodiorítica a granítica. É uma rocha de cor

cinza clara, granulação fina a média, incipientemente foliada, com cristais de

granada que atingem 0,5 cm e textura localmente protomilonítica.

O Complexo Nova Venécia (anteriormente designado como Formação

Tumiritinga nesta área; Vieira, 1997) é constituído predominantemente por

paragnaisses da associação kinzigítica, cujo aspecto xistoso ressalta em

função do intemperismo. São paragnaisses com proporções variadas de
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granada, biotita, sillimanita e cordierita, associadas a quartzo e feldspato

(Figura 30). Plagioclásio (oligoclásio) predomina sobre feldspato potássico. Os

minerais acessórios são turmalina, grafita, apatita, monazita, sulfeto e zircão.

Intercalações de rocha calcissilicática são relativamente freqüentes. A foliação

regional (Sn) mergulha sistematicamente para oeste e os indicadores

cinemáticos, tais como caudas assimétricas em granada e feldspato, boudins

assimétricos em veios de quartzo, sigmóides de quartzo e estruturas S-C,

registram transporte tectônico de topo para leste. A foliação regional,

geralmente milonítica, tem atitudes em 268-300/60°-80°. A lineação de

estiramento mineral mostra caimento em 270-350/55°-80°. O dobramento é

intenso, tanto em escala de afloramento como em escala regional, e se

caracteriza por dobras assimétricas apertadas a isoclinais, vergentes para

leste. Estes paragnaisses ocorrem como restitos e xenólitos nos granitos da

Suíte G2.
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O granito Floresta é um corpo correlato do granito Ataléia, sendo ambos

pertencentes à Suíte G2 (Fig. 29). O corpo Floresta é um granito rico em

granada e biotita, marcantemente foliado, em parte milonitizado, que aloja

corpos pegmatíticos concordantes e portadores da foliação regional, assim

como pegmatitos discordantes de Sn (Fig. 31). Restitos e xenólitos de

paragnaisse são observados particularmente próximo ao contato.

O Granito Ataléia, que aflora ao longo do perfil 3, representa um

granada-biotita granito a granodiorito, gnaissificado, de cor cinza, granulação

média a fina, rico em veios e bolsões pegmatíticos. Xenólitos de rochas

calcissilicáticas a quartzo, plagioclásio, diopsídio, biotita, tremolita e granada,

são comuns. O diagrama 2a (Fig. 29) mostra certa dispersão dos pólos da

foliação Sn em relação ao Complexo Nova Venécia (1a).

O Granito Nanuque, também da Suíte G2, apresenta topografia elevada

com formas alongadas grosseiramente na direção N-S. Está em contato, por
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falhas de empurrão, com o Granito Ataléia e Complexo Nova Venécia (Fig. 29).

Esta unidade consiste de granada-biotita granito foliado a milonitizado, de cor

cinza e granulação média a grossa. Porfiroclastos rotacionados de feldpato

potássico com caudas de recristalização assimétricas e outros indicadores

cinemáticos evidenciam transporte tectônico reverso, de topo para leste, ao

longo da foliação regional (Fig. 32).

O Complexo Nova Venécia reaparece, provavelmente como uma lasca

tectônica, entre os granitos Nanuque e Carlos Chagas, no segmento oriental da

seção (Fig. 29). O diagrama 3a mostra que a foliação regional tem mergulho

predominantemente para oeste, mas está dobrada (o traçado estatístico de um

plano π  indica um eixo β com 297/32).

O Leucogranito Carlos Chagas é uma unidade que representa o

granada-biotita leucogranito de granulação grossa, foliado a milonitizado,

geralmente ocelar, amplamente predominante no segmento oriental do perfil 3

(Fig. 29 e 32). Regionalmente, a foliação Sn impressa no Leucogranito Carlos

Chagas mergulha sistematicamente para leste. No contato com o Complexo
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Nova Venécia, assim como nos demais locais onde foi observado, o

Leucogranito Carlos Chagas apresenta foliação milonítica com estiramento de

feldspato potássico, quartzo, sillimanita e localmente granada. Indicadores

cinemáticos, tais como porfiroclastos rotacionados com cauda de

recristalização, evidenciam movimento reverso de topo para leste. Xenólitos de

gnaisse kinzigítico são encontrados nesta unidade. O Leucogranito Carlos

Chagas é assim chamado, por aproximação, em decorrência da pequena

quantidade de minerais máficos (embora ele não contenha muscovita primária).

Feldspato potássico pertítico predomina largamente sobre plagioclásio livre. O

diagrama de pólos de foliação (Fig. 29, 4a) mostra um plano π, que indica um

eixo  β com 02/23, de baixo ângulo, evidenciando o dobramento apertado que

às vezes se observa nesta unidade. Esta unidade também sustenta os pontões

(pães-de-açúcar) que dominam o relevo, juntamente com formas similares

esculpidas em intrusões G5.

7.4. Perfil 4

Esta seção tem início nos arredores de Conselheiro Pena, de onde

segue para Crenaque, Resplendor e Aimorés (Fig. 20). A estruturação geral,

monitorada pela foliação regional (Sn), mostra mergulho médio a alto,

persistentemente para oeste (Fig. 33).
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A Formação São Tomé está representada por espessos pacotes de

plagioclásio-quartzo-muscovita-biotita xistos, de cor cinza prateada,

apresentando bandamento composicional paralelo à foliação regional (S0//Sn).

Este bandamento é caracterizado pela alternância de camadas e lâminas ricas

em mica, alternadas com outras ricas em quartzo e plagioclásio (Fig. 34). No

xisto São Tomé existem duas gerações de biotita. A primeira materializa a

foliação regional (Sn). A segunda geração (Sn+1) associa-se a uma

clivagem/xistosidade de crenulação com kink bands (Fig. 34C). Granada,

estaurolita e sillimanita ocorrem preferencialmente, e às vezes

abundantemente, nas bandas ricas em mica. Turmalina negra é um acessório

comum nas proximidades dos contatos com granitóides (Fig. 34B). Ela ocorre

mimeticamente em relação à biotita ou caoticamente disseminada no xisto.

Uma geração tardia de estaurolita e sillimanita também está relacionada a

metamorfismo de contato. Veios de quartzo sincinemáticos e posteriores à

foliação regional são comuns. A Formação São Tomé encaixa muitos

pegmatitos, de forma e dimensões variadas, derivados dos granitóides (em

particular dos G2).
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O diagrama de pólos (1a, inclui medidas de Sn tomadas no tonalito

foliado Galiléia; Fig. 33) mostra que, no segmento ocidental do perfil, o

mergulho da foliação regional da Formação São Tomé cai marcantemente para

oeste (Sn ~ 270/45, Lx ~ 320/35). Por outro lado, o diagrama de pólos para a

extremidade oriental do perfil 4 (Fig. 33, 2a), delineia um sinforme. O traçado

estatístico de um plano π, indica um eixo  β em 147/08. O mergulho da foliação

regional cai tanto para leste, como para oeste, sugerindo que antiformes e

sinformes associam-se à tectônica de empurrões para leste, na parte oriental

da área (Fig. 25 e 33).

O tonalito foliado (ou gnaisse tonalítico) Galiléia apresenta grande

quantidade de enclaves escuros, em geral orientados e estirados segundo a

foliação regional (Fig. 35). A grande maioria destes enclaves são autólitos

dioríticos representantes de mistura de magmas (cf. Nalini 1997; Nalini et al.

2000, 2005; ver Capítulo 5). Xenólitos de granada-mica xisto com ou sem

sillimanita são minoritários, mas denunciam a contaminação do magma

tonalítico e seus autólitos que, geralmente, contêm traços de granada. A

quantidade de granada tende a aumentar na proximidade do contato com o

xisto São Tomé. A foliação regional é geralmente pervasiva e milonítica, mas

pode ser muito incipiente em áreas restritas no interior dos grandes corpos G1

(cf. Oliveira, 2001).

Na extremidade ocidental do perfil 4 evidencia-se mais uma área da

zona de inversão do mergulho da foliação regional que passa a cair para

WNW, ao contrário do que se observa poucos quilômetros a oeste. O

transporte tectônico é reverso, com movimento de topo para leste, conforme

indicado pela rotação e assimetria de porfiroblastos e porfiroclastos, sigmóides

de foliação e arranjos S-C, no xisto São Tomé, e por autólitos sigmoidais no

tonalito foliado Galiléia (Fig. 35). A comparação entre as seções 1, 2, 3 e 4 (Fig.

21, 25, 29 e 33) sugere que a zona de inversão do mergulho da foliação

regional, bem como do transporte tectônico relacionado aos empurrões, situa-

se nos arredores do meridiano 41º30' (Fig. 20; e.g., entre Galiléia e Conselheiro

Pena, quando comparados os perfis 1 e 4).

O Granito Palmital é foliado e contém muscovita, biotita e  granada. A

muscovita ocorre em agregados de finas palhetas inclusas em plagioclásio ou
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em cristais bem desenvolvidos e neoformados, indicando seu caráter primário e

a composição peraluminosa do magma (cf., Nalini et al., 2000; ver Capítulo 5).

O Granito Palmeiras ocorre em pequenos corpos intrusivos no tonalito

Galiléia. Trata-se de granito aplítico, branco, que ocorre sob a forma de diques

sem deformação (Oliveira, 2001).
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7.5. Perfil 5

Esta seção tem início a oeste da Serra João Pinto e segue até a sul de

Conselheiro Pena (Fig. 36).
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O perfil 5 também registra a zona de inversão do mergulho da foliação

regional e do transporte tectônico a ela associado (Fig. 37). No segmento

ocidental predomina mergulho para leste e transporte tectônico reverso de topo

para oeste. No segmento oriental a foliação regional mergulha dominantemente

para oeste e o transporte é reverso de topo para leste.

Ao longo do perfil 5 estão exposta rochas do Complexo Pocrane, da

Suíte G1 (tonalitos Galiléia e Cuité Velho) e das formações Palmital do Sul e

João Pinto (Fig. 37).

O Complexo Pocrane ocorre na extremidade oeste da seção, onde é

representado por rochas ortognáissicas variando de tonalítica a granítica e,

subordinadamente, granodiorítica e diorítica, de granulação fina a média. Na

estação TV-120 ocorre ortognaisse de composição tonalítica/granodiorítica e os

marcadores cinemáticos indicam falha reversa ou de empurrão, com vergência

para oeste. O diagrama de pólos (Fig. 37, 1a) mostra que a foliação tem

mergulho para leste, com ângulos relativamente altos.

O gnaisse tonalítico Cuité Velho (Suíte G1) apresenta bandas

granodioríticas a graníticas. O diagrama de pólos mostra que a foliação têm

mergulho médio de baixo ângulo para oeste (Fig. 37, 2a).
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A Formação João Pinto está representada por quartzitos puros,

feldspáticos e micáceos (Fig. 37 e 38). Estes quartzitos ocorrem sob a forma de

corpos lenticulares, alongados  e irregulares, às vezes afetados por zonas de

cisalhamento transcorrentes responsáveis pela geração de mesodobras com

eixo b verticalizado. As relações de contato da Formação João Pinto são

geralmente tectônicas, por zonas de cisalhamento, em particular com as

unidades ortognáissicas (Fig. 38).

A Formação Palmital do Sul é constituída por xistos, paragnaisses e

quartzitos, com intercalações localizadas de rochas calcissilicáticas (Tabela 5,

Fig. 37). O diagrama de pólos de foliação (Fig. 37, 3a) mostra que o traçado

estatístico de um plano π indica um eixo β em 161/11. Este diagrama mostra

um grupo de medidas com mergulho para WSW e outro grupo com mergulho

para ENE, delineando um antiforme neste segmento do perfil.

7.6. Perfil 6

Esta seção inicia-se a oeste de Ipanema e se estende até noroeste de

Baixo Guandu (Fig. 36). O perfil 6 também registra, nas extremidades ocidental

e oriental, a inversão do mergulho da foliação regional e do transporte tectônico

a ela associado, embora a parte central da seção mostre um conjunto de

antiformes e sinformes (Fig. 39).
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O Complexo Pocrane está representado por biotita ortognaisse bandado,

com ou sem hornblenda (Fig. 40A). Em zonas de cisalhamento, esta rocha é

transformada em "biotita xisto" milonítico (milonito a ultramilonito), cujos

indicadores cinemáticos (sigmóides de foliação, veios sigmoidais e outros)

evidenciam transporte tectônico reverso, topo para oeste (Fig. 40B). O

diagrama de pólos de foliação regional mostra que o traçado estatístico de um

plano π indica um eixo β em 24/11 (Fig. 39, 1a). Nesta parte da seção a

foliação regional delineia um antiforme apertado, com eixo b em 24/11.

A Formação Palmital do Sul é constituída, predominantemente, por

plagioclásio-quartzo-mica xisto e paragnaisse, com intercalações de quartzito,
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rocha calcissilicática e anfibolito provavelmente ortoderivado (Tabela 5). A

unidade ocupa uma grande extensão nesta seção, onde foram interpretados

vários antiformes e sinformes. O diagrama de pólos da foliação regional mostra

que o traçado estatístico de um plano π indica um eixo β em 28/7 (Fig. 39, 2a).

Neste diagrama visualiza-se também um conjunto de medidas de foliação com

mergulho para WNW e outro para ESE. Esta unidade, nas proximidades desta

seção, parece repousar diretamente sobre o Complexo Pocrane

(embasamento), embora esteja sobre ele descolada.

O tonalito foliado Galiléia contém autólitos de microdiorito com formas

variadas. A foliação é discreta e de mergulho variável. Também se observa

trondhjemito (TV-125). No contato entre trondhjemito e tonalito desenvolve-se

uma borda onde concentram-se minerais máficos, tais como biotita e

hornblenda.

7.7. Síntese tectônica e estratigráfica

Os perfis realizados para esta tese são representados em conjunto na

Figura 41. A comparação entre estes perfis e deles com os mapas geológicos

(Fig. 14 e 15) sugere que uma zona de inversão (ZI) do mergulho da foliação

regional (Sn) se situa em torno do meridiano 41º30', i.e., o meridiano que passa

em Galiléia (Fig. 42). A ZI tende a se posicionar mais próximo do limite oriental

do arco magmático (que é delineado pela distribuição da Suíte G1). A ZI é

também uma zona de inversão de vergência, i.e., do transporte tectônico

associado aos empurrões e dobramentos da fase sincolisional. O setor a

ocidente da ZI registra transporte tectônico de topo predominantemente para

oeste, rumo ao Cráton do São Francisco, ao passo que o setor oriental

apresenta vergência majoritariamente para leste (i.e., transporte tectônico rumo

ao Cráton do Congo, no cenário paleogeográfico). Os perfis realizados também

mostram que na parte ocidental do arco magmático a foliação regional tem

mergulho geralmente mais baixo do que na parte oriental e na região de

retroarco.

A continuidade da ZI para norte de Teófilo Otoni é ainda desconhecida.

Mas, a sul do paralelo 20º a ZI desaparece, pois os perfis apresentados por

outros autores (e.g., Cunningham et al., 1998; Pedrosa-Soares & Wiedemann-
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Leonardos, 2000; Alkmim et al., 2006) demonstram que, na região de fronteira

entre os orógenos Araçuaí e Ribeira, o transporte tectônico relacionado aos

empurrões da fase principal de deformação tangencial (D2) foi para oeste,

desde o limite do Cráton do São Francisco ao litoral atlântico.
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Na perspectiva de estabelecer o empilhamento estratigráfico do Grupo

Rio Doce, os perfis realizados, por si só, pouco esclarecem, uma vez que

muitos contatos são, de fato, tectônicos ou podem ser interpretados como tal.

Entretanto, as informações dos perfis correlacionadas com as da literatura (ver

Capítulos 4 e 5), além dos mapeamentos realizados pelo autor (Vieira, 1993,

1997) e de outros dados obtidos para a presente tese (ver Capítulos 6, 8 e 9),

permitem sugerir o seguinte:

- A Formação Palmital do Sul seria mais velha, pois, além de assentar-

se (embora descolada) diretamente sobre o embasamento (Complexo

Pocrane), contém rochas vulcânicas piroclásticas com fração lapilli e bombas

vulcânicas que sugerem sítio deposicional relativamente próximo ao edifício

vulcânico (Capítulo 6). A idade obtida para as rochas piroclásticas (ca. 585 Ma;

Capítulo 9) reforça esta sugestão.

- A Formação Tumiritinga seria correlata da Formação Palmital do Sul,

pois apresenta rochas vulcanoclásticas de mesma idade (Capítulo 9). Além

disso, a parte leste desta sedimentação, antes denominada Formação

Tumiritinga (Vieira, 1997), mas aqui re-denominada como Complexo Nova

Venécia, estaria sotoposta à Formação São Tomé. A presença de mármore,

além da abundância de rochas pelíticas, sugere ambiente marinho para a

Formação Tumiritinga. Rochas vulcanoclásticas com contribuição majoritária da

fração cinza indicam sítio deposicional distal em relação a edifícios vulcânicos.

- A Formação São Tomé, que parece ainda conter contribuição

significativa de sedimentos provindos do arco magmático, teria posição

intermediária entre as unidades portadoras de rochas vulcânicas (datadas em

ca. 585 Ma) e a Formação João Pinto que representa sedimentação madura

(quartzo arenito). A Formação São Tomé teria se depositado em ambiente

marinho por correntes de turbidez de alta a baixa concentração (plataforma

profunda a talude).

- A sedimentação João Pinto implica em exposição extensiva de áreas

tectonicamente estáveis e/ou transporte longo, sob clima úmido, para

possibilitar a depuração e sedimentação de areias muito ricas em quartzo.

No conjunto, o Grupo Rio Doce constitui um pacote com maturidade

crescente para o topo, tendo rochas vulcânicas e sedimentares com

contribuição derivada do arco magmático na pilha inferior que é, parcialmente,
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recoberta pelo pacote quartzo arenítico da Formação João Pinto. Este quadro é

característico de regiões que evoluem desde a presença de arco magmático

imaturo ao estágio avançado de arrasamento erosivo do orógeno, com

deposição em bacias marinhas vizinhas (e.g., Condie, 1993).
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CAPÍTULO 8. LITOQUÍMICA

Este capítulo apresenta os estudos litoquímicos que foram realizados

sobre amostras do metatufo da Formação Palmital do Sul, de rochas

vulcanoclásticas da Formação Tumiritinga e rochas metassedimentares das

formações Tumiritinga e São Tomé, do Grupo Rio Doce, com o objetivo de

interpretar ambientes paleotectônicos e proveniência sedimentar.

8.1. Rochas Vulcânicas e Vulcanoclásticas do Grupo Rio Doce

As amostras da rocha vulcanoclástica da Formação Tumiritinga (TV-21,

TV-21-3 e TV-156) e da rocha piroclástica (metatufo) da Formação Palmital do

Sul (TV-126) estão localizadas nas Figuras 15 e 16. Suas caracterizações de

campo e estudos petrográficos encontram-se nos Capítulos 6 e 7. Os dados

litoquímicos destas amostras estão na Tabela 8 (colocada ao fim deste item).

Apresenta-se, também, uma comparação das análises litoquímicas das

amostras do Grupo Rio Doce com dados de cinzas vulcânicas pleistocênicas,

coletadas por furos de sonda (1228A e 1229A) localizados na Bacia Salaverry,

situada na plataforma continental do Peru, imediatamente a oeste da zona

vulcânica central dos Andes (Fig. 43; D´Orazio et al., 2003; Gutierrez et al.,

2005).
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As amostras do Grupo Rio Doce (65,6%<SiO2<68,8%) mostram grande

similaridade química entre si e com as amostras de cinzas vulcânicas da Bacia

Salaverry (63,9%<SiO2<64,5%), (Tabela 8).

No diagrama de classificação de rochas vulcânicas (Cox et al., 1979)

todas as amostras do Grupo Rio Doce, assim como as cinzas vulcânicas de

Salaverry, situam-se no campo composicional do dacito (Fig. 44).

Nos diagrama das séries cálcio-alcalinas as amostras plotam no campo

cálcio-alcalino de médio potássio, à exceção da amostra TV-21, que se situa na

série cálcio-alcalina de alto potássio (Fig. 45).
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Nos diagramas de Harker (Fig. 46), assim como nas Figuras 44 e 45, a

amostra de rocha piroclástica da Formação Palmital do Sul é a que mais se

aproxima das cinzas vulcânicas da Bacia Salaverry. As amostras TV-21  e TV-

126, bem como as cinzas da Bacia Salaverry, têm valores de P2O5 nos

intervalos 0,03%-0,08% e 0,14%-0,46%, respectivamente. Estes valores são

compatíveis com aqueles reportados por Le Maitre (1976) e pelo USGS para

rochas andesíticas e dacíticas, cujos conteúdos padronizados de P2O5 variam

entre 0,15% e 0,63%.  Embora o número de amostras seja pequeno, sugere-se

que a tendência de dispersão das amostras de rochas vulcanoclásticas da

Formação Tumiritinga seria uma conseqüência da mistura dos componentes

vulcânicos com materiais sedimentares de fontes diversas (ver Capítulo 9).
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As curvas de elementos terras raras das amostras TV-126 (piroclástica)

TV-21 (vulcanoclástica) são muito semelhantes entre si e em relação às curvas

das cinzas vulcânicas da Bacia de Salaverry (Fig. 47). Todas as amostras

apresentam fracionamento similar no padrão de terras raras, ocorrendo leve

inclinação para a direita, com enriquecimento em terras raras leves e moderada

depleção em terras raras pesadas. Existe um enriquecimento em La da ordem

de cem vezes os valores condríticos em todo o conjunto de amostras e

enriquecimentos da ordem de quinze a vinte vezes nos elementos entre Dy e

Lu, apresentando-se este segmento da curva sub-horizontalizado em todas as

amostras. As anomalias de Eu são muito discretas.

A moderada depleção dos elementos terras raras pesadas em relação

às terras raras leves indica fonte mantélica com granada em fase residual,

fusão parcial da crosta inferior e/ou precipitação de granada em porção

profunda do magma (Droux & Delaloye, 1996; Monzier et al., 1999; Trumbull et

al., 1999; Dorendorf et al., 2000; Richards & Villeneuve, 2001; Matteini et al.,

2002; Rollinson, 1993).

Os atributos litoquímicos das rochas piroclásticas e vulcanoclásticas do

Grupo Rio Doce são perfeitamente compatível com a assinatura geoquímica

dos plutonitos tonalítico-granodioríticos da Suíte G1, estudados por Nalini

(1997), Aracema et al. (1999), Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos

(2000), Pedrosa-Soares et al. (2001), Nalini et al., (2000, 2005) e Martins et al.,
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(2004). Desta forma, interpreta-se que as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas

do Grupo Rio Doce representam a seção supracrustal do arco magmático do

Orógeno Araçuaí, cujo conjunto plutônico constitui a Suíte G1.

Tabela 8. Dados litoquímicos obtidos de amostras de rocha vulcanoclástica da Formação
Tumiritinga (TV-21, TV-21-3 e TV-156) e piroclástica da Formação Palmital do Sul (TV-126). As
demais amostras são de cinzas dacíticas da Bacia Salaverry (plataforma do Peru). *, laboratórios
ACME e, **, CPMTC-UFMG; elementos maiores em % peso; traços em ppm; n, não determinado.
Amostra TV-21* TV-21-3** TV-156F** TV-126* A1228A2 A1229A48 A1229A107
SiO2 65,60 68,80 66,70 65,38 64,4 63,9 64,5
TiO2 0,87 0,86 0,89 0,65 0,61 0,6 0,69
Al2O3 14,91 14,10 15,50 15,71 15,2 13,6 12,5
Fe2O3(t) 6,34 5,37 6,21 4,76 2,73 3,56 4,25
MnO 0,10 0,08 0,11 0,08 0,04 0,06 0,06
MgO 2,67 2,10 2,36 1,54 1,25 1,43 1,53
CaO 2,29 2,84 2,31 2,24 3,87 5,17 4,57
Na2O 2,43 2,78 3,30 2,14 4,27 3,47 2,44
K2O 3,39 2,32 2,57 1,89 2,39 2,39 2,11
P2O5 0,11 0,25 0,05 0,13 0,34 0,46 0,14
PF n 0,90 0,70 n n n n
Cr2O5 0,01 n n <0,001 n n n
H2O - n n n n n n n
H2O + n n n n n n n
CO2 n n n n n n n
PF 1,20 n n 5,40 4,7 5,6 7,0

Soma 99,93 100,4 100,7 99,92 99,9 100,3 99,8

Ni 30 n n <5 <20 28 32
Sc 15,00 n n 13,00 11 12 12
V 112,00 n 85,00 89 88 87
W 300,80 n n 139,40 n n n
Co 52,30 n n 24,20 5,70 7,10 9,10
Cs 4,30 n n 53,90 n n n
Zn n 92,00 n 98,00 n n n
Ga 20,40 n 19,10 n n n n
Rb 144,60 171,00 135,60 170,00 80,4 80,0 83,2
Sn 2,00 n 5,00 n n n
Sr 216,20 240,00 167,00 147,00 448 382 241
Ta 1,80 <15 1,10 28,00 n n n
Y 29,60 <10 21,10 <10 20,4 25,9 24,5
Zr 230 258 192 202 158 234 247
Nb 15,40 15,00 11,40 54,00 8,2 8,5 11,5
Ba 476 561 603 345 622 516 321
Be 3 n 4 n n n
Hf 6,60 <15 5,10 <15 n n n
Th 16,50 18,00 8,80 15,00 8,3 9,8 11,4
U 2,30 15,00 2,20 15,00 n n n
La 42,70 n 44,00 24,2 26,1 27,1
Ce 88,00 n 90,00 49,6 52,8 55,6
Pr 9,47 n 10,49 n n n
Nd 38,40 n 39,40 22,7 28,5 23,7
Sm 6,80 n 7,10 n n n
Eu 1,36 n 1,38 1,13 1,20 1,02
Gd 5,18 n 4,72 3,98 4,31 4,18
Tb 0,92 n 0,81 n n n
Dy 4,95 n 4,28 3,28 4,32 3,79
Ho 0,96 n 0,74 n n n
Er 2,95 n 2,29 1.89 2,53 2,43
Tm 0,46 n 0,32 n n n
Yb 3,17 n 2,28 1,81 2,54 2,55
Lu 0,43 n 0,34 n n n
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8.2. Rochas Metassedimentares das Formações Tumiritinga e São Tomé

As composições químicas de metassedimentos clásticos imaturos e

suas variações com o tempo geológico são dados importantes para a

compreensão da evolução da crosta continental, pois fornecem subsídios para

a caracterização de suas fontes (proveniências), história de intemperismo,

ambiente de sedimentação e cenários paleotectônicos (Garrels & MacKenzie,

1971; Taylor & Mclennan, 1985). Estudo sobre o comportamento de elementos

maiores mostra que as razões K2O/Na2O e  Al2O3/K2O são modificadas pelos

processos intempéricos e, portanto, podem ser utilizadas para inferir processos

superficiais à época da deposição (McLennan & Taylor, 1991).

O presente estudo aborda somente a litoquímica de elementos maiores

em amostras de rochas metassedimentares das formações Tumiritinga e São

Tomé (Tabela 9, colocada ao fim deste item). Foram analisados metarenitos e

micaxistos, cujos estudos petrográficos e de campo encontram-se nos

Capítulos 6 e 7. As amostras selecionadas são livres de intemperismo,

metassomatismo e fusão parcial. Isto confere maior confiabilidade na utilização

dos dados litoquímicos para interpretação de protólitos, proveniência

sedimentar, e ambientes paleotectônicos.

O diagrama discriminador de protólitos (Wronkiewicz & Condie, 1987)

mostra que as amostras analisadas são representantes de grauvacas, a

exceção de um micaxisto rico em granada da Formação Tumiritinga (Fig. 48A).

A marcante presença de plagioclásio sódico (oligoclásio) nas lâminas (Capítulo

6) é corroborada pelos diagramas de variação de álcalis versus CaO, assim

como o predomínio de sódio sobre potássio (Fig. 48B,C e D). A amostra que

plota junto ao vértice do CaO no diagrama D é uma rocha calcissilicática. As

variações de CaO, Na2O e K2O mostram correlação positiva para as amostras

da Formação São Tomé, as quais se alinham próximo da razão 1:1. A

correlação entre K2O e Na2O ilustra a distinção entre as amostras das duas

formações. As amostras da Formação São Tomé configuram correlação

positiva alinhando-se próximo da razão 1:1, enquanto as amostras da

Formação Tumiritinga apresentam correlação negativa. A relação entre os três

óxidos mostra a disposição das amostras segundo uma linha em direção a
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K2O. Outra distinção entre as amostras das duas formações são os conteúdos

de CaO maiores nas amostras da Formação São Tomé.

Bathia (1983) e Bathia & Crook (1986) propuseram critérios químicos

para discriminar ambientes geotectônicos com base em análises de rochas

sedimentares detríticas. Os diagramas A e B da Figura 49 mostram que as

rochas das formações Tumiritinga e São Tomé distribuem-se, essencialmente,

pelos campos de arcos magmáticos e margem continental ativa. Este

espalhamento pode indicar fontes sedimentares de estágios diversos (imaturo

a maduro) de um arco magmático continental, ou (o que é menos provável pelo

cenário geotectônico) a interviniência de fonte situada em arco-de-ilhas.

Enfatiza-se, entretanto, a ausência de indícios de ambiente de margem

continental passiva.

Usando funções discriminantes, Roser & Korsch (1988) definiram

campos máficos e félsicos com base nas características químicas de terrenos
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mesozóicos da Nova Zelândia. As amostras das formações São Tomé e

Tumiritinga colocaram-se predominantemente no campo de proveniência ígnea

intermediária, mas as demais se distribuíram pelos campos de proveniência de

rochas magmáticas félsicas e fontes sedimentares quartzosas (Fig. 49C).

A relação K2O/Na2O versus SiO2 foi aplicada por Roser & Korsch (1986)

para caracterizar três ambientes tectônicos de arenitos de margem continental.

As amostras das formações Tumiritinga e São Tomé, mais uma vez, estão

distribuídas nos domínios de arco vulcânico, predominantemente, e de margem

continental ativa (Fig. 49D). O ambiente de margem continental ativa inclui

materiais mais maduros que se depositaram em bacias marinhas associadas

ao arco magmático.
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Para destacar as semelhanças e diferenças entre as rochas das

formações Tumiritinga e São Tomé foram feitos diagramas bivariantes,

relacionando diversos componentes químicos com o índice empírico de

maturidade mineral (IMAT= {SiO2/(SiO2+Al2O3)x100}; proposto por Jost et al.,

1996), (Fig. 50). De um modo geral, os xistos da Formação Tumiritinga

apresentam maior espalhamento do que as rochas da Formação São Tomé. As

correlações positivas com SiO2  e negativas com Al2O3 são compatíveis com o
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aumento da quantidade de quartzo na medida que decresce o conteúdo de

mica. Os diagramas correspondentes a K2O, P2O5, MgO, MnO e TiO2 exibem

correlações negativas, nas quais as amostras da Formação São Tomé

apresentam valores intermediários em relação às amostras da Formação

Tumiritinga. A amostra TV-8B apresenta um teor destacado de potássio que

provém da grande quantidade de biotita na sua composição, fato coerente com

seu baixo valor de IMAT. No conjunto, as rochas Tumiritinga e São Tomé têm

valores intermediários a baixos de IMAT (índice empírico de maturidade

mineral), condizentes com a natureza grauvaquiana dos protólitos.

Tabela 9. Análises de elementos maiores (% peso) em rochas metassedimentares das

formações Tumiritinga (*) e São Tomé, realizadas no CPMTC-UFMG, e funções diversas.
F1 = 30,638TiO2/Al2O3-12,541Fe2O3(t)/Al2O3+7,329MgO/Al2O3+12,031Na2O/Al2O3+35,402K2O/Al2O3-6,382

F2 = 56,500TiO2/Al2O3-879Fe2O3(t/)Al2O3+30,875MgO/Al2O3-5,404Na2/Al2O3+11,112K2O/Al2O3-3

TV-8B* TV-24* TV-156C* TV-1A TV-5A TV-31A TV-31B
SiO2 57,0 63,7 58,7 66,6 79,0 75,2 60,8
TiO2 1,12 0,8 1,0 0,65 0,4 0,59 0,96
Al2O3 19,2 16,8 18,7 15,9 11,0 12,6 17,7
Fe2O3(t) 8,73 6,59 8,97 7,25 2,5 4,39 7,34
MnO 0,12 0,12 0,1 0,12 0,02 0,13 0,05
MgO 3,58 2,56 3,39 2,49 0,8 1,4 2,68
CaO 0,44 1,0 0,57 1,31 1,14 1,87 1,63
Na2O 0,85 2,5 1,69 3,23 2,25 2,35 2,34
K2O 6,74 3,99 4,51 2,34 2,55 1,32 4,13
P2O5 0,02 0,03 0,11 0,04 0,03 0,14 0,13
PF 1,17 2,1 1,0 1,0 0,9 0,5 1,5
Fe2O3(t)+MgO 12,31 9,15 12,36 9,4 3,3 5,79 10,02
Al2O3/SiO2 0,33 0,26 0,31 0,23 1,13 0,16 0,29
F1 -6,85 +1,45 +0,14 -2,40 +3,07 -2,56 +1,02
F2 +3,88 +1,07 -6,93 -1,15 -0,6 -1,45 +1,21
SiO2/SiO2+Al2O3 0,74 0,79 0,77 0,80 0,87 0,85 O,77
K2O/Na2O 7,92 1,5 2,66 0,72 1,13 0,56 1,76

Amostra TV-31C TV-32B TV-32C TV-32D TV-32G TV-159B
SiO2 69,5 69,0 68,4 73,1 65,8 77,0
TiO2 0,85 0,8 0,8 0,79 0,88 0,36
Al2O3 13,9 14,1 13,9 12,4 16,1 12,4
Fe2O3(t) 6,1 5,23 6,4 5,1 4,72 2,66
MnO 0,21 0,07 0,06 0,06 0,67 0,03
MgO 2,0 2,07 2,11 1,58 1,66 0,91
CaO 2,25 2,89 1,61 0,85 9,48 1,41
Na2O 3,24 2,53 3,55 2,31 0,72 2,51
K2O 1,92 2,32 1,95 2,43 < limite 2,3
P2O5 0,25 0,14 0,08 0,1 0,32 0,03
PF 0,6 1,2 0,9 1,5 0,5 0,7
Fe2O3(t)+MgO 8,1 7,3 8,51 6,68 6,38 3,57
Al2O3/SiO2 0,2 0,20 0,20 0,16 0,24 0,16
F1 -1,27 -0,26 -1,25 -0,03 -7,07 +1,32
F2 -0,49 +1,63 -0,79 +0,33 -1,05 -1,35
SiO2/SiO2+Al2O3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,79 0,86
K2O/Na2O 0,59 0,91 0,54 1,05 0,91
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CAPÍTULO 9. GEOCRONOLOGIA

Este capítulo apresenta estudos geocronológicos pelo método U-Pb

sobre amostras do Grupo Rio Doce, visando determinação das idades:

- de cristalização magmática da rocha piroclástica da Formação Palmital

do Sul e, conseqüentemente, a idade de instalação de um dos edifícios

vulcânicos do arco magmático do Orógeno Araçuaí, por meio de análise U-Pb

TIMS  (amostra TV-126B; localização na Fig. 15);

- dos grãos de zircão de origem vulcânica e de outras populações

contidas na rocha vulcanoclástica da Formação Tumiritinga, com o objetivo de

balizar a idade máxima da sedimentação da bacia (idade mínima dos zircões),

com o emprego da técnica Laser Ablation-ICP-MS (amostra TV-21; Fig. 15);

 - dos grãos de zircão detrítico, também pela técnica LA-ICP-MS, de

metarenito turbidítico da Formação São Tomé, situada no Córrego do Divino, a

norte de Linópolis (amostra TV-32; Fig. 15);

- dos grãos de zircão detrítico de metarenito da Formação São Tomé,

com o emprego da metodologia U-Pb SHRIMP (amostra TV-5), para,

juntamente com os dados da amostra TV-32, estabelecer as idades das fontes

sedimentares e balizar a evolução da bacia.

9.1.   Geocronologia U-Pb TIMS,  Amostra TV-126B

Este estudo foi realizado sobre uma amostra de rocha piroclástica de

composição dacítica, da Formação Palmital do Sul, cujos estudos petrográficos

e litoquímicos se encontram nos Capítulos 6 e 8, respectivamente. Trata-se de

um tufo dacítico, com fração lapilli significativa, portador de bombas vulcânicas

esparsas, que se apresenta quase livre da deformação e metamorfismo

regionais.

9.1.1. Procedimentos analíticos e condições operacionais

Foram coletados aproximadamente 15 kg de amostra livre de

intemperismo no afloramento TV-126. A amostra foi processada pelos métodos

convencionais com  britagem, moagem,  peneiramento e concentração da
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fração de 80 a 120# por bateia, no laboratório LOPAG do DEGEO-UFOP. A

fração menos magnética da população de zircões (alvo da datação) foi

separada por meios magnéticos pelo emprego de equipamento Frantz, com

posterior seleção manual dos cristais menos alterados em lupa binocular.

Esses procedimentos de coleta e seleção dos zircões foram também aplicados

para as amostras analisadas em SHRIMP e LA-ICP-MS.

As análises TIMS foram executadas no Laboratório de Geocronologia da

Universidade de Brasília em um espectrômetro de massa multicoletor

Finningan MAT-262 equipado com contagem de íons em multiplicador de

elétrons secundário. Para análises U-Pb convencionais, as frações  são

dissolvidas em HF concentrado e HNO3 (HF;HNO3 ¼ 4:1), utilizando-se

microcápsulas em bombas tipo Parr. É empregado um spike 205Pb–235U misto.

A extração química segue uma técnica de troca padrão de ânions com

microcolunas de teflon, de acordo com os procedimentos de Krogh (1973). Pb

e U são colocados  juntos em um único filamento com H3PO4 e sílica gel. Os

brancos de Pb foram melhores que 20 plagioclásio durante a análise. Para a

redução dos dados e cálculo das idades foram usados PBDAT  (Ludwig, 1993)

e  ISOPLOT-Ex (Ludwig, 2001). Os erros das razões isotópicas são de 2 σ.

9.1.2. Resultados analíticos U-Pb TIMS

Foram datadas 4 frações, sendo  os resultados mostrados na Tabela 10

e plotados na concórdia inversa Tera-Wasserburg da Figura 51.

Tabela 10. Dados isotópicos U-Pb-Th TIMS da amostra TV-126B, obtidos no Laboratório de

Geocronologia do IG-UnB.

A principal característica isotópica das frações datadas é a baixa

concentração de Pb aliada ao alto conteúdo de chumbo comum (Pbc),
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responsável pelo erro acentuado das análises individuais.  Por esse motivo,

para o cálculo da idade agrupada utilizou-se a concórdia inversa, em lugar da

tradicional Wetherill, pelo fato de que esta é menos sensível ao conteúdo do Pb

comum (melhor correção do erro).

Figura 51. Diagrama concórdia invertida (Tera-Wasserburg) da amostra TV-126B.

As análises distribuem-se segundo uma linha mistura (discórdia) sem

excesso de dispersão atribuível a causas geológicas (MSWD = 1,6), a qual

intercepta a concórdia em 584 ± 5 Ma (2σ). Esse resultado é interpretado como

a idade de cristalização do magma precursor do tufo piroclástico da Formação

Palmital do Sul e, conseqüentemente, a idade de instalação de um edifício

vulcânico nesse segmento do Orógeno Araçuaí.

9.2. Geocronologia U-Pb LA-ICP-MS,  Amostra TV-21

Este estudo foi realizado sobre uma amostra de rocha

metavulcanoclástica de composição dacítica, da Formação Tumiritinga, cujos

estudos petrográficos e litoquímicos se encontram nos Capítulos 6 e 8,

respectivamente. Trata-se de um xisto rico em plagioclásio, cujos cristais

mostram feições ígneas preservadas, a despeito do metamorfismo de fácies

anfibolito baixo.
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9.2.1. Procedimentos analíticos e condições operacionais LA-ICP-MS

Aproximadamente 100 cristais de zircão foram selecionados e

encaminhados ao Laboratório de Geocronologia da Australian National

University-ANU, Canberra, onde foram montados em recipiente de epox com

dimensões padrão de 2,5 cm de diâmetro, sendo seccionados, polidos e

recobertos com uma película de carbono para imageamento por

catodoluminescência-CL, com  posterior recobrimento com ouro para a análise

por LA-ICP-MS. As imagens CL foram obtidas  na Electron Microscopy Unit

Research School of Biological Sciences da Australian National University-ANU

em Canberra, em microscópio eletrônico Hitachi S-2250N sob condições de

aceleração de voltagem de 15kV.

9.2.2. Resultados analíticos

Foram analisados 23 spots em 23 cristais, sendo os resultados

mostrados na Tabela 11 e a distribuição das análises no diagrama concórdia

da Figura 52.

A grande maioria das análises apresenta razões Th/U entre 0,2 e 0,8

que são típicas de zircões derivados de rochas magmáticas félsicas a

intermediárias. Apenas duas análises apresentam razões Th/U baixas,

características de zircão metamórfico (0,07 e 0,09). A maior parte dos

resultados (13) são altamente discordantes (11% a 39% de discordância),

impossibilitando a obtenção de idades precisas, mas permitindo a inferência de

idades máximas paleoproterozóicas para o agrupamento principal. O arranjo

discordante dos cristais paleoproterozóicos indica envolvimento dos mesmos

em evento metamórfico de alto grau, previamente à sua deposição. Já os

zircões neoproterozóicos tiveram o sistema U-Th-Pb bem preservado. Assim,

das dez análises praticamente concordantes (< 10% de discordância),

assinaladas em negrito na Tabela 11, nove apresentam idades 206Pb/238U

entre ca. 889 e ca. 585 Ma.
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Tabela 11. Dados isotópicos U-Pb-Th LA-ICP-MS  da amostra TV-21, obtidos no Laboratório de

Geocronologia da Research School of Earth Sciences,The Australian National University.

Figura 52. Diagrama concórdia Wetherill da amostra TV-21.

Estes resultados podem ser interpretados como idades de cristalização

dos magmas-fontes dos zircões detríticos neoproterozóicos. A menor idade
206Pb/238U concordante, obtida no spot 12, de 585 ± 4 Ma (1σ), é interpretada
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como a idade de cristalização magmática da fração vulcânica desta rocha

vulcanoclástica da Formação Tumiritinga, pois coincide com a idade de

cristalização do tufo piroclástico da Formação Palmital, também de composição

dacítica (584 ± 5 Ma, amostra TV-126B, acima).

9.3. Geocronologia U-Pb  LA-ICP-MS,  amostra TV-32

Este estudo foi realizado sobre grãos de zircão detrítico extraídos de

metarenito grauvaquiano da pilha turbidítica da Formação São Tomé, que

ocorre no Córrego do Divino, a norte de Linópolis, cujo metamorfismo atingiu a

fácies anfibolito médio (ver Capítulo 7).

9.3.1  Resultados analíticos

Foram datados apenas 3 spots em 3 cristais, sendo os resultados

mostrados na Tabela 12 e a distribuição das análises plotadas no diagrama

concórdia da Figura 53.

Tabela 12. Dados isotópicos U-Pb-Th LA-ICP-MS da amostra TV-32, obtidos no Labortório de

Geocronologia da Research School of Earth Sciences, The Australian National University.

As 3 análises são concordantes (% discordância < 10) e foram obtidas

em domínios ígneos com razões Th/U entre 0,47 e 0,70. As idades  206Pb/238U

obtidas foram 594 ± 3 Ma, 643 ± 3 Ma e 996 ± 5 Ma. Os resultados podem ser

interpretados como idades de cristalização dos magmas-fontes dos zircões

detríticos. A menor idade 206Pb/238U concordante, obtida no spot 1, de 594 ± 3

Ma, indica a idade máxima da sedimentação da Formação São Tomé (Fig. 53).
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Figura 53. Diagrama concórdia Wetherill da amostra TV-32.

9.4. Geocronologia U-Pb  SHRIMP,  Amostra TV-05

Este estudo foi efetuado sobre grãos de zircão detrítico de uma amostra

de metarenito da Formação São Tomé, cujo afloramento se localiza no perfil

Conselheiro Pena-Aimorés (Capítulo 7). O metamorfismo é de fácies anfibolito

baixo a médio.

9.4.1. Procedimentos analíticos e condições operacionais do SHRIMP

Aproximadamente 100 cristais de zircão foram selecionados e

encaminhados ao Laboratório de Geocronologia da Australian National

University-ANU, Canberra, onde foram montados em recipiente de epox com

dimensões padrão de 2,5 cm de diâmetro, sendo seccionados, polidos e

recobertos com uma película de carbono para imageamento por

catodoluminescência-CL, com  posterior recobrimento com ouro para a análise

SHRIMP. As imagens CL foram obtidas na Electron Microscopy Unit Research
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School of Biological Sciences da Australian National University-ANU, em

microscópio eletrônico Hitachi S-2250N, sob condições de aceleração de

voltagem de 15kV. As concentrações de Pb, U e Th foram referenciadas ao

zircon padrão (Cz3). O tamanho médio do spot analítico foi ~25 µm. A

operação SHRIMP e procedimentos particulares seguiram a rotina descrita por

Smith et al. (1998). As condições instrumentais e a aquisição dos dados

seguem o trabalho de Compston et al. (1984, 1992). As incertezas analíticas

nas determinações individuais são cotadas na Tabela 13 e mostradas nas

imagens da Figura 54 e nas concórdias das Figuras 55 e 56, com um erro

analítico de 1σ, correspondendo a confiabilidade de 63,8%.

Tabela 13. Sumário dos dados geocronológicas U-Pb SHRIMP em zircão para a  amostra TV-5A.
(1) Correção do chumbo comum com 204Pb medido. Erro 1σ; Pbc and Pb* são frações comum e radiogênica.

 Grão,
Spot

%
206Pbc

ppm
U

ppm
Th

232Th
/238U

ppm
206Pb*

(1)
idade
206Pb
/238U

(1)
idade
207Pb
/206Pb

%
Disc.

(1)
207Pb*

/206Pb*

±% (1)
207Pb*

/235U

±% (1)
206Pb*

/238U

±% err
corr

1,1 0,09 108 79 0,76 34.4 2,028 ±23 2,104 ±11 4 0.13046 0.60 6.651 1.4 0.3698 1.3 ,908

2,1 0,11 59 36 0,63 19.9 2,132 ±26 2,170 ±12 2 0.13548 0.70 7.32 1.6 0.3919 1.4 ,896
3,1 0,04 179 47 0,27 52.0 1,872 ±19 2,043.3 ±

6.9
8 0.12603 0.39 5.854 1.2 0.3369 1.1 ,946

4,1 0,17 79 64 0,84 26.1 2,109 ±22 2,109 ±11 0 0.13083 0.62 6.981 1.4 0.3870 1.2 ,890
5,1 0,07 63 51 0,84 21.6 2,153 ±23 2,133 ±11 -1 0.13262 0.65 7.25 1.4 0.3964 1.3 ,888
6,1 0,11 65 38 0,61 21.6 2,111 ±22 2,134 ±12 1 0.13267 0.68 7.09 1.4 0.3874 1.2 ,878
7,1 0,01 74 26 0,36 23.5 2,030 ±21 2,113.6 ±

9.7
4 0.13116 0.55 6.694 1.3 0.3702 1.2 ,912

8,1 0,13 57 36 0,64 19.0 2,104 ±23 2,132 ±12 1 0.13254 0.70 7.05 1.5 0.3859 1.3 ,875
9,1 0,10 60 29 0,51 16.0 1,738 ±19 2,068 ±14 16 0.1278 0.81 5.454 1.5 0.3095 1.3 ,844
9,2 0,06 101 46 0,47 33.3 2,101 ±28 2,204.8 ±

8.0
5 0.13820 0.46 7.34 1.6 0.3853 1.6 ,959

10,1 0,07 103 110 1,11 31.9 1,992 ±20 2,110.1 ±
9.1

6 0.13090 0.52 6.534 1.3 0.3620 1.2 ,917

11,1 0,07 90 50 0,58 30.1 2,116 ±22 2,190.0 ±
8.6

3 0.13703 0.49 7.340 1.3 0.3885 1.2 ,925

12,1 -- 156 80 0,53 47.6 1,958 ±20 2,112 ±11 7 0.13106 0.63 6.412 1.4 0.3548 1.2 ,885
13,1 0,05 59 50 0,88 18.5 2,011 ±29 2,140 ±11 6 0.13314 0.63 6.72 1.8 0.3661 1.7 ,938

14,1 0,00 66 26 0,41 19.2 1,880 ±21 2,148 ±12 12 0.13375 0.67 6.246 1.4 0.3387 1.3 ,885
15,1 0,16 44 40 0,96 13.9 2,038 ±23 2,140 ±15 5 0.1331 0.87 6.82 1.6 0.3718 1.3 ,838
16,1 0,02 207 318 1,59 58.3 1,825 ±19 2,065.1 ±

6.6
12 0.12759 0.37 5.756 1.2 0.3272 1.2 ,953

17,1 0,02 174 117 0,70 50.1 1,868 ±19 2,102.8 ±
7.0

11 0.13036 0.40 6.042 1.2 0.3361 1.2 ,945
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9.4.2. Catodoluminescência, morfologia dos zircões e resultados analíticos

Foram datados 18 spots em 17 cristais, cujas imagens de

catodoluminescência (CL) estão na Figura 54. Os resultados estão resumidos

na Tabela 3 e representados nas concórdias das Figuras 55 e 56.
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A maior parte das análises são discordantes e distribuem-se segundo

uma linha de perda de chumbo cuja regressão mostra uma mistura de

população, conforme indica o alto valor alto do  MSWD (7,3), caracterizando

uma errócrona (Fig. 55). O  intercepto superior dessa errócrona intersecta  a

concórdia em 2161 ± 30 Ma, sendo essa “idade aparente” destituída de

significado geológico. O intercepto inferior, entretanto, intersecta a concórdia



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 98

em 708 +/- 310 Ma (Fig. 56), valor que é destituído de consistência estatística,

mas sugere que a população de zircões foi envolvida em um episódio termo-

tectônico, com perda de Pb, no Neoproterozóico. Esse evento está bem

caracterizado pelos sobrecrescimentos metamórficos externos, responsáveis

pelo arredondamento da maior parte da população, conforme  identificado  nas

imagens CL (Fig. 54).  Além disso, é possível relacionar-se esse evento de

perda de chumbo à evolução do Orógeno Araçuaí.

A população de zircões é  muito diversificada, sendo dominante aquela

que  está representada pelos cristais 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11,12 e 17 (Fig. 54). Esta

população é constituída por cristais subédricos, prismáticos com razões

comprimento/largura de  3/1,  tipicamente de derivação magmática plutônica.  A

maior parte dessa população apresenta morfologia interna complexa,

caracterizada por grande núcleo com textura de crescimento magmático

(zoneamento oscilatório) bem preservada e até duas fases de

sobrecrescimento sucessivas. O sobrecrescimento interno é restrito aos cristais

3 e 9, sendo caracterizado por finíssimo zoneamento oscilatório, e por

conteúdo de U  entre  60 e 179 ppm, bem como razões Th/U (0,27 a 0,59),

ambas no intervalo típico de zircões de rochas magmáticas félsicas a

intermediárias (Tabela 13, Fig. 54). Dois spots datados nesses

sobrecrescimentos apresentaram idades aparentes idênticas, dentro do erro do

método, de ~ 2043 Ma (spot 3-1) e - 2068 Ma (spot 9-1), relacionadas a um

evento magmático cuja idade agrupada não foi calculada, mas que se situaria

em torno de 2050 Ma.  O núcleo  magmático sobrecrescido forneceu idade
207Pb/206Pb aparente de 2204 +/- 8Ma e razão 232Th/238U=0,47 (spot 9-2). A

melhor interpretação para esses dados sugere que entre as fontes da

sedimentação existiriam granitóides anatéticos com idade de cristalização de

ca. 2050 Ma, com núcleos herdados de um protólito ortoderivado de ca. 2200

Ma. Outros núcleos forneceram idades variadas entre ca. 2100 Ma e 2200 Ma

(Tabela 13; Fig. 55 e 56).

A segunda fase de sobrecrescimento afetou não somente a população 1,

mas também a população 2, e é caracterizada por fino sobrecrescimento

externo de alta reflectância na imagem CL (implicando em baixo U),

provavelmente de origem metamórfica. Esse sobrecrescimento periférico é

responsável pelo discreto arredondamento das terminações prismáticas dessa
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população devido à corrosão e recristalização metamórfica. Como os

sobrecrescimentos não possuem espessura suficiente para serem analisados,

não puderam ser datados diretamente.

A População 2, é formada por zircões originariamente com hábitos

piramidais de baixa elongação a isométricos  (2, 6, 7, 10, 14 e 16),

caracterizados por razões  comprimento/largura  de 2/1 e 1/1, e faces de alta

ordem (112), (121) (110) como, por exemplo, os cristais 6 e 7. São típicos

zircões metaígneos, com zonamento oscilatório, indicativos de origem

magmática, porém recristalizados em fácies granulito (e.g., Tichomirowa et al.,

2005). As idades variam no mesmo intervalo entre ~2065 Ma (spot 6-1) e

~2170 Ma (spot 2-1). Esse último cristal é um dos únicos que apresenta

evidências mais fortes de arredondamento por abrasão mecânica, sugerindo

transporte por tração.

9.5. Contextualização dos resultados e seu significado regional

A idade (585 +/-5 Ma) do vulcanismo dacítico, cálcio-alcalino de médio

potássio, representado pelo tufo piroclástico da Formação Palmital do Sul (TV-

126B), corresponde ao final do intervalo de tempo (ca. 630-585 Ma) que se tem

considerado para a edificação do arco magmático pré-colisional do Orógeno

Araçuaí (Pedrosa-Soares et al., 2001, 2007; Silva et al., 2005).

A idade de cristalização dos zircões mais novos (585 +/- 4 Ma) das

rochas vulcanoclásticas da Formação Tumiritinga corrobora, juntamente com

outras evidências (Capítulo 6), a existência de atividade vulcânica explosiva em

ca. 585 Ma. Esta mesma idade foi obtida de zircões do Tonalito São Vitor dos

arredores de Teófilo Otoni (U-Pb TIMS; Whittington et al., 2001) e do enderbito

("granada charnockito") de Manhuaçu (Silva et al., 2002), que são também

corpos da Suíte G1 (Pedrosa-Soares et al., 2007). Ou seja, ao vulcanismo

Palmital do Sul corresponde atividade plutônica também datada de ca. 585 Ma.

Na área-tipo do Grupo Rio Doce (Fig. 15) também ocorre a Suíte Galiléia

(da granitogênese G1), cálcio-alcalina de médio K, pré-colisional, representante

da parte plutônica do arco magmático, cuja idade de cristalização magmática é

594 +/- 6 Ma (zircão U-Pb TIMS); e a Suíte Urucum (da granitogênese G2),

peraluminosa, sincolisional, cuja idade U-Pb TIMS de zircão é 582 +/- 2 Ma
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(Nalini-Júnior, 1997; Nalini-Júnior et al., 2000; ver Capítulo 5). Estas suítes são

referidas unanimemente (ver Capítulo 4 e 5), inclusive nesta tese, como

intrusivas em uma ou mais formações inferiores (i.e., Palmital do Sul,

Tumiritinga e São Tomé) do Grupo Rio Doce.

Neste quadro parece que um problema se coloca, pois o vulcanismo

Palmital do Sul e as rochas vulcanoclásticas Tumiritinga seriam mais novos

que corpos plutônicos intrusivos no pacote inferior do Grupo Rio Doce. Uma

solução simples seria considerar que os erros das idades e as incertezas

inerentes às técnicas analíticas justificariam esta aparente contradição.

Outra abordagem para solucionar a questão acima é de cunho

geológico. Exemplos de arcos magmáticos atuais demonstram que os

episódios ígneos que constroem edifícios vulcânicos são complexos e

envolvem, em intervalos de tempo geologicamente pequenos (e.g., 10 Ma),

pulsos intrusivos e extrusivos, sincrônicos e diacrônicos, à medida que a pilha

vulcano-sedimentar se deposita, é retrabalhada pela erosão e alimenta bacias

internas ou laterais ao arco, a exemplo do que ocorre nos Andes (e.g., Aleman

& Ramos, 2000; Jaillard et al., 2000; Ramos, 2000). Este cenário é ainda mais

complicado pela tectônica que eleva e abate blocos, promove ajustes laterais, e

ajuda a expor intrusões relativamente muito jovens, mas já em processo de

erosão, nas proximidades de vulcões ativos.

É importante ter em mente que batólitos são agrupamentos de plútons

(e.g., Atherton & Tarney, 1979). Por isto, as enormes áreas demarcadas em

mapa sob designações do tipo "Tonalito Galiléia" podem induzir ao equívoco de

que se trata de "um só corpo ígneo" (por isto, "de uma só idade"). Estas

manchas cartográficas, na realidade, podem ser maiores que batólitos.

Desta forma, a aparente contradição acima levantada ("o intrusivo é

mais velho que a encaixante") pode ser explicada pela diferença de cerca de

10 Ma nas idades de plútons da Suíte G1 (Galiléia versus Teófilo Otoni e

Manhuaçu) pois, enquanto uns intrudiam parte de determinada formação,

outros já estavam sendo erodidos e outros, ainda, tinham se cristalizado em

nível crustal abaixo da base de tal unidade estratigráfica. Sem dúvida, a

solução definitiva para aquele aparente problema dependerá da discriminação

cartográfica e geocronológica dos muitos plútons que, certamente, estão
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contidos nas poucas "partes" (e.g., Galiléia, São Vítor, Mascarenhas, Muniz

Freire, Estrela, Brasilândia) da Suíte G1.

A idade (594 +/- 3 Ma) do zircão mais novo do metarenito turbidítico da

Formação São Tomé (TV-32) evidencia suprimento sedimentar provindo do

conjunto (vulcano-?)plutônico Galiléia (s.s.). Noce et al. (2004) também

reportam a presença de grãos de zircão detrítico desta idade no Complexo

Nova Venécia. A contribuição do embasamento paleoproterozóico para a

sedimentação São Tomé está bem registrada na amostra TV-05, cujos grãos

de zircão detrítico têm apenas idades entre 2050 e 2200 Ma.
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CAPÍTULO 10. CONCLUSÕES 

 

Qual é o significado do Grupo Rio Doce no contexto do Orógeno 

Araçuaí? Este foi o desafio fundamental desta tese. Neste sentido acredita-se 

que a tese trouxe contribuições inéditas e importantes, que diminuíram lacunas 

do conhecimento sobre o Grupo Rio Doce. 

Em termos tectônicos, os perfis realizados evidenciam que o Grupo Rio 

Doce e o arco magmático cálcio-alcalino registram a zona de inversão do 

mergulho da foliação regional e do transporte tectônico (vergência) relacionado 

a empurrões e dobramentos, associados ao estágio sincolisional do Orógeno 

Araçuaí (Fig. 42). O setor com vergência para leste (rumo ao Cráton do Congo 

no cenário paleogeográfico), anteriormente descrito apenas para a região de 

retroarco do orógeno, foi aqui estendida até a altura do meridiano 41º30' 

(meridiano de Galiléia), a partir da correlação dos perfis com a distribuição das 

atitudes de foliação e vergência de falhas de empurrão, anotados no mapa 

regional (Fig. 41 e 42, Capítulo 7). Assim, a parte do Orógeno Araçuaí que se 

situa, aproximadamente, entre Ipanema (a sul) e Teófilo Otoni (a norte), se 

caracteriza como um cinturão bivergente, grosseiramente simétrico. 

Do ponto de vista petrográfico e geoquímico, os estudos realizados 

levaram à descoberta de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas dacíticas no 

Grupo Rio Doce; uma unidade que, até o momento, era considerada 

exclusivamente sedimentar (Capítulos 4, 6 e 8). A Formação Palmital do Sul, 

inferior, contêm depósitos piroclásticos representados por tufos ricos em fração 

lapilli, com bombas vulcânicas esparsas. Isto significa que, pelo menos em 

parte, a Formação Palmital do Sul se depositou próximo de algum edifício 

vulcânico explosivo. A rocha vulcanoclástica félsica foi encontrada na 

Formação Tumiritinga e representa uma mistura de fragmentos vulcânicos com 

fração pelítica. Não se descarta a possibilidade desta fração pelítica ser em 

parte de origem vulcânica, pois os atributos geoquímicos mostram grande 

similaridade composicional desta rocha com o tufo da Formação Palmital do 

Sul. Ambas as rochas têm composição dacítica, assinatura cálcio-alcalina de 

médio potássio e se assemelham, geoquimicamente, a cinzas vulcânicas 

pleistocênicas da Bacia Salaverry (situada na região de antearco, marinha, a 

oeste da costa do Peru) e aos tonalitos Galiléia e São Vítor. Esta é mais uma 
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evidência de que o arco magmático originou-se em margem continental ativa, 

como demonstram claramente os estudos de Nalini et al. (2000, 2005) e 

Martins et al. (2004). 

Uma outra evidência da íntima relação do Grupo Rio Doce com o arco 

magmático do Orógeno Araçuaí são os arenitos grauvaquianos, turbidíticos, da 

Formação São Tomé que mostram destacada proveniência de fontes situadas 

em arco magmático (Capítulo 8). 

Os estudos geocronológicos pelo método U-Pb corroboraram as 

ligações do Grupo Rio Doce com o arco magmático do Orógeno Araçuaí, ao 

revelarem a idade de cristalização magmática do tufo piroclástico em ca. 585 

Ma, a presença de zircão de mesma idade na rocha vulcanoclástica da 

Formação Tumiritinga e de zircão com ca. 594 Ma em arenito da Formação 

São Tomé. Por isto, as formações Tumiritinga e São Tomé têm idade máxima 

de sedimentação similar à do Complexo Nova Venécia (Noce et al., 2004; 

Pedrosa-Soares et al., 2007) e, aqui, são a ele correlacionadas. 

Desta forma, o significado do Grupo Rio Doce no contexto do Orógeno 

Araçuaí é se caracterizar como um componente geotectônico que representa 

parte da seção supracrustal, vulcano-sedimentar, do arco magmático pré-

colisional e, também, bacias diretamente relacionadas ao arco, conforme o 

modelo que se ilustra na Figura 57. 

 

 

 
 



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 104

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aleman A & Ramos V.A. 2000. Tectonic Evolution of the Andes, In :Cordani U.,
Milani E.J., Thomaz Filho A., Campos Neto M.C., eds., Tectonic Evolution of
South America: Rio de Janeiro, p. 635-685.

Atherton M.P. & Tarney, J. (eds) 1979. Origin of Granite Batholiths: geochemical
evidence. Shiva Publications, Orpington, 148pp.

Alkmim F.F., Marshak S., Pedrosa-Soares A.C., Peres G.G., Cruz S., Whittington
A. 2003. Tectônica quebra-nozes e a gênese do Orógeno Araçuaí-Congo
Ocidental. In: SBG, Simpósio Nacional de estudos Tectônicos, Búzios,
Resumos expandidos, 40-45

Alkmim F.F., Marshak S., Pedrosa-Soares A.C., Peres G.G., Cruz S., Whittington
A. 2006. Kinematic evolution of the Araçuaí-West orogen in Brazil and Africa:
Nutcracker tectonics during the Neoproterozoic assembly of Gondwana.
Precambrian Research, 149, 43-63.

Almeida F.F.M. de. 1967. Origem e evolução da plataforma brasileira. DGM-
DNPM, boletim. Rio de Janeiro, 241:36 p.

Almeida F.F.M. 1977. O Cráton do São Francisco. Revista Brasileira de
Geociências, 7:349-364.

Almeida F. F. M & Hasui Y. 1984. O Precambriano do Brasil. Edgard Blücher, São
Paulo, 378p.

Almeida F.F.M., Neves B.B.B., Carneiro C.D.R. 2000. The origin and evolution of
the South American Plataform. Earth-Science Reviews, 50:77-111.

Angeli N., Teixeira W., Heaman L., Fleet M.E., Moore M., Sato K. 2004.
Geochronology of the Ipanema layered Mafic-Ultramafic Complex, Minas
Gerais, Brazil: Evidence of extension at the Meso-neoproterozoic time
boundary. International Geology Review, 46, 730-744.

Aracema L.W., França  A.V.M., Pedrosa-Soares  A.C., Noce C.M., Ferreira D.C.
1999. Granitóides cálcio-alcalinos do arco magmático neoproterozóico da Faixa
Araçuaí: Evidências petrográficas e geoquímicas da região de Teófilo Otoni,
MG, Brasil. Anais V Cong. Geoq. Países de Língua Portuguesa, Soc. Bras.
Geoq., Porto Seguro, pp. 435-437.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 105

Babinsky  M., Gradim R.J., Pedrosa-Soares A.C., Alkmim F.F., Noce C.M., Liu D.
2005. Geocronologia U-Pb (SHRIMP) e Sm-Nd de xistos verdes basálticos do
Orógeno Araçuaí: Implicações para a idade do Grupo Macaúbas. Revista
Brasileira de Geociências, 35 (4-supplement), 77-81.

Barbosa A.L. de M., Grossi Sad J.H., Torres N., Melo M.T.V. 1964. Geologia das
quadrículas de Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, Minas Gerais. Belo
Horizonte, DNPM/GEOSOL, 285 p.

Barbosa A.L. de M., Grossi-Sad J.H., Torres N., Melo M.T.V. 1966. Descrição do
mapa geológico preliminar do Médio do Rio Doce. Geologia da Região do
Médio do Rio Doce (Excursão no 2/Aos pegmatitos de Governador Valadares).
Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Geologia/Núcleo Rio de Janeiro, 02:01-
10.

Bathia M.R. 1983. Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. J.
Geol., 91, 611-627.

Bathia M.R & Crook K.A W. 1986. Trace elements characteristics of graywackes
and tectonic setting discrimination of sedimentary basins. Contributions to
Mineralogy and Petrology, 92:181-193.

Bizzi L.A , Schobbenhaus C, Gonçalves J.H., Baars F.J, Delgado I de M, Abram
M.B, Neto R.L, Matos G.M.M, Santos J.O.S. 2003.   Geologia, tectônica e
Recursos Minerais do Brasil: Sistema de Informações Geográficas – SIG e
Mapas na escala 1:2 500 000. Brasília : CPRM, 4CD-Rom.

Brito-Neves B.B., Cordani U.G. 1991. Tectonic evolution of South America during
the Late Proterozoic.  Precambrian. Res., 53:23-40.

Brito-Neves B.B., Campos-Neto M.C., Fuck R. 1999. From Rondinia to Western
Gondwana : An approach to the Brasiliano-Pan African cycle and orogenic
collage. Episodes. 22, 155-199.

Campos L., Mendes J.C., Ludka I.P., Medeiros S.R., Moura J.C., Wallfass C. 2004.
A review of the Brasiliano magmatism in soutern Espírito Santo, Brazil, with
emphasis on postcollisional magmatism . Journal of Virtual Explorer, 17,
http:/virtualexplorer.com.au/journal/2004/17/campos.

Campos-Neto M.C & Figueiredo M.C.H. 1995. The Rio Doce Orogeny,
Southeastern Brazil. J.S. Amer. Earth Sc.: v.8, n.2 ; p.143-162

Castañeda C., Vieira V.S., Belém J., Pedrosa-Soares A.C. 2006.
Geotermobarometria de metapelitos e granitos do setor central do Orógeno
Araçuaí. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 43, Aracaju. Anais.... Aracaju:
Soc. Bras. Geol., p.26



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 106

Castañeda C., Pedrosa-Soares A.C., Queiroga G., Belém J., Vieira V.S. 2007.
Geothermobarometry of metapelites and granites from the northern Araçuaí
Orogen: implications for PT t paths in a confined orogen. Precambrian Research
(no prelo).

Compston W., Williams I.S., Meyer C., 1984. Geochronology of zircons from the
lunar breccia 73217 using a sensitive high mass resolution ion microprobe.
Journal of Geophysical Research, 89 (Supp. B), 525-534.

Compston W., Williams I.S., Kirschvink J.L., Zichao Zh., Guogan M., 1992. Zircon
ages for the Early Cambrian time-scale. J. Geol. Soc. London, 149, 171-184.

Condie  K.C. 1993. Chemical composition and evolution of the upper continental
crust: contrasting results from surface samples and shales. Chemical Geology,
104:1-37.

Costa A.G., Rosiére C.A., Lobato L.M., Laureano F.V. 1993. Evolução Petrológica
e estrutural da porção oriental do Estado de Minas Gerais e suas implicações
geotectônicas. Belo Horizonte. Geonomos, 1(1):39-50.

Cox K.G., Bell J.D., Pankhurst R.T. 1979. The interpretation of igneous rocks.
George, Allen & Unwin, London, 450p.

Cunnigham W.D., Alkimin F.F., Marshak S. 1998. A structural transect across the
coastal mobile belt in the Brazilian Highlands (latitude 20oS): the roots of a
Precambrian Transpressional orogen. Precambrian Research, 92:251-275.

D´Agrella-Filho M.S., Pacca I.I.G., Teixeira W., Onstott T.C., Renne P.R. 1990.
Paleomagnetic evidence for the evolution of Meso-to Neo-Proterozoic
glaciogenic rocks in Central-Eastern Brazil. Paleogeogr. Paleoclimatol.
Paleoecol. 80 255-265.

D´Agrella-Filho M.S., Pacca I.I.G., Trindade R.I.F., Teixeira W., Raposo M.I.B.,
Onstott T.C. 2004. Paleomagnetism  and 40Ar39 ages of mafic dykes from
Salvador ( Brazil):new constraints on the São Francisco craton APW path
between 1080 and 1010 Ma. Precambrian Research, 132, 55-77

D´Orazio  M., Innocenti F., Manetti P., Tamponi M., Tonarini S., Gonzales-Ferran
O., Lahsen A., Omarini R. 2003. The Quaternary calc-alkaline volcanism of the
Patagonia Andes close to the Chile triple junction: geochemistry and
petrogenesis os volcanic rocks from the Cay and Maca volcanoes (~450S,
Chile). Journal of South American Earth Science, 16 (4):219-214.

Dorendorf F., Churikova T., Koloskov A. Wörner G. 2000. Late Pleistocene to
Holocene activity at Bakening Volcano and surrounding monogenetic centers
(kamchatka): volcanic geology and geochemical evolution. J. Volcanol.
Geotherm. Res. 104 (1-4):131-151



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 107

Droux A., Dalaloye  M. 1986. Petrography and geochemistry of Plio-Quaternary ca-
alkaline volcanoes osf southwestern Columbia. J. South Am. Earth Sci., 9 (1-2) :
27-41.

Fanton J.J., Arioli E.E., Moura O. J.M. de. 1978. Pegmatitos da região de Galiléia-
Mendes Pimentel, MG. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30.
Recife. Anais.... Recife: Soc. Bras. Geol., v.4, p.1770-1781.

Féboli W.L. 2001. Projeto Leste-MG. Folha Governador Valadares (SE.24-Y-A-IV),
escala 1:100.000, texto explicativo. Belo Horizonte, SEME/COMIG/CPRM, CD-
Rom.

Féboli  W.L. & Paes V.J.C. 2001 . Projeto Leste-MG. Folha Itanhomi (SE.24-Y-C-I),
escala 1:100.000, texto explicativo. Belo Horizonte, SEME/COMIG/CPRM, CD-
Rom.

Fischel D.P., Pimentel M.M., Fuck R.A., Costa A.G., Rosière C.A. 1998. Geology
and Sm-Nd isotopic data for the Mantiqueira and Juiz de Fora Complexes (
Ribeira Belt) in the Abre Campo-Manhuaçu region, Minas Gerais, Brazil. 14th

International Conference on Basement Tectonics, Ouro Preto, Brazil, Abstracts,
21-23.

Fontes C.Q., Neto, C., Costa M.R.A., Baltazar O.F., Silva S.L da., Vieira V.S. 1978.
Projeto Jequitinhonha; relatório final. Belo Horizonte: DNPM: CPRM, vol. 10.

Garcia M.G.M., Campos Neto M.C. Janasi V.A . 2004. Proveniência e
Ambientação tectônica de matassedimentos de Alto grau: nappe Três Pontas-
Varginha, Sul do Cráton São Francisco. Rev. Bras. Geoc., 34(1):49-58.

Garrels R.M & Mackenzie F.T. 1971. Evolution of Sedimentary Rocks. Norton, New
York, 397p.

Gradim R.J., Alkmim F.F., Pedrosa Soares A C., Babinski M., Noce C.M. 2005.
Xistos verdes do alto Araçuaí, Minas Gerais: Vulcanismo Básico do Rifte
Neoproterozóico Macaúbas. Revista Brasileira de Geociências, 34 (4-
suplemento), 59-69.

Grossi-Sad J.H., Lobato L.M., Pedrosa-Soares A.C., Soares-Filho B.S. (eds.)
1997. Projeto Espinhaço em Cd-rom (textos, mapas e anexos). Belo Horizonte,
COMIG, 2693 pp.

Gutierrez  F., Gioconda A., Gonzales Ferran O., Lahsen A., Mazzuoli R.  2005.
The Hudson Volcano and surrounding monogenetic centres (Chilean
Patagonia): na exemple of volcanism associate with ridge-trench collision
environment. J. Volcanol. Geotherm. Res., 145 (3-4):207-233.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 108

Heilbron M., Pedrosa-Soares A.C., Campos Neto M., Silva. L.C. da., Trouw R.,
Janasi V. 2004. A Província Mantiqueira. In: V. Mantesso-Neto A. Bartorelli,
C.D.R. Carneiro & B.B.B. Neves (org.) Geologia do Continente Sul-Americano:
Evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. Beca Produções
Culturais Ltda, v. único, cap. XIII, p.203-234.

Horn A.H., Bruno F., Gardini G.M., Leonardo V., Mara R.O. 2006. Geologia da
Folha Espera Feliz. 1:100.000. Programa Geologia do Brasil, CPRM – Serviço
Geológico do Brasil, Rio de Janeiro, 72p.

Jaillard E., Hérail G. Monfret T., Diaz-Martinez E., Bbaby P., Lavenu  A, Dumont
JF..2000. Tectonic evolution of the Andes of Ecuador, Peru, Bolivia and
northernmost  Chile. In: Cordani U G., Milani E J., Thomaz Filho ª, Campos D ª,
(eds.) “ Tectonic Evolution of South America”, Rio de janeiro, p 481-559.

Jost H., Theodoro S.M.C.H., Figueiredo A.M.G., Boaventura G.R. 1996.
Propriedades geoquímicas e proveniência de rochas metassedimentares
detríticas arqueanas dos grenstone belts de Crixás  e Guarinos, Goiás. Rev.
Bras. Geoc., 26:151-166.

Krogh T.E. 1973. A low contamination method for hydrothermal decomposition of
zircon and extration of U and Pb for isotopic age determination. Geochim.
Cosmochim. Acta. 37: 485-494.

Laajoky K & Korkiakoski E.1998. The Precambrian turbidite-tempestite transition
as displayed by the amphibolite-facies Puolankjärvi Formation, Finland. 1988.
Sed. Geol., 58: 195-216.

Ledru P.J., Johan V., Milési J.P., Teguy M. 1994. Markers of the last stage of the
Paleoproterozoic collision: Evidence for a 2 Ga continent involving circum-South
Atlantic provinces. Precambrian Research, 69, 169-191.

Leite C.A.S., Souza J.D., Silva S.L., Kosin M., Silva L.C., Bento R.V., Santos R.A.,
Vieira V.S., Camozzato E., Paes V.J.C., Neto C., Junqueira P.A. 2004. Folha
SE.24-Rio Doce. In: Schobbenhaus C., Gonçalves J.H., Santos J.O.S., Abram
M.B., Leão Neto R., Matos G.M.M., Vidotti R.M., Ramos M.A.B., Jesus J.D.A.
de, (eds.). Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações
Geográficas, Programa Geologia do Brasil, CPRM, Brasília. CD-Rom.

Le Maitre R.W, 1976. The chemical variability of some common igneous rocks. J.
Petrol., 17:589-637.

Lima S.A.A., Martins-Neto M.A., Pedrosa-Soares C.A., Cordani U.G., Nutman A.A.
2002. A Formação Salinas na área-tipo, NE de Minas Gerais: uma proposta de
revisão da estratigrafia da Faixa Araçuaí com base em evidências
sedimentares, metamórficas e idades U-Pb SHRIMP. Revista Brasileira
Geociências, 32(4):491-500.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 109

Lipin B.R. & McKay G.A. 1989. Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth
Elements. Mineralogical Society of America. v. 21. 348p.

Ludwig K.R. 1993. PBDAT. A computer program for processing Pb-U-Th isotope
data. USGS Open File Report 88-542, 34p.

Ludwig K.R. 2001a. Users Manual for Isoplot/Ex version 2.47. A geochronological
toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication
1a, 55pp

Machado N., Schrank A., Abreu F.R., Knauer L.G., Almeida-Abreu P.A. 1989.
Resultados preliminares da geocronologia U-Pb na Serra do Espinhaço
Meridional. Boletim do Núcleo Minas Gerais - Sociedade Brasileira de Geologia,
10, 171-174.

Martins V.T.S. 2000. Geologia Isotópica do Plutonismo Neoproterozóico da Faixa
Araçuaí, região nordeste de Minas Gerais. MSc. Thesis, Instituto de
Geociências, Universidade de São Paulo, 187p.

Martins V.T.S., Teixeira W., Noce C.M., Pedrosa-Soares A.C. 2004. Sr and Nd
characteristics of Brasiliano/Pan-African granitoid plutons of the Araçuaí
Orogen, Southeastern Brazil: tectonic Implications. Gondwana Research. 7:75-
89.

Martins M.S. 2006. Geologia dos diamantes e carbonados aluvionares da bacia do
rio Macaúbas, MG. Tese de Doutorado, Instituto de Geociências, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Matteini M., Mazzuoli R., Omarini R., Cas R., Maas R., 2002. The geochemical
variations of the upper Cenozoic volcanism along the cakama-Olacapato-El
Toro transversal faut system in central Andes (~ 240 S): petrogenetic and
geodynamic implications. Tectonophysics, 345 (1-4):211-227.

Maurin J.C. 1993. La chaîne panafricane ouest-congolienne: corrélation avec le
domain este-brésilien et hypothese géodynamique. Bulletin de la Société
Géologique de France,164: 51-60.

Mendes J.C., Medeiros S.R., McReath I., Campos C.M.P. 2005. Cambro-
Ordovician magmatism in SE Brazil: U-Pb and Rb-Sr Ages, Combined with Sr
and Nd Isotopic data of Charnockitic Rocks from the Várzea Alegre Complex.
Gondwana Research, 3(8):1-9.

Monzier M., Robin C., Samaniego P., Hall M.L ., Cotton J., Mothes P., Arnaud N.
1999. Sangay volcano Ecuador: structural development, present activity and
petrology. J. Volcanol. Geotherm. Res, 90 (1-2) :49-79.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 110

Moura O.J.M., Robin C., Samaniego P., Campos C.M.P. 2005. Cambro-Ordovician
magmatism in Se Brazil: U-Pb and Rb-Sr ages combined with Sr and Nd
isotopic data of Charnockitic Rocks from the Várzea Alegre Complex.
Gondwana Research, 3(8):1-9.

Mutti E & Ricci Lucchi F. 1978. Turbidites of the northern Apennines: introduction
of facies analysis. Int. Geol. Rev., 20:125-166.

Nalini-Júnior H.A ., Bilal E., Correia-Neves J.M. 1995. Petrografia e geoquímica
dos granitóides da região de Galiléia, leste de Minas Gerais.. In: Simp. Geol.
Minas Gerais, 8, Diamantina, SGB, Anais, pp.: 74-76.

Nalini-Júnior H.A., Bilal E., Correia-Neves J.M., Carneiro M.A. 1996. Evidências da
contribuição crustal a partir do estudo tipológico de zircões nos granitóides da
região do Médio Rio Doce, Minas Gerais. In: SBG, Congr. Bras. Geol., 39,
Salvador, Anais, 6:418-420.

Nalini-Júnior H.A., Bilal E., Paquette L.J., Correia Neves J.M., Carneiro M.A. 1997.
U-Pb zircon geochronology and typology from two Neoproterozoic granitoid
suites of the Rio Doce valley, eastern State of Minas Gerais, Brazil. In:
International Symposium on Granites and Associated Mineralizations. ISGAM II,
Salvador, 2:265-266.

Nalini-Júnior H.A. 1997. Caractérisation des Suites magmatiques
néoproterozoiques de la région de Conselheiro Pena et Galiléia (Minas Gerais,
Brésil).  These Docteur, Ecole Nationale Superiore des Mines de Paris, 237 p.

Nalini-Júnior H.A., Bilal E., Correia Neves J.M. 1998. Mineralogical, Geochemical
and Isotopic Contraints of Neoproterozoic granitoids (Urucum and Galiléia
suites) Eastern Minas Gerais State, Brazil. In: International Conference on
Precambrian and Craton Tectonics – 14th International Conference on Basement
Tectonics. Ouro preto, 14, Abstracts, p.44-46.

Nalini-Júnior H.A., Bilal E., Paquette J.L., Pin C., Machado R. 2000a.
Geochronologie U–Pb et géochimie isotopique Sr-Nd des granitoides
neoproterozoiques des suites Galileia et Urucum, vallée du Rio Doce, Sud-Est
du Brésil. Compte Rendu Academie Science Paris, 331, 459-466.

Nalini-Junior H.A.,  Bilal E., Correia Neves J.M. 2000b. Syncollisional peraluminous
magmatism in the Rio Doce region: mineralogy, geochemistry and isotopic data
of the Urucum suite (eastern Minas Gerais State, Brazil). Revista Brasileira de
Geociências, 30, 120-125.

Nalini-Junior H.A., Machado R.M., Bilal E. 2005. Geoquímica e petrogênese da
Suíte Galiléia: exemplo de magmatismo tipo I, metaluminoso, pré-colisional,
neoproterozóico da região do Médio Vale do Rio Doce. Revista Brasileira de
Geociências, 35 (4-supplement), 23-24.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 111

Noce C.M., Pedrosa-Soares A.C., Grossi-Sad J.M., Baars F.J., Guimarâes M.V.,
Mourão M.A.A., Oliveira M.J.R., Roque N.C. 1997. Nova Subdivisão
Estratigráfica Regional do Grupo Macaúbas na faixa Araçuaí: O registro de uma
Bacia Neoproproterozóica. Boletim do Núcleo Minas Gerais - Sociedade
Brasileira de Geologia, 14, 29-31.

Noce C.M., Macambira M.J.B., Pedrosa-Soares A.C. 2000. Chronology of
Neoproterozoic-Cambrian Granitic Magmatism in the Araçuaí Belt, Eastern
Brazil, based on Single Zircon Evaporation Dating. Revista Brasileira de
Geociências, 30:025-029.

Noce C.M., Pedrosa-Soares  A.C., Campos C., Medeiros R, Armstrong R. 2004.
Idades U-Pb (SHRIMP) de Zircões detríticos do Complexo Kinzigítico do  Norte
do Espírito Santo: Evidência de sedimentação de bacia de Retroarco do
Orógeno Araçuaí.  In: Congr. Bras. Geol., Araxá, pp.: 42.

Noce C.M., Pedrosa-Soares A.C., Piuzana D., Armstrong R., Laux J.H., Campos
C.M., Medeiros, S.R. 2004. Ages of sedimentation of the Kinzigitic Complex and
of a late orogenic thermal episode in the Araçuaí Orogen, northern Espírito
Santo state, Brazil: U-Pb SHRIMP and ID-tims data from zircon and monazite.
Revisa Brasileira de Geociências, 349, 587-592.

Noce C.M., Piuzana A.G., Vieira V.S., Carvalho C. 2006. Geologia da Folha
Manhuaçu. 1:100.000. Programa Geologia do Brasil, CPRM - Serviço Geológico
do Brasil, Rio de Janeiro, 59p.

Oliveira M.J.R. 2001. Projeto Leste-MG. Folha Conselheiro Pena/São Gabriel da
Palha (SE.24-Y-A-IV), escala 1:100.000, texto explicativo. Belo Horizonte,
SEME/COMIG/CPRM, 84 p.

Pedreira A.J., Vieira S.V., Signorelli N. 1997.  Turbiditos do Setor Oriental da Faixa
Araçuaí, Minas Gerais.  A Terra em Revista, Belo Horizonte, CPRM, 3:28-33.

Pedrosa-Soares A .C., Monteiro R.L.B.P,  Correia-Neves J.M., Leonardos O.H.,
Fuzikawa K. 1987. Metasomatic evolution of granites, northeast Minas Gerais.
Rev.Bras.Geociências.17(4):512-518.

Pedrosa-Soares A.C., Noce C.M., Vidal P., Monteiro R.L.B.P., Leonardos O.H.
1992. Toward a new tectonic model for the Late Proterozoic Araçuaí (SE Brazil)
- West Congolian (SW Africa) Belt. Journal of South American Earth Science.
6:33-47.

Pedrosa-Soares A.C., Dardene M.A., Hasui Y., Castro F.D.C. 1994a. Mapa
Geológico do Estado de Minas Gerais, 1:1.000.000. Belo Horizonte, SEME-
COMIG, 97 p.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 112

Pedrosa-Soares A.C., Dardenne M.A., Hasui Y., Castro F.D.C., Carvalho M.V.A.
1994b. Nota Explicativa dos Mapas Geológico, Metalogenético e de
Ocorrências Minerais do Estado de Minas Gerais, escala 1:1.000.000. Belo
Horizonte, COMIG, 97 p.

Pedrosa-Soares A.C., Noce C.M. 1998. Where is the suture zone of the
Neoproterozoic Araçuaí-West Congo Orogen? In: International Conference on
Precambrian and Craton Tectonics – 14th International Conference on Basement
Tectonics. Ouro preto, 14, Abstracts, p.35-37.

Pedrosa-Soares A.C & Wiedemann-Leonardos C.M. 2000. Evolution of the
Araçuaí Belt and its connection to the Ribeira Belt, Eastern Brazil. In: Cordani,
U.G., Milani E.J., Thomaz Filho A., Campos D.A. (eds) Tectonic evolution of
South America. Rio de Janeiro, pp.: 265-285.

Pedrosa-Soares A.C., Noce C.M., Wiedemann C., Pinto C.P. 2001. The Araçuaí-
West-Congo Orogen in Brazil: An overview of a confined orogen formed during
Gondwanaland Assembly. Precambrian Research, 110 (1-4): 307-323.

Pedrosa-Soares A.C., Vieira V.S., Jacobsohn T. 2003. A vergência para Leste da
Faixa Araçuaí no norte do Espírito Santo e Leste de Minas Gerais: Implicações
Estratigráficas e Tectono-metamórficas. In: Simp. Geol. do Sudeste, 8, Bol.
Res., p. 12.

Pedrosa-Soares A.C.; Noce, C.M.; Alkmin, F.F.; Silva, L.C. da; Cordani, U.G.;
Marshak S., Whittington A., Martins-Neto M.A., Campos C.M.P. 2003. Orógeno
confinado: conceito, exemplos e candidatos. In: SBG, Simpósio Nacional de
Estudos Tectônicos, Búzios, Resumos expandidos, p. 36-39.

Pedrosa-Soares A.C., Noce C.M., Silva L.C., Cordani U.G., Alkmim F.F., Babinski
M. 2005. Orógeno Araçuaí: estágio atual do conhecimento geotectônico. 3rd

Simpósio sobre o Cráton do São Francisco, Salvador, Brazil, Sociedade
Brasileira de Geologia, Anais, 243-246.

Pedrosa-Soares A.C., Castañeda C., Queiroga G., Gradim C., Belém J., Roncato
J.J, Novo T., Dias. P., Gradim D., Medeiros S., Jacobsohn T., Babinski M.,
Vieira V. 2006. Magmatismo e tectônica do Orógeno Araçuaí no Extremo Leste
de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo (180 –190S, 410 – 41030´W).
Geonomos, 14, 97-111.

Pedrosa-Soares A.C., Alkmim F. F., Tack L.,  Noce C.M.,  Babinski M.,  Silva L.C.,
Martins-Neto M.A. 2007. Similarities and diferences between the Brazilian and
African  counterparts  of  Neoproterozoic  Araçuaí-West   Congo    orogen.     In:
Pankhrust R., Trouw R., Brito-Neves B B., Wit M. de. 2007  .   The  Gongwana
Peleocontinent  in  the  South  Atlantic  Region.   2007.     Special   Publication;
Geological Society of London, 294 (no prelo).



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 113

Peres G.G., Alkmim F.F., Jordt-Evangelista H., 2004. The southern Araçuaí belt
and Dom Silvério Group: Geologic architecture and tectonic significance. Anais
Academia Brasileira de Ciências, 76, 771-790.

Pickering K., Stow D., Watson M., hiscott R. 1986. Deep-Water Facies, Processes
and Models: a  review and Classification  Scheme for Modern and Ancient
sediments. Earth-Science Reviews, 23. 75-174.

Pinto C.P., Drumond J.B.V., Féboli W.L. 1997 (Org.). Projeto Leste-MG: geologia –
nota explicativa do mapa geológico integrado, escala 1:500.000. Etapa I. Belo
Horizonte: SEME/COMIG/CPRM, 161 p.

Pinto C.P., Drumond J.B.V., Féboli W.L., 2001. Geologia. Nota explicativa do
mapa geológico integrado. Etapa 1. Folhas SE 24-V, SE25-Z, SE24-Y (partes).
Belo Horizonte, Projeto Leste, CPRM-COMIG, 12-18 p.

Porada H. 1989. Pan-African rifting and orogenesis in southern to equatorial Africa
and Eastern Brazil. Precambrian Research, 44, 103-136.

Porada H. Wittig R. 1983. Turbidites in the Damara Orogen. In: Martin H. & Eder
F.W. (edsd.) Intracontinental Fold Belts. Berlin, Springer-Verlag, pp. 543-576.

Pluijm B. A & Marshak S. 1997. Earth Structure: An Introdution to Structural
Geology and Tectonics. WCB/McGraw-Hill, Estados Unidos. 494p.   

Queiroga G., Pedrosa-Soares A.C., Quéméneur J., Castañeda C. 2006.  A
unidade metassedimentar do ofiolito de Ribeirão da Folha Araçuaí, Orógeno
Araçuaí, Minas Gerais: petrografia, geotermobarometria e calcografia.
Geonomos, 14, 9-12.

Ramos V.A. 2000, The Southern Central Andes, in Cordani, U., Milani, E.J.,
Thomaz Filho, A., and Campos, D.A., eds., Tectonic Evolution of South
America: Rio de Janeiro, p. 561-604.

Rickwood P.C. 1989. Boundary lines within petrographic diagrams which use
oxides of major and minor elements. Lithos. 22. 333-344

Richards  J.P. & Villeneuve M. 2001. The Llullaillaco Volcano, northwest Argentine:
construction by Pleistocene volcanism and destruction by sector collapse. J.
Volcanol. Geotherm. Res., 105 (1-2):77-105.

Rollinson H. 1993. Using geochemical data: evaluation presentation, interpretation.
London (Pearson/Prentice Hall) s.l., s.n., 352p.

Rollinson H. 2003. Metamorphic history suggested by garnet-growth chronologies
in the Isua Greenstone Belt, West Greenland. Precambrian Research, 126:181-
196.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 114

Rogers J.J.W & Santosh M. 2004. Continents and Supercontinents. Oxford
University Press, New York, 289p.

Rosa  M.L da S., Conceição H., Macambira M.J.B., Marinho M.M., Cunha M.P.,
Menezes R.C.L. 2004.  Idade Pb-Pb e Aspectos Petrológicos em sodalita azul
do Maciço Nefelina-Sienítico Itarantim, sul do Estado da Bahia. RBG. 34
(suplemento), 347-354.

Rosa M.L.S., Conceição H., Macambira M.J.B., Menezes R.C.L ., Cunha M.P.,
Rios D.C., Marinho M.M. 2005. Assinatura Mantélica de isópotos de carbono e
oxigênio em cristais de calcita de rochas Foid-sieníticas da província alcalina do
sul da Bahia do Estado da Bahia.  RBG. 35 (suplemento), 71-76.

Roser B.P., Korsch R.J. 1986. Determination of tectonic setting of sandstone –
mudstone suits using SiO2 content and K2O/Na2O ratio. Journal of Geology,
94:635-650.

Roser B.P., Korsch R.J. 1988. Provenance signatures of sandstone-mudstone
suites determined using discriminant function analysis of major-element data.
Chemical Geology, 67: 119-139.

Santos  R.F. 2007. A Formação Salinas da faixa Araçuaí, Minas Gerais: acervo
estrutural e significado tectônico. Tese de Mestrado, Departamento de
Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil.

Sengör  A.M.C. 1990. Plate tectonics and Orogenic research after 25 Years: a
Tethyan Perspective . Earth  Sci. Rev. 27, 1-210.

Siga-Júnior O. 1986. A evolução geotectônica da porção nordeste de Minas
Gerais, com base em interpretações geocronológicas. Tese não Publicada,
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 140 p.

Silva A.S., Pimentel E.C., Neves S.B., Colpaert H., Ramos O. 1978. Carta
Geológica do Brasil ao Milionésimo. Folha SE.23. Belo Horizonte, Brasília,
DNPM-DGM.

Silva J.M.R & Veronese V.F.1987.  Geologia. In: Projeto RADAMBRASIL: Folha
Rio Doce – SE.24. Rio de Janeiro: IBGE.v.34.cap.1, p.23-172,il, mapas.

Silva J.N. & Ferrari P.G. 1976. Projeto Espírito Santo – Relatório Final. Belo
Horizonte, DNPM/CPRM, volume único.

Silva L.C. da, Armstrong R., Noce C.M., Pimentel M., Pedrosa-Soares A.C., Leite
C., Vieira V.S., Paes V.C. 2002a. Reavaliação U-Pb SHRIMP em terrenos pré-
cambrianos brasileiros. Parte II: Orógeno Araçuaí, Cinturão Mineiro e Cráton
São Francisco Meridional. Revista Brasileira de Geociências, 32 (4): 513-528.



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 115

Silva L.C. da, Leite C.A., Heineck C.A., Vieira V.S., Silva M.A., Baars F.J., Perrota
M., Salvador E.D., Lopes R.C., Silva M.G.M., Valente C.R., Lacerda Fo J.V.,
Drummond J.B.V. 2002b. Mapa Geológico de Minas Gerais, esc:1:1.000.000.
Belo Horizonte. CPRM – Serviço Geológico do Brasil/COMIG – Companhia
Mineradora de Minas Gerais.

Silva L.C. da, McNaughton N.J., Armstrong R., Hartmann L.A., Fletcher I.R. 2005.
The Neoproterozoic Mantiqueira Province and its African connections: a zircon-
based U-Pb geochronology subdivision for the Brasiliano/Pan-African systems
of orogens. Precambrian Research, 136:203-240.

Silva  L.C., Pedrosa-Soares A . C., Teixeira l R. 2007. Tonian rift-related, A-type
continental plutonism in the Araçuaí orogen, Eastern Brazil:new evidences for
the breakup stage of the São Francisco –Congo Paleocontinent. Gondwana
Research (in press).

Silva M.A., Camozzato E., Paes V.J.C., Junqueira P.A., Rangrab G.E. 2004. Folha
SF.24-Vitória. In: Schobbenhaus C., Gonçalves J.H., Santos J.O.S., Abram
M.B., Leão Neto R., Matos G.M.M., Vidotti R.M., Ramos M.A.B., Jesus J.D.A.
de., (eds.). Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações
Geográficas. Programa Geologia do Brasil. CPRM, Brasília. CD-Rom.

Smith J.B., Barley M.E., Groves D.I. Krapez B., McNaughton N.J. Bickle M.J.,
Chapman H.J. 1998. The Scholl shear zone, West Pilbara: evidence for a
terrane boundary structure from integrated tectonic.

Söllner F., Lammerer B., Weber-Diefenbach K. 1991. Die Krustenentwicklung in
der Küstenregion nördlich vonRio de Janeiro Brasilien. Münchner Geol,  4:1-
100.

Suita M.T.F., Pedrosa-Soares A.C., Leite C., Nilson A.A., Prichard H. 2004.
Complexos Ofiolíticos do Brasil e a Metalogenia Comparada das Faixas Araçuaí
e Brasília. In: Pereira E., Castroviejo R., Ortiz F (eds), Complejos ofiolíticos em
Iberoamérica: guías de prospeccíon para metales preciosos.  Ciencia Y
Tecnología para el Desarrollo- CYTED, Madrid, 101-132.

Tack L., Wingate M.T.D., Liégeois J.P., Fernandez-Aloso M., Deblond A. 2001.
Early Neoproterozoic magmatism (1000-910 Ma) of the Zadinian and
Mayumbian Groups (Bas-Congo): onset of Rodinia rifting at the western edge of
the Congo craton. Precambrian Research, 110:277-306.

Taylor  T. R & Mclennan. S.M. 1985.  The Continental Crust: its Composition and
Evolution. Blackwell Scientific Publications. Oxford, London, Edinburgh. 312p.

Teixeira W., Onstott T.C., MaKenya M., Szabó G.J.A. 1997. Proterozoic
termochronology implications from 40Ar/39Ar dating of Campo Belo Metamorphic



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 116

Complex, southern São Francisco Craton, Brazil. Anais da Academia Brasileira
de Ciências, 69, 1 :59-75.

Tera F. &  Wasserburg G. L. 1973.  A response to a comment on U/Pb systematics
in lunar basalts. Earth Planet. Sci. Lett. 19, 231-17. (consulta realizada em
http://www.onafarawayday.com/Radiogenic/Ch5/Ch5-2.htm)

Tera F. & Wasserburg G.L. 1974. U-Th-Pb- systematics on lunar rocks and
inferences about lunar evolution and the age of the Moon. Proc. 5th  Lunar Sci.
Conf. (Supp. 5, Geochim. Cosmochim. Acta) 2, 1571-99 . (consulta realizada
em http://www.onafarawayday.com/Radiogenic/Ch5/Ch5-2.htm)

Tichomirowa M., Whitehouse, M. J., Nasdala, L. 2005. Resorption, grwth, solid
state recrystallisation , and annealing of granuite facies zircon – a case study
from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif. Lithos In Press).

Trompette T., Uhlein A., Egydio-Silva M., Karmann I. 1992. The Brasiliano São
Francisco craton revisited ( central Brazil). J. South Am. Earth Sci. 6. 49-57.

Trompette R.1994. Geology of Western Gondwana (2000-500 Ma). Pan-African-
Brasiliano Aggregation of South America and Africa. A.A. Balkema, Rotterdam,
350p.

Trouw R.A.J., Heilbron M., Ribeiro A ., Paciullo F.V. P. Valeriano C.M., Tupinambá
M., Andreis R.R. 2000. The Central Segment of the Ribeira Belt. In: Cordani U.,
Thomaz Filho A.D.A., Campos-Neto D.A ., (eds.) Tectonic Evolution of South
America. p. 287-310.

Tuller M.P. 2001. Projeto Leste-MG. Folha Ipanema ( SE.24-Y-C-IV), escala
1:100.000, texto explicativo. Belo Horizonte, SEME/COMIG/CPRM, CD-Rom.

Trumbull R.B., Wittenbrink R., Hahne K., Emmermann R., Büsch W.,
Gerstenberger H., Siebel E. 1999. Evidence for Late Miocene to Recent
contamination of arc andesites by crustal melts in the Chilean Andes (250 

 - 260

S) and its geodynamic implications, J. South Am. Erth Sci., 12 (2):135-155.
Ulhein A. 1991. Transição Cráton - Faixa Dobrada: Exemplo do Cráton do São

Francisco e da Faixa Araçuaí (ciclo Brasiliano) no estado de Minas Gerais. Tese
de Doutoramento, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 295 p.

Ulhein A., Trompette R., Egydio-Silva M. 1998. Proterozoic rifting and closure, SE
border of the São Francisco Craton, Brazil. J. South Am. Earth Sci., 11:179-189.

Van der  Pluijm B & Marshak  S.(Eds) 2004. Earth Structure : An Introdution to
Structural Geology and Tectonics. WW Norton & Co. N.Y, 656p

Valeriano C.M., Machado N., Simonetti A., Valladares C.S., Seer H.J., Simões L.S
A. 2004. U-Pb geochronology of the southern Brasilia belt (Se-Brazil):



Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí 117

sedimentary provenance. Neoproterozoic orogeny and assembly of West-
Gondwana . Precambrian Research. 130 (1/4), 27-55.

Vieira V.S. 1993. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil: Projeto
Cachoeiro de Itapemirim. Carta Geológica Geológico, Carta
Metalogenética/Previsional, Folha Baixo Guandu - SE.24-Y-C-V, Escala
1:100.000. Estado de Minas Gerais/Espírito Santo , DNPM/CPRM, 175 p.

Vieira V.S. 1997a. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil: Projeto
Carta Geológica Geológico, Carta Metalogenética/Previsional, Folha Cachoeiro
de Itapemirim - SF.24-Z-V-A, Escala 1:250.000. Brasília, DNPM/CPRM, 99 p.

Vieira V.S.1997b. Projeto Leste – MG, Folha Itabirinha de Mantena (SE.24-Y-A-V).
Escala 1:100.000. Belo Horizonte, SEME/COMIG/CPRM, Boletim 12.

Vieira V.S.1998. Geologia da Folha Itabirinha de Mantena (SE.24-Y-A-V), Leste do
Estado de Minas Gerais. In: Congr. Bras. Geol., SBG/MG, Belo Horizonte,
Anais, p. 30.

Vieira V.S. 2001. Projeto Leste – MG, Folha Itabirinha de Mantena (SE.24-Y-A-V).
Escala 1:100.000. Belo Horizonte, SEME/COMIG/CPRM, CD-Rom.

Vieira V.S., Pedrosa-Soares A.C., Silva L.C., Castañeda C. 2004. Relações entre
o Grupo Rio Doce, Complexo Kinzigítico e Granitogêneses Associadas no Leste
de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. In: Congr. Bras. Geol., 42, Araxá,
Anais, p. 42.

Vieira V.S., Noce C.M, Silva L.C, Pedrosa-Soares A.C. 2006. Idades U-Pb
SHRIMP de Áreas-Fontes da Sedimentação do Grupo Rio Doce, Orógeno
Araçuaí. In: Congr. Bras. Geol., 43, Aracaju, Anais, p. 313.

Wiedemann C.M., Medeiros S.R. de, Ludka I.P., Mendes J.C., Moura J.C. de.
2002. Architecture of late orogenic plutons in the Araçuaí-Ribeira fold belt,
southeast Brazil. Gondwana Research, 5(2):381-400.

Whittington A.G., Connelly J., Pedrosa-Soares A.C., Marshak S., Alkmim F.F.
2001. Collapse and melting in a confined orogenic belt: preliminary results from
the Neoproterozoic Araçuaí belt of eastern Brazil. AGU Fall Meeteing, Abstract
T32B-0895, American Geophysical Union, 82, 1181-1182.

Wronkiewicz D.J & Condie K.C. 1987. Geochemistry of sediments from the
Pongola Supergroup, South Africa: evidence for a 3-Ga-old evolved continental
craton . Geoch. Comoch. Acta. 53:1537-1549.



CURRICULUM VITAE

Dados Pessoais

Nome: Valter Salino Vieira
Profissão: Geólogo
Residência: Rua Bambuí, 721 apt. 101 – Anchieta, Belo Horizonte, Minas Gerais
Telefone Residencial: (31) 3221-7271
Telefone Comercial: (31) 3878-0310
E-mail: valter@bh.cprm.gov.br
            valtersalino@gmail.com

Formação Acadêmica/Titulação

2003-2007 Doutorado na área de Geologia Regional
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

                   Título: Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno
                              Araçuaí
                   Orientador: Antônio Carlos Pedrosa-Soares
                   Co-orientador: Luiz Carlos da Silva

1993-1997 Mestrado na área de Geologia Regional
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

                   Título: Geoquímica do Maciço Lagoa Preta, MG/ES: Exemplo de
                   plutonismo em domínio de arco magmático
                   Orientadora: Tânia Mara Dussin
                   Co-orientador: Antônio Carlos Pedrosa-Soares

Mar/1969 – Jun/1972 – Graduação em Geologia
                    Instituto de Geociências
                    Universidade Federal do Rio de Janeiro

Atuação Profissional

1974 – Emprego Atual : CPRM  - Serviço Geológico do Brasil

1973 –1974 – CVRD – Cia. Vale do Rio Doce

1972 –1973 – PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S.A



NP2jqk

NP2jqq

NP2jqa

N
P

p
s

N
P

2
jq

Complexo Paraíba  do Sul, indiviso: (NPps)
Paragnaisse aluminoso, kinzigito, mica x isto, rocha calcissi licática, 
quartzito, mármore e anfiboli to

(NP2jqk) gnaisse k inzigítico e raras lentes de mármore               (NP2jqq);quartzito                  ;

Complexo Jequitinhonha:

; Quartzito Águacalciss ilicática e metamáf ico-metaultramáfica (NP2jq)
Quente: quartzito e lentes de anfibolito e rocha calcissilicatica (NP2jqa);

biotita paragnaisses kinzigítico, s illimanítico, granadífero e grafítico, rochas

NPrj

NPdst

NPpl NPdt 585 +/- 5 Ma U-Pbe/ou sil limanita, rocha calc issil icática e mármorerocha calcissilicática e talco xisto;
Formação Palmital do Sul (NPpl): biotita x isto/ paragnaisse aluminoso,

Formação São Tomé (NPdst):muscov ita-biotita x isto, biotita paragnaisse,

Formação Tumiritinga (NPdt): biotita paragnaisse/ xisto com cordierita

quartzitos puro, micáceo e subarcoseano; Formação João Pinto (NPrj):

584 +/- 5 Ma U-Pb

quartzito, anf ibolito e mármore;

Grupo Rio Doce 
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Mutum

Piúma

Mucuri

Itinga

Guaçuí

Ipanema

Pocrane

Aimorés

Mantena

Nanuque

Caparaó

Castelo

Linhares

Itanhomi

Galiléia

Colatina

Almenara

Guarapari

São Mateus

VILA VELHA

Tumiritinga

Nova Viçosa

Baixo Guandu

Santa Teresa

Nova Venécia

Porto Seguro

Espera Feliz

Muniz Freire

Teófilo Otoni

Pedro Canário

Carlos Chagas

Afonso Cláudio

Alfredo Chaves

Mendes
Pimentel

Salto da Divisa

Central
de Minas

Conselheiro Pena

Domingos Martins

GOVERNADOR
VALADARES

Itabirinha de
Mantena

Divino das
Laranjeiras

Cachoeiro de Itapemirim

Venda Nova do Imigrante
VITÓRIA
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Cordierita-granda granito. Granito Palmital (pl).Granito Água Branca (a)

608 +/- 18 Ma U-Pb

Complexo Nova Venécia:
Sill imanita-granada-cordierita-biotita gnaisse bandado, com intercalações
de rocha calci-si licática, migmatizada em intensidades diversas.

NPnv

1963           2000 Ma U-Pb(517)

NOTAS: Idades em      (Milhões de anos); Ma = Urânio-Chumbo;U-Pb = Potássio-Argônio;K-Ar

Valores de datações radiométricas em cor vermelha indicam idades de cristalização e em cor verde idades de metamorfismo. Ex:

Limite diagonal entre caixa não identifica empilhamento litoestratigráfico.

COLUNA CRONOESTRATIGRÁFICA

(NPds)                                             paragnaisse, xistos, anfiboli to,
gondito, quartzito, talco-clorita xisto e mármore

Grupo Dom Silvério:

Barra de São Francisco  (bf);

Complexo Caparaó: Noritos, enderbitos, charnok itos, enc laves de granulitos aluminosos e kinzigitos (po);  Charnokitos e enderbitos (va). 2100  Ma PP2

Enderbito Mangalô  (em);

biotita granito porfirítico.

e monzonito, localmente orientados,

Enderbito Santa Tereza (st);

ORÓGENO ARAÇUAÍ

sedimentos arenosos.depósitos de praia marinho e/ou lagunar,

Depósitos Litorâneos Indiferenciados Recentes:
areia, cascalho e lamaCoberturas Detríticas Indiferenciadas Recentes:
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65

6
10 anos

23,5

1,75

0,01

PROVÍNCIA MANTIQUEIRA
500

e areno-argiloso costeiros
sedimentos arenosoAlinhamentos de Cordões Litorâneos Recentes:

a paleocanais fluviais compostos por areia e cascalho

depósitos residuais assoc iadosDepósitos de Paleocanais Recentes:

tes  a camadas de areia biodetritica e/ou sedimento lamoso de fundo 

lagunar, e ocorrência de turfa, areia e cascalho.

Depósitos Flúvio-Lagunares Recentes: areia e lama sobrejacen-

areia e silte ricos  emDepósitos de Pântanos e Mangues Recentes:
matéria orgânica e turfa

resultantes da ação de processos de fluxo gravitacionais e aluviais 

de transporte de material de alteração das vertentes

Depósitos Colúvio-Aluvionares Recentes: cascalho, areia e lama

gila e cascalho e restos de matéria orgânica
Depósitos Aluvionares Recentes: areia com intercalações de ar-

sedimentos arenoso, areno-argiloso e conglomeráticoDepósitos Colúvio-Aluvionares Antigos:

sedimentos arenoso e areno-argiloso costeirosAlinhamentos de Cordões Litorâneos Antigos:

sedimento arenoso marinho e/ou lagunarDepósitos Marinhos e Continentais Antigos:

areia com intercalações de argila e cascalho e restos de matéria orgânicaDepósitos Aluvionares Antigos:

2674 Ma Rb-Sr e hornblenda-biotita orto-lito e bioti tito, em geral miloníticos
2124 Ma U-Pbgnaisse migmatítico

Complexo Itapetinga: (hornblenda)-biotita ortognaisse com níveis de anfibo-A4P P2t

Grupo Macaúbas e Formação Salinas, indivisos.

Granito Anorogênico

Salto da Divisa - Itagimirim: monzogranito, sienagranito e alcaligranito foliados/
875 Ma U-Pbgnáiss icos, calc ialcalinos de alto K a alcalinos, metaluminosos

NP1  1msg

Formação Santa Maria Eterna: quartzito e níveis de metaconglomerado

filito e metassiltito com níveis de mármoreFormação  Água Preta:

Grupo Rio Pardo

NP12pe

NP12pa

e mármore dolomitico

mica xisto bandado ou não com sil limanita e/ou granada
e/ou cordierita, metagrauvaca/metarcóseo com ou sem
granada, c ianita-mica x isto com granada ou estaurolita,

grafita xisto, rocha calc issil icática, 

Grupo Macaúbas - Formação Ribeirão da Folha

anfiboli to e formação ferrífera.

, metaconglomerado e raros
metamafito-metaultramafito

tholeítico (816 +/-72 Ma Sm-Nd)

Rochas MetaultramáficasNPm

tonalito médio (vt);

Granodiorito Boa Vista (bv); Granito Floresta (fl);Granitóides pouco foliados a gnáissicos,  tipo S 574 Ma Pb-Pb Granito Guarataia 
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Complexo Piedade:

2220-2150  Ma 

ortognaisse TTG, fácies anf ibolito. Freqüentes intercalações de supracrustais . Localmente, intercalação de ortognaisse do 

embasamento mesoarqueano.

PP2pi

2100  Ma 
PP2po Complexo Pocrane: ortognaisses tonalítico, granítico e granodiorítico com intercalações de biotita xisto/paragnaisse aluminoso, quartzito, metacon-

glomerado e rocha metamáfico-metaultramáfica

: granito porf irítico (ip);

(granitóides metaluminosos, calcialcalinos a alcalinos

tipo I) 537-520 Ma U-Pb

Suíte Itapina

 diorito fino a médio (ip)

                       (granitóides metaluminosos, calcialcalinos a alcalinos, tipo I)

537-520 Ma U-Pb

Suíte Ibituba

charnockito porfirítico             ;(C ib)

diorito fino (  4ib)d

: granito médio a fino ou porf irítico        ; (ib)

Granitóides metaluminosos, calcialcalinos de alto K, tipo I:

Granitóides Pós-Colisionais

Charnockito-enderbitos porfiriticos , metaluminosos, calc ialcalinos de alto K: 

509 Ma U-Pb                                                                                                   Granito Caladão                                   (ca); Sienito-Sienogranito Ibituruna                           (i) 
Tonalito  Alvarenga (ta); Granito Afonso Cláudio (af); Granito Barra do Limeira (bl); Granito Criciúma (cr); Granito Frei Gaspar (fg); Granito Jaceguá (jc);

Granito Mestre Campos (me); Granito Rapa (ra)

519-503 Ma Pb-Pb

Padre Paraíso (pp) e Salomão-Itanhém (si)519 Ma Pb-Pb

Granitos peraluminosos, calcialcalinos de alto K, tipo S: 520-500 Ma U-Pb                                                                                            Leucogranito Água Boa                                 (ab).

xisto
quartzito, mica quartzito e quartzo-muscovitaFormação Capelinha:

voluta e brechada, metarenito, metaconglomerado e granada-mica

xisto 588 +/- 24 Ma U-Pb

metagrauvacas mac iça, gradada, bandada, con-Formação Salinas:
NP3  se NP3  cpe

Medina-Maristela: granito (dominante), sienito, granodiorito,

Granito Porfirítico Córrego Vinhático (v), Granito Santa Rosa (sr).

Conceição-Pedra Azul:

norito médio e grosso, isotrópico, metaluminoso, tholeíticoSão Gabriel da Baunilha:

Granito Porfirítico Santo Antônio do Jacinto (aj); Tonalito- Monzogranito Cruzeiro do Sul (cz)

Granitóides tenuamente foliados ou gnaissóides,  peraluminosos, calcialcalinos de alto K, tipo I (com contaminação de magma S ou rochas metassedi-

mentares): 

(b); Granito José Rodrigues (jr); Granodiorito Viana (vi); Granito Água Branca (ab).

Granitóides pouco ou muito foliados, metaluminosos, tipo I (alguns com contaminação de magma S ou rochas metassedimentares): Granito Baixa do Bugre 

Granitóides Alfredo Chaves (ac), Suíte Alto Capim (acp), Tonalito Alto Guandu (ag), Granodiorito Alto Viçosinha (av), Tonalito Boa Esperança (b),
Granito São Benedito (be), Granito   Brejatuba (bj), Tonalito Cachoeiro (ch), Diorito Concórdia (dc),Tonalito Jequitibá (jq), Granodioritos de Limoeiro lm),

Granodiorito Muniz Freire (mf), ,Tonalito Virgínia Velha (vv),Granodioritos Santa Maria de Baixo (sb), Granito Pau-de-Óleo (po);  Rio do Prado (rp)

Granitóide Agua Branca (ab), Baixa do Bugre (b), Granito José Rodrigues (jr), Viana (vi), Varre-Sai (vs)

Tonalito Chapada Bueno                          (cb).
Suíte Muniz Freire (mu)                      , 580 Ma U-Pb

Tonalito São Vitor                          (sv); 

Tonalito Cuité Velho (cv); Tonalito Derribadinha (db); Tonalito Jequitibá (jq); Ortognaisse Rio Guandu (rg), Suíte Natividade (na), 

Tonalito Rio Pardo (rp); Granito Novo Cruzeiro (nc); Ortognaisse Alto Capim (acp); Tonalito Bom Jesus do Galho (bg); 

Granitóides foliados a gnáissicos, dominantemente metaluminosos, calcialcalinos, tipo I:

Ortognaisse Mascarenhas (mc); 

576 Ma Pb-PbGranito Soturno (st); Granito Topázio (tz) 565-561 Ma U-PbMilonito gnaisse Governador Valadares (gv)

Granitóides Pré - Colisionais

Tonalito Galiléia                          (tg); 
625 Ma Pb-Pb

594 Ma U-Pb595 Ma Pb-PbTonalito Brasilândia                          (br); 

G1

Granito-Granodiorito Pajeú (pj),

Granada Granito Porfirítico Comercinho (co); Granito Córrego Rubim de Pedra (rp), Granitóides pouco ou muito foliados, peraluminosos, tipo S:

Granitóides Sincolisionais

Grande (cg); Ortognaisse Colatina (cl); Leucogranito Caraí (cr), Leucogranito Faísca(fc); Granito Nanuque                          (nq); Granito Vereda-Prata (vp);573 Ma U-Pb

Granitóides pouco foliados a gnáissicos, peraluminosos, calcialcalinos de alto K, tipo S: Leucogranito Carlos Chagas (cc); Ortognaisse Córrego 

Porfiroclástico Montanha (mt), Granito Urucum 582 Ma U-Pb

Granito Pedra do Sino (ps); Granito Porfirítico/Porfiroclástico Lajedão-Serra dos Aimorés (ls); Granito Wolf                            (w f); ranitóide Gnássico582 Ma Pb-Pb

499 Ma U-Pb  500 Ma Rb-Srcharnockito porfirítico                                                (va);

diorito fino (vd);

gabronorito (4vn)

508 Ma Rb-Srgranito fino a porfirítico                         (va); 

Suíte Várzea Alegre (granitóides metaluminosos, calcialcalinos de alto K, tipo I e mafitos associados):

591 Ma Pb-PbGranada-Biotita Granito Ataléia                           (at) ;Granito foliado a gnáissico, peraluminoso, tipo S:

diorito fino a médio (dlp);

anortosito metaluminoso tholeítico (alp)

charnockito metaluminoso, calcialcalino, tipo I (Clp)

Suíte Lagoa Preta:
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