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APRESENTAÇÃO

O Programa Geologia do Brasil (PGB), desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), empresa 
vinculada à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas 

e Energia, é responsável pela retomada dos levantamentos geológicos básicos em todo país. O PGB tem por 
objetivo a ampliação acelerada do conhecimento geológico do território brasileiro, fornecendo subsídios 
técnicos para atrair novos investimentos em pesquisa mineral, visando a descoberta de novos depósitos. 
Adicionalmente, dada importância do conhecimento geológico como fonte primordial de conhecimento 
do meio físico, os levantamentos geológicos são ferramentas importantes para gestores públicos, federais, 
estaduais e municipais, no desenvolvimento de projetos de ordenamento e gestão territorial. O Projeto 
Campo das Vertentes foi realizado no âmbito do Programa Geologia do Brasil (PGB), financiado pelo Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC) e executado pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da 
Superintendência Regional de Belo Horizonte, Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Este produto reúne dados 
e informações geológicas e de recursos minerais sobre uma área de 3.000 km2, localizada na região central 
de Minas Gerais, compreendida pelas folhas Divinópolis (SF.23-X-A-I), Igarapé (SF.23-X-A-II), Entre Rios de 
Minas (SF.23-X-A-V) e Conselheiro Lafaiete (SF.23-X-A-VI). No desenvolvimento do projeto, foram realizados 
levantamentos de dados geológicos e geoquímicos, análise de dados aerogeofísicos, estudos petrográficos 
e geocronológicos e análise química de amostras de rocha. Os resultados obtidos pelo projeto representam 
um importante avanço na cartografia geológica e na avaliação da potencialidade mineral dessa importante 
porção do território nacional. Os dados obtidos neste projeto estão sintetizados nesta Nota Explicativa e 
ordenados em ambiente SIG – Sistemas de Informações Geográficas e bases de dados, todos disponíveis 
para download no GeoSGB (http://geosgb.cprm.gov.br/), banco de dados corporativo do Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM), e no Repositório Institucional de Geociências (http://rigeo.cprm.gov.br/). 

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados do Projeto Campo das Vertentes que envolveu mapeamento geo-
lógico em escala 1: 100.000 das folhas Divinópolis (SF.23-X-A-I), Igarapé (SF.23-X-A-II), Entre Rios de Minas 
(SF.23-X-A-V) e Conselheiro Lafaiete (SF.23-X-A-VI). A região estudada está situada no centro-sul do estado de 
Minas Gerais e corresponde a um segmento crustal da porção meridional do Craton São Francisco, circundado 
por duas faixas móveis brasilianas: a Faixa Rio Grande, ao sul e a Faixa Ribeira, a sudeste. O arcabouço 
geológico da região é composto por terrenos arqueanos e proterozoicos polideformados com metamorfismo 
variando da fácies xisto verde a granulito. Os terrenos arqueanos são representados por gnaisses TTG de 
alto grau metamórfico e unidades supracrustais do tipo greenstone-belts. As unidades proterozoicas são 
representadas por sequências metassedimentares, metavulcanossedimentares, gnaisses TTG e granitoides 
paleoproterozoicos. Unidades metassedimentares carbonáticas e siliciclásticas reliquiares de idade meso-
proterozoica estão sobrepostas ao embasamento paleoproterozoico. A estratigrafia aqui proposta para a 
região inclui unidades litoestratigráficas e litodêmicas, hierarquizadas conforme respectivos significados 
tectônicos. Assim, essas unidades foram agrupadas em quinze entidades descritas como: 1) Complexos 
gnáissicos paleo a mesoarqueanos; 2) Magmatismo ácido a intermediário paleoarqueano, 3) Magmatismo 
máfico-ultramáfico paleo a mesoarqueano; 4) Complexos gnáissicos meso a neorqueanos; 5) Magmatismo 
máfico-ultramáfico meso a neoarqueano; 6) Sequência vulcanossedimentar neoarqueana; 7) Magmatismo 
intermediário a ácido neoarqueano; 8) Gnaisses paleoproterozoicos; 9) Sequência metassedimentar e 
metavulcanossedimentar paleoproterozoica; 10) Magmatismo máfico-ultramáfico paleoproterozoico; 11) 
Magmatismo máfico fissural paleoproterozoico; 12) Magmatismo intermediário a ácido paleoproterozoico; 
13) Sequência metassedimentar mesoproterozoica; 14) Magmatismo máfico fissural neoproterozoico; 15) 
Formações superficiais continentais cenozoicas. A deformação, polifásica da região apresenta registros das 
orogêneses dos ciclos Jequié (Arqueano), Transamazônico (Paleoproterozoico) e Brasiliano (Neoproterozoico). 
A colocação dos enxames de diques máficos do Sistema Lençóis foi consequência de reativações de estru-
turas pré-existentes em regime rúptil extensional durante o Paleo- e Neoproterozoico. Os bens minerais 
principais da área são representados pelo minério de ferro nos itabiritos da Formação Cauê do Grupo Itabira, 
pelo manganês em rochas metassedimentares químicas da Formação Lafaiete do Grupo Barbacena, pelos 
pegmatitos estaníferos associados ao Granito Ritápolis, pelos esteatitos e talco xistos do Complexo Santo 
Antônio do Pirapetinga e unidades basais do Supergrupo Rio das Velhas, pelas diversas litologias arqueanas 
e paleoproterozoicas utilizadas como rocha ornamental ou insumos para construção civil, além de depósitos 
de areia e argila associados a sedimentos aluvionares recentes.



ABSTRACT

This work presents the obtained results by Campo das Vertentes Project, which involved geological  
survey of the 1:100.000 scale Divinópolis (SF.23-X-A-I), Igarapé (SF.23-X-A-II), Entre Rios de Minas (SF.23-X-
A-V) and Conselheiro Lafaiete (SF.23-X-A-VI) map sheets. The studied region is located in South-Central Minas 
Gerais State, corresponding to crustal segment of Southern São Francisco Craton, that it is surrounded by 
two Brasiliano mobile belts, so-called Rio Grande and Ribeira belts, respectively in South and Southeastern 
cratonic border. Geological framework of this region is represented by polydeformed Archean and Proterozoic 
terrains, metamorphosed in greenschist to granulite facies. Archean terrains are formed by high-grade 
TTG gneisses and granite-greenstone type supracrustal units. The proterozoic units are represented by 
metasedimentary and metavolcanosedimentary sequences, TTG gneisses and paleoproterozoic granitoids. 
Mesoproterozoic carbonatic to clastic metasedimentary units remnant occur overlapping the paleoproterozic 
basement. Stratigraphic model here proposed for the area includes litho-stratigraphic and lithodemic units, 
hierarchized according to respective tectonic meanings. Thus, these units were grouped into fifteen tectonic 
entities described as: 1) Paleo to Mesoarchean Gneissic Complexes; 2) Paleoarchean acidic to intermediate 
magmatism; 3) Paleo to Mesoarchean mafic-ultramafic magmatism; 4) Meso to Neoarchean gneissic 
complexes; 5) Meso to Neoarchean mafic-ultramafic magmatism; 6) Neoarchean metavolcanosedimentary 
sequences; 7) Neoarchean intermediate to acidic magmatism; 8) Paleoproterozoic gneissic complexes; 9) 
Paleoproterozoic metasedimentary and metavolcanosedimentary sequences; 10) Paleoproterozoic mafic-
ultramafic magmatism; 11) Paleoproterozoic mafic dyke swarms; 12) Paleoproterozoic intermediate to acidic 
magmatism; 13) Mesoproterozoic metasedimentary sequence; 14) Neoproterozoic mafic dike swarm; 15) 
Cenozoic unconsolidated continental sedimentary covers. The polyfasic deformation of region shows records of 
Jequié (Archean), Transamazonian (Paleoproterozoic) an Brasiliano (Neoproterozoico) orogenic cycles. Lençois I/II 
mafic dykes swarms emplacement during Paleo and Neoproterozoic was due reactivations in brittle extensional 
regimen of ancient structures. Main mineral resources of area are the iron ore (itabirites) of Cauê Formation 
(Itabira Group), the manganese of metasedimentary chemical units of Lafaiete Formation (Barbacena Group), 
the cassiterite of primary and secondary stanniferous deposits related to Ritápolis Granite, the steatite and 
talc-schsits of Santo Antonio do Pirapetinga Complex and basal units of Rio das Velhas Supergroup, as well 
as several Archean and Paleoproterozoic rocks utilized as ornamental rocks or inputs for civil constructions, 
in addition of sand and clay alluvionar deposits.
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1. INTRODUÇÃO

Este relatório é um texto explicativo complementar 
aos dados de mapeamento geológico e cadastramento 
de recursos minerais do Projeto Campo das Vertentes, 
executado em escala 1: 100.000 dentro do Programa 
Geologia do Brasil (PGB).

Os mapas deste trabalho foram elaborados utilizando 
tecnologia de Sistema de Informações Geográficas, com 
dados cartográficos elaborados em plataforma ArcGIS 
e estrutura respaldada em bases de dados relacionais, 
que constituem o banco de dados corporativo da CPRM-
Serviço Geológico do Brasil, denominado GeoSGB (http://
geosgb.cprm.gov.br/).

1.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A área do Projeto Campo das Vertentes está locali-
zada na região centro-sul do estado de Minas Gerais e 
possui aproximadamente 12.000 km2. A região estudada 

compreende quatro quadrículas em escala 1: 100.000 
segundo o corte cartográfico internacional (Figura 1.1), 
representadas pelas folhas Divinópolis (SF.23-X-A-I), Iga-
rapé (SF.23-X-A-II), Entre Rios de Minas (SF.23-X-A-V) e 
Conselheiro Lafaiete (SF.23-X-A-VI).

A partir de Belo Horizonte o acesso se faz pelas rodo-
vias federais BR-381, sentido São Paulo e BR-040, sentido 
Rio de Janeiro. A cidade de Igarapé, que dá nome a uma 
das folhas, dista cerca de 65 km do centro de Belo Hori-
zonte pela primeira rodovia, e Conselheiro Lafaiete que 
está a cerca de 95 km pela BR-040. As principais rodovias 
pavimentadas que cortam a área, além das já citadas 
são: BR-383, BR-494, BR-482, MG-50, MG-260 e MG-270. 

1.2. METODOLOGIA E DADOS DE PRODUÇÃO

A metodologia aplicada foi aquela classicamente 
utilizada em trabalhos de mapeamento geológico, 

Figura 1.1 - Localização e articulação das folhas Divinópolis (Dv), Igarapé (Ig), Entre Rios de Minas (Er)  
e Conselheiro Lafaiete (CL), que compõem o Projeto Campo das Vertentes.
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constando de uma etapa inicial voltada para pesquisa 
e análise bibliográficas sobre a geologia da área, suas 
adjacências e outras áreas de geologia similar. 

Trabalhos cartográficos existentes na área do projeto, 
em escalas iguais ou maiores à escala deste projeto, foram 
compilados e integrados ao mapa geológico preliminar 
para posterior verificação de campo. Em paralelo, análise e 
interpretação de aerofotos (FAB/IBGE – Escala 1: 60.000  –  
1964/67) e imagens digitais de satélite (Geocover e 
Relevo Sombreado) foi realizada. 

Mapas aerogeofísicos magnetométricos e gamaes-
pectrométricos, em formato digital, foram amplamente 
utilizados. Os mapas magnetométricos auxiliaram prin-
cipalmente na definição de corpos intrusivos máficos 
e ultramáficos bem como na visualização de grandes 
lineamentos estruturais. Os mapas gamaespectrométicos 
foram utilizados na caracterização e individualização de 
unidades litológicas. Este trabalho resultou na obtenção 
dos mapas geológicos preliminares (escala 1:100.000), 
com grande contribuição para a cartografia dos linea-
mentos estruturais da área. 

Em seguida foram realizados os trabalhos de geologia 
de campo e cadastramento de recursos minerais. 

Os dados de produção relativos à cartografia de 
campo (afloramentos descritos e recursos minerais 
cadastrados) e atividades de apoio como confec-
ção de lâminas delgadas, análise química de rocha 
e geocronológica encontram-se discriminados na  
Tabela 1.1 abaixo.

Após os trabalhos de campo a equipe do projeto re-
alizou tratamento, análise e interpretação dos dados de 
campo e de laboratório, culminando com a confecção 
dos mapas geológicos finais e desta Nota Explicativa.

Todas as informações coletadas durante os traba-
lhos de campo e de laboratório (análises petrográficas, 

químicas e geocronológicas), incluindo acervo fotográfico, 
estão disponibilizadas no banco de dados GeoSGB da 
SGB-CPRM (http://geosgb.cprm.gov.br/). 

1.3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

As folhas Divinópolis, Igarapé, Entre Rios de Minas e 
Conselheiro Lafaiete estão no domínio morfoestrutural do 
planalto dos Campos das Vertentes, onde a temperatura 
média anual está no intervalo 18°-21°. Na maior parte da 
área, a precipitação pluviométrica total média anual está 
no intervalo 1420-1533 mm, alcançando valores entre 
1534-1647 mm na região situada no extremo sudoeste. 
O clima dominante é o úmido B2, segundo o índice de 
umidade de Thornthwaite. Na região, argilossolos e 
latossolos são predominantes, ocorrendo cambissolos 
subordinados. O sistema de aquíferos predominante é 
o Gnáissico-Granítico típico de rochas fraturadas, com o 
sistema xistoso subordinado e restrito à serra do Curral 
(SCOLFORO; CARVALHO; OLIVEIRA, 2008).

O relevo da área pode ser classificado genericamente 
como um “mar de morros” com as altitudes variando no 
intervalo 660-1560 m. Na parte norte da área, domínio das 
folhas Divinópolis e Igarapé, e nos quadrantes noroeste 
e sudeste da Folha Conselheiro Lafaiete, predominam 
altitudes no intervalo 750-950 m. O quadrante sudoeste 
das folhas Conselheiro Lafaiete e Entre Rios de Minas 
em quase toda a sua extensão, é uma região dominada 
por altitudes no intervalo 1000-1200 m. Assim há 
uma diminuição das altitudes no sentido sul-norte.  O 
relevo geralmente colinoso, apresenta com formas em 
meias-laranjas e dômicas nas áreas de predomínio de 
granitoides mais homogêneos. Nestas regiões são comuns 
também grandes cúpulas de morros desnudos como 
ocorre no extremo sul da Folha Conselheiro Lafaiete, 
em domínios dos granitoides do Complexo Ressaquinha 
e na porção central da Folha Igarapé, em domínios  
do Granito Buturi. 

Relevo serrano com crista bem definida e assime-
tria de flancos é notavelmente representada apenas 
na serra do Curral Oriental, na porção centro-norte da 
Folha Igarapé. Esse relevo é controlado e esculpido na 
sequência metassedimentar do Supergrupo Minas e 
sustentado por formações ferríferas do Grupo Itabira 
e suas coberturas de canga ferruginosa. A Serra do 
Curral é o acidente geográfico mais notável da área, 
com direção leste-oeste, chegando a 1560 m a leste, 
junto à serra das Gaivotas, no limite oriental da Folha 
Igarapé. Na Folha Entre Rios de Minas as cotas mais altas 
alcançam 1320 m, onde ocorrem formações ferríferas 
correlacionadas ao Grupo Itabira.

Grandes altitudes estão também relacionadas a 
grandes áreas de quartzitos aflorantes no extremo 
nordeste da folha Conselheiro Lafaiete, onde há cotas 

FOLHA (1: 100.000) CL ER DV IG TOTAL

Afloramentos descritos 707 561 473 589 2330

Ocorrências cadastradas* 116 59 32 36 243

Amostras de rocha 445 370 296 370 1481

Análise petrográfica 256 207 120 124 707

Análise litoquímica 76 41 42 48 207

Análise geocronológica 2 3 2 0 7

Mapeamento geológico 
(km2) 2950 2950 2950 2950 11800

Caminhamento (km-perfil) 990 825 660 825 3300

Tabela 1.1 - Dados físicos de produção do Projeto Campo 
das Vertentes.

*o número de ocorrências cadastradas está incluído no total de aflora-
mentos descritos. CL: Folha Conselheiro Lafaiete; ER: Folha Entre Rios 
de Minas; DV: Folha Divinópolis; IG: Folha Igarapé.
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de 1360 m na Serra do Ouro Branco, esculpida em 
quartzitos do grupo Itacolomi e na porção centro-
oeste desta mesma folha, onde quartzitos da Formação 
Santo Amaro (Grupo Barbacena) alcançam cotas  
de até 1440 m.

Os relevos mais baixos estão preferencialmente ao 
longo das calhas dos grandes rios que drenam a área, 
pincipalmente no extremo norte das folhas Divinópolis 
e Igarapé, nos vales dos rios Pará e Paraopeba, 
respectivamente com cotas no intervalo 660-800 m. 

A rede hidrográfica da área é representada pelas 
bacias dos rios Pará, São João, Paraopeba e Carandaí. 
Os três primeiros rios drenam a área em quase toda a 
sua extensão e correm no sentido sudeste-noroeste.  
A bacia do rio Paraopeba é a mais importante delas 
tendo como principais afluentes os rios Manso, Macaú-
bas e Camapuã-Brumado pela margem esquerda, e 
os rios Pequeri e Maranhão pela margem direita.  
A bacia do rio Pará, segunda em importância, tem como 
principal afluente na área o rio Itapecerica, que se une 
àquele, pela margem esquerda, imediatamente ao norte 
da cidade de Divinópolis; pela margem direita o rio Pará 

tem como afluente mais importante dentro da área 
o ribeirão Empanturrado, que deságua neste junto à 
cidade de Carmo do Cajuru.

O Rio Carandaí que está no extremo sul da área, corre 
no sentido sul tendo como principais afluentes dentro 
da área, e pela margem direita, os rios Jacaré, do Peixe, 
Santo Antônio, do Ribeiro e Piranga.

O divisor de águas entre as bacias dos rios que correm 
para norte (rios Pará, São João e Paraopeba) e a bacia do 
rio Carandaí, que corre para sul, está no eixo Passa Tempo-
Lagoa Dourada-Carandaí-Santana do Monte-Itaverava.

1.4. AGRADECIMENTOS

A equipe de mapeamento agradece aos pro-
prietários rurais da área que facilitaram o acesso às 
exposições rochosas e às empresas de mineração deten-
toras de Alvarás de Pesquisa e Concessão de Lavra que 
apoiaram e facilitaram o acesso das equipes às frentes de 
trabalho durante o cadastramento de recursos minerais. 
Os autores agradecem também a todos os colegas que 
colaboraram para a realização deste trabalho.



| 15 |

| Projeto Campo das Vertentes: Geologia e Recursos Minerais das Folhas Divinópolis - SF.23-X-A-I, Igarapé - SF.23-X-A-I,  
Entre Rios de Minas - SF.23-X-A-V e Conselheiro Lafaiete - SF.23-X-A-VI |

2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área mapeada durante o Projeto Campo das Verten-
tes está situada na borda leste do Cráton São Francisco 
Meridional (Figura 2.1) e agrega entidades geotectônicas 
originadas no decorrer de uma complexa e policíclica 
evolução crustal (TEIXEIRA et al., 1996 e 1998). 

Essa evolução geodinâmica remonta da edificação de 
microblocos siálicos paleo a mesoarqueanos que foram 
amalgamados no decorrer do Neoarqueano durante 
o Evento Rio das Velhas, cuminando com consolida-
ção do núcleo cratônico (CARNEIRO, 1992; CARNEIRO  
et al., 1998a). Os vestígios dessa tectônica de caráter 
presumidamente acrescionária vêm estabelecendo pelo 
menos três eventos tectonomagmáticos entre o Paleo- 
Mesoarqueano e o Neoarqueano (ROMANO et al., 2012; 
LANA et al., 2013; e suas referências). 

Após um período de aquiescência tectônica decor-
rente, a abertura de um grande oceano entre o final do 
Neoarqueano e o Sideriano separou os paleocontinentes 
Congo e São Francisco (e.g. TEIXEIRA e FIGUEREDO, 

1991; FEYBESSE et al., 1998 e suas referências), regis-
trando uma importante deposição nas bacias de mar-
gens passivas do sudeste da borda protocratônica 
(conforme geometria atual; e.g. ALKMIM e MARSHAK 
1998; NOCE et al., 2007). Ao final do Sideriano, a ins-
talação de arcos magmáticos gerou uma tectônica de 
acresção que modificou a arquitetura da margem con-
tinental sanfranciscana com a inversão da polaridade 
tectônica para ambiente convergente, completando 
um Ciclo de Wilson com o fechamento do oceano side-
riano e a colagem dos paleocontinentes São Francisco e  
Congo (LEDRU et al., 1994).

Registros de episódios tafrogenéticos entre o 
Mesoproterozoico e o Neoproterozoico anteriores ao 
desenvolvimento das faixas Rio Grande e Ribeira (Evento 
Brasiliano), respectivamente a sul e sudeste do limite 
cratônico (conforme geometria atual), completam a 
arquitetura crustal da região (RIBEIRO et al., 1995 e 2003; 
RIBEIRO 1997; PACIULLO et al., 1993, 2000 e 2003). 

Figura 2.1 - Contexto geotectônico da área mapeada. Detalhe para o canto superior direito que mostra  
o posicionamento da área mapeada com relação ao Cráton são Francisco (em cinza escuro).  
BH – Belo Horizonte; DV – Divinópolis; EM – Entre-Rios de Minas; CL – Conselheiro Lafaiete.
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O arranjo espacial das unidades geológicas na área 
estudada apresenta um conspícuo controle definido pelo 
desenvolvimento e/ou reativação de estruturas na Oro-
gênese Transamazônica e em menor representação, na 
Orogênese Brasiliana, que levaram a obliteração ou esma-
ecimento de padrões de diversas estruturas arqueanas. 

2.1. EVOLUÇÃO PALEO A MESOARQUEANA

O expressivo acervo isotópico, disponível em litera-
tura para a geologia da região, indicam uma tectônica 
primordial de caráter presumidamente acrescionária, 
onde pode ser estabelecida com pelo menos três fases 
orogenéticas principais estabelecidas entre 3,38-2,90, 
2,86-2,80 e 2,78-2,65 Ga (MACHADO e CARNEIRO, 1992; 
TEIXEIRA et al., 1996 e 1998; PINESE, 1997; NOCE et al., 
1998, ROMANO et al., 2012, LANA et al., 2013).

Essa tectônica teria sido responsável pela colagem 
de pequenos núcleos continentais cujos protólitos 
atualmente, em geral inexistentes ou retrabalhados, 
são reconhecidos nas heranças isotópicas dos sistemas 
U-Pb, Sm-Nd e Pb-Pb (e.g. CARNEIRO, 1992; TEIXEIRA 
et al., 1996), encontrados nos neossomas gnáissico-
migmatíticos de diversas unidades do embasamento 
(TEIXEIRA et al., 1996 e 1998). Em analogia a tectônica 
moderna, os dados geoquímicos e isotópicos indicam 
que essa geodinâmica envolveu formação de crosta 
continental, retrabalhamento e metamorfismo de 
substrato siálico pré-existente, associado ao consumo 
de paleocrostas oceânicas, cujos poucos vestígios em 
tempos atuais estão materializados em paleossomas, 
enclaves e xenólitos máficos de alguns gnaisses da região 
(CARNEIRO, 1992; CARNEIRO et al., 1998a; NOCE et 
al., 1997; CORRÊA DA COSTA et al., 2006; CARNEIRO 
et al., 2007). Estes vestígios também podem ser 
observados em unidades supracrustais, particularmente 
em rochas metakomatiíticas presentes na base de 
sequências vulcanossedimentares da região, como os 
metakomatiitos de Rio Manso (idade-modelo Re-Os de 
3,05 Ga; KIRK et al., 2008) e do Grupo Quebra-Osso, 
ambos atribuídos a estratigrafia basal do Supergrupo  
Rio das Velhas.

Entre o final do Mesoarqueano e início do Neoarque-
ano, evidências de uma fragmentação com implantação 
de magmatismo máfico-ultramáfico são representados 
pelos xistos máficos e rochas metaultramáficas do Com-
plexo Santo Antonio do Pirapetinga (RAPOSO, 1991) com 
idade mínima mesoarqueana (este trabalho), pela Suíte 
Ribeirão dos Motas (2,79 Ga; CARNEIRO et al., 2004) e 
possivelmente pela Suíte Córrego Perobas (FIUMARI et al., 
1985; este trabalho). Uma família de diques máficos na 
região de lavras com idade K-Ar de 2,6 Ga (resfriamento) 
pode estar correlacionado a esta fase (PINESE, 1997). 
A extensão dessa tafrogênese, bem como os processos 

deposicionais e magmáticos associados, permanecem 
como uma das questões geológicas que ainda carece 
de mais estudos.

2.2. EVOLUÇÃO NEOARQUEANA

No início do Neoarqueano os blocos crustais esta-
vam de alguma forma separados e suas bordas foram 
novamente retrabalhadas, quando foi registrado em 
extenso evento termotectônico caracterizado pelo 
desenvolvimento de arcos (CARNEIRO, 1992; CARNEIRO  
et al., 1998, FERNANDES e CARNEIRO, 2000), que pro-
duziu granitoides, consumiu a crosta oceânica gerada 
durante a última tafrogênese ao longo das margens ati-
vas, envolveu deposição de sedimentos vulcanogênicos 
(vulcanoclásticos e pirocláticos), clásticos e químicos nas 
bacias correlacionadas (NOCE et al., 2005, BALTAZAR e 
ZUCHETTI, 2007), bem como condicionou a deformação 
e o metamorfismo das rochas envolvidas.

Caracterizado como Evento Tectono-Termal Rio das 
Velhas (CARNEIRO, 1992; MACHADO e CARNEIRO, 
1992), essa orogenia registrou, ao seu final, a montagem 
de uma grande colcha de retalhos, representada pela 
colagem dos microblocos siálicos fragmentados ao final 
do Mesoarqueano (e.g. TEIXEIRA et al., 1996), marcando 
a consolidação do núcleo cratônico arqueano do sudeste 
do Cráton São Francisco. Essa colagem apresentou um 
caráter relativamente diacrônico e alcançou seu apogeu 
no Neoarqueano médio e superior, quando uma intensa 
anatexia desencadeada pelo clímax do metamorfismo 
foi responsável pela intrusão de plutons e geração de 
neossomas graníticos potássicos (NOCE, 1995; NOCE et 
al., 1997 e 1998; ROMANO et al., 2012; LANA et al., 2013).

De acordo com a configuração atual dessa porção 
cratônica, esses blocos são representados pelos 
complexos metamórficos Passa-Tempo, Divinópolis, 
Bonfim, Belo Horizonte e Santa Bárbara (Figura 2.2). 

Em particular, as rochas correlacionadas ao Complexo 
Metamórfico Santa Bárbara são pouco representati-
vas na área do projeto. Esses litotipos afloram como 
frações reliquiares do embasamento, onde foi insta-
lado o magmatismo máfico-ultramáfico do Complexo 
Santo Antônio do Pirapetinga, de idade mesoarqueana  
(este trabalho). 

Os processos deposicionais e vulcânicos coevos a 
esta tectônica colisional, são marcados por unidades 
supracrustais e sequências vulcanossedimentares, 
como as unidades correlacionadas ao Supergrupo Rio 
das Velhas, formadas de quartzitos, mica-xistos, clorita-
xistos, anfibolitos e rochas meta-ultramáficas. 

Unidades correlacionadas ao Supergrupo Rio das 
Velhas afloram entre a Zona de Cisalhamento Cláudio 
(OLIVEIRA, 1999) e os sinclinórios de Souzas e Mateus 
Leme (Figura 2.3). A Zona de Cisalhamento Cláudio é 



| 17 |

| Projeto Campo das Vertentes: Geologia e Recursos Minerais das Folhas Divinópolis - SF.23-X-A-I, Igarapé - SF.23-X-A-I,  
Entre Rios de Minas - SF.23-X-A-V e Conselheiro Lafaiete - SF.23-X-A-VI |

Figura 2.2 - Mapa geotectônico resumido com ênfase aos limites dos blocos siálicos representados pelos  
complexos metamórficos da região. CMD: Complexo Metamórfico Divinópolis. CMB: Complexo  

Metamórfico Bonfim. CMP: Complexo Metamórfico Passa-Tempo. CMBH: Complexo Metamórfico  
Belo Horizonte. CSAP: Complexo Santo Antônio do Pirapetinga. * Rochas gnáissicas encaixantes  

do Complexo Santo Antonio do Pirapetinga são cronocorrelatas ao Complexo  
Metamórfico Santa Bárbara.

Figura 2.3 - Mapa geotectônico com as principais estruturas geológicas regionais na área mapeada.
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uma estrutura de direção NE-SW, com cerca de 60 km 
de extensão e largura entre três a cinco quilômetros, 
situada entre o sudeste do município de Claudio e o 
Sinclinório de Souzas. 

No extremo nordeste da Zona de Cisalhamento 
Claudio ocorre o Sinclinório Souzas, que define uma 
estrutura grosseiramente triangular limitada pelo 
extremo SW da Serra de Itaiauçu, na região que abrange 
as cidades de Rio Manso, Itatiauçu e Conceição de Itaguá. 
Nessa estrutura, as rochas supracrustais do Grupo Nova 
Lima perfazem a junção tríplice entre os blocos definidos 
pelos complexos metamórficos Divinópolis, Bonfim e 
Belo Horizonte. Essa faixa, formada pelas rochas do 
Supergrupo Rio das Velhas, a partir deste ponto inflete 
para NNW, em direção ao Sinclinório Mateus Leme 
nas folhas Contagem e Pará de Minas (fora da área de 
estudo), onde delimita o contato entre os complexos 
metamórficos Divinópolis e Belo Horizonte. 

Possivelmente, a unidade basal máfico-ultramáfica 
da sequência metavulcanossedimentar que bordeja o 
Lineamento Congonhas (de idade proterozoica), podem 
estar correlacionadas ao Grupo Nova Lima (CORREA 
NETO et al., 2012), conforme assumido no presente 
projeto. O significado e origem do Lineamento Congonhas 
são discutidos a seguir. 

Os estágios pós-orogenia Rio das Velhas são pouco 
definidos, entretanto, registros do final do Neoarqueano 
sugerem que um novo evento extensional afetou 
o ProtoCráton São Francisco (OLIVEIRA et al., 2010; 
PINESE, 1997; CORRÊA DA COSTA et al., 2006). Na 
porção meridional, esse evento pode estar associado 
como diques máficos NW-SE, datados de 2658 ± 44 Ma 
(isócrona Sm-Nd; PINESE, 1997) e teria evoluído até a 
oceanização e desenvolvimento de margens passivas 
siderianas (ALKMIM e MARSHAK, 1998).

2.3.  PALEOPROTEROZOICO

Após a consolidação do núcleo cratônico no final 
do Neoarqueano, a borda sudeste do recém-formado 
protocontinente arqueano foi dominada por extensa 
margem passiva paleoproterozoica, separando 
os Crátons São Francisco e Congo (e.g. FEYBESSE  
et al., 1998). Na margem continental do Cráton São 
Francisco teve início a deposição dos sedimentos 
continentais e marinhos plataformais do Supergrupo 
Minas (ALKMIM e MARSHAK, 1998; ALKMIM e  
MARTINS-NETO, 2012).

O desenvolvimento de arcos magmáticos 
intraoceânicos e continentais na borda cratônica, 
entre o Sideriano e o Riaciano, bem como todos os 
processos magmáticos, deposicionais, deformacionais 
e metamórficos correlacionados caracterizaram o Evento 
Tectonotermal Transamazônico (e.g. FIGUEIREDO e 

TEIXEIRA, 1996; FISCHEL et al., 1998; NOCE et al., 1998 
e 2000; VALENÇA et al., 2000; SILVA et al., 2002; NOCE 
et al., 2007; ÁVILA et al., 2010; SEIXAS et al., 2012). 
Na região estudada, os registros da implantação desse 
complexo sistema de arcos acrescionários sideriano-
riaciano, ocorrem ao longo de uma faixa de direção 
NE-SW com cerca de 160 Km de extensão, designada 
como Cinturão Mineiro (TEIXEIRA e FIGUEIREDO 
1991).  Durante o período compreendido entre 2,35 
- 2,12 Ga (e.g. NUNES et al., 2006; TEIXEIRA et al., 
2005, 2008, 2012a,b; ÁVILA et al., 2010; datações 
deste trabalho), os processos envolvidos nessa 
orogenia geraram o magmatismo responsável pela 
colocação de plutons granitoides juvenis, acresção  de 
microblocos siálicos e sequências vulcanossedimentares, 
bem como a deformação e metamorfismo das 
rochas (e.g. ÁVILA et al., 2000; ÁVILA et al., 2010;  
SEIXAS et al., 2012).

A colisão desse sistema de arcos com a borda 
cratônica foi seguida pela amalgamação do bloco 
siálico representado pelo Complexo Mantiqueira e do 
arco intra-oceânico Juiz de Fora, finalizando com o 
fechamento do oceano sideriano (NOCE et al., 2007; 
HEILBRON et al., 2010) e inversão da bacia ocorrida 
entre 2,12-2,04 Ga (MACHADO et al., 1996). Sincrônica à 
deformação e metamorfismo das unidades sedimentares 
de margem passiva durante a fase puramente 
colisional do orógeno, no novo ambiente de antepais 
gerado, ocorreu a deposição flish dos protólitos do 
Grupo Sabará (≈ 2,12 – 2,05 Ga), enquanto na fase 
de colapso orogenético (2,05-2,00 Ga) teriam sido 
depositados em bacias intramontanas os sedimentos 
molássicos do Grupo Itacolomi (MACHADO et al., 1996;  
HARTMANN et al., 2006).

Esse período foi marcado pela estabilização tectônica, 
geração da arquitetura de domos-e-quilhas predominante 
no Quadrilátero Ferrífero (ALKMIM e MARSHAK, 1998) e 
relaxamento crustal associado a colocação de granitoides 
e diques máficos de direção NW-SE que não raro, estão 
alojados tanto no embasamento quanto nas rochas 
supracrustais do Supergrupo Minas e Itacolomi (NOCE, 
1995; SILVA et al., 1995; CAMPOS, 2004).

2.3.1.  Cinturão Mineiro

O Cinturão Mineiro está limitado a noroeste pela Falha 
do Lenheiro (ENDO, 1997). Essa estrutura corresponde 
a uma zona de cisalhamento dextral, com orientação 
NE-SW, que define dois blocos paleoproterozoicos 
formados por associações litológicas com assinaturas 
isotópicas distintas (e.g. TEIXEIRA et al., 2005). A Falha 
do Lenheiro é assumida como sendo um limite razoável 
do sudeste do Cráton São Francisco (e.g. TEIXEIRA e 
FIGUEIREDO, 1991). 
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Estruturas regionais de importância menor, como o 
Lineamento Castro, estão posicionadas paralelamente a 
Falha do Lenheiro e consequentemente ao Lineamento 
Jeceaba-Bonsucesso (CAMPOS, 2004). O Lineamento 
Jeceaba-Bom Sucesso estabelece o limite noroeste do 
Cinturão Mineiro. Com cerca de 130 Km de extensão e 
direção NE-SW, essa estrutura que geometricamente 
corresponde a um prolongamento da Falha do 
Engenho (DORR II, 1969) ao sul do Quadrilátero 
Ferrífero e define o limite entre o núcleo arqueano e os 
terrenos paleoproterozoicos, é interpretada como um 
prolongamento para sudeste de uma sinéclise que teria 
acumulado os sedimentos formadores do Supergrupo 
Minas (NOCE, 1995; CAMPOS, 2004). 

A inversão das margens passivas na fase colisional do 
Cinturão Mineiro reflete na expressiva foliação NE-SW 
dessa estrutura, cuja componente oblíqua registra 
uma cinemática predominantemente sinistral, com 
indicadores cinemáticos dextrais subordinados (CAMPOS 
e CARNEIRO, 2008). A estruturação NE-SW, ora infletindo 
para NNE-SSW, N-S e NNW-SSE é pervasiva na área do 
Projeto Campo das Vertentes, seguido das foliações 
NW-SE, restrita à algumas direções preferencias de 
lineamentos (ver Capítulo 4 - Geologia Estrutural).

Para norte, o Cinturão Mineiro está limitado pelo 
Lineamento Congonhas (SEIXAS, 1988; CORREA NETO 
et al., 2011). Essa estrutura é definida como uma zona 
de cisalhamento sinistral reversa de direção NW-SE, que 
coloca em contato o bloco paleoproterozoico a sul, repre-
sentado pela Formação Lafaiete e o Gnaisse Caatinga- 
Lamim, com o bloco mesoarqueano, representado pelas 
unidades basais do Grupo Nova Lima e pelo Complexo 
Santo Antônio do Pirapetinga, com idade mínima de 3,2 
Ga (neste trabalho), situados a nordeste.

O Lineamento Congonhas pode corresponder a uma 
falha de transferência desenvolvida ainda durante a fase 
de subducção do arco (NOCE 1995). No interior cratônico, 
Endo (1997) postula a reativação de estruturas NE-SW 
arqueanas durante a evolução do Cinturão Mineiro. Um 
reflexo tardio dessa reativação é registrado a nordeste 
do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, no domínio Zona 
de Cisalhamento Claudio que pode ter atuado como 
controle estrutural para colocação dos magmas máficos 
que originaram a Suíte Itaguara-Rio Manso, datada em 
2,03 Ga (GOULART e CARNEIRO, 2010). 

2.3.2.  Deposição Mesoproterozoica e Inversão 
Neoproterozoica

Entre o Calimiano e o Ectasiano, riftes intracontinentais 
instalados na borda cratônica condicionaram a deposição 
dos protólitos do Grupo Carandaí (RIBEIRO et al., 1990; 
RIBEIRO et al., 1995; RIBEIRO et al., 2013; este trabalho). 
Esta unidade compreende uma sucessão sedimentar 
de rochas psamopelíticas, clásticas e carbonáticas, 
depositada em ambiente plataformal marinho raso e 
deltaico, dividido nas formações Carandaí, Prados e 
Barroso (e.g. EBERT, 1958; SENRA, 2002; RIBEIRO et 
al., 2003 e 2013). 

Na área do projeto, parte das rochas metassedimen-
tares associadas às formações Barroso e Prados do Grupo 
São João Del Rei, estão situadas entre os lineamentos 
Prados e Lenheiro, de direção NE-SW, descritas no setor 
sudoeste da Folha Conselheiro Lafaiete e sudeste da 
Folha Entre Rios de Minas. 

Estas estruturas compreendem duas zonas de cisa-
lhamento paralelas, distanciadas entre si de 5,5 km a 1,5 
km, que seccionam diagonalmente a Folha Conselheiro 
Lafaiete, em direção a Folha Rio Espera para nordeste 
e em direção as folhas Entre Rios de Minas, Barbacena 
e São João Del Rei para sudoeste. O controle estrutural 
estabelecido por estes dois lineamentos, com relação 
a deposição do Grupo Carandaí, sugere um período 
de atividade tectônica após a deformação Transama-
zônica, definindo uma geometria de graben, que con-
finou parte da deposição dos sedimentos plataformais 
desta unidade. As rochas do Grupo Carandaí, entre 
os dois lineamentos, estão dobradas em um sinclinal 
aberto, quase simétrico, com eixo caindo suavemente  
para sudoeste. 

A inversão dessa bacia presumidamente aconteceu 
no Neoproterozoico, durante a instalação do Orógeno 
Brasiliano (PACIULLO et al., 2000), que reativou estruturas 
como as falhas do Lenheiro e Prados e implementou um 
sistema de nappes exposta a sul da porção meridional 
cratônica (TROUW et al., 1984; VALERIANO et al., 1998; 
CAMPOS NETO e CABY, 1999; ÁVILA, 2000; VALERIANO 
et al., 2000). No interior cratônico, resultados isotópicos 
K-Ar, Sm-Nd e U-Pb vem sugerindo uma reinicialização 
dos sistemas isotópicos por volta de 500-600 Ma (SILVA 
et al., 2002; NOCE et al., 2000; NOCE et al., 2007).
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3. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

O quadro litoestratigráfico apresentado neste traba-
lho está embasado nos conceitos de unidade litodêmica 
e unidade geológica. A abordagem das unidades geológi-
cas, considerando uma evolução atrelada a determinado 
terreno ou bloco siálico (e.g. complexos metamórficos), 
não foi utilizada neste trabalho em detrimento da apli-
cação direta ou indireta da cronoestratigrafia simples. 
Contudo, as correlações entre a evolução de determi-
nadas unidades geológicas e seus respectivos blocos 
siálicos não raramente aparecerão de forma implícita 
ao longo do texto. As Figura 3.1 e Figura 3.2 a seguir, 
apresentam respectivamente o mapa geológico integrado 
simplificado e a coluna estratigráfica pré-cambriana da 
área do projeto.

3.1. COMPLEXOS GNÁISSICOS PALEO A 
MESOARQUEANOS 

3.1.1. Gnaisse Alberto Flores (A23af)

O Gnaisse Alberto Flores ocupa a região entre a parte 
centro-sul da Folha Igarapé e o extremo norte da Folha 
Entre Rios de Minas (Figura 3.3). Esta unidade definida 
por Herz (1970) foi cartografada e caracterizada por 
Carneiro (1992) na porção setentrional do Complexo 
Metamórfico Bonfim (CMB), juntamente com o Gnaisse 
Souza Noschese, o Anfibolito Paraoeba, o Granito Bru-
madinho e o Tonalito Samambaia. 

O litotipo típico apresenta bandamento/foliação 
gnaissica com aspecto anastomosado. Uma frequente 
lenticularização bem como a presença de dobramentos 
intrafoliais isoclinais, com rompimento de flancos (Figura 
3.4a), são feições mesoscópicas características destes 
gnaisses. A foliação milonítica e/ou blastomilonítica é 
revelada por feições como porfiroclastos ocelares de 
feldspatos, estiramento de minerais félsicos observa-
dos em escalas meso e microscópica, além de quartzo 
recristalizado. A foliação/bandamento originalmente 
sub-horizontal apresenta interferência de foliação de 
transposição verticalizada superimposta. As atitudes 
apresentam direção geral E-W, com inflexão para N-S 
e evidências locais de cinemática sinistral. Bandas de 
cisalhamento dúctil verticais, com direções em torno 
de norte-sul superimpostas a foliação transposta, são 
comuns em afloramento, configurando uma deflexão em 
cinemática dextral. Um par cisalhante rúptil final desloca 
todas as estruturas prévias (Figura 3.4b). 

As paragêneses metamórficas são características 
de fácies anfibolito superior. Segundo o grau de mig-
matização e deformação observado nesses litotipos, 
essa unidade foi individualizada em três domínios distin-
tos, sendo estabelecidas, neste trabalho, três litofácies  
(Figura 3.5a-e):

1. Gnaisse Bandado - gnaisse bandado com estrutura 
estromática superimposta;
2. Gnaisse Fitado - gnaisse com estrutura schlieren; 
3. Gnaisse Diatexítico - gnaisse foliado ou com estru-
tura migmatítica nebulítica.

Gnaisse bandado (A23af)

As melhores exposições desta litofácies do Gnaisse 
Alberto Flores ocorrem na estação ferroviária do vilarejo 
homônimo (afloramento LR12, utm: E588164/N7770458) 
e nas frentes de lavra de uma pedreira cerca de 3 km a 
sudoeste da referida toponímia (afloramento LR11, utm: 
E585213/N7769014). O litotipo é um biotita-gnaisse 
bandado, migmatítico, de granulação média a fina, com 
mesossoma mostrando cores cinza-médio a cinza-escuro. 
O bandamento apresenta espessura centimétrica a deci-
métrica, com contatos gradacionais entre as bandas, cujo 
controle das composições refletem as variações na con-
centração de minerais máficos. Assim, as bandas de cor 
cinza-escuro são ricas em biotita e ou anfibólio, enquanto 
que nas bandas leucocráticas, de composição tonalítica 
a granítica, os minerais máficos são quase ausentes e 
representados por biotita (Figura 3.5a). Bandas e lentes 
de composição anfibolítica ocorrem em quantidades 
subordinadas e apresentam espessuras centimétricas e 
contatos bruscos. O processo de migmatização parcial 
destes gnaisses produz bandas de leucossomas quartzo- 
feldspáticos maciços, de granulação média a grossa, de 
espessuras centimétricas, com contatos bruscos com 
messosoma, ocasionalmente com franjas de biotita. 
Este arranjo caracteriza uma estrutura estromática, 
superimposta ao bandamento gnáissico pré-existente.

Em lâmina delgada os litotipos são de composição 
predominantemente tonalítica, constituídos essencial-
mente por quartzo, plagioclásio e k-feldspato. Tipos com 
textura milonítica (lepidoporfiroblástica) foram observa-
dos. Porfiroblastos de feldspatos e quartzo apresentam 
crescimento em direção preferencial e são envolvidos 
por uma foliação controlada pela orientação da bio-
tita marrom definindo a textura lepidogranoblástica.  
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Figura 3.1 - Mapa geológico simplificado da área do Projeto Campo das Vertentes. Para nomes de unidades e 
relações litoestratigráficas ver texto e figura 3.2. Cidades: Bf – Bonfim; BH – Belo Horizonte; Br- Brumadinho; 

BV – Belo Vale; Ca – Castro; CC – Carmo da Cachoeira; Cd – Carandaí; Cl- Cláudio; CL – Conselheiro Lafaiete; Co 
– Congonhas; CO – Cristiano Otoni; Cr-  Crucilância; De - Desterro; Dv - Divinópolis; EM – Entre-Rios de Minas; Ib – 
Ibirité; Iç - Itatiaiuçu; Ig - Igarapé; In – Itaúna; It - Itaguara; Jc – Jeceaba; LD – Lagoa Dourada; OB- Ouro Branco; Pi – 

Piracema; PT – Passa Tempo; RC – Resende Costa; RM – Rio Manso; SA – Serra Azul; SB – São Brás do Suaçui.

Os cristais de plagioclásio eventualmente apresentam 
maclas tortas ou formam mosaicos de novos grãos. Cris-
tais antipertíticos e mesopertíticos ocorrem nesta fácies. 
Cristais de K-fledspato com macla de Carlsbad ou da 
microclina ocorrem em quantidades subordinadas, em 
geral, com níveis variáveis de sericitização. Os minerais 
acessórios principais são zircão e apatita. Os minerais 
secundários são zoizita, epidoto e muscovita. 

Gnaisse fitado (A23aff)

As melhores exposições dessa fácies ocorrem nos 
arredores da cidade de Bonfim (Afloramento LR57, 
utm: E580317/N7751982) e na localidade de Aranha, 
município de Brumadinho (Afloramento LR13, utm: 
E593145/N7766568; afloramento LR14, utm: E595245/
N7765468). Boas exposições ocorrem ainda próximas 
ao povoado de Vargem Alegre (pontos LR-61 e 62) onde 
o litotipo aflora ao longo de uma serra. Esta litofácies 
apresenta estrutura tipo schlieren, com cor cinza-médio, 
granulação fina a média e foliação definida pela orienta-
ção preferencial de cristais de biotita (Figura 3.5c). Ban-
das de composição leucogranítica brancas, ora maciças, 
em geral esparsas e de espessuras centimétricas, com 
contatos mal definidos, emprestam uma laminação local 

ao gnaisse, principalmente na região de Bonfim, onde 
ocorrem relictos de gnaisse bandado similar ao obser-
vado na Estação Alberto Flores. (Figura 3.5c, d). Veios 
félsicos subcentimétricos à centimétricos irregulares e 
esparsos, ocorrem nos afloramentos descritos. Franjas 
de biotita são comuns nas bordas dos veios. Concen-
trações de minerais máficos (enclaves microgranulares) 
e feições de migmatização são freqüentes em alguns  
afloramentos (Figura 3.5b).

A foliação observada, em geral, apresenta baixo 
ângulo com direção predominante E-W, e mergulhos 
baixos a médios para N ou ainda eventualmente para 
S. Nos arredores de Bonfim, a foliação gnáissica está 
verticalizada e orientada para nordeste. Em alguns locais, 
a foliação de direção E-W, verticalizada, é truncada por 
uma foliação de transposição, com lineações minerais 
concordantes ao mergulho, indicando zonas de dobras. 
Estas zonas verticalizadas transpostas mostram estreitas 
faixas de concentração de deformação milonítica, 
caracterizadas pela presença de porfiroclastos de 
feldspatos ocelares e estiramento de minerais félsicos. 
No afloramento LR-14, pequenas zonas de cisalhamento 
com atitude 160/90 são observadas. Neste mesmo 
afloramento ocorrem pequenas dobras de cisalhamento 
centiméticas, além de dobras intrafoliais.
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Figura 3.2 - Coluna Litoestratigráfica pré-cambriana da área do projeto.

Em escala microscópica, os litotipos apresentam 
composições variando entre tonalítica e granítica, além 
de variedades com composição quartzo-diorítica e 
granodiorítica subordinadas (Figura 3.6a). Os litotipos 
apresentam com textura granoblástica, não raramente 
com deformação na macla dos feldspatos (Figura 3.6c, 
b, e). Biotita é o mineral máfico predominante nesta 

fácies. Moscovita, clorita e epidoto ocorrem como 
produtos de alteração da biotita. Raros cristais radiais 
de sillimanita (fibrolita) sugerem alguma contribuição 
paraderivada para esta unidade (Figura 3.6f). Zircões são 
minerais acessórios comuns. As texturas granoblásticas 
e lepidogranoblásticas são predominantes e conferem a 
anistropia aos litotipos.
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Figura 3.3 - Mapa mostrando posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Alberto Flores com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas da área.

A B

Figura 3.4 - Gnaisse Alberto Flores: (a) dobra isoclinal intrafolial testemunho de transposição de bandamento 
pretérito; (b) transposição da foliação/bandamento para a direção norte-sul com desenvolvimento de zona 

transcorrente sinistral.

Gnaisse granítico diatexítico (A23afg)

Essa fácies ocorre em um corpo arredondado, indi-
vidualizado na região ao sul de Belo Vale, no extremo 
sudeste da Folha Igarapé e outro corpo alongado segundo 
a direção norte-sul, cartografado na região de Palmital, 
no extremo sudeste da Folha Divinópolis. Esses corpos 

estão possivelmente correlacionados a um estágio mais 
avançado de migmatização do Gnaisse Alberto Flores. 
O litotipo típico é um gnaisse cinza-claro, de estrutura 
maciça e anisotrópica, com granulação média a grossa, 
com porções mosqueadas pela concentração de minerais 
máficos ou ainda com estrutura schlieren. As concentra-
ções de minerais máficos também ocorrem com formas 
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Figura 3.5 - Gnaisse Alberto Flores bandado: (a) litotipo bandado; (b) e (c) litotipo fitado (schlieren) a laminado 
observado nas localidades de Aranha e Bonfim; (d) litotipo foliado ou com estrutura lenticular; (e) litotipo diatexítico 

na região de Palmital.

lenticulares ou irregulares, com terminações interdigi-
tadas com a massa anatética. Os mobilizados quartzo-
-feldspáticos mais grossos ocorrem discordantes ou 
concordantes ao bandamento (Figura 3.5e). Em escala de 
lâmina, os litotipos apresentam composição variando de 
monzogranítica, tonalítica e granodiorítica. Apresentam 
textura variando de granoblástica a nematogranoblástica 
e lepidogranoblástica (Figura 3.7a). Os minerais máficos 
são biotita, hornblenda e menos comumente óxidos de 

Fe-Ti, enquanto apatita, zircão, titanita e allanita são 
minerais acessórios. Transformações de baixo grau são 
evidenciadas pela presença de epidoto, sericita e clorita. 
As seções apresentam textura varaindo de granoblástica 
a lepidogranoblástica fina a grossa, com grãos mostrando 
contatos interlobados, ameboides e serrilhados. Textura 
granonematoblástica foi observada em porções restri-
tas de algumas amostras onde ocorre horblenda. No 
neossoma anatético de composição granítica, texturas 
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ígneas podem ser identificadas, predominando litoti-
pos com textura equigranular alotriomórfica a granular 
hipautomórfica e consertal (Figura 3.7b), comumente, 
com uma tênue foliação dada por orientação de algumas 
palhetas de biotita. 

3.1.1.1. Relações Cronoestratigráficas

O Gnaisse Alberto Flores está em contato na borda 
noroeste com as unidades metavulcanossedimentares 
do Supergrupo Rio das Velhas e com a Suíte Itaguara. A 
Suíte Itaguara é intrusiva no Gnaisse Alberto Flores, com 
bons afloramentos, exibindo as relações de intrusão já 
no perímetro urbano de Itaguara. Para sul e sudeste, o 
Gnaisse Alberto Flores está em possível contato tectônico 

com Ortognaisse Desterro e é intrudido pelos granitos Alto 
Jacarandá e Bituri. Para leste, esta unidade é intrudida pelo 
Tonalito Samambaia e para norte está em contato inferido 
com o Gnaisse Souza Noschese. Com relação ao Gnaisse 
Souza Noschese, Carneiro (1992) descreve a presença de 
xenólitos de gnaisse, similares ao Gnaisse Alberto Flores, 
indicando uma relação de intrusão entre seus protólitos. 
A borda nordeste do Gnaisse Alberto Flores está limitada 
por zonas de cisalhamento NE-SW, que estão relacionadas 
ou foram reativadas durante a Orogenia Transamazônica. 
O contato com o Tonalito Samambaia, a leste, não foi 
observado neste trabalho, mas a idade de 2780 Ma (e.g. 
CARNEIRO, 1992), mostra uma franca relação de intru-
são com o Gnaisse Alberto Flores, mais antigo. Nesse 
sentido, Carneiro (1992) obteve, em um núcleo de grão 

Figura 3.6 - Fotomicrografias da litofácies Gnaisse fitado: (a) textura granoblástica formada de quartzo,  
microclina, plagioclásio e biotita; (b) quartzo recristalizado com formação de novos grãos; (c) plagioclásio  

com maclas recurvadas; (d) recristalização de plagioclásio mostrando subgranulação; (e) microclina  
com maclas deformadas e plagioclásio incluso com auréola de reação; (f) cristais de fibrolita  

provavelmente, sugerem alguma contribuição paraderivada.

A B

Figura 3.7 - Fotomicrografias da litofácies Gnaisse diatexito: (a) aspecto textural com orientação preferencial de 
quartzo e feldspato; (b) contatos do tipo consertal em litotipo ígneo/anatético.

A B C

D E F
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de zircão, a idade aparente 207Pb/206Pb (U-Pb-TIMs) de 
2920 Ma, enquanto que na borda de sobrecrescimento 
desse mesmo grão, o autor obteve uma idade concor-
dante U-Pb de 2772 ± 6. Os dois resultados por sua vez 
definiram uma discórdia com intercepto em 3280 Ma. 
Esses resultados apontam para uma herança isotópica 
de um protólito paleo a measoarqueano, que teria sido 
retrabalhado em um evento tectono-termal há 2920 Ma 
e novamente em novo evento há 2770 Ma. Dados apre-
sentados por Teixeira et al. (1996, 1998) reconhecem no 
Complexo Metamórfico Bonfim, eventos tectono-termais 
com geração e retrabalhamento de crosta nos intervalos 
de 3380-2900Ma, 2860-2800 Ma e 2780-2700 Ma. O 
final deste útimo evento, ocorrido entre 2720 – 2680 
Ma, registrou a colagem de diversos protocontinentes de 
idades paleo a mesoarqueanas, durante a edificação do 
núcleo cratônico dessa porção do Cráton São Francisco 
Meridional e foi marcado por intensa anatexia de crosta 
e magmatismo potássico associado (CARNEIRO, 1992; 
ROMANO et al., 2012).

3.1.2. Gnaisse Fernão Dias (A23fd)

O Gnaisse Fernão Dias foi descrito na região por Car-
neiro et al. (2007) durante o mapeamento geológico, em 
escala 1:100.000, das folhas Oliveira e Campo Belo, como 
uma unidade componente do Complexo Metamórfico 

Campo Belo, denominação introduzida por Teixeira et 
al. (1996) para agrupar os complexos Divinopolis e Bar-
bacena de Machado Filho et al. (1983).

Os trabalhos de Teixeira et al. (1998) e Carneiro  
et al. (2007) descreveram nessa unidade gnaisses ban-
dados arqueanos, tipo TTG, metamorfizados em fácies 
granulito. Na área mapeada, esta unidade ocorre como 
uma faixa relativamente estreita, alongada na direção 
leste-oeste, entre o limite com Folha Oliveira (1:100.000) 
até o lineamento Jeceaba-Bonsussesso (CAMPOS, 2004), 
na região central da Folha Entre Rios de Minas (Figura 3.8). 

O Gnaisse Fernão Dias é um biotita-gnaisse cinza, 
formado de bandas centimétricas de cores entre branco 
e cinza-escuro, como reflexo das composições variando 
de tonalítica a granodioríticas (Figura 3.9a). A granulação 
geral é média a fina. Os contatos entre bandas são em 
geral gradacionais (Figura 3.9b) e não raro bandamentos 
mais finos e difusos podem ocorrer (Figura 3.9c).

Um episódio tardio de anatexia, caracterizado por 
neossomas quartzo-feldspáticos maciços, de granulação 
média a grossa, não raro formando contatos bruscos 
com paleossoma, define uma estrutura migmatítica 
estromática (Figura 3.9d). Esta estrutura está sobreposta 
ao bandamento gnáissico pré-existente.

Comumente esse neossoma forma diferenciados 
irregulares pegmatoides ricos em biotita, ora concor-
dantes ora discordantes ao bandamento original. Esses 

Figura 3.8 - Mapa mostrando posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Fernão Dias com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas da área.
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leucossomas tardios também geram veios pegmatoi-
des de granulação média que preenchem bandas de 
cisalhamento (Figura 3.9e). A migmatização em algu-
mas porções mais deformadas apresenta estrutura  
schleiren (Figura 3.9f). 

Na área cartografada, o bandamento apresenta dire-
ção geral E-W, com mergulhos para sul de médio a baixo 
ângulo. Dobras intrafoliais são comuns (Figura 3.9d), com 
truncamento do bandamento (Figura 3.10a) e aspecto 
lenticularizado protomilonítico com porfiroclastos de 
feldspatos (Figura 3.10b), marcando uma foliação de 
transposição do bandamento pré-existente e reorienta-
ção para a direção E-W. O bandamento eventualmente 
está reorientado e verticalizado ao longo de estreitas 
zonas de cisalhamento dúctil locais, de direção geral 
norte-sul (Figura 3.10c). Diques de anfibolito, com forte 
xistosidade nos contatos e espessuras de 1,5m a 15m, 
ocorrem em algumas destas zonas. No afloramento 
RS116 (utm: E557992/N7683423), no extremo oeste 
da Folha Entre Rios de Minas, o bandamento configura 

grande dobra aberta, assimétrica, com vergência para 
oeste e eixo sub-horizontal de direção em torno de N-S, 
também observada em estritas zonas de cisalhamento 
verticais mencionadas acima. No afloramento RS165 
(utm: E575910/N7680255), nas margens do rio Santo 
Antônio, extremo sul da Folha Entre Rios de Minas, o 
bandamento está verticalizado para a direção N50W e 
afetado por uma foliação de transposição. Esta foliação 
de transposição está caracterizada pelo aspecto truncado 
e anastomosado do bandamento, além do desenvolvi-
mento de estreitas zonas de milonitos subparalelas a 
atitude da foliação geral da área.

Em lâmina delgada, o bandamento desse gnaisse 
revela variações composicionais entre litotipos sieno-
graníticos, granodioríticos, tonalíticos, quartzodioríticos 
e monzograníticos. Uma foliação milonítica bem desen-
volvida é caracteristica em alguns litotipos, marcada pela 
orientação dos cristais de feldspatos e quartzo, associados 
aos cristais intergranulares de biotita. As texturas domi-
nantes variam de granoblástica a lepidogranoblástica  

Figura 3.9 - Gnaisse Fernão Dias: (a) litotipo bandado. (b) detalhe da gradação entre bandas leuco e mesocráticas. 
(c) banda mesocrática rica em biotita laminada por bandas leucocráticas. (d) dobra intrafolial de transposição em 

banda de leucossoma. (e) leucosomas tardios cortam a foliação-bandamento. (f) fusão avançada gerando diatexito 
com estrutura schlieren e remobilização de leucossoma.
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Figura 3.10 - Gnaisse Fernão Dias, aspectos da deformação: (a) bandamento truncado com convergência; (b) sua 
lenticularização e aspecto protomilonítico apresentando porfiroblastos de feldspatos; (c) zona de cisalhamento de 

direção NNW com deslocamento sinistral.

A B C



| 28 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

de granularidade fina a média.  Textura granular hipidio-
mórfica pode ainda ser observada nas fases do neossoma 
mais preservado da deformação. Cristais de plagioclásio 
antipertíticos foram observados assim como bordas 
delgadas de albita. Estas bordas remetem a um processo 
retrometamórfico. Recristalização das bordas e maclas 
deformadas são comuns. K-feldspato (microclina) mostra 
cristais anédricos a subédricos, geralmente límpidos e 
com exsoluções pertíticas e intercresimento granofírico. 
Cristais mais alterados apresentam saussuritização e 
epidotização. Minerais opacos formam cristais subé-
dricos a anédricos, dispersos pela rocha, preferencial-
mente associados aos cristais de biotita, mica branca e 
epidoto. Alguns minerais opacos estão bordejados por 
titanita. Nos litotipos mais alterados é comum pseu-
domorfismo de cristais de feldspato por minerais for-
mados na saussuritização e epidotização, assim como  
cloritização de biotitas.

3.1.2.1. Correlações cronoestratigráficas

Na área mapeada, o limite norte do Gnaisse Fernão 
Dias está em contato com o Ortognaisse Desterro, Gra-
nito Mirandas e com as rochas supracrustais do Super-
grupo Minas. O limite do Gnaisse Fernão Dias com o 
Ortognaisse Desterro e Granito Mirandas é inferido 
devido ao mascaramento das relações de contato pelos 

expressivos solos de cobertura na área. O Supergrupo 
Minas está posicionado estratigraficamente acima do 
Gnaisse Fernão Dias por contato tectônico ao longo do 
lineamento Jeceaba-Bonsussesso. O Gnaisse Fernão 
Dias apresenta um histórico atrelado à própria evolu-
ção geodinâmica polifásica do núcleo cratônico arque-
ano do Cráton São Francisco Meridional (e.g. TEIXEIRA  
et al., 1998), registrada nessa unidade por um acervo de 
idades Sm-Nd TDM, idades isocrônicas Sm-Nd, Pb-Pb e 
Rb-Sr bem como U-Pb em zircão que sinalizam formação 
dos primeiros protólitos há cerca de 3.38-3.0 Ga, com 
episódios de retrabalhamento crustal e magmatismo 
associado em 2.90-2.92 Ga, finalizando com anatexia e 
migmatização entre 2.75 – 2.68 Ga (TEIXEIRA et al., 1996, 
1998). A média de idades aparentes 207Pb/206Pb em zircão 
de 3205 ± 17 Ma obtida por Teixeira et al. (1998) é aceita 
neste trabalho como a melhor idade para cristalização 
do protólito dessa unidade. 

3.1.3. Gnaisse Cláudio (A34cl) 

O Gnaisse Cláudio é predominante na Folha Divi-
nópolis e no setor extremo ocidental da Folha Igarapé, 
cobrindo cerca de 2.500 km2 dentro da área do projeto 
(Figura 3.11). Originalmente as rochas que compõem esta 
unidade foram agrupadas no domínio do Complexo Divi-
nópolis de Machado Filho et al. (1983) e posteriormente 

Figura 3.11 - Mapa mostrando posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Cláudio com relação às unidades 
arqueanas e proterozoicas da área.
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compuseram o Complexo Metamórfico Campo Belo 
de Teixeira et al., (1996). A denominação informal da 
unidade como Gnaisse Cláudio é devido a Oliveira e Car-
neiro (2001a, b) e foi mantida por Carneiro et al., (2007) 
durante o mapeamento geológico das folhas Campo Belo 
e Oliveira, em escala 1: 100.000.

No Projeto Campo das Vertentes, essa unidade foi 
individualizada em três litofácies distintas, de acordo 
com o grau de migmatização:

1. Gnaisse bandado: litotipo bandado com estrutura 
estromática superimposta;

2. Gnaisse fitado: litotipo com estrutura migmatítica 
schlieren predominante; 

3. Gnaisse diatexítico: litotipo foliado com estrutura 
migmatítica nebulítica.

Gnaisse bandado (A34clb)

Essa é a litofácies predominante, ocupando a maior 
parte da Folha Divinópolis e uma parte menor na extre-
midade leste da Folha Igarapé. A distribuição espacial 
desta unidade extrapola a área do Projeto Campo das 
Vertentes e avança para nordeste, em direção as folhas 
Pará de Minas e Contagem, e para sudoeste, em direção 
as folhas Oliveira e Formiga. 

Essa litofácies correponde a um biotita-gnaisse ban-
dado cinza, formado por bandas decimétricas a métricas 
(Figura 3.12a, b, c, d), com mesossoma predominante 
em relação ao neossoma, relação bem observada na 
pedreira Boa Vista, nas proximidades de Itaúna (Aflora-
mento DB181, utm: E545831/N7779557; Figura 3.12).O 
neossoma das bandas é leucocrático, com granularidade 
média a grossa, mostrando deformação plástica, marcada 
por dobras intrafoliais e desenvolvimento de foliação de 
transposição (Figura 3.12e, f, g, h). Uma geração de biotita 
e hornblenda observada pode ser resultado da anatexia 
para formação do neossoma. O mesossoma/paleossoma 
predominante é mesocrático, foliado a finamente ban-
dado, com uma foliação de baixo ângulo paralela ao ban-
damento. As bandas do mesossoma são equigranulares, 
finas e ocorrem em contatos gradacionais. 

O neossoma, caracterizado como injeções de granito 
róseo com textura pegmatoide discordante da foliação, 
é uma característica ubíquas de todas as litofácies desta 
unidade. Normalmente esse neossoma gera bandas mais 
ricas em k-feldspato e coloração levemente rosa. A inje-
ção dos diques róseos decresce com o afastamento dos 
limites ou contatos com o Gnaisse Itapecirica. Enclaves 
máficos e ultramáficos também são observados. 

Nas amostras analisadas, ao microscópio, ampla 
variação composicional das bandas do neossoma foram 
observadas e incluem composições granodiorítica, quart-
zomonzodiorítica, quartzosienítica, todas com estruturas 
e texturas de deformação evidentes (Figura 3.13a – i; 
Figura 3.14a - f). De forma geral, os grãos são anédricos 

de granulação fina a média e os contatos intergranulares 
são serrilhados ou lobados. As texturas do neossoma 
variam entre granoblástica a lepidogranoblástica, devido 
a presença de biotita. Esse filossilicato representa o 
mineral máfico principal do neossoma e registra fusões 
hidratadas. Minerais opacos de Fe-Ti e sulfetos ocorrem 
subordinada ou raramente. A biotita pode estar alte-
rada parcialmente para clorita e epidoto nos litotipos 
mais retrometamorfisados. Como acessórios os litotipos 
apresentam allanita em pequena quantidade, titanita, 
apatita e zircão. 

Amostras de bandas máficas (mesossomas) ana-
lisadas revelaram composições essencialmente gra-
nodioríticas, com variações para tipos tonalíticos e 
quartzodioríticas subordinadas. 

As bandas do paleossoma (Figura 3.14a - f) apre-
sentam granulação média a grossa, com biotita e hor-
nblenda como minerais máficos e subordinadamente 
merais opacos como óxidos de Fe-Ti e sulfetos. A foliação 
da rocha é marcada pelo crescimento com orientação 
preferencial, de biotita e anfibólio junto à assembleia 
quartzo-feldspática recristalizada, com texturas que 
variam de granoblástica, lepidogranoblástica e nema-
togranoblástica. Lamelas de clorita substituem a biotita 
nas amostras mais retrometamorfisadas. Os minerais 
acessórios mais comuns são allanita, apatita, zircão. 

Gnaisse fitado (A34clf)

Esta litofácies foi cartografada no extremo noroeste 
e centro-leste da Folha Divinópolis, passando para a 
Folha Igarapé. Boas exposições ocorrem nos afloramen-
tos DB-130 (utm: 517322E/7777405N) e DB-154 (utm: 
514856E/7777296N). 

Este gnaisse apresenta cores entre cinza-média a 
cinza clara, com tonalidades esverdeadas, granulação 
fina a média finamente foliado, com estrutura migma-
títica tipo schlieren. Bandas de leucogranito branco e 
maciço, em geral esparsas e de espessuras centimétricas 
com contatos mal definidos, são somadas localmente a 
foliação do gnaisse.  

Particularmente, no afloramento DB-130, texturas 
migmatíticas são mais incipientes e restos do gnaisse 
bandado estromático, dominante na unidade,  
ocorrem associados. 

Enclaves máficos de cor cinza-escuro ocorrem com 
as mais variadas formas, desde variedades ricas em 
biotita ou ainda variedades de composição máfica anfi-
bolítica. Esses enclaves apresentam foliação preser-
vada e são comumente interpenetrados pelo neossoma 
granítico predominante. Em algumas exposições ainda 
são encontrados vestígios de uma estrutura bandada 
pretérita, caracterizada pelo posicionamento grosseira-
mente alinhado dos restitos máficos, segundo direções 
preferenciais (Figura 3.15a, b). 
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Figura 3.12 - Gnaisse Cláudio bandado: (a) bandamento métrico do gnaisse; (b) gnaisse com as bandas de dimensões 
métricas a centimetricas (c) gnaisse bandado predominantemente cinza rico, em biotita; (d) bandamento centimétrico 
regular dobrado; (e) detalhe do bandamento gnáissico com contatos difusos; (f) franja de minerais máficos no entorno 

de leucossoma; (g) bandamento lenticularizado com leucossoma dobrado intrafolialmente; (h) dobra intrafolial em 
banda félsica do gnaisse.
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Figura 3.13 - Fotomicrografia de bandas de neossoma do Gnaisse Cláudio: (a) microclina com extinção ondulante; (b) 
cristais de allanita; (c) titanita associada à mineral opaco; (d) microclina e pertita com extinção ondulante; (e) biotita 

parcialmente cloritizada e epidotizada; (f) trama de minerais essenciais com contatos serrilhados ou lobados; (g) 
plagioclásio com maclas apagadas e quartzo com extinção ondulante e subgranulação; (h) processo de migração de bordas 

em grãos de feldspato; (i) quartzo intersticial em agregados com feldspatos, com detalhe para limites retos e lobados.

Figura 3.14 - Fotomicrografia de bandas máficas do bandado do Gnaisse Cláudio. (a) maclas complexas no plagioclásio; (b) 
lamelas de clorita substituindo biotita; (c) panorama dos minerais essenciais plagioclásio, microclina e quartzo, em contato com 

hornbleda  e biotitas; (d) cristais anédricos a subédricos de hornblenda e biotita; (e) allanita em cristais de até 3 mm; (f) agregado 
mineral de cristais de titanita e apatita (lado esquerdo da fotomicrografia, cristal acicular no interior do cristal de hornblenda).
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Figura 3.15 - Gnaisse Cláudio fitado: (a) gnaisse com foliação típica, preservando um bandamento composicional;  
(b) o gnaisse fitado, finamente foliado, tendendo a uma estrutura maciça.
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Ao microscópio os litotipos apresentam composições 
predominantemente monzograníticas, com variações 
subordinadas para termos granodioríticos a tonalíticos 
(Figura 3.16c e Figura 3.17a,c). Biotita é o mineral máfico 
desses litotipos, além de hornblenda que ocorre em 
quantidades subordinadas. Minerais opacos, como sulfe-
tos (raríssimos) e óxidos de Fe-Ti, ocorrem em quantida-
des traços. As rochas apresentam grãos equigranulares, 
com granulação, em geral, fina a média, e grãos chegando 
a 7 mm nas variedades de granulação mais grossa. Os 
litotipos apresentam textura granoblástica orientada 
(Figura 3.16b) a granonematoblástica e ocasionalmente 
porfiroblástica. Os contatos entre os grãos são lobados ou 
serrilhados (Figura 3.16f), devido a processos de recrista-
lização como migração de borda dos grãos (Figura 3.16c 
e Figura 3.17b). Litotipos com evidências de metamor-
fismo de baixo grau, superimposto, apresentam palhetas 
de biotita parcialmente cloritizadas, orientadas (Figura 
3.16a, Figura 3.17d, e) e ocasionalmente saginíticas, bem 
como plagioclásio sericitizado em proporçoes variadas 
(Figura 3.16b, d). Cristais de K-feldspato pertíticos estão 
presentes (Figura 3.16c), sendo por vezes não macla-
dos. Zircão, apatita e titanita são os principais mine-
rais acessórios (Figura 3.16e e Figura 3.17f) e ocorrem 
inclusos em cristais de biotita e feldspatos. Localmente  
allanita foi descrita. 

Gnaisse diatexítico (A34clg) 

Cinco corpos de formas ovaladas com direção prefe-
rencial NE-SW foram cartografados. Um dos corpos está 
na porção centro-oeste da Folha Igarapé e os demais na 
Folha Divinópolis, estão na porção centro-leste (corpos 
Pedra Redonda, Cachoeira dos Chaves e Cachoeirinha), 
central (corpo Bocaina) e sudeste (Paraná dos Vilelas). A 
fácies Granito diatexítico está relacionada a um estágio 
avançado de anatexia, no processo de migmatização do 
Gnaisse Cláudio onde granitoides, em geral, de cor cinza-
-clara (Figura 3.18), de estrutura maciça a foliada (Figura 

3.18a, b), granulação média a grossa, são predominantes. 
Embora em geral homogêneos, porções irregulares, com 
preservação de tipos com estruturas schlieren (Figura 
3.18c, d) e estromática são comuns nesta litofácies. Os 
neossomas quartzo-feldspáticos, mais grossos, ocorrem 
como bandas ou injeções subconcordantes, indicando 
uma fusão in situ.  Próximo às bordas, alguns destes 
corpos mostram xenólitos e fragmentos rotacionados. 

O Corpo Pará dos Vilelas apresentou composição 
modal sienogranítica (fotomicrografia Figura 3.19a). Os 
litotipos são cinza esverdeados claros, com lâminas difu-
sas e irregulares marcadas alternadamente por biotitas 
e aglomerados quartzo-feldspáticos.

Os corpos Pedra Redonda e Bocaina apresentaram 
grandes extensões com mobilizados róseos de composi-
ção monzogranítica percolando gnaisse de composição 
granodiorítica. Os corpos Cachoeira dos Chaves e da 
Cachoeirinha, ambos na porção centro-leste da Folha 
Divinópolis, apresentaram composições modais tonalítica 
e granodiorítica, respectivamente. 

Em escala de lâmina os litotipos apresentam textura 
equigranular a inequigranular granoblástica anédrica, 
de granulação média e são formados por microclina, 
quartzo e plagioclásio, tendo biotita como principal 
máfico principal (Figura 3.19a, b, c, g e Figura 3.20a, b, 
c, d, e), com óxidos de Fe-Ti e sulfetos (raros) em quan-
tidades subordinadas. Hornblenda ocorre nos termos 
tonalíticos e granodioríticos. Titanita, zircão, apatita e 
allanita são os minerais acessórios observados (Figura 
3.19d). Sericita/muscovita, carbonato, epidoto e clorita 
são minerais de alteração de baixo grau ou intempérica 
(Figura 3.19d, e, f, g).

3.1.3.1. Relações Cronoestratigráficas

Na porção sudeste da área cartografada, ao longo 
da Zona de Cisalhamento Cláudio, o Gnaisse Cláudio 
está em contato tectônico com o Gnaisse Alberto Flores, 
coberturas metassedimentares do Supergrupo Minas e 
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Suíte Itaguara. Na porção nordeste, essa unidade está em 
contato tectônico com litotipos do Supergrupos Minas 
e em contato encoberto e inferido com o Supergrupo 
Rio das Velhas. Embora as relações de contato entre 
o Gnaisse Cláudio e o Supergrupo Rio das Velhas não 
tenham sido observadas em campo, o paralelismo entre 
as foliações miloníticas, de baixo ângulo, com direções 
noroeste-sudeste e mergulhos predominantes para nor-
deste, pode estar associado a um contato por falhas, ao 
logo de zonas de cisalhamento reversas. Os contatos 

Figura 3.16 - Fotomicrografias do Gnaisse Cláudio fitado, de composição monzonítica: (a) biotita, parcialmente 
cloritizada, junto a mineralogia essencial da rocha; (b) subgrãos de quartzo com orientação preferencial de forma; 
(c) microclina com maclas apagadas e inclusões de albita sericitizada em bandas granodioríticas a tonalíticas; (e) 

zircão, apatita e titanita inclusos em biotita, em opaco e em plagioclásio; (f) contatos lobados mostrando migração 
de borda de grãos.
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Figura 3.17 - Fotomicrografias do litotipos da fácies Gnaisse fitado, de composição granodiorítica a tonalítica: (a) trama de 
quartzo, plagioclásio e microclima com grandes cristais de minerais opacos no centro; (b) quartzo com extinção ondulante 
e subgranulação; (c) plagioclásio com maclas evanescentes e recurvadas; (d) e (e) clorita com pleocroísmo verde escuro e 

birrefringência anômala; (f) cristal de allanita. Esse mineral é um dos principais minerais acessórios da rocha.
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com o Gnaisse Itapecerica, também são indefinidos. 
Nesse contato ocorrem bandas graníticas, róseas, for-
mando dobradas intrafoliais com o bandamento pretérito  
do Gnaisse Cláudio.

Idades U-Pb-SHRIMP entre 2749 – 2660 Ma, com 
herança isotópica de ≈ 3200-2800 Ma, vem sendo obtidas 
na unidade (e.g TEIXEIRA et al., 1998; OLIVEIRA, 2004), 
sobretudo, nas pedreiras Knawa e Corumbá, que exploram, 
respectivamente, as fácies Gnaisse bandado e Granito 
diatexítico Cláudio (Corpo Paraná dos Vilelas). Segundo 
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Oliveira (2004), o intervalo das idades 2910 -2856 Ma 
seria uma herança isotópica, com boa aproximação, para 
a idade do protólito dessas rochas. Idades-modelo Sm-Nd 
TDM entre 3141 e 3460 Ma (esse último, talvez irrealístico) 
e valores de ENd(2.72 Ma) de -5.1 e -4.1 apresentados por 
Oliveira (2004) coadunam com esta interpretação. Em 
análise às idades-modelo Sm-Nd TDM 3437-3191 Ma, 
obtidas em enclaves anfibolíticos alojados no Gnaisse 
Cláudio, concluímos que essa unidade compõem um 
segmento crustal maduro e isotopicamente evoluido. O 
intervalo de idades U-Pb entre 2749 – 2660 Ma (OLIVEIRA, 
2004) corresponderiam a cristalização do neossoma 
granítico e aporte de intrusões potássicas amplamente 
discutido em literatura (MACHADO e CARNEIRO, 1992; 
TEIXEIRA et al., 1996, 1998, 2000). Nova idade U-Pb 
SHRIMP de 2708 ± 35 Ma, com erro elevado, interpretada 
como idade mínima da unidade, foi apresentada por  
Carneiro et al. (2007). 

Suportando essa linha de raciocínio, uma datação 
U-Pb- SHRIMP em zircão foi realizada neste projeto em 
amostra de biotita gnaisse (DB-130) da fácies Gnaisses 
fitado, obtida próximo a Divinópolis, na pedreira MBL 
(Afloramento DB-130, utm: E517322/N7777405). Doze 
grãos foram separados para análises geocronológias 
(ver Tabela 3.1).

Figura 3.18 - O Granito diatexítico Cláudio: (a) o granito foliado; (b) foliado a maciço; (c) com estrutura schlieren; (d) 
fitado com “restos” do gnaisse bandado.
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Os zircões são prismáticos alongados, biterminados 
e raramente formam prismas curtos. Individualmente, 
os grãos forneceram idades aparentes 207Pb/206Pb entre 
2613– 1146 Ma com elevada discordância (entre 23 
– 73% de discordância). Um grão concordante único 
(0% de discordância) forneceu idade concordia de 
2742 ± 12. No diagrama de concordia (Figura 3.21), 
o melhor ajuste das análises descreveu uma reta de 
perda de chumbo com intercepto na parte superior da 
curva do tempo em 2720 ± 28 Ma e na parte inferior  
em 494 ± 47 Ma.

Idades de cristalização entre 2720 – 2660 Ma (OLI-
VEIRA, 2004) representam o principal envento de mag-
matismo potássico da porção meridional do Cráton São 
Francisco (Romano et al., 2012). Este evento que envolveu 
metamorfismo e anatexia, teria retrabalhado, durante 
o Neoarqueano, segmentos crustais mais antigos, cujos 
protólitos teriam sofrido cristalização entre 3200-2856 
Ma (TEIXEIRA et al., 1998; OLIVEIRA, 2004). Portanto, 
com base nos trabalhos anteriores, consideramos uma 
idade de cristalização máxima mesoarqueana para os 
protólitos desta unidade, que teriam sofrido pelo menos 
um episódio de retrabalhamento no Nearqueano, há ≈ 
2742 Ma, conforme registrado nos resultados obtidos  
nesse trabalho.
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Figura 3.19 - Fotomicrografias do Granito diatexítico (Paraná do Vilelas): (a) trama com microclima e K-feldspato 
pertítico; (b) quartzo com extinção ondulante e subgranulação; (c)biotita com pleocroísmo bege a castanho 

esverdeado escuro; (d) biotita parcialmente cloritizada com inclusões de titanita e zircão; (e) muscovita 
secundária gerada como produto de alteração do feldspato, onde os cristais diminutos apresentam cor de 
interferência de segunda ordem; (f) muscovita secundária gerada por alteração da biotita; (g) cristais de 

plagioclásio com maclas polissintéticas ligeiramente recurvadas e evanescentes bem como cristais de  
microclina fraturados.
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Figura 3.20 - Fotomicrografias do Granito Cláudio (corpos Bocaina, Cachoeira dos Chaves e Cachoeirinha): (a) 
plagioclásio incluso em microclina de front de granitização no granito Bocaina; (b) biotita com pleocroísmo bege 

claro a castanho e o opaco, associada a litotipo tonalítico; (c) trama com microclina, quartzo e plagioclásio; (d) 
porfiroclastos de feldspatos; (e) crescimento simplectítico entre quartzo e opacos na biotita.
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2.1 0,19 543 813 1,55 122  1493  ±17  2507  ± 10  40 0.1649 0.62  5.923 1.4 0,2605 1.3 0,897

3.1 0,05 129 11 0,09  58.7 2745  ±36  2742  ± 12  0 0.1899 0.73 13.9  1.8 0,5307 1.6 0,911

4.1 0,00 425 278 0,68  91.1 1436  ±14  2324.2 ± 8  38 0.14811 0.47  5.095 1.2 0,2495 1.1 0,921

5.1 0,65 711 785 1,14  57.2 573.8 ±5.8 1146  ± 24  50 0.07798 1.2  1.001 1.6 0,09309 1.1 0,665

6.1 0,07 394 303 0,80 116  1893  ±18  2613.6 ± 5.6 28 0.17579 0.33  8.271 1.1 0,3412 1.1 0,957

7.1 0,16 315 256 0,84 85.6 1770  ±17  2544  ± 10  30 0.1686 0.61  7.345 1.3 0,316 1.1 0,877

8.1 7,53 936 1017 1,12 78.4 556.7 ±6.4 1398  ±130  60 0.0887 6.6  1.104 6.7 0,0902 1.2 0,180

9.1 23,90 1395 2966 2,20 128   504  ±13  1835  ±360  73 0.112  20  1.26 20 0,0814 2.6 0,130

10.1 0,31 814 1013 1,29  91.9 793.5 ±7.9 1940  ± 14  59 0.11893 0.8 mINAS48 1.3 0,131 1.1 0,798

11.1 2,03 220 181 0,85  70.1 1996  ±20  2590  ± 22  23 0.1733 1.3  8.67 1.7 0,363 1.2 0,669

12.1 2,87 435 569 1,35  65.4 1011  ±11  2163  ± 33  53 0.1349 1.9  3.158 2.2 0,1697 1.1 0,517

13.1 0,19 359 302 0,87 83.5 1543  ±15  2510  ± 16  39 0.1652 0.93  6.161 1.4 0,2705 1.1 0,765

Tabela 3.1 -  Resultados analíticos U-Pb-SHRIMP obtidos amostra DB-130 (Gnaisse Cláudio).

Os erros foram apresentados como 1σ. Pbc e Pb* indicam as frações de Pb comuns e radiogenico respectivamente.
Os erros na calibração foram 0.27%. Esse valor não foi incluido nos erros apresentados, mas é necessário na comparação dos dados de diferentes mounts.
(1) Chumbo comum corrigido usando 204Pb medido.
(2) Identifição da posição dos spots: .1 = núcleo; .2 = borda.

3.1.4. Ortognaisse Desterro (A3de)

O Ortognaisse Desterro ocupa a quase totalidade 
do quadrante noroeste da Folha Entre Rios de Minas e 
uma parte do quadrante sudoeste da Folha Igarapé onde 
aflora ao longo de uma faixa de direção NW-SE (Figura 
3.22). As melhores exposições desta unidade ocorrem 
nos afloramentos RS365 (UTM: E563180 - N7720003), 
RS370 (UTM: E556200 - N7720798) e RS374 (UTM:  
E552360 - N7723795). 

Esta unidade foi inicialmente cartografada por Fiu-
mari et al. (1985) que a denominou de Complexo Granu-
lítico Passa Tempo, correspondendo a uma associação 
de litotipos metamorfisados em fácies granulito, com 
retrometamorfismo para fácies anfibolito, incluindo 
enderbitos, charnockitos e gnaisses granulíticos, sendo 
kinzigitos os tipos mais comuns. Os autores incluiram 
ainda no Complexo Passa Tempo algumas unidades 
máfico-ultramáficas, que no presente trabalho são inclu-
ídas na Suíte Córrego Perobas, de idade neoarqueana. 
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Figura 3.21 - Diagrama de concórdia para a amostra DB-130 (Gnaisse Cláudio).

Figura 3.22 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Ortognaisse Desterro com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas da área.
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Relictos de rochas supracrustais, diques básicos, corpos 
máficos-ultramáficos e anfibolitos são reconhecidos 
desde os trabalhos de Machado Filho et al. (1983), que 
utilizavam para o embasamento da região a termino-
logia de Complexo Barbacena. Perillo e Heineck (2000) 
incluiu esta unidade no Complexo Lavras-Passa Tempo 
ao correlacionar estes litotipos a uma assembleia rochosa 
que aflora ao longo de uma grande área mais ao sul, 
denominada por Cavalcante et al. (1979) de Complexo 
Lavras. Campos (2004) retomou a proposta de Fiumari et 
al. (1985) e utilizou a denominação de Complexo Meta-
mórfico Passa Tempo que ficou mais abrangente e incluiu 
diversos outros gnaisses e migmatitos.

O litotipo predominante dessa unidade é uma rocha 
homogênea de cor cinza clara a cinza-esverdeada, com 
estrutura em geral bandada (Figura 3.23a) a foliada 
(Figura 3.23b). O bandamento/foliação é formado por 
bandas centimétricas quartzo-feldspáticas alternadas 
com bandas de composição mais enriquecida em minerais 
máficos (Figura 3.23e).

A rocha foliada predominante mostra lamelas de 
biotita individualmente alinhadas, ou em arranjo de 
pequenas lentes orientadas definindo esta foliação. 
Eventualmente a concentração de máficos apresenta 
um arranjo em finas bandas paralelas, conferindo à 
rocha a estrutura tipo schlieren (Figura 3.23c, d). Os 
agregados máficos são essencialmente biotíticos e estão 
associados com magnetita, anfibólio e talvez piroxê-
nio, sendo relativamente mais frequente nos tipos 
foliados de estrutura lenticular. Por vezes, mobiliza-
dos grossos quartzo-feldspáticos branco-esverdeados, 
apresentam agregados máficos com clinopiroxênio e 

ocasionalmente granada. Bandas de granulação média 
a grossa, branco-esverdeado, com biotita fina, ocorrem 
como uma transição das variedades mais foliadas para  
tipos isotrópicos.

Estrutura migmatítica estromática está presente 
(Figura 3.23a, e). Algumas bandas de leucossoma quartzo- 
feldspático são isotrópicas, apresentam granulação 
grossa e estão intercaladas com um restito do paleos-
soma (Figura 3.23f).

Ao microscópio a rocha é composta essencialmente 
por K-feldspato, plagioclásio e quartzo com hornblenda 
e biotita como minerais máficos. Granada ocorre como 
mineral varietal. Allanita, epidoto, apatita, titanita e 
zircão são principais minerais acessórios. Epidoto, clo-
rita, sericita e carbonato são minerais de alteração. Os 
litotipos são inequigranulares e apresentam granulari-
dade fina a grossa com minerais dispostos em arranjos 
granoblásticos, lepidogranoblásticos e nematograno-
blásticos. O bandamento é definido pela orientação dos 
cristais de feldspato e quartzo, associados aos cristais 
intergranulares de anfibólio e subordinadamente biotita. 
O K-feldspato é o mineral mais abundante, aparece em 
cristais subédricos a anédricos, pertíticos. O plagioclá-
sio ocorre em cristais subédricos a anédricos, geral-
mente maclados. Alguns cristais apresentam extinção 
ondulante, maclas deformadas, bordas delgadas de 
albitização e antipertitas. Intercrescimento mimerqui-
tico é comum. Horblenda ocorre com frequência e é 
susbstituida por biotita castanha e clorita. A granada 
ocorre como cristais xenoblásticos, às vezes com inter-
digitações de biotita e quartzo indicando condições  
de retrometamorfismo.

Figura 3.23 - Ortognaisse Desterro: (a) litotipo com foliação característica mostrando esparso bandamento. (b) 
litotipo com estrutura laminada/foliada. (c) litotipo foliado com restitos máficos. (d) aspecto típico da estrutura 

schlieren. (e) litotipo félsico bandado; (f) detalhe da foliação com banda de leucossoma envolta por melanossoma 
(franja de máficos).
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3.1.4.1. Correlações Cronoestratigráficas

O Ortognaisse Desterro está em contato a norte, 
leste, sudeste, sudoeste e parte do noroeste com o 
Gnaisse Alberto Flores. A sul, o Ortognaisse Desterro 
está em contato com o Gnaisse Fernão Dias e com Gra-
nito Mirandas. No domínio desta unidade, segmentos 
isolados do Gnaisse Passa Tempo e da Suíte Córrego 
Perobas foram reconhecidos e cartografados neste 
projeto. Embora os contatos entre estas unidades não 
tenham sido observados em campo, neste trabalho foi 
inferido que a Suíte Córrego Perobas está sobreposta 
em contato tectônico ao Ortognaisse Desterro e ao 
Gnaisse Piracema-Passa Tempo. Por sua vez, o Gnaisse 
Passa Tempo corresponderia a segmentos mais anti-
gos que foram aglutinados ao Ortognaisse Desterro ao  
Gnaisse Alberto Flores. 

Análises geocronológicas U-Pb-TIMS em zircão rea-
lizadas por Campos et al. (2003) em uma amostra de 
mesossoma quartzo-monzonítico e outra de um leu-
cossoma quartzo-sienítico, nos arredores da cidade de 
Desterro de Entre Rios, forneceram idades respectiva-
mente de 2622+/-18 Ma e 2599+/-45 Ma. Apesar das 
limitações e particularidades do método, estes resultados 
foram interpretados como o registro de um episódio 
de metamorfismo de fácies granulito na região, que 
levou a migmatização e granitogênese (CAMPOS, 2004). 

Esse evento de alto grau metamórfico teria ocorrido 
em resposta à colagem de blocos ou microcontinentes, 
que culminou com a formação do núcleo protocratô-
nico ao final do Neoarqueano (e.g. CARNEIRO, 1992; 
CARNEIRO et al., 1998a), conforme discutido para as 
demais unidades do substrato siálico arqueano da região. 
Similaridades texturais, metamórficas e estruturais entre 
essa unidade e os gnaisses Alberto Flores, Fernão Dias e 
Passa Tempo, sugerem uma relação indireta que permite 
presumir uma evolução coeva entre ambas, e, portanto, 
uma idade mínima mesoarqueana para os protólitos do 
Ortognaisse Desterro. 

3.1.5. Gnaisse Belo Horizonte (A3bhm) 

O Gnaisse Belo Horizonte ocorre ao norte da Serra 
do Curral, no extremo norte da Folha Igarapé (Figura 
3.24).  As primeiras descrições dos litotipos desta região 
remontam da cartografia geológica do Quadrilátero 
Ferrífero e adjacências, produzida pelo convênio USGS-
-DNPM (e.g. GAIR, 1962; POMERENE, 1964; HERZ, 
1970; DORR II, 1969). Esta unidade compreende uma 
associação granito-gnáissica do Complexo Metamór-
fico Belo Horizonte, com arranjo litoetratigráfico e 
estrutural polifásico, que ocorre em vasta extensão a 
partir dos limites setentrionais do Quadrilátero Ferrifero 
(QF) para noroeste, onde está recoberto pelas rochas 

Figura 3.24 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Belo Horizonte com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas da área.
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sedimentares da bacia do Bambuí. Uma caracterização 
da unidade apresentada por Noce et al. (1997) mostra 
um predomínio de litotipos tonalíticos a trondhjemíticos. 
Esta caracterização reflete, segundo estes autores, a 
identificação desta unidade com suítes TTG arqueanas.

Gnaisse granodiorítico a granítico com xenólitos de 
anfibolito bem como migmatitos são litotipos predo-
minantes reconhecidos também por Schorscher et al. 
(1982) e Noce (1995). A evolução complexa e policíclica, 
associada a eventos de magmatismo, migmatização e 
metamorfismo, que ocorreram durante o Arqueano, é 
mencionada por diversos autores (e.g. MACHADO et 
al., 1992; MACHADO e NOCE, 1993; MACHADO et al., 
1989; NOCE, 1995; NOCE et al., 1997, 1998; TEIXEIRA, 
1982, 1985, 1992; TEIXEIRA et al., 1987, 1996).

Afloramentos de rocha fresca representativos desta 
unidade na área mapeada são raros (Figura 3.25) e 
em geral estão bastante saprolitizados. Os litotipos 
estudados neste trabalho apresentam composição 
variando de tonalitítica a granítica. O litotipo predomi-
nante é um gnaisse cinza claro tonalítico, comumente 
mostrando forte deformação. O caráter descontínuo 
e lenticularizado do bandamento, associado a pre-
sença frequente de dobras intrafoliais, sugere que este 
bandamento seja resultante de transposição de uma 
estrutura similar preexistente. Bandas de cisalhamento, 
tanto dúcteis quanto rúpteis, defletindo ou rompendo 
a foliação/bandamento principal, são evidências de  
deformação polifásica.

Frequentemente os litotipos exibem bandamento 
composicional com migmatização incipiente. O banda-
mento gnáissico apresenta espessura variando de pou-
cos milímetros a alguns decímetros. Esta anisotropia 
está caracterizada pela alternância de bandas granulares 
e xistosas (foliadas) com cores cinza, variando desde 
esbranquiçadas a cinza-escuras, de granulação média, 
controladas pelo predominio de minerais félsicos e 
máficos, respectivamente. A migmatização observada 
é, em geral, pouco expressiva, sendo comum estru-
tura migmatítica estromática. Comumente, um con-
tato difuso e gradual entre bandas com as variações de 
tonalidade é observado. Nos litotipos mais cinzentos, 
a biotita é mineral predominante, enquanto o anfibó-
lio ocorre em quantidades subordinadas. Nos domínios 
de gnaisses esbranquiçados, a mineralogia principal 
é empobrecida em hornblenda ou biotita e a textura  
macroscopicamente é maciça.

Ao microscópio a rocha é formada de plagioclásio, 
K-feldspato (comumente microclina), quartzo com 
biotita e, subordinadamente, hornblenda como minerais 
máficos. Apatita e zircão são minerais acessórios 
comuns. O litotipo apresenta a granulação fina a média, 
com textura granoblástica a lepidogranoblástica. Nas 
lâminas estudadas, o arranjo textural tende a apresentar 

orientação preferencial dos grãos além de estiramento 
dos minerais félsicos, com lenticularização de cristais de 
feldspato e a recristalização de quartzo com a formação 
de subgrãos. 

Figura 3.25 - Afloramento do Gnaisse Belo Horizonte bandado, 
junto ao contato com o Granodiorito Ibirité.

3.1.5.1. Correlações Cronoestratigráficas 

Na área do projeto o Gnaisse Belo Horizonte ocorre 
em contato com rochas metassedimentares do Grupo 
Sabará. Embora no decorrer deste projeto relações de 
contato entre estas unidades não tenham sido obser-
vadas em campo, Chemale Jr. et al. (1994) e Alkmim e 
Marshak (1998) interpretaram um contato tectônico, 
limitado por falhas normais. Na folha Igarapé, pró-
ximo ao contato com rochas metassedimentares do 
Grupo Sabará, o Granodiorito Ibirité ocorre intrusivo 
no Gnaisse Belo Horizonte. Herz (1970) considerou que 
esta unidade seria similar ao denominado “Granito de 
Alberto Flores”, do Complexo Bonfim. Posteriormente, 
Noce et al. (1997), em comparação das assinaturas 
geoquímicas de litotipos de ambas as unidades, veri-
ficaram grande semelhança entre os padrões geoquí-
micos obtidos, com diferenças registradas apenas em 
anomalia negativa de Eeurópio presente no Gnaisse  
Alberto Flores. 
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Os primeiros posicionamentos cronoestratigráficos 
do Gnaisse Belo Horizonte com maior precisão foram 
apresentados por Noce et al. (1998) que identificaram 
um evento de migmatização em 2860 + 14/-10 Ma (idade 
U-Pb-TIMS em zircão), com herança isotópica em zircão 
de 2923 Ma (idade aparente 207Pb/206Pb), interpretada 
um período de retrabalhamento da crosta siálica e uma 
idade mínima do protólito (TEIXEIRA et al., 1996; NOCE 
2000). Análises Sm-Nd em rocha total do gnaisse mig-
matítico apresentada por Noce et al. (1998) corroboram 
a idade mínima desse protólito. Os autores obtiveram 
valores levemente negativos de ENd(2.86 Ga) situados entre 
-1,2 e -1,6, associado a idade modelo TDM de 2.97 Ga, por 
sua vez, próxima à idade aparente de 2923 Ma obtida 
em zircão proveniente do gnaisse migmatítico. Leucos-
somas tardios e corpos intrusivos em migmatitos dessa 
unidade registram um evento magmático neoarqueano 
com envolvimento de anatexia entre 2755-2698 Ma 
(ROMANO, 1989; MACHADO et al., 1992; CHEMALE JR. 
et al., 1994; TEIXEIRA et al., 1996; ENDO, 1997; NOCE 
et al., 1998; ROMANO et al., 2012). Esse evento ficou 
conhecido como o principal evento de magmatismo 
potássico no embasamento do cráton São Francisco 
Meridonal (ROMANO et al., 2012). 

Datações realizadas por Noce et al. (1998) em tita-
nitas provenientes do gnaisse migmatítico forneceram 
uma idade de intercepto superior de 2847 + 81/-77 Ma 
cuja sobreposição dentro do erro com a idade-modelo 
Sm-Nd TDM de ≈ 2.97 Ga sustenta a idade do protólito. 
Além desses resultados, dois grãos de titanita apresenta-
ram idades aparentes 207Pb/206Pb (mínimas) de 2312 Ma 
e 2227 Ma. Essas duas datações refletem uma possível 
reinicialização parcial dos sistemas isotópicos decorrente 
do Evento Transamazonico, que no Gnaisse Belo Hori-
zonte está registrado em titanitas provenientes do pale-
ossoma anfibolítico (enclaves) e do neossoma granítico, 
com idades respectivamente de 2059 e 2041 Ma (NOCE; 
MACHADO; TEIXEIRA, 1998), assim como em cristal 
único de monazita, proveniente de injeções graníticas não 
deformadas que cortam o migmatito, datada de 2030 Ma  
(MACHADO et al., 1989).

A idade mínima do protólito do Gnaisse Belo Hori-
zonte está registrada em idade aparente 207Pb/206Pb de 
2923 Ma (NOCE et al., 1998), idade isocrônica Rb-Sr 
de 2803 ± 70 (TEIXEIRA et al., 1987) e idades U-Pb LA- 
ICP-MS em zircão de 2919 ± 12 Ma (LANA et al., 2013). 
Uma idade U-Pb obtida por Romano et al. (2012) em 
zircão proveniente do Batólito Pequi, intrusivo no Gnaisse 
Belo Horizonte, registrou uma herança isotópica de 3.18 
Ga. Assim consideramos neste trabalho uma evolução 
policíclica para esta unidade que teria envolvido pelo 
menos dois períodos retrabalhamento crustal ao final 
do meso e do neoarqueano, cujos protólitos pouco 
mais antigos, teriam sido cristalizados no Mesoarqueno,  
entre 3,18 e 2,92 Ga.

3.2. MAGMATISMO MÁFICO-ULTRAMÁFICO  
PALEO A MESOARQUEANO

3.2.1. Complexo Santo Antônio do  
Pirapetinga (A2sap) 

O Complexo Santo Antônio do Pirapetinga (Figura 
3.26) foi cartografado na porção nordeste da Folha 
Conselheiro Lafaiete e apresenta um prolongamento 
ao norte para a Folha Ouro Preto e a leste para a Folha 
Rio Espera, onde a unidade foi definida por Raposo 
(1991). Segundo o autor, esta unidade é caracterizada 
por rochas metabásicas e metaultrabásicas intima-
mente associadas a gnaisses tonalíticos e trondhje-
míticos, com faixas subordinadas de xisto, formação 
ferrífera e quartzito, além de uma grande quantidade 
de diques de rocha metabásica. Considerados como 
parte integrante desta unidade, esses diques muitas 
vezes apresentam foliação quase concordante com a  
foliação principal. 

Apesar da impossibilidade de individualização dos 
litotipos e escassez de bons afloramentos, devido a fato-
res como complexidade estrutural e presença de espesso 
manto de intemperismo, no Complexo Santo Antônio do 
Pirapetinga foram reconhecidos duas litofácies subordi-
nadas aos xistos básicos predominantes: 

• Xistos básicos. 
• Xistos básicos e gnaisses.
• Rochas metaultramáficas. 
Rochas básicas intrusivas maciças a levemente folia-

das afetam a estratigrafia destes domínios. Intrusões de 
leucogranito de granulação grossa, pegmatoide, repre-
senta a última manifestação de magmatismo ácido que 
afetou de forma irregular todas as rochas da unidade.  
Raras intercalações de sericita xisto, clorita xisto e for-
mação ferrífera bandada podem ser encontradas em 
contato com os xistos básicos ao longo do Lineamento 
Congonhas. Esses litotipos são atribuídos ao Grupo Nova 
Lima, do Supergrupo Rio da Velhas.

Os xistos básicos constituem a litologia predomi-
nante no Complexo Santo Antônio do Pirapitinga e está 
presente em mais de 90% dos afloramentos descritos. 
São rochas muito características e homogêneas. A alte-
ração intempérica destas rochas é responsável pela 
espessa capa de solo argiloso, intensamente vermelho, 
que recobre a porção cartografada desta unidade. A 
alteração intempérica da rocha varia progressivamente 
do verde-escuro, passando pelo amarelo-ocre e marrom- 
avermelhado, até o vermelho (Figura 3.27a, b, c, d). A 
rocha fresca corresponde a um anfibólio xisto de cor 
preta, granulação fina a muito fina, em geral bem foliado. 
Ocasionalmente, apresenta uma foliação crenulada e 
definida pela orientação dos agregados recristalizados 
e orientados de cristais de anfibólio, podendo estar 
associados aos cristais de plagioclásio e quartzo. 
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Figura 3.26 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Complexo Santo Antonio do Pirapetinga 
com relação às unidades arqueanas e proterozoicas da área.

Variedades desse litotipo são descritas como anfi-
bolitos foliados ou anfibólios xistos, sem vestígio de 
estruturas primária, comumente com foliação bem 
definida, não raro crenulada e com dobras intrafoliais. 
Rochas metamáficas diferenciadas, com textura cumu-
lática subordinadamente ocorrem. Esses litotipos foram 
caracterizados como anfibolitos ou metagabros, devido 
a presença de texturas ígneas reliquiares. Essas rochas 
exibem textura inequigranular fina a média, com foliação 
inconspícua, sinuosa e anastomosada, acompanhada de 
lineação mineral, semelhante a alguns litotipos do grupo 
de xistos máficos.  

A mineralogia do xisto básico é essencialmente com-
posta de hornblenda (subordinadamente tremolita em 
alguns casos), plagioclásio, quartzo e apresenta como 
minerais acessórios, titanita e apatita. Minerais opa-
cos ocorrem em menor quantidade. Epidoto e clorita 
formam uma paragênese de baixo grau superposta, 
acompanhada não raro de actinolita. Os anfibólios podem 
formar agregados irregulares com titanita e epidoto, 
provavelmente resultantes de substituição de diopsídio 
original. Observa-se ainda hornblenda alterando-se para 
clorita. A foliação dos litotipos é marcada por texturas 
que variam de granonematoblástica a nematoblástica 
(Figura 3.28a), até texturas miloníticas, nas rochas mais 
intensamente deformadas. Cristais de quartzo grano-
blásticos, com bordas retilíneas e agrupados (lentes e 

bolsões) ocorrem subparelamente à foliação milonítica. 
Alguns litotipos, classificados como metagabros exibem 
uma herança textural plutônica a subvulcânica, com 
textura granular hipidiomórfico, subofítica e intergra-
nular preservada, exceto pelas porções intensamente 
obliteradas por processos de recristalização metamór-
fica, que transiconam para variedades de anfibolitos  
foliados (Figura 3.27).

Os anfibolitos foliados (Figura 3.28c e d) e anfibólio 
xistos são inequigranulares, de granulação fina a média, 
com arranjo granonematoblástico de actinolita, plagio-
clásio e quartzo, formado por cristalização preferencial 
orientada dos grãos. Titanita e epidoto podem apresentar 
recristalização semelhante. Titanita, apatita e zircão cons-
tituem os minerais acessórios. Epidoto, sericita e clorita 
marcam uma fase de alteração metamórfica tardia. 

Os litotipos com textura cumulática preservada 
(Figura 3.29), apresentam granulometria grossa, e são 
formadas de cristais de plagioclásio (atingindo 7mm), 
pseudomorfos de piroxênio substituído por hornblenda e 
quartzo. Com frequência apresentam saussuritização ou 
epidotização. Esses litotipos apresentam titanita, apatita 
e zircão como minerais acessórios e minerais opacos.

Em geral, a rocha apresenta uma foliação anas-
tomosada, formada pela orientação de hornblenda 
nematoblástica que envolve grãos e agregados de 
quartzo, plagioclásio, titanita e minerais opacos.  
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Os minerais opacos ocorrem exibindo texturas do tipo 
“fantasma” e “esqueletal” (Figura 3.29c- d) comu-
mente inclusos em anfibólio e localizados nos núcleos 
das associações opacos-titanita, sendo esta última fase 
compondo textura do tipo corona nos minerais opa-
cos. As relações texturais observadas sugerem uma ori-
gem e arranjo reliquiares de textura adcumulática em  
ambientes plutônicos.

Nas rochas com textura ofítica/subofítica preservada 
(Figura 3.29a-b), grãos ripiformes estão inclusos ou par-
cialmente inclusos em anfibólios ou pseudomorfos de 
clinopiroxênio (Figura 3.29e-f). A actinolita é predomi-
nante. Esse anfibólio, intensamente pleocróico, resulta da 
substituição de clinopiroxênio primário, fato que reflete 
o seu conteúdo modal primário. Este mineral exibe-se 
em grãos anédricos e agregados pseudomórficos com 
sobrecrescimento e recristalização de borda, sendo nas 
variedades mais deformadas a presença de cristais subi-
dioblástico a idioblástico, com textura nematoblástica 

incipiente, é precursora de uma foliação anastomosada 
inconspícua observada. O plagioclásio ocorre em grãos 
inequigranulares finos a médios, ripiformes, intensamente 
alterados (saussuritização) exibindo maclas polissintéticas 
e cristais zonados. Opacos e titanita são fases primárias 
menores, quando esses minerais não estão recristaliza-
das, exibem texturas do tipo atol e fantasma. A apatita 
e quartzo são minerais acessórios. O quartzo, quando 
primário, ocorre nos interstícios entre anfibólio e plagio-
clásio ou subordinadamente ocorre preenchendo vênulas 
tardias na rocha. Epidoto, sericita e clorita constituem 
as fases de alteração da rocha e ocorrem proporções  
modais variadas. 

Xistos básicos e gnaisse (A23sapxbgn)

Nas porções norte e central do Complexo Santo Antô-
nio do Pirapetinga, assim como em pequenas áreas mais 
para sul, foram individualizados dois domínios maiores, 

Figura 3.27 - Xistos básicos do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga: (a) saprólito do anfibólio xisto com banda 
de leucogranito (LS039, utm: 646983/7718426); (b) o anfibólio xisto semi-alterado com restos de rocha fresca, com 

leucogranito injetado (LS138, utm: 655263/7713567); (c) o anfibólio xisto semi-fresco a alterado com xistosidade 
evidente, de baixo ângulo (LS187, utm: 642755/7728781); (d) o xisto alterado, cinza, friável, com foliação de alto 

ângulo de mergulho (LS009, utm: 0642537/7719597).
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Figura 3.28 - Fotomicrografia de rochas do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga: a) trama nematoblástica e titanita 
recristalizada ao longo da foliação com vênulas de quartzo e epidoto subparalelas (LN, 2x); b) minerais opacos “fantasmas” 
envolvidos por clino-anfibólio (actinolita) em xisto anfibolítico (anfibolito; LN, 2x); c) anfibolito com plagioclásio e quartzo 

recristalizado, compondo uma foliação do tipo contínua, juntamente com anfibólio nematoblástico, em variedade sem 
vestígio de estruturas primárias (LN, 2x); d) mesmo campo anterior sob nicóis cruzados.
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onde xistos básicos frequentemente ocorrem intercala-
dos com gnaisses bandados tipo TTG. Duas boas expo-
sições deste gnaisse estão nos arredores de Santa Rita 
de Ouro Preto e na localidade de Moreiras.

Este gnaisse está em geral bastante saprolitizado, mas 
preserva nitidamente as características mineralógicas e 
estruturais originais (Figura 3.30a-d). O gnaisse apresenta 
composição tonalítica, estrutura laminada a bandada, 
formada pela alternância de níveis centimétricos ricos 
em minerais máficos essencialmente biotíticos e níveis 
quartzo-feldspáticos. Os níveis quartzo-feldspáticos são 
esbranquiçados e apresentam estrutura maciça, de gra-
nulação média a grossa, onde são observados cristais 
porfiríticos de feldspato de até 1 cm, variando de eué-
dricos a anédricos. 

As duas litologias xisto básico e gnaisse estão inter-
calados com foliações e contatos concordantes e em 
alguns locais, comumente dobrados. O conjunto muito 
frequentemente está intrudido por leucogranito com 
granulação que varia de fina a grossa.

Ao microscópio, os litotipos apresentam composição 
tonalítica, formada por quantidades variáveis de pla-
gioclásio, quartzo, K-feldspato. Os minerais máficos são 

biotita e minerais opacos e apresenta apatita, titanita, 
allanita e zircão como minerais acessórios. Sericita e 
epidoto são minerais secundários comuns. Os litotipos 
apresentam granulação variando de fina a grossa e exi-
bem texturas protomilonítica a milonítica.

Metaultrabasitos (A23musapb) 

Domínio formado por corpos estreitos e alongados 
de direção NW-SE, frequentemente associados com 
xistos básicos e gnaisses, além de rochas básicas intru-
sivas. Estas rochas são sedosas ao tato, foliadas, com 
granulação em geral fina e localmente com porções de 
granulação mais grossa. Os litotipos apresentam cores 
variando em tons de cinza, verde escura (Figura 3.31a), 
verde clara e branca. As variedades de rochas metaul-
trabásicas incluem talco-xisto, talco-clorita xistos e ser-
pentinitos. A vistas desarmadas cristais euédricos de 
magnetita, bastante alterados (hidróxidos) (Figura 3.31b) 
com cor ocre são observados. Em alguns locais é possí-
vel observar ainda cristais de talco centimétricos bem 
formados, de cor verde clara, além de concentrações de 
flogopita (Figura 3.31c).
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Figura 3.29 - Fotomicrografia de rochas do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga: a) vestígio de textura subofítica 
em anfibolito (meta-dolerito; LN, 2x); b) mesmo campo anterior sob nicois cruzados; c) minerais opacos com textura 
esqueletal, ocupando posições intergranulares em meta gabro (LP, 4x); d) mesmo campo anterior sob luz natural; e) 

pseudomorfos de clinopiroxênio em meta-gabro (LN, 4x); f) mesmo campo anterior sob nicois cruzados.

A B

C D

E F

Petrograficamente, as texturas primárias dessas 
rochas metaultramáficas estão profundamente oblite-
radas por processos metamórfico-deformacionais secun-
dários, que impossibilitam, parcial ou integralmente, 
a identificação de estruturas e paragêneses minerais 
reliquiares, ou características do ambiente e condições 
de cristalização. No entanto, algumas considerações 
levantadas acerca das relações litotexturais e processos 
petrogenéticos, permitiram a definição de três grupos 
litotexturais: i) rochas metaultramáficas com evidências 
de processos cumuláticos preservados; ii) serpentinitos; 
iii) talco xistos; iv) rochas básicas intrusivas. 

Esses três grupos, aparentemente, apresentam 
transição entre si, refletindo dessa forma, a resposta 
de litologias composicionalmente distintas ao mesmo 
processo metamórfico-metassomático.

Em algumas seções delgadas de rochas incluídas no 
primeiro grupo, estruturas pseudomórficas de grãos hipi-
diomórficos a idiomórficos possibilitaram aferir, a partir 
das relações texturais observadas, uma origem cumulática 
(Figura 3.32a-d e Figura 3.33a-d). Grãos reliquiares de ortopi-
roxênio presentes em algumas rochas indicam uma provável 
composição piroxenítica e, portanto, foram caracteri- 
zadas como metapiroxenitos (Figura 3.32 e Figura 3.33).
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Figura 3.30 - Gnaisse bandado do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga: (a) gnaisse bandado saprolitizado da 
região de Moreiras (LS548, utm: 647964/7718933). (b) gnaisse saprolitizado com bandamento preservado (LS213, 
utm: 641510/7727411). (c) bandamento gnáissico bem preservado em saprólito (LS568, utm: 649592/7729246). (d) 

bandamento centimétrico em saprólito de gnaisse anfibolítico (LS549, utm: 646496/7718377).

Figura 3.31 - Rochas metaultramáficas do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga: (a) rocha ultramáfica de cor 
verde escura, contendo porções brancas de talco-xisto (LS030, utm: 652759/7724500). (b) rocha ultramáfica com 
minerais euédricos com cor de alteração vermelho ferrugem (LS030, utm: 652759/7724500); (c) rocha ultramáfica 

de cor verde escura, mostrando cristais de mica (flogopita) bem desenvolvidos (LS615, utm: 648543/7724212).
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C D

Variedades xistificadas a protomilonitizadas, com 
paragêneses retrometamórficas de caráter metassomá-
tico/hidrotermal são constituídas majoritariamente por 
clinoanfibólio (actinolita – cummingtonita), assumindo 
mais de 85% da composição modal da rocha, com clorita, 
minerais opacos, titanita e serpentina, distribuídos de 
modo subordinado, em variadas proporções. 

Os serpentinitos apresentam foliação contínua, por 
vezes anastomosada (protomilonítica), com seções de 
textura do tipo maciça e controlada por processos de 
substituição (Figura 3.34 e Figura 3.35). As variedades 
predominantemente maciças exibem um arranjo do tipo 
interlocking, não raro do tipo interpenetrativo, com zonas 
pseudomórficas e porções com foliação anastomosada 
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Figura 3.32 - Fotomicrografia de rocha metaultramáfica: (a) pseudomorfo de mineral idiomórfico, sugestivo 
de textura cumulática (NC, 2x); (b) mesmo campo anterior sob luz natural. (c) pseudomorfo de ortopiroxênio 

cumulático com recristalização de borda (LN, 4x); (d) mesmo campo anterior sob nicóis cruzados.
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em arranjo complexo. A trama assim como a assembleia 
mineral primária está intensamente transformada e oblite-
rada nesses litotipos. As fases secundárias são constituídas 
por serpentina, clorita, carbonatos e opacos. As varieda-
des dominadas por texturas de substituição por bastita 
exibem uma foliação continua, anastomosada, paralela a 
direção principal de orientação de grãos tabulares inten-
samente substituídos. Resquícios da trama primária pode 
ser observada a partir da aparente substituição parcial de 
ortopiroxênios e anfibólios, em serpentina e clorita. Neste 
litotipo a composição modal predominante são as fases 
pseudomorfisadas (piroxênio substituído por anfibólio), a 
serpentina que ocorre como lentes, como preenchimento 
de vênulas e faixas de alteração além de clorita, opacos e, 
subordinadamente, talco, carbonato e brucita são fases 
subordinadas. Uma região com grãos inequigranulares, 
finos a médios, tabulares, subidiomórficos a idiomórfi-
cos, de prováveis ortopiroxênio e anfibólio, em arranjo 
com orientação preferencial de forma dos grãos, com 
aparentes grãos imbrincados, em contato com porção 
de granulação fina a muito fina, em textura semelhante, 
sugere a pré-existência de um bandamento composiconal 
ígneo na rocha. 

Variedades de talco-xistos encontradas, exibem 
diversos padrões mineralógico-texturais, que 
transicionam entre si e aparentemente foram gerados 
a partir de rochas serpetiníticas que sofreram processos 

metamórfico-metassomáticos em baixo grau (Figura 3.36). 
Carbonato-clorita esteatitos sem vestígios de seu conteúdo 
mineral primário exibem uma identidade mineralógico-
textural completamente obliterada. De modo geral esse 
litotipo é formado de talco, carbonato, clorita, serpentina e 
subordinadamente minerais opacos e hidróxidos de ferro. 
Nessas rochas, clorita e talco formam lamelas decussadas 
inequigranulares finas a médias, porém em algumas seções 
com foliação sinuosa, predomina a textura lepidoblástica. 
O carbonato ocorre em granoblastos inequigranulares 
distribuídos nas mais diversas proporções ou ainda como 
porfiroblastos de granulometria grossa, em grãos xeno a 
subidioblásticos, com impregnações de minerais opacos 
nas fraturas e bordas e dispostos em matriz lepidoblástica. 
A serpentina forma lamelas inequigranulares finas, 
com textura do tipo interpenetrativa ou apresenta 
crescimento orientado definindo a foliação da rocha. De 
forma igualmente comum, esse mineral também ocorrre 
como preenchimento de vênulas. A serpentina apresenta 
concentrações modais inversas ao conteúdo de carbonato, 
constatação que aliada as formas de ocorrência descritas, 
sugere que as variedades serpentiníticas atuaram como 
elementos precursores das variedades de xistos à clorita, 
talco e carbonato. Os minerais opacos constituem cristais 
xeno a subidioblásticos finos, exsolvidos e recristalizados 
nas bordas, contatos e fraturas de carbonato e clorita, e 
não raro em interstícios de grãos de talco. 
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Figura 3.33 - Fotomicrografia de rocha metaultramáfica: (a) pseudomorfos de grãos cumuláticos (LN, 4x). (b) mesmo campo anterior 
obervado com nicois cruzados. (c) pseudomorfo de grãos ortocumuláticos granulares (chadacristais) e pseudomorfo de oikocristal 
(textura heteradcumulática; LN, 4x). (d) pseudomorfo de grão hipidiomórfico com estruturas rúpteis, preenchidas por serpentina (LP, 4x).

Figura 3.34 - Fotomicrografia de serpentinito: (a) serpentina consumindo clorita, em serpentinito (LP, 20x); (b) anfibólio reliquiar 
em serpentinito (LP, 20x); (c) trilhas de opacos em região de dobras (LP, 2,5x); (d) foliação anastomosada e estruturas sigmoidais em 

serpentinito (LP, 4x).
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Figura 3.35 - Fotomicrografia de serpentinito: (a) pseudomorfos de fases prismáticas definindo um aparente bandamento composicional 
(LP, 2x); (b) mesma feição anterior, destacando o imbrincamento de grão idiomórficos (LP, 2x); (c) pseudomorfos de ortopiroxênio(?); bas-
titas; LP, 4x); (d) mesmo campo anterior sob luz natural; (e) serpentina preenchendo fratura (LP, 4x); (f) bastita de ortopiroxênio (LP, 20x).
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Figura 3.36 - Fotomicrografia em rocha metaultramáfica: (a) superfície preenchida por serpertina em variedade serpentínitica (LP, 2x); (b) 
mesmo campo anterior sob luz natural; (c) minerais opacos, exibindo halo em matiz de ocre (oxidação) e alinhados, trama do tipo trilha de 
opacos. Textura sugestiva de um bandamento (de natureza incerta) em vestígio de litotipo precursor de talco xistos, em variedade serpenti-
nítica (LN, 2x); (d) porfiroblasto de carbonato subidioblástico sobre matriz lepidoblástica de talco clorita xisto (LP, 2x); (e) cristal idioblástico 
de anfibólio acicular em milonito de flogopita talco xisto (LN, 2x); (f) porfiroblasto de anfibólio em milonito de flogopita talco xisto (LP, 2x).

A B C
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Em variedades serpentinizadas, esses minerais ocor-
rem exibindo feições do tipo “fantasma”, exibindo um 
halo de coloração ocre (oxidação) e sendo consumido 
por clorita de ferro com concentração de diminutos 
grãos recristalizados e clorita neoformada nas bordas. 
Nestas variedades ocorre uma disposição ordenada 
desses grãos, constituindo estruturas do tipo “trilhas 
de opacos”, sugerindo a este modo de ocorrência dos 
opacos como um registro de uma trama precursora, 
associada a serpentina ou não, constituindo um banda-
mento pretérito de natureza incerta. 

A flogopita ocorre em algumas amostras como pale-
tas lepidoblásticas, inequigranulares finas, comumente 
associado ao talco. Exibem deformação intracristalina e 
estruturas rúteis como Kink e grãos arqueados.

Rochas Básicas Intrusivas

Rochas máficas intrusivas afloram no alto de morros 
ou nas meias-encostas (Figura 3.37a) com matacões, 
em geral in situ. Essas rochas foram agrupadas em três 
grupos, conforme o grau de preservação de texturas 
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primárias durante deformação e metamorfismo: a) rocha 
metabásica com trama ígnea plutônica preservada (ofí-
tica, subofítica e intergranular); b) rocha metabásicas 
(anfibolitos) foliadas c) rochas metabásicas com textura 
sugestiva de processos cumuláticos.

De maneira geral estes litotipos são maciços a local-
mente foliados, de cores cinza escura a preta ou esver-
deada, com granulação variando de muito fina (diabásio) 
a grossa (microgabro/gabro). Uma feição comum é a 
presença de fenocristais centimétricos de feldspato, que 
ocasionalmente estão orientados segundo o plano da 
foliação (Figura 3.37b). Sistemas de juntas são descritos 
nestas rochas com padrão de espaçamento de 30 a 40 
cm, com ângulos variados e diferentes direções.

Nos cortes de barranco onde relação com as encai-
xantes está exposta, diques subverticais posicionados em 
geral com direção noroeste-sudeste, paralela à direção 
estrutural regional, são observados. Entretanto, varie-
dades foliadas são comuns e sugerem a existência de 
gerações temporalmente distintas.

3.2.1.1. Correlações Cronoestratigráficas

Os litotipos do Complexo Santo Antônio do 
Pirapetinga estão em contato com sequências 

metavulcanossedimentares do Grupo Nova Lima ao 
longo do Lineamento Congonhas, no limite sul da 
unidade e com quartzitos do Grupo Itacolomi ao longo 
da Falha do Engenho, ao norte. Internamente, os xistos 
anfibolíticos, gnaisses bandados e metaultrabasitos que 
compõem o Complexo Santo Antônio do Pirapetinga são 
estruturalmente concordantes, com contatos bruscos e 
foliações paralelizadas segundo a direção geral noroeste-
sudeste. Diques básicos e leucogranitos pegmatoides 
venulares cortam a sequência.

Uma amostra de mesossoma de gnaisse bandado 
(LS-548), encaixante da sequência da região, de Moreiras 
(Afloramento LS548, utm: E647964/N7718933) foi datada 
pelo método U-Pb-SHRIMP em zircão.

Quinze grãos foram selecionados para análise (Tabela 
3.2). Os grãos são majoritariamente cristais prismáticos, 
biterminados com bordas de sobrecrescimento metamór-
fico. Internamente apresentam diversas estruturas de 
recristalização o que evidencia intenso retrabalhamento 
sofrido por esses grãos. Bordas de cinco grãos foram 
analisadas e forneceram idades aparentes 207Pb/206Pb 
entre 3201 e 2902 Ma com discordância elevada (7 - 26%). 
Núcleos de quatorze grãos selecionados para análise 
apresentaram idades aparentes 207Pb/206Pb entre 3235 
e 3095 Ma com variada % discordância (1 – 22%). 

Figura 3.37 - Rocha básica de dique: (a) blocos de rocha básica na encosta de morro (LS509, utm: E640924/
N7720422); (b) rocha de cor cinza esverdeada, foliada, contendo pórfiros de feldspato centimétricos orientados 

segundo a foliação (LS131, utm: E648424/N7711972).
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1.1 0.00 75 34 0.47  39.8 3113 ±34 3189.6 ± 7.4 2 0.2508 0.46 21.47 1.5 0.6209 1.4 0.947

2.1 0.01 233 122 0.54 128  3188 ±29 3234.8 ± 4.2 1 0.25804 0.26 22.76 1.2 0.6398 1.1 0.974

3.1 0.03 150 71 0.49  72.7 2881 ±28 3195.4 ± 8.5 10 0.2517 0.54 19.55 1.3 0.5634 1.2 0.913

4.1 0.03 284 174 0.63 155  3174 ±28 3216.8 ± 3.9 1 0.25511 0.24 22.38 1.1 0.6362 1.1 0.977

5.1 0.04 304 78 0.26 157  3031 ±29 3200.8 ± 4.7 5 0.25255 0.3 20.9 1.3 0.6003 1.2 0.971

6.1 0.02 374 6 0.02 169  2724 ±25 2936.8 ± 4  7 0.2141 0.25 15.53 1.1 0.5259 1.1 0.977

Tabela 3.2 -  Resultados analíticos U-Pb-SHRIMP obtidos da amostra LS-548 (gnaisse do Complexo Santo Antonio do 
Pirapetinga).
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Os erros foram apresentados como 1σ. Pbc e Pb* indicam as frações de Pb comuns e radiogenico respectivamente.
Os erros na calibração foram 0.27%. Esse valor não foi incluido nos erros apresentados, mas é necessário na comparação dos dados de diferentes mounts.
(1) Chumbo comum corrigido usando 204Pb medido.
(2) Identifição da posição dos spots: .1 = núcleo; .2 = borda.
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7.1 0.08 157 46 0.30  83.9 3114 ±30 3226.6 ± 5.3 3 0.25671 0.34 21.98 1.2 0.6211 1.2 0.963

7.2 0.11 428 48 0.12 160  2319 ±21 3149.4 ± 3.8 26 0.24448 0.24 14.6 1.1 0.433 1.1 0.976

8.1 0.22 184 20 0.11  74.9 2491 ±24 3071  ±13  19 0.2327 0.78 15.14 1.4 0.4717 1.2 0.831

8.2 0.02 612 4 0.01 247  2484 ±22 2938.9 ± 3.9 15 0.21438 0.24 13.89 1.1 0.47  1.1 0.976

9.1 0.05 164 69 0.43  90.6 3194 ±30 3214.7 ± 5  1 0.25477 0.31 22.52 1.2 0.6412 1.2 0.967

10.1 0.00 159 29 0.19  82.4 3050 ±29 3199.9 ± 6.3 5 0.2524 0.4 21.06 1.2 0.6051 1.2 0.947

11.1 0.00 210 148 0.73 112  3122 ±30 3234  ±12  3 0.2578 0.75 22.15 1.4 0.6231 1.2 0.847

12.1 0.05 226 61 0.28 118  3059 ±28 3202.8 ± 6.4 4 0.2529 0.4 21.17 1.2 0.6072 1.1 0.942

13.1 0.01 360 144 0.41 183  3002 ±26 3180.3 ± 4.2 6 0.24929 0.26 20.39 1.1 0.5932 1.1 0.972

14.1 0.08 495 157 0.33 194  2421 ±22 3095.4 ± 3.4 22 0.23632 0.22 14.85 1.1 0.4558 1.1 0.981

14.2 0.02 440 1 0.00 165  2337 ±21 2902.1 ± 5.5 19 0.20956 0.34 12.62 1.1 0.4369 1.1 0.953

15.1 0.06 241 73 0.31 124  3032 ±42 3212.2 ± 4.2 6 0.25437 0.27 21.06 1.7 0.6   1.7 0.988

15.2 0.07 210 20 0.10  92.6 2672 ±25 2999.4 ± 5.1 11 0.22258 0.32 15.77 1.2 0.5137 1.1 0.964

Tabela 3.2 - Resultados analíticos U-Pb-SHRIMP obtidos da amostra LS-548 (gnaisse do Complexo Santo Antonio do 
Pirapetinga(continuação).

Deste conjunto amostral, cinco núcleos de zircão 
com discordância entre 1 e 3% forneceram uma idade 
média ponderada 207Pb/206Pb de 3224 ± 12 Ma. O ali-
nhamento de 14 análises de núcleos de zircão plotadas 
no diagrama de concórdia definiu uma reta de perda 
de chumbo com intercepto na parte superior da linha 
do tempo em 3230±13 (±16) Ma e na parte inferior em 
≈ 893 Ma (Figura 3.38). Consideramos neste trabalho 
que o gnaisse datado representa o substrato siálico da 
região (Complexo Metamórfico Santa Bárbara?). Como 
as rochas supracrustais do Complexo Santo Antonio 
do Pirapetiga são intrusivas ou estão tectonicamente 
intercaladas com estes gnaisses, a idade de 3230 Ma é 
considerada a melhor idade para cristalização do pro-
tólito desse gnaisse. Por sua vez, esse resultado indica 
uma idade máxima presumidamente mais jovem para os 
protólitos das rochas metamáficas e metaultramáficas 
desta unidade.

3.3. MAGMATISMO INTERMEDIÁRIO A ÁCIDO 
PALEOARQUEANO

3.3.1. Gnaisse Passa Tempo (A2ps) 

O Gnaisse Passa Tempo é uma unidade cartografada 
no quadrante noroeste da Folha Entre Rios de Minas, 
nas imediações das cidades de Piracema e Passa Tempo 
(Figura 3.39). Essa unidade apresenta uma extenção para 
norte e noroeste, respectivamente para as folhas Igarapé 
e Divinópolis. A unidade cartografada possui uma forma 

grosseiramente ovalada, com eixo maior de direção 
noroeste-sudeste e área aproximada de 100 km2. Pelas 
características dos principais afloramentos observados na 
área, principalmente nas pedreiras de rocha ornamental e 
nos cortes da rodovia BR-381, esta unidade é formada por 
corpos que variam de poucas dezenas a algumas centenas 
de metros, quase sempre associados aos gnaisses Cláudio 
e Desterro. É provável, portanto, que a área cartografada 
seja apenas uma envoltória que compreende uma série 
de corpos menores. O corpo cartografado junto à cidade 
de Passa Tempo, possui dimensões menores (cerca de 
75 km2) com forma e orientação similares. Esse corpo 
mantém as mesmas características, não apresentando 
boas exposições rochosas ou pedreiras abertas. Outros 
corpos de pequenas dimensões estão representados na 
Folha Entre Rios de Minas, no entorno de dois corpos 
maiores, sendo o mais expressivo deles com cerca de 25 
km2 de área cartografada. As principais exposições desta 
unidade ocorrem em antigas lavras, atualmente parali-
sadas, correspondentes aos afloramentos RS13 (utm: 
E556143/N7716463), RS80 (utm: E565215/N7730397), 
RS97 (utm: E562518/N7726565), RS388 (utm: E568278/
N7728824), DB29 (utm: E551546/N7734699) e DB30 
(utm: E551016/N7734255).

As rochas que compõem essa unidade foram reco-
nhecidas originalmente nas regiões de Passa Tempo e 
Piracema por Fiumari et al. (1985), que não apresentaram 
uma denominação formal para a unidade. De acordo com 
estes autores, o protólito dessas rochas seriam grani-
tos pós-tectônicos, intrusivos no Complexo Granulítico 
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Figura 3.38 - Diagrama de concórdia para a amostra LS-548 (gnaisse do Complexo Santo Antonio do Pirapetinga).

Figura 3.39 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Passa Tempo com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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Passa Tempo. Perillo e Heineck (2000) posicionam no 
Arqueano o corpo cartografado na cidade de Piracema, 
enquanto o corpo das imediações de Passa Tempo foi 
posicionado no Paleoproterozoico, com gênese atrelada 
ao Evento Transamazônico.

Essa unidade é formada por metagranitos e gnaisses 
variando de leucocráticos e mesocráticos, com cores 
entre branco-esverdeada a cinza-clara (Figura 3.40 e 
Figura 3.41). Os litotipos são anisotrópicos e apresentam 
estrutura bandada a foliada, com granulação média a 
eventualmente fina, sendo comumente cortado por 

injeções e veios pegmatoides de granulação grossa 
(Figura 3.40 e Figura 3.41).  Uma característica diagnós-
tica de alguns litotipos é a presença de granada verme-
lha (almandina), em proporções variáveis, que também 
ocorre como cristais idioblásticos apenas nos mobilizados 
mais grossos. Aparentemente, duas gerações de granadas 
ocorrem, sendo uma fina milimétrica a submilimétrica 
subédrica, em geral disseminada e outra formando agre-
gados arredondados, subcentimétricos a centimétricos, 
de pequenos cristais anédricos associados às porções 
mais máficas da matriz. Eventualmente cordierita ocorre 

Figura 3.40 - Gnaisse Passa Tempo: (a) afloramento em lavra para rocha ornamental no granito; (b) detalhe de 
metagranito gnaissificado; (c) metagranito com aspecto fitado, gnaissificado; (d) detalhe da foto anterior; (e) detalhe 
de metagranito com restos do gnaisse bandado; (f) injeções leucograníticas e gnaisse dobrados conjuntamente, em 

isolinais, com foliação-bandamento de baixo ângulo de mergulho.
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Figura 3.41 - Gnaisse Passa Tempo: (a) injeções graníticas com granada subconcordante com o bandamento gnáis-
sico; (b) dobra isoclinal conjunta do metagranito e gnaisse interbandados; (c) detalhe de relação de corte entre 

injeção granítica e gnaisse; (d) metagranito encerrando restos do gnaisse; (e) neossoma metagranítico de cor rósea 
concordante com o bandamento gnáissico; (f) detalhe da foto anterior.

A B C

D E F
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em algumas variedades, como pequenos cristais cinza- 
azulados, principalmente junto a agregados granadífe-
ros. Localmente estes agregados máficos, granadíferos 
ou não, são formados por biotita, e subordinadamente, 
piroxênio e hornblenda. Nas variedades mais máficas, 
sobretudo os afloramentos nas imediações de Passa 
Tempo, a estrutura predominante varia de schlieren a 
quase bandada. Nos gnaises bandados, dobras isoclinais 
recumbentes com baixo ângulo de mergulho, indicam 
transposição de estruturas (Figura 3.40f e Figura 3.41b). 

As rochas desta unidade apresentam composi-
ções modais predominantemente sienograníticas, com 
variações para composições monzograníticas e, even-
tualmente granodioríticas. Ortopiroxênio, hornblenda 
e biotita são minerais máficos dos litotipos. Granada e 
cordierita ocorrem como minerais varietais em alguns 
litotipos. As paragêneses indicam metamorfismo em 
fácies anfibolito alto a granulito. As variedades granu-
líticas possuem ortopiroxênio e as paragêneses corres-
pondem a composições charnockitoides enderbíticas/
trondjemíticas a jotuníticas. Os litotipos apresentam 
textura predominantes entre granoblástica, lepidograno-
blástica e lepidonematogranoblástica, além de texturas 
miloníticas como porfiroclastos com sombra de pressão. 
Ocasionalmente, porções com texturas ígneas reliquiares 
preservadas são observadas. Rutilo, epidoto, zircão e 
apatita são minerais acessórios mais comuns.  Os mine-
rais de alteração mais frequentes são sericita (gerada a 

partir do plagioclásio), epidoto (também como produto 
de saussuritização do plagioclásio) e clorita (como alte-
ração da biotita, hornblenda e piroxênios). 

3.3.1.1. Relações Cronoestratigráficas

As rochas desta unidade foram cartografadas como 
corpos envolvidos pelo Gnaisse Desterro. Os contatos 
entre as unidades não foram observados em campo, 
porém as características mesoscópicas de cor, estrutura, 
textura e composição mineralógica permitem fazer a 
diferenciação entre ambos. O Gnaisse Passa Tempo está 
em contato com o Gnaisse Alberto Flores. Os contatos 
entre as unidades são bruscos. Na zona de contato, com 
o gnaisse Cláudio, os litotipos são mais enriquecidos 
em granada granatíferos e/ou cordierita, apresentando 
semelhanças com gnaisses kinzigíticos. 

Na região de Desterro de Entre Rios, Campos et al. 
(2003) dataram o mesossoma e o leucossoma de um 
gnaisse migmatítico (U-Pb-TIMS em zircão) associado a 
esta unidade, obtendo idades respectivamente de 2622 
Ma e 2599 Ma, interpretadas como idade mínima do 
metamorfismo de fácies granulito e anatexia/migmati-
zação para geração de leucossoma graníticos. Para estes 
autores os granitoides citados seriam o produto de mig-
matização generalizada decorrente deste metamorfismo. 
Neste projeto, uma amostra de gnaisse dessa unidade 
foi datada neste projeto por U-Pb-SHRIMP II em zircão 
(amostra RS-97) (ver dados analíticos na Tabela 3.3). 

Tabela 3.3 -  Resultados analíticos U-Pb-SHRIMP obtidos na amostra  
RS-97 (Gnaisse Passa Tempo).

GRAIN.
SPOT

%
206PBC

PPM
U

PPM
TH

232TH
/238U

PPM 
206PB*

(1)
206PB/238U

AGE

(1)
207PB/206PB

AGE

% 
DISCOR-

DANT

(1)
207PB*/ 
206PB*

±%
(1)

207PB*/ 
235U

±%
(1)

206PB*/  
238U

±%
ERR

CORR

1,1 0,02 596 446 0,77 275  2773 ±24 3194  ± 3,7 13 0.25146  0.23 18.63  1.1 0.5374 1.1 ,977

1,2 0,00 519 212 0,42 237  2749 ±24 3167,8 ± 3,9 13 0.24734  0.24 18.13  1.1 0.5317 1.1 ,975

2,1 0,00 144 88 0,64  83.2 3316 ±32 3431,2 ± 4,8 3 0.29255  0.31 27.13  1.3 0.6727 1.2 ,969

3,1 0,04 161 99 0,63  90.7 3249 ±31 3377,5 ± 4.7 4 0.28263  0.3 25.53  1.2 0.6552 1.2 ,970

4,1 0,05 229 84 0,38 108  2818 ±27 3282  ± 36  14 0.2659  2.3 20.11  2.6 0.5483 1.2 ,459

5,1 10,33 833 279 0,35 137  1019 ±17 1834  ±280  44 0.112  16    2.65 16  0.1712 1.8 ,113

5,2 8,82 916 25 0,03 110   772 ±13 1516  ± 250  49 0.094  13    1.66 14  0.1273 1.7 ,128

6,1 0,33 134 83 0,64  80.3 3395 ±32 3448,9 ± 5,4 2 0.2959  0.34 28.29  1.3 0.6933 1.2 ,962

6,2 13,10 1031 38 0,04 166   973 ±13 2184  ±120  55 0.1365  7.1  3.07  7.3 0.1629 1.5 ,204

7,1 0,02 184 115 0,65 102  3205 ±29 3226,3 ± 4,6 1 0.25665  0.29 22.8  1.2 0.6442 1.2 ,970

8,1 0,05 157 67 0,44  93  3385 ±32 3416,6 ± 5,2 1 0.28981  0.33 27.6  1.2 0.6907 1.2 ,963

9,1 7,90 489 242 0,51  98.4 1259 ±18 2295  ±150  45 0.146   9    4.33  9.1 0.2157 1.6 ,174

10,1 0,02 152 99 0,68  92.7 3461 ±32 3456,9 ± 4.6 0 0.29743  0.29 29.15  1.2 0.7107 1.2 ,972

11,1 3,84 183 110 0,62 105  3197 ±32 3441  ± 18  7 0.2943  1.1 26.05  1.7 0.642 1.3 ,742

12,1 23,09 535 180 0,35 162  1548 ±37 3136  ±160  51 0.242   9.9  9.07 10  0.2714 2.7 ,264

Os erros foram apresentados como 1σ. Pbc e Pb* indicam as frações de Pb comuns e radiogenico respectivamente.
Os erros na calibração foram 0.27%. Esse valor não foi incluido nos erros apresentados, mas é necessário na comparação dos dados de diferentes mounts.
(1) Chumbo comum corrigido usando 204Pb medido.
(2) Identifição da posição dos spots: .1 = núcleo; .2 = borda.
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Um conjunto de doze grãos foram selecionados para 
análise. A amostra é representada predominantemente 
por grãos prismáticos curtos com tamanhos entre 80 – 
150 µm. Uma população secundária, formada por um 
conjunto de raros grãos alongados, com dimensões de 
≈ 10 µm está presente. Fragmentos e grãos maiores são 
escassos na amostra. Análises pontuais em cinco núcleos 
de zircão forneceram idades aparentes 207Pb/206Pb no 
intervalo 3449 – 3226 Ma, com discordância entre 4 
e 1%. Uma análise única, em núcleo de grão com 0% 
de discordância e idade aparente 207Pb/206Pb ≈ 3457 ± 
5 Ma, forneceu uma idade concordante de 3463 ± 7.9 
Ma (Figura 3.42).

Uma idade mais robusta foi obtida pelos resultados 
analíticos de 11 núcleos cristalinos, que definiram 
uma linha de perda de chumbo com intercepto na 
parte superior da concordia em 3439 ± 25 [±27] Ma 
e intercepto na parte inferior em 816 ± 77 Ma. Dessa 
forma, essa idade é aceita nesse trabalho como a melhor 
estimativa para idade de cristalização do protólito desta 
unidade e demonstra que os segmentos crustais, que 
formam o substrato siálico nessa porção do Crátons 
São Francisco, já estavam sendo formados durante 
o paleoarqueano, confirmando os modelos que vêm 
sendo propostos nas últimas décadas (e.g. CARNEIRO 
1992; TEIXEIRA et al., 1996 e 1998). 

3.4. COMPLEXOS GNÁISSICOS MESO A 
NEOARQUEANOS 

3.4.1. Ortognaisse Souza Noschese (A34sn) 

O Ortognaisse Souza Noschese está inserido no 
contexto geológico do Complexo Metamórfico Bonfim 
(CARNEIRO, 1992) e ocorre no norte da Folha Igarapé 
(Figura 3.43). A melhor exposição dessa unidade ocorre 
na Pedreira Mendes Júnior (Afloramento LR-10, utm: 
E579289 – N7769189), localizada 2,5km ao sul da loca-
lidade de Conceição de Itaguá.

Essa unidade foi cartografada e descrita pela primeira 
vez por Simmons (1958) e recebeu essa denominação 
devido a um conhecido afloramento situado próximo a 
estação ferroviária do vilarejo homônimo, que fica no 
trecho Brumadinho-Fecho do Funil. Posteriormente este 
gnaisse foi reconhecido por Simmons (1961) ao norte 
da Serra do Curral, na região de Igarapé. Na sequência, 
a área de ocorrência dessa unidade foi expandida para 
leste, até a região de Piedade do Paraopeba (HERZ, 
1970), onde litotipos, possivelmente correlacionados, 
haviam sido reconhecidos (POMERENE, 1954 e 1955). 
Durante o mapeamento da região metropolitana de Belo 
Horizonte (IGA, 1983), o Gnaisse Souza Noschese, carto-
grafado ao norte da Serra do Curral na região de Igarapé  

Figura 3.42 - Diagrama de concórdia para a amostra RS-97 (Gnaisse Piracema-Passatempo).
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Figura 3.43 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Ortognaisse Souza Noschese com 
relação às unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.

(SIMMONS, 1961), não foi reconhecido e na área-tipo, 
estes gnaisses foram indiscriminados e incluídos no 
Complexo Bonfim (indiviso), redefinido para Complexo 
Metamórfico Bonfim por Carneiro (1992). A proposta de 
IGA, (1983) para a região de Igarapé coaduna em parte as 
observações desse trabalho, onde, ao invés de litotipos 
gnáissicos, metapelitos extremamente saprolitizados, 
atribuídos ao Grupo Sabará, foram identificados. Ao 
sul da região de Igarapé, onde está a localidade-tipo 
desta unidade, foi mantida a denominação da cartografia 
original. Ao sul da Serra do Curral, a distribuição desta 
unidade segue grosseiramente a proposição de Herz 
(1970) que compreende uma área menor e acompanha 
aproximadamente a proposta de Carneiro (1992). 

Na maioria dos afloramentos visitados o Ortognaisse 
Souza Noschese ocorre como uma rocha parcial a total-
mente saprolitizada, ainda mantendo a estrutura original. 
Afloramentos quase contínuos em cortes ocorrem na 
estrada de Brumadinho para Inhotim e ainda para a 
antiga estação ferroviária Souza Noschese.

A rocha apresenta cor cinza, granulação fina a média, 
bandada ou foliada, com foliação definida por palhetas 
de mica branca, biotita e clorita (Figura 3.44a). A unidade 
apresenta localmente uma foliação milonítica com esti-
ramento de feldspatos e quartzo, com bandas e/ou veios 
quartzo-feldspáticos (Figura 3.44b), com filossilicatos 
estirados em algumas porções da rocha e o plagioclásio 
tendendo à forma sigmoidal.

Duas gerações de veios pegmatoides foram observa-
das: a primeira apresenta veios mais possantes constituí-
dos por plagioclásio e muscovita (Figura 3.44c), enquanto 
a segunda ocorre subparalela à foliação, com espessura 
centimétrica e apresenta veios levemente boudinados, 
constituídos por quartzos, feldspato, biotita e granada 
finamente cristalizada (Figura 3.44b-d).

Ao microscópio a rocha apresenta textura granoblás-
tica a lepidogranoblástica e é formada por plagioclásio, 
k-feldspato e quartzo em composições graníticas, além 
de foliação definida por mica branca (Figura 3.45a e b). 
A muscovita é o filossilicato subordinado que ocorre 
sobretudo em uma das gerações de veios pegmatoides 
tardios ou neossomas. Não raramente os cristais de 
K-feldspato apresentam exsolução pertítica. Microclina é 
frequente e ocorre como grandes cristais, intensamente 
fraturados. O plagioclásio, nem sempre maclado, apre-
senta composiçao de oligoclásio. Cristais com maclas 
tortas são comuns. O quartzo apresenta extinção ondu-
lante e subgranulação. Biotita é o mineral máfico dessa 
rocha. Zircão, monazita, apatita e titanita são minerais 
acessórios comuns.

3.4.1.1. Relações Cronoestratigráficas

O Gnaisse Souza Noschese faz contato ao norte 
com as rochas metassedimentares da Formação 
Moeda (Grupo Caraça, Supergrupo Minas). O contato 



| 57 |

| Projeto Campo das Vertentes: Geologia e Recursos Minerais das Folhas Divinópolis - SF.23-X-A-I, Igarapé - SF.23-X-A-I,  
Entre Rios de Minas - SF.23-X-A-V e Conselheiro Lafaiete - SF.23-X-A-VI |

Figura 3.44 - Gnaisse Souza Noschese: (a) afloramento típico apresentando colorações acinzentadas e 
foliação bem definida; (b) afloramento com foliação milonítica marcada pelo estiramento de minerais 

félsicos; (c) veios pegmatoides a muscovita; (d) veios pegmatoides a muscovita a biotita e granada.

A B

C D

Figura 3.45 - Fotomicrografias do Ortognaisse Souza Noschese: (a) deformação e foliação definida por mica 
branca, biotita e clorita; (b) a composição da rocha: plagioclásio, k-feldspato, quartzo e biotita (Afloramento 

LR-010-ppl).

A B

foi somente observado ao norte de Brumadinho, na 
localidade denominada Fecho do Funil, em afloramentos 
nas margens do Rio Paraopeba e no corte da ferrovia. 
Na estrada que liga as cidades de Mário Campos e 
Brumadinho, ao sul da localidade Fecho do Funil, os filitos 
e quartzitos do Grupo Caraça parecem estar ausentes. 
Nessa localidade o Gnaisse Souza Noschese está 
sobreposto tectonicamente por uma formação ferrífera 
bandada da Formação Cauê, base do Grupo Itabira, 
que ocorre em intercalação com um filito carbonoso. 

As vergências dos dobramentos para sul, na formação 
ferrífera, sugerem um cavalgamento no sentido do 
Gnaisse Souza Noschese. Para oeste e leste, o Ortognaisse 
Souza Noschese ocorre em contato principalmente com 
rochas dos grupos Nova Lima e Quebra Osso, ambas 
unidades do Supergrupo Rio das Velhas. Particularmente 
para oeste as relações de contato não foram observadas, 
mas um contato por falha é interpretado ao longo de 
zona de cisalhamento. No contato com as rochas do 
Supergrupo Rio das Velhas, Carneiro (1992) descreveu 
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diversos indicadores cinemáticos relacionados a uma 
fase de inversão tectônica que teria empurrado a 
sequência supracrustal do Supergrupo Rio das Velhas 
sobre o complexo metamórfico. Com relação ao Gnaisse 
Alberto Flores, o Ortognaisse Souza Noschese está em 
contato ao sul da área-tipo. Nesta região, Carneiro (1992) 
também descreveu enclaves de gnaisse cinza, similares 
ao Gnaisse Alberto Flores, contidos no Gnaisse Souza 
Noschese, que o autor interpretou como uma relação 
de intrusão reliquiar. Para o autor, uma idade Rb-Sr em 
rocha total de 1294 ±79 Ma obtida seria o indicativo de 
que o sistema Rb/Sr destas rochas teria sido submetido 
a um reequilíbrio istópico incompleto no decorrer do 
Mesoproterozoico. Carneiro (1992) também verificou que 
o Gnaisse Souza Noschese hospeda xenólitos gnáissicos 
cinzentos semelhantes às bandas máficas do Gnaisse 
Alberto Flores e obteve idades aparentes 207Pb/206Pb em 
zircões de 2920 Ma com herança isotópica de 3280 Ma. 
Como o Tonalito Samambaia (cuja idade de cristalização 
foi estabelecida em 2,78 Ga) é intrusivo no Gnaisse Alberto 
Flores, o protólito do Gnaisse Souza Noschese teria uma 
idade de cristalização indireta estabelecida entre 2,79 Ga 
e 2,92 Ga (CARNEIRO, 1992). Posteriormente, datações 
U-Pb LA-ICPMS em zircões obtidos de leucossomas 
forneceram idades entre 2700-2730 Ma (ROMANO et 
al., 2012), indicando uma fase posterior de migmatização 
e granitogênese potássica. 

3.4.2. Gnaisse Candeias (A34cn)

Na área do projeto, esta unidade aflora de forma res-
trita a uma pequena área no extremo sudoeste da Folha 
Divinópolis (Figura 3.46). As maiores áreas cartografadas 
desta unidade estão imediatamente ao sul, nas folhas 
Oliveira e Campo Belo. Gnaisses com ortopiroxênio nessa 
região foram reconhecidos inicialmente por Fernandes 
(2001) e Fernandes e Carneiro (2000). Entretanto coube 
a Oliveira (2004) estudos geoquímicos e geocronológicos 
que levaram a definição da unidade. 

Essa unidade é formada de gnaisse granulíticos 
esverdeados, bandados e migmatizados. O mesossoma/
paleossoma é cinza escuro a preto bem foliado, formado 
de biotita, hornblenda e hiperstênio em proporções 
variáveis, com granulação média e foliação concordante 
com o bandamento. O neossoma é granular, de granu-
lação média a grossa e composição quartzo-feldspática 
e cor esverdeada. Um neossoma pegmatoide róseo, de 
granulação grossa e estrutura maciça é observado. Em 
algumas exposições o Gnaisse Itapacerica e o Gnaisse 
Candeias que estão em contato, apresentam processo de 
migmatização semelhantes, gerando granitoides potás-
sicos róseos. A fácies granítica rósea constitui bandas 
concordantes com o bandamento prévio do gnaisse 
Candeias e constituem um conjunto muito deformado, 
com charneiras de dobras intrafoliais preservadas tanto 

Figura 3.46 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Candeias com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe no lado esquerdo da figura 

para a área de ocorrência no extremo sudeste da Folha Divinópolis.



| 59 |

| Projeto Campo das Vertentes: Geologia e Recursos Minerais das Folhas Divinópolis - SF.23-X-A-I, Igarapé - SF.23-X-A-I,  
Entre Rios de Minas - SF.23-X-A-V e Conselheiro Lafaiete - SF.23-X-A-VI |

nas frações leucossomáticas branco-esverdeadas do 
Gnaisse Candeias quanto no leucossoma róseo mais 
novo, indicando uma foliação de transposição.

Em lâmina as rochas apresentam textura grano-
blástica a lepidogranoblástica e nematogranoblástica. 
As rochas são formadas de plagioclásio, K-feldspato 
e quartzo, com ortopiroxênio e clinopiroxênios como 
minerais máficos. Minerais opacos são raros. Pla-
gioclásio antipertítico, K-feldspato pertítico e micro-
clima estão presentes. Hornblenda comumente é 
formada a partir dos piroxênios em um processo 
retrometamórfico com presença de água. Em situa-
ção extrema ocorre a cristalização de biotita em subs-
tituição da horblenda. Zircão, monazita, apatita são  
minerais acessórios.

3.4.2.1. Relações Cronoestratigráficas

Na área do projeto, esta unidade ocorre como um 
corpo circundado pelo Gnaisse Itapecerica, no extremo 
sudoeste da Folha Divinópolis. 

Datações U-Pb-SHRIMP em zircão em duas amostras 
desta unidade foram realizadas por Oliveira (2004). Uma 
amostra de hiperstênio-gnaisse foi coletada na pedreira 
Oliveira, ao sul da folha homônima e outra amostra de 
charnockito foi coletada na pedreira Alemão, na mesma 
folha. Na amostra da pedreira Oliveira, o autor obteve 
idades discordantes com intercepto superior em 2765 
+39/-38 Ma e intercepto inferior em 693 +21/-21 Ma. A 
idade de intercepto superior foi interpretada como a 
melhor aproximação para a idade do protólito da rocha. 
A idade de intercepto inferior, a princípio sem significado 
geológico, aponta para um distúrbio isotópico ocor-
rido durante o Neoproterozoico. A amostra coletada na 
pedreira Alemão forneceu uma discórdia com intercepto 
superior em 2066 +24/-18 Ma e intercepto inferior em 
531 +150/-160 Ma. O resultado alcançado no intercepto 
superior marca a cristalização do charnockito, que teria 
sido gerado durante novo episódio de metamorfismo e 
anatexia paleoproterozoico, enquanto a idade do inter-
cepto inferior foi considerado sem significado aparente 
ou simplesmente como um registro do mesmo distúrbio 
isotópico observado na amostra anterior. Em contra-
-partida, idades-modelo Sm-Nd TDM revelaram para esta 
unidade uma herança isotópica paleo a mesoarqueana 
(3239-2974 Ma) de fontes ensiálicas evoluídas (ENd(2720 

Ma) ≈ -3,6 - -11,7). Dessa forma, o Gnaisse Candeias pode 
ter sido gerado apartir de protólitos com idade mínima 
mesoarqueana que foram retrabalhados no Neoarqueano 
e no Paleoproterozoico. Diante da escassez de datações 
esclarecedoras em paleossomas/restitos máficos, esse 
projeto assume uma idade de formação dessa unidade 
entre o Meso e o Neoarqueano. 

3.4.3. Gnaisse Itapecerica (A34ip)

Oliveira (1999) definiu o Gnaisse Itapecerica como 
litotipos gnáissicos aflorantes nas imediações do muni-
cípio homônimo. Esses litotipos foram posteriormente 
cartografados por Carneiro et al. (2007) na Folha Oliveira 
(1:100.000).

Na área do projeto estes litotipos afloram na metade 
ocidental da Folha Divinópolis, onde foi cartografado 
como três corpos irregulares (Figura 3.47). O corpo de 
menor área apresenta formato aproximadamente circu-
lar, com diâmetro de aproximadamente 6 km e ocorre 
próximo ao limite oeste da Folha Divinópolis, em pedreira 
ativa (Figura 3.48a), em contato com o Gnaisse Cláudio. 
Os outros dois corpos apresentam controle estrutural 
nordeste-sudoeste. O maior corpo cartografado está 
localizado no extremo sudoeste da Folha Divinópolis, 
no domínio do Gnaisse Cláudio. O último corpo está 
situado na região centro-ocidental dessa folha, também 
no domínio do Gnaisse Cláudio.

O litotipo predominante é um gnaisse de coloração 
cinzenta com bandas de neossoma róseo, de composição 
granítica. Em geral apresenta textura inequigranular a 
equigranular, com granulação média a fina. Comumente 
exibe bandamento composicional variando de milimétrico 
a métrico (Figura 3.48b). Feições pegmatíticas e enclaves 
anfibolíticos boudinados também são observados. Os 
neossomas constituem bandas félsicas, de granulação 
média a grossa, formadas por k-feldspato, plagioclásio e 
quartzo. O melanossoma é caracterizado por composição 
e maior concentração de minerais biotita e/ou anfibó-
lios, que conferem a rocha a cor acinzentada. Bandas de 
granulação predominantemente grossa, estromáticas e 
com franja de minerais máficos, geralmente concordantes 
com o bandamento são comuns. Nas estações onde a 
unidade apresenta evidências de ter sido submetida a 
condições de anatexia mais intensa, o volume de grani-
toides potássicos anatéticos gerados fornecem aspecto 
rosa-acinzentado a rocha. Subordinadamente, ocorrem 
metagranitoides homogêneos, similares a granitoides 
isotrópicos, rosados, equigranulares a inequigranulares, 
incorporados, intrudidos ou aglutinados nos Gnaisse 
Itapecerica (Figura 3.48c). Veios aplíticos, pegmatíticos 
e xenólitos de rochas ultramáficas também podem ser 
observados (Figura 3.48d).

Ao microscópio os litotipos revelam composição 
sienogranítica a monzogranítica com termos subordi-
nados de composição quartzomonzonítica. A granu-
lação das rochas varia de média a grossa (> 3,5mm) e 
apresentam textura predominantemente granoblástica 
a lepidogranoblástica (Figura 3.49a, b) e nematograno-
blástica, com contato entre os grãos variando de inter-
lobados a ameboides, não raro gerado por migração 
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Figura 3.47 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Itapecerica com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.

Figura 3.48 - Gnaisse Itapecerica: (a) lavra para rocha ornamental (Afloramento DB-104, utm: E503121/
N7748463); (b) bandamento composicional e coloração rosada característica do Gnaisse Itapecerica (c) banda  

de granito róseo maciço, fino, no Gnaisse Itapecerica; (d) enclaves anfibolíticos no Gnaisse Itapecerica.
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C D
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de bordas de grãos (Figura 3.49d). K-feldspato pertítico 
e intercrescimento granofírico ocorrem assim como 
cristais de plagioclásio com bordas albíticas, inclusões 
de quartzo e intercrescimento mirmequítico (Figura 
3.49d). A biotita é o principal mineral máfico (Figura 
3.49e, f). Lamelas segeníticas com concentração de rutilo 
em zonas de fratura, bordas e clivagens são observa-
dos. Hornblenda ocorre subordinadamente em rela-
ção às quantidades modais de biotita. Zircão, apatita, 
monazita e rutilo são minerais acessórios observados. 
Sericita, carbonato e clorita são minerais de alteração  
mais frequentes.

3.4.3.1. Relações Cronoestratigráficas

Na área deste projeto, os três corpos do Gnaisse 
Itapecerica mapeados ocorrem envolvidos pelo Gnaisse 
Cláudio. A sudeste da Folha Divinópolis e fora da área 
cartografada neste projeto, Oliveira (1999) observou 
finas bandas de coloração rósea, típicas do Gnaisse Ita-
pecerica, intercaladas com bandas esverdeadas, típicas 
do Gnaisse Candeias. O autor sugeriu que essa relação 
pudesse ter sido gerada pela interação entre os protóli-
tos das duas unidades. Com a evolução do conhecimento, 
Oliveira (2004) reconheceu as bandas esverdeadas como 
um paleossoma correlacionado ao Gnaisse Candeias. 
Nesse sentido, em análise às idades-modelo Sm-Nd TDM 
entre 3006-3380 Ma obtidas pelo autor, observamos 
que essas rochas podem ter sido derivadas de fontes 

crustais tão antigas quanto as fontes correlacionadas 
aos protólitos do Gnaisse Candeias. Idades isocrônicas 
Sm-Nd e Rb-Sr com erro elevado (errócronas) foram 
obtidas pelo autor nesta unidade e mostram um evento 
de metamorfismo neoarqueano entre 2695-2539 Ma 
que corresponderia, dentro da sobreposição de erros, 
à idade de migmatização do Gnaisse Cláudio, ou ainda, 
à geração e fusão anidra dos protólitos do Gnaisse Can-
deias, além de uma fase de granitogênese e formação 
neossomas potássicos róseos encontrados ubiqua-
mente na região (e.g. TEIXEIRA et al., 1996; ROMANO  
et al., 2012).  

Na Folha Campo Belo (1:100.000), próximo a cidade 
de Camacho, Carneiro et al. (2007) descreveram migmati-
tos com intercalação de neossomas róseos e paleossomas 
esverdeados como o marcador de um possível contato 
transicional entre o Gnaisse Candeias e o Gnaisse Itape-
cerica, sugerindo que estas unidades poderiam ter um 
protólito comum. De acordo esses autores, o neossoma 
granítico róseo em volume mais expressivo é uma das 
características que diferencia o Gnaisse Itapecerica do 
Gnaisse Candeias. Na região que delimita o contato 
entre as duas unidades esse litotipo é frequentemente 
enriquecimento em granada e pode formar pequenos 
corpos de granitoides róseos maciços. Diante a expressi-
vidade da unidade na área e envolvimento por unidades 
mesoarqueanas, esse projeto em atitude conservadora 
assume uma idade máxima mesoarqueana para os pro-
tólitos desta unidade.

Figura 3.49 - Fotomicrografias do Gnaisse Itapecerica: (a) textura lepidogranoblástica registrada em nicóis paralelos; 
(b) textura granolepidoblástica registrada em nicóis cruzados; (c) cristais de K-feldspato granoblásticos, equigranula-
res finos a médios e maclados (microclina); (d) K-feldspato pertítico e plagioclásio mirmequítico em grãos interloba-
dos; (e) lamelas orientadas de biotita com pleocroísmo em tons acastanhados (nicóis paralelos); (f) lamelas orienta-

das de biotita com pleocroismo em tons acastanhados (nicóis cruzados).
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3.4.4. Ortognaisse São Tiago (A4γst)

O Ortognaisse São Tiago está localizado no extremo 
sudeste da Folha Oliveira (1: 100.000) e apresenta conti-
nuidade para a Folha Entre Rios de Minas, na área deste 
trabalho (Figura 3.50). 

Devido a falta de boas exposições, a cartografia dessa 
unidade foi auxiliada pela delimitação de anomalias nos 
mapas aerogeofísicos, tanto magnetométricos quanto 
gamaespectrométricos. A presença de gnaisses ban-
dados, ocasionalmente com granada, na região de São 
Tiago, foi descrita inicialmente por Quéméneur (1985). 
Essas rochas foram classificadas como biotita-gnaisse, 
com textura granoblástica, às vezes poiquiloblástica, 
inequigranulares, com granulação variando de média a 
grossa (CARNEIRO et al., 2007). 

Toledo et al. (2010) identificou composições tonalíti-
cas a granodioríticas nos litotipos dessa unidade e definiu 
uma faciologia representada por ortognaisses bandados 
e migmatitos, com feições indicativas de fusão parcial in 
situ no centro do corpo, além de gnaisses bandados com 
injeções de granitoides, formando uma auréola irregular 
nos limites da unidade. 

Nas estações visitadas neste projeto, não foram 
encontrados afloramentos de rocha fresca. Contudo, 
os perfis de regolito desenvolvidos sobre essa unidade 
permitiram a identificação de um saprólito com bandas 

leucograníticas preservadas em uma matriz argilosa. As 
bandas apresentam granulação fina e espessuras cen-
timétricas ou ocasionalmente foliação mais expressiva 
marcada pela orientação de micas.

3.4.4.1. Relações Cronoestratigráficas

Contatos claros entre o Ortognaisse São Tiago e o 
Gnaisse Fernão Dias não foram observados na Folha Entre 
Rios de Minas. Na Folha Oliveira e a sul da Folha entre 
Rios de Minas, o contato entre o Ortognaisse São Tiago 
e o Gnaisse Fernão Dias ocorre ao longo do Lineamento 
Jeceaba-Bom Sucesso. Na área do projeto, esta unidade 
está circunscrita pelo Gnaisse Fernao Dias (de idade 
mesoarqueana). Essa relação geométrica e cartográfica 
com unidades do substrato siálico mais antigas, sugerem 
uma relação de intrusão que remete a colocação de 
antigos domos graníticos na crosta. Para Quéméneur 
(1995) esses gnaisses bandados teriam uma idade pre-
sumidamente arqueana, que para Carneiro et al. (2007), 
baseado em idades convencionais U-Pb-TIMS em zircão 
de 1887 e 1937 Ma (Campos 2004), essas rochas teriam 
provável idade proterozoica.

Seguindo esses dois modelos, Toledo et al. (2010) 
apresentaram resultados preliminares U-Pb SHRIMP 
em zircão de amostras de gnaisses migmatíticos da 
porção central do corpo São Tiago. Um mesossoma 

Figura 3.50 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Ortognaisse São Tiago com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe no extremo sudoeste da 

Folha Entre Rios de Minas para localização desta unidade.
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do núcleo do corpo forneceu uma idade de 2667 ± 43 
Ma e um leucossoma forneceu uma idade de 2701 ± 
38 Ma, além de idades-modelo Sm-Nd TDM de 3,14 e 
3,26 Ga que evidenciam uma herança paleo a meso-
arqueana. As idades do mesossoma e do leucossoma 
são similares considerando a sobreposição dos erros, 
porém, são mais antigas que os granitoides da borda 
do corpo com idades conhecidas mais jovens que 2050 
Ma (e.g. CAMPOS, 2004). Segundo Stohler (2011), o 
Gnaisse São Tiago representaria um pluton mais velho 
que 2,7 Ga, que sofreu um episódio de deformação e 
metamorfismo ao final do Neoarqueano e novo episódio 
de deformação de metamorfismo no Paleoprotero-
zoico, gerando os neossomas graníticos mais jovens 
da borda do corpo. Em concordância a este modelo, 
assumimos uma idade mínima neoarqueana para  
esta unidade.

3.5. MAGMATISMO MÁFICO-ULTRAMÁFICO  
MESO A NEOARQUEANO

3.5.1. Anfibolito Paraopeba (A34ap) 

O Anfibolito Paraopeba é uma rocha de composição 
anfibolítica encontrada associada ao Gnaisse Alberto 
Flores. Ocorre na forma de diques máficos rompidos 
ou boudinados. 

Esta unidade foi definida por Carneiro (1992) ao 
sul de Brumadinho, na porção norte da Folha Igarapé, 
onde ocorre como corpos de direções gerais variando 
de NW-SE a N-S (Figura 3.51). 

No extremo centro-sul da Folha Igarapé foram 
cartografados dois corpos de anfibolito subverticalizados, 
com direção noroeste-sudeste, correlacionados a esta 
unidade. O Anfibolito Paraopeba é representado por 
litotipos de cor cinza-escura a preta, muito finos e 
bem foliados. Os litotipos são formados de hornblenda 
castanha e plagioclásio e apresentam textura 
nematobástica a granonematoblástica. Em amostras 
miloníticas, a hornblenda apresenta substituição por 
biotita e/ou clorita, comumente associada a epidoto. 
O plagioclásio, comumente granoblástico nas amostras 
miloníticas, apresenta alteração para epidoto granular e 
sericita. Raramente quartzo foi observado associado ao 
plagioclásio.  Minerais opacos (magnetita) são comuns e 
ocorrem em quantidades subordinadas. Geralmente são 
cristais anédricos com aspectos corroídos e bordejados 
por grãos anédricos de titanita. Titanita, apatita e zircão 
são minerais acessórios frequentes. 

3.5.1.1. Relações Cronoestratigráficas

De acordo Carneiro (1992), essas rochas possuem 
afinidade toleiítica com padrão de elementos terras raras 

Figura 3.51 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Anfibolito Paraopeba com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhes na porção centro superior da 

imagem para áreas de ocorrência desta unidade.
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semelhante aos toleiítos arqueanos do tipo TH1 (CON-
DIE, 1981). Uma datação K-Ar em hornblenda forneceu 
idade da ordem de 2,1 Ga para esta unidade (CARNEIRO, 
1992), sugerindo uma superimposição metamórfica 
durante o Ciclo Transamazônico. Contudo, Carneiro et 
al. (1998a) inferiram uma idade arqueana para estes 
anfibolitos, presumida pelo valor positivo de ЄNd calculado  
para T = 2780 Ma. 

3.5.2. Suíte Ribeirão dos Motas (A4μrm)

Este trabalho associa à Suíte Ribeirão dos Motas 
diversos corpos máfico-ultramáficos que afloram no 
sudeste da Folha Divinópolis (Figura 3.52), no limite com a 
Folha Oliveira (CARNEIRO et al., 2007). Apenas um novo 
afloramento correlacionado a esta unidade foi observado 
na margem da rodovia BR-381, no limite entre as folhas 
Oliveira e Divinópolis, onde a exposição ocorre na forma 
de blocos rolados de rocha melanocrática, foliada, com 
um bandamento composicional (acamamento) preser-
vado, embora em geral, com granulação muito fina. 

Uma coletânea de trabalhos preliminares apresen-
tados no final dos anos 1990 (e.g. CARNEIRO et al., 
1996, 1997a e b; CARVALHO JR. et al., 1998a, b) apre-
sentaram e discutiram aspectos petrogenéticos dos 
litotipos metamáficos e metaultramáficos acamadados, 
com textura cumulática preservada (CARVALHO JR. e 

Figura 3.52 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial da Suíte Ribeirão dos Motas com relação 
às unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe no extremo sul da Folha 

Divinópolis para a área de ocorrência desta unidade.

CARNEIRO, 1999), que ocorrem na região de Santana do 
Jacaré. Uma definição formal de unidade geológica para 
essas rochas coube a Carvalho Jr. (2001) que manteve a 
denominação Sequência Acamadada Ribeirão do Motas 
apresentada nos trabalhos anteriores. O autor apresentou 
estudos petrológicos e geoquímicos de detalhe sobre as 
rochas metamáficas e metaultramáficas acamadadas 
plutônicas, que compõem esta unidade e sustenta uma 
correlação com litotipos metaultramáficos vulcânicos 
até então correlacionados ao Supergrupo Rio das Velhas, 
modelo suportado pelos dados isotópicos apresentados 
posteriormente por Carneiro et al. (2004). Contudo, a 
denominação da unidade foi revisada por Carneiro et al. 
(2007) à luz das normas de nomenclaturas estratigráfi-
cas vigentes, que definiram a Suíte Ribeirão dos Motas 
como diversos corpos plutônicos máficos e ultramáficos 
metamorfizados, que ocorrem entre as folhas Oliveira 
e Campo Belo. 

Na área de estudo, os corpos cartografados são for-
mados predominantemente por anfibolitos, com metawe-
bsteritos e metaperidotitos em volumes expressamente 
subordinados, formando lentes ou camadas delgadas 
no acamamento metamáfico. Os litotipos comumente 
ocorrem em acamamentos verticalizados e não raro cisa-
lhados, com paragêneses de fácies anfibolito superior a 
granulito (CARNEIRO et al., 2007) e retrometamorfismo 
localizado para fácies anfibolito inferior a xisto verde. 
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3.5.2.1. Relações Cronoestratigráficas

Na área em estudo do Projeto Campo das Vertentes, 
essa unidade ocorre como corpos intrusivos no Gnaisse 
Alberto Flores, de idade mesoarqueana. 

Estudos isotópicos realizados por Carneiro et al. 
(2004) na área tipo apresentaram valores de ENd(2,78 Ga) 
predominantemente positivos a levemente negativos 
(+9,96 a -1,1), que caracterizam uma derivação manté-
lica para essa unidade, embora algumas amostras com 
valores de ENd(2,78 Ga) mais fortemente negativos (-1,76 
a -5,43) revelem distúrbios isotópicos severos devido 
a retrometamorfismo ou mesmo contaminação crus-
tal.  Nesse sentido, indícios de contaminação crustal ou 
metassomatismo mantélico podem ser interpretados nos 
poucos valores de 86Sr/87Sr e ESr(2,78 Ga) realísticos obtidos 
pelos autores (respectivamente 86Sr/87Sr(t) ≈ 0,7104 a 
0,7161 e ESr(t) ≈ 130 a 213). Nesse acervo amostral, o ali-
nhamento de sete razões isotópicas permitiu a obtenção 
de uma errócrona Sm-Nd com idade de 2,79 ± 0,30 Ga 
(MSWD = 1,2). Essa idade foi interpretada por Carneiro 
et al. (2004) como a melhor estimativa para a época de 
geração da Suíte Ribeirão dos Motas.

3.5.3. Suíte Córrego Perobas (A4μp)

A Suíte Córrego Perobas foi cartografada no setor 
noroeste da Folha Entre Rios de Minas (Figura 3.53), 

na forma de nove corpos alongados a ovalados e com 
orientação preferencial E-W, com melhores exposições 
junto às cabeceiras do córrego das Perobas, de onde 
empresta o nome. 

Relação da Suíte Córrego Perobas com as unidades 
gnáissicas mesoarqueanas da área do projeto. 

Embora de difícil observação em campo, devido ao 
espesso manto de intemperismo desenvolvido sobre esta 
unidade e que não registra diferenças significativas com 
relação ao regolito desenvolvido sobre as encaixantes, 
a Suíte córrego Perobas apresenta melhor definição 
nos mapas aerogeofísicos. Fiumari et al. (1985) carto-
grafaram pela primeira vez nas regiões entre Piracema 
e Desterro de Entre Rios, diversos corpos de metaga-
bros e metaultrabasitos, correlacionados a Suíte Cór-
rego Perobas. Os autores caracterizaram esta unidade 
como uma sequência máfico-ultramáfica formada de 
metagabros, anfibolitos, piroxenitos e metaperidotitos 
serpentinizados, de idade provavelmente arqueana ou 
paleoproterozoica, encaixada em rochas do Complexo 
Granulítico de Passatempo. Apesar do acamamento 
magmático preservado, os autores propuseram que esta 
unidade poderia corresponder a remanecentes de uma 
sequência do tipo greenstone belt. Nessa mesma linha 
de raciocínio, Perillo e Heineck (2000) correlacionaram 
esta unidade à sequência basal do Grupo Nova Lima, mas 
admitindo também que poderia corresponder a uma 
unidade plutônica análoga à Suíte Ribeirão dos Motas 

Figura 3.53 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial da Suíte Córrego Perobas com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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(CARVALHO JR., 2001). A representação cartográfica 
proposta por Fiumari et al. (1985) foi mantida por Campos 
et al. (2003), que considerou para esta unidade, apenas 
rochas metamáficas representadas por metagabros e 
anfibolitos de idade incerta. Em campo, esta unidade 
aflora como blocos descontínuos de aspecto ruiniforme 
(Figura 3.54a), com coloração preta ou preta-esverdeada. 
O acamamento ígneo reliquiar é bem evidente devido 
à erosão diferencial que cria superfícies de alto e baixo 
relevo, acentuando a visualização das estruturas primárias 
(Figura 3.54b). Em algumas exposições este acamamento 
é caracterizado pelas variações composicionais (e.g. 
acamamento metaperidotítico vs. acamamento meta-
piroxenítico) (Figura 3.54c), variações granulométricas 
(Figura 3.54d) e texturais. Com atitude paralela ou subpa-
ralela ao acamamento ígneo preservado, uma foliação 
superimposta pode ser observada. Não raramente, esta 
foliação oblitera as estruturas primárias e ressaltam como 
a única descontinuidade planar visível (Figura 3.54e). As 
poucas foliações medidas são subparalelas à foliação dos 
ortognaisses encaixantes e que tendem também a uma 
paralelização, pelo menos no sentido de alongamento 
dos corpos. Internamente foliação e bandamento podem 
apresentar interseções em alto ângulo o que indica zonas 
axiais de dobras. 

A variação composicional do acamamento máfico-
ultramáfico foi detalhada em lâminas delgadas e os 
litotipos foram caracterizados considerando uma aceitável 
composição máfica e/ou ultramáfica dos protólitos. As 
rochas analisadas foram descritas como metagabronorito, 
meta-hornblenda-gabronorito, metaperidotitos e 
metapiroxenitos. As variedades metamáficas são formadas 
de plagioclásio, hornblenda, clinopiroxênio, ortopiroxênio, 

opacos e subordinadamente, biotita e carbonato. Nos 
metamafitos, uma textura granonematoblástica fina 
define uma foliação superimposta ao acamamento 
primário. Porções com textura poiquiloblástica formada 
por cristais de orto e clinopiroxênios com inclusões de 
plagioclásio ocorre em algumas amostras. Foliações 
miloníticas com arranjo sigmoidal e S/C foram observadas 
como uma segunda fase de deformação superimposta 
em porções desta unidade. 

Os metaperidotitos e metapiroxenitos são formados 
por conteúdos variáveis de olivina, clinopiroxênio, orto-
piroxênio, opacos (óxidos de Fe-Ti e sulfetos) e espinélio. 
Os litotipos apresentam textura granoblástica a gra-
nonematoblástica, ocasionalmente milonitizadas, com 
paragênese primária obliterada ou pseudomorfisada por 
paragênese metamórfica de substituição. Em geral, essas 
rochas também apresentam um bandamento composicio-
nal transposto por pelo menos duas fases de deformação. 
Uma fase é representada por uma foliação milonítica que 
exibe feições sigmoidais e estruturas S\C, bem marca-
das por neoblastos de opacos orientados. A outra fase 
corresponde uma foliação de caráter rúptil, espaçada, 
sugestivamente mais nova. Uma paragênese de grau 
metamórfico mais baixo e que pseudomorfisa os cristais 
de olivina, ortopiroxênio e clinopiroxênio reliquiares ou 
de fase metamórfica anterior, é representada por talco, 
serpentina, ortoanfibólio, clinoanfibólio, carbonato e clo-
rita. As associações clinopiroxênio + ortopiroxênio poiqui-
loblástico nas rochas metamáficas e tremolita + picotita/
espinélio verde hercinítico) nas rochas metaultramáficas 
indicam metamorfismo de fácies granulito. Essa para-
gênese está superimposta ao metamorfismo de fácies 
anfibolito caracterizado pela associação hornblenda + 

Figura 3.54 - Suíte Córrego Perobas: (a) forma típica de afloramento ruiforme; (b) erosão diferencial revelando o 
acamamento ígneo; (c) rocha metaultramáfica indeformada; (d) camada de rocha metaultramáfica de granulação 

mais fina; (e) rocha mataultramáfica com acamamento truncado por foliação.

A B C

D E
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plagioclásio nos metamafitos e fácies xisto verde nas 
rochas metaultramáficas com a associação serpentina +  
clorita + talco. A paragênese olivina + ortopiroxênio + 
clinopiroxênio, caso seja de origem metamórfica, indica 
um metamorfismo de fácies anfibolito alto a granulito 
iniciado pela quebra da clorita. Transformações em fácies 
metamórficas dessa magnitude são reforçadas pelas 
paragêneses minerais tremolita + picotita/espinélio verde 
enquanto a paragênese serpentina + talco pode indicar 
um metamorfismo retrógrado para fácies xisto verde.

3.5.3.1. Relações Cronoestratigráficas

A Suíte Córrego Perobas ocorre como corpos de 
contatos indefinidos ou supostamente intrusivos no 
substrato siálico mesoarqueno local representado pelo 
Gnaisse Alberto Flores, pelo Gnaisse Passa Tempo e 
pelo Ortognaisse Desterro. Porém não exitem dados 
geocronológicos disponíveis em literatura para esta 
unidade. Durante levantamento Fiumari et al. (1985) 
observou que essas rochas foram submetidas ao mesmo 
estilo de deformação e metamorfismo observado no 
Ortognaisse Desterro, até então de presumida idade 
arqueana e sugeriram uma gênese neoarqueana ou 
paleoproterozoica para essa unidade assim como uma 
possível correlação com à Suíte Ribeirão dos Motas, 
que ocorre mais para oeste bem como com sequências 

vulcanossedimentares tipo Greenstone Belt. De acordo 
idade mínima para o metamorfismo de fácies granulito 
na região balizada por datação de 2622+/-18 Ma (U-Pb- 
TIMS em zircão) obtida em rochas correlacionadas ao 
Ortognaisse Desterro (CAMPOS et al., 2003), o presente 
projeto também admite que este resultado baliza uma 
idade mínima para a unidade.

3.6. SEQUÊNCIA VULCANOSSEDIMENTAR 
NEOARQUEANA

3.6.1. Supergrupo Rio das Velhas (A4r) 

A sequências metavulcanossedimentares atribuída 
ao Grupo Nova Lima, unidade média do Supergrupo 
Rio das Velhas, ocorre nas quatro folhas que compõem 
a área do Projeto Campo das Vertentes (Figura 3.55) 
e aflora majoritariamente no extremo norte da Folha 
Conselheiro Lafaiete, na porção centro-norte da Folha 
Igarapé, e de forma mais restrita, no canto sudeste da 
Folha Divinópolis. Na Folha Divinópolis essa unidade 
ocorre de forma restrita, ao longo da Zona de Cisa-
lhamento Cláudio, onde está representada por rochas 
metamáficas e metaultramáficas associadas a micaxistos 
(indivisos) muito alterados. Na Folha Igarapé essa uni-
dade aflora em duas áreas distintas. No extremo leste 
desta folha, essa unidade bordeja e aflora ao longo da 

Figura 3.55 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Supergrupo Rio das Velhas com relação 
às unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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Zona de Cisalhamento Cláudio, onde é representada por 
quartzitos, xistos, rochas metassedimentares químicas 
e komatiitos. Uma unidade máfico-ultramáfica intrusiva 
nessa sequência, definida por Goulart (2006) e Goulart e 
Carneiro (2008), foi correlacionada a variantes plutônicas 
de unidades congêneres que compõem o Supergrupo Rio 
das Velhas. De forma particular Goulart (2006) lançou 
igualmente a possibilidade de que essa unidade intrusiva 
pudesse estar associada a um evento magmático mais 
jovem, fato confirmado com novos dados geocronológi-
cos preliminares de Goulart e Carneiro (2010) que apre-
sentaram uma idade paleoproterozoica para a intrusão. 

No extremo noroeste da Folha Igarapé, a faixa de 
rochas metavulcanossedimentares originalmente atri-
buídas ao Grupo Nova Lima (indiviso) (DORR II, 1969) 
apresenta continuidade nas folhas Contagem e Pará de 
Minas, respectivamente a norte e noroeste, onde foram 
divididas por Romano (2007) e Romano et al. (2009) em 
unidades informais. Na Folha Conselheiro Lafaiete o 
Grupo Nova Lima indiviso ocorre na porção do extremo 
norte, continuando de forma restrita para oeste, na folha 
contígua Entre Rios de Minas.

Os litotipos de forma geral apresentam metamor-
fismo de fácies anfibolito com retrometamorfismo de 
fácies xisto-verde. Uma xistosidade paralelizada a um 
bandamento composicional de orientação geral NW-SE 
e mergulhos moderados a fracos para NE, registram 
uma deformação presumidamente arqueana que está 
preservada ao norte da Serra do Curral Ocidental, na 
Folha Igarapé e na região norte da Folha Conselheiro 
Lafaiete. Nesta última, uma forte influência da deforma-
ção Transamazônica, superposta, reorienta suas estrutu-
ras ao longo das zonas de cisalhamento transcorrentes 
Congonhas e Jeceaba-Bom Sucesso, no sentido NE-SW, 
com superposição de uma nova foliação milonítica. Na 
Folha Divinópolis os litotipos correlacionados com o 
Supergrupo Rio das Velhas ocorrem ao longo da Zona 
de Cisalhamento Cláudio, onde são controlados por esta 
estrutura de direção NE-SW. 

Grupo Quebra Osso (A34rq)

Rochas de uma sequência ígnea máfico-ultramáfica, 
inicialmente de posicionamento estratigráfico incerto, 
foram cartografadas em diversas áreas do Quadrilátero 
Ferrífero (DORR II, 1969). Schoscher (1978) denominou 
de Grupo Quebra Osso um empilhamento de derrames 
komatiiticos aflorantes no setor oriental do Quadrilátero 
Ferrífero (SICHEL E VALENÇA, 1983; SCHOSCHER, 1992), 
que foi posicionado na base do Grupo Nova Lima. Na 
área do Projeto Campo das Vertentes, unidade metaul-
tramáfica correlacionada ao Grupo Quebra Osso aflora 
de forma restrita no leste da Folha Igarapé. Nos aflora-
mentos, as rochas são muito alteradas, em geral descritas 
como clorita xisto, clorita-sericita xisto e sericita xisto 

com intercalações de formação ferrífera e metachert. 
Localmente, pequenos corpos de granitoides ocorrem 
associados. Komatiitos do Morro da Onça, que na Folha 
Igarapé estão posicionados no extremo nordeste da Zona 
de Cisalhamento Cláudio, provavelmente são correlacio-
nados a esta unidade.

Grupo Nova Lima (A4rnl) 

Unidades indivisas do Grupo Nova Lima afloram ao 
longo do Lineamento Congonhas, na região entre Congo-
nhas e Itaverava, no extremo norte da Folha Conselheiro 
Lafaiete, com continuidade para a Folha Entre Rios de 
Minas. Nesta área predominam rochas metapelíticas  
laminadas a bandadas, em geral, intensamente intempe-
risadas, com acamamento primário marcado pelas varia-
ções de cores, onde níveis vermelhos, amarelos, brancos, 
roxos e pretos refletem variações mineralógicas e granu-
lométricas pretéritas. Essas rochas foram descritas como 
filitos, clorita-xistos, sericita-xistos e quartzo-sericita-xis-
tos, não raro ocorrem bandas de pelitos carbonosos. Os 
protólitos dessas rochas foram interpretados como sedi-
mentos siliciclásticos turbidíticos distais, metamorfizados 
em fácies xisto verde. Ao longo do Lineamento Congonhas, 
onde são conhecidas antigas cavas de ouro dos tempos 
do Brasil colonial, rochas metamáficas e metaultramá-
ficas associadas a finas camadas de formação ferrífera 
ocorrem intercaladas a com essas rochas metapelíticas.

O Grupo Nova Lima compartimentado foi cartogra-
fado na Folha Igarapé em um segmento crustal, que nas 
regiões entre Itaiaiuçu e São Joaquim de Bicas é truncado 
pelas rochas metassedimentares do Supergrupo Minas, 
principal unidade que sustenta as serras de Itatiaiuçu 
e Rola Moça. Nessa região esse segmento apresenta 
um prolongamento para noroeste, até os arredores de 
Pitanguí, fora da área desse projeto.

Cinco unidades informais foram propostas no pre-
sente trabalho para a compartimentação do Grupo 
Nova Lima nessa região, agrupadas originalmente por 
ambientes deposicionais específicos. Da base para o 
topo, essas unidades foram definidas como a) Unidade 
Metamáfica, b) Unidade Metamáfica a Intermediária, c) 
Unidade Metassedimentar Clasto-Química, d) Unidade 
Metassedimentar Pelítica e e) Unidade Metassedimen-
tar Turbidítica. As unidades Metamáfica, Metamáfica a 
Intermediária e Clasto-química estão correlacionadas a 
ambiente de fundo oceânico. As unidades metassedi-
mentares Pelítica e Turbidítica estão correlacionadas a 
ambiente tectônico orogênico.

(a) Unidade Metamáfica (A4rnm)

Esta unidade foi cartografada em quatro áreas dis-
tintas na região noroeste da Folha Igarapé, sendo duas 
ao norte da Serra de Itatiaiuçu e duas ao sul.
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Figura 3.56 - Unidade metamáfica: (a) relevo e solo da unidade; (b) clorita xisto (metabasalto) alterado; (c) detalhe 
do clorita xisto alterado; (d) clorita xisto com finas intercalações de pelito carbonoso.

A B

C D

Os afloramentos de rocha fresca são escassos 
neste domínio. Entretanto o relevo é bem caracterís-
tico, variando de colinoso a suavemente ondulado com 
vales abertos. Em aerofotografias e imagens de satélite, a 
morfologia é caracterizada por uma textura lisa e homo-
gênea. O solo de alteração, também muito peculiar, em 
geral é argiloso com cores fortemente vermelhas a arro-
xeadas (Figura 3.56a). Estas características e eventuais 
fragmentos de xisto clorítico em material eluvial facilitam 
a individualização dessa unidade. Nos escassos aflora-
mentos de rocha fresca, o clorita-xisto (Figura 3.56b, 
c) é predominante, eventualmente com intercalações 
de sericita-clorita-quartzo xisto.  A melhor exposição 
do clorita-xisto está em afloramentos na estrada que 
interliga Santa Terezinha a Viamão. Neste perfil, níveis de 
chert branco, em parte laminado por níveis ferruginosos 
ocorrem intercalados ao clorita-xisto.  O sericita-clorita 
xisto ocasionalmente apresenta aspecto de tufo, com 
quartzo azulado e pequenos cristais tabulares altera-
dos ou com formas ocelares, sericitizadas e orientadas. 
A incidência de formação ferrífera bandada é muito 
localizada, assim como as intercalações de metapeli-
tos (Figura 3.56d), que em geral são laminados e muito 
intemperizados. Estas intercalações entre sericita xisto 
com aspecto de tufo e sedimentos químicos são mais 

frequentes nas áreas cartografadas ao sul da serra de 
Itatiaiuçu. Dentro deste domínio há ainda exposições 
de rocha fresca básica, maciça, parecendo representar 
diques intrusivos na sequência. Afloram em geral como 
blocos arredondados sobre solo argiloso vermelho.

(b) Unidade Metamáfica a Intermediária (A4rnmi)

Esta unidade foi cartografada em três áreas restritas 
na Folha Igarapé ao norte da serra de Itatiaiuçu, sendo 
uma delas adjacente ao alinhamento da serra e as outras 
duas junto ao limite com a Folha Contagem. Como em 
toda a área de ocorrência do Grupo Nova Lima, boas 
exposições são escassas e a alteração intempérica é 
também bastante elevada. Entretanto, esta unidade 
é caracterizada pela intercalação de segmentos onde 
predominam rochas metamáficas, com segmentos onde 
predominam rochas metavulcânicas de composição 
intermediária. Os solos residuais desenvolvidos sobre 
as rochas metamáficas são argilosos, intensamente 
vermelhos e a superfície do terreno é suave. Os solos 
residuais desenvolvidos sobre as rochas metavulcânicas 
intermediárias é mais amarelo, pedregoso, comumente 
apresentam fragmentos de sericita xisto e o relevo é 
pouco mais acidentado. Essa variedade de clorita xistos 
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são interpretados como rochas metavulcânicas de com-
posição intermediária. Apesar da elevada alteração 
intempérica, apresentada por esta unidade, em alguns 
locais uma intercalação de clorita-quartzo xisto, de cor 
verde, com sericita-clorita-quartzo xisto, de cor cinza- 
esbranquiçada (Figura 3.57a) e clorita xistos são mais 
evidentes. Em geral, essas intercalações são centimé-
tricas (Figura 3.57b). Entretanto em algumas exposições 
onde o acamamento composicional é bem definido, uma 
variação de granulometria na fração silte-argila sugere 
que alguns destes xistos tenham um protólito pelítico.

(c) Unidade Metassedimentar Clasto- 
Química (A4rnlcq)

A sequência clasto-química compreende a intercala-
ção sucessiva de filitos sílticos e argilosos, alterados, com 
cores variegadas, em geral bandados e /ou laminados 
(Figura 3.58a), com freqüentes camadas de chert. Forma-
ção ferrífera bandada, não magnética, ocorre intercalada. 
Esta unidade freqüente sustenta as cristas de morros, em 
geral, com orientação próxima a norte-sul. Os litotipos 

apresentam bandamento centimétrico a milimétrico, onde 
ocasionalmente ocorrem bandas ferruginosas métricas, 
de composição hematítico-magnetíticas (Figura 3.58b). 
Espessas bandas de chert ferruginoso também ocorrem 
intercaladas. A intercalação metapelito-chert-formação 
ferrífera está dobrado em estilo chevron, com planos 
axiais subverticais e eixos com atitudes médias 100/45.

(d) Unidade Metassedimentar Pelítica (A4rns)

Metapelito síltico-argiloso característico, eventu-
almente areno-síltico, laminado a bandado, constitui o 
litotipo predominante (Figura 3.59a). Em geral bastante 
intemperizados, os afloramentos mostram alternância 
de camadas argilosas vermelho-arroxeadas e camadas 
siltosas amareladas. Intercalações entre sequências argi-
losas com níveis ferruginosos e de quartzo-sericita xisto 
ocorrem localmente (Figura 3.59b). Em alguns locais, 
nos níveis ferruginos a laminação do metapelito são 
mais acentuadas. Na Unidade Clasto-química as for-
mações ferríferas são delgadas, com espessura centi-
métrica, maciças ou com uma laminação fina, formada 

Figura 3.57 - Unidade Metamáfica a Metaintermediária: (a) sericita-clorita-quartzo xisto; (b) intercalações 
centimétricas de clorita xisto e sericita-clorita-quartzo xisto.

A B

Figura 3.58 - Unidade metassedimentar clasto-química: (a) metapelito síltico-argiloso laminado e dobrado em 
chevron; (b) formação ferrífera bandada.

A B
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de acamamentos silicosos e ferruginosos alternados 
(Figura 3.59c). Acamamento composicional e xistosidade 
são, em geral, estruturas paralelas a subparalelas que 
sugerem forte transposição da estrutura primária pré- 
existente. Comumente, estas estruturas estão organiza-
das em dobras com padrão chevron, quase simétricas, 
que mostram eixos com atitudes 080/18. Embora pouco 
frequentes, horizontes de sericita-quartzo xisto, que 
alcançam espessuras métricas, apresentam semelhaça a 
metatufos, como pequenas manchas ou formas ocelares 
sericitizadas. Algumas intercalações de cor amarelo-ocre 

homogênea sugerem a presença de metabasaltos alte-
rados, com as quais estão associados metatufos e ban-
das de chert branco (Figura 3.59d). Na extensão do 
afloramento LR450 ocorre acamamento com cerca de 
dois metros de espessura de metaconglomerado muito 
deformado, com matriz areno-síltico-argilosa, com seixos 
angulosos de quartzito, quartzito ferruginoso e metachert 
(ferruginoso), lenticularizados por estiramento. Na base 
desse nível ocorre metargilito vermelho laminado com 
seixos esparsos em contato transicional, enquanto no 
topo ocorre metapelito síltico-arenoso (Figura 3.59e).

Figura 3.59 - Unidade metassedimentar pelítica: (a) pelito síltico-argiloso laminado. As bandas brancas nesse 
litotipo são sericíticas; (b) detalhe com metapelito argiloso na base e formação ferrífera no topo; (c) intercalações 
de formação ferrífera (cinza e cinza-amarelo) em pelito (vermelho); (d) intercalações de cor amarelo-ocre sugerem 
a presença de metabasaltos alterados. Essas camadas também estão associadas com os metatufos, intercalados no 

metapelito; (e) camada de metaconglomerado intercalada em metapelito.
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(e) Unidade Metassedimentar Turbidítica (A4rnt)

A unidade metassedimentar turbidítica ocorre na 
Folha Igarapé, em duas áreas sistuadas respectivamente 
a norte e a sul da Serra de Itatiaiuçu. Essa sequencia está 
representada por exposições intensamente intemperi-
zadas. Os litotipos apresentam estrutura laminada ou 
bandada, identificada pelas cores de alteração variega-
das de tons amarelos, amarelo-esverdeados, vermelho, 
vermelho-arroxeado e marrom, que refletem composi-
ções e granulometrias distintas. A espessura do acama-
mento composicional varia de milimétrico a métrico, 
com granulometrias nas frações argila a areia fina (Figura 
3.60a). A granulometria difere essa unidade da Unidade 
Metassedimentar Pelítica, que embora muito similar em 
aspectos gerais, é formada por uma sucessão rítmica nas 
frações argila-silte. 

Como em todo empilhamento do Grupo Nova Lima, 
essa unidade apresenta xistosidade bem desenvolvida, 
subparalela ao bandamento composicional, sugerindo 
dobramento apertado ou isoclinal, com forte transpo-
sição de um acamamento pretérito.

Na região de Folha Miúda (Figura 3.60b) ocorre 
extenso corte de estrada em metapelito turbidítico 

milimétrica a centimetricamente laminado, onde pode 
ser observada uma repetição rítmica de finas camadas 
de areia fina, silte e argila. Nesse afloramento, a variação 
granulométrica é refletida também nas cores de alte-
ração, onde os níveis arenosos variam de cinza-claro a 
amarelado enquanto os níveis argilosos são cinza-escuro. 
No mesmo afloramento é possível observar camadas com 
granulometria ascendente (Figura 3.60c) e decrescente, 
com os estratos arenosos no topo (Figura 3.60d). 

Em alguns afloramentos, a rocha alterada é muito 
argilosa e apresenta cor amarelo-ocre característica. 
Quando em afloramentos de rocha fresca, as exposi-
ções revelam a presença de clorita-xisto, o que com-
preende rochas vulcânicas metabásicas intercaladas na 
sequência. Ocasionalmente essas rochas estão associa-
das com finos leitos de chert silícico com chert ferrugi-
noso. Nestas exposições metargilitos laminados podem  
estar associados. 

3.6.1.1. Relações Cronoestratigráficas 

A ausência de grandes exposições e a elevada alte-
ração intempérica dificultam a observação das relações 
entre as unidades nesta região. Dessa forma, os contatos 

Figura 3.60 - Unidade metassedimentar turbidítica: (a) acamamento formado de argila-areia fina em turbidito alterado; (b) metapelito 
turbidítico laminado com repetição rítmica de camadas de areia fina, silte e argila; (c) bandamento normal com camada de areia de cor 

amarelo-clara (no martelo), silte cor roxa (acima) e argila cor amarela (mais acima); (d) inversão na sucessão de camadas areia-silte-
argila, com os estratos arenosos no topo, silte (porção mediana) e argila (na base).
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C D
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relacionados ao Supergrupo Rio das Velhas apresen-
tados nos mapas são todos inferidos e correspondem 
particularmente a áreas de predomínio de determina-
dos litotipos ou ainda litofácies, como no Grupo Nova 
Lima, onde as unidades foram agrupadas por ambientes 
deposicionais específicos.  Nesse sentido, com especial 
destaque para as unidades metassedimentares Pelítica e 
Turbidítica, que apresentam provável contato gradacional 
ou interdigitado.

Entretanto, aspectos estruturais observados nos 
afloramentos, como uma xistosidade quase sempre 
paralela a subparalela ao bandamento composicional, 
indicam forte deformação e provável natureza tectônica 
destes contatos. 

Com relação às sequências sedimentares e vul-
canossedimentares do Supergrupo Minas, embora 
os contatos não tenham sido observados, as próprias 
características estruturais de ambas unidades revelam 
um caráter discordante. Particularmente, a sequência 
arqueana correlacionada ao Supergrupo Rio das Velhas, 
apresenta uma orientação geral para NW, diferente das 
unidades do Supergrupo Minas, de idade paleoprote-
rozoica, que apresentam orientação geral E-W na Serra  
de Itatiaiuçu. 

A relação de contato com demais unidades adjacen-
tes, entre estas o Gnaisse Cláudio a oeste e os gnaisses 
Belo Horizonte e Souza Noschese a leste, não foram 
observadas. No entanto, sistemas de diques máficos 
NE-SW e NW-SE intrudem a unidade, sobretudo ao longo 
da Zona de Cisalhamento Cláudio.

Não exitem datações disponíveis em literatura para 
as rochas dessa sequência. Para os komatiitos da região 
de Rio Manso, na Folha Itaiaiuçu, provavelmente correla-
cionados ao Grupo Quebra-Osso, e portanto, localizado 
estratigraficamente abaixo do Grupo Nova Lima, Kirk et 
al. (2008) apresentou uma idade-modelo Re-Os de 3054 
Ma que separam essa unidade da Suíte Itaguara (≈ 2120-
2050 Ma; GOULART e CARNEIRO, 2010), inicialmente 
correlacionada às unidades basais do Supergrupo Rio 
das Velhas (e.g. GOULART e CARNEIRO, 2008). Data-
ções do vulcanismo ácido nas unidades basais do Grupo 
Nova Lima, vem fornecendo idades em torno de 2776 
Ma (MACHADO et al., 1992). No extremo leste da Folha 
Igarapé, idades encontradas em rochas vulcânicas ácidas 
que ocorrem intercaladas com rochas metaultramáficas 
(NOCE et al., 1992), correlacionadas neste trabalho ao 
Grupo Quebra Osso, são similares à idade de cristali-
zação de alguns plutons aflorantes nas proximidades, 
como o Tonalito Samambaia (2780 Ma) e outros pouco 
mais distantes, como o Granodiorito Caeté (2776 Ma). 
Portanto, esse trabalho posiciona estratigraficamente 
o Grupo Nova Lima no período limítrofe entre o Meso 
e o Neoarqueano. 

3.7. MAGMATISMO INTERMEDIÁRIO A ÁCIDO 
NEOARQUEANO

3.7.1. Tonalito Samambaia (A4γ1sm)

Definido por Carneiro (1992), o Tonalito Samambaia 
ocorre como um corpo ovalado no extremo leste da Folha 
Igarapé (Figura 3.61). A unidade aflora comumente como 
grandes blocos ou em pequenos lajedos, associado a 
solo de alteração argiloso de cor avermelhada. O litotipo 
típico é uma rocha de cor cinza escura, de granulação 
média a grossa, com foliação milonítica (Figura 3.62a) e 
com porfiroblastos de plagioclásio estirados e orientados 
segundo a foliação, envoltos por biotita.

Nos litotipos mais deformados, ao microscópio é 
possível verificar maclas polissintéticas evanescentes. O 
K-feldspato não está maclado ou raramente apresenta 
macla de Carlsbad. Alguns cristais de microclina foram 
observados (Figura 3.62a). O quartzo exibe estrutura 
flaser com contatos intergranulares retos e junções trí-
plices (Figura 3.62b) ou ainda estirados, junto da biotita. 
Zircoes e titanita são minerais acessórios observados. 
Muscovita e epidoto são minerais de alteração.

3.7.1.1. Relações Cronoestratigráficas

Os contatos entre o Tonalito Samabaia e demais 
rochas não foram claramente observados pelas equipes 
de cartografia desse projeto e, portanto, os contatos 
em mapa estão inferidos. Uma exceção é a relação de 
contato com o Gnaisse Alberto Flores. No domínio dessa 
unidade, Carneiro (1992) descreve contatos claramente 
intrusivos, onde o Tonalito Samabaia ocorre como corpos 
e diques. Com as unidades adjascentes, a norte, o Tonalito 
Samabaia está em contato com rochas vulcânicas máfico- 
ultramáficas do Grupo Quebra Osso e com Ortognaisse 
Souza Noschese. A oeste esta unidade está em contato 
inferido com o Granito Bituri. 

O Tonalito Samambaia foi datado com U-Pb-TIMS 
em zircão por Carneiro (1992) que obteve uma idade 
de intercepto superior de 2780 +3/-2 e outra idade de 
intercepto inferior de 514 Ma. O resultado da natureza 
ígnea da unidade e inexistência de evento tectono-termal 
posterior significativo que tivesse levado ao reset do 
sistema isotópico U-Pb foi corroborado pela datação 
de duas frações de titanita com quarenta cristais que 
forneceram idades médias aparentes207Pb/206Pb de 2776 
Ma e 2774 Ma, sendo o último resultado com 0,6% de 
discordância. Em adição a este resultado, Machado  
et al. (1992) e Machado e Carneiro (1992), correlaciona-
ram o Tonalito Samabaia à época de colocação do Grano-
diorito Caeté e ao vulcanismo félsico do Greentone Belt  
Rio das Velhas.  
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3.7.2. Granitoide Rio do Amparo (A4γ2am)

A Suíte Ígnea Salto do Paraopeba-Babilônia foi defi-
nida por Campos (2004) incluindo um conjunto de corpos 
graníticos meta a peraluminosos, de afinidade cálcio- 
alcalina de alto potássio, com assinatura geoquímica 
variando de ambiente de arco magmático a intraplaca, 
que ocorrem nas cercanias de Jeceaba, Santo Antônio 
do Amparo, Bom Sucesso e São Francisco de Paula. Con-
forme definida pelo autor, essa unidade passou a com-
preender os granitos São Pedro das Carapuças, Salto do 

Paraopeba, Lavras, Mãe Maria, Machados, as fácies G5 
e G6 do Granito Candeias e os granodioritos Babilônia e 
Santo Antonio do Amparo (NOCE, 1995; QUÉMÉNEUR, 
1995; FERNANDES, 2000; CAMPOS, 2004). 

Carneiro et al. (2007) redefiniu essa unidade com a 
denominação Granitoide Rio do Amparo, restringindo a 
definição anterior aos corpos de piroxênio-(biotita) grani-
toides róseo-esverdeados, faneríticos, médios a grossos, 
com mesma assinatura geoquímica caracterizada por 
Campos (2004), que ocorrem a SE de Santo Antonio do 
Amparo, à margem do Lineamento Jeaceaba-Bonsussesso 

Figura 3.61 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Tonalito Samambaia com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.

Figura 3.62 - Fotomicrografia do Tonalito Samambaia: (a) fenocristais porfiroclásticos de plagioclásio não maclado 
e microclina em foliação milonítica (Afloramento LR 323 – polarizador cruzado); (b) subgrãos de quartzo orientados 

segundo a direção da foliaçao milonítica (Afloramento LR-323 - polarizador cruzado).

A B
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segundo a direção NE-SW. A área desses granitoides 
inclui uma região entre o sudeste de Campo Belo, na 
bacia do Rio do Amparo, até o norte do município de São 
Tiago. Na área do projeto, o Granitoide Rio do Amparo 
foi reconhecido em uma área extremamente restrita 
no canto sudoeste da Folha Entre Rios de Minas (Figura 
3.63), como continuidade de um corpo grosseiramente 
ovalado, cartografado a oeste desse local por Carneiro 
et al. (2007), na Folha Oliveira. A delimitação dessa uni-
dade foi facilitada pela individualização de feições anô-
malas nos mapas aerogeofísicos magnetométricos e 
gamaespectrométricos. 

Segundo Carneiro et al. (2007), a assinaturas litoquí-
mica destas rochas variam de de granitos a adamelitos, 
meta a peraluminosos, de afinidade cálcio-alcalina de 
alto potássio com tendência shoshonítica, de ambiente 
intraplaca, porém com assinaturas equivalentes a rochas 
de arco vulcânico ou ambiente sincolisional. 

O litotipo típico é um granitoide de róseo variegado 
de verde (Figura 3.64), foliado ou maciço, mostrando 
granulação média a grossa, formado de quartzo, pla-
gioclásio, k-feldspato, além de clinopiroxênio, biotita e 
hornblenda como minerais máficos. Essas rochas podem 
ser classificadas como piroxênio granito e biotita granito. 
Anisotropia na unidade é variável, ocasionalmente ocor-
rendo litotipos foliados e com estrutura protomilonítica 

bandada. As variedades isótropas apresentam granulação 
média à grossa e comumente exibem agregados máficos 
de biota, clinopiroxênio e anfibólio, que são estruturas 
comuns e facilmente identificáveis.  

3.7.2.1. Relações Cronoestratigráficas

Esse granito ocorre no extremo sudoeste da Folha 
Entre Rios de Minas, intrusivo no Gnaisse Fernão Dias. 
Existem divergências com relação ao posicionamento 
cronoestratigráfico desta unidade. Uma idade U-Pb- 
TIMS em zircão de 2587 ± 51 Ma foi obtida por Cam-
pos (2004) para o Granito São Pedro das Carapuças. 
Essa unidade seria petrográfica e quimicamente cor-
relacionável ao Granitoide Rio do Amparo, que na 
proposta do autor, integrava a Suíte Ígnea Salto do  
Paraopeba-Babilônia.

De forma controversa, na região de lavras, Paciullo 
et al. (2008) obtiveram uma idade U-Pb em zircão de 
2718 ± 13 Ma para o Charnockito Ribeirão Vermelho, 
intrusivo em unidade metagranítica que os autores corre-
lacionaram ao Granitoide Rio do Amparo, estabelecendo 
uma idade mínima de cristalização para esta unidade. 
Contudo, os dados comparados de Campos (2004) e 
Paciullo et al. (2008) sugerem que os resultados foram 
obtidos em duas unidades distintas.

Figura 3.63 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Granitoide Rio do Amparo com relação 
às unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe no limite leste da Folha 

Entre-Rios de Minas para a área de ocorrência desta unidade. 
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Apesar dessas considerações e do controle estratigrá-
fico e petrográfico sobre o Granitoide Rio do Amparo ser 
bem estabelecido, a idade mínima de 2718 Ma (PACIULLO 
et al., 2008) é mais consistente com observações rea-
lizadas nesse projeto, haja visto a presença de outras 
evidências de granitogênese potássica, com idades entre 
2720-2680 Ma, superimposta a crosta ensiálica paleo a 
mesoarqueana nessa porção do Cráton São Francisco 
Meridinal (e.g. ROMANO et al., 2012). 

3.7.3. Granodiorito Santana do Paraopeba 
(A4γ3sp)

O Granodiorito Santana do Paraopeba ocorre no 
extremo sudeste da Folha Igarapé, junto ao flanco oci-
dental da Serra da Moeda, em terreno granito-gnáissicos 
do Complexo Bonfim (Figura 3.65). 

Inicialmente denominado de Complexo Granito- 
Gnáissico Moeda por Lacerda (1994), o autor caracterizou 
três unidades litodêmicas na região entre Moeda e Belo 
Vale: Granito Barra do Gentio, Granodiorito Santana do 
Paraopeba e Associação Granito-Gnáissica-Migmatítica 
Belo Vale. No presente trabalho, o Granodiorito Santana 
do Paraopeba foi cartografado como um corpo arre-
dondado no norte da Folha Igarapé. Estas rochas são 
de cor cinza, de granulação média à grossa, foliadas, a 
localmente porfiríticas (Figura 3.66), onde biotita, prin-
cipal mineral máfico desse granitoide, é abundante. Em 
geral, apresenta foliação milonítica, superimposta, com 
direção próxima a norte-sul e caimento subvertical. 

Em escala microscópica, os litotipos apresentam 
porcentagens variáveis de K-feldspato, plagioclásio e 
quartzo, equivalentes a composição mineral granodio-
rítica, que apesar do nome da unidade, exemplares de 
composição monzogranítica também ocorrem. A biotita 
é o mineral máfico principal, seguido de raros óxidos de 
Fe-Ti e sulfetos. Nas amostras estudadas, a deformação é 

Figura 3.64 - Amostra do Granitoide Rio do Amparo, observado 
no afloramento RS-305 (utm: E553244/N7695525).

Figura 3.65 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Granodiorito Santana do  
Paraopeba com relação às unidades arqueanas e proterozoicas na área do  

Projeto Campo das Vertentes.
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evidente com desenvolvimento de textura granoblástica 
inequigranular, de granulação média à grossa, com alguns 
exemplares mostrando uma textura porfirítica remanes-
cente, sob a forma de grandes fenocristais preservados. 
K-feldspato pertítico é comum e microclina ocorre com 

maclas deformadas e evanescentes (Figura 3.67b). Inclu-
sões de biotitas ocorrem, sobretudo, ao longo de fraturas. 

O plagioclásio apresenta composição entre albita e 
oligoclásio, comumente com maclas polissintéticas recur-
vadas e deformadas, formando mirmequita nos contatos 
com K-feldspato (Figura 3.67c). O quartzo exibe extinção 
ondulante e subgranulação em grãos, com contatos 
lobados ou mesmo retos, em agregados com evidência 
de recristalização dinâmica (Figura 3.67a).

A biotita castanho-esverdeada comumente está orien-
tada marcando a foliação da rocha (Figura 3.67d). Zircão, 
titanita, apatita, monazita e rutilo são minerais acessório 
comuns. Pistacita, zoizita, sericita e pelo menos uma 
geração de biotitas são minerais de alteração comuns.

3.7.3.1. Relações Cronoestratigráficas

O Granodiorito Santana do Paraopeba ocorre em 
contato inferido com o Granito Bituri e o Gnaisse Alberto 
Flores. Apesar dos contatos predominantemente inferi-
dos, as relações estruturais, bem como as características 
de deformação e metamorfismo observadas, sugerem 
um possível contato intrusivo do Granodiorito Santana 

Figura 3.66 - Afloramento do Granodiorito Santana do Paraopeba 
próximo à cidade de Moeda (Ponto LR-68).

Figura 3.67 - Fotomicrografia do Granodiorito Santana do Paraopeba: (a) quartzo recristalizado envolvendo cristais 
de plagioclásio (LR79-polarizadores cruzados); (b) microclina com maclas evanescentes e inclusões de quartzo 
em bolha e plagioclásio (LR-79- polarizadores cruzados); (c) feldspatos fraturados estão com maclas e clivagens 

parcialmente deformadas (LR-80- polarizadores cruzados); (d) lamelas de biotita alinhadas marcando a foliaçãoda 
rocha (LR-80- polarizadores cruzados).
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do Paraopeba no Gnaisse Alberto Flores. Lacerda (1994) 
correlacionou o Granodiorito Santana do Paraopeba a 
uma porção milonitizada do Granito Barra do Gentio, 
datado em ≈ 2721 Ma (MACHADO et al., 1992). Este 
trabalho, contudo, identificou que o Granodiorito Santana 
do Paraopeba foi intrudido por três corpos graníticos 
menores, correlacionados ao Granito Barra do Gentio. 
Portanto, o Granito Santana do Paraopeba teria uma 
idade mínima de 2721 Ma.

3.7.4. Granito  Barra do Gentio (A4γ3bg)

O Granito Barra do Gentio foi individualizado 
por Lacerda (1994) ao definir o Complexo Granito- 
Gnáissico Moeda quando propôs, como unidades lito-
dêmicas, o Granito Barra do Gentio, Granodiorito 
Santana do Paraopeba e Associação Granito-Gnáissica- 
Migmatítica Belo Vale.

Este granito está localizado na porção central do 
Complexo Bonfim, no limite leste da Folha Igarapé, pró-
ximo às cidades de Belo Vale, Santana do Paraopeba e 
Moeda (Figura 3.68). 

O litotipo típico é um granitoide de granulação grossa, 
isotrópico a discretamente orientados segundo NNW, 
geralmente porfirítico (Figura 3.69a, b). Essa rocha pos-
sui uma matriz cor cinza clara, constituída por quartzo, 
plagioclásio, feldspato potássico, hornblenda e biotita. A 
rocha apresenta textura granoblástica blastomilonítica de 

granulação média, em geral como reequilíbrio textural 
por redução da granulação devido a processos de recris-
talização, com frequentes porfiroclastos representados 
por cristais ígneos reliquiares em evidência.

3.7.4.1. Relações Cronoestratigráficas

As relações petrográficas e o arranjo geométrico 
sugerem que o Granito Barra do Gentio seja intrusivo 
no Granodiorito Santana do Paraopeba e no Gnaisse 
Alberto Flores, embora os contatos com esta última 
unidade não tenham sido observados em campo. Uma 
datação realizada por Machado et al. (1992) em grani-
toide milonitizado do Complexo Moeda, correlacionado 
por Lacerda (1994) ao Granito Barra do Gentio, forneceu 
a idade de 2721 Ma. Esta idade é consistente com o 
episódio de granitogênese do final do Neoarqueano já 
discutido anteriormente. 

3.7.5. Metagranodiorito Ibirité (A4γ3ib)

Definido inicialmente como Granodiorito Ibirité 
(CHEMALE JR. et al., 1993), esta unidade ocorre como 
pequeno corpo arredondado no extremo nordeste da 
Folha Igarapé (Figura 3.70). O litotipo típico é bastante 
homogêneo, porém deformado e foliado, motivo da 
denominação Metagranodiorito Ibirité proposta nesse 
trabalho. O afloramento do Metagranodiorito Ibirité 

Figura 3.68 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Granito Barra do Gentio com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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visitado na Folha Igarapé (ponto LR-157 – utm: E59831/
N778765) (Figura 3.71a), por estar situado mais pró-
ximo da borda do corpo, apresenta deformação mais 
expressiva, com indício de gnaissificação. Esse ponto 
está situado em uma pedreira desativada na saída da 
cidade de Ibirité para Belo Horizonte e aflora uma rocha 
com uma foliação milonítica muito bem desenvolvida. 
Esta foliação, comumente ocorre dobrada e truncada 
por planos de cisalhamento subverticais (Figura 3.71b, 
c). Em algumas partes restritas dessa predreira, a rocha 
apresenta bandamento e deformação dúctil-rúptil como 

estruturas predominantes. Nestes domínios, a estrutura 
milonítica marcada pelo estiramento de minerais e cres-
cimento orientado de biotita é expressiva além de dobras 
apertadas (Figura 3.71d). Os litotipos bandados ocorrem 
muitas vezes com bandas onduladas e deslocadas por 
bandas de cisalhamento de dimensão centimétrica que 
cortam ou transpõem o bandamento, registrando o 
desenvolvimento de uma segunda fase de deformação.

Microscopicamente, o Metagranodiorito Ibirité é 
uma rocha protomilonítica, com cristais porfiroclásticos 
ocelares de feldspato potássico, atingindo até 3 mm, 

Figura 3.69 - (a) afloramento do Granito Barra do Gentio na estrada de Moeda; (b) granito Barra do Gentio, de 
granulação grossa, isotrópicos e porfiríticos.

A B

Figura 3.70 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Metagranodiorito Ibirité com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe no limite NE da Folha Igarapé 

para a área de ocorrência desta unidade.
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orientados, entremeados por material de granulação 
muito fina, orientado, de composição quartzo-felds-
pática (Figura 3.72). O plagioclásio mostra comumente 
núcleo alterado com aspecto sujo e bordas límpidas, 
com inclusões de quartzo e clorita. O quartzo ocorre 
em cristais estirados ou em agregados de diminutos 
subgrãos. Clorita, moscovita e epidoto representam mine-
rais de alteração que substituem a assembleia mineral  
da trama milonítica. 

3.7.5.1. Relações cronoestratigráficas 

Essa unidade ocorre em contato com o Gnaisse 
Belo Horizonte e com rochas metassedimentares do 
Grupo Sabará. A ausência de migmatização generalizada, 
segundo Noce et al. (1997), sugere que o Metagranodio-
rito Ibirité seja intrusivo no Gnaisse Belo Horizonte. As 
observações levantadas no desenvolvimento do presente 
projeto concordam com esta interpretação, ainda que as 
relações de contato entre o Metagranodiorito Ibirité e o 
Gnaisse Belo Horizonte não sejam evidentes nas exposi-
ções visitadas. Junto com os granitos Santa Luzia e General 

Carneiro, essa unidade registra o efeito da granitogênese 
neoarqueana no Complexo Belo Horizonte (NOCE et al., 
1997; ROMANO et al., 2012). Posicionado estratigrafica-
mente acima do Metagranodiorito Ibirité e do Gnaisse 
Belo Horizonte, o contato entre o Grupo Sabará e essas 
unidades ocorre por falha de cavalgamento.

3.7.6. Metagranito Alto Jacarandá (A4γ3aj)

A definição original desta unidade é devida a Fiumari 
et al. (1985) que caracterizaram estes litotipos como 
granitoides peraluminosos. Perillo e Heineck (2000) e 
Heineck et. al. (2003) mantiveram para estes granitoides 
a mesma distribuição geográfica e posicionamento litoes-
tratigráfico proposto pelos autores supracitados. Nesse 
sentido, o presente estudo propôs ajustes na cartografia 
apresentada por Fiumari et al. (1985) e a unidade foi 
redefinida como Metagranito Alto Jacarandá, em alusão 
a deformação e gnaissificação observadas em diversas 
exposições desse corpo.

Dessa forma, o Metagranito Alto Jacarandá foi car-
tografado como um corpo de forma arredondada na 

Figura 3.71 - Metagranodiorito Ibirité: (a) vista geral da pedreira no Granodiorito (Afloramento LR 157); (b) foliação 
milonítica no Granodiorito Ibirité, ponto LR 157; (c) foliação milonítica cortada por plano de cisalhamento dextral; 

(d) dobras fechadas no litotipo.

A B

C D



| 81 |

| Projeto Campo das Vertentes: Geologia e Recursos Minerais das Folhas Divinópolis - SF.23-X-A-I, Igarapé - SF.23-X-A-I,  
Entre Rios de Minas - SF.23-X-A-V e Conselheiro Lafaiete - SF.23-X-A-VI |

porção centro-norte da Folha Entre Rios de Minas (Figura 
3.73). As melhores exposições do Metagranito Alto Jaca-
randá estão nos afloramentos RS202 (utm: E587592/
N7728342), RS226 (utm: E588687/N7716590) e RS230 
(utm: E583440/N7719918). 

O litotipo típico dessa unidade é uma rocha de cores 
variando de cinza-médio a cinza-esbranquiçado, com 
granulação média a grossa, foliada (Figura 3.74a) ou com 
porções gnaissificadas onde ocorre textura do tipo schlie-
ren (Figura 3.74b). Biotita é o mineral máfico principal. 
Zonas de cisalhamento de direção noroeste-sudeste, 
condicionam uma estrutura bandada, paralelizada pela 
foliação milonítica, com grande quantidade de veios 
graníticos e aplíticos (Figura 3.74c), que ocorrem em 
pelo menos de duas gerações, uma delas dobrada e 
concordante com o bandamento, e a outra discordante.

A foliação geral tende a uma orientação periférica, 
acompanhando as bordas do corpo, com mergulhos 
moderados para o interior, com valores máximo de ati-
tudes em N26E/35NW, N70W/40NE e N40E/80SE. Os 
últimos valores correspondentem a uma deformação 
dúctil, associada ao Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, 
que afeta a borda sudeste do corpo, no contato com 
rochas metassedimentares do Supergrupo Minas.

Petrograficamente, a rocha apresenta composição 
tonalítica a granítica, com textura lepidogranoblástica 
predominantemente, de granulometria inequigranular 
fina a média. K-feldspato pertítico é comum assim como 
cristais de plagioclásio com textura mimerquítica. Os 
minerais máficos são biotita e mais raramente anfibólio. 
Os principais minerais acessórios são apatita, titanita 
e zircão. Epidoto e sericita são minerais de alteração. 

3.7.6.1. Relações Cronoestratigráficas

Ao norte, o Metagranito Alto Jacarandá é intrudido 
pelo Granito Bituri. Esse contato é inferido, porém, diques 
graníticos que intrudem o Metagranito Alto Jacarandá, 
correlacionados ao Granito Bituri (Figura 3.74d), sus-
tentam esta interpretação. Da mesma forma, a sul e 
sudoeste da área onde a unidade foi cartografada, o 
Granito Mirandas intrude o Metagranito Alto Jacarandá. 
O Granito Mirandas apresenta uma foliação concor-
dante com o Metagranito Alto Jacarandá, embora inci-
piente, perfazendo um contato predominentemente 
gradacional. Relações de corte localizadas e xenólitos 
alongados e orientados do Metagranito Alto Jacarandá, 
capturados durante alojamento do Granito Mirandas, 

Figura 3.72 - Fotomicrografias do Metagranodiorito Ibirité: (a) e (c) detalhe da textura da rocha em lâmina 
marcando foliação milonítica com quartzo em feldspatos em cristais estirados e estruturas oscelares (polarizador 
descruzado); (b) detalhe de plagioclásio com núcleo alterado; (d) textura no contato do Metagranodiorito Ibirité 

com um aplito granítico.
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Figura 3.73 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Metagranito Alto Jacarandá com relação 
às unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.

Figura 3.74 - Detalhes do Metagranito Alto Jacarandá: (a) litotipo foliado; (b) litotipo gnaissificado com estrutura 
schlieren; (c) litotipo deformado e com veios quartzo-feldspáticos formando dobras apertadas e estiradas junto à 

zona de cisalhamento; (d) litotipo cortado por dique granítico correlacionado ao Granito Bituri.
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complementam esta relação de intrusão. Para oeste, 
a cartografia atual infere um contato com o Gnaisse 
Alberto Flores, encoberto e não observado em campo. 
Ao longo do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, a sudeste, 
o corpo está em contato com rochas metassedimentares 
do Supergrupo Minas. Nessa região uma foliação predo-
minante com mergulho de alto ângulo (N40E/80SE) está 
presente tanto nas rochas supracrustais do Supergrupo 
Minas quanto do Metagranito Alto Jacarandá, sugerindo 
que o desenvolvimento do Lineamento Jeceaba-Bonsu-
cesso teria afetado ambas as unidades.

Com assinatura peraluminosa e idade isocrônica 
Rb-Sr em rocha total de ≈ 1900 Ma, Fiumari et al. (1985) 
interpretou que esse metagranitoide estaria correla-
cionado a uma fase transamazônica de magmatismo 
tardi-tectônico, apesar do mesmo estilo de deformação 
ter sido registrado tanto nas unidades supracrustais do 
Supergrupo Minas quanto no Metagranito Alto Jatobá. 

Nesse trabalho, uma amostra (RS-230) foi coletada 
na parte central do corpo, próximo à localidade de São 
Sebastião do Gil. Um grupo de quatorze grãos de zircão 
foram separados para datação U-Pb-SHRIMP (Tabela 3.4). 
Os grãos são prismáticos, em geral, com hábito curto e 
subordinadamente com hábito alongados. Comumente 

zonados, os zircões apresentam domínios internos bas-
tante preservados com recristalações metamórficas inci-
pientes ou ausentes em alguns grãos. Sobrecrescimentos 
marcados por domínios externos com baixo contraste são 
comuns em muitos grãos. Um grupamento de análises 
com baixa discordância (≈ -1% e 2%) em núcleos de zircões 
forneceu uma idade média aparente de 207Pb/206Pb de 
2687,5 ± 6,7 Ma. Essas análises formaram um agrupa-
mento na concordia fornecendo uma idade de 2687.1 
±13 (MSWD = 3.7) (Figura 3.75). O alinhamento entre este 
grupamento concordante e outras setes análises com 
elevada discordância (> 8%) formaram o melhor ajuste 
ao longo de uma linha de perda de chumbo fornecendo 
uma idade de intercepto superior de 2690.8±5.8 [±9.1] 
Ma e uma idade de intercepto inferior de 179±34, sem 
significado geológico.

Essa idade, interpretada como idade de cristalização, 
correlaciona o Metagranito Alto Jacarandá à granitogê-
nese neoarqueana já discutida nos capítulos anteriores. 

3.7.7. Granito Bituri (A4γ4bi)

O Granito Bituri, definido neste estudo, compreende 
dois corpos cartografados entre as folhas Entre Rios de 

Tabela 3.4 -  Resultados analíticos U-Pb-SHRIMP obtidos da amostra RS-230 (Metagranito Alto Jacarandá).

GRAIN.
SPOT

%
206PBC

PPM
U

PPM
TH

232TH
/238U

PPM 
206PB*

(1)
206PB/238U

AGE

(1)
207PB/206PB

AGE

% 
DISCOR-

DANT

(1)
207PB*/ 
206PB*

±%
(1)

207PB*/ 
235U

±%
(1)

206PB*/  
238U

±%
ERR

CORR

1,1 0,02 157 121 0,80  68.1 2629  ±25  2689.6 ± 6  2 0.18404  0.36 12.78  1.2 0.5035 1.2 ,955

2,1 0,03 120 57 0,49  53.6 2698  ±27  2676.6 ± 6.8 -1 0.1826  0.41 13.08  1.3 0.5196 1.2 ,946

3,1 0,09 66 50 0,77  29.9 2715  ±30  2717.3 ± 9.4 0 0.1872  0.57 13.52  1.4 0.5238 1.3 ,920

4,1 0,21 90 42 0,48  36.2 2466  ±26  2694.5 ± 9.1 8 0.1846  0.55 11.86  1.4 0.466 1.3 ,915

4,2 4,38 907 43 0,05 156  1129  ±13  2093  ± 90  46 0.1297  5.1  3.42  5.3 0.1914 1.3 ,242

5,1 0,00 104 85 0,85  45.3 2652  ±34  2704  ± 12  2 0.1856  0.72 13.02  1.7 0.5089 1.6 ,909

6,1 3,14 293 440 1,55  26.4  624  ±11  2385  ± 35  74 0.1535  2.1  2.153  2.8 0.1017 1.8 ,665

7,1 6,33 187 93 0,51  43.6 1459  ±18  2632  ± 72  45 0.1777  4.3  6.22  4.5 0.2539 1.4 ,299

7,2 35,06 2501 266 0,11 486   884  ±34  2104  ± 490  58 0.13   28    2.64 28  0.147 4.1 ,144

8,1 0,17 99 50 0,52  43.1 2634  ±27  2694.1 ± 9.8 2 0.1845  0.59 12.84  1.4 0.5047 1.2 ,902

9,1 0,08 58 30 0,53  25.9 2680  ±30  2687  ± 10  0 0.1838  0.62 13.06  1.5 0.5155 1.4 ,912

9,2 21,30 6613 511 0,08 540   465  ±10  1395  ±340  67 0.089  18    0.91 18  0.0747 2.3 ,128

10,1 0,25 370 139 0,39 126  2152  ±25  2653.8 ± 9  19 0.1801  0.54  9.84  1.5 0.3963 1.4 ,929

11,1 1,29 248 339 1,41  90  2243  ±29  2693  ± 23  17 0.1844  1.4 10.58  2.1 0.4162 1.5 ,740

12,1 5,53 255 299 1,21  84.5 2005  ±23  2685  ± 65  25 0.1835  4    9.23  4.2 0.3648 1.3 ,314

12,2 0,62 761 13 0,02  84.4  778.1 ± 7.9 1325  ± 17  41 0.08542  0.87  1.511  1.4 0.1283 1.1 ,778

13,1 0,09 105 66 0,65  46.7 2685  ±28  2687  ± 11  0 0.1838  0.65 13.09  1.4 0.5166 1.3 ,887

14,1 0,17 45 26 0,59  18  2460  ±39  2662  ± 16  8 0.181   0.95 11.6   2.1 0.4647 1.9 ,893

14,2 5,81 884 221 0,26 166  1207  ±13  2245  ± 52  46 0.1415  3    4.02  3.2 0.206 1.2 ,355

Os erros foram apresentados como 1σ. Pbc e Pb* indicam as frações de Pb comuns e radiogenico respectivamente.
Os erros na calibração foram 0.16%. Esse valor não foi incluido nos erros apresentados, mas é necessário na comparação dos dados de diferentes mounts.
(1) Chumbo comum corrigido usando 204Pb medido.  
(2) Identifição da posição dos spots: .1 = núcleo; .2 = borda.
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Minas e Igarapé (Figura 3.76). A unidade recebeu esta 
denominação a partir da localidade de Bituri, município 
de São Sebastião do Gil, na Folha Entre Rios de Minas, 
onde ocorrem as melhores exposições (afloramentos 
RS453, utm: E596675/N7725131 e RS478, utm: E593840/
N7727552). Na Folha Igarapé, os melhores afloramentos 
estão na região da Fazenda Vargem Grande, município de 
Belo Vale (Afloramento LR42, UTM: E588955-N7737009) 
e na localidade de Grota de Cima, Capela São Vicente, 
município de Bonfim (Afloramento LR476, utm:  
E586779/N7758159).

Os litotipos típicos são equigranulares, de granu-
lação fina a muito grossa com variação em escala de 
afloramento (Figura 3.77a, b), e exibem cores em tons de 
cinza. Frequentemente apresenta foliação bem marcada, 
proporcionada por placas de biotita, embora litotipos 
isotrópicos, com pouca frequência, também ocorram. 
Localmente apresenta fenocristais tabulares de plagio-
clásio com comprimento entre um e dois centímetros, 
exibindo geminação polissintética bem definida, mesmo 
a olho nú. 

Microscopicamente o Granito Bituri é uma rocha de 
composição monzogranítica que possui biotita, subordi-
nadamente horblenda e algum mineral opaco (óxidos de 
Fe-Ti e sulfetos) como minerais máficos (Figura 3.78). Os 

litotipos apresentam como minerais acessórios zircão, 
apatita, allanita e titanita. Muscovita/sericita, epidoto e 
clorita ocorrem como minerais de baixo grau. Agregados 
microgranulares de minerais máficos formam manchas 
lenticulares, com dimensões centimétricas a subcenti-
métricas. Os litotipos apresenta estrutura lepidograno-
blástica ou hipidiomórfica reliquiar reequilibrada para 
textura granoblásatica. 

O plagioclásio apresenta composição entre albita e 
oligoclásio. Pode ocorrer como porficlastos, maclados 
ou não, inequigranulares finos a médios, algumas vezes 
com manto de recristalização e sombras de pressão de 
quartzo, biotita e mica branca. Nas amostras analisa-
das está geralmente sericitizado. Cristais mirmequíticos 
(Figura 3.78c) ou com inclusão de quartzo na forma de 
gota são comuns. Em algumas amostras está envolto 
por uma corona de microclina ou albita. O plagioclásio 
ocorre também em porficlastos, maclados ou não, ine-
quigranulares finos a médios, algumas vezes com manto 
de recristalização e sombras de pressão de quartzo, 
biotita e mica branca. 

A microclina é um k-feldspato comum. Cristais com 
micropertita são frequentes. Alguns cristais hospedam 
inclusões de plagioclásio mirmequítico (Figura 3.78d). 
A biotita ocorre como lamelas finas lepidoblásticas 

Figura 3.75 - Diagrama de concórdia para o Metagranito Alto Jacarandá.
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Figura 3.76 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Granito Bituri com relação às unidades 
arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.

Figura 3.77 - Granito Bituri: (a) detalhe de afloramento; (b)detalhe de litotipo maciço de granulometria grossa, 
com poucos minerais máficos; (c) xenólito correlacionado ao Gnaisse Alberto Flores; (d) xenólito do  

Granito Alto Jacarandá.
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inequigranulares, exibindo um forte pleocroísmo em 
matizes creme-acastanhado, castanho escuro a casta-
nho esverdeado (Figura 3.78e). O quartzo exibe extin-
ção ondulante, subgranulação e comumente ocorre na 
forma de cristais xenomórficos finos a médios, com 
contatos interlobados ameboide, com orientação dos  
grãos (Figura 3.78a e b). 

3.7.7.1. Relações Cronoestratigráficas

O contato intrusivo do Granito Bituri no Gnaisse 
Alberto Flores é inferido. Uma boa relação de intrusão 
entre essas duas unidades é observada na região da 
Grota de Cima, onde o granito apresenta poucos minerais 
máficos, exibe granulação muito grossa, com foliação 
incipiente e xenólitos do gnaisse bandado Alberto Flo-
res. No interior dos corpos, megaxenólitos do Gnaisse 
Alberto Flores, de sequências vulcanossedimentares 
atribuídas ao Grupo Nova Lima e de metassedimentos 
clásticos e químicos do Supergrupo Minas foram iden-
tificados. Estes xenólitos estão mais concentrados em 
porções de borda da unidade, onde a foliação da rocha 
hospedeira está melhor desenvolvida. Os enclaves de 
gnaisse são sempre alongados e mostram bandamento 
paralelo à dimensão maior. O contato granito/xenólito 
é nítido, com xenólitos mostrando interpenetração por 
lentes e veios do granito nas bordas. Na mesma região, 
na capela de São Vicente, em São Vicente do Gil, uma 
foliação milonítica é observada em zonas de cisalha-
mento subverticais, com orientação norte-sul, em ampla 
exposição onde o granito igualmente apresenta enclaves 

orientados do Gnaisse Alberto Flores. Entre o Granito 
Bituri, o Granodiorito Santana do Paraopeba e o Gra-
nito Barra do Gentio, contatos intrusivos são inferidos. 
Observação análoga é feita sobre Metagranito Alto Jaca-
randá que atua como encaixante para diques e injeções  
lit-par-lit do Granito Bituri. Xenólitos do Metagranito Alto 
Jacarandá também estão presentes no Granito Bituri 
(Figura 3.77d). Em locais mais deformados por zonas de 
cisalhamento, em particular as zonas de cisalhamento de 
direção nordeste, xenólitos do Granito Alto Jacarandá, 
alojados no Granito Bituri, estão orientados segundo a 
direção de deformação e apresentam formas diversas, 
variando de tabulares até fitas e lentes, com terminações 
interpenetradas com o granito hospedeiro. Ao longo do 
lineamento Jeceaba-Bonsucesso, para sudeste, o Granito 
Bituri está em contato com unidades metassedimenta-
res do Supergrupo Minas. O corpo maior é cortado, na 
porção sul, por diques máficos. 

Porém, datações geocronológicas disponíveis em 
literatura para estes granitoides não são conhecidas. 
Como o Granito Bituri é intrusivo no Metagranito Alto 
Jacarandá é, portanto, mais novo que 2690 Ma (idade 
de cristalização do Metagranito Alto Jacarandá). Da 
mesma forma, embora boas relações de contato não 
tenham sido verificadas em campo, o Granito Salto do 
Paraopeba (idade de cristalização de 2612 Ma) está car-
tografado quase que totalmente no interior do Granito 
Bituri. Assim, baseado nas relações cronoestratigráficas 
com unidades adjacentes supracitadas, este projeto 
considera que o Granito Bituri tenha sofrido cristalização 
no intervalo ≈ 2690 – 2612 Ma. Essa unidade estaria 

Figura 3.78 - Fotomicrografias do Granito Bituri: (a) duas gerações de quartzo. Grãos menores cristalizados em 
mosaico (qz1) e grãos maiores com subgranulação (qz2) (LR-476A- polarizador cruzado); (b) grãos de quartzo com 
orientação preferencial dos grãos (LR-476 A – polarizador cruzado); (c) cristais mirmequíticos de plagioclásio no 

interior da microclina (LR-66 - polarizador cruzado); (d) plagioclásio mirmequítico (LR-30 polarizador cruzado); (e) 
biotita alterada para mica branca, clorita, epidoto (LR 66 – polarizador cruzado).
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correlacionada, portanto, ao magmatismo do final do 
Neoarqueano que precedeu a consolidação do proto-
núcleo cratônico arqueano do Cráton São Francisco  
Meridional (e.g. CARNEIRO, 1992). 

3.7.8. Granito Mirandas (A4γ4mi)

O Granito Mirandas foi definido neste trabalho e 
aflora em um segmento na porção central da Folha Entre 
Rios de Minas (Figura 3.79). As melhores exposições deste 
granito estão nos afloramentos RS67 (utm: E568770/
N7708203), RS283 (utm: E585491/N7710687) e RS334 
(utm: E570803/N7709458).

Os litotipos característicos dessa unidade (Figura 
3.80a, b, c, d) apresentam cor cinza-esbranquiçada, 
granulação média a grossa, estrutura em geral maciça. 
Litotipos foliados são descritos nos domínios de zonas 
de cisalhamento e ao longo do Lineamento Jeceaba-
-Bom Sucesso. Eventualmente, as exposições podem 
mostrar uma alternância de bandas métricas, maci-
ças e de granulação grossa com outras deformadas 
onde, cristais porfiríticos de feldspato, com até 1,5 
centímetro, apresentam aspecto ocelar e sigmoidal. 
Nas zonas de contato, principalmente com os gnaisses, 
concentrações de minerais máficos formada de granada 
vermelha e biotita ocorrem. Lentes parcialmente assimi-
ladas de anfibolitos estão hospedadas. Diferenciados e 

mobilizados, de granulação grossa, quartzo-feldspáticos 
com agregados de granada também foram observados 
no interior do corpo. 

Composicionalmente os litotipos variam de monzo-
granito a tonalito. Biotita e secundariamente, óxidos de 
Fe-Ti, são os minerais máficos dessas rochas, além de 
granada, que foi observada eventualmente e confere um 
caráter varietal para a rocha. Allanita, titanita, apatita e 
zircão são os minerais acessórios mais comuns. Epidoto 
e sericita são minerais de alteração.

Os litotipos apresentam textura porfirítica reliquiar 
reequilibrada com o desenvolvimento de foliação pro-
tomilonítica. Essa relação favorece o desenvolimento 
de textura inequigranular fina a muito grossa, granole-
pidoblástica, com pórfiros ocelares de plagioclásio. Uma 
foliação disjuntiva incipiente é definida pela orientação e 
recristalização da assembleia quartzo-feldspática. Asso-
ciado a estas texturas, cristais de plagioclásio com exolu-
ções do tipo antipertita e intercrescimento mirmequítico 
foram observados. Fraturas preenchidas por K-feldspato/
microclina marcam uma alteração potássica na rocha. 

3.7.8.1. Relações Cronoestratigráficas

O Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, marcado pela 
presença de unidades metassedimentares paleoprotero-
zoicas do Supergrupo Minas, limita o Granito Mirandas 

Figura 3.79 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Granito Mirandas com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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Figura 3.80 - Granito Mirandas: (a) forma típica de afloramento; (b) litotipo maciço com granulação grossa; (c) 
litotipo com foliação incipiente; (d) litotipo deformado em zona de cisalhamento; (e) xenólito do Granito Alto 

Jacarandá; (f) interdigitação entre os granitos Mirandas e Alto Jacarandá em zona de deformação.
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de NE para SW. Ao norte, essa unidade está em contato 
inferido com o Metagranito Alto Jacarandá e com o 
Gnaisse Alberto Flores. Xenólitos do Metagranito Alto 
Jacarandá, alguns parcialmente digeridos, foram obser-
vados no Granito Mirandas, próximo ao contato entre 
as duas unidades (Figura 3.80e). Nas proximidades do 
Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, o Granito Mirandas 
apresenta relações de contato mais significativa com 
o Metagranito Alto Jacarandá, onde interdigitação das 
unidades e reorientação estrutural na direção NE-SW são 
observadas (Figura 3.80f). Neste ponto, uma intrusão do 
Granito Mirandas ocorre em baixo ângulo com relação 
à foliação do Metagranito Alto Jacarandá. A oeste e sul, 
afloram respectivamente os gnaisses Desterro e Fernão 
Dias, com os quais o Granito Mirandas está em contato 
encoberto e indefinido. Embora contatos claros não 
tenham sido observados em campo, em local próximo ao 
contato com Ortognaisse Desterro ocorre uma intrusão 
correlacionada a esta unidade. Em uma pequena região 
a sul e sudoeste, o Granito Mirandas está em contato 
encoberto com embasamento paleoproterozoico repre-
sentado pelo Gnaisse Caatinga. 

De acordo com Renger et al. (1994), a deposição da 
Formação Moeda (idade mínima de sedimentação ≈ 2620 
Ma; MACHADO e CARNEIRO, 1992) é compreendida 
como sendo coeva ou mais jovem que os últimos eventos 
da granitogênese arqueana, representado na área pelo 
Granito Salto do Paraopeba (2612+/- 5 Ma, NOCE, 1995). 
No entanto, de acordo as relações de contato com o 
Metagranito Alto Jacarandá (2687 Ma, este trabalho), com 
as unidades metassedimentares do Supergrupo Minas/ 
Formação Moeda e a presença de foliação concordante 
com a direção do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, este 

trabalho propôs o posicionamento cronoestratigráfico 
do Granito Mirandas no intervalo entre 2690 Ma – 2620 
Ma, equivalente ao período entre idade cristalização do 
Metagranito Alto Jacarandá, ao final da granitogênes 
potássica do Neoarqueano, e o início da deposição da 
Formação Moeda, estabelecendo uma idade próxima 
ou coeva ao Granito Bituri (2690-2612 Ma).

3.7.9. Granito Salto do Paraopeba (A4γ4pb)

Granitos intrusivos em gnaisses na região de Salto 
do Paraopeba foram descritos inicialmente por Guild et 
al. (1957) como rochas graníticas branco-acinzentada de 
granulação média a fina. Em seção delgada, as rochas 
apresentam biotita como mineral máfico e apresentam 
textura inequigranular hipidiomórfica com deformação 
evidenciada por bandas de cisalhamento milimétricas 
com forte cominuição de grãos.

A denominação Granito Salto do Paraopeba foi utili-
zada primeiramente por Noce (1995), em observação a 
boas exposições deste granito que ocorrem em corte de 
talude de ferrovia na localidade de Salto do Paraopeba.  
Na área do projeto essa unidade ocorre como um corpo 
de dimensão da ordem de 3 a 4 km, entre as folhas Iga-
rape, Entre Rios de Minas e Conselheiro Lafaiete (Figura 
3.81). No contato com o Quartzito Moeda, os litotipos 
apresentam foliação milonítica e uma alternância de 
porções indeformadas e faixas cisalhadas. O autor des-
creveu esse granito como ligeiramente peraluminoso, 
caracterizado por anomalia negativa de európio e uma 
gênese atrelada a anatexia de rochas de composição 
tonalítica a granodiorítica, com um provável controle de 
cristalização fracionada durante sua colocação. 
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Figura 3.81 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Granito Salto do Paraopeba com relação 
às unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe da zona ocorrência desta 

unidade na interseção das folhas Igarapé, Entre Rios de Minas e Conselheiro Lafaiete.

3.7.9.1. Relações Cronoestratigráficas

Existem poucas informações sobre o Granito Salto 
do Paraopeba em literatura, sobretudo informações 
geocronológicas. Contudo, uma amostra deste granito 
foi datada por U-PB –SHRIMP em zircão por Noce (1995) 
e forneceu uma idade de 2612 +/- 4 Ma, interpretada 
como idade de cristalização. 

3.7.10. Suíte Intrusiva Mato Dentro (A4γ2md)

Esta unidade reúne corpos granitoides que ocorrem 
nos extremos noroeste e nordeste das folhas Igarapé e 
Divinópolis, respectivamente (Figura 3.82). Referida por 
Romano (1982, 1983) como Complexo Mato Dentro, 
esta unidade foi posteriormente elevada à categoria de 
Suíte por Heineck (1997) que individualizou três facies: 
Monzogranito Fazenda Liberdade, Granodiorito Barro 
Preto e Quartzomonzodiorito Bom Jardim. 

Na área deste projeto apenas as litofácies Quart-
zomonzodiorito Bom Jardim (A4γ2mj) e Monzogranito 
Fazenda Liberdade (A4γ2ml) são aflorantes. O Quartzo-
monzodiorito Bom Jardim é uma rocha de cor marrom 
acinzentada, granulação média, textura granular hipi-
diomórfica com hornblenda e allanita. O Monzogranito 
Fazenda Liberdade é uma rocha equivalente ao Granito 
Mateus Leme, com composição monzogranítica.

3.7.10.1. Relações Cronoestratigráficas

Não existem dados geocronológicos disponíveis para 
esta unidade. As relações texturais e deformacionais 
observadas sugerem que essa unidade seja intrusiva 
no Gnaisse Cláudio. Contudo, as rochas supracrus-
tais do Grupo Nova Lima, Supergrupo Rio das Velhas, 
estão colocadas sobre a Suíte Intrusiva Mato Dentro 
por falha de cavalgamento. Dessa forma, essa rela-
ção indica que a formação das câmaras magmáticas 
precursoras da Suíte Mato Dentro seja pré a sin-tec-
tônica à deposição do Grupo Nova Lima o que per-
mite estabelecer uma idade meso a neoarqueana para  
esta unidade.

3.8. GNAISSES PALEOPROTEROZOICOS 

3.8.1. Gnaisse Caatinga (PP2gc)

Várias denominações e posicionamentos estratigráfi-
cos vendo sendo propostos, para os gnaisses, migmatitos 
e granitoides ocorrentes na região entre Conselheiro 
Lafaiete e Lavras. 

Em trabalhos pioneiros, os gnaisses bandados da 
borda meridional do Cráton São Francisco foram inclu-
ídos por Erichsen (1929) em uma unidade que chamou 
de Complexo Cristalino. Nos levantamentos de Barbosa 
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Figura 3.82 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial da Suíte Intrusiva Mato Dentro com relação 
às unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe da zona ocorrência desta 

unidade na interseção das folhas Igarapé e Divinópolis.

(1954), parte desses gnaisses e migmatitos foram rea-
grupados na Série Barbacena, enquanto as rochas 
congêneres que afloram na Serra da Mantiqueira, nas 
proximidades da cidade de Santos Dumont, foram reagru-
padas na Série Mantiqueira. Nas proximidades de Piedade 
do Rio Grande, cerca de 60 Km a oeste de Santos Dumont, 
Ebert (1958) individualizou uma unidade gnáissica a qual 
denominou como Gnaisse Piedade. A definição dessa 
unidade foi mantida no trabalho posterior de Machado 
Filho et al. (1983).

Nas propostas de Silva; Seixas; Coutinho, (1978) e 
de Cavalcante et al. (1979), essas associações litológicas 
foram redefinidas e individualizadas como Associação 
Barbacena, Complexo Granito-Gnáissico Indiviso, Com-
plexo Gnáissico-Migmatítico e Complexo Migmatítico. 
Ao sul da Folha Conselheiro Lafaiete, Viana (1991) agru-
pou estes gnaisses no Complexo Mantiqueira, definindo 
como um conjunto de gnaisses bandados de composição 
tonalítica a granítica, migmatizados, com frequentes 
intercalações de corpos tabulares de metabasitos e 
subordinadamente metaultrabasitos. 

Ávila (2000), que propôs a denominação Complexo 
Mantiqueira para a associação litológica que ocorre 
na região entre Conselheiro Lafaiete e Lavras. Assim, 
o termo Mantiqueira vem sendo amplamente utilizado 
para agrupar essas rochas e definir unidades, porém com 
diferentes hierarquizações estratigráficas (BARBOSA, 

1954; EBERT, 1956b; PIRES, 1977; TROUW et al., 1986; 
NOCE et al., 1987; PIRES et al., 1990; VIANA, 1991; 
FIGUEIREDO e TEIXEIRA, 1996; ÁVILA, 2000). 

Uma exceção é Perillo e Heineck (2000) que usou a 
denominação Complexo Metamórfico Serra das Verten-
tes para designar os ortognaisses tonalíticos que afloram 
a sudeste e sul dos lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso e 
Congonhas, respectivamente.

O Gnaisse Caatinga definido neste projeto, com-
preende uma unidade gnáissica que aflora na porção 
centro-sul da Folha Conselheiro Lafaiete e apresenta 
um prolongamento para leste, na Folha Entre Rios de 
Minas (Figura 3.83). A unidade possui como local tipo 
uma cachoeira homônima que está situada cerca de 
quatro quilômetros a norte da cidade de Caranaíba, MG. 

Os litotipos típicos apresentam granulação média 
e são bandados, com intercalação de bandas mesocrá-
ticas e leucocráticas. Em geral, as rochas apresentam 
bandas milimétricas a centimétricas, de cor cinza-médio 
predominante, quando ocorre maior concentração de 
biotita e eventualmente hornblenda (Figura 3.84a, c), em 
contraposição as bandas de composição félsica, volume-
tricamente subordinadas. Comumente, as bandas apre-
sentam contatos gradacionais. Em algumas exposições, 
um paralelismo entre o bandamento e a foliação pode ser 
observado onde não raramente, um bandamento gnáis-
sico lenticularizado (Figura 3.84e) ou com laminação fina 
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(Figura 3.84f) e frequentes dobras intrafoliais ocorrem. 
Essas feições caracterizam duas fases de deformação 
com transposição de estruturas pré-existentes. A foliação 
descrita nessas rochas é pervasiva e bem definida. Ban-
das e lentes de anfibolito são relativamente frequentes 
e comumente exibem contatos bruscos com o banda-
mento gnáissico. As porções anfibolíticas possuem cor 
preta, granulação média e são bem foliadas. Camadas 
de composição anfibolítica com espessuras variadas 
ocorrem em diferentes posições e podem ser concor-
dantes ou discordantes da estrutura da rocha gnáissica. 
O aspecto lenticularizado e segmentado dos enclaves 
de anfibolito indica uma relação petrogenética com o 
protólito do gnaisse hospedeiro ou fonte magmática. 
Algumas bandas leucocráticas, maciças, de granulação 
fina em contatos bruscos com o bandamento estão pre-
sentes e sugerem presença de antigos corpos graníticos 
intrusivos pré-deformação. Bandas de granitoides ana-
téticos, de granulação média a grossa, em contato com 
melanossoma, conferem à rocha a estrutura estromática 
superimposta ao bandamento gnáissico prévio (Figura 
3.84b). Mobilizados quartzo-feldspáticos de granulação 
grossa, às vezes pegmatoides irregulares e de aspecto 
maciço, ocorrem posicionados em necks de boudinagem 
na foliação ou ao longo de bandas de cisalhamento. Tais 
estruturas são interpretadas como eventos tardios de 
anatexia (Figura 3.84d). Veios pegmatoides apresentam 

Figura 3.83 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Gnaisse Caatinga com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.

foliação concordante com o gnaisse ou ainda intrudem 
e englobam rocha hospedeira/paleossoma. Esses veios 
pegmatoides apresentam diversas espessuras e com 
frequência ocorrem dobrados, rompidos ou boudinados. 

Os litotipos ao microscópio são formados de plagio-
clásio, K-feldspato, quartzo, com biotita e hornblenda 
como minerais máficos. As proporções desses minerais 
são equivalentes a composições variando de sienogranito 
a granito. Minerais acessórios nessas rochas são apatita, 
titanita e allanita. Minerais de alteração são epidoto 
e sericita. As lâminas analisadas apresentam textura 
predominante granoblástica a lepidogranoblástica e 
nematogranoblástica. O metamorfismo estimado nesses 
gnaisses é de fácies anfibolito.

3.8.1.1. Relações Cronoestratigráficas

Na parte norte e nordeste do domínio dessa unidade, 
os litotipos afloram ao longo do Lineamento Congonhas, 
em contato com granitoides da Suíte Alto Maranhão e 
com a sequência metavulcanossedimentar do Grupo 
Nova Lima. Para sul, esta unidade é intrudida por grani-
toides da Suíte Ressaquinha, que hospedam megaxenó-
litos desse gnaisse. Neste local, foliações paralelizadas 
e concordantes com o granito são observadas, suges-
tivos de uma deformação pós-intrusão. Também nessa 
região, esta unidade ocorre em contato com rochas 
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Figura 3.84 - Gnaisse Caatinga: (a) afloramento de gnaisse bandado na Cachoeira da Caatinga; (b) gnaisse com 
estrutura migmatítica estromática e dobras; (c) gnaisse fortemente foliado com textura schlieren; (d) gnaisse com 

enclave de anfibolito lenticularizado com injeções graníticas ocupando neck de boudinagem de foliação; (e) gnaisse 
com bandamento lenticularizado/boudinado; (f) gnaisse com foliação dobrada; (g) e (h) registro fotográfico de grau 
crescente de saprolitização com preservação de dobra intrafolial de transposição e boudinagem de banda félsica.

A B C

D E F

metassedimentares do Grupo São João Del Rei, ao longo 
dos sistemas transtensivos relacionados às falhas do 
Lenheiro e de Carandaí. Para oeste, o Gnaisse Caatinga 
ocorre em contato com unidades metamáficas anfibolí-
ticas basais e metassedimentares do Grupo Barbacena, 
sobre as quais está estruturalmente superposto, mos-
trando uma foliação regional com mergulho de baixo a 
médio ângulo, variando de leste a sudeste que tende 
a uma verticalização para NW, no sentido da Zona de 
Cisalhamento Jeceaba-Bom Sucesso, em resposta a defor-
mação Transamazônica. Dentro da área de domínio deste 
gnaisse, o Granito Cupim e pequenos corpos de rochas 
máficas e ultramáficas de idade incerta, ambos intrusivos 
no Gnaisse Caatinga, foram ainda cartografados.

Isócrona Rb-Sr obtida em rochas desse embasa-
mento, particularmente em gnaisse tonalítico fino, ban-
dado (tipo Piedade) revelou idade próxima a 2160Ma com 
alta razão inicial, sugerindo uma reinicialização desse 
sistema isotópico, em resposta a deformação e meta-
morfismo transamazônico superimposto às rochas de 
um embasamento mais antigo (MACHADO FILHO et al., 
1983). Datação Rb-Sr em gnaisses correlatos da região de 
Santos Dumont sugere um distúrbio isotópico do sistema 

G H

Rb/Sr como reflexo de uma evolução brasiliana, porém 
guardando aparentemente vestígios isotópicos de uma 
evolução crustal do Proterozoico Inferior (VIANA, 1991).

Datação pelo método Rb-Sr em rocha total de gnaisse 
similar, nos arredores de Lamim, forneceu uma isócrona 
(com fraco alinhamento) de 2550 Ma (RAPOSO, 1991).

Silva et al. (2002) dataram gnaisses TTG ś expostos 
a sul e a leste do Quadrilátero Ferrífero, anteriormente 
correlacionados ao embasamento arqueano e obtiveram 
idades de cristalização magmática de ≈ 2210 a 2050Ma. 
Estes gnaisses teriam sido, portanto, retrabalhados ou 
derivados de protólitos magmáticos gerados durante 
evolução tectônica do Cinturão Mineiro.

Uma amostra de litotipo dessa unidade (LS-05) 
obtida na área-tipo, Cachoeira da Caatinga, Folha Con-
selheiro Lafaiete, foi datada neste trabalho pelo método  
U-Pb-SHRIMP em zircão (ver resultados na Tabela 3.5)

Treze grãos, com hábito prismático, zonados e por-
tadores de recristalizações internas foram separados. 
As análises realizadas nos núcleos de 13 grãos definiram 
o melhor ajuste ao longo de uma linha de perda de 
chumbo com intercessão na parte superior na superior 
da linha de concórdia em 2122±11 Ma e na parte inferior 
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em 554±180 Ma (Figura 3.85). As análises dos núcleos 
de 8 grãos mais concordantes (discordância entre –1% 
e 2%) forneceram uma idade concordante de 2111.3 
±3.5 Ma. Essa idade corrobora as idades conhecidas das 
unidades à leste do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso e 
caracteriza o protólito como tendo sido gerado durante 
o Evento Transamazônico na região, durante a evolução 
do Cinturão Mineiro. 

 
3.9. SEQUÊNCIA METASSEDIMENTAR 
E METAVULCANOSSEDIMENTAR 
PALEOPROTEROZOICA 

3.9.1. Grupo Barbacena (PP2bb)

O Grupo Barbacena constitui uma sequência meta-
vulcanossedimentar cartgrafada na área do projeto da 
porção centro-ocidental da Folha Conselheiro Lafaiete 
até a porção sudeste da Folha Entre Rios de Minas (Figura 
3.86), mostrando continuação ao sul para a Folha São 
João Del Rei até a região de Lavras. 

Este projeto assume uma compartimentação para 
este grupo em três formações: Formação Mutuca, Forma-
ção Lafaiete, em posição intermediária e Formação Santo 
Amaro no topo. Propostas de correlações estratigráficas 
para as rochas desta unidade e suas denominações são 
apresentadas na Tabela 3.6. 

Inicialmente agrupadas no chamado Complexo 
Cristalino (ERICHSEN, 1929), estas três unidades foram 
posteriormente reunidas por Barbosa (1954) na Série 

Barbacena que reunia micaxistos, anfibolitos, parte do 
substrato siálico arqueano bem como os calcários, filitos 
e rochas metamórficas da Formação Carandaí (LEONAR-
DOS, 1940), atualmente correlacionadas, pelo menos 
em parte, ao Grupo São João Del Rei. Ebert (1956b) 
redefiniu a Série Barbacena excluindo todas as rochas 
algonquianas incluídas por Barbosa (1954), no caso, os 
metassedimentos das formações Carandaí e Barroso. 
Porém, reconheceu na definição dessa unidade duas 
subdivisões: a Fácies Sedimentar, constituída de rochas 
clásticas com predominância de grauvacas e a Fácies 
Metabasítica, caracterizada por clorita xistos, anfibolitos, 
metabasitos, talco xistos, etc. O autor então incorporou 
na Série Barbacena, rochas que seriam posteriormente 
agrupadas na Série Rio das Velhas por Dorr II et al. (1957). 
O autor descreveu uma unidade supracrustal preponde-
rantemente sedimentar, mais jovem que a Série Barba-
cena, porém de idade também pré-algonquiana (mais 
antiga que 1100 Ma) e mais antiga que a Série Minas no 
Quadrilátero Ferrífero, usando como critério para o seu 
posicionamento estratigráfico a ausência de intrusivas 
ácidas, freqüentes na Série Barbacena. Essa unidade foi 
denominda Formação Lafaiete. Os quartzitos e quartzo 
xistos da serra de Santo Amaro são interpretados pelo 
autor como remanescentes algonquianos sobrepostos à 
Formação Lafaiete, que está, por sua vez, sobreposta a 
Série Barbacena (e.g. EBERT, 1971). Particularmente as 
rochas da Serra de Santo Amaro foram mencionadas na 
literatura geológica, pela primeira vez, por Ebert (1955), 
que as posicionou na Série Andrelândia.

Tabela 3.5 -  Dados isotópicos U-Pb-SHRIMP em amostra do Gnaisse Caatinga (LS-05).

Os erros foram apresentados como 1σ. Pbc e Pb* indicam as frações de Pb comuns e radiogenico respectivamente.
Os erros na calibração foram 0.27%. Esse valor não foi incluido nos erros apresentados, mas é necessário na comparação dos dados de diferentes mounts.
(1) Chumbo comum corrigido usando 204Pb medido.  
(2) Identifição da posição dos spots: .1 = núcleo; .2 = borda.

GRAIN.
SPOT

%
206PBC

PPM
U

PPM
TH

232TH
/238U

PPM 
206PB*

(1)
206PB/238U

AGE

(1)
207PB/206PB

AGE

% 
DISCOR-

DANT

(1)
207PB*/ 
206PB*

±%
(1)

207PB*/ 
235U

±%
(1)

206PB*/  
238U

±%
ERR

CORR

1.1 0.03 339 51 0.15 108  2026 ± 20 2113.7 ± 6.9 4 0.13117 0.39 6.68 1.2 0.3694 1.1 .946

2.1 0.03 836 97 0.12 279  2113 ± 19 2105.6 ± 5.1 0 0.13057 0.29 6.984 1.1 0.3879 1  .964

3.1 0.15 72 2 0.03  22.9 2039 ± 25 2119  ± 15 4 0.1316 0.86 6.75 1.7 0.372 1.5 .862

4.1 0.04 460 81 0.18 151  2086 ± 19 2119.9 ± 5.6 2 0.13163 0.32 6.935 1.1 0.3821 1.1 .959

5.1 0.02 621 61 0.10 178  1855 ± 17 2078  ± 5 11 0.12853 0.29 5.911 1.1 0.3335 1.1 .965

7.1 0.05 180 34 0.20  59.5 2095 ± 22 2102.1 ± 9 0 0.13031 0.52 6.901 1.3 0.3841 1.2 .919

6.1 0.05 216 25 0.12  71.8 2106 ± 21 2113.7 ± 8.2 0 0.13117 0.47 6.987 1.2 0.3863 1.2 .927

8.1 0.06 481 7 0.01 129  1757 ± 16 2033.6 ± 6.5 14 0.12534 0.37 5.414 1.1 0.3133 1.1 .947

9.1 0.04 172 18 0.11  57  2098 ± 22 2131.7 ± 9 2 0.13253 0.51 7.03 1.3 0.3847 1.2 .922

10.1 0.08 173 39 0.23  54.7 2014 ± 21 2124  ± 9.9 5 0.13195 0.56 6.673 1.3 0.3668 1.2 .905

11.1 0.11 157 15 0.10  51.7 2093 ± 23 2110  ± 11 1 0.13086 0.63 6.92 1.4 0.3835 1.3 .896

12.1 0.07 230 41 0.18  77.6 2135 ± 21 2118.5 ± 8.4 -1 0.13153 0.48 7.119 1.3 0.3925 1.2 .924

12.2 0.02 864 248 0.30 287  2105 ± 19 2115.8 ± 5 1 0.13133 0.28 6.993 1.1 0.3862 1.1 .965

13.1 0.18 58 0 0.00  19.1 2089 ± 27 2115  ± 19 1 0.1313 1.1 6.93 1.9 0.3828 1.5 .807
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Figura 3.85 - Diagrama de concórdia para o Gnaisse Caatinga (amostra LS-05).

Figura 3.86 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Grupo Barbacena com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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AUTOR/ ANO DENOMINAÇÃO ASSOCIAÇAÕ  LITOLÓGICA

Barbosa (1954) Série Barbacena Xistos verdes (mica, clorita, talco e anfibólio xisto) e calcários

Ebert (1956a)
Formaçao Lafaeite Metassedimentar (conglomerados, mica xistos, arcósios, quartzitos)

Formação Barbacena Metabasítica – metaultrabasítica (xistos, anfibolitos, serpentinitos)

Dorr II et al. (1957) Série Rio das Velhas Xistos

Guild et al. (1957) Greenschist Sequence Xistos  verdes

Pires (1977) Grupo Barbacena Migmatitos bandados, xistos verdes, gonditos e granodioritos

Pires (1977) Greenstone Belt Barbacena Xistos verdes, metassedimentos, gonditos, granodioritos  e  tonalitos

Fonseca et al. (1979) Grupo Barbacena Metabásicas, metaultrabásicas, granulitos, metassedimentos, gnaisses 
listrados, migmatitos, charnockitos e gnaisses facoidais

Queménéur e Baraud 
(1982) Complexo Conselheiro Lafaiete Anfíbolitos e gonditos

Machado Filho et al. 
(1983) Greenstone Belt Rio das Velhas Vulcânicas básicas e ultrabásicas

Grossi-Sad et al. (1983) Supergrupo Rio das Velhas Vulcânicas  metaultramáficas, metamáficas e metassedimentos

Trouw et al. (1986) 
Noce et al. (1987) Grupo Barbacena Rochas metaultramáficas, gonditos metamáficos, quartzitos, filitos

Queménéur e Vidal 
(1989) Greenstone Belt Rio das Mortes Anfibolitos e gonditos

Pires et al. (1990) Greenstone Belt Barbacena Rochas metaultramáficas, gonditos, metamáficas e metassedimentos

Viana (1991) Complexo Barbacena Rochas metaultramáficas, metamáficas e metassedimentos

Teixeira (1992) Greenstone Belt Itumirim-
Nazareno Komatiítos, basaltos toleíticos e sedimentos químicos

Valença et al. (1998) Greenstone belt Itumirim-
Tiradentes komatiítos, serpentinitos, anfibolitos, clorita xistos, metacherts, gonditos

Rodrigues (2000) Greenstone Belt Barbacena Komatiítos, xistos ultramáficas, anfibolitos, piroxenitos, gabros

Ávila (2000)

Sucessão Greenstone Belt I
Anfibolitos, anfibólios gnaisses, anfibólio-biotita, xistos, tremolititos, 
gonditos, quartzitos, biotita-muscovita xistos, turmalinitos, filitos/xistos, 
rochas calciossilicáticas

Sucessão Greenstone Belt II
Actinolita xistos, clorita xistos, clorita-actinolita xistos, harzburgitos, 
komatiítos, filitos, quartzo xistos, mica xistos, quartzitos, BIF, quartzo-clorita 
xistos, anfibolitos, quartzo anfibolitos, piroxenitos

Toledo (2002)
Faixa Nazareno Rochas metaultramáficas de filiação komatiítica, com raras intercalações de 

anfibolitos e níveis finos de gonditos e filitos

Faixa Rio das Mortes Metamáficas de filiação toleítica (metabasalto e anfibolito), com predomínio 
de rochas sedimentares.

Tabela 3.6 -  Tabela modificada de Ávila (2000), com resumo da evolução do conhecimento e as diversas propostas  
para esta sucessão de rochas com suas diferentes denominações e associações litológicas.

Grossi-Sad et al. (1975) aplicaram o conceito de Série 
Rio das Velhas para as rochas xistosas encontradas no 
reconhecimento geológico realizado na Folha Conselheiro 
Lafaiete. Nesse sentido a designação da Formação Santo 
Amaro foi resguardada para as rochas da serra homô-
nima, que Grossi-Sad et al. (1975, 1983) posicionaram 
sobre o Grupo Nova Lima e correlacionaram ao Grupo 
Maquiné, topo do Supergrupo Rio das Velhas (DORR II, 
1969). Dessa forma, a sequência greenschist (GUILD et 
al., 1957) ou Série/Grupo Barbacena (BARBOSA, 1954) 
corresponderia ao Grupo Nova Lima, e a Formação Santo 
Amaro corresponderia ao Grupo Maquiné.

Pires (1977) propôs a extinção da Formação Lafaiete, 
agrupando no Grupo Barbacena a unidade manganesí-
fera, os metabasitos, as intrusivas de caráter tonalítico e 

os migmatitos. O autor definiu a estratigrafia da sequên-
cia metavulcanossedimentar, que contém a mineralização 
de manganês, como um espesso pacote basal de rochas 
metavulcânicas máficas e ultramáficas, com intercala-
ções de BIF e metachert, sobreposto por metapelitos 
grafitosos com intercalações de metachert, BIF e níveis 
manganesíferos. O autor separou estes níveis como de 
dois tipos: gonditos, compostos essencialmente por 
quartzo e espessartita e queluzitos, formados principal-
mente por rodocrosita.

Essa porção basal do Grupo Barbacena, na região de 
Conselheiro Lafaiete, uma unidade formada de rochas 
metaultramáficas, metamáficas e graníticas, foi carac-
terizada por Barbosa (1985) que deescreveu komatiítos 
basálticos, além de basaltos e andesitos da série toleítica, 



| 96 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

basaltos da série cálcio-alcalina e rochas graníticas de 
composição tonalítica-trondhjemítica. Posteriormente, 
rochas komatiíticas com textura spinifex foram descritas 
na região de Alto da Varginha, município de Conselheiro 
Lafaiete por Jost et al. (1987). 

Na região de São João Del Rei, Valeriano (1986) dividiu 
o Grupo Barbacena em associações litológicas/litodêmicas 
e litotipos indidualizando os gnaisses bandados, as faixas de 
xistos (clorita, tremolita, talco, sericita xistos), os xistos ver-
des, os granodioritos, os gnaisses e a rocha metagabroide.

Em contrapartida, Pires e Porto Júnior (1986) pro-
puseram a subdivisão do Grupo Barbacena em três uni-
dades: (1) Seqüência Greenstone Belt Barbacena; (2) 
Granodioritos e Gnaisses (incluindo gnaisses do “Grupo 
Mantiqueira”); (3) Migmatito Barbacena. 

Na região entre Lavras e Barbacena, a estratigrafia 
do embasamento foi dividida por Trouw et al. (1986) em 
três conjuntos litológicos principais: (a) gnaisses banda-
dos correlacionáveis, em parte, à Série Mantiqueira de 
Barbosa (1954) e ao Gnaisse Piedade de Ebert (1984); (b) 
ortognaisses; (c) faixas vulcano-sedimentares. As rochas 
metaultramáficas komatiíticas do Grupo Barbacena, na 
região entre Tiradentes, Barroso e Barbacena, foram 
correlacionadas por Noce et al. (1987) com as rochas do 
Grupo Quebra Osso do Quadrillátero Ferrífero.

Nesse sentido, diversas faixas de greenstone belts 
foram individualizadas na região entre os municípios de 
Lavras e São João Del Rei. Queménéur e Vidal (1989) 
definiram o Greenstone Belt Rio das Mortes, onde des-
creveram anfibolitos com rochas sedimentares interes-
tratificadas (níveis de gondito) e rochas metaultramáficas. 
Pires et al. (1990) seguindo a proposta de Trouw et al. 
(1986), propuseram a denominação de Greenstone Belt 
Barbacena, agrupando no Grupo Barbacena apenas as 
unidades estritamente vulcano-sedimentares e excluindo 
as rochas granodioríticas, tonalíticas e os migmatitos. Os 
autores subdividiram ainda o Greenstone Belt Barbacena 
na região de Conselheiro Lafaiete em três unidades, 
sendo uma unidade basal, constituída por rochas metaul-
trabásicas, uma unidade intermediária, constituída de 
rochas metabásicas e uma unidade superior, contendo 
a formação manganesífera e muscovita-cianita xistos. 
Mais recentemente, Teixeira (1992) propôs que duas das 
faixas pertencentes ao Greenstone Belt Barbacena fossem 
denominadas de Greenstone Belt Itumirim-Nazareno, 
denominação revista por Valença et al. (1998) que sugeriu 
o termo Greenstone Belt Itumirim-Tiradentes.

Ávila (2000) ao estudar as rochas metassedimentares 
e metavulcânicas máficas e ultramáficas da região de São 
João Del Rei propôs as sucessões greenstone belt I e II, 
podendo as mesmas corresponder ao Greenstone Belt 
Barbacena, Greenstone Belt Rio das Mortes, Greenstone 
Belt Itumirim-Nazareno ou a unidades congêneres do 
Supergrupo Rio das Velhas. Estas sucessões greenstone 
belt (I e II) são delimitadas por estruturas de expressão 
regional (e.g. Lineamento Rio das Mortes Pequeno, Falha 

do Lenheiro), e diferem entre si pela composição e idades 
dos corpos plutônicos e quanto à natureza das rochas 
encaixantes. Na região de Nazareno, Toledo (2002) e 
Avila et al. (2012) caracterizaram a estrutura interna do 
Greenstone Belt Barbacena definindo três faixas, limitadas 
tectonicamente pela Falha do Lenheiro: 

1. Faixa Nazareno. Situada no bloco a sul dessa estru-
tura, essa sequência vulcanossedimentar é caracte-
rizada pela abundância de rochas metaultramáficas 
komatiíticas em associação com rochas metassedi-
mentares psamopeliticas e químicas (TOLEDO, 2002). 
2. Faixa Dores de Campos. Sequência vulcanosse-
dimentar definida por Ávila et al. (2012) no bloco a 
sul da Falha do Lenheiro, apresenta características 
litoestratigráficas semelhantes a Faixa Nazareno.
3. Faixa Rio das Mortes. Sequência vulcanossedimen-
tar posicionada no bloco norte da Falha do Lenheiro. 
Essa unidade é formada predominantemente de 
rochas metamáficas tholeíticas e subordinadamente 
andesitos, em associação com rochas metassedimen-
tares e químicas no topo.
No presente trabalho, a Faixa Rio das Mortes corres-

ponde ao Grupo Barbacena. A unidade máfico-ultramá-
fica basal da Faixa Rio das Mortes é representada neste 
trabalho pela Formação Mutuca. A unidade clástica, com 
deposição clástica a vulcanoclástica, com vulcanismo 
intermediário a ácido e lentes manganesíferas associadas, 
correponde a Formação Lafaiete, enquanto a unidade 
clasto-química, com mineralizações de manganês, cor-
responde a Formação Santo Amaro.

Formação Mutuca (PP2bbmu)

A Formação Mutuca ocorre como uma faixa de direção 
NE-SW, distribuída entre a porção oeste da Folha Conse-
lheiro Lafaiete e leste da Folha Entre Rios de Minas, com 
continuidade para a Folha São João Del Rei. Constitui a 
unidade basal do Grupo Barbacena, onde predominam 
rochas metamáficas (anfibolitos, gabros e xistos básicos), 
com intercalações de gnaisse bandado (biotita-anfibólio 
gnaisses) e mais raramente rochas metaultramáficas. O 
anfibolito, litotipo amplamente predominante, apresenta 
granulação fina a média, cor cinza escura, foliação expres-
siva e cor de alteração verde (Figura 3.87). Anfibolitos 
mais deformados (xistos básicos) apresentam expressiva 
foliação e comumente exibem cores de alteração verde 
a amarelo-ocre (Figura 3.87b). Apesar do elevado grau de 
intemperismo, esses litotipos resguardam um bandamento 
centimétrico a métrico, com cores variando de vermelho 
vivo a ferrugem, ocre ou verde. Litotipos com textura 
ígnea preservada, embora miloníticos e com associação 
mineral plagioclásio-quartzo-clorita-anfibólio, indicam 
representantes plutônicos gabróicos para parte desta 
unidade. Leucogranito intrusivo nessas rochas comumente 
ocorre alojado em posição variando de concordante a 
discordante a foliação do anfibolito (Figura 3.87c). 
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Na interface com o domínio metassedimentar da 
Formação Lafaiete, o xisto básico anfibolítico apre-
senta granulação fina, com cores de alteração ama-
relo-ocre a vermelha e expressiva foliação, que pode 
estar intercalada com laminação milimétrica, mar-
cada por níveis félsicos, sendo alguns destes níveis 
bastante argilosos quando alterados. Bandas de até 
dez centímetros, alteradas, esbranquiçadas, possivel-
mente são de composição intermediária. Podem ocor-
rer intercalações sucessivas centimétricas de chert 
branco a milimetricamente laminado, intercalado com 
níveis micáceos pelíticos, quartzoarenito fino e xisto 
carbonoso. Finas bandas de formação ferrífera são  
descritas localmente. 

Mais raramente a unidade é ainda formada de 
rochas metaultramáficas (Figura 3.87d). Os litotipos são 
foliados, apresentam cor cinza a verde escuro quando 
frescas, com variedades talcificadas esbranquiçadas e 
aspecto sedoso, com cores variando de verde clara a ocre  
quando intemperizadas.

Os anfibolitos e rochas metaultramáficas correm 
intercalados com gnaisses bandados tipo TTG, cor-
relacionados ao Gnaisse Caatinga (Figura 3.88a, b e 
c). Em geral os dois litotipos estão muito alterados 
intempericamente, mas ocorrem boas exposições de 
rochas algo menos saprolitizadas, imediatamente ao 

norte de Lagoa Dourada, na rodovia para Entre Rios 
de Minas. O gnaisse é bandado centimetricamente, 
mas apresenta cor predominantemente de cor cinza. 
A rocha apresenta frequentemente bandas e lentes 
de composição anfibolítica, bem marcadas na rocha 
saprolitizada (Figura 3.88d).

Junto à base da sequência metassedimentar da 
Formação Lafaiete, em lâmina delgada, foi possível 
observar que alguns destes metabasitos apresenta-
ram textura subofítica preservada, com composição 
de clinopiroxênio e plagioclásio como minerais prin-
cipais, além de anfibólio, clorita, biotita e epidoto 
como produto de transformações minerais (ver Figura 
3.89). Titanita e apatita são minerais acessórios nes-
sas rochas. Minerais opacos ocorrem como cristais 
xenoblásticos nos núcleos de cristais de titanita. As 
seções revelam textura nematoblástica a granonema-
toblástica, de granulação fina a média, com foliação 
contínua, não raramente com estrutura sigmoidal nos 
litotipos milonitizados. Os anfibolitos ou anfibólio xis-
tos da Formação Mutuca foram caracterizados como  
actinolita xistos. 

As paragêneses observadas nas rochas metamáficas 
(plagioclásio+hornblenda+quartzo) sugerem que o pico 
metamórfico máximo nessa unidade alcançou fácies 
anfibolito superior. 

Figura 3.87 - Unidade Basal do Grupo Barbacena: (a) anfibolito semifresco; (b) anfibolito parcialmente alterado 
com cores de alteração ocre; (c) anfibolito totalmente alterado e verticalizado junto à zona de transposição de alto 

ângulo; (d) afloramento de rocha metaultramáfica.

A B

C D
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Figura 3.88 - Formação Mutuca: (a) aspecto de afloramento com predomínio de anfibolito; (b) anfibolito intercalado com gnaisse 
bandado (c) e (d) gnaisse saprolitizado; (d) saprolito de Gnaisse Caatinga com intercalações centimétricas dos dois litotipos.

A B

C D

A B C

D E F

Figura 3.89 - Fotomicrografias de rochas metamáficas da Formação Mutuca, Grupo Barbacena: (a) clinopiroxênio 
reliquiar com minerais opacos exsolvidos em zona cataclástica; (b) mesmo campo anterior observado sob nicóis 

cruzados;  (c) textura subofítica em metagabro; (d) mesmo campo anterior observado sob nicóis cruzados; (e) textura 
nematoblástica em anfibolito milonitizado; (f) foliação milonítica em metagabro.

Formação Lafaiete (PP2bbl)

Esta unidade é representada por uma sequência de 
rochas metassedimentares, com metavulcanitos ácidos 

a intermediários subordinados, mostrando nos litotipos 
alterados grandes variações de cores e de composição. 
Os litotipos, mapeados, com raras exceções, apresenta-
ram elevado grau de intemperismo. Em geral as rochas 
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estão intensamente deformadas e exibem forte xistosi-
dade, fato que torna difícil o reconhecimento de estru-
turas primárias (acamamento). Para o topo presumido 
da sequência, predomina sericita-quartzo xisto lami-
nado a bandado milimétrica a centimetricamente, com 
alternância de bandas argilosas, argilo-sílticas e sílticas, 
em repetições cíclicas, caracterizando uma sequência 
turbidítica de granulometria que chega localmente a 
granulometria de areia fina. Contudo, ocorrem eventuais 
níveis argilo-carbonáticos e bandas de xisto carbonoso. 
Algumas bandas de sericita-quartzo xisto apresentam 
granada muito fina. Eventuais bandas centimétricas, 
alteradas, marrons a cinza-escuras, são mangano-car-
bonosas e ocorrem alternadas com quartzo-sericita 
xisto e sericita-quartzo xistos esbranquiçados. Excelente 
exposição destes turbiditos ocorre no corte da rodovia 
que liga Conselheiro Lafaiete a Ouro Branco (LS559, UTM 
E628096-N7718753; LS560, UTM E627597-N7718371), 
onde são observados xistos pelíticos laminados a ban-
dados, com cores variegadas e intercalações de sericita 
xisto, sericita-clorita xisto, xistos quartzosos e xisto car-
bonoso, com granulometria variando de silte a argila. 
São notórias as repetições cíclicas areia-argila, caracte-
rísticas de deposição por correntes de turbidez. Ocorrem 
bandas métricas de cor de alteração amarelo-ocre, que 
podem estar associadas a rochas metavulcânicas básicas 
e bandas com manchas alteradas, de cor esbranquiçada, 
cujo protólito estaria correlacionado a prováveis níveis 
de tufo. O bandamento composicional, no local, está 
verticalizado e com direção geral para NW, associado a 
dobramento com eixo também subvertical e xistosidade 
plano-axial, também vertical e subparalela ao Lineamento 
Congonhas, estrutura maior que a controla. Próximo ao 
domínio dos xistos básicos da Formação Mutuca, ocorre 
camada de um quartzito manganesífero, com cerca de 
50-60 cm de espessura, em três afloramentos sucessi-
vos na mesma exposição, provavelmente repetidos por 
dobramento, em posição vertical e intercalados com 
clorita-sericita xisto. Este quartzito manganesífero é 
fino e apresenta contatos bruscos e paralelos à foliação 
do xisto. Em alguns locais este quartzito manganesífero 
apresenta granulação grossa, com uma laminação dada 
por bandas ferruginosas alteradas de cor marrom-escura,  
ricas em magnetita. 

Intercalado nas camadas de xisto sericítico-clorí-
tico, ocorre também quartzito branco, sericita xisto 
branco-prateado e bandas centimétricas de sericita xisto 
carbonoso intercalados. A direção geral média deste 
bandamento composicional é de N50E, com mergulho 
forte a subvertical para SE, obedecendo à direção geral 
da faixa vulcanossedimentar na porção centro-oeste da 
Folha Conselheiro Lafaiete. Dentro da Cidade de Que-
luzito ocorre exposição bastante alterada de rochas da 
sucessão metassedimentar desta formação, onde estão 
intercaladas bandas centimétricas de quartzito branco, 

xisto carbonoso preto, xisto amarelo-ocre (alterado), 
xisto pelítico sericítico avermelhado e bandas métricas 
de argila branca (Figura 3.90a). Todo o conjunto está 
cortado por vênulas quartzo-feldspáticas. Nos arredores 
da localidade de Casa Grande (Afloramento LS323, UTM 
609176-7699093) aflora xisto argiloso branco com inter-
calações subordinadas do xisto carbonoso e quartzo xisto 
branco-amarelado. Além destes xistos observa-se ainda 
a presença de quartzitos impuros, metachert, formação 
ferrífera e material manganesífero (Figura 3.90b, c, d). 
Pelo menos em dois afloramentos, a ocorrência de rocha 
calcissilicática foi registrada. 

Ao microscópio os metapelitos caracterizados como 
clorita-epidoto-sericita-quartzo xisto e clorita-quartzo-
-sericita xisto com granada (Figura 3.91). Os litotipos 
apresentam granulometria fina a grossa (variedades com 
granada) e foliação definida por textura granoblástica a 
granolepidoblástica, representada pela orientação de 
agregados recristalizados de quartzo entremeados por 
cristais intergranulares de sericita (26%), clorita com 
crescimento orientado. Foliação de crenulação também 
foi observada.

Minerais opacos, de caráter sin-foliação, aparecem 
na forma de cristais isolados ou como cordões. Granada 
ocorre como poiquiloblastos sin-foliação, com planos de 
fraturas percolados por hidróxidos de ferro.  Constituem 
cristais subédricos a anédricos, às vezes alterados para 
hidróxidos de ferro ou associados ao rutilo. Biotita e rutilo 
são raros.  A rocha é cortada por fraturas preenchidas por 
agregados de cristais semidecussados de epidoto. Estas 
estruturas são subconcordantes ao plano da foliação. 

O quartzito (ou metaquartzo-arenito) é uma rocha 
monominerálica com 100% do volume formada de 
quartzo. O litotipo apresenta uma textura granoblástica 
ameboide a serrilhada ou ainda textura granoblástica esti-
rada por recristalização dinâmica e grãos com extinção 
ondulante, subgranulação e formação de novos grãos.

Clorita-carbonato-anfibólio xisto é uma rocha cal-
cissilicática com uma foliação continua (xistosidade), 
granulação fina e textura granonematoblástica inequigra-
nular grãos variando de anédricos a subédricos. A rocha 
é formada de hornblenda, clorita, carbonato, opacos e 
subordinadamente mica branca. 

Formação Santo Amaro (PP2bbsa)

Com área aproximada de 22 Km2 e forma ovalada 
com eixo maior nordeste-sudoeste, esta formação 
está localizada na porção centro-oeste da Folha Con-
selheiro Lafaiete, englobando a Serra de Santo Amaro, 
entidade cartográfica que empresta o nome a unidade 
geológica. Essa unidade representa uma sequência 
metassedimentar onde predominam quartzitos com fre-
quentes intercalações de micaxistos, xistos carbonosos e  
bandas manganesíferas.
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Figura 3.90 - Formação Lafaiete: (a) intercalações de metassedimentos arenosos, areno-sílticos, siltosos, argilosos 
e argilo-carbonosos de cores variadas; (b) xisto carbonoso cinza escuro com intercalações de sericita xisto de 

cor branca; (c)sequência bandada de metapelitos argilo-sílticos de cores variegadas com intercalação de pelito 
carbonoso; (d) metapelito carbonoso com intercalações de metargilitos brancos e vermelhos.

A B

C D

A B C

D E F

Figura 3.91 - Fotomicrografia de mica-quartzo xisto da Formação Lafaiete: (a) granada e biotita em domínio de 
foliação (LP-Nd-2x); (b) zonamento oscilatório de plagioclásio (LP-Nc-2x); (c) foliação contínua de mica quartzo xisto 

(LP-Nd-4x); (d) mesmo campo anterior e sob nicóis cruzados (LP-Nc); (e) trama de xisto calcissilicático (LN-4x); (f) 
mesmo campo anterior sob nicóis cruzados (LP-Nc).
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Os quartzitos são brancos, de granulação fina, seri-
cíticos, por vezes sacaroidal e similar a um chert (Figura 
3.92a), com uma clivagem bem desenvolvida. Entretanto 
ocorrem bandas de quartzito de granulação média, recris-
talizado, muito puro, com raríssimos minerais opacos. 
Em outras exposições o quartzito é impuro, branco- 
acinzentado, fino, sericítico e ocasionalmente contém 
intercalações centimétricas a métricas de camadas man-
gano-grafitosas, alteradas, de textura granular terrosa 
e cor preta (Figura 3.92b). O contato destas bandas de 
quartzito encaixante é aparentemente brusco e con-
cordante com os corpos de minério de manganês em 
forma de camadas (Figura 3.92c, d). Mesmo no domínio 
de quartzito cinzento há bandas do quartzito branco 
descrito acima. Em geral o grau de intemperismo dos 
afloramentos é muito elevado, o que por um lado facilita 
a visualização de variações laterais granulométricas nas 
camadas de quartzito entre de areia a silte-argila e cores 
entre tons brancos a amarelados. Intercalação locali-
zada de banda de xisto básico com cores de alteração 
esverdeada a amarelo-ocre e de leucogranito maciço 
também foi observada.

Em alguns locais aflora uma variedade de quart-
zito branco-azulado, ferruginoso, amarelo-avermelhado 
quando alterado, mal selecionado e com grãos angulosos, 
com estratificação cruzada tangencial de médio porte. 
Variações para quartzitos mais finos com níveis micáceos 
(biotita? alterada) também ocorrem. Comumente, estão 
intercalados com bandas alteradas argilosas a argilo-
-siltosas brancas e bandas de argilas brancas e pretas 
laminadas, mangano-grafitosas. Essas intercalações são 

métricas e apresentam cores amareladas, quando oxi-
dadas. Na estação LS467 observa-se a seqüência meta-
pelítica com muitos de seus elementos. O metapelito 
de cor vinho-arroxeada apresenta mica branca e sua 
granulação é argilo-síltica. A porção de cor preta mos-
tra intercalações milimétricas de cor branca e amarelo 
ocre, evidenciando uma laminação. Lentes de quartzito 
também ocorrem intercaladas.

Intercalações sucessivas, com espessuras centimé-
tricas a métricas, entre quartzito, quartzo-sericita xito 
e sericita-quartzo xisto alterados, com cores esbranqui-
çadas (sericita-quartzo xistos) a avermelhadas (quartzo-
-sericita xistos) foram igualmente observadas. O quartzito 
é mal selecionado, médio a grosso, branco ou ferrugi-
noso/avermelhado. Ocorrem ainda intercalações entre 
xistos argilosos, micáceos de cor arroxeada, xistos argi-
losos de cor cinza e camadas de manganês de cor preta 
concordantes com a encaixante. 

3.9.1.1. Relações Cronoestratigráficas

Estratigrafia e contatos

Os contatos entre as unidades que compõem o Grupo 
Barbacena são encobertos. Entretanto, junto ao limite das 
formações Mutuca e Lafaiete, ocorre uma intercalação 
em contatos bruscos entre as duas unidades, ambas 
com foliações metamórficas e miloníticas paralelizadas 
a suas respectivas estruturas primárias (acamamento). 
O contato transicional entre as formações Lafaiete e 
Santo Amaro é inferido, já que o intemperismo elevado 

Figura 3.92 - Formação Santo Amaro: (a) quartzito; (b) seqüência de xistos de cores branca, amarelada e cinza 
(xisto grafitoso) com camada de quartzito intercalada; (c) camada mais espessa de xisto manganesífero (cor preta) 
concordante com outras mais finas de xistos rosados, nas cores ocre e branca; (d) camada de xisto manganesífero 

mostrando intercalações milimétricas de cor branca e de cor amarelo ocre evidenciando uma laminação; (e) 
depósito de tálus formado por blocos de quartzito de textura granular, de aspecto sacaroidal, com cores variando  

de branco a acinzentado. Estes depósitos podem conter níveis manganesíferos.
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impresso a essas unidades, sobretudo as rochas meta-
vulcanicas e metapelíticas, oblitera a identificação de 
bons marcadores estratigráficos. Uma excessão são 
os litotipos quartzo-arenosos mais grossos da Forma-
ção Santo Amaro. Outro fato marcante que dificulta o 
estabelecimento da identidade entre as duas forma-
ções são as ocorrências de mineralizações manganesí-
feras aparentemente de mesma tipologia, presente em  
ambas as unidades.

No limite sul-sudeste da área de ocorrência, o Grupo 
Barbacena está em contato com o Gnaisse Caatinga e 
com a Suíte Alto Maranhão. No limite noroeste está em 
contato com o Supergrupo Minas. Em geral, estes con-
tatos são controlados por estruturas de direções NE-SW 
e NW-SE que foram geradas ou reativadas durante a 
Orogênese Transamazônica. As foliações mergulham 
para sul, com a superposição sucessiva de sudeste para 
noroeste das unidades mais jovens sobre as mais antigas, 
representadas nessa sequência pelo Gnaisse Caatinga 
(2111.3 ±3.5 Ma - neste trabalho), pelo Grupo Barba-
cena (Formação Mutuca > 2.220 Ma) e pelo Supergrupo 
Minas. Nos arredores de Lagoa Dourada (Folha Entre 
Rios de Minas) são comuns as intercalações de bandas 
métricas entre Gnaisse Caatinga e anfibolitos da For-
mação Mutuca. Os granitoides Alto Maranhão, embora 
deformados contemporaneamente com Grupo Barba-
cena, mostra em alguns locais uma relação de intrusão 
preservada com as unidades metessedimentares da  
Formação Lafaiete.

Cronoestratigrafia

Inicialmente Noce et al. (2000) dividiram os plutons 
do Cinturão Mineiro em dois conjuntos, baseados em 
assinaturas isotópicas Rb-Sr e Sm-Nd. O primeiro grupo 
compreenderia rochas com forte assimilação de com-
ponentes crustais arqueanos, marcada por valores de 
ENd(2,0 Ga) entre -3,8 e -11 e razões 87Sr/86Sr(i) elevadas (≈ 
0,710-0,758), aliadas a idades-modelo TDM no intervalo  
3,07-2,62 Ga. O segundo grupo compreenderia rochas 
derivadas de fontes proterozoicas mais juvenis, com ida-
des modelo TDM no intervalo 2,43-2,27 Ga com valores de 
ENd(2,0 Ga) entre entre -2,8 e +1,3 e baixas razões 87Sr/86Sr(i) 
(≈ 0,702-0,704).

Com evolução desse conhecimento, os trabalhos 
de Teixeira et al. (2005), Noce et al. (2007), Ávila et al. 
(2012) e Heilbron et al. (2010) são convergentes na inter-
pretação de que a granitogênese responsável pela for-
mação de parte dos plutons intrusivos nestas unidades 
vulcanossedimentares, ou aflorantes nas imediações 
destes domínios, estiveram correlacionados a recicla-
gem de segmentos de crosta oceânica em zonas de 
subducção. Esses segmentos teriam como remanes-
centes do magmatismo máfico precursor, as unidades 

máfico-ultramáficas metamorfisadas presentes nas uni-
dades basais das sequências vulcanossedimentares do 
Cinturão Mineiro, representado pelas faixas Nazareno, 
Dores de Campos e Rio das Mortes. Em relação às uni-
dades supracrustais metassedimentares correlacionadas, 
estudo de proveniência apresentado por Teixeira et al. 
(2012b) indicou possíveis áreas-fontes de sedimentos 
e estabeleceu idades máximas de deposição para as 
sequências posicionadas à sul (Faixa Nazareno e Dores 
de Campos) e a norte (Faixa Rio das Mortes) da Falha do 
Lenheiro. Contudo, com a finalidade de melhor compre-
ensão das relações cronoestratigráficas entre as compar-
timentações dessas sequências vulcanossedimentares, 
as características geocronológicas e isotópicas de cada 
uma são explanadas a seguir.

Faixa Nazareno

As rochas metamáficas e máficas da Faixa Nazareno 
registram idades U-Pb em zircão de 2220 ± 3 Ma, 2267 
± 4 Ma e 2223 ± 4 Ma (U-Pb LA-ICPMS), obtidas respec-
tivamente no Gabro Sebastião da Vitória (VALENÇA et 
al., 2000) e nos anfibolitos da Ferrovia do Aço e Córrego 
do Lajedo (ÁVILA et al., 2012). Idades modelo Sm-Nd TDM 
no intervalo entre 2,7 e 2,8 Ga e valores de ENd(2.2Ga) entre 
-0,11 e -1,45 são reportados por Teixeira et al. (2005) e 
Ávila et al. (2012) para anfibolitos dessa sequência. 

Granitoides intrusivos na Faixa Nazareno apresen-
taram idades de cristalização U-Pb (SHRIMP e TIMS) e 
207Pb-206Pb (evaporação em zircão) entre 2227 e 2101 Ma. 
A assinatura isotópica Sm-Nd e Rb-Sr desses granitoides 
é registrada por idades-modelo Sm-Nd TDM balizadas no 
intervalo 2,30-2,64 Ga, valores de ENd(t) situados entre 
+1,8 e -6,1 e razões 87Sr/86Sr(i) entre ≈ 0,7032-0,7605 
(CHERMAN e VALENÇA, 2005; TEIXEIRA et al., 2005 e 
2008; ÁVILA et al., 2006; ÁVILA et al., 2010; SILVA et al., 
2012). Com relação as unidades metassedimentares dessa 
sequência, Teixeira et al. (2012) apresentaram idades de 
proveniência obtidas em zircão de um quartzito dessa 
unidade em 64 grãos distribuídos em cinco populações 
principais com datações 207Pb/206Pb nos intervalos 2047-
2210 Ma, 2210-2316 Ma, 2316-2592 Ma, 2592-2816 Ma 
e uma pequena população mais jovem que 2816 Ma. A 
datação mais jovem obtida de 2047 Ma, baliza a idade 
máxima de deposição dos sedimentos formadores do 
protólito desta rocha. Os resultados caracterizam um 
episódio de deposição que envolveu o retrabalhamento 
do substrato máfico-ultramáfico e erosão de unidades 
riacianas, como a Suíte Serrinha (ÁVILA, 2000; ÁVILA 
et al., 2006) - correlacionada com a evoluçao de um 
arco magmático (e.g. ÁVILA et al., 2006) - e os próprios 
plutons aflorantes nesse domínio. Porém o diacronismo 
entre os intervalos de idades obtidos nesse quartzito, 
as idades obtidas na unidade máfico-ultramáfica dessa 
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sequência e as idades dos granitoides que a intrudem 
sugerem que deposição desta unidade metassedimentar 
pode não estar atrelada à evolução desse greenstone belt 
e representaria uma unidade mais jovem.  

Faixa Dores de Campos

Um anfibolito da Faixa Dores de Campos foi datado 
pelo método U-Pb – SHRIMP em zircão e forneceu uma 
idade de cristalização para o protólito dessa rocha de 
2255 ± 51 Ma (ÁVILA et al., 2012). Análises Sm-Nd de 
anfibolitos dessa sequência obtidas pelos autores for-
neceram idades-modelo Sm-Nd TDM entre 2,2 e 2,5 Ga 
associadas a valores de ENd(2.2Ga) variando de -2,5 a +3,6. 
Esses valores indicam um magmatismo predominante-
mente juvenil gerado por extração de fonte magmática 
mantélica riaciana. Os valores de ENd(2.2Ga) mais fortemente 
negativos confirmam contaminação crustal durante 
colocação dos magmas máficos do protólito na crosta  
(ÁVILA et al., 2012). 

Os granitoides intrusivos nesse domínio apresentam 
idades de cristalização U-Pb (TIMS e LA-ICP-MS) entre 
2120 – 2199 Ma (ÁVILA et al., 2006; SILVA et al., 2012). 
A assinatura isotópica desses plutons é marcada por 
idades-modelo Sm-Nd TDM entre 2,50 - 3,60 Ga associada 
a valores de ENd(t) entre -0,60 e -13,3 e razões 87Sr/86Sr(i) 
entre ≈ 0,7044-0,8601 (ÁVILA et al., 2006; SILVA et 
al., 2012). Esses parâmetros isotópicos indicam que os 
magmas geradores desses granitos foram gerados por 
anatexia de fontes crustais maduras, de idade arqueana. 

Um estudo de proveniência em diamictito correla-
cionado a Faixa Dores de Campos formado de clastos 
de rochas (vulcânicas e subvulcânicas) félsicas, metaul-
tramáficas e metamáficas foi apresentado por Teixeira 
et al. (2012). Quatro populações de zircões com idades 
207Pb/206Pb definidas nos intervalos 2112-2170 Ma, 2170-
2212 Ma, 2212-2327 Ma foram identificadas pelos auto-
res, além de uma população com idade superior a 2327 
Ma e range de variação limitado ao Paleoproterozoico. A 
idade máxima para a sedimentação da bacia que originou 
o protólito desse deste diamictito foi estabelecida em 
2112 Ma, de acordo idade fornecida pelo zircão mais 
jovem datado. Assim como obtido em quartzito da Faixa 
Nazareno, as idades das populações de zircão exclusiva-
mente paleoproterozoicas e idade máxima de sedimenta-
ção em 2112 Ma são mais jovens e diacrônicas em relação 
ao magmatismo máfico e granitogênese correlacionada 
a esta unidade. O acervo de resultados obtidos sugere 
que os protólitos dessas rochas supracrustais podem ter 
sido originados em uma etapa de sedimentação tardia, 
não correlacionada a evolução da faixa greenstone belt, 
que envolveu soerguimento e erosão do substrato máfico 
bem como a erosão dos plutons riacianos correlacionados 
a evolução desse segmento crustal.

Faixa Rio das Mortes

A Faixa Rio das Mortes corresponde a sequência 
vulcanossedimentar do Grupo Barbacena na área car-
tografada por este projeto, entre as folhas Conselheiro 
Lafaiete e Entre Rios de Minas, ao norte da Falha do 
Lenheiro. Os anfibolitos Alto do Mama Rosa e Caburu, 
correlacionáveis às unidades litodêmicas da Formação 
Mutuca, apresentaram idades de cristalização U-Pb- 
LA-ICP-MS em zircão de 2231 ± 5 e 2202 ± 11 (ÁVILA 
et al., 2012), este último também com uma idade de 
metamorfismo de 2192 ± 6 (U-Pb-SHRIMP; TEIXEIRA 
et al., 2005). Em geral, as idades Sm-Nd TDM obtidas em 
anfibolitos dessa sequência (TEIXEIRA et al., 2005; ÁVILA 
et al., 2012) são exclusivamente arqueanas e variam de 
2,7 a 3,7 Ga com valores de ENd (2.2 Ga) oscilando no inter-
valo entre +0,10 e -1,5. 

As idades de cristalização dessas rochas metamáfi-
cas definem um intervalo de idades mais jovem que as 
idades do magmatismo máfico conhecido a sul da Falha 
do Lenheiro, nas Faixas Dores de Campos e Nazareno. Os 
valores de ENd(t) atrelado as idades-modelo Tdm indicam 
que os magmas primordiais desse magmatismo máfico 
derivaram de fontes juvenis refertilizadas ou que sofre-
ram assimilação de componentes crustais mais antigos, 
de idades invariavelmente arqueanas. Essa assinatura 
isotópica é semelhante a assinatura do magmatismo 
máfico da Faixa Nazareno que registra unicamente ida-
des-modelo TDM arqueanas e valores de ENd(t) negativos 
a levemente positivos. Porém apresenta diferenças com 
relação aos anfibolitos da Faixa Dorres de Campos, que 
mostram idades Tdm paleoproterozoicas e intervalo de 
valores de ENd com maior amplitude, mostrando assimi-
lação de componentes crustais.

Plutons granitoides aflorantes no domínio da Faixa 
Rio das Mortes vem apresentando idades de cristalização 
entre 2121 – 2191 Ma (U-Pb SHRIMP e TIMS; 207Pb/206Pb 
por evaporação de zircão - ÁVILA et al., 2000; TEIXEIRA et 
al., 2005 e 2008; NOCE, 1995; MARTINS, 2008). Idades- 
modelo Sm-Nd (TDM) conhecidas nesses plutons estão 
posicionadas no intervalo entre 2.47 e 2.72 Ga e estão 
atreladas a valores de ENd(t) negativos com variação entre 
-0,5 e -5,6 (ÁVILA et al., 2000; TEIXEIRA et al., 2005 e 
2008; NOCE, 1995; MARTINS, 2008). Esses parâmetros 
mostram que a gênese dos magmas primordiais desses 
plutons envolveu fontes crustais juvenis proterozoicas e 
fontes crustais neoarqueanas, mais evoluidas. As razões 
87Sr/86Sr(i) reportadas para estes granitoide entre ≈ 0,7032 
e 0,7605 (ÁVILA et al., 2000; TEIXEIRA et al., 2005 e 2008) 
sustentam uma possível contaminação ou assimilação de 
componentes siálicos durante instalação das câmaras 
magmáticas na crosta. 

As idades-modelo TDM observada nesses granitoi-
des registram uma herança isotópica que denota forte 



| 104 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

semelhança com os granitoides intrusivos na Faixa Naza-
reno, cuja assinatura isotópica sugere uma gênese atre-
lada a fontes com evolução entre o Neoarqueano e o 
Sideriano, porém apresentam distinção com relação as 
idades-modelo dos granitoides aflorantes no domínio da 
Faixa Dores de Campos, cujas fontes teriam envolvimento 
de componentes isotópicos exclusivamente arqueanos. 
Porém, os valores de ENd(t) observados nesses granitoides 
contrastam com a assinatura caracterizada nos grani-
toides aflorantes no domínio da Faixa Nazareno, que 
indica fontes magmáticas diversas, juvenis e evoluídas. 
Em contrapartida, os valores de ENd(t) com tendência 
exclusivamente negativa observado nos granitoides da 
Faixa Rio das Mortes são também observados nos plu-
tons da Faixa Dores de Campos, sugerindo que fontes 
crustais mais evoluídas foram predominantes na gênese 
dessas rochas. 

Com relação unidades metassedimentares da Faixa 
Rio das Mortes, estudo de proveniência foi realizado 
por Teixeira et al. (2012a) em 85 grãos obtidos em filito 
quartzoso associado a gonditos. A associação espacial 
entre filito e gonditos remete a uma unidade gerada em 
ambiente de deposição clasto-químico, decorrente da 
evolução da sequência vulcanossedimentar ou apenas um 
subambiente com características petrológicas específicas, 
que neste trabalho equivale a Formação Santo Amaro, 
unidade metassedimentar clasto-química posicionada 
no topo do Grupo Barbacena.

Os autores supracitados obtiveram uma população 
de zircões com idades predominantemente siderianas 
situadas entre 2300-2490 Ma, uma população numeri-
camente subordinada com idades neoarqueanas além 
de um grão mais jovem com idade riaciana, datado em 
2165 Ma. Esse último resultado foi interpretado como a 
idade máxima de sedimentação na gênese dos protólitos 
dessa unidade. Os dados sugerem que essa bacia teria 
sido formada pelo aplainamento de pequenos segmentos 
de crosta ensiálica mais antigos (Ortognaisse Resende 
Costa/2358 Ma – TEIXEIRA et al., 2012b; Gnaisse Caa-
tinga/2151 Ma – neste trabalho) e/ou arcos magmáticos 
mais jovens (Granito-gnaisse Fé/2191 Ma- TEIXEIRA et 
al., 2008) e ainda seria intrudida por plutons com idades 
entre 2121-2131 Ma (granitoides Mama Rosa e Ritápolis, 
Diorito Brumado – ÁVILA, 2000, Suíte Alto Maranhão – 
NOCE et al., 1998). Em específico, a assinatura geoquímica 
e isotópica da Suíte Alto Maranhão, que também intrude 
a Formação Mutuca na área do projeto sugere uma deri-
vação mantélica (e.g. NOCE, 2005; MARTINS, 2008) 

3.9.2. Supergrupo Minas (A4PP1m)

O Supergrupo Minas é constituído predominante-
mente por sedimentos plataformais, empilhados em 
quatro grandes unidades que totalizam mais de 4.000 

metros de espessura, depositadas em discordância ero-
siva sobre as rochas deformadas do Supergrupo Rio das 
Velhas (DORR II, 1969). 

A unidade basal é o Grupo Caraça, que é composto 
por metassedimentos clásticos grossos a finos, com 
quartzitos e conglomerados da Formação Moeda na base 
e os filitos da Formação Batatal no topo, também em con-
tato transicional. Igualmente em contato transicional e 
sobreposto a este, ocorrem as rochas metassedimentares 
químicas do Grupo Itabira, com os itabiritos da Formação 
Cauê na base, e os depósitos carbonáticos da Formação 
Gandarela no topo. Acima desta sequência e em discor-
dância erosiva, ocorre a sequência clasto-química do 
Grupo Piracicaba, que é dividida, da base para o topo, 
nas formações Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e 
Barreiro. Sobre o Grupo Piracicaba ocorre a sequência 
vulcanossedimentar do Grupo Sabará, depositada em 
discordância erosiva (DORR II, 1969). 

Na área do projeto (Figura 3.93), na Folha Igarapé, 
aflora a sequência estratigráfica completa do Supergrupo 
Minas ao longo da serra do Curral ocidental, cartografada 
em escala 1: 25.000 por Simmons (1958 – Folha Fecho 
do Funil; 1961 - Folha Igarapé) com integração realizada 
por Dorr II (1969) em escala 1:150.000. 

Nos extremos noroeste e nordeste, respectivamente 
das folhas Conselheiro Lafaiete e Entre Rios de Minas, 
foram cartografadas, também em escala 1: 25.000, as 
unidades metassedimentares da então “Série Minas”, 
denominadas informalmente de grupos Inferior, Médio 
e Superior por Guild et al. (1957 - quadrícula Jeceaba) 
e posteriormente correlacionadas aos grupos Caraça, 
Itabira e Piracicaba (DORR II, 1969).

Uma compilação e integração deste trabalho de 
mapeamento da equipe DNPM-USGS (sintetizado em Dorr 
II 1969) foi executada, para toda a região do Quadrilátero 
Ferrífero, pelo IGA (Instituto de Geociências Aplicadas), 
em escala 1: 50.000, com apresentação dos resultados 
nos anos de 1982 (Folha Brumadinho) e 1983 (Folha 
Igarapé). O Projeto Correção das Bases Cartográficas e 
Geológicas do Quadrilátero Ferrífero (BALTAZAR et al., 
2005) reuniu, em uma só base cartográfica corrigida, 
a geologia disponível em escala 1:25.000, para o Qua-
drilátero Ferrífero, resultante dos projetos de mapea-
mento geológico DNPM/USGS (1946/1964) e DNPM/
CPRM (1992/1996). 

Uma síntese destes dois trabalhos de integração está 
representada na cartografia do presente Projeto, em 
escala 1: 100.000, com observações de campo em perfís 
selecionados em áreas de afloramentos dos supergrupos 
Minas e Rio das Velhas, com proposta de subdivisão deste 
último em unidades informais.

Sequências de rochas correlacionadas com o 
Supergrupo Minas, não divididas, foram cartografadas 
nas folhas Entre Rios de Minas e Divinóplis, na primeira 
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Figura 3.93 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Supergrupo Minas com relação às 
unidades arqueanas e paleoproterozoicas na área do projeto Campo das Vertentes.

ao longo do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso que 
constitui prolongamento das rochas da unidade que 
afloram na Serra de Itabirito. Na Folha Divinópolis, 
quartzitos, xistos e formações ferríferas correlacionadas 
ao Supergrupo Minas ocorrem ao longo da Zona de 
Cisalhamento Cláudio, que constitui um lineamento em 
prolongamento a serra de Itatiaiuçu onde o Supergrupo 
Minas está melhor representado.

Supergrupo Minas Indiviso

Na Folha Divinópolis as rochas supracrustais associa-
das ao Supergrupo Minas, afloram em uma faixa restrita 
e alongada, estruturalmente controlada ao longo da 
Zona de Cisalhamento Cláudio, por uma extensão de 
aproximadamente 40 km. 

Os melhores afloramentos desta unidade estão em 
encostas de pequenos morrotes, cortes de estradas e 
materiais dispersos em superfície. Predominam quartzitos 
(Figura 3.94a), mais resistentes aos processos erosivos, em 
associação com mica xistos, em geral saprolitizados, de 
coloração amarelada a avermelhada. Os quartzitos estão 
sempre bastante intemperizados e exibem coloração 
amarelada, com granulação fina a média. Estas rochas 
estão comumente foliadas, milonitizadas e recristalizadas. 
Rochas metassedimentares ferruginosas, metapelitos, 
metacherts e níveis ricos em hematita são subordinados. 
Na localidade de Santo Antonio da Serra, município de 

Carmo do Cajuru (afloramento EA-049/DB-228; UTM: 
546190E/7761958N) existe uma mina de minério de 
ferro em atividade, que lavra uma formação ferrífera 
bandada correlacionada aos itabiritos da Formação Cauê 
(Figura 3.94b). Neste local é possível observar injeção de 
pequenos plútons graníticos cortando e gerando auréolas 
de magnetita. Sequências metassedimentares formadas 
por quartzitos micáceos de granulação fina à média, 
intercaladas por xistos avermelhados, são comumente 
observadas. Tectonitos com foliação milonítica, em rochas 
dominantemente quartzosas, apresentam grãos de 
quartzo e feldspato estirados e por vezes ocorre material 
rítmico, mostrando intercalações de um quartzito fino 
com um quartzito mais micáceo.

Microscopicamente os quartizitos são caracterizados 
por uma textura granoblástica e por vezes milonítica, 
sendo comumente de granulação fina a média. O quartzo, 
o mineral dominante, ocorre em cristais de até 2 mm, e 
por vezes, se mostra em porfiroclastos tipo sigmoides e 
policristalinos. Alguns porfiroclastos são monocristalinos e 
comumente demonstram subgrãos orientados na mesma 
direção da foliação. O grupo de minerais acessórios e 
secundários é composto por: biotita, sericita, opacos, 
cianita, silimanita, anfibólios, diopsídio, titanita e zircão.  
Os minerais opacos, em grande parte são originados da 
alteração da biotita, que localmente, ainda pode ser 
distinta da sericita. Ocorre muito material oxidado de 
cores amarela a vermelha preenchendo microfraturas.
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Figura 3.94 - Supergrupo Minas Indiviso: (a) Quartzito e (b) Formação ferrífera ao longo da Zona de Cisalhamento 
Cláudio.

A B

Na Folha Entre Rios de Minas, o Supergrupo Minas 
indiviso é, quase sempre, estruturalmente controlado 
pela Zona de Cisalhamento Jeceaba-Bom Sucesso. Por 
maior resistência à erosão, quartzitos e formações fer-
ríferas bandadas predominam amplamente ao longo 
dessa estrutura. Os quartzitos são similares àqueles 
descritos na Folha Divinópolis enquanto que as forma-
ções ferríferas também podem ser correlacionadas aos 
itabiritos da Formação Cauê, Grupo Itabira. Entretanto, 
em algumas exposições podem ocorrer pacotes relati-
vamente espessos de micaxistos alterados, intercalados 
com quartzitos e formações ferríferas. Estas formações 
ferríferas são corpos lenticulares ou estratiformes for-
mados por delgadas sucessões de leitos de magnetita e 
quartzo, além de quartzitos ferruginosos magnetíticos. 
Concentrações econômicas de ferro nessas formações 
ferríferas permitem que essa rocha seja lavrada em uma 
mina na região de Ouro Fino.

Grupo Caraça (A4PP1mc) 

Esta unidade foi cartografada inicialmente em escala 
1: 25.000 pela equipe USGS-DNPM (1946-1964) ao longo 
de todo o flanco meridional das serras Azul, Itatiaiuçu, 
Farofas, Fecho do Funil, Três Irmãos e Jangada, que são 
denominações locais da serra do Curral ocidental, na 
Folha Igarapé. Neste trabalho, na parte oriental da área 
de ocorrência, esta unidade está dividida entre as forma-
ções Moeda e Batatal. Na parte ocidental, esta unidade 
permanece indivisa.  

O Grupo Caraça (indiviso) aflora no domínio das 
serras Azul e Itatiaiuçu. Os litotipos predominantes 
são quartzitos de granulação variada, quartzitos 
sericíticos interestratificados e filitos. Nas serras 
das Farofas, Fecho do Funil, Três Irmãos e Jangada, 
onde prevalecem as subdivisões litoestratigráficas 
dessa unidade, a Formação Moeda, unidade basal do 
Grupo Caraça, aflora com acamamento mergulhando 
em ângulo subvertical, com direção paralela ao 

alinhamento E-W da serra, e ocorre sobreposta às rochas 
metassedimentares pelíticas da Formação Batatal. Nesta 
região, a Formação Batatal está em contato transicional 
com a Formação Moeda onde as unidades exibem  
acamamentos concordantes. 

No domínio de toda extensão da Serra do Curral 
a unidade é contituida de quartzito cinza-claro fino a 
grosso, com intercalações de filito, níveis de arenito 
grosseiro, mal selecionado com grãos angulosos (grit) 
e lentes de conglomerado oligomítico e polimítico 
embora de forma geral, rochas metapelíticas mais finas 
como filitos de cor cinza a marrom, filitos vermelhos 
alterados e eventualmente filitos carbonosos sejam  
mais característicos. 

Grupo Itabira (A4PP1mi)

O Grupo Itabira aflora na Folha Igarapé ao longo de 
toda a extensão da serra do Curral Ocidental. Na parte 
leste deste segmento, a base desta unidade, represen-
tada pela Formação Cauê, está sobreposta aos filitos 
da Formação Batatal, do Grupo Caraça. Ainda na parte 
leste, na região da Serra das Gaivotas, a Formação 
Gandarela, unidade de topo do Grupo Itabira, junto 
com a Formação Cauê, unidade com a qual também 
ocorre em contato normal, está localmente invertida 
por efeito de dobramento. Na metade oeste da serra 
do Curral ocidental, onde a mesma recebe as denomi-
nações locais de serras Azul e Itatiaiuçu, a Formação 
Cauê está sotoposta ao Grupo Caraça indiviso, em uma 
situação de inversão estratigráfica por efeito de dobras  
e falhas reversas. 

A Formação Cauê é constituída de formação fer-
rífera hematítica (itabirito), itabirito dolomítico e filito 
com lentes de hematita compacta e pulverulenta. A 
Formação Gandarela é constituída por filito dolomí-
tico marrom-amarelado, itabirito dolomítico, itabirito e 
dolomito cinzento. Localmente também ocorre calcário 
magnesiano e itabirito dolomítico com filito.
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Grupo Piracicaba (PP12mp)

A sucessão estratigráfica completa do Grupo Piraci-
caba aflora ao longo do flanco norte da serra do Curral 
ocidental na Folha Igarapé. A Formação Cercadinho, 
unidade basal da unidade, foi cartografada por toda a 
extensão da serra. Na metade leste, a Formação Cerca-
dinho está sobreposta à Formação Gandarela, topo do 
Grupo Itabira e na metade oeste, está assentada direta-
mente sobre a Formação Cauê. A Formação Cercadinho 
está sobreposta às formações Fecho do Funil, Taboões 
e Barreiro. Esta última ocorre somente na metade leste 
da Serra do Curral ocidental. Na metade oeste da serra, 
o acamadamento do pacote metassedimentar apresenta 
inversão e ocorre com baixo a médio ângulo de mergulho 
para sul, por efeito de inversão tectônica que naquele 
local coloca rochas do Supergrupo Rio das Velhas sobre 
as rochas do Supergrupo Minas. Na metade leste da 
serra o acamadamento tende, em geral, a mergulhar 
com medio a alto ângulo, ora para norte, ora para sul, 
denotando forte dobramento do pacote.

A Formação Cercadinho é constituída de quartzito 
ferruginoso de cor cinza, filito ferruginoso, filito prate-
ado, quartzito e pequenas intercalações de dolomito. 
Localmente ocorre conglomerado. A Formação Fecho 
do Funil é formada por filitos, filito dolomítico variando 
entre cinzento, marrom escuro e branco prateado além 
de lentes dolomitos impuros, silicosos. A Formação Tabo-
ões é formada por característico quartzito cinzento muito 
fino, puro e maciço. A Formação Barreiro é constituída 
de filito vermelho e filito grafitoso cinza escuro a negro. 

Grupo Sabará (PP2sb)

Unidade de topo do Supergrupo Minas, esta unidade 
foi originalmente definida como Formação Sabará (GAIR 
1958) na localidade-tipo situada ao norte da cidade de 
Sabará, onde o rio das Velhas corta a serra do Curral. A 
elevação dessa unidade à categoria de grupo foi proposta 
por Renger et al. (1994), em concordância com proposta 
feita anteriormente por Barbosa (1968) e Ladeira (1980), 
devido a sua espessura estratigráfica estimada e por 
compreender uma sequência com faciologia diferenciada 
em relação às unidades subjacentes. O Grupo Sabará é 
a unidade de maior espessura do Supergrupo Minas, 
alcançando entre 3000 e 3500 metros na localidade-tipo 
(DORR II, 1969). A composição litológica global desta 
unidade inclui sedimentos clásticos variados, desde con-
glomerados, filitos, filitos grafitosos, metadiamictoides 
até tufos e rochas vulcânicas máficas e ácidas (COSTA, 
1961; BARBOSA, 1968; DORR II, 1969; FERRARI, 1980). 

Os sedimentos formadores dos protólitos do Grupo 
Sabará foram depositados em discordância sobre as 
rochas metassedimentares clasto-químicas do Grupo 

Piracicaba e está sobreposto, em discordância angular 
pelo Grupo Itacolomi, nas folhas Ouro Preto e Santa Rita 
Durão. No flanco norte da serra do Curral pode estar 
fortemente metamorfisada pela intrusão de granitos 
mais jovens (DORR II, 1969; NOCE, 1995). Na área do 
projeto, esta unidade aflora na Folha Igarapé, ao norte 
da Serra do Curral ocidental onde foi cartografada por 
Pomerene (1955 e 1964) e Simmons (1959). Nessa parte 
da Serra do Curral está em contato com rochas metavul-
cânicas e metassedimentares do Grupo Nova Lima, além 
de granitos e gnaisses do substrato siálico: este contato 
ocorre ao longo de falha extensional normal (CHEMALE 
JR. et al., 1994; ALKMIM e MARSHAK, 1998). Ao longo de 
toda estrutura no flanco sul da Serra do Curral, o Grupo 
Sabará ocorre em contato concordante com as rochas 
metassedimentares das formações Barreiro, Fecho do 
Funil e Cercadinho, ambas do Grupo Piracicaba. 

Na Folha Igarapé os litotipos dominantes são meta-
pelitos laminados a bandados, muito intemperisados. Em 
geral, os litotipos são metapelíticos e estão dispostos em 
camadas sucessivas, rítmicas, de espessuras milimétricas 
a centimétricas, caracterizando sequências turbidíticas 
distais metamorfisadas. 

As cores exibidas pelo acamamento das rochas meta-
pelíticas são esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas, 
porém, predominam tons arroxeados. Nesta sequência 
metassedimentar argilo-síltica, comumente mostrando 
uma laminação milimétrica (Figura 3.95a), pode ocorrer 
um bandamento centimétrico (Figura 3.95b), ora repre-
sentado por bandas argilosas mais espessas, com cores 
de alteração vermelho-arroxeadas, ora de bandas mais 
claras, branco-amareladas.  Algumas destas bandas, de 
cor amarelo-ocre, são sugestivas de camadas de rochas 
metamáficas (metabasaltos) alteradas (Figura 3.95c). Ban-
das, variegadas de manchas arredondadas a ovaladas, são 
sugestivas de metatufos e rochas piroclásticas metamor-
fisadas (Figura 3.95d). Em um local no perfil São Joaquim 
de Bicas-Nossa Senhora da Paz, no trevo para Igarapé, 
ocorre imerso no solo argiloso de alteração do metape-
lito, um bloco placoide de formação ferrífera brechada. 
Em geral, predominam rochas metapelíticas argilosas, 
com espessas bandas de ritmitos na fração argila-silte. 
Entretanto, não raro ocorrem domínios de metassiltitos, 
onde ocorre subordinado níveis de metargilito, com cor 
de alteração vermelha característica. Ocasionalmente 
bandas, originalmente argilosas, vão progressivamente 
ficando mais bem micáceas e os litotipos assumem o 
aspecto de xistos sericíticos cinzentos.

Na margem da rodovia BR-381 (utm: E571230/
N7777352) ocorre um pacote metassedimentar con-
glomerático formado de matriz argilosa, xistosa, com 
seixos alterados arredondados e estirados de cor branca 
e composição quartzo-feldspática/argiloso (leucogra-
nito?), bem como com seixos de quartzito cinzentos. 
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Este metargilito conglomerático, que pode ser classi-
ficado como um diamictito, apresenta acamamento 
verticalizado e orientado para a direção este-oeste, com 
espessura em torno de 60 m. O litotipo na exposição está 
bastante deformado e aparentemente está em contato, 
para sul, com metargilitos cinza-esbranquiçados que 
apresentam, por sua vez, finas intercalações de argilitos 
pretos carbonosos. 

O bandamento/laminação composicional dos metar-
gilitos dominantes e uma xistosidade que a corta são 
subparalelas, com direção próxima E-W e mergulhos com 
médio e alto ângulo para sul, indicando dobramento com 
vergência para norte. Apenas localmente é observado 
dobramento, em escala de afloramento, com vergência 
para sul.

3.9.2.1. Relações Cronoestratigráficas

Estratigrafia e contatos

Na Folha Igarapé ao sul da serra do Curral Ocidental, 
o Supergrupo Minas está em contato com a sequência 
vulcanossedimentar do Grupo Nova Lima. A oeste da 
Serra do Curral, o Supergrupo Minas está em contato 
com o Ortognaisse Souza Noschese. Com o Grupo Nova 

Lima, um contato por falha inversa é caracterizado pela 
sobreposição das rochas do Grupo Nova Lima, topo do 
Supergrupo Rio das Velhas, com os quartzitos da For-
mação Moeda, unidade basal do Supergerupo Minas. 
Nessa região, o empilhamento metassedimentar está 
invertido e mergulha para sul, com alto a médios ângulos. 
Com relação ao Ortognaisse Souza Noschese, o contato 
com rochas metassedimentares do Supergrupo Minas 
ocorre por falha normal, onde as rochas supracrustais 
mergulham em alto ângulo para norte.

A norte, os contatos entre o Supergrupo Minas com 
a Unidade Metamáfica da sequência metavulcanosse-
dimentar do Grupo Nova Lima e com o Gnaisse Belo 
Horizonte ocorrem ao longo de falha normal (CHEMALE 
JR. et al., 1994; ALKMIM E MARSHAK, 1998). No sentido 
E-W, na continuidade e ao longo da Zona de Cisalhamento 
Cláudio, faz contato com o Gnaisse Cláudio.  Simmons 
(1961) cartografou na Folha Igarapé-Souzas (1:25.000) 
uma faixa do Gnaisse Souza Noschese em contato com as 
rochas metassedimentares do Grupo Sabará (ainda com 
a hierarquia de formação) na região da cidade de Igarapé. 

Entretanto, esta unidade metassedimentar apresenta 
um prolongamento para norte, para além da cidade de 
Sabará, onde este trabalho ao invés do Gnaisse Souza 
Noschese, cartografou o contato entre o Grupo Sabará e 

Figura 3.95 - Grupo Sabará: (a) metapelito argilo-síltico laminado; (b) metargilito bandado; (c) metapelito  
com bandas amarelo-ocre sugestivas de contribuição vulcânica máfica; (d) banda de provável metatufo  

em metargilito.

A B

C D
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o Grupo Nova Lima. Este fato já havia sido comprovado 
durante o mapeamento da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, executado pelo IGA (Instituto de Geo-
ciências Aplicadas) e apresentado nas folhas Igarapé e 
Brumadinho (1: 50.000), em 1982/1983, que resultaram 
da compilação e integração da geologia das quadrículas 
mapeadas em escala 1: 25.000 pela equipe USGS-DNPM, 
com modificações a partir de trabalhos de campo. 

Cronoestratigrafia

Renger et al. (1994), a partir de revisão detalhada e 
integração dos dados geocronológicos disponíveis para 
o Quadrilátero Ferrífero, discorreram sobre a evolução 
sedimentar do Supergrupo Minas estabelecendo, com 
razoável precisão, uma idade de deposição que remonta 
entre o final do Neoarqueanos e início do Paleoprotero-
zoico com a deposição dos protólitos dos metaconglo-
merados basais e quartzitos da Formação Moeda entre o 
Neoarqueano e o Paleoproterozoico, até cerca de 2.050 
Ma, final do Riaciano (Paleoproterozoico), quando ocor-
reu a deposição dos sedimentos que hoje constituem o 
topo do Grupo Sabará. 

No extremo sul-sudoeste do QF, nas folhas Casa de 
Pedra e São Julião (mapa geológico Casa de Pedra), e 
Jeceaba e Congonhas (mapa geológico Congonhas), Guild 
et al. (1957) cartografaram as litologias da então Série 

Minas como unidades informais, utilizando a denomina-
ção dos grupos Inferior, Médio e Superior. Posteriormente 
Dorr II (1969) correlacionou essas unidades, respecti-
vamente, com os grupos Caraça, Itabira e Piracicaba da 
estratigrafia formal, definida posteriormente pela equipe 
USGS/DNPM. Baltazar et al. (2005) correlacionaram os 
quartzitos basais e filitos superpostos da Unidade Inferior, 
respectivamente, com as formações Moeda e Batatal 
do Grupo Caraça. Os itabiritos da Unidade Média foram 
correlacionados com a Formação Cauê do Grupo Itabira, 
enquanto os filitos, com intercalações de quartzitos da 
Unidade Superior, com a Formação Cercadinho do Grupo 
Piracicaba. Aqui, neste trabalho, foi adotada a subdivisão 
de Dorr II (1969).

3.9.3. Grupo Itacolomi (PP23it)

O Grupo Itacolomi apresenta como localidade-tipo a 
Serra do Itacolomi, ao sul de Ouro Preto, onde repousa 
em discordância angular sobre o Grupo Sabará e as 
formações Barreiro e Fecho do Funil, do Grupo Caraça, 
ambos do Supergrupo Minas (LACOURT, 1935; BAR-
BOSA, 1968; DORR II, 1969).

Na área do Projeto Campo das Vertentes, esta unidade, 
constituida de quartzito, quartzo-sericita xisto e subordi-
nadamente filito, aflora no extremo norte da Folha Con-
selheiro Lafaiete, na Serra de Ouro Branco (Figura 3.96). 

Figura 3.96 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial Grupo Itacolomi com relação às unidades arqueanas e protero-
zoicas na área do Projeto Campo das Vertentes. Detalhe da zona ocorrência desta unidade no limite norte da Folha Conselheiro Lafaiete.
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Inicialmente esta unidade foi correlacionada com a 
unidade basal da Série Minas por Harder e Chamberlin 
(1915) e Guild et al. (1957) e posteriormente redefinida 
como Série Itacolomi por Guimarães (1931). 

Os trabalhos de Johnson (1955, 1962) cartografaram 
a unidade na Serra do Ouro Branco e propuseram uma 
correlação com o Grupo Caraça indiviso, então unidade 
basal da Série Minas, sobreposta, por sua vez, em dis-
cordância sobre a Série Rio das Velhas.

Na mesma linha de raciocínio, Simmons e Maxwell 
(1961) e Dorr II (1969) correlacionaram os quartzitos 
da Serra do Ouro Branco com o Quartzito Cambotas 
do Grupo Tamanduá posicionando-os na base da Série 
Minas, portanto sotopostos ao Grupo Caraça. Para Bar-
bosa (1969), entretanto, os quartzitos, conglomerados e 
filitos da extremidade oriental da Serra de Ouro Branco 
eram correlacionáveis ao Grupo Maquiné, unidade supe-
rior da Série Rio das Velhas.

Coube a Alkmim (1987) correlacionar a sequência 
de metarenitos e metaconglomerados da Serra de Ouro 
Branco com o Grupo Itacolomi, onde o autor caracte-
rizou nessa unidade seis litofácies, que forneceram os 
elementos para um modelo deposicional baseado em 
leques aluviais e sistemas fluviais braided, com transi-
ção para planície de maré. A sedimentação dos protó-
litos deste grupo teria ocorrido em depositos do tipo 
molassa (BARBOSA, 1968; DORR II, 1969; ALKIMIM 
e NOCE, 2006), em bacias restritas durante a fase de 
colapso da orogenia Transamazônica Paleoproterozoica 
(ALKIMIM e MARSHAK, 1998). Na Folha Conselheiro 
Lafaiete, esta unidade ocorre com uma pequena expres-
são. São quartzitos de cor branca e quartzitos sericíticos,  
foliados e milonitizados.

3.9.3.1. Relações Cronoestratigráficas

Aspectos da cronoestratigrafia isotópica desta uni-
dade foram inicialmente determinados por Machado 
et al. (1996), em estudo de proveniência com utilização 
de LA-ICP-MS e TIMS, realizado nas unidades metas-
sedimentares dos supergrupos Rio das Velhas e Minas 
além do Grupo Itacolomi. Entre os resultados obtidos 
com implicações para o Grupo Itacolomi, esses autores 
destacam uma idade de deposição < 2059 Ma para o 
Grupo Itacolomi e uma interpretação de que o Grupo 
Tamanduá, em sua área-tipo, poderia ser correlacio-
nado aos grupos Sabará ou Itacolomi. O trabalho de 
Hartmann et al. (2006) utilizando datação U/Pb-SHRIMP 
confirma uma idade de deposição < 2143 Ma para o 
Grupo Itacolomi. Considerando idades de metamor-
fismo de 2050-2030 Ma conhecidas ao final do Ciclo 
Transamazônico (MACHADO et al., 1992; NOCE, 1995), 
os autores postularam ainda que o Grupo Itacolomi 
não seria correlacionado ao Ciclo Transamazônico, pois 

além de unidades arqueanas, unidades metamorfiza-
das durante este ciclo também teriam atuado como  
fontes sedimentares.

3.10. MAGMATISMO MÁFICO-ULTRAMÁFICO 
PALEOPROTEROZOICO

3.10.1. Suíte Itaguara (PP3μi)

Essa unidade aflora na parte sudoeste da Folha Iga-
rapé (Figura 3.97). Sequências supracrustais a sudoeste 
do Quadrilátero Ferrífero têm sido relatadas na literatura 
do Cráton São Francisco Meridional e, normalmente, 
são correlacionadas aos supergrupos Rio das Velhas ou 
Minas. Comumente, as unidades máfico-ultramáficas 
encontradas nessas sequências vem sendo correlacio-
nadas às unidades basais do Supergrupo Rio das Velhas 
(MACHADO FILHO et al., 1983; GOULART, 2006; GOU-
LART e CARNEIRO, 2008). Nesse sentido são citadas em 
literatura as rochas ultramáficas da região de Itapecerica 
(OLIVEIRA, 1999; OLIVEIRA e CARNEIRO, 2001a), Rio 
Manso (PINHEIRO, 1998; ANDREATTA, 2007), Bonsu-
cesso/Morro das almas (MACHADO FILHO et al., 1983; 
BARBOSA, 1998), e da Sequência Acamadada Ribeirão 
dos Motas (SARM), bem definida em Carvalho Júnior  
et al. (1998a, b) e Carvalho Júnior (2001) como uma 
unidade máfico-ultramáfica plutônica.

Trabalhos de graduação em Engenharia Geológica 
da Universidade Federal de Ouro Preto entre 2003 e 
2004 (TEDESCHI, 2003; SILVA, 2003; CALDAS, 2004; 
CARVALHO, 2004; COSTA, 2004; MENEGHUIN, 2004; 
SANTOS, 2004; SOUZA, 2004; REIS, 2004), cartografaram 
metapiroxenitos e metaperidotitos entre os municípios de 
Itaguara e Rio Manso. Essas rochas afloram em segmento 
crustal localizado entre as cidades de Itaguara e o vilarejo 
de Bernardas, para a nordeste, onde dá lugar aos komati-
ítos do Morro da Onça (PINHEIRO, 1998; ANDREATTA e 
SILVA, 2007), aflorantes entre Bernardas e a cidade de Rio 
Manso. Em revisão a cartografia da área, Goulart (2006) 
caracterizou a ocorrência de Itaguara como um corpo plu-
tônico estratiforme de composição máfico-ultramáfica a 
qual denominou como Complexo Acamadado Itaguara-Rio 
Manso (CAIRM). O autor identificou uma auréola de meta-
morfismo de contato entre a intrusão, gnaisses do subs-
trato siálico (rochas dos complexos metamórficos Bonfim 
e/ou Campo Belo) e rochas metassedimentares psamo-
pelíticas presumivelmente arqueanas (Grupo Nova Lima). 
Rochas metamáficas que ocorrem ao redor da intrusão, 
por registrarem paragênese de grau metamórfico mais 
alevado, não possuirem estruturas ígneas preservadas e 
por não apresentarem correlações diretas com as rochas 
máficas e ultramáficas da intrusão, foram agrupadas em 
uma unidade informal denominada por Goulart (2006) de 
Unidade Metamáfica. Para esta unidade, o autor propôs 
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Figura 3.97 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial da Suíte Itaguara com relação às unidades 
arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.

inicialmente uma gênese diversa ou mesmo uma idade 
mais antiga que o CAIRM. Ainda com posicionamento 
cronoestratigráfico incerto e relações petrológicas entre 
essa unidade máfico-ultramáfica e os komatiitos do Morro 
da Onça em aberto, Goulart e Carneiro (2008) redefiniram 
a unidade para Sequência Acamadada Itaguara (SAI). No 
trabalho de Goulart e Carneiro (2010) foi apresentado 
um acervo de idades U-Pb-LA-ICP-MS que permitiram 
posicionar esta unidade no Paleoproterozoico entre 2,16-
2,03 Ga, separando as da SAI dos komatiítios do Morro 
da Onça, correlacionadas ao Grupo Quebra-Osso. Esses 
resultados serão mais bem abordados no item 3.10.1.1 
Relações Cronoestratigráficas.

Devido a esse trabalho ser embasado em mape-
amento e integração geológica na escala 1:100.000, 
onde muitas unidades informais correlatas ou não ao 
CAIRM não poderiam ser cartografadas, as rochas máfico- 
ultramáficas de Itaguara foram agrupadas e elencadas a 
categoria de suíte. Dessa forma, a Suíte Itaguara, inclui 
as rochas plutônicas máfico-ultramáficas do CAIRM e as 
rochas metatholeiiticas sem correlações genéticas que 
ocorrem nas imediações da intrusão máfico-ultramáfica. 
As exposições ocorrem em cortes talude ao longo da 
BR-381 e MG-040, em afloramentos rasos ou como 
blocos de coloração escura (Figura 3.98a, b) e com uma 
textura grossa e desenvolvimento de solo vermelho 
argiloso característico. 

De forma geral, a intrusão máfico-ultramáfica da 
Suíte Rio Manso é formada por metalherzolitos, metahar-
zburgitos, metawebsteritos, meta-ortopiroxenitos, meta-
gabronoritos, metagabros e anfibolitos. A mineralogia 
das rochas metaultramáficas é composta por orto e clino 
piroxênio, olivina (Figura 3.99a, b) e anfibólio em percen-
tagens variáveis, além de opacos, serpetina, flogopita, 
talco, espinélio. Nas rochas metamáficas, a mineralogia 
é formada de plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio, 
hornblenda, apatita, monazita e zircão.

O corpo apresenta acamamento magmático bascu-
lado com mergulhos predominantemente para NW e 
alguns litotipos registram pico metamórfico de alcança 
fácies anfibolito superior e paragêneses de reequilíbrio 
desenvolvendo tramas e foliações superimpostas a tex-
turas cumuláticas preservadas. 

Em algumas lâminas analisadas texturas adcumuláti-
cas mono e poliminerálicas reliquiares são pseudomorfi-
zadas e superimpostas por foliação, não raro milonítica, 
marcada pela orientação de cristais de anfibólio (ver 
Figura 3.99d). Variedades mais finas comumente apre-
sentam texturas adcumuláticas mono e poliminerálica, 
enquanto as variedades de granularidade mais grossa 
tendem a apresentar textura heteradcumulática com 
ou sem a fase intercumulus. Textura mesocumulática 
reliquiar foi observada em amostra de metagabronorito. 
Em alguns casos as texturas ígneas estão superimpostas 
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Figura 3.98 - Suíte Itaguara. (a) afloramento em meia-encosta; (b) detalhe de bloco de rocha metaultramáfica em 
afloramento.

A B

por uma foliação milonítica (Figura 3.99c e d). Ocorrem 
ainda alguns afloramentos onde predomina nos litoti-
pos a textura do tipo mesh, fibrosa com tendência a 
textura lepidoblástica, superimposta as texturas ígneas  
reliquiares cumuláticas.

É possível observar em cortes de estrada e alguns 
afloramentos rasos, acamamentos cíclicos e intermiten-
tes com estratos cumuláticos apresentando espessuras 
centimétricas a métricas. São comuns as estratificações 

porfiríticas, de aspecto pegmatoide com gradação de 
granulometria ou intercalação com variedades de gra-
nulação mais fina. 

3.10.1.1. Relações Cronoestratigráficas

De acordo Goulart (2006), a Suíte Itaguara é intru-
siva em rochas do substrato siálico regional, correlacio-
nados aos complexos metamórficos Bonfim (Gnaisse 

Figura 3.99 - Fotomicrografias de rochas ultrabásicas da Suíte Itaguara: (a) cristal de ortopiroxênio cataclasado 
(ppx-LR294a); (b) olivina reliquiar e opacos recristalizados (ppl-LR294a); (c) foliação protomilonítica (ppx-LR188a); 

(d) foliação milonítica (ppx-LR288a).

A B

C D
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Souza Noschese) ou Divinópolis (gnaisses Fernão Dias 
ou Itapecerica) e em uma unidade psamo-pelitica for-
mada de quartzitos e xistos correlacionada ao Grupo 
Nova Lima/Supergrupo Rio da Velhas. Anfibolitos de 
afinidade tholeiitica mostrando recristalização estática 
e paragêneses de fácies anfibolito superior a granulito 
(plagioclásio+hornblenda+ quartzo) são também repor-
tadas como encaixantes (GOULART, 2006). Intrudindo 
este conjunto ocorrem ainda sistemas de diques máficos 
NW-SE (Lençóis 1) e NE-SW (Sistema Timboré) além 
de granitos a duas micas com granada e uma unidade 
máfica tardia, de natureza alcalina. Estas duas últimas 
unidades não são cartografáveis em escala regional, 
conforme adotado nesse trabalho.Um estudo isotópico 
apresentado para os komaiitos de Rio Manso por Kirk  
et al. (2008) forneceu uma idade-modelo Re-Os de 3054 
Ma. Durante estudos geocronológicos desenvolvidos 
sobre esta unidade por Goulart e Carneiro (2010), um 
anfibolito correlacionado às unidades encaixantes da 
Suíte Itaguara, forneceu uma idade (concordante) de 
cristalização U-Pb-LA-MC-ICPMS de 2159 ± 21 Ma. Duas 
análises realizadas pelos autores em metagabros das 
camadas metamáficas da Suíte Itaguara forneceram 
idades de cristalização (intercepto superior) de 2032 
± 14 Ma e 2065 ± 22. Uma análise em granito a duas 
micas com granada, indeformado, que corta quartzitos 
atribuídos ao Grupo Rio das Velhas e o acamamento bas-
culhado aflorante na parte centro-sul da Suíte Itaguara, 
forneceu idade de intercepto superior de 1984 ± 200. 
Apesar do erro elevado, o controle de campo permitiu 
que essa idade fosse interpetada como a melhor idade 
de cristalização para essas intrusões graníticas. Diante 
esses dados, os autores interpretam que a Suíte Itaguara 
teria sido intrudida entre 2159 e 2065 Ma e deformada /
metamorfisada entre 2065 e 1980 Ma, quando, durante 
evento de relaxamento crustal que envolveu anatexia, 
granitos a duas micas foram colocados e marcaram o 
final do metamorfismo.

3.11. MAGMATISMO MÁFICO FISSURAL 
PALEOPROTEROZOICO

3.11.1. Sistema Timboré PP2δti)

Diques de rochas gabróicas com direções gerais ENE- 
WSW foram descritos por Carneiro et al. (2007) em região 
a sudoeste da área do Projeto Campo das Vertentes 
(folhas Oliveira e Campo Belo) aos quais agrupou no 
Sistema Timboré. Segundo estes autores, os litotipos são 
holocristalinos, inequigranulares de granulação média 
a grossa com tendência a textura hiatal ou inequigra-
nular seriada e comumente com textura subofítica/ 
ofítica e intergranular.

Na área do projeto o Sistema Timboré foi carto-
grafado na porção central da folha Divinópolis onde 
está representado por um enxame de nove diques. A 
correlação foi baseada nas características petrográficas 
mesoscópicas e microscópicas dos litotipos e direção 
geral dos diques. Esses diques marcam morrotes alon-
gados ou alinhamento de blocos em meia-encosta. Por 
serem obliterados por diques de direção NW-SE, esse 
projeto propoem que o Sistema Timboré seja mais antigo. 

3.11.2. Sistema Lençóis 1 (PP4δl1)

Pinese (1997) descreveu na região de Lavras-Bom 
Sucesso-Perdões enxames de diques máficos de idade 
paleoproterozoica associados à evolução do Cinturão 
Mineiro. Nos mapas geológicos Campo Belo e Oliveira em 
escala 1: 100.000, Carneiro et al. (2007) cartografaram 
diques gabroicos correlacionados àqueles descritos por 
Pinese (1997) que foram agrupados no Sistema Lençois 1. 

O Sistema Lençóis 1 agrupa um enxame de diques 
de gabronorito com direções gerais NW-SE e poucas 
dezenas de metros de espessura (Figura 3.100). Esses 
diques são bem marcados nos mapas aerogeofísicos 
magnetométricos (derivada vertical e sinal analítico) 

Figura 3.100 - Diques do Sistema Lençóis 1: (a) crista de morro definida pelo dique; (b) aspecto típico de 
afloramento dos diques máficos.

A B
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que revelam uma continuidade dessas intrusões por 
centenas de quilômetros a partir do Lineamento Jeceaba- 
Bom Sucesso, centro-sul de Minas Gerais, em sentido 
noroeste, adentrando o Estado de Goiás. Na área do 
Projeto Campo das Vertentes, os diques dessa unidade 
estão cartografados nas folhas Divinópolis e Entre Rios 
de Minas. Alguns diques com esta direção, cartografados 
na porção oeste-noroeste da Folha Igarapé, também 
foram associados com esta unidade.

Em campo, esse litotipo aflora como blocos e 
matacões arredondados alinhados em meia -encosta. 
A alteração dessa rocha produz solos residuais de cor ver-
melho-arroxeado. Muitas vezes esse solo apresenta forte 
contraste com o solo de alteração de rochas encaixantes.

As rochas dessa unidade são maciças, de cor preta, 
granulação média, isotrópicas com textura subofítica 
característica observada em seção delgada. Apresentam 
contatos bruscos e retos com as encaixantes, mostrando 
apenas uma auréola de resfriamento muito delgada, de 
granulação mais fina. Idade Ar-Ar da ordem de 1.752 +/- 
15 Ma foi apresentada por Carneiro et al. (2007) para 
estes gabronoritos.

3.11.2.1. Relações Cronoestratigráficas

Estudos isotópicos Rb-Sr e K-Ar no Cráton São Fran-
cisco Meridional vêm apresentando idades isocrônicas 
em concentrados minerais e rocha total entre 1,86 e 1,5 
Ma (TEIXEIRA et al., 1988; CARNEIRO, 1992; PINESE, 
1997). O Significado geológico dessas idades passa a 
ter maior significado após datação de um gabro na 
região de Ibirité (Gabro Ibirité), que forneceu uma idade 
U-Pb em badeleita de 1.714 Ma (SILVA et al., 1995). 
Oliveira (2004) realizou análises Ar-Ar step-heating em 
biotita e hornblenda de gabronorito, que intrude a área 
abrangida pelas folhas Oliveira e Campo Belo. Porém, é 
importante ressaltar que a unidade em questão é inde-
formada e resguarda estruturas e texturas estritamente 
ígneas. Contudo, reações metamórficas de baixo grau 
incipientes envolvendo água são registadas nas rochas 
da região. Raras e sutis auréolas de hornblenda, em 
cristais de piroxênio de rochas máficas, estão provavel-
mente entre as reações mais comuns onde biotitização 
ou potassificação são transformações mais raras. O 
alto gradiente térmico gerado pelas intrusões máficas 
nas unidades encaixantes mais frias e assimilação de 
água, poderiam ser suficientes para causar alterações 
pontuais envolvendo saussuritização, uralitização e clo-
ritização, que são as reações formadoras dos cristais de 
biotita e hornblenda descritos em literatura (OLIVEIRA 
e CARNEIRO, 2001a; OLIVEIRA, 2004). Dessa forma, 
as análises de biotita forneceram idades platôs entre 
1332 - 1611 Ma, enquanto as análises dos cristais de 
hornblenda forneceram idades entre 1530 - 1752 Ma. 

Esse sistema de diques NW-SE estão correlacionados 
a uma tafrogênese de idade estateriana, que teria afe-
tado o Cráton São Francisco (1,8-1,6Ga; BRITO NEVES  
et al., 1996), com reflexo no rift do Espinhaço, implan-
tado a por volta de 1,7Ga (e.g. DUSSIN, 1994; SILVA  
et al., 1995a e b).

3.11.3. Anfibolito (APPanf)

Na parte centro-norte da Folha Divinópolis, cerca de 
seis quilômetros a oeste de Itaúna, foram cartografados 
três corpos de anfibolitos, um deles passando para a 
Folha Pará de Minas ao norte. Estes corpos, de forma 
alongada e com orientação noroeste-sudeste, são de 
fácil visualização em mapas aeromagnetométricos pelas 
feições anômalas que exibem, tanto nos mapas de Deri-
vada Vertical quanto nos do Sinal Analítico. Esses corpos 
marcam um relevo suavemente colinoso enquanto o solo 
residual é argiloso e fortemente vermelho. As melhores 
exposições destes anfibolitos estão na rodovia MG-050 
que liga Itaúna a Divinópolis. Em afloramento os litotipos 
são rochas de cor cinza-escura-esverdeada, granulação 
média a grossa, bem foliada, em alguns blocos mos-
trando uma laminação devida a níveis diferenciados 
esbranquiçados (mais quartzo-feldspáticos). Frequen-
tes mobilizados de granulação mais grossa, pegmatoi-
des, de mesma composição da rocha, ocorrem, onde 
com grandes cristais prismáticos de anfibólio/piroxênio  
podem ser observados.

Ao microscópio a rocha é formada de hornblenda, 
plagioclásio, quartzo e opacos. Minerais acessórios são 
apatita, zircão e titanita. Epidoto e sericita são minerais 
de alteração. Os litotipos analisados apresentam tex-
tura granonematoblástica ou granoblástica equigranular 
média, com grãos variando de xeno a subidioblásticos. 
Apresenta uma foliação contínua bem desenvolvida mar-
cada pela orientação dos grãos e variação de domínios 
mais anfibolíticos e mais félsicos. 

3.12. MAGMATISMO INTERMEDIÁRIO A ÁCIDO 
PALEOPROTEROZOICO

3.12.1. Suíte Resende Costa (PP2γ12rc)

Neste projeto, a Suíte Resende Costa foi reconhecida 
entre as folhas Entre Rios de Minas e Conselheiro Lafaiete. 
São quatro corpos alinhados segundo a direção E-W, dos 
quais três afloram na Folha Entre Rios de Minas e um na 
Folha Conselheiro Lafaiete (Figura 3.101). 

O levantamento de Leite et al. (2004) correlacionou o 
corpo granitoide aflorante nas imediações da cidade de 
Resende Costa ao Batólito Alto Maranhão (GROSSI-SAD 
et al., 1983; NOCE et al., 1998), como parte dos plutons 
atrelados a evolução do orogênica do Cinturão Mineiro. 
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Posteriormente, duas suítes granitoides foram reco-
nhecidas na área por Campos e Carneiro (2008): uma 
neoarquena situada ao norte do Lineamento Jeceaba- 
Bom Sucesso e outra paleoproterozoica, ao sul deste line-
amento. Os granitoides da Suíte Resende Costa, proposta 
neste trabalho, foram incluídos na Suíte Ignea São Tiago, 
de idade paleoproterozoica, composta pelo Trondhje-
mito/Granodiorito São Tiago, pelo Tonalito Rio do Peixe 
e pelo Granodiorito Resende Costa (CAMPOS, 2004). 

Os granitoides paleoproterozoicos aflorantes na 
região de Lagoa Dourada foram agrupados por Seixas 
et al. (2012) na denominada Suíte Lagoa Dourada. Neste 
trabalho a denominação de Suíte Resende Costa foi 
adotada devido a cidade homônima, que está situada 
na parte centro-sul da Folha Entre Rios de Minas, onde 
ocorrem excelentes exposições e o maior corpo da suíte. 
Corpos menores existentes ao norte de Lagoa Dourada 
não foram cartografados na escala deste projeto. 

Afloramentos de rocha fresca são raros nesta uni-
dade. As melhores exposições são representadas por 
extensos lajedos de uma rocha bastante homogênea 
(Figura 3.102a), particularmente nos afloramentos RS01 
(utm: 579182/7686212), RS160 (utm: 579490/7684391) 
e RS-508 (utm: 598727/7692118).

O litotipo predominante é descrito como biotita- 
granito de cor cinza clara, deformado, invariavelmente 
foliado. Com muita frequência os litotipos mostra peque-
nos agregados lenticulares de biotitas (Figura 3.102b, c, 

d). A foliação observada possui caráter milonítico mar-
cado pelo estiramento dos minerais félsicos (quartzo e 
feldspatos) e localmente pela presença de porfiroclastos 
ocelares. A granulação dos litotipos varia de média a 
eventualmente grossa, com litofácies locais mais finas. 
Diferentes gerações de veios quartzo-feldspáticos discor-
dantes e concordantes com a foliação foram observadas 
(Figura 3.102d). 

A análise petrográfica revelou litotipos com quan-
tidades de quartzo, k-feldspato, plagioclásio, biotita (± 
hornblenda) (Figura 3.103b, c e d) distribuídos em compo-
sições modais entre tonalito, granodiorito e granito. A tex-
tura granoblástica a lepidogranoblástica, inequigranular 
fina a grossa é comum (Figura 3.103a). Em algumas seções 
a textura protomilonítica é definida pela orientação de 
agregados recristalizados e orientados de feldspatos e 
quartzo, associados a cristais orientados de biotita, bem 
como de cristais neoformados de mica branca/sericita e 
ocasionalmente epidoto. Alannita é um mineral acessório 
comum além de zircão, titanita apatita. Ocasionalmente 
granada pode estar presente. 

3.12.1.1. Relações Cronoestratigráficas

A Suíte Resende Costa é intrusiva no Gnaisse Caa-
tinga, bem como com rochas das formações Mutuca 
e Lafaiete, do Grupo Barbacena. Apesar desses con-
tatos estarem encobertos, é possível estimar que as 

Figura 3.101 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial da Suíte Resende Costa com relação às 
unidades arqueanas e paleoproterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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Figura 3.102 - Suíte Resende Costa: (a) forma típica de afloramento em local amostrado para geocronologia, 
nos arredores de Resende Costa; (b) aspecto homogêneo dos litotipos cortados por veios félsicos; (c) litotipo 

no local amostrado para geocronologia; (d) foliação milonítica com veios félsicos rompidos e deslocados.
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Figura 3.103 - Fotomicrografias dos granitoides da Suíte Resende Costa: (a) detalhe de textura 
granolepidoblástica; (b) cluster de quartzo e feldspatos; (c) Microclina com pertita e plagioclásio 

mirmequítico; (d) detalhe de cristal de allanita (centro da fotomicrografia).
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unidades estejam em contato por falha, devido as folia-
ções miloníticas observadas nos litotipos e o subpara-
lelismo das foliações. O formato alongado dos corpos 
com foliações paralelas à dimensão maior dos corpos 
também constitui um indicativo desta deformação regio-
nal.  As foliações mostram atitudes entre N80E/40NW e  
N65W/20SW, aproximadamente. 

Resultados geocronológicos foram apresentados por 
Ávila et al. (2011) para duas fácies desse metagranitoide. 
Na fácies equigranular média a grossa, núcleos de zircões 
forneceram a idade de cristalização U-Pb de 2358 ± 10 
Ma, enquanto as bordas recristalizadas forneceram a 
idade de 2133 ± 32 Ma. Na fácies equigranular fina as 
análises forneceram a idade de 2356 ± 12 Ma. As idades 
Sm-Nd TDM correlacionadas variam de 2,35 a 2,50 Ga 
com valores de ENd (2,4) variando de +1,6 a +3,4. Seixas et 
al. (2012) utilizando o método U-Pb (ID-TIMS) em zircão, 
também apresentaram um estudo isotópico em duas 
amostras de tonalito e trondhjemito da denominada Suíte 
Lagoa Dourada, que nesse trabalho, foram correlaciona-
dos a Suíte Resende Costa. As amostras foram coletadas 
a cerca de 3 km e 6 km a nordeste e a oeste de Lagoa 
Dourada, respectivamente. As análises apresentadas 
pelos autores forneceram idades de cristalização de 
2356.1 + 3.1/−2.4 Ma e 2349.9 ± 4 Ma. 

Neste trabalho, uma amostra de ganisse trondhjemí-
tico coletada nos arredores de Resende Costa (RS 160) 

foi datada por U-Pb-SHRIMP em zircão (Tabela 3.7). Doze 
grãos foram separados para datação. Três grãos são cris-
tais prismáticos com núcleo preservado ou pouco modifi-
cado, circundados por zoneamento magmático oscilatório 
preservado e bordas com sobrecrescimento metamórfico 
marcadas por baixa reflectância no imageamento. Quatro 
análises nesses núcleos apresentaram discordância entre 
-3% e 2% com idades-aparentes 207Pb/206Pb no intervalo 
2145-2160 Ma. As razões isotópicas obtidas nas quatro 
análises forneceram uma idade concórdia de 2149.0 ±4.4 
Ma (Figura 3.104). 

Cinco grãos foram identificados como fragmentos 
de cristais de zircão, correspondendo a domínios de 
delgado e simétrico sobrecrescimento magmático, ou 
grãos subédricos com núcleos metamictizados e bordas 
com zoneamento magmático preservadas. Seis análises 
nesses grãos revelaram discordância entre -1% e 2%, 
com idades-aparentes 207Pb/206Pb entre 2144 e 2157 Ma. 
Apesar de serem cristais fragmentados de zircão, esses 
grãos apresentaram morfologias e estruturas internas 
que resguardam alguma semelhança (e.g. estruturas mag-
máticas preservadas) com os três grãos anteriormente 
descritos além de idades-aparentes 207Pb/206Pb dentro 
de um mesmo intervalo (e.g. 2144-2160 Ma). 

Três análises reralizadas nos sobrecrescimento meta-
mórficos, caracterizados por domínios homogêneos de 
borda com baixa reflectância, foram realizadas em três 

Tabela 3.7 -  Dados isotópicos da amostra RS-160 (Suíte Resende Costa).

Os erros foram apresentados como 1σ. Pbc e Pb* indicam as frações de Pb comuns e radiogenico respectivamente.
Os erros na calibração foram 0.16%. Esse valor não foi incluido nos erros apresentados, mas é necessário na comparação dos dados de diferentes mounts.
(1) Chumbo comum corrigido usando 204Pb medido.  
(2) Identifição da posição dos spots: .1 = núcleo; .2 = borda.
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(1)
206PB/238U

AGE

(1)
207PB/206PB

AGE

% 
DISCOR-

DANT

(1)
207PB*/ 
206PB*

±%
(1)

207PB*/ 
235U

±%
(1)

206PB*/  
238U

±%
ERR

CORR

1.1 0.02 220 97 0.46  74.9 2148  ±21 2152.2 ± 6.8 0 0.13409 0.39 7.311 1.2 0.3954 1.1 .945

2.1 0.13 96 47 0.50  35.6 2308  ±31 2329  ±10  1 0.14849 0.6 8.82 1.7 0.4306 1.6 .938

3.1 0.03 180 64 0.37  61.1 2145  ±23 2150.5 ± 7.6 0 0.13396 0.44 7.291 1.3 0.3947 1.3 .945

4.1 0.06 92 23 0.25  31.8 2175  ±23 2144  ±10  -1 0.13345 0.6 7.38 1.4 0.4013 1.3 .904

4.2 0.02 242 23 0.10  83.1 2168  ±21 2149.7 ± 6.6 -1 0.1339 0.38 7.381 1.2 0.3998 1.1 .949

5.1 0.01 141 29 0.21  52.1 2307  ±23 2309.3 ± 7.8 0 0.14682 0.45 8.71 1.3 0.4303 1.2 .934

6.1 0.00 77 19 0.26  26.6 2168  ±24 2160  ±11  0 0.13471 0.65 7.43 1.5 0.3999 1.3 .896

6.2 0.03 360 42 0.12 120  2112  ±20 2145  ± 5.4 2 0.13354 0.31 7.137 1.2 0.3876 1.1 .963

7.1 0.03 135 32 0.24  45.9 2144  ±22 2144.9 ± 9.4 0 0.13353 0.54 7.264 1.3 0.3945 1.2 .913

7.2 0.52 901 140 0.16 164  1235  ±12 1894  ± 8.9 35 0.11591 0.5 3.374 1.2 0.2112 1.1 .906

8.1 0.07 178 59 0.34  61.5 2174  ±21 2148.7 ± 7.9 -1 0.13382 0.45 7.401 1.2 0.4011 1.2 .931

8.2 0.72 1005 180 0.18 148  1015.7 ±10 1747  ±11  42 0.1069 0.62 2.515 1.2 0.1707 1.1 .863

9.1 0.11 118 43 0.37  41.5 2202  ±23 2146.4 ± 9.9 -3 0.13364 0.57 7.5  1.3 0.4071 1.2 .906

9.2 0.04 726 85 0.12 155  1426  ±14 1980.2 ± 5  28 0.12162 0.28 4.153 1.1 0.2477 1.1 .967

10.1 0.00 58 34 0.60  21.8 2332  ±27 2347  ±11  1 0.15007 0.67 9.02 1.5 0.4358 1.4 .899

11.1 -- 52 43 0.85  18.9 2295  ±42 2372  ±14  3 0.1523 0.84 8.98 2.3 0.4276 2.2 .932

12.1 0.07 78 18 0.24  25.9 2111  ±24 2157  ±13  2 0.13446 0.72 7.18 1.5 0.3874 1.3 .877
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grãos e mostraram elevada discordância (≈ entre 28% e 
42%). As razões isotópicas obtidas no conjunto formado 
pelas três análises realizadas nos sobrecrescimentos 
metamórficos e pelas análises acima descritas apresenta-
ram o melhor ajuste no diagrama de concórdia, definindo 
uma linha que intercepta a parte superior da curva do 
tempo em 2148.8±6.2 Ma e a parte inferior em 518±20 
Ma. Outros quatro grãos selecionados são cristais de zir-
cão bem formados, prismáticos, com núcleos mostrando 
amplos domínios homogêneos ou com recristalizações 
internas, circundado por domínio extenso de zonamento 
magmático muito fino e, externamente, bordas irregu-
lares e homogêneas de sobrescimento metamórfico. 
Análises dos núcleos desses cristais apresentaram dis-
cordância entre 0 e 3% e idades-aparentes 207Pb/206Pb 
entre ≈ 2309 - 2302 Ma. O agrupamento dessas análises 
forneceu uma idade concórdia de 2326 ±22 Ma.

Dessa forma, a idade de 2149 Ma é considerada a 
época de cristalização dessas rochas, registrada também 
no intervalo de idades-aparentes 207Pb/206Pb entre ≈ 
2144 - 2160 Ma fornecidas por núcleos e domínios de 
zoneamento magmático. Invariavelmente, esta unidade 
teria experimentado evento tectônico pouco esclare-
cido na região por volta de 518 Ma. Esse evento estaria 
registrado pela idade de intercepto inferior, fornecida 

pela linha de perda de chumbo, obtida nas análises dos 
sobrecrescimentos metamórficos. As análises permitiram 
ainda concluir que a Suíte Resende Costa resguarda ainda 
uma herança isotópica de 2326 Ma, indicando idade 
de segmentos crustais que teriam atuado como fonte 
magmática na gênese dessa unidade, ou simplesmente a 
idade das encaixantes, das quais esses grãos teriam sido 
assimilados durante colocação dos magmas primordiais 
na crosta. Assim, na relação geocronológica apresentada 
neste trabalho, a Suíte Resende Costa, cuja gênese estaria 
correlacionada a edificação do Cinturão Mineiro durante 
geodinâmica do Evento Transamazônico, seria, portanto, 
mais jovem que a Suíte Lagoa Dourada (SEIXAS et al., 
2012), onde a relação entre as duas unidades poderia 
ser também de intrusão, conforme atestam herança geo-
cronológica de 2326 Ma obtida neste trabalho. Contudo, 
novos dados são necessários para refutar ou corroborar 
esta interpretação.

3.12.2. Metagranodiorito Fé (PP2γ1fe)

Esta unidade foi cartografada, inicialmente no qua-
drante nordeste de Folha São João Del Rei, como um corpo 
alongado com direção nordeste-sudoeste, com composição 
monzogranítica a sienogranítica e idade paleoproterozoica 

Figura 3.104 - Diagrama de concórdia para a Suíte Resende Costa.
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(RIBEIRO et al., 2003). Na área do Projeto Campo das Ver-
tentes, essa unidade apresenta um prolongamento para o 
extremo sudeste Folha Entre Rios de Minas (Figura 3.105), 
onde é facilmente definida pelos padrões aerogeofísicos 
magnetométricos e gamaespectrométricos, que contrastam 
com a assinatura das unidades em contato, como o Grupo 
Barbacena e Grupo São João Del Rei.

Queménéur (1995) cartografou parte deste corpo ao 
norte de São João Del Rei como um granodiorito de idade 
paleoproterozoica. Diversos trabalhos vêm propondo hie-
rarquizações e denominações para estes granitoides ao 
longo da evolução do conhecimento geológico da região 
(e.g. ERICHSEN, 1929; PIRES e PORTO JÚNIOR, 1986; 
QUEMÉNÉUR e BARAUD, 1982 e 1983; QUEMÉNEUR, 
1987; VALERIANO, 1985 e 1986; TROUW, et. al. 1986; 
PORTO JÚNIOR, 1988; PIRES et al., 1990; PIRES e PIRES, 
1992; ÁVILA, 1992; ÁVILA e VALENÇA, 1992a, b, c, 1993 
e 1995; QUEMÉNÉUR e GARCIA, 1993; QUEMÉNÉUR et. 
al., 1994; ÁVILA et. al., 1998c; ÁVILA, 2000; ÁVILA et al., 
2000). Entretanto, a denominação Gnaisse Granítico Fé 
foi devida a Teixeira et al. (2005) que correlacionou este 
pluton a um ambiente de arco na evolução do Cinturão 
Mineiro. Na Folha Entre-Rio de Minas merece destaque 
por qualidade e importância os afloramentos RS02 (utm: 
E586702/N7678048) e RS252 (utm: E593461/N7681552). 

O litotipo predominante é descrito como biotita 
metagranodiorito foliado, de coloração cinza médio 
a claro e granulação predominantemente média. Em 

algumas seções exibe uma foliação espaçada disjuntiva, 
com dobras intrafoliais. Foliação milonítica marcada pelo 
estiramento dos minerais félsicos e quartzo é frequente. 
Em alguns afloramentos foi possível identificar uma 
fácies mais fina, concordante com a foliação da rocha 
predominante. Veios quartzo-feldspáticos concordantes 
a subconcordantes com a foliação principal da rocha 
ocorrem. A rocha é composta de quartzo, K-feldspato, 
plagioclásio que definem composições mineralógicas 
modais variando ao longo da unidade de metatonali-
tos e metagranodioritos. Biotita e raramente minerais 
opacos são os minerais máficos dos litotipos. Titanita, 
apatita e zircão ocorrem como minerais acessórios. Os 
litotipos estão deformados e apresentam granulometria 
fina a média com textura inequigranular lepidoblástica 
a granolepidoblástica predominante.

3.12.2.1. Correlações Cronoestratigráficas

O Metagranodiorito Fé intrude a Formação Mutuca 
do Grupo Barbacena e está sobreposto em contato por 
falha pelos metapelitos mesoproterozoicos da Formação 
Prados, Grupo Carandaí.

Um posicionamento cronoestratigráfico mais robusto 
para esta unidade foi apresentado por Teixeira et al. 
(2008) que obtiveram uma idade de cristalização de 
2191.2 ± 8.6 (U-PB-TIMS). Os pesquisadores mostra-
ram que essa rocha possui uma assinatura geoquímica 

Figura 3.105 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Metagranodiorito Fé com relação às 
unidades arqueanas e proterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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peraluminosa a metalumoinosa, cálcio-alcalina de médio 
a alto-K, equivalente a granitos de arco. A assinatura 
isotópica, marcada por idade-modelo TDM de 2.68 Ma 
ENd(2.19 Ma) - -3,08 e 87Sr/86Sr(2.19 Ma) = 0.70497, revelaram 
a participação de componentes crustais incorporados 
pelos protólito durante a gênese em ambiente de arco, 
com proporções variáveis de componente juvenil de 
idade neoarqueana.

3.12.3. Trondhjemito Congonhas (PP2γ1co)

O Trondhjemito Congonhas aflora no extremo norte 
da Folha Conselheiro Lafaiete, como um corpo alon-
gado de direção noroeste-sudeste em direção a Folha 
Ouro Preto, onde está parcialmente inserido. A deno-
minação da unidade é uma referência a área-tipo de 
ocorrência na proximidade da cidade de Congonhas, 
que por sua vez está situada sobre um dos quatro  
corpos cartografados.

A maioria dos afloramentos na Folha Conselheiro 
Lafaiete estão saprolitizados. O saprólito desses litotipos 
possuem cores amarelada, rosa claro a avermelhada, 
com granulação média e uma foliação bem marcada, 
com direção nordeste-sudoeste e ângulos de mergulho 
variáveis. Intercalações de xisto básico, de cores ama-
relo ocre a vermelho ferrugem, foram observadas com  
estes granitoides.

Seixas (1988) descreveu os aspectos estruturais e 
petrográficos dessa unidade em estudos realizados nos 
arredores da cidade de Congonhas. Segundo este autor 
o corpo é intrusivo em rochas supracrustais, particular-
mente unidades metaultramáficas. 

Este plúton foi caracterizado por Seixas (2000) como 
um pulso magmático de composição metaluminosa a 
ligeiramente peraluminosa, relativamente homogêneo, 
de composição granodiorítica à trondhjemítica. O con-
teúdo de elementos traços dessa unidade é proximo 
ao conteúdo de suítes TTG de alto alumínio arquea-
nas. O autor descreveu ainda enclaves surmicáceos  
nestes metagranitoides. 

Seixas et al. (2005) utilizaram a denominação Pluton 
Congonhas e caracterizaram uma variação composicional 
entre litotipos tonalíticos a trondhjemíticos, com termos 
maciços a foliados, onde biotita ocorre como mineral 
máfico (< 10%). 

O litotipo típico é uma rocha de cor cinza clara, de 
granulação fina a média, equigranular, por vezes com 
textura porfirítica. Esse litopo comumente origina um 
regolito branco amarelado ou avermelhado, rico em 
caulinita. Os litotipos apresentam uma foliação discreta 
ou mesmo um bandamento magmático, abundantes 
enclaves submicáceos e ainda uma foliação milonítica. 
Os enclaves surmicáceos são agregados biotíticos de 
dimensões centimétricas e formas arredondadas e 

lenticulares. A principal estrutura secundária do Plúton 
Congonhas é uma foliação resultante de cisalhamento 
dúctil de orientação NW. Esta foliação tem um caráter 
geral anastomosado desenvolvendo pods de foliação, 
lineações minerais, lineação de estiramento e estira-
mento de enclaves surmicáceos. Petrograficamente os 
litotipos são definidos por duas fácies trondhjemíticas 
diferenciáveis entre si pelo conteúdo variável de biotita. 
Os minerais acessórios consistem de zircão, titanita, apa-
tita e opacos. Muscovita, sericita, carbonato e clorita são 
minerais de alteração. A textura é granular xenomórfica 
nas amostras menos deformadas e protomilonítica à 
milonítica nas amostras mais deformadas. Os litotipos 
com textura protomilonítica são marcadas por discre-
tas e irregulares foliações S e C e ocasionalmente por 
microvênulas preenchidas por agregados de grãos de 
quartzo, muscovita e albita.

3.12.3.1. Correlações Cronoestratigráficas

Nas Folha Conselheiro Lafaiete, esta unidade foi 
reconhecida como sendo intrusiva no Grupo Nova Lima, 
Supergrupo Rio das Velhas, de idade neoarqueana.   

Datações U/Pb (SHRIMP) em zircões foram realiza-
das neste granitoide por Seixas (2000) e Seixas e Baars 
(2004), que identificaram múltiplas populações de zircões 
dentro do plúton e consideraram o valor 2195±18Ma 
como a melhor idade de cristalização desta unidade. Os 
autores também identificaram uma herança mais velha, 
caracterizada por idades arqueanas e paleoproterozoicas, 
registradas em xenocristais de zircão. Idades-modelos 
Sm-Nd TDM de 3.0 Ga, obtidas por Seixas et al. (2005) 
em dois afloramentos no corpo principal deste projeto, 
confirmam essa herança isotópica ou mesmo uma assi-
milação de rochas unidade supracrustal encaixante, 
representada pelo Grupo Nova Lima.

3.12.4. Suíte Alto Maranhão (PP12γ1am)

A Suíte Alto Maranhão está cartografada na porção 
centro-norte da Folha Conselheiro Lafaiete, entre as 
cidades de Conselheiro Lafaiete e Congonhas, onde o 
corpo assume a forma de um arco com concavidade 
para sul e projeção para leste até as imediações de Ita-
verava e para oeste, até os arredores de Entre Rios de 
Minas, na folha homônima. A cerca de dez quilômetros 
para sul, outra faixa menor foi cartografada, onde essa 
suíte aflora em corpos alongados na direção nordeste-
-sudoeste, no limite entre as folhas Conselheiro Lafaiete 
e Entre Rios de Minas (Figura 3.106). A unidade empresta 
o nome da pequena localidade de Alto Maranhão, na 
Folha Conselheiro Lafaiete, onde ocorre o local-tipo 
dessa suíte, na Pedreira PRECAL (estação LS19, utm: 
E620902/N7726897).
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O primeiro registro de cartografia geológica para 
essa unidade é devido a Guild et al. (1957), que a deno-
minaram genericamente de granodioritos do Pluton 
Alto Maranhão (incluindo no mesmo contexto o Plúton 
Congonhas). Entre as relações de contato, os autores 
descreveram o Pluton Alto Maranhão como intrusivo 
na sequência de xistos verdes pertencentes ao Grupo 
Nova Lima, que aflora ao norte da área-tipo, na região 
entre Congonhas e Ouro Branco. 

Essa relação estratigráfica foi igualmente descrita 
por Pires (1977). Para o autor, os plútons Congonhas e 
Alto Maranhão, de composição tonalítica a granodorítica, 
também deveriam ser intrusivos nos gnaisses do emba-
samento siálico. Seguindo as mesmas relações litoestra-
tigráficas de Guild et al. (1957) e Pires (1977), o termo 
Batólito Alto Maranhão foi introduzido por Grossi-Sad 
et al. (1983) em denominação a uma importante massa 
plutônica de composição granodiorítica-quartzodiorítica 
que ocorre na Folha Conselheiro Lafaiete. Essa termi-
nologia foi mantida até o trabalho de Barbosa (1985) 
que realizou estudos petrográficos e geoquímicos em 
rochas máfico-ultramáficas, migmatitos e em rochas 
plutônicas ácidas intrusivas no denominado Greenstone 
Belt Barbacena.

Seixas (1988) utilizou a terminologia Ortognaisse Alto 
Maranhão para denominar diferentes rochas deformadas 
e metamorfisadas derivadas de protólitos plutônicos, de 

composição tonalítica a granodiorítica, que intrudem a 
sequência metavulcanossedimentar nas proximidades 
da localidade de Alto Maranhão.

Os primeiros estudos geocronológicos e de geologia 
isotópica nos tonalitos da região do Alto Maranhão são 
devidos a Noce (1995) que definiram uma idade de crista-
lização paleoproterozoica para a unidade e apontou uma 
gênese com contribuição de componentes mantélicos. 

Seixas (2000) e Seixas e Baars (2004) identificaram 
assinaturas geoquímicas e idades distintas entre os plu-
tons Alto Maranhão e o Congonhas, caracterizando uma 
assinatura crustal para o Pluton Congonhas. 

Heineck et al. (2003) propuseram a terminologia Suíte 
Alto Maranhão para agrupar rochas plutônicas félsicas, 
paleoproterozoicas, de composição quartzo-diorítica a 
granodiorítica, com predomínio de termos tonalíticos, 
intrusivas em terrenos vulcanossedimentares e no emba-
samento ortognássico arqueano. Para os autores, esta uni-
dade compreenderia uma vasta região aflorante da borda 
do Quadrilátero Ferrífero até o norte de São João Del Rei.

Contudo, foi devida a Martins (2008) a caracterização 
de variados processos petrogenéticos que explicam pelo 
menos uma parte da gênese e evolução magmática das 
rochas tonalíticas da porção setentrional da Suíte Alto 
Maranhão, conforme é conhecida atualmente. 

As rochas que compõem a Suíte Alto Maranhão são 
granitoides de cor cinza média, de granulação média a 

Figura 3.106 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial da Suíte Alto Maranhão com relação às 
unidades arqueanas e paleoproterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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grossa predominantemente (Figura 3.107a), contendo 
porções de granulação mais fina que cortam as primeiras. 
Os litotipos possuem uma foliação marcante, de caráter 
milonítico (Figura 3.107b) e eventualmente apresentam 
um bandamento, ocasionalmente com dimensões métri-
cas bem marcado pela orientação de enclaves máficos, 
centimétricos a métricos, orientados (Figura 3.107c). 
Veios félsicos de largura milimétrica a centimétricas 
e preenchimento de composição quartzo-feldspática, 
concordantes ou não com a foliação, são observados. 
Alguns veios estão dobrados e boudinados (Figura 
3.107b, d) parecem representar uma fase diferenciada  
mais fina (Figura 3.107d). 

Os enclaves apresentam composição variada, podendo 
ser máficos ou félsicos, com índice de cor variando de 
mesocrático a melanocrático, com granulação fina, for-
mados de plagioclásio, biotita e hornblenda. Os contatos 
entre estes enclaves e a rocha hospedeira são gradacionais 
ou abruptos. Nos contatos gradacionais ocorrem peque-
nos enclaves muito máficos circundados por borda de 
enriquecimento de minerais félsicos (paleossomas) (Figura 

3.108a), bem como enclaves de mesma composição da 
rocha hospedeira e granulação mais fina, interpretados 
como autólitos (Figura 3.108b). Os enclaves que mostram 
contatos bruscos com a rocha hospedeira são de composi-
ção máfica, granulação fina, maciços, exibindo formas len-
ticulares centimétricas, orientadas com a foliação da rocha 
hospedeira (Figura 3.108c) ou mesmo formas arredonda-
das. Este tipo de enclave ocorre com mais dispersão na  
unidade (Figura 3.108d).

Os granitoides da suíte variam composicionalmente 
de tonalito a granodiorito, com texturas dominantes 
granoblástica e granolepidoblástica (Figura 3.109a, 
b) predominante, formadas de plagioclásio, K-felds-
pato, hornblenda, biotita e quartzo. Epidoto e titanita, 
em porcentagens menores, são os minerais varietais 
(Figura 3.109a, b, c, d). Zircão, apatita, allanita e mine-
rais opacos são minerais acessórios. Comumente a 
paragênese primária pode estar substituída por car-
bonato, mica branca e epidoto. Uma microestrutura 
comum é uma foliação definida pela orientação dos 
agregados recristalizados de plagioclásio e quartzo, 

Figura 3.107 - Suíte Alto Maranhão: (a) aspecto de litotipó típico em amostra de mão; (b) foliação milonítica com 
veios quartzo-feldspáticos concordantes; (c) enclaves máficos orientados por deformação; (d) veio félsico mais fino, 

provavelmente de mesma composição.

A
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associados a cristais intergranulares ou feixes orien-
tados de hornblenda e biotita. Nas zonas de maior 
deformação, a foliação anastomosada espaçada pode 
ser observada, assim como feições protomiloníticas 
a miloníticas, com presença de ribbons de quartzo e 
subgranulação ou formação de novos grãos, feições 
sigmoidais e augens com sombras de pressão em felds-
patos (Figura 3.109e, f) e porfiroclastos com manto de  
recristalização dinâmica.

3.12.4.1. Relações Cronoestratigráficas

Ao norte, os granitoides do corpo principal intrudem 
as rochas do Grupo Nova Lima. Com as rochas metasse-
dimentares do Supergrupo Minas, a Suíte Alto Maranhão 
está em contato, possivelmente tectônico, delimitado 
em grande parte por zonas de cisalhamento dúcteis. A 
sul, as rochas da Suíte Alto Maranhão são intrusivas no 
gnaisse Caatinga e nas rochas metassedimentares da 
Formação Lafaiete, Grupo Barbacena. Particularmente, 

o corpo menor está circundado pelo Grupo Barbacena, 
representado pelas rochas do máfico-ultramáficas da 
Formação Mutuca e rochas metassedimentares das 
formações Lafaiete e Santo Amaro.

A forma geométrica em arco dos corpos dessa suíte 
e litotipos circundantes revela o forte controle estrutu-
ral e um reflexo do desenvolvimento dos lineamentos 
Jeceaba-Bom Sucesso e Congonhas, que balizam esta 
unidade a oeste e leste, respectivamente. 

A contribuição de componentes mantélicos na gênese 
dessa unidade vem sendo marcada por valores de ENd (2124) 
positivos (NOCE, 1995; Martins 2008). Particularmente, 
estudos geocronológicos e de geologia isotópica nos 
tonalitos da região do Alto Maranhão apresentados por 
Noce (1995) forneceram idades (U-Pb-TIMS) de 2130±2Ma 
e 2124±2Ma, interpretadas como idades de cristaliza-
ção. O autor apresentou também de idades-modelo 
Sm-Nd TDM de 2,11-2,12 Ga corroborando um magma-
tismo de idade paleoproterozoica atrelada a evolução do  
Cinturão Mineiro. 

Figura 3.108 - Granitoide da Suíte Alto Maranhão e enclaves: (a) enclave máficos com borda de minerais 
félsicos que possivelmente representam restitos gerados durante fusões parciais da fonte; (b) enclave  

máfico fino com mesma composição aparente da hospedeira; (c) enclave máfico com composição 
aparentemente diferente da rocha hospedeira e contato brusco; (d) enclaves máficos de formas 

arredondadas e dispersos na rocha.
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3.12.5. Metagranitoide Ritápolis (PP2γ3rt)

O Metagranitoide Ritápolis ocorre entre o extremo 
sudoeste das folhas Entre Rios de Minas e São João Del 
Rei, ao sul, onde está situada a cidade de Ritápolis da qual 

empresta o nome (Figura 3.110). A unidade foi cartogra-
fada com um corpo de forma subovalada com direção 
nordeste-sudoeste. As melhores exposições deste granito 
dentro da área são os afloramentos RS03 (utm: E568051/
N7678173) e RS110 (utm: E565717/N7681551).

Figura 3.109 - Fotomicrografias dos granitoides da Suíte Alto Maranhão: (a) grãos de plagioclásio saussuritizado quartzo, em textura 
granoblástica (25x/nicóis cruzados/luz polarizada-LS180); (b) biotita recristalizada em textura lepidogranoblástica (25x/nicóis 

descruzados/luz polarizada-LS101); (c) epidoto e apatita como inclusão em grãos de biotita (100x/nicóis descruzados/luz polarizada- 
LS096); (d) inclusão de biotita em hornblenda (200x/nicóis descruzados/luz polarizada- LS101; (e) plagioclásio com sombra de pressão 

(25x/nicóis descruzados/luz polarizada-LS100); (f) Campo de visão anterior com nicois cruzados (25x/ luz polarizada-LS224).
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Figura 3.110 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Metagranitoide Ritápolis com relação 
às unidades arqueanas e paleoproterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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Inicialmente denominado Granito Santa Rita (GUIMA-
RÃES e GUEDES, 1944; PIRES e PORTO JÚNIOR, 1986; 
PORTO JÚNIOR, 1988; PIRES et al., 1990; PIRES e PIRES, 
1992) e posteriormente redefinido como Granito Ritápolis 
(QUEMÉNÉUR e BARAUD, 1982 e 1983; QUEMÉNÉUR, 
1987; QUEMÉNÉUR e VIDAL, 1989; QUEMÉNÉUR e 
GARCIA, 1993; QUEMÉNÉUR et al., 1994; LAGACHE e 
QUEMÉNÉUR, 1997; TEIXEIRA et al., 1997; NOCE et al., 
1997; ÁVILA et al., 1998c, 1998d e 1999c (in ÁVILA, 2000) 
e Suíte Ígnea Ritápolis (CAMPOS, 2004), esta unidade 
vem sendo descrita em literatura pelo potencial de Sn e 
Ta (alguns muito evoluídos excepcionalmente ricos em 
Rb e Li) dos pegmatitos associados a estes granitoides 
(ROLF, 1947 e 1952; GUIMARÃES e GUEDES, 1944; 
GUIMARÃES, 1950; GUIMARÃES e BELEZKJY, 1956; 
HEINRICH, 1964; FRANCESCONI, 1972; QUÉMÉNEUR, 
1987; PIRES e PIRES, 1992; LAGACHE e QUÉMÉNEUR, 
1997; PEREIRA et al., 2003, 2004 e 2011). 

Quanto a definição do corpo, inicialmente, Quémé-
neur e Garcia (1993) definiram essa unidade como um 
grande complexo com cerca de 25 km de diâmetro e 
composição variada, que os autores denominaram de 
Maciço de Ritápolis. Segundo os autores, essa unidade 
seria composta predominantemente de granito adame-
lítico maciço peraluminoso, bordejado a nordeste por 
granito fino enriquecido em Y, a sudoeste por granodio-
rito com enclaves máficos e a sudeste por trondhjemito 
e granodiorito. Quéméneur (1995) usou a terminologia 
Maciço Granítico de Ritápolis e definiu a unidade como 
um corpo intrusivo formado de granito branco, com 
algumas fácies de bordo representadas por litotipos mais 
finos, de composição granodiorítica e trondhjemítica. 
O granito branco, predominante, apresenta assinatura 
química peraluminosa e os litotipos possuem granula-
ção média a grossa, são maciços ou anisotrópicos, com 
foliação milonítica incipiente. 

No trabalho de Ávila (2000) foi utilizada a termino-
logia Granitoide Ritápolis para incluir uma ampla varie-
dade de tipos litológicos, representados por tonalitos, 
granodioritos, monzogranitos e sienogranitos, separadas 
pelo autor em quatro fácies onde foram definidas ida-
des Pb-Pb com cerca de 2122 Ma, interpretadas como 
idades de cristalização atreladas a evolução do Cinturão  
Mineiro (CAMPOS, 2004).

No presente trabalho, a opção da terminologia 
Metagranitoide Ritápolis foi adotada devido a unidade 
ser parcialmente deformada. Os litotipos são descritos 
predominantemente como metagranitos de coloração 
cinza clara, granulação média a grossa, com estrutura 
em geral maciça a foliada, que ao microscópio são for-
mados de quartzo, K-feldspato, plagioclásio e biotita 
como mineral máfico principal. Os minerais acessórios 
descritos são zircão, apatita, monazita e epidoto. Minerais 
opacos podem conferir caráter varietal aos litotipos (e.g. 

granito com estanho). Minerais secundários são mica 
branca, epidoto, carbonato e argilominerais. Petrogra-
ficamente corresponde a uma rocha de composição 
granítica, com textura granoblástica, inequigranular  
média a grossa.

3.12.5.1. Relações Cronoestratigráficas

Na área catografada por este projeto, o Metagrani-
toide Ritápolis intrude o Gnaisse Caatinga e a Formação 
Mutuca, unidade basal do Grupo Barbacena. Zonas de 
cisalhamentos de direção nordeste-sudoeste na sua 
borda sul da unidade, fora da área do projeto, revelam 
a influência de reativações tardias do sistema de cisa-
lhamento NE-SW Lenheiro-Carandaí. 

Resultados geocronológicos preliminares 
apresentados por Noce et al. (2000) para o Metagranitoide 
Ritápolis forneceram uma idade isocrônica Rb-Sr de 1863, 
2 ± 44 Ma (MSWD=18.3) com alta razão inicial 87Sr/86Sr 
(0.75842 ± 0.0087) além de idades Sm-Nd TDM entre 
2,71 e 2,62 Ga, com ENd(2.0 Ga) de -7.3 and -5.9. Datações 
207Pb-206Pb (evaporação de zircão) obtidas por Ávila (2000) 
no Granitoide Ritápolis forneceram idades de 2122 ± 6 
Ma e 2121 ± 7 Ma. 

Utilizando de geocronologia U-Pb SHRIMP e con-
vencional (diluição isotópica) em zircão, Campos (2004) 
apresentou duas idades para esta unidade. A datação 
U-Pb SHRIMP forneceu uma idade concordante de 
2118 ± 7.4 Ma (6 zircões) interpretada como idade de 
cristalização. A datação U-Pb convencional forneceu 
uma idade de intercepto superior de 2061 ± 200 Ma. 
Apesar da imprecisão da datação convencional nesse 
caso, os dois resultados mostram uma sobreposição 
dentro do erro. Neste projeto a idade de 2118 ± 7.4 
Ma é estimada como a melhor idade de cristalização 
dessa unidade que representaria um arco, contem-
porâneo ao arco intra oceânico Juiz de Fora que teria 
evoluído ao longo da margem ativa sul do paleoconti-
nente de São Francisco durante a evolução do Cinturão  
Mineiro (NOCE et al., 2007).

3.12.6. Suíte Ressaquinha (PP3γ13r)

Na área deste projeto, esta unidade ocorre na por-
ção sul da Folha Conselheiro Lafaiete (Figura 3.111). 
Para leste da área do projeto apresenta um prolon-
gamento em direção à Folha Rio Espera. A sul, a Suíte 
Ressaquinha continua em direção à Barbacena, até as 
proximidades da cidade que empresta o nome à uni-
dade geológica. Na Folha Conselheiro Lafaiete ocorrem 
boas exposições na Rodovia BR040 nas proximidades de 
Carandaí, na Pedreira do Chuí a sudeste desta cidade, 
no distrito de Palmital dos Carvalhos e junto à cidade  
de Capela Nova. 
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Na definição de Viana (1991), a Suíte Ressaquinha 
configurava um batólito formado por uma assembleia 
granitoide pouco deformada, gerada por anatexia de 
material crustal, preservando em seu interior, porções 
de gnaisses bandados e de outras rochas à semelhança 
de xenólitos. Para o autor, essa assembleia apresentava 
feições próprias do domínio da crosta intermediária, 
com deformação e metamorfismo superimposto nas 
fácies xisto verde a anfibolito. Estes granitoides seriam 
correlacionados ao Batólito Alto Maranhão que ocorre 
mais ao norte da área-tipo e foram agrupados em duas 
unidades informais (VIANA, 1991):

• Unidade 1. Formada predominantemente de 
rochas de composição granodiorítica a monzogra-
nítica, com melhores exposições próximas a cidade 
de Ressaquinha; 
• Unidade 2. Formada por litotipos de composição 
quartzodiorítica a tonalítica, com melhores exposi-
ções junto a cidade de Senhora dos Remédios. 
Ao norte da área cartografada por Viana (1991) 

e dentro da área do atual projeto, Perillo e Heineck 
(2000) redefiniu esta unidade como Suíte Intrusiva 
Ressaquinha e da mesma forma, apresentou uma 
proposta de compartimentação em duas unidades 
informais. A primeira unidade compreenderia um 
domínio de tonalitos, granodioritos e granitos, enquanto 
a segunda unidade, denominada Fácies Senhora dos 

Remédios, compreenderia um domínio formado de 
tonalitos, com corpos menores de composição gabróico-
quartzodiorítica, enderbítica e granítica.

Em concordância a proposta de Perillo e Heineck 
(2000), as observações de campo produzidas no presente 
trabalho, bem como as características estratigráficas, 
petrográficas (presença de quartzo cinza-azulado em 
todas as litologias), químicas e estratigráficas dos litotipos 
predominantes nesta unidade atendem a conceituação de 
suíte (ver International Stratigraphic Guide - IUGS, 1994). 

Dessa forma, o presente projeto apresenta uma 
compartimentação para a Suíte Ressaquinha em três 
unidades litodêmicas denominadas Tonalito Chuí, 
Quartzodiorito Senhora dos Remédios, Granito Porfirítico 
Campinho e Monzogranito Campinho. As duas primeiras 
unidades correspondem às unidades 1 e 2 de Viana 
(1991), respectivamente. O Granito porfirítico Campinho 
e o Monzogranito Campinho correspondem, pelo menos 
em parte, a pequenos corpos granitoides individualizados 
dentro da fácies Senhora dos Remédios (PERILLO, 2000). 

As características de cada unidade são brevemente 
descritas a seguir:

Tonalito Chuí (PP2γ12rc)

O Tonalito Chuí está individualizado na metade 
ocidental da Suíte Ressaquinha. Esta unidade ocorre 

Figura 3.111 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial da Suíte Ressaquinha com relação às 
unidades arqueanas e paleoproterozoicas na área do Projeto Campo das Vertentes.
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em contato com Quartzodiorito Senhora dos Remé-
dios, Gnaisse Caatinga e rochas metassedimentares do 
Grupo São João Del Rei, respectivamente a leste, norte e 
oeste. Essa litofácies apresenta continuidade ao sul para  
a Folha Barbacena. 

A rocha predominante é um tonalito de cor cinza 
clara, de granulação média a grossa, com plagioclásio, 
quantidades variadas de biotita e característica cor 
azulada dos cristais de quartzo. Quando intemperizados, 
o granitoide forma um saprólito de cores vermelha 
rosada a vinho, com porções quartzo- feldspáticas de 
cor branca, enquanto os gnaisses mostram bandas de 
cores vermelhas a vinho, com bandas de cor amarelo-
ocre, correspondentes às porções máficas anfibolíticas. 
Os litotipos são homogêneos e maciços (Figura 3.112a, 
b), ou ocasionalmente foliados, cuja foliação é marcada 
pela orientação de paletas de biotita. Essa anisotropia, 
nos termos afetados por zonas de cisalhamento, assume 
carater milonítico. Porções anisotrópicas também 
ocorrem junto ao contato de grandes xenólitos de gnaisse 
bandado, provavelmente devido a uma deformação das 
bordas da intrusão (Figura 3.112c). Enclaves anfibolíticos 

estão presentes assim como xenólitos de diversas 
composições, incluindo gnaisses, metaleucotonalitos 
e metaquartzodioritos. Os enclaves de gnaisse podem 
ocorrer na forma de megaxenólitos de dimensões 
métricas (até 20 metros onde observados) que, em geral, 
estão orientados concordantemente com a foliação 
milonítica da rocha hospedeira, em zonas de alta 
deformação (Figura 3.112b, c). Os xenólitos gnáissicos 
têm formas tabulares com bandamento internamente 
dobrado (dobras intrafoliais) e com frequentes bandas 
e lentes máficas anfibolíticas (Figura 3.112d). Estas 
características são similares às características do Gnaisse 
Caatinga que ocorrem ao norte, em contato com estes 
granitoides. Em alguns locais são observados veios 
concordantes e discordantes à foliação com percolação 
de material quartzo-feldspático. 

Ao microscópio a composição modal tonalítica 
predominante é confirmada. A rocha apresenta 
biotita e opacos como minerais máficos. Os minerais 
acessórios são titanita, apatita, rutilo e zircão. Minerais 
de alteração são epidoto, mica branca, clorita, carbonato. 
Os litotipos apresentam textura inequigranular 

Figura 3.112 - Tonalito Chuí: (a) tonalito com foliação incipiente, e xenólito de gnaisse bandado, em corte da  
rodovia BR-40; (b) na pedreira homônima, litotipo com foliação discreta e enclave máfico lenticular de  

composição biotítica orientado segundo foliação regional predominante; (c) ainda nessa pedreira, borda de corpo 
do Tonalito Chuí (à direita) onde ocorre megaxenólito de gnaisse bandado orientado segundo a foliação regional 

predominante; (d) detalhe da foto anterior mostrando megaxenólito de gnaisse bandado similar ao Gnaisse  
Caatinga com lente de anfibolito.
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hipidiomórfica média a grossa preservada. Litotipos 
mais deformados apresentam assembleias primárias 
com proporções variadas de recristalização gerando a 
textura granolepidoblástica. Uma trama protomilonítica 
superimposta em alguns litotipos é marcada por 
estruturas sigmoidais do tipo σ, com caudas e mantos 
de recristalização. Os cristais de quartzo e feldspatos 
exibem extinção ondulante e subgranulação (horizontal 
e tabuleiro de xadrez). Uma foliação disjuntiva incipiente 
ou um bandamento eventualmente ocorre. 

Quartzodiorito Senhora dos Remédios (PP3γ3rr)

Essa litofácies aflora na porção sudeste da Folha 
Conselheiro Lafaiete e apresenta continuidade para 
leste, na Folha Rio Espera e para sul na Folha Barbacena. 
O Quartzodiorito Senhora dos Remédios é limitado a 
norte pelo Gnaisse Caatinga e a oeste pelo Tonalito Chuí.

Os litotipos típicos apresentam cores cinza médio 
a escuro com tons esverdeados nos tipos mais claros. 
A presença de quartzo azulado é uma característica 
marcante além de biotita e hornblenda que são os 
minerais máficos desses litotipos. A granulação das 
rochas varia de média a grossa, com estrutura maciça 
ou subordinadamente com anisotropia marcada por 

foliação de baixo ângulo nos litotipos mais deformados 
(Figura 3.113a, b). É comum o arranjo de minerais máficos 
em pequenos aglomerados (clusters) com predomínio de 
biotita sobre a hornblenda (Figura 3.113c). Os litotipos 
gabro-dioríticos cinza escuros e maciços podem ser 
abundantes nos afloramentos, mas em geral, estas fases 
ocorrem com os litotipos cinza-médios esverdeados 
predominantes, em formas irregulares que exibem 
contatos difusos e interpenetrados. Em uma mesma 
exposição é possível observar o contato, em geral difuso, 
entre o litotipo predominante e as porções residuais 
de composição gabrodiorítica que são percolados por 
mobilizados granitoides (Figura 3.113d), similares ao 
litotipo predominante. Uma foliação milonítica de alto 
ângulo é descrita em zonas transcorrentes localizadas. 
Nestas zonas deformadas, os granitoides podem assumir 
uma estrutura peseudo-bandada, gerada pela profusão 
de restitos e enclaves máficos estirados e orientados 
paralelamente à foliação milonítica da rocha hospedeira.

Não raramente, variedades porfiríticas com cristais 
de feldspato tabulares com tamanhos entre 2,5-5,0 
cm foram descritos. Esses fenocristais comumente 
estão orientados e marcam uma foliação de fluxo 
presente, assumindo ainda formas ocelares nos litotipos 
deformados/cisalhados.

Figura 3.113 - Quartzodiorito Senhora dos Remédios: (a) e (b) rocha predominante de granulação média a grossa, 
cortada por veios quartzo-feldspáticos; (c) e (d) afloramento com veios quartzo-feldspáticos percolando enclaves e 

aglomerados máficos.
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Veios pegmatoides com diferentes atitudes de com-
posição quartzo-feldspática ocasionalmente com tur-
malina cortam essas rochas. Da mesma forma, diques 
aplíticos de granuação fina e composição mineralógica 
semelhante ao granitoide predominante, bem como 
diques de rocha granítica com granulação mais grossa 
e discordantes da foliação estão presentes. 

A composição modal dos litotipos predominantes 
variam de quartzodiorítica a diorítica com variedades 
tonalíticas a granodioríticas subordinadas. Hornblenda e 
biotita são os minerais máficos. Minerais opacos ocorrem 
subordinadamente. Pequenas concentrações de apatita, 

titanita, allanita e zircão foram observadas. Os minerais 
de alteração mais comuns são clorita, carbonato, mica 
branca e epidoto. Além de enclaves macroscópicos de 
composição quartzodiorítica a anfibolítica (Figura 3.114a, 
b) e xenólitos de gnaisse bandado similar ao Gnaisse 
Caatinga (Figura 3.114d, e), os litotipos apresentam 
agregados máficos microgranulares (Figura 3.114c). O 
quartzodiorito predominante é uma rocha de granulação 
média a grossa, com textura inequigranular hipidiomór-
fica reliquiar preservada, comumente reequilibrada em 
zonas de deformação, onde foliação protomilonítica 
incipiente favorece o desenvolvimento de sombra de 

Figura 3.114 - Tipos de enclaves e xenólitos no quartzodiorito Senhora dos Remédios: (a) enclaves máficos, maciços, 
médios a grossos; (b) enclaves máficos finos, foliados e lenticulares; (c) no mesmo local da foto anterior, enxame 

de enclaves lenticulares e agregados microgranulares em zona de deformação; (d) xenólito de gnaisse bandado no 
granitoide; (e) lente boudinada de gnaisse bandado no granitoide em zona de deformação.
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pressão e feições sigmoidais em cristais de feldspato. 
Variedades com textura de fluxo submagmático com 
orientação de grãos e granularidade fina a grossa (> 
5mm) são observados. Entre esses cristais, texturas 
pseudomórficas e simplectíticas são frequentes. Nas 
variedades mais deformadas apresenta textura blasto-
milonítica e uma foliação contínua, desde protomilonítica 
a milonítica, anastomosada, com porfiroclastos envolvi-
dos por manto de recristalização são frequentes, assim 
como feições de recristalização dinâmica e deformação 
intracristalina como extinção ondulante, subgranulação, 
novos grãos e textura nucleo manto, havendo também  
arranjos poligonais.

Granito Porfirítico Campinho (PP3γ3rcppf),  
Monzogranito Campinho (PP3γ3rcp) 

Cinco corpos alongados segundo a direção leste-
oeste no domínio do Quartzodiorito Senhora dos 
Remédios foram individualizados, incluindo uma varie- 
dade porfirítica.

Os granitos equigranulares apresentam composição 
monzogranítica e foram agrupados na unidade Mon-
zogranito Campinho. O litotipos porfiríticos possuem 
composição granítica e definiram a unidade Granito 
Porfirítico Campinho.

O Monzogranito Campinho é uma rocha de cores 
variando entre cinza-claro a branco, de granulação fina 
a média, eventualmente grosso, maciço ou foliado a 
depender da deformação. Quartzo azulado também está 
presente, além de feldspatos isolados eventualmente por-
firíticos, biotita e horblenda nos termos graníticos cinza-
-esverdeados. As rochas mais deformadas apresentam 
laminação formada pelo arranjo de bandas onde minerais 
máficos estão concentrados. Diferenciados pegmatoides 
grossos ocorrem em algumas exposições (Figura 3.115a, b).  
Enclaves máficos, de aspecto gabro-dioríticos com con-
tatos difusos, também podem estar hospedados, assim 

como enclaves anfibolíticos que ocorrem como bandas 
ou lentes com contatos bruscos e concordantes com 
a foliação dos litotipos. Pelo menos um dique básico 
tardio, não correlacionado a esta unidade, intrude a 
assembleia rochosa.

Ao microscópio as rochas apresentam feições ígneas 
preservadas caracterizada pela textura equigranular 
a inequigranular alotriomórfica, de granulação fina a 
média, com orientação de feldspatos e quartzo em algu-
mas amostras. Estuturas de intercresmento do tipo mir-
mequítica entre plagioclásio e quartzo são comuns, assim 
como cristais de K-feldspato com pertita e mesopertita.

A rocha é formada de quartzo, plagioclásio e K-felds-
pato e apresenta biotita como minerais máficos. Minerais 
acessórios são titanita, apatita, zircão e mais raramente 
allanita. Minerais de alteração são epidoto e mica branca. 

O Granito Porfirítico Campinho é formado predo-
minantemente por litotipos de composição quartzo-
diorítica a tonalítica. Estes granitoides apresentam cor 
predominante cinza-clara, possuem textura porfirítica, 
granulação média a grossa, estrutura em geral maciça 
com porções mais milonitizadas. Cristais porfiríticos de 
feldspatos centimétricos, com 3 - 6 cm (Figura 3.116a), 
ocorrem em concentrações variáveis ao longo do corpo. 
Alguns litotipos com foliação de fluxo mostram orienta-
ção desses cristais (Figura 3.116b). Nos litotipos miloniti-
zados, estruturas ocelares, ribbons de quartzo, enclaves 
máficos estirados e enclaves microgranulares finos, a 
biotita, são comuns. 

Em escala de lâmina, biotita desponta como mineral 
máfico principal. Titanita, apatita, allnita e zircão são 
minerais acessórios comuns. Sericita, carbonato, epidoto 
e actinolita são minerais secundários ou de alteração 
metamórfica desenvolvidos nas zonas miloníticas. Textura 
ígnea reliquiar equigranular média a grossa é bastante 
frequente e ocorre superimposta por estrutura proto-
milonítica, marcada por recristalização e orientação de 
grãos, onde são observados contatos interlobados a 

Figura 3.115 - Monzogranito Campinho: (a) granitoide permatoide com intercalação de rocha básica no centro; (b) 
granitoide pegmatiode intrudido por veio de granulação mais fina (Afloramento LS528, utm: E635875/N7683305).
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serrilhados, extinção ondulante e formação de subgrãos. 
Algumas seções exibem ainda microdobramentos com 
estruturas de recristalização dinâmica e porfiroclastos 
rompidos (cataclasados). Em alguns litotipos uma interse-
ção em alto ângulo de superfícies miloníticas com bandas 
ultramiloníticas foi observada. Nestes litotipos, uma 
rocha metaplutônica porfirítica com foliação espaçada, 
disjuntiva e incipiente foi descrita. Em geral, os litotipos 
apresentam textura inequigranular fina granolepinema-
toblástica, com estruturas tipo recristalização dinâmica, 
que junto a feições sigmoidais, textura manto-núcleo, 
manto de recristalização e porfiroclastos com sombra de 
pressão, caracterizam a foliação e estuturas miloníticas 
dos litotipos. 

3.12.6.1. Relações Cronoestratigráficas

Na borda norte da Suíte Ressaquinha está carto-
grafado um contato intrusivo com o Gnaisse Caatinga. 
Embora esses contatos não tenham sido diretamente 
observados no campo, a relação de intrusão entre essas 
unidades está bem registrada pela presença de xenólitos 
de gnaisse bandado de dimensões centimétricas nos 
granitoides da Suíte Ressaquinha, semelhantes litoti-
pos do Gnaisse Caatinga. A deformação pós-intrusão 
nos granitoides é responsável também pelo desenvolvi-
mento de foliação que estira os xenólitos de gnaisse no 
sentido da foliação do granitoide hospedeiro. A oeste, 
as unidades metassedimentares mesoproterozoicas do 
Grupo Carandai estão colocadas lado a lado em contato 
tectônico com as rochas do Suíte Ressaquinha, de idade 
paleoproterozoica, ao longo da zona de cisalhamento 
Carandaí, de cinemática transtensional. Para leste e sul 
a unidade apresenta um prolongamento para as folhas 
Rio Espera e Barbacena, respectivamente. 

Os primeiros posicionamentos cronoestratigráfi-
cos dessa unidade são devidos às datações Rb-Sr em 
rocha total apresentadas por Machado Filho et al. (1983) 

realizadas em amostras provenientes das proximidades 
de Ressaquinha (Folha Barbacena, ao sul da área) onde 
os autores obtiveram uma idade isocrônica em torno de 
1920 Ma (RI = 0,71), interpretada como uma granitogê-
nese do final do ciclo Transamazônico. 

Resultados Rb-Sr também foram apresentados por 
Viana (1991) em uma região ao sul da área do projeto, nas 
cercanias da cidade de Barbacena e próximo à cidade de 
Ressaquinha, todos no domínio da Unidade 1 (granodiori-
tos e monzogranitos) com pelo menos um dos afloramen-
tos estudados pelo autor, já datados por Machado Filho 
et al. (1983). As análises forneceram idades isocrônicas 
entre 1814 Ma e 1998 Ma com razões isotópicas iniciais 
altas (0,7085 a 0,7152), interpretadas pelo autor como o 
retrabalhamento do material durante o Evento Transa-
mazônico. Noce (2000) recalculou uma destas isócronas 
por adição de novos dados e obteve 2010 ± 52 Ma com 
razão incial Sr87/Sr86 = 0.7086 ± 0.0006. Análises Sm-Nd 
forneceram uma idade modelo de 2,30 Ga e valor de 
ENd(t) ligeiramente negativo (-1.3). O presente trabalho 
aceita a idade de 2010 Ma como uma boa aproximação 
para a idade máxima de cristalização destas rochas uma 
vez que os litotipos desta unidade, particularmente os 
granitoides da Unidade 1 no sentido de Viana (1991) 
e outros correspondentes ao Granodiorito Chuí deste 
trabalho, apresentam em sua localidade-tipo na Pedreira 
Chuí, cercanias de Carandaí, xenólitos de gnaisse ban-
dado correlacionados aos litotipos descritos no Gnaisse 
Caatinga, cuja idade de cristalização foi definida nesse 
projeto em cerca de 2111 Ma (ver Gnaisse Caatinga).

3.12.7. Granito Cupim (PP3γ4cp)

O Granito Cupim está localizado na porção centro- 
sul da folha Conselheiro Lafaiete, na forma de um corpo 
alongado na direção norte-sul. Abrange o município de 
Cristiano Otoni e os distritos de Buarque de Macedo e 
Pedra do Sino (Figura 3.117). 

Figura 3.116 - Granito Porfirítico Campinho: (a) cristais porfiríticos zonados de feldspatos (LS383, utm: E652386/
N7690712); (b) cristais porfiríticos orientados marcando foliação de fluxo (LS371, utm: E648409/N7685957).
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Esta unidade foi definida pelo projeto Carta Geológica 
Brasil ao Milionésimo – CPRM (2004). 

A rocha típica é um granito homogêneo, de cor cinza 
clara, leucocrático a mesocrático, foliado com granu-
lação fina a média (Figura 3.118a). Apresenta porções 
pegmatoides de composição granítica (mobilizados), cuja 
granulação varia de média a grossa, concordantes ou 
discordantes da foliação, com feldspatos centimétricos. 
(Figura 3.118b). Ocasionalmente, os feldspatos formam 
macrocristais centimétricos, isolados em uma matriz 
mais fina, comumente com inclusões de biotita. Veios 
de granito cinza, de granulometria fina, cortam a rocha.

A deformação, embora incipiente e localizada, 
apresenta estágios variados. Dessa forma, os litotipos 
variam de isotrópicos ou apenas com foliação de fluxo 
até rochas com a foliação milonítica expressiva, onde 
são observadas formas ocelares com sombra de pres-
são e feldspatos estirados. Xenólitos de gnaisse apre-
sentando contatos bruscos com este granitoide são  
observados (Figura 3.118f).

Em lâmina é possível verificar variações nas con-
centrações de quartzo, K-feldspato, plagioclásio e que 
conferem a rocha composições entre o sienogranito e 
o monzonito. Plagioclásio antipertítico e mirmequítico 
correm com frequência, bem como porfiroclastos com 
bordas albíticas (Figura 3.119e, f; Figura 3.120b, c e d). Os 
minerais máficos desses litotipos são a biotita e a horn-
blenda (Figura 3.119a; Figura 3.120a). Biotita pode formar 

intedigitações com quartzo (Figura 3.120a). Minerais 
opacos são fases subordinadas. Granada é encontrada 
como mineral varietal em alguns afloramentos e também 
em bolsões pegmatoides (Figura 3.118c e d) associada a 
biotita, que ocorre em variadas proporções (Figura 3.118b 
e e). Minerais acessórios são allanita, apatita, titanita e 
zircão. Os minerais de alteração são formados de epi-
doto, clorita e sericita. A textura granular hipidiomórfica 
média a grossa preservada é comum e cede lugar para 
texturas miloníticas (Figura 3.118a, Figura 3.119c, d e e) 
com trama granolepidoblástica predominante. 

3.12.7.1. Relações Cronoestratigráficas

As relações cartográficas apoiadas por observações 
de campo no atual projeto, sustentam que esse granito 
seja intrusivo no Gnaisse Caatinga (2111 Ma). Portanto, 
este trabalho admite uma idade mínima riaciana para 
essa unidade, que no caso seria cronocorrelata ou mais 
jovem que a Suíte Ressaquinha.

3.13. SEQUÊNCIA METASSEDIMENTAR 
MESOPROTEROZOICA

3.13.1. Grupo Carandaí (MP23c)

As rochas do Grupo Carandaí afloram na porção sul 
das folhas Conselheiro Lafaiete e Entre Rios de Minas 

Figura 3.117 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Granito Cupim com relação às unidades 
arqueanas e paleoproterozoicas na área do projeto Campo das Vertentes.
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(Figura 3.121). A área de ocorrência destas rochas está 
restrita aos limites determinados pelos lineamentos 
Lenheiro e Prados que formam um sistema de cisalha-
mentos transtensivos de direção NE-SW. Esse sistema 
de falhas marcam as bordas de uma sinéclise que afetou 
unidades mais antigas onde o Grupo Carandaí localmente 
teria sido depositado.

Após os trabalhos pioneiros de Eschwege (1822, 1832, 
1833), Gorceix (1883), Derby (1882, 1898, 1906), Harder 
e Chamberlin (1915) e Rimann (1917) diversas propostas 
de compartimentação litoestratigráfica surgiram entre as 
décadas de 1920 e 1930 para as coberturas supracrustais 
do sudeste e parte do nordeste do Brasil, estabelecendo 
a definição das séries Bambui, Lavras, Itacolomi, Minas 

Figura 3.118 - Granito Cupim: (a)biotita-granito, foliado, fino; (b)biotita-granito com diferenciados grossos, 
irregulares, a biotita; (c) e (d) diferenciados félsicos de granulação mais grossa com granada; (e) veio-bolsão 

pegmatítico rico em biotita; (f) xenólito de biotita gnaisse bandado intercalado no granito.
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Figura 3.119 - Fotomicrografias do Granito Cupim: (a) agregados de biotita (porção centro superior) com 
interdigitações de quartzo em arranjo granoblásticos (LP, Nc); (b) porfiroclasto de feldspato potássico (luz 

polarizada); (c) foliação milonítica anastomosada (LP, Nc); (d) textura granolepidoblástica com biotita e quartzo 
recristalizado em banda de cisalhamento (luz polarizada com lente auxiliar); (e) bandas de cisalhamento com 

plagioclásio antipertítico envolvido pela foliação milonítica (luz polarizada); (f) plagioclásio antipertítico e zonado 
reliquiar com borda de albita (luz polarizada, Afloramento LS006, utm: E621976/N7697154).



| 134 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

Figura 3.120 - Fotomicrografias do Granito Cupim: (a) biotita com interdigitações de quartzo (reliquiar; luz paralela). 
(Afloramento LS106, utm: E621976/N7697154); (b) plagioclásio com maclas em cunha (luz polarizada); (c) mirmequita (luz 

polarizada); (d) Cristais de plagioclásio com antipertita em chama (luz polarizada). (Afloramento LS333, utm: E616824/N7687127).
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Figura 3.121 - Mapa mostrando o posicionamento e distribuição espacial do Grupo Carandaí com relação às 
unidades arqueanas e paleoproterozoicas na área do projeto Campo das Vertentes.
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bem como a conceituação do embasamento da região 
(e.g. RIMANN, 1920; GONZAGA DE CAMPOS, 1925; 
OLIVEIRA, 1925; MORAES, 1929; GUIMARÃES, 1931, 
1937; MORAES REGO, 1931; VON FREYBERG, 1932). 

Durante esse período, unidades carbonáticas e psa-
mopelíticas foram reconhecidas na região do Campo das 
Vertentes, entre os municípios de Carandaí, Herculano 
Pena, Rio das Mortes, Macaia e Lavras (e.g. GONZAGA 
DE CAMPOS, 1925; BASTOS e ERICHSEN, 1927). Parte 
das unidades carbonáticas que ocorrem entre as locali-
dades de Macaia e Lavras foram correlacionadas à Série 
Bambuí por Oliveira (1925) que as distinguiu dos calcá-
rios aflorantes na região de Carandaí, à sua época com 
presumida idade paleozoica. Em levantamento geológico 
das unidades psamopelíticas que ocorrem na região, 
Guimarães (1937) correlacionou os quartzitos das serras 
do Lenheiro e São José à Série Itacolomi, próximo de 
onde Leonardos (1940) definiu as formações Tiradentes 
e Carandaí. A Formação Tiradentes, foi criada pelo agru-
pamento de quartzitos e arenitos conglomeráticos que 
ocorrem em local-tipo na serra homônima. A Formação 
Carandaí foi definida nas proximidades da vila de Pedra do 
Sino, região próxima a cidade de Carandaí. Essa unidade 
foi caracterizada como uma sucessão metassedimentar 
depositada ao longo de uma discordância regional sobre 
rochas do embasamento. Esse empilhamento sedimentar 
seria composto na base por metagrauvacas conglome-
ráticas contendo fragmentos de gnaisses e no topo por 
calcários de cor cinza e branca, além de rochas filíticas. 
Em particular, essa grauvaca teria uma origem glacial e 
foi caracterizada como Tilito Carandaí (LEONARDOS, 
1940), unidade precariamente correlacionada a formação 
Jequitaí-Macaúbas da Série Lavras, com presumida idade 
Cambriana, já que era consenso científico na época con-
siderar o tilito como um horizonte-guia na estratigrafia 
do Précambriano Superior do Sudeste e Centro-Oeste do 
Brasil, separando unidades pré e pós-glaciais (e.g. DERBY, 
1880; EVANS, 1894; BRANNER, 1919; MORAES REGO, 
1930; MORAES REGO e GUIMARÃES, 1930). 

Barbosa (1954) apresentou uma compartimentação 
mais ampla para o sul de Minas Gerais que restringiu a 
distribuição espacial da Série Minas ao criar as séries 
Mantiqueira e Barbacena. A Série Mantiqueira seria 
mais antiga e corresponderia a um substrato siálico 
formado de gnaisses e migmatitos. A Série Barbacena 
seria composta por xistos máficos e ultramáficos, xistos 
verdes, anfibólios-xistos, talco-xistos, tremolita-xistos, 
mica-xistos e incluiria as rochas metassedimentares da 
Formação Carandaí (LEONARDOS, 1940) e as rochas 
metassedimentares das serras do Lenheiro e São José. 
Esta unidade estaria sobreposta à Série Mantiqueira na 
região de Santos Dumont (MG) por discordância angular 
e sobreposta pelos quartzitos da Série Minas a leste e a 
sul do Quadrilátero Ferrífero. 

Uma grande contribuição para a estratigrafia da 
região do Campo das Vertentes e domínios geológicos 
limítrofes advém dos trabalhos de Ebert (1955, 1956a 
e b, 1957, 1958, 1963, 1967, 1971) com a proposição 
dos Grupos São João del Rei e Andrelândia, de idade 
proterozoica. Considerando as devidas restrições da 
Teoria Geossinclinal em voga na época, vale ressaltar 
que esses trabalhos dividiram a estratigrafia da região 
em terrenos arqueanos, algonquianos e pós-algonquia-
nos, atribuindo ao Arqueano as séries Mantiqueira e 
Barbacena. Diferenças metamórficas e deformacionais 
entre a região central de Minas Gerais e a região com-
preendida pelo Vale do Paraíba, sul e sudeste mineiro 
também foram apontadas por Ebert (1955) e (1956a, b) 
que apresentaram para o sudeste mineiro um arranjo 
estrutural de nappes com vergência para norte. Na 
região de São João Del Rei, Ebert (1955) reconheceu 
a existência das rochas arqueanas da Série Barbacena 
(BARBOSA, 1954), intrudidas por veios graníticos e 
pegmatíticos não observados nas unidades mais jovens, 
as quais estariam separadas das unidades supracrustais 
sobrejacentes por concordância, conforme descrito por 
Leonardos (1940). A concepção original das formações 
Tiradentes e Carandaí de Leonardos (1940) foi man-
tida por Ebert (1956a e b, 1957, 1967, 1971), porém, 
a Formação Tiradentes foi dividida entre os membros 
inferior (quartzitos basais), médio (siltitos e dolomitos) 
e superior (quartzitos), enquanto as rochas metasse-
dimentares da Formação Carandaí foram novamente 
separadas da Série Barbacena, na concepção de Barbosa 
(1954). Porém metagrauvacas e conglomerados da 
Formação Carandai na localidade-tipo, interpretados 
por Leonardos (1940) como de origem glacial, foram 
descritos por Ebert (1957) de forma genérica como 
um fluxo de detritos. Esses estudos também definiram 
a Formação Prados pela associação de filitos negros 
e listrados, com lentes espessas de metacalcário e 
filito carbonático que ocorrem acima da Formação 
Carandaí (EBERT, 1956a), posteriormente agrupadas 
na Formação Barroso (EBERT, 1956b, 1957b). Final-
mente, o Grupo São João dei Rei foi criado por Ebert 
(1967) como uma sequência supracrustal sobreposta 
ao embasamento gnáissico arqueano em discordân-
cia que englobava as formações Tiradentes, Carandaí, 
Prados e Barroso. Posteriormente, filitos e abundantes 
biotitas xistos descritos nas imediações do rio Elvas 
foram agrupados na formação homônima, a qual foi 
posicionada na base do Grupo São João del Rei, abaixo 
da sequência carbonática da Formação Barroso que 
ocorre nas imediações da cidade de São João del Rei, 
enquanto a Formação Carandaí ficou restrita aos con-
glomerados e metagrauvacas da localidade-tipo dessa 
unidade (e.g. EBERT, 1967). Na região de Ijaci, uma 
associação de arenitos, grauvacas e arcóseos, com 
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características sedimentares diferentes da Formação 
Prados, foi agrupada posteriormente na Formação  
Macaia (EBERT, 1984).

Em outra linha de pensamento científico, Guimarães 
(1966) não reconheceu a existência da discordância 
proposta nos trabalhos anteriores (e.g. LEONARDO, 
1940; EBERT, 1955, 1956a, b) para o qual existia somente 
uma diferença de comportamento mecânico entre 
metacalcários e filitos, em parte deformados ao longo 
de zonas de cisalhamento. Essas estruturas levaram 
o autor a interpretar os metassiltitos da Formação 
Prados como filonitos gerados pela deformação dos 
biotita-xistos feldspáticos em zonas de falha. O autor 
interpretou ainda as metagrauvacas e conglomerados 
da Formação Carandaí como brechas vulcânicas. Silva 
et al. (1978) consideraram uma idade incerta para os 
conglomerados da Formação Carandaí e propuseram 
a nomenclatura Complexo São João Del Rei, termo que 
não considerava as relações estratigráficas descritas nos 
trabalhos anteriores.

A partir da década de 1980, uma nova geração de 
trabalhos nas bordas sul e sudeste do Cráton São Francisco 
(e.g. TROUW et al., 1980, 1983, 1984 e 1986; HASSUI 
et  al., 1984; KARFUNKEL e NOCE, 1983; VALERIANO, 
1986; NOCE, 1987 e 1988; ANDREIS et al., 1989a e b; 
RIBEIRO et al., 1990; RIBEIRO 1997) confirmaram a 
estratigrafia proposta por Ebert apresentadas entre 1954 
e 1984 sob novos conceitos geocientíficos voltados para 
tectônica moderna e estratigrafia de sequências. Com 
relação ao Grupo São João Del Rei (EBERT, 1967), uma 
revisão estratigráfica apresentada por Karfunkel e Noce 
(1983) propôs que as rochas metassedimentares das 
formações Rio Elvas, Barroso e Prados representariam 
um único pacote sedimentar com interdigitações 
laterais entre si, também reconhecidas por Valeriano 
(1985 e 1986) e Noce (1987, 1988). Karfunkel e Noce 
(1983) reconheceram também que a Formação Carandaí 
teria uma origem glacial e seria correlacionável ao 
Grupo Macaúbas, concordando com prosta original  
de Leonardos (1940).  

A partir de estudos estratigráficos de maior detalhe, 
a identificação de novas conformidades relativas e 
discordâncias além daquelas anteriormente descritas (e.g. 
EBERT, 1957), levou Andreis et al. (1989a, 1989b) e Ribeiro 
et al. (1990) a proporem quatro ciclos deposicionais para 
os grupos São João del Rei e Andrelândia, denominados 
em ordem estratigráfica de Ciclo Deposicional Tiradentes, 
Ciclo Deposicional Lenheiro, Ciclo Deposicional Carandaí 
e Ciclo Deposicional Andrelândia. Estes quatro ciclos 
deposicionais representariam o preenchimento de três 
bacias sedimentares superimpostas, desenvolvidas 
entre o final do Paleoproterozoico e o Neoproterozoico, 
denominadas de Bacia São João del Rei, Bacia Carandaí 
e Bacia Andrelândia (RIBEIRO et al., 1995). 

A Bacia São João del Rei, predominantemente quart-
zítica, teria sido preenchida pelos ciclos Tiradentes e 
Lenheiro durante um evento distensivo intracontinental. 
Após o fechamento desta bacia, um novo evento dis-
tensivo fragmentou a borda no núcleo protocratônico, 
reativou estruturas e formou um hemigráben estável, 
paralelo a borda da antiga bacia em cuja depressão teve 
início o Ciclo Deposicional Carandai. Essa deposição 
plataformal teria ocorrido sob regime de relativa aquies-
cência tectônica, conforme sugere presença de pelitos 
e calcários. Com o fechamento da Bacia Carandaí, novo 
soerguimento do embasamento teria culminado com 
a formação da borda primitiva da Bacia Andrelândia, 
que corresponderia a uma margem continental pas-
siva neoproterozoica do paleocontinente São Francisco 
(PACIULLO et al., 1993 e 2000).

Na região de São João del Rei, Ribeiro (1997) inter-
pretou três sucessões, sendo uma sucessão transgressiva 
plataformal litorânea (Plataforma Tiradentes) e uma 
sucessão deltáica (Delta Entrelaçado do Lenheiro) perten-
centes a Bacia São João Del Rei além de uma sucessão de 
topo, denominada de Sequência Deposicional Carandaí. 

O modelo de ciclos deposicionais proposto original-
mente por Andreis et al. (1989a, 1989b) e Ribeiro et al. 
(1990) foi redefinido por Paciullo et al. (2003) e Ribeiro 
et al. (2003) que agruparam em três megassequências, 
as formações Tiradentes, Barroso e Prados, parte das 
formações Macaia e Rio Elvas (EBERT, 1956a e b, 1957, 
1967), bem como suas unidades equivalentes (VALE-
RIANO, 1985; NOCE, 1987) além do Grupo Andrelândia. 
Estas megassequências foram denominadas, da base para 
o topo, como São João Del Rei, Carandaí e Andrelândia. 
A Megassequência São João del Rei compreenderia uma 
sucessão quartzítica plataformal (LEONARDOS, 1940) e 
seria representada pelas sequências Tiradentes, São José, 
Tejuco (RIBEIRO et al., 2000) e Lenheiro. Diques máficos 
que cortam o embasamento e as rochas supracrustais 
desta megassequência, marcam uma etapa do riftea-
mento vinculado a gênese da Megassequência Carandaí 
(RIBEIRO et al., 1992 e 2003). A Megassequência Carandaí 
agregaria as formações Carandaí, Prados, Barroso. Origi-
nalmente seria uma sucessão pelitocarbonática aflorante 
na região de Carandaí-Prados, dividida nas sequências 
Barroso (carbonática) e Prados (essencialmente pelítica). 

Em trabalho realizado na região entre Carandaí e Pra-
dos, Senra (2002) reconheceu as litofácies representadas 
por metadiamictitos, rochas carbonáticas e metapelíti-
cas descritas em literatura (e.g. PACIULLO et al., 1993; 
RIBEIRO et al., 1995; RIBEIRO, 1997) e que compõem a 
Megassequência Carandaí na área compreendida entre 
São João Del Rei, Carandaí e Barbacena. 

Levantamentos estruturais, estratigráficos e de isóto-
pos estáveis sobre a Megassequência Carandaí, na região 
homônima, apresentados por Senra (2007), definiram 
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duas seqüências deposicionais, descritas da base para 
o topo como Sequência Barroso e Sequência Prados. A 
autora descreveu que a Seqüência Barroso, na região de 
Carandaí e Ijaci, está em contato por discordância com 
as rochas arqueanas e paleoproterozoicas do embasa-
mento, enquanto na região de São João Del Rei ocorre 
sobreposta por discordância angular sobre quartzitos da 
Megasseqüência São João Del Rei e sobre as unidades 
granito-greenstone mais antigas. A autora caracterizou 
na Sequência Barroso três unidades denominadas Uni-
dade Barroso 1 (metadiamictitos), Unidade Barroso 2 
(metapelitos pretos) e Unidade Barroso (sucessão de 
metacalcários e subordinadamente biotita filitos, que 
repousam em onlap sobre a Unidade Barroso 2). 

Na Seqüência Prados, Senra (2007), reconheceu uma 
discordância no contato com a Unidade Barroso 3 e uma 
discordância angular no contato com a Megasseqüência 
São João Del Rei e com as rochas do embasamento. Esta 
sequência foi compartimentada em Unidade Prados 1 
(turbiditos pelíticos), Unidade Prados 2 (grafita filito) e 
Unidade Prados 3 (filitos cinzentos). 

A autora descreveu que o limite superior da Seqüência 
Prados nas regiões de Carandaí e Ijaci é recoberto, em 
desconformidade, por biotita xistos da Megasseqüência 
Andrelândia (Unidade Santo Antônio). Da mesma forma, 
na região ao sul de São João Del Rei, filitos cinzentos 
da Megasseqüência Andrelândia (Unidade Campestre) 
repousam sobre paraconformidade que limita topo da 
Seqüência Prados. 

O trabalho de Ribeiro et al. (2013) caracterizou a 
Bacia Carandaí na região entre São João del Rei e Tira-
dentes, reconhecendo a existência da base para o topo 
das formações Carandaí (1379 Ma), Barroso e Prados. A 
Formação Carandaí foi definida pelos autores pelo agru-
pamento as rochas sedimentares glaciogênicas conforme 
proposta de Leonardos (1940). As formações Barroso 
(sequência carbonática) e Prados (sequência pelítica) 
foram propostas com definições semelhantes às originais 
(e.g. EBERT, 1957a, b).

A equipe do Projeto Campos das Vertentes optou em 
parte por utilizar a nomenclatura proposta por Ribeiro 
et al. (2013) e elevar a Bacia Carandaí a hierarquia de 
grupo, porém não conseguiu na escala do mapeamento 
executado individualizar cartograficamente os tilitos da 
Formação Carandaí que ocorrem região da Pedra do 
Sino, permanecendo nos mapas apresentados apenas 
as Formações Prados e Barroso, esta última incluindo as 
rochas glaciogênicas que ocorrem na região. 

Formação Barroso (MP23cb)

A Formação Barroso, na área cartografada, é repre-
sentada por um pacote contendo metadiamictitos, 
metapelitos (filitos e xistos carbonosos e carbonáticos) 
e predominantemente metacalcários. Uma litofácies de 

metadiamictito correlacionado a Formação Barroso foi 
observado nas imediações da área de deposição de rejei-
tos da fábrica de cimento Tupi, em Pedra do Sino, Caran-
daí. O afloramento ocorre no leito do córrego Frio, em 
discordância sobre o embasamento gnáissico. O litotipo 
é formado por seixos e blocos angulosos a subangulosos 
em uma matriz pelítica. Os fragmentos são de granitoides, 
gnaisse e anfibolito, com tamanhos variados (até 40 cm), 
dispostos aleatoriamente na matriz (Figura 3.122a e b).  
As rochas metapelíticas associadas são de cor cinza 
escura, laminadas na maior parte (filito grafitoso/carbo-
noso e xistos), foliadas e com brilho lustroso. A laminação 
milimétrica fica evidenciada pela diferença composicional 
marcada pelas diferentes cores presentes (Figura 3.122c, 
d). As foliações de cores mais claras são sílticas e as mais 
escuras apresentam composição argilosa. Em alguns 
locais uma segunda foliação cortando essa estratificação 
foi observada. Estes metapelitos estão em geral muito 
alterados intempericamente e consequentemente estão 
muito friáveis. Em apenas um local foi coletada amostra 
semifresca, que ao microscópio apresentou mineralogia 
formada de quartzo, epidoto, biotita e plagioclásio, com 
apatita e minerais opacos como minerais acessórios. A 
textura granolepdoblástica, inequigranular fina, variando 
de xenomórfica a subidiomórfica é predominante na 
rocha, com contatos retos entre os grãos, formando um 
arranjo poligonizado e orientado.

Essa seqüência metapelítica ocorre intercalada com 
lentes de calcário e com lentes menores de diamictito. O 
metacalcário mostra porções homogêneas de cor cinza 
escura, outras de cor cinza mais clara e porções lamina-
das milimétricas ou centimétricas de material pelítico. 
Estilólitos de calcita (Figura 3.122e, f) concordantes e 
discordantes do acamamento são observados. O meta-
calcário de cor cinza mais clara apresenta teor mais alto 
de calcita, tem granulação média e aspecto cristalino. 
Além da calcita pode conter algum quartzo, biotita, mag-
netita e pirita. Ao microscópio a rocha apresenta textura 
granoblástica estirada, formada de agregados recristali-
zados e orientados de carbonato, localmente associados 
a palhetas intergranulares de sericita, bem como grãos 
detríticos de quartzo com morfologia subarredondada 
predominante. Minerais opacos ocorrem como cristais 
finos, subédricos a anédricos, dispersos pela rocha ou 
como uma poeira opaca na superfície dos cristais de 
carbonato. Toda essa seqüência apresenta tanto estru-
turas primárias, como laminação, ondulações, dobras 
convolutas, quanto estruturas, como boudins, tension 
gashes com preenchimento de calcita e slickensides com 
cristais de calcita.

Formação Prados (MP23cp)

Esta unidade é constituída por uma seqüência meta-
pelítica xistosa (metassiltitos, metargilitos, filito prateado 
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Figura 3.122 - A Formação Barroso: (a) e (b) detalhe de diamictito em afloramento da base da Formação Barroso (Estação LS623, utm: 
E623956/N7688001); (c) e (d) pelitos carbonosos e carbonáticos intermediários (afloramento LS121, utm: E631320/N7690598); (e) e (f) 

metacalcários cinzas, laminados, com estilólitos de calcita, do topo da formação (afloramento LS623, utm: E623956/N7688001).

A B C

D E F

e grafitoso). Os litotipos apresentam granulometria fina 
com variação sutil de tamanho de grão (argilo-síltico a 
argiloso), com cor cinza-esverdeada e aspecto maciço 
quando frescas ou ainda finamente laminadas. A variação 
de cores evidencia esta laminação. 

Quando intemperizada, esta rocha apresenta cores 
de alteração entre cinza, ocre, esverdeada a esbranqui-
çada, rosada, arroxeada e até avermelhada, dependendo 
de composição, tamanho de grão e grau de alteração.

O acamamento é centimétrico a métrico, evidenciado 
pela variação de cores. Algumas vezes apresenta uma 
laminação milimétrica. Na área mapeada, a xistosidade 
apresenta direção aproximadamente paralela ao acama-
mento e mergulho geralmente com ângulos mais altos. 
As Figura 3.123a e e apresentam os diversos tipos de 
metapelitos argilosos a argilo-sílticos, sempre saproliti-
zados, com suas variações composicionais, texturais e 
estruturais refletidas em diferenças de cores de alteração 
e espessuras de estratificações. 

O pacote mostra ainda restos de pequenas dobras, 
eventualmente transpostas, dobras intrafoliais (Figura 
3.123), clastos com sombra de pressão e lentes de filito 
esbranquiçado. Veios de quartzo concordantes com a 
xistosidade são também observados. 

Em escala de mapa estas rochas metassedimentares 
das formações Barroso e Prados, dentro da área, con-
figuram uma estrutura sinclinal quase simétrica, com 
eixo de fraco caimento para sudoeste (sub-horizontal) 
e aproximadamente paralelo aos lineamentos Lenheiro 
e Carandaí que confinam a estrutura, respectivamente 
ao norte e ao sul. A restrição desta unidade dentro dos 
limites destes dois lineamentos confirma que a depo-
sição destas rochas ocorreu em bacia estruturalmente 

controlada por um sistema de graben conforme obser-
vação detalhadas em literatura (e.g. RIBEIRO et al., 1992 
e 2003; PACIULLO et al., 2003).

3.13.1.1. Correlações Cronoestratigráficas

Na Folha Conselheiro Lafaiete, as formações Barroso 
e Prados estão em contato por falha e/ou posiciona-
das estratigraficamente acima das rochas da Formação 
Mutuca (Grupo Barbacena), do Gnaisse Caatinga, da 
Suíte Resende Costa e do Granito Campinho. Ao longo 
da faixa Prados-Lenheiro, para nordeste, a Formação 
Barroso está sobreposta pela Formação Prados. Em 
estudo geocronológico de proveniência com datações 
U-Pb LA-ICP-MS realizadas em zircões detríticos de dia-
mictitos da Formação Carandaí à sudoeste da área deste 
trabalho, na região entre as cidades de São João Del Rei 
e Tiradentes, Ribeiro et al (2013) obteve uma população 
de zircões mais jovens que definiu uma idade máxima 
de deposição para a unidade em 1379±3 Ma.

No presente trabalho, como as rochas glaciogênicas 
correlacionáveis a Formação Carandaí estão incluídas e 
estabelecem a base da Formação Barroso, nós conside-
ramos as datações de 1380 Ma a melhor aproximação 
para a idade de deposição do Grupo Carandaí na região. 

3.14. MAGMATISMO MÁFICO FISSURAL 
NEOPROTEROZOICO

3.14.1. Sistema Lençóis 2 (NP1δl2)

Estes diques foram cartografados e descritos nas 
folhas Campo Belo e Oliveira (escala 1: 100.000) por 
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Carneiro et al. (2007). O Sistema Lençóis 2 agrupa um 
enxame de diques de gabros, não raro com espessura de 
uma ou duas dezenas de metros, posicionados a partir do 
Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, centro-sul de Minas 
Gerais, em sentido noroeste, ao longo de estruturas com 
direções gerais N35-45W. Esses diques comumente são 
confundidos com o sistema de diques Lençois 1 e oblite-
ram o Sistema Timboré. Na área do projeto esses diques 
estão cartografados nas folhas Divinópolis, Entre Rios de 
Minas e Igarapé. Nos mapas aeromagnetométricos de 
derivada vertical e amplitude do sinal analítico, os diques 
são caracterizados por anomalias lineares, porém não são 
individualizados e podem facilmente ser confundidos com 
o sistema de diques Lençois 1. Junto do Sistema Lençóis 
1 obliteram a assinatura geofísica do Sistema Timboré. 
Os afloramentos são típicos e ocorrem como blocos e 
matacões arredondados alinhados. Quando estas rochas 
estão alteradas, marcam extensas e alongadas faixas de 
solo vermelho-arroxeado, em geral mostrando forte 
contraste com o solo de alteração das encaixantes. Os 
litotipos são maciços, mostram cor preta, granulação 
média, são isentos de metamorfismo e deformação. 
Apresentam contatos bruscos com as encaixantes e 
ocasionalmente mostram apenas uma auréola de res-
friamento ou metamorfismo de contato muito delgada, 
de granulação mais fina. 

3.14.1.1. Relações Cronoestratigráficas

Este sistema de diques trunca todas as unidades arque-
anas e proterozoicas a leste do sistema Jeceaba- Bom 

Sucesso. Idades K-Ar no intervalo 1,0-0,5 Ga obtidas em 
rocha total e concentrados minerais, são conhecidas em 
dique gabroicos dessa porção do Crátons São Francisco (TEI-
XEIRA et al., 1988; TEIXEIRA et al., 1996; CARNEIRO, 1992). 

Resultados Ar-Ar obtidos por Oliveira (2004) em 
hornblenda de auréola de uralitização de clinopiroxênio 
de gabro forneu idades de resfriamento entre 1080 ± 
40 a 864 ± 14 Ma.

3.15. MAGMATISMO MÁFICO-ULTRAMÁFICO DE 
IDADE PROTEROZOICA INCERTA

3.15.1. Diques Básicos (PP3NP1δdb) 

Diques básicos de direção leste-oeste, de idade 
incerta paleo ou neoproterozoica, foram cartografados 
nas folhas Divinópolis (porção central e centro-sul), 
Entre Rios de Minas (na metade sul) e Conselheiro 
Lafaiete (porção centro-ocidental). Na Folha Igarapé, 
três pequenos diques, em seu extremo sudeste, podem 
compor esta unidade, embora originalmente tenham 
sido atribuídos ao magmatismo fissural do Sistema 
Lençóis 1. Amostras coletadas nas folhas Conselheiro 
Lafaiete e Entre Rios de Minas apresentaram composição 
predominantemente gabroica, formada de plagioclásio, 
piroxênio e minerais opacos, tendo titanita e apatita como 
mineais acessórios. Hornblenda, epidoto, biotita, clorita 
são minerais de altração comuns. No extremo nordeste 
da Folha Entre Rios de Minas, dois corpos alongados de 
anfibolito fino cartografados foram correlacionados a 
esta unidade. De forma geral, os diques são destacados 

Figura 3.123 - Formação Prados: (a) metapelito argilo-siltítico laminado/xisto (afloramento LS345, utm: E618585/
N7682708); (b) metargilito de cor rosa com fina laminação esbranquiçada (afloramento LS391, utm: E611131/

N7681392); (c) filito cinza prateado (afloramento LS692, utm: E608331/N7678839); (d) metargilito com laminação 
discreta (afloramento LS385, utm: E618039/N7684893); (e) metapelito laminado de composição síltica a argilo-

síltica (afloramento LS387, utm: E619103/N7683758); (f) charneira de dobra isoclinal deitada em metapelito 
laminado, síltico, com intercalações argilosas e de areia fina (afloramento LS387, utm: E619103/N7683758).
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no terreno pelo alinhamento de blocos alinhados, em 
solo de alteração intensamente vermelho, normalmente 
mostrando forte contraste com o solo das encaixantes. 

3.15.2. Metagabro Nossa Senhora da 
Paz (PP2NP1δnsp), Metaultrabásicas Ribeirão 
Papagaio (PP3NP1μrp), Metabásicas Córrego da 
Benta (PP3NP1βcb)

Estas unidades de idade proterozoica incerta ocor-
rem como pequenos corpos e diques de rochas máfi-
cas e ultramáficas ocorrem por toda a área do projeto. 
Na porção centro-sul da Folha Conselheiro Lafaiete, 
as Metaultranásicas Ribeirão Papagaio e as Metabási-
cas Córrego da Benta ocorrem como pequenos plugs, 
alongados na direção nordeste-sudoeste. Os litotipos 
são comumente foliadas e estão intrusivos no Gnaisse 
Caatinga. Na Folha Igarapé Simmons (1959) e Pomerene 
(1954-55) cartografaram plugs de metagabro de granula-
ção média, equigranulares e diques de gabro porfiríticos, 
mostrando textura traquítica, com ripas de feldspato 
de até três centímetros, intrusivos nas sequências do 
Supergrupo Minas e posicionados ao longo de falhas ou 
fraturas de direção geral noroeste-sudeste. Estes corpos 
parecem constituir porções reliquiares de antigos diques. 
No presente trabalho essas rochas foram definidas como 
Metagabro Nossa Senhora da Paz. 

3.16. FORMAÇÕES SUPERFICIAIS CONTINENTAIS 
CENOZOICAS 

Depósios cenozoicos estão cartografados principal-
mente ao longo da Serra do Curral Ocidental, na porção 
centro-norte da Folha Igarapé, onde foram originalmente 
cartografadas em escala 1: 25.000 durante os trabalhos 
de mapeamento geológico, executados pelo Convênio 
DNPM/USGS, no período de 1946 a 1964. Foram compi-
ladas a partir de Baltazar et al. (2007) que procederam à 
integração geológica e correção das bases cartográfica 
deste mapeamento.

Estas formações ocorrem principalmente na forma de 
sedimentos aluvionares recentes preenchendo as calhas 
dos rios atuais e mais restritamente sustentando antigos 
terraços fluviais. Amplas coberturas de canga ferruginosa, 
referenciados como depósitos detrito-lateríticos, são 
muito comuns cobrindo as formações ferríferas do Grupo 
Itabira ao longo de toda a extensão da serra. 

3.16.1. Depósitos Elúvio-Coluviais (NQc)

Unidade que ocorrem por toda a extensão da serra 
do Curral, cobrindo as formações ferríferas da Formação 
Cauê. São extensas chapadas de canga ferruginosa 
formada por fragmentos de itabirito e hematita compacta, 
cimentados por limonita, parcialmente cobertos por 
solo laterítico. Os depósitos incluem talus formado de 
hematita de alto teor com calhaus e fragmentos menores 
de hematita cimentados.

3.16.2. Coberturas Detrito-Lateríticos (ENdl)

Esta unidade corresponde a coberturas restritas que 
ocorrem no extremo noroeste da Folha Igarapé, onde 
cobrem rochas granitoides, no limite com a Folha Con-
tagem. Nesta folha, esta unidade recobre parcialmente 
as sequências metavulcanossedimentares do Grupo 
Nova Lima. Essa cobertura é constituída de material 
intempérico-residual, laterítico, ferruginoso.

3.16.3. Depósitos Aluvionares Recentes (Q2a) 

Cinco pequenos corpos aluvionares estão carto-
grafados na metade oriental da Serra do Curral, quatro 
deles em drenos que cortam a Formação Gandarela 
e um na encosta sul da serra. Estes corpos constam 
de sedimentos lacustres e de preenchimento de vales, 
de idades mioceno-pliocênicas. Os corpos aluvionares 
mais extensos, atuais, estão ao longo dos rios Maranhão 
e Piracema, respectivamente nas folhas Conselheiro 
Lafaiete e Divinópolis.
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4. GEOLOGIA ESTRUTURAL

4.1. INTRODUÇÃO

Os registros da deformação transamazônica nas 
unidades arqueanas e paleoproterozoicas, na área 
em estudo são predominantemente observadas com 
forte influência estrutural dos extensos lineamentos 
transcorrentes de direção NE-SW paralelos ao Cinturão 
Mineiro. No interior cratônico, essa estruturação foi 
responsável por obliterar, reorganizar ou ainda reativar 
estruturas mais antigas.

Os principais lineamentos com orientação NE-SW 
são o Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, a Zona de 
Cisalhamento Cláudio, os lineamentos Castro, Prados 
e Lenheiro. Estes dois últimos apresentam importantes 
evidências de reativação Brasiliana (TROUW et al., 1984; 
PACIULLO et al., 2000). Subordinadamente, estruturas 
NW-SE cronocorrelatas, imprimem deformação 
direcional e estabelecem importante limites tectônicos. 
Dessa forma, as estruturas mesoscópicas da área 
são apresentadas a seguir conforme as direções de 

transporte tectônico relativas aos principais controles 
estruturais regionais, bem como suas características 
cinemáticas e/ou reológicas. A conjunção desses fatores 
permitiu que as áreas fossem divididas em seis domínios  
estruturais (Figura 4.1).

Diagramas de contorno para pólos de foliação foram 
construídos para os seis domínios propostos e também 
para o total das foliações medidas, neste caso para mos-
trar a tendência geral nordeste-sudoeste destas foliações, 
imposta pelo Evento Transamazônico (Figura 4.2). 

O domínio d1 compreende os terrenos paleoprote-
rozoicos, delimitados pelos Lineamentos Congonhas e 
Jeceaba – Bom Sucesso (ver capítulo 2). O domínio d2 
coincide grosseiramente com área de terrenos meso a 
paleoarqueanos granito-gnáissicos de alto grau (fácies 
granulito). O domínio d3 está relacionado à área de 
gnaisses Cláudio e Itapecerica, com indicativo isotópico 
de retrabalhamento neoproterozoico. O domínio d4 
compreende as sequências máfico-ultramáficas meta-
morfisadas e gnaisses TTG meso a paleoarqueanas do 

Figura 4.1 - Domínios de homogeneidade estrutural para a área do Projeto Campo das Vertentes.
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Complexo Santo Antônio do Pirapetinga. O domínio d5 
corresponde aos terrenos dominados por granitoides 
neoarqueanos e gnaisse mesoarqueanos do Complexo 
Bonfim. O domínio d6 é ocupado predominantemente 
pela sequência metavulcanossedimentar do Supergrupo 
Rio das Velhas aflorante ao norte das serras do Rola-Moça 
e Itatiaiuçu, nomes locais da serra do Curral Ocidental.

4.1.1. Deformação Tangencial

Principal estilo de deformação da área, a deformação 
tangencial é representada pela geração de milonitos 
e foliações com médio a baixo ângulo de mergulho 
correlacionadas aos processos orogênicos colisionais 
produzidos pela tectônica do Cinturão Mineiro. A 
estruturação da área é controlada pelas direções 
principais NW-SE e NE-SW, coincidentes com os grandes 
lineamentos regionais.

As foliações NW-SE apresentam mergulhos 
preferencialmente para NE enquanto as foliações 
com direções gerais NE-SW apresentam mergulhos 
preferencialmente para sudeste. O domínio d1 apresenta 
estruturação predominante NE-SW impressa nas 
unidades paleoproterozoicas representadas pelas rochas 
metavulcanossedimentares do Grupo Barbacena e pelo 
Gnaisse Caatinga. A deformação é caracterizada pelo 
desenvolvimento de uma foliação de transposição sin 
a pós-tectônica com mergulhos de médio a alto ângulo 
definido pelas atitudes N53-73E/37-75SE, N69E/58SE 

Figura 4.2 - Diagramas de contorno para polos de foliações dos seis domínios estruturais (D1 a D6). 
Estereogramas: A = D1; B = D2; C = D3; D = D4; E = D5; F = D6.

e N73E/75SE (Figura 4.3a, b e c) que paralelizou e 
lenticularizou estruturas deposicionais primárias e 
bandamentos pretéritos, pré a sin-tectônicos, gerando 
dobras isoclinais intrafoliais (Figura 4.3a, b e c).  

Os eixos de dobra NE-SW (Figura 4.4) indicam o 
transporte tectônico com vergência para noroeste, 
consistente com a direção de fechamento da bacia 
sideriana. Para nordeste do Cinturão Mineiro, as 
foliações tendem a apresentar orientação para N, 
NNW e NNE (N20-28E/40-57SE) em direção ao limite 
com o Lineamento Congonhas, onde as foliações, 
sob domínio dessa estrutura, infletem para NW-SE  
(e.g. N48W/87SW) Figura 4.2d).

O Lineamento Congonhas, ao atuar como falha de 
transferência direcional (ENDO, 1997; CAMPOS e CAR-
NEIRO, 2008), representa um limite tectônico que coloca 
lado a lado as rochas metassedimentares paleoprotero-
zoicas da Formação Lafaiete e o Gnaisse Caatinga com 
o bloco crustal arqueano, formado pelos xistos máfico-
-ultramáficos do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga 
e unidades basais do Grupo Nova Lima (domínio d4). 

A estruturação NW-SE observada no domínio d6 
está impressa nas rochas metavulcanossedimentares 
do Supergrupo Rio das Velhas e possivelmente registra 
uma fase de deformação arqueana. Na Figura 4.2f, um 
valor máximo com atitudes em torno de N25W/25NE, 
bem como eixos de dobramentos para noroeste (Figura 
4.4) e vergências gerais dos planos de foliações para 
sudoeste, indica transporte tectônico no sentido 
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nordeste-sudoeste, o que sugere uma componente de 
deformação, que corresponderia a colagem arqueana dos 
complexos metamórficos Divinópolis e Belo Horizonte.

Nos domínios d2, d3 e d5, a deformação impressa 
no substrato arqueano exposto, geraram as foliações 
miloníticas de transposição e baixo ângulo que 
imprimiram no bandamento gnáissico pré-existente, 
um padrão de foliação lenticularizado, anastomosado e 
com dobras intrafoliais. Nestes domínios a deformação 
paleoproterozoica está relacionada à reorganização 
geométrica das estruturas, com a rotação (e translação) 
e verticalização das foliações controlada por grandes 
lineamentos (Figura 4.5) e pelo menos uma componente 
transcorrente nordeste-sudoeste (Figura 4.2b, c, e).

A componente obliqua gerada nos estágios colisionais 
do Cinturão Mineiro também produziu uma estruturação 
grosseiramente N-S. A estruturação N-S é bem marcada 
entre os gnaisses dos complexos metamórficos Bonfim e 
Passa Tempo (domínios d2 e d5), nas folhas Entre Rios de 
Minas e Igarapé. Essas estruturas são lineamentos quase 
contínuos, deslocados por tectônica rúptil posterior, 
algumas coincidentes com flancos de dobras apertadas, 
observadas nos gnaisses Alberto Flores, Passa Tempo, 
Desterro e Granito Bituri. 

No bloco paleoproterozoico, esses lineamentos são 
marcados por estreitas e discretas zonas de cisalhamento 
caracterizadas nos diversos granitoides, com foliações 
protomiloníticas e miloníticas de alto ângulo, subverticais 
(Figura 4.7), com importante componente direcional de 
deslocamento. Essa componente é indicada em algumas 
exposições por feições como boudins e eixos de dobras 
subverticais, tal como observado nos granitos Alto 
Jacarandá, Bituri e no Gnaisse Alberto Flores.

4.1.2. Deformação Transcorrente 

Zonas de cisalhamento transcorrentes são estruturas 
superimpostas à deformação tangencial regional 
correlacionadas à estágios tectônicos tardios do Evento 
Transamazônico ou a eventos posteriores. Imagens de 
satélite e mapas aeromagnetométricos revelam direções 
principais de lineamentos estruturais regionais com 
atitude em E-W, N-S, NW-SE e NE-SW (Figura 4.5).

4.1.2.1. Lineamentos E-W

Estruturas com direção E-W ocorrem de forma res-
trita e são mais frequentes nas folhas Entre Rios de Minas 

Figura 4.3 - Diagramas de contorno para polos de foliação de baixo (A), médio (B) e alto ângulo  
(C) de mergulho do domínio d1.

Figura 4.4 - Diagramas de contorno para foliação total, eixos de dobras e lineações minerais.
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e Igarapé. Essas falhas direcionais E-W aparentemente 
correspondem a estruturas mais antigas reativadas 
nos estágios mais tardios da Orogenia Transamazônica, 
embora uma foliação rúptil observada também indique 
uma reativação durante eventos mais jovens. Na folha 
Entre Rios de Minas, entre a região de Desterro de Entre 
Rios e a cidade de Passa Tempo (domínio d2 e d5), as 
estruturas mesoscópicas são foliações de transposição e 
bandas de cisalhamento com espessuras de até 1 metro 
e extensões de poucas dezenas de metros.

Na folha Igarapé as evidências desta deformação 
são muito localizadas, refletindo em simples foliação 
de transposição de foliações pretéritas ou em zonas de 
cisalhamento dúctil incipientes. Estrutura congênere 
bastante expressiva ocorre na porção centro-oriental 
da Folha Igarapé, no domínio do Gnaisse Alberto Flores. 
Na porção centro-norte da folha Divinópolis, uma zona 
de cisalhamento transcorrente dúctil dextral (domínio 
d3) também é registrada.

Todos estes lineamentos podem ter sido ativos 
durante o evento Transamazônico (Paleoproterozoico) 
em regime transcorrente dúctil e mostram também 
evidências de reativações posteriores em regime rúptil. 
Estruturas similares, provavelmente de idade arqueana, 
são descritas no interior do Quadrilátero Ferrífero 
como, por exemplo, a falha Bem-Te-Vi (BALTAZAR e  
ZUCCHETTI, 2007).

Nos terrenos paleoproterozoicos do Cinturão Mineiro 
(domínio d1), particularmente nos granitoides da Suíte 
Rezende Costa, essa deformação é registrada por 
milonitos de orientação E-W, com foliação vertical e forte 
lineação mineral sub-horizontal. Em geral as foliações são 
verticalizadas e apresentam marcadores cinemáticos, 
como sigmoides quartzo-feldspáticos, porfiroclastos 
de feldspatos rotacionados e foliações S/C que indicam 
cinemáticas ora dextrais, ora sinistrais (Figura 4.6). 

4.1.2.2. Lineamentos N-S 

Essas estruturas ocorrem preferencialmente na 
metade ocidental da folha Entre Rios de Minas (Figura 
4.5), entre as regiões dos municípios de Rezende Costa e 
Piracema. Correspondem a lineamentos quase contínuos, 
deslocados por tectônica rúptil posterior, bem marcados 
em mapas magnetométricos e imagens multiespectrais. 
Em escala de afloramento, as estruturas mesoscópicas 
correspondentes são caracterizadas como estreitas 
e discretas zonas de milonitos e protomilonitos, com 
foliações miloníticas subverticais (Figura 4.7) e importante 
componente direcional, indicada por boudins e eixos de 
dobras subverticais. 

Nos granitos Alto Jacarandá, Bituri e no Gnaisse 
Alberto Flores, zonas miloníticas discretas interceptam 
e reorganizam a geometria de foliações e bandamentos 

Figura 4.5 - As principais direções de lineamentos estruturais da área.
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Figura 4.6 - Lineamentos E-W na folha Entre Rios de Minas: a) verticalização, por transposição, de foliação/
bandamento gnáissico; b) e c) estreitas faixas de milonitos verticalizados; d) no mesmo local da foto anterior, 

marcadores cinemáticos quartzo-feldspáticos sigmoidais; e) foliação milonítica e laminação com estiramento de 
minerais félsicos; f) forma sigmoidal em lente granítica em zona de cisalhamento vertical; g) banda félsica dobrada 

e rompida, intrafolial, indicando movimento sinistral; h) no mesmo local da foto anterior, deflexão sinistral de 
foliação ao longo de estreitas zonas de cisalhamento.
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gerados em fases deformacionais anteriores. Essas zonas 
de cisalhamento apresentam foliação de alto ângulo, 
subverticais (Figura 4.7), com importante componente 
direcional de deslocamento, indicada por boudins e eixos 
de dobras subverticais. Xenólitos hospedados nessas 
unidades também refletem essa orientação estrutural.

Na cachoeira do Faleiro, cerca de 6 km a sudoeste 
de Entre Rios de Minas, pequenas falhas rúpteis verticais 
de direções em torno de N20W indicam a reativação 
deste sistema transcorrente em níveis crustais mais 
rasos. Na folha Conselheiro Lafaiete (domínio d1) estes 

lineamentos N-S estão concentrados na metade oriental 
e apresentam cinemática predominantemente sinistral. 
Na folha Divinópolis (domínios d3 e d6) lineamentos N-S 
registrados no extremo sudeste e em sua porção centro-
norte não apresentam cinemática definida.

4.1.2.3. Lineamentos NE-SW

Os lineamentos NE-SW representam uma compo-
nente de reativação em regime dúctil transcorrente/
oblíquo dos lineamentos de maior expressão da área, 

A

C

B

D

E F

Figura 4.7 - Zonas de cisalhamento N-S: (a) zona  milonitizada no Granito Mirandas (visualização em seção vertical); 
(b) bandamento verticalizado do Gnaisse Fernão Dias, originalmente orientado para este-oeste e com baixo ângulo 

de mergulho; (c) crista de milonito no Ortognaisse Desterro; (d) foliação milonítica no Granito Alto Jacarandá, 
em seção horizontal, com estiramento de minerais félsicos; (e) pequenas zonas de cisalhamento deslocando 
sinistralmente a foliação; (f) falhas rúpteis, de mesma direção NS, na cachoeira do Faleiro, cerca de 5,5 km a 

sudoeste de Entre Rios de Minas.
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como os Lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso, Zona de 
Cisalhamento Cláudio (OLIVEIRA e CARNEIRO, 2001b), 
lineamentos Castro, Prados e Lenheiro. As atitudes das 
estruturas rúpteis nesses lineamentos estão represen-
tadas na Figura 4.8 b e c.

Lineamento Jeceaba - Bom Sucesso

As estruturas planares do Lineamento Jeceaba-
Bom Sucesso (LJBS) apresentam atitude máxima 
N60E/60SE (Figura 4.8) e estão registradas em rochas 
metassedimentares do Supergrupo Minas. Essa 
foliação NE-SW em diversos pontos da estrutura é 
deslocada por discretas zonas de cisalhamento dúcteis 
de direções WNW-ESS e NNW-SSE, com forte compo- 
nente direcional.

Uma reativação posterior dessas estruturas em 
regime rúptil com cinemática dextral ou sinistral é 
aceita. A foliação milonítica de direção NNW-SSE, bem 
caracterizada nos quartzitos do Lineamento Jeceaba-
Bom Sucesso, apresenta cinemática direcional indicada 
por lineações minerais sub-horizontais, formadas por 
crescimento de mica em planos de foliação subverticais.

Na Serra do Mata-Mata, segmento do LJBS no 
extremo nordeste da folha Entre Rios de Minas, o 
acamamento primário de uma sequência de quartzito-
xisto e BIFs correlacionada aos grupos Caraça e Itabira, 
que comumente ocorre verticalizada e paralelizada 
à estruturação regional (Figura 4.9a), está dobrado e 
reorientado por foliação de transposição. Na continuidade 
desta exposição para oeste, quartzitos correlacionados 
ao Grupo Caraça, relações de foliações S/C indicam uma 
deformação com cinemática dextral.

Nos granitos Alto Jacarandá e Mirandas, a influência 
do LJBS reflete em uma foliação de transposição com 
direção N30-050E que verticalizou a estrutura de 
fluxo magmático e gerou bandas de cisalhamento e 
sigmoides de foliação com arrastro sinistral (Figura 
4.9b). Relacionadas às falhas transversais que também 

segmentam a estrutura principal do Lineamento 
Jeceaba-Bom Sucesso, bandas de cisalhamento dúctil-
rúptil dextrais, de direção N80E interceptam a foliação 
milonítica N30E (Figura 4.9c).

No contato entre os granitos Alto Jacarandá e Miran-
das, próximo ao Lineamento Jeceaba - Bom Sucesso, 
as relações de intrusão destas unidades, apresentam 
elevada obliteração, com reorientação das estruturas 
primárias segundo a direção geral NE-SW (Figura 4.9d). 
No afloramento da Figura 4.9, uma zona de cisalhamento 
dúctil N-S e cinemática direcional sinistral está sobre-
posta a uma foliação NE-SW. Aparentemente, esta fase 
de deformação está relacionada aos milonitos NNW-SSE 
descritos nas porções centro-sul e noroeste da folha 
Entre Rios de Minas. 

Lineamento Castro

O Lineamento Castro é uma estrutura paralela ao 
Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, posicionada cerca de 
15 km ao sul. Na direção nordeste, esta estrutura adentra 
a folha Conselheiro Lafaiete e define parcialmente o 
contato entre as rochas da Formação Lafaiete e Suíte 
Alto Maranhão.

Esta estrutura apresenta discreta assinatura em 
mapas magnetométricos, sendo melhor visualizada 
na extremidade meridional onde intercepta rochas 
granitoides e gnaisses bandados. A evolução dessa 
estrutura refletiu regionalmente em uma foliação 
de transposição que na Folha Entre Rios de Minas, 
reorientou o bandamento de gnaisses para NE-SW e 
gerou dobras isoclinais com flancos verticais e eixos 
sub-horizontais. Mais para norte, o Lineamento Castro 
dá lugar a uma zona de milonitos, com associação 
de veios de quartzo e pegmatitos graníticos, sin-
tectônicos, cisalhados, com intercalações de 
filonitos com atitude N55E/80NW. Embora não 
tenham sido observados marcadores cinemáticos e 
lineações, provavelmente essa estrutura apresenta 

Figura 4.8 - Estereogramas para polos de foliações ao longo dos principais lineamentos regionais de cinemática 
transpressiva ou transcorrente: (a) Congonhas, (b) Jeceaba-Bom Sucesso e (c) Cláudio.
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cinemática direcional, devido à proximidade, direção 
e características similares ao Lineamento Jeceaba- 
Bom Sucesso.

Zona de Cisalhamento Cláudio

Embora correlacionado a evolução neoarqueana, 
uma reativação dessa estrutura parece ter sido desen-
cadeada durante o Evento Transamazônico, represen-
tado nessa estrutura pela cinemática oblíqua dextral 
registrada tanto em rochas do embasamento como em 
unidades supracrustais (OLIVEIRA, 1999). Conforme 
Carneiro et. al (2007), essa reativação teria sido nucle-
ada em uma fase tardia do Evento Transamazônico, 
dominada por cinemática dextral (OLIVEIRA, 1999; 
CARNEIRO et al., 2007), diferentemente do Lineamento 
Jeceaba - Bom Sucesso que está em sentido oposto. 
Oliveira e Carneiro (2001b) caracterizaram as estrutu-
ras na Zona de Cisalhamento Cláudio como foliações 
miloníticas de médio a alto ângulo de mergulho, asso-
ciadas a dobras intrafoliais em Z e indicadores como 
foliações sigmoidais, boudins de anfibolitos e veios de 
quartzo rotacionados que caracterizam a cinemática 
dextral. O significado da variação de diferentes direções 

de lineações minerais observadas, entretanto, é uma 
questão que os autores mantiveram em aberto no  
contexto regional.

Na folha Igarapé, a Zona de Cisalhamento Cláudio 
é seccionada por diques de direção NW-SE. Uma 
continuidade dessa estrutura é considerada para as serras 
do Itatiaiuçu e Rola Moça, que são sustentadas por BIFs 
e quartzitos do Supergrupo Minas, no lado setentrional 
do polígono que delimita o Quadrilátero Ferrífero.

No estereograma elaborado para as medidas de 
foliação dentro da área de influência da Zona de Cisa-
lhamento Claudio (Figura 4.8c) fica bem caracterizado, 
pela distribuição das atitudes obtidas, a transposição por 
dobramento de estruturas pretéritas.

A faixa de influência desta zona de cisalhamento 
afeta as rochas do Supergrupo Minas (quartzitos e mica 
xistos), do Grupo Nova Lima (rochas metamáficas e 
metaultramáficas) bem como de granitoides e gnaisses 
bandados como o Gnaisse Cláudio e Gnaisse Alberto 
Flores. Os quartzitos do Supergrupo Minas nessa 
área apresentam expressiva foliação milonítica, com 
verticalização dos planos de foliação na parte central da 
estrutura e uma lineação mineral de micas bem marcada 
nos planos de foliação (Figura 4.10a, b). 

Figura 4.9 - Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso: a) formação ferrífera bandada do Supergrupo Minas verticalizada 
junto ao lineamento; b) foliação vertical do Granito Alto Jacaranda paralelizada ao LJBS com zonas de cisalhamen-

to sinistrais; c) cisalhamento dúctil-rúptil dextral interceptando transversalmente o afloramento no LJBS; 
 d) relações de corte dos granitos Alto Jacarandá (foliado) e Mirandas (maciço) deformadas com reorientação  

compatível ao LJBS.
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Lineamentos Prados e Lenheiro

Estas estruturas paralelas cortam diagonalmente 
o extremo sul da folha Conselheiro Lafaiete, no 
sentido NW-SE. Após a deformação transamazônica, 
aparentemente estes lineamentos estiveram ativos 
em uma geometria de graben ou semi-graben, que 
confinou parte da bacia responsável pela deposição 
dos sedimentos do Grupo Carandaí. Nesse segmento 
crustal, as rochas metassedimentares desta unidade 
estão dobradas, na forma de um sinclinal aberto, quase 
simétrico, com eixo caindo suavemente para sudoeste.

Não foram obtidas informações de campo que 
permitissem uma melhor caracterização dessas 
estruturas, já que na área mapeada, o relevo é muito 
arrasado e as rochas extremamente alteradas. Entretanto, 
para leste da área estudada, entre as cidades de Lamim, 
Catas Altas da Noruega e Piranga, é nítido, em mapas 
aerogeofísicos, o truncamento do Lineamento Congonhas 
pela continuidade dos lineamentos Prados e Lenheiro.

4.1.2.4. Lineamentos NW-SE

A principal macroestrutura regional com direção 
NW-SE na área do projeto é o Lineamento Congonhas. 
O Lineamento Congonhas está localizado no extremo 
norte da Folha Conselheiro Lafaiete, entre o noroeste da 
cidade de Congonhas e a região da cidade de Itaverava, 
onde é truncado pelos lineamentos Lenheiro-Prados, 
de direções NE-SW (Figura 4.5). Tendo atuado como 
falha de transferência durante colisão transamazônica, 
a forte deformação NW-SE refletiu em uma foliação 
milonítica desenvolvida nos litotipos da Suíte Alto 
Maranhão. Nos demais litotipos, a deformação NW-SE 
gerou dobramentos e imprimiu foliações de transposição, 
que reorganizou estruturas planares prévias, gerando 
dobras intrafoliais sem raiz, notadamente em milonitos 
associados a gnaisses bandados.

A Figura 4.8a apresenta uma atitude média de folia-
ções para essa estrutura em N45W/03SW. Seixas (1988), 
em um estudo ao longo de quase toda a extensão do 
Lineamento Congonhas, descreveu cinco fases de defor-
mação assinaladas em sequências supracrustais (D1 a D5).

A fase D1, a mais antiga, é uma foliação metamórfica 
reliquiar em geral paralela ao acamamento, preservada 
como micrólitons nos filitos. A fase D2 corresponde 
a estruturas prévias S0 e S1 deformadas em dobras 
assimétricas a isoclinais. A fase D3 também responsável 
por dobras assimétricas a isoclinais, apresentam foliações 
S2 e S3 coplanares, com orientação média para N40-
50W. As fases D4 e D5 são representadas por clivagens 
de crenulação.

As foliações miloníticas subverticais com direções 
médias N50W/70NE e lineações minerais e de 
estiramento, com caimentos variando de subhorizontais a 
30°-40°SE, indicam movimento direcional acompanhado 
de componente de mergulho (SEIXAS, 1988). Os 
indicadores cinemáticos ao longo da estrutura indicam 
movimentos dextrais e sinistrais, sendo os indicadores 
dextrais raros e interpretados como momentâneas 
acomodações resultantes do movimento sinistral 
predominante. Evidências de movimento sinistral 
ao longo do Lineamento Congonhas também foram 
observadas nos afloramentos LS049 (utm: E631278/
N7721561) e LS058 (utm: E624554/N7729285) sugeridas 
por marcadores cinemáticos em planos de foliação 
milonítica de atitudes 040/83 e 050/78. A milonitização 
foi desenvolvida sobre xistos do Grupo Nova Lima e 
granitoides da Suíte Alto Maranhão, reorientando 
estruturas planares pré-existentes e imprimindo uma 
foliação milonítica em granitoides e rocha básicas. 

Apesar de ter importante participação na orogenia 
paleoproterozoica, a estruturação NW-SE aparentemente 
não afetou as rochas metassedimentares do Supergrupo 
Minas no sul do Quadrilátero Ferrífero, porém é um 
macrocontrole estrutural das ocorrências auríferas 

Figura 4.10 - Zona de Cisalhamento Cláudio: a) quartzito do Supergrupo Minas verticalizado junto ao lineamento  
e com lineação de micas sub-horizontal em seus planos de foliação; b) foliação sigmoidal preservada  

no gnaisse Cláudio, junto ao lineamento, indicando movimento dextral.
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arqueanas associadas ao Grupo Nova Lima, tal como 
ocorre no interior do QF. Essa correlação temporal de 
deposição e deformação indica que este lineamento 
foi desenvolvido no Arqueano e sofreu uma reativação 
posterior, durante o Paleoproterozoico.

Uma provável reativação de estruturas no Evento 
Brasiliano associada a um transporte tectônico para 
noroeste é esperada devido ao fato da cinemática sinistral 
predominante ser incompatível com o movimento 
sinistral do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, de direção 
nordeste-sudoeste e idade Paleoproterozoica. Reforçam 
esta possibilidade as observações de Seixas (1988) sobre a 
presença de inúmeras lentes de cisalhamento confinadas 
pelas zonas de milonitos, que sugerem não somente uma 
história policíclica para o Lineamento Congonhas, mas 
também que os raros deslocamentos dextrais observados 
podem estar correlacionados a estruturas desenvolvidas 
durante a Orogenia Transamazônica.

Falhas Extensionais NW-SE

Essas estruturas correspondem aos registros de dois 
episódios de tafrogênese na área (CARNEIRO et al., 
2007) e são representadas por diques de direção NE-SW 
do sistema Lençóis I e II, que afetam o embasamento 
e rochas do Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi. 
Como anomalias lineares de boa definição em mapas 

aerogeofísicos e em imagens de sensores remotos, estas 
estruturas apresentam um prolongamento por mais de 
600 Km de sudeste para noroeste, a partir do Linamento 
Jeceaba - Bom Sucesso e adentrando o estado de Goiás, 
ao longo de uma faixa com largura aproximada variando 
de 100 km a 150 km.

Aos diques do sistema Lençóis I são atribuídas idades 
mínimas de cristalização em 1,7 Ga (SILVA et al., 1995a) 
e representam na área o Evento Tafrogênico Estateriano 
(BRITO NEVES et al., 1995), correlacionado ao início 
da abertura do rifte Espinhaço (DUSSIN et al., 1994; 
SILVA et al., 1995b; CHEMALE JR.et al., 1998; PEDROSA- 
SOARES e ALKMIM 2011). O sistema Lençóis II é uma 
contrapartida Mineira de uma conhecida distenção 
toniana no Carton São Francisco Setentrional, estado 
da Bahia, representada pelo Sistema de Diques Salvador- 
Olivença (BELLIENE et al., 1998; EVANS et al., 2010; 
OLIVEIRA et al., 2012), também correlacionados a diques 
máficos na região do Serro, distrito de Pedro Lessa, 
datados 906 ± 2 Ma (MACHADO et al., 1989). Na área 
em estudo, uma idade K-Ar em hornblenda com cerca 
de 1000 Ma é conhecida nos diques do Metadiabásio 
Conceição de Itaguá, que apresentam a mesma direção 
estrutural (CARNEIRO, 1992). Na região entre Cláudio 
e Carmo da Mata, diques máficos apresentaram idade 
Ar-Ar em horblenda situadas no intervalo 990 - 952 Ma  
(OLIVEIRA, 2004).
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5. RECURSOS MINERAIS

5.1. INTRODUÇÃO

As informações sobre recursos minerais apresenta-
dos nos mapas gerados no Projeto Campo das Vertentes 
bem como no presente capítulo foram obtidas a partir 
da literatura disponível para a área. Neste contexto, 
também foram extraídas informações no banco de dados 
da CPRM (LEITE et al., 2004), com atualização sobre 
dados de produção a partir de consulta direta à Agência 
Nacional de Mineração-ANM.

Trabalhos de campo com verificação e correção 
locacional dos dados levantados, assim como a com-
plementação das informações foram realizados quando 
necessário. Entre os minerais metálicos de maior poten-
cial na área, destacamos Fe, Mn e Sn, com ocorrências 
subordinadas de Li, Nb, Ta e Au.

A área do Projeto Campo das Vertentes também 
apresenta elevada potencialidade para bens minerais 
industriais e de uso na construção civil, com destaque 
para areia e argila para construção civil, obras de terra 
e indústria oleira, rochas duras utilizadas como reves-
timento e ornamentação, pedras de calçamento e pro-
dução de agregados para a construção civil. De maneira 
particular, as rochas utilizadas para revestimento e uso 
artesanal, merecem destaque as jazidas de serpentinito 
e esteatito, na porção sul do QF, na região nordeste da 
folha Conselheiro Lafaiete. Com exploração em pequena 
escala, mas não menos importante, a área registra 
lavras ativas e inativas de calcário, talco, filito, grafita, 
feldspato, argila e quartzo. A Tabela 5.1 abaixo sintetiza  
estes dados.

5.2. METAIS FERROSOS 

5.2.1. Ferro 

Em Minas Gerais as principais minas estão localiza-
das no Quadrilátero Ferrífero e adjacências. O minério 
explorado está contido em formações ferríferas ban-
dadas (Banded Iron Formations – BIF) paleoprotero-
zoicas, do tipo Lago Superior. O tecnônimo BIF é uma 
convenção internacionalmente utilizada para designar 
rochas sedimentares e/ou metassedimentares quími-
cas, finamente bandadas, formadas pela alternância de 
sílica criptocristalina (chert) ou quartzo e óxidos de ferro  
(VILELA et al., 2004). 

No Quadrilátero Ferrífero as BIFs são localmente 
representadas pelo itabirito e estão correlacionadas a 
Formação Caué do Grupo Itabira (Supergrupo Minas). 
Minoritariamente, formações ferríferas carbonáticas da 
Formação Gandarela também são lavradas.

O minério de ferro explorado na área do Projeto 
Campo das Vertentes apresenta características varia-
das, dependo da composição mineral original (Fe-sílica, 
Fe-carbonato), da intensidade do metamorfismo e 
da ação de agentes supergênicos e/ou deformacio-
nais. Os itabiritos podem ser silicosos, dolomíticos e 
anfibolíticos. Comumente por processos supergê-
nicos, o minério das camadas superficiais são intem-
perizados e são classificados como itabiritos friáveis, 
uma variedade de minério parcialmente enriquecido. 
Em profundidade o minério evolui para variedades  
mais enriquecidas.

Bem Mineral

Folha
Mn Fe Peg RO Agr Tcl/Spe/

Eto A/Arg Cca/Fi Qtz/Fsp Agm Gr Total

CL 46 01 09 01 07 24/02/06 09/04 02/02 02/01 - - 116

ER 14 06 32 07 - - - - - - - 59

IG - 21 - 05 05 - - - - 02 03 36

DV - 01 - 13 12 - 02/01 - - 01 - 30

Total CV 60 29 41 26 24 32 16 04 03 03 03 241

Tabela 5.1 -  Ocorrências minerais cadastradas. Folhas: CL – Conselheiro Lafaiete, ER – Entre Rios de Minas,  
IG – Igarapé, DV – Divinópolis, CV – Área do Projeto. Bens Minerais: Mn – Manganês, Fe – Ferro,  
Peg – Pegmatito, RO – Rocha Ornamental, Agr – Agregados para a construção civil, Tcl/Spe/Eto –  

Talco/Serpentinito/Esteatito, A/Arg – Areia/Argila, Cca/Fi – Calcário/Filito, Qtz/Fsp –  
Quartzo/Feldspato, Agm – Água Mineral, Gr – Grafita.
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Os corpos de itabirito são caracterizados por delgadas 
sucessões de acamamentos de magnetita e quartzo, além 
de quartzitos ferruginosos magnetíticos. Estes corpos 
estão intercalados em uma sucessão de quartzitos finos 
e brancos e quartzo-muscovita xistos, xistos avermelha-
dos a esverdeados muito alterados (GUILD, 1957; PIRES 
1977), atribuída ao Supergrupo Minas.

Os corpos de minério apresentam geometria len-
ticular ou estratiformes, com dimensões variando de 
centimétricas a hectométricas. Próximo a Jeceaba depó-
sitos com espessura da ordem de 200 m são conhecidos 
embora diminuam em espessura para sudoeste onde 
alcançam poucas dezenas de metros em certos pon-
tos. Exceções são descritas na Serra da Galga e de Bom 
Sucesso, onde os corpos de minério atingem cerca de 
1.000 m (QUÉMÉNEUR, 1987).

Os minérios de alto-teor (> 62% de Fe em peso) 
são itabiritos duros (compactos a bandados) e itabiri-
tos macios, os quais ocorrem associados. O minério é 
uma rocha cinza-azulada, de brilho metálico a fosco, 
constituído principalmente de hematita. A oxidação 
produz material marrom com goethita, limonita e outros 
hidróxidos de ferro. Informações detalhadas sobre a 
tipologia dos minérios são apresentadas por diversos 
autores, dentre eles Dorr II (1964, 1965, 1969), Pires 
(1995), ROSIÈRE e RIOS (2004), Rosière et al. (2001, 
2008, 2011). 

A produção no Brasil é desenvolvida a céu aberto e 
a lavra é feita em bancadas com desmonte por explosi-
vos, escavadeiras, carregamento em pás carregadeiras 
e transporte em caminhões fora de estrada. O benefi-
ciamento consiste de britagem, peneiramento, lavagem, 
classificação, concentração e pelotagem.

Na folha Igarapé foram cadastradas 21 ocorrências, 
sendo que doze dessas correspondem a minas em ati-
vidade. As principais jazidas ocorrem ao longo da Serra 
de Itatiaiuçu/Azul, no prolongamento ocidental da Serra 
do Curral, limite meridional do Quadrilátero Ferrífero.

Os depósitos lavrados são formações ferríferas do 
Grupo Itabira, Formação Cauê (Supergrupo Minas) onde 
o minério é formado de itabirito, itabirito dolomítico e 
dolomito ferruginoso. As duas últimas variedades de 
minério fazem parte da Formação Gandarela, fácies 
carbonática do Grupo Itabira, que transiciona para os 
Itabiritos da formação basal onde estão concentrados 
os principais corpos de minério.

A percolação de fluídos meteóricos e hidrotermais 
(metamórficos) através das formações ferríferas levou 
a substituições minerais e à lixiviação de sílica e carbo-
nato, com consequente enriquecimento supergênico, 
ocasionando o surgimento de bolsões de minério de alto 
teor (62 a 67% de Fe, em peso) e domínios de hematita 
compacta. Uma ampla cobertura de canga ferruginosa 
ocorre sobre as formações ferríferas.

Na folha Divinópolis há uma única mina de ferro, 
em atividade, em uma formação ferrífera correlacio-
nada aos Itabiritos da Formação Cauê. Esta mina está 
localizada ao longo do Lineamento Cláudio, estrutura 
cujo prolongamento baliza as serras Azul e Itatiaiuçu, as 
quais são sustentadas em grande parte por itabiritos da 
Formação Cauê. A formação ferrífera explorada é do tipo 
bandado, fácies óxido, a magnetita e hematita. A mina é 
de propriedade da empresa COFERNORTE com a lavra, 
ainda em início de operação, sendo feita em material 
coluvionar por desmonte mecânico seguido de britagem 
e peneiramento por via seca. Segundo dados da empresa, 
a movimentação de ROM atinge 15 mil ton/mês.

Na folha Conselheiro Lafaiete foi cadastrada uma 
ocorrência localizada no extremo noroeste da quadrícula, 
no município de Jeceaba. Estratigraficamente, a forma-
ção ferrífera explorada como minério é litocorrelata à 
Formação Cauê, do Grupo Itabira, Supergrupo Minas. Na 
Folha Entre Rios de Minas os pontos cadastrados ocorrem 
principalmente ao longo do Lineamento Jeceaba-Bom 
Sucesso, estrutura de direção nordeste-sudoeste que 
constitui prolongamento para sudoeste do lineamento 
que baliza as bordas do Sinclinal Moeda, cujos flancos 
também são sustentados por formações ferríferas. Den-
tre as seis ocorrências cadastradas nesta folha, quatro 
ocorrem ao longo deste lineamento, sendo que duas 
ocorrem como segmentos isolados dessa seqüência e 
correspondem a formações ferríferas bandadas, fácies 
óxido, também a magnetita e hematita e duas corres-
pondem a quartzitos ferruginosos. 

A única mina cadastrada na folha, de propriedade 
de Paulírio Alves Faleiro, está localizada a nordeste da 
localidade de Ouro Fino e possui reserva indicada de 
199.782 mil toneladas, reserva inferida de 111.745 mil 
toneladas e reserva medida total de 74.068 mil tonela-
das. A recuperação do minério é de aproximadamente 
35%, sendo que a movimentação bruta total é de 1.140 
toneladas/mês. Ainda segundo informações no local, 
ocorrem dois tipos de minério: a hematita compacta e o 
ferro rolado. As encaixantes são BIF’s e quartzitos duros 
friáveis. A (Figura 5.1) abaixo ilustra as características de 
algumas destas minas distribuídas pela área do projeto.

5.2.2. Manganês

Em Minas Gerais, a região de Conselheiro Lafaiete 
desponta historicamente como importante produtora 
de manganês. Existem numerosos registros de ocorrên-
cias que se estendem pelos municípios de Conselheiro 
Lafaiete, Lagoa Dourada, Ritápolis e Nazareno em faixa 
de direção aproximada nordeste-sudoeste (DORR II et al., 
1958; GROSSI-SAD et al., 1975, 1983; SOUZA et al., 1977; 
PIRES, 1977). Esta faixa está situada entre a porção oci-
dental da folha Conselheiro Lafaiete e o extremo sudeste 
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da folha Entre Rios de Minas. O manganês ocorre prin-
cipalmente em gonditos da Formação Lafaiete, unidade 
composta de rochas metassedimentares siliciclásticas 
da porção intermediária de uma sequência vulcanos-
sedimentar paleoproterozoica do tipo greenstone belt, 
metamorfizada em fácies xisto verde alto a anfibolito.

Pires (1977) denominou a sequência metavulcanosse-
dimentar que contém a mineralização de manganês como 
Grupo Barbacena. Essa unidade seria formada por um 
espesso pacote basal de rochas metavulcânicas máficas 
e ultramáficas, com intercalações de BIF e metachert, 
sobreposto por metapelitos grafitosos com intercalações 
de metachert, BIF e níveis manganesíferos.

O autor descreve os níveis manganesíferos como de 
dois tipos: (1) gonditos às vezes com fino bandamento, 
podendo conter rodonita, Mn-cumingtonita e tefroíta; 
(2) queluzitos, formados principalmente por rodocrosita 
sendo rodocrosita, espessartita, tefroíta e Mn-cuming-
tonita os minerais associados mais freqüentes.

Inicialmente foi lavrado na região o minério oxidado, 
enriquecido por processos supergênicos, composto de 
espessos corpos mineralizados a pirolusita, criptomelana 
e manganita. Com o esgotamento das reservas na década 
de 1970, foi iniciada a lavra do protominério carbonático.  

Os corpos mineralizados são geralmente delgados, de 
espessuras milimétricas a métricas, podendo atingir 
vários metros de comprimento, intercalados nos metas-
sedimentos da Formação Lafaiete.

Um total de quatorze afloramentos foram cadas-
trados na Folha Entre Rios de Minas (treze ocorrências 
minerais e um garimpo abandonado) e 46 ocorrências na 
Folha Conselheiro Lafaiete, incluindo vinte ocorrências 
minerais, vinte e cinco minas/garimpos abandonados e 
uma mina em atividade.

As pequenas ocorrências manganesíferas na área 
são inúmeras. Os principais depósitos, entretanto, estão 
localizados na Folha Conselheiro Lafaiete, com destaque 
para as minas de Morro da Mina e Pequeri, no município 
homônimo e as minas de Cocuruto e Tapera no município 
de Queluzito. Atualmente somente a primeira mina está 
em atividade. A mina de Pequeri esteve em atividade 
até o ano de 1999.

Jazida Morro da Mina

Localizada no município de Conselheiro Lafaiete a 
jazida de Morro da Mina é o único depósito grande em 
atividade na área. A lavra da mina ocorre a céu aberto e 
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Figura 5.1 - O minério de ferro na serra do Curral Ocidental (em sentido horário, com início na primeira imagem 
no canto superior esquerdo): (a) minério hematítico rico lixiviado e material amarelado anfibolítico (Mineral do 

Brasil, Brumadinho); (b) minério hematítico rico azulado (Acelor Mittal – Itatiauçú); (c) mina em formação ferrífera 
explorada pela COFERNORTE com a lavra, ainda em início de operação; (d) crista de formação ferrífera com 

afloramento de hematita compacta no local de implantação da mina junto a Ouro Fino (Folha Entre Rios de Minas).
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possui 870 m de comprimento, 400 m de largura e 140 
m de profundidade (Figura 5.2a). O minério é usado na 
produção de ligas ferro sílico-manganês.

O corpo de minério é subvertical, descontínuo e bou-
dinado. Vários corpos menores, tectonicamente rompidos 
com formas sigmoidais ou intensamente espessados, são 
individualizados (ARAÚJO et al., 2005). 

Com o corpo de minério oxidado superficial exau-
rido, atualmente o protominério sílico-carbonatado está 
sendo lavrado (e.g. VIANA, 2009). O minério oxidado 
remanescente é uma rocha coesa, de coloração preta, 
densa, de ocorrência restrita e de pouco volume.

O minério sílico-carbonatado é compacto, cinza-
-escuro, inequigranular médio a fino, formado por 
silicatos e carbonatos de manganês, com os primei-
ros perfazendo aproximadamente 60% em peso. Os 
minerais carbonáticos constituem cerca de 25% em 
peso e os minerais de ganga são os 15% restantes e 
incluem minerais sulfetados, grafita e outros tipos 
de silicatos (VIANA, 2009). Quando descolorido, em 
superfície alterada, o minério tem cor castanha a 
rósea, e ocorre em lentes e lâminas que delineiam um 
fino bandamento composicional, em geral dobrado, 
com rompimento de flancos e paralelizado a uma  
foliação Sn.

A mineralogia de minério é formada de granada 
(espessartita), rodonita, olivina (tefroíta), rodocrosita, 
grafita e mica, podendo conter sulfetos tais como cal-
copirita e pirita. Veios e vênulas de quartzo, opala, 
calcita, rodonita (Figura 5.3a) e rodocrosita cortam 
ou estão dispostos ao longo da foliação e do acama-
mento e em planos de fraturas e falhas. Sulfetos (pirita, 
calcopirita, pirrotita e galena) também preenchem 
fraturas ou estão disseminados. As principais encai-
xantes do minério são preferencialmente um biotita-
-quartzo xisto, contendo ainda plagioclásio, epidoto e 
sulfetos, e, secundariamente, biotita-xisto grafitoso, 
anfibolito (Figura 5.3b), quartzito ferruginoso, chert, 
e venulações quartzo-feldspáticas. Os contatos com 
as rochas encaixantes são tectônicos, e em geral são 
caracterizados por falhas normais ou zonas de cisa-
lhamento indiscriminadas. Granitoides intrusivos, 
foliados e não foliados, preenchem fraturas e falhas, 
cortam o minério (Figura 5.3c) e o biotita-quartzo xisto 
encaixante (Figura 5.3d) ou são concordantes com a  
foliação/bandamento.

O minério de manganês é classificado, para fins 
comerciais, em três tipos, mantendo a mineralogia e 
diferenciando-se somente na proporção em peso de 
cada fase mineral:
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Figura 5.2 - As principais minas de manganês (em sentido horário, com início na primeira figura no canto 
superior esquerdo): (a) Morro da Mina; (b) Pequeri; (c) Tapera; (d) Cocoruto. Apenas a primeira está em 

produção, as demais estão abandonadas ou exauridas.
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• Minério de primeira, de coloração cinza, compacto 
e maciço, com teores de manganês acima de 32% e 
com maior proporção em peso de carbonato;
• Minério de segunda, de coloração cinza, maciço, 
com vênulas milimétricas de material esbranquiçado 
e rosado, e com teores de manganês entre 30 e 32%;
• Minério de terceira, coloração cinza clara, maciço, 
com veios de material branco e rosado e com teores 
de manganês inferiores a 30% e com a menor pro-
porção em peso de carbonato dos três tipos.
Na planta de beneficiamento o minério é britado em 

britador de mandíbulas e classificado por peneiramento. 
Os produtos obtidos são lump ore (85% de recuperação 
em massa), sinter feed (5%) e lama (9 a 10%). A capacidade 
de produção é de 1000 toneladas/dia.

A origem do depósito possivelmente está associada 
a deposição sedimentar química, com suposta contri-
buição vulcânica, depositada em uma bacia de fundo 
oceânico. O protólito dessas rochas teria sido deformado 
e metamorfisado em fácies xisto verde alto a anfibolito 
baixo, resultando em um dobramento com geometria 
fechada a isoclinal com eixo noroeste-sudeste, subhori-
zontal, com geração de foliação de plano axial paralela ao 
acamamento seguido de uma segmentação em corpos 
boudinados com eixos também subhorizontais.

Dois estágios subsequentes de reativação tectônica, 
em condições de baixo grau de metamorfismo, origina-
ram meso e macrodobras fechadas com eixos subverti-
cais e vergências opostas, além de boudinagem e zonas 
de cisalhamento subverticais de direções NNW-SSE. 
Deformação rúptil final é marcada por falhas, fraturas e 
juntas. Essa superimposição de eventos conferiu ao corpo 
mineralizado uma geometria sigmoidal ou em forma de 
amêndoa, com potências que variam de lentes centimétri-
cas a 100 metros de espessura, cujo diâmetro maior verti-
calizado, segunda a direção N50W (ARAÚJO et al., 2005).

5.3. ROCHA ORNAMENTAL  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) define rocha ornamental como uma substância 
rochosa natural que, submetida a diferentes graus de 
modelamento ou beneficiamento, pode ser utilizada 
com uma função estética qualquer (in MENEZES E  
LARIZZATTI, 2005).

Minas Gerais desponta entre os maiores produto-
res de rochas ornamentais do Brasil, com o volume de 
extração de ardósias (metasiltito laminado), quartzitos 
e pedra sabão/ esteatito (ver dados oficiais ANM) muito 
superior ao de rochas cristalinas.
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Figura 5.3 - Mina de Morro da Mina: (a) veio de rodonita cortando o minério de manganês sílico-carbonatado 
em Morro da Mina (Estação: LS640 – UTM: 628283/7717878); (b) contato de rocha granitoide leucocrática 

com anfibolito. (Estação: LS640 - UTM: 628283/7717878); (c) granito intrusivo no minério sílico-carbonatado 
(Estação: LS640 - UTM: 628283/7717878); (d) contato do quartzo-biotita xisto (cinza, castanho) com granitoide 

(porção clara à direita) (Estação: LS640). UTM: 628283/7717878).
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Os blocos extraídos nas pedreiras possuem volume 
variável entre 5m3 e 8m3, podendo atingir, excepcional-
mente, 12m3. Materiais especiais, com alto valor comer-
cial, permitem, no entanto, o aproveitamento de blocos 
a partir de 1m3. As dimensões-padrão especificadas 
variam de 2,4 x 1,2 x 0,6 m (1,73 m3) a 3,3 x 1,8 x 1,5m 
(8,91 m3). Rochas com planos preferenciais de partição 
paralelos, como quartzitos e ardósias, são lavradas pela 
extração direta das placas no maciço.

Na Folha Conselheiro Lafaiete foi cadastrada uma 
lavra de esteatito, hoje paralisada, na localidade de Santo 
Inácio, município de Catas Altas da Noruega que era 
usada como pedra de revestimento (Figura 5.4a).

Das cinco pedreiras cadastradas na folha Entre Rios 
de Minas apenas uma estava em atividade na época dos 
levantamentos desse projeto. Entre os tipos que foram 
explorados nas lavras paralisadas nessa quadrícula estão 
incluídos leucogranitos, granitos a biotita, gnaisse ban-
dado e uma ocorrência de gabro. A Pedreira Granwhite, 
de propriedade da Granwhite Mineração Ltda, é a única 
lavra em atividade na região e explora como rocha orna-
mental uma variedade de biotita-granada granito branco 
e foliado do Complexo Granito-Gnáissico Piracema-Passa 
Tempo, comercializado com o nome Branco Piracema 
(Figura 5.4b, c). Esse leucogranito foliado apresenta gra-
nulação média a grossa e é formado por plagioclásio, 
quartzo, feldspato, biotita e granada, com xenólitos de 
migmatito cinza.

Na folha Divinópolis as ocorrências estão inseridas 
dentro do centro produtor de Oliveira-Candeias, exis-
tindo, no local, três frentes de lavra em atividade, com 

dados oficiais apontando média de produção anual de 
3.000 toneladas. A lavra ocorre em bancadas com a 
extração sendo realizada por perfuração pneumática e 
massa expansiva. As lavras em operação estão localizadas 
nos setores sudeste, sudoeste e nordeste da quadrícula.

Nas regiões sudoeste e noroeste, pedreiras em ativi-
dade localizadas no Gnaisse Itapecirica produzem blocos 
de granitos e gnaisses cinza-rosados a fortemente verme-
lhos. Na região do povoado de Marilândia, noroeste da 
folha, uma pedreira extrai um material comercialmente 
denominado Granito Cobra Jacarandá e Granito Rosa 
Itapecirica (Figura 5.4d, e, f). Petrograficamente a rocha 
pode ser classificada como um granito-gnaisse que é uma 
rocha de textura rosa fitada a foliada, com granulação 
média a grossa, formada por microclina, quartzo e biotita.

Na porção centro-sul da Folha Divinópolis, nas pro-
ximidades da cidade de Claudio, ocorre a extração de 
gnaisse anatexítico para fins ornamentais batizado com 
nome comercial de Granito Knaua. A rocha é um migma-
tito em fase avançada de anatexia, injetado por neosso-
mas graníticos de coloração rosa e granulação grossa. 
Grandes blocos de restitos ou paleossomas anfibolíticos 
estão presentes na pedreira, o que proporciona grande 
volume de rejeito.

No entanto, a região registra um grande volume de 
extrações paralisadas. Segundo moradores do entorno 
das lavras, a paralisação das atividades ocorreu no final 
da década de 1990. As rochas da região mostram grande 
anisotropia e presença de xenólitos e restitos o que faz 
gerar grande volume de estéril ou a classificação do 
bloco como classe II o que inviabilizou a sua exportação 
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Figura 5.4 - Rocha Ornamental: (a) antigo ponto de extração de pedra sabão (esteatito) na localidade de Santo 
Inácio, Catas Altas da Noruega, usado como revestimento (Afloramento LS671, utm: E653484/N7717356); (b) 
biotita-granada leucogranito, o granito Branco Piracema, na Pedreira Monte Santo (Afloramento DB29, utm: 
E551546/N7734699); (c) detalhe de placa do granito Branco Piracema da Pedreira Monte Santo; (d) Pedreira 

no granito róseo Itapecerica; (e) o granito Rosa Itapecerica em corte de bloco; (f) o granito Rosa Itapecerica ou 
Cobra Jacarandá polido.

E F
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frente a preços melhores praticados por materiais 
semelhantes produzidos em outras regiões ou mesmo  
outros países.

Pedreiras desativadas constituem um problema social 
e ambiental pois os rejeitos abandonados e descartados 
de forma descontrolada levam ao assoreamento das 
drenagens. Uma atividade informal e ecologicamente 
correta ocorre nas lavras desativadas onde, de forma 
artesanal, moradores do entorno fragmentam blocos 
descartados como rejeito em bloquetes de aproximada-
mente 25 x 15 X 10 cm que são vendidos para realização 
de calçamento em áreas de benfeitorias de fazendas nas 
proximidades da lavra.

5.4. MATERIAL DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

De acordo com La Serna (2010), agregados para 
Construção Civil são materiais granulares, sem forma e 
volume definidos, de dimensões e propriedades estabe-
lecidas para uso em obras de engenharia civil, tais como, 
pedra britada, cascalho e areias (naturais ou obtidas por 
moagem de rocha), argilas além dos substitutivos que 
incluem resíduos inertes reciclados, escórias de aciaria, 
produtos industriais, entre outros. Este setor representa 
o segmento da indústria mineral que comporta o maior 

número de empresas e trabalhadores, e é o único a exis-
tir em todos os estados brasileiros. Para esse relatório 
somente os agregados naturais como areia, cascalho e 
rocha britada foram considerados.

5.4.1. Rochas Cristalinas Ígneas ou 
Metamórficas 

Na Folha Conselheiro Lafaiete foram cadastradas sete 
pedreiras, três com atividades paralisadas e quatro em 
atividade que produzem brita, pedra para calçamento e 
pó de pedra destinado ao uso na construção civil.

Entre as pedreiras em atividade na região, estão a 
Pedreira IRIFER (propriedade de Comércio de Pedras 
Irifer Ltda), localizada no município de Cristiano Ottoni, 
que explora granito da unidade Granito Cupim (Figura 
5.5a), a pedreira da Precal Mineração, no município 
de Congonhas, que possui uma reserva inferida de 10 
milhões de toneladas em rocha granitoide da Suíte Alto 
Maranhão (Figura 5.5b), a Pedreira Gajé localizada no 
município de Conselheiro Lafaiete, que produz 8.000 
toneladas/mês de pedra para brita de rocha, gra-
nitoide da Suíte Alto Maranhão e a Pedreira Moreira 
Neiva, no município de Cristiano Ottoni, que explora o  
Gnaisse Caatinga.

A
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Figura 5.5 - Produção de Agregados para a Construção Civil: (a) Pedreira IRIFER na região de Cristiano Otoni; 
(b) Pedreira PRECAL, na região de Alto Maranhão, município de Congonhas; (c) Pedreira Montreal na região de 

Sarzedo; (d) Pedreira MBL na região de Divinópolis.



| 158 |

| SGB-CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

As pedreiras inativas são a Pedreira do Chuí e a 
Pedreira da Fazenda Mundo Novo, ambas no município 
de Carandaí, abertas nos granitoides do Complexo Ressa-
quinha além de uma pedreira em granitoide da unidade 
Trondhjemito Congonhas, no município de Congonhas. 

Na Folha Entre Rios de Minas foi cadastrada apenas 
uma pequena pedreira, no município de Passa Tempo, 
lavrada manualmente para a produção de blocos  
para calçamento.

Na folha Igarapé foram cadastradas quatro pedreiras, 
duas delas abertas no Gnaisse Belo Horizonte, uma no 
Gnaisse Alberto Flores e uma no Granito-gnáissico Souza 
Noschese. Porém, durante a execução deste projeto, 
apenas uma pedreira localizada no município de Sarzedo 
estava em atividade. Essa pedreira é propriedade da Mine-
ração Montreal e explora o gnaisse Belo Horizonte para 
produção de agregados para construção civil como brita, 
pó de pedra, areia e blocos para calçamento (Figura 5.5c).

Na folha Divinópolis estão localizadas três pedreiras 
em atividade dedicadas a produção de rocha britada. As 
duas maiores, responsáveis por mais de 90% da produção, 
estão localizadas no Gnaisse Cláudio. A maior delas, a 
Pedreira MBL está localizada nas proximidades da cidade 
de Divinópolis, grande centro consumidor (Figura 5.5d). 
Em todas as pedreiras o processo de obtenção do mate-
rial britado ocorre de forma clássica, sendo realizado 
pelo desmonte por explosivos, seguido por britagem e 
classificação granulométrica.

Ao contrário do que ocorre no contexto nacional, a 
maior produção na região de Divinópolis é voltada para 
a rocha britada e equivale a 93% do total de agregados. 
Esta inversão na cadeia produtiva pode estar relacio-
nada aos extratores de areia, que não estão legaliza-
dos junto a ANM e que por consequência, apresenta  
produção desconhecida.

Devido à distância da capital do Estado, grande 
mercado consumidor, a produção é volta para o mer-
cado de Divinópolis e região, alcançando um raio de 

aproximadamente 50 km. A ampliação e manutenção 
da rodovia BR-262 tem consumido um grande volume 
de pó de pedra que estava armazenada em estoque.

5.4.2. Argila 

Quatro depósitos de argila de várzea, situados em pla-
nícies aluvionares, foram registrados na Folha Conselheiro 
Lafaiete. De propriedade da Cerâmica Natipoly, estes 
depósitos são de argila cinza e avermelhada usadas na 
fabricação de cerâmica vermelha (Figura 5.6a). As encai-
xantes deste material são xistos máficos. O desmonte do 
material e armazenamento do material é realizado com 
escavadeira, pá carregadeira e caminhões (Figura 5.6b).

A produção de argilas na Folha Divinópolis, ocorre 
prioritariamente nos terraços do rio São João, sobretudo 
no povoado de Brejo Alegre, distrito de Itaúna. A nas-
cente do rio São João está localizada nas proximidades 
de Itatiaiuçu, no povoado de rio São João. Esse curso 
d’água, sinuoso e de baixa energia, drena primordial-
mente os Gnaisses Cláudio e granitoides associados, 
os quais, quando alterados, geram grande volume de 
caulinita por intemperismo dos feldspatos. Dessa forma, 
a concentração dos depósitos de argila apresenta estrito 
controle lito e geomorfológico, que condicionam uma 
drenagem regional com baixa energia e permite grande 
parte da deposição de argila em regime de fluxo laminar 
ou por decantação, no caso de lagoas de várzea formadas 
durante as vazantes.

A extração desse bem mineral é intermitente e ocorre 
de forma semiartesanal, sendo realizada somente no 
período de seca (julho a setembro).

5.4.3. Areia 

Foram cadastrados 10 pontos de ocorrência de 
areia aluvionar na folha Conselheiro Lafaiete. Os pon-
tos foram marcados nos locais onde alguma atividade 
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Figura 5.6 - Argila: (a) depósito de argila cinza da Cerâmica Natipoly em São Brás do Suaçuí; (b) a lavra, com 
escavadeira retirando a argila (LS686, utm: E605510/N7715235).
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foi detectada, embora as ocorrências possam se esten-
der por vários quilômetros ao longo do vale dos cur-
sos de água. Estes depósitos ficam ativos na época  
de estiagem.

A maioria das lavras são rudimentares, onde o 
material é retirado com pá e carregado por caminhões. 
Na folha Divinópolis, a extração de areia está concen-
trada nos rios Pará e Itapecerica, nas proximidades da 
cidade de Divinópolis, onde são extraídas diretamente 
da calha dos rios através de dragagem. Na região de 
Itaúna, uma areia mais fina e mais quartzosa é obtida 
da planície aluvionar do rio São João, em áreas já lavra-
das para argila, como é o caso do material extraído na  
Mina Brejo Alegre.

5.5. ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS 

5.5.1. Grafita (Filito Carbonoso) 

A grafita é um mineral formado por anéis paralelos 
de átomos de carbono, que por características mine-
ralógicas e cristalográficas, como maciez, flexibilidade, 
baixa dureza, elevada condutibilidade elétrica e térmica 
é amplamente utilizada para produção de lubrificantes 
secos, refratários industriais, como matéria-prima na 
indústria petroquímica, cimenteira e química, bem como 
para produção de eletrodos e baterias. As características 
cristalográficas da grafita fazem ainda desse mineral a 
principal matéria-prima para produção do grafeno.

A grafita é largamente distribuída na natureza, 
porém reconhecidamente os depósitos de origem 
metamórfica apresentam as melhores condições de 
aproveitamento econômico.

A produção brasileira de grafita natural é feita por 
moagem e peneiramento para recuperar flocos grossei-
ros e por flotação para recuperação da grafita fina. O 
minério de grafita depois de lavrado é concentrado em 
produtos cujo teor de carbono fixo varia de 87,68% a 

94,00%, e se dividem, quanto à granulometria, em três 
tipos: grafita granulada (lump), grafita de granulometria 
intermediária e grafita fina.

Na Folha Igarapé ocorrem duas minas de “filito car-
bonoso”. Uma delas está localizada na cidade de Serra 
Azul (inativa), e a outra, próxima a Mateus Leme. Na mina 
de Serra azul (Figura 5.7a) predomina uma variedade de 
filito carbonoso de cor cinza escuro quase negro. Estes 
filitos carbonosos estão encaixados em quartzo-serecita 
filitos de cor avermelhada a ocre e fazem parte do Grupo 
Sabará, Supergrupo Minas. Em algumas porções da lavra 
é possível observar uma laminação plano-paralela (S

0
) 

com finas camadas sílticas acinzentadas a avermelhadas. 
Nessa mina, Pinheiro (2005) realizou estudos de difração 
de raios-x do material carbonoso, onde foram encontra-
dos picos de grafita.

A mina de Mateus Leme, lavrada pela empresa Gra-
fita MG (Figura 5.7b), é composta por filitos carbonosos, 
argilosos e sílticos. O material parece ser mais silicoso 
que na lavra de Serra Azul. Ocorrem veios de quartzo 
segregado com forma lenticular de dimensões métricas 
com direção paralela a da foliação.

5.5.2. Quartzito 

Nas proximidades da cidade de Azurita, pequenas 
lavras abandonadas registram a exploração de quart-
zito na região. Essa variedade de quartzito apresenta 
cor branca leitosa, amarelada a acinzentada e em geral 
ocorre em exposições muito fraturadas. A rocha é utili-
zada como fundente em metalurgia.

De acordo com o trabalho de mapeamento de 
Romano et al. (2009) na folha Contagem, são veios e 
diques de quartzo puro, com dezenas de quilômetros de 
extensão e espessura variável desde poucos metros até 
mais de cem metros, por vezes apresentando feldspato 
caulinizado. Segundo o mesmo autor estas rochas apre-
sentam posicionamento estratigráfico indeterminado.
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Figura 5.7 - Grafita (Filito Carbonoso): (a) mina de grafita em filitos carbonosos na serra Azul; (b) a lavra de filitos 
carbonosos em mina na região de Mateus Leme (Mineração Grafita), folha Igarapé.
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5.5.3. Esteatito, Serpentinito e Talco 

Cerca de trinta e duas ocorrências, destes bens mine-
rais, foram cadastradas exclusivamente na Folha Conse-
lheiro Lafaiete. Destas seis são ocorrências de esteatito, 
sendo quatro antigas minas, todas inativas (Figura 5.8). 
Duas minas são de serpentinito, das quais uma ainda 
está em atividade. As demais vinte e quatro ocorrências 
cadastradas são antigas minas de talco-xisto das quais 
apenas uma ainda está em atividade. A maior parte dos 
depósitos de esteatito ocorre na região de Congonhas 
estando associado ao Grupo Nova Lima. As ocorrências 
de serpentinito e talco xisto estão maciçamente associa-
das às sequências máfico-ultramáficas que compõem o 
Complexo Santo Antônio do Pirapetinga. Santa Rita de 
Ouro Preto e Catas Altas da Noruega são os principais 
produtores sendo a produção destinada principalmente 
para a fabricação artesanal ou, mais raramente, para 
o uso como pedra de revestimento. Algumas destas 
rochas metaultramáficas ocorrem sob a forma de corpos 
isolados, intrusivos no Gnaisse Caatinga e mesmo em 
granitoides do Complexo Ressaquinha.

O esteatito ou talco-xisto são rochas compactas, 
de baixa dureza, composta, majoritariamente de talco 
e subordinadamente por clorita, tremolita, actinolita, 
serpentina, carbonatos e magnetita. A pedra-sabão, como 
é vulgarmente denominada, é encontrada em cores que 
vão de cinza a verde. Essa denominação vulgar deriva da 
característica sedosidade ou untuosidade ao tato, que 
o litotipo apresenta, à semelhança da textura do sabão. 
O talco-xisto tem sido lavrado para obtenção do talco, 
que é um mineral de amplo uso industrial destinado ao 
setor químico e de rações animais como carga mineral 
e na indústria cosmética e farmacêutica, como matéria 
base e excipiente. O minério de talco, lavrado há déca-
das na região para finalidades industriais, atualmente 

está muito escasso e sofre a concorrência do setor de 
artesanato. Essa rocha é muito utilizada em escultura e 
decoração devido a maciez típica. Subordinadamente 
também é utilizada como material de revestimento na 
construção de lareiras, pelas características específicas 
de condutibilidade térmica.

Os serpentinitos são produtos de alteração hidroter-
mal de rochas ígneas ultrabásicas magnesianas, princi-
palmente dunitos e peridotitos, compostos por minerais 
do grupo da serpentina, formados pela alteração meta-
mórfica de olivinas e piroxênios. As rochas apresentam 
coloração variando de verde-escura a amarelada, com 
estrutura maciça a fibrosa. Os litotipos são lavrados como 
minério de serpentina, que é um mineral fibroso, de baixa 
dureza. Uma de suas utilizações é como matéria prima 
para a produção de massa plástica, mas já teve grande 
aplicação na indústria de cimento-amianto e material 
de proteção refratário.

5.5.4. Minerais de Pegmatito 

Ocorrências na região são reconhecidas na Província 
Pegmatítica de São João Del Rei, onde ocorrem pegmatitos 
com Sn-Ta-Li-Nb encaixados em granitoides, gnaisses e 
anfibolitos (Figura 5.9). Os estudos pioneiros datam da 
década de 1940, quando foram identificadas as primeiras 
ocorrências de cassiterita na região. As estimativas de 
idade dos pegmatitos variam dentro de um intervalo de 
tempo bastante amplo. Pires e Porto Jr. (1986) relacio-
nam os corpos pegmatíticos ao retrabalhamento crus-
tal responsável pela gênese do granito Ritápolis/Santa 
Rita, na transição do Arqueano para o Paleoproterozoico 
(PERILLLO, 2000). O Granito Ritápolis ocorre em uma 
região, entre a porção sul da Folha Entre Rios de Minas 
e a Folha São João Del Rei. Segundo Ávila (2000) existem 
pelo menos duas gerações de corpos pegmatíticos na 

Figura 5.8 - Vista geral de mina de esteatito, com extração 
paralisada, pertencente à empresa Minas Serpentinito.

Figura 5.9 - Garimpo abandonado em pegmatito na folha Entre 
Rios de Minas.
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região de São João Del Rei, sendo que a primeira gera-
ção foi identificada no Trondhjemito Cassiterita (situado 
a noroeste da cidade de São João Del Rei) e a segunda, 
mais nova, no Granitoide Ritápolis. A idade dessas duas 
rochas é de 2162 Ma e 2121 Ma, respectivamente. Os cor-
pos pegmatíticos possuem tamanhos e formas variadas, 
podem ser de grandes dimensões, ou mesmo pequenos 
corpos ou veios, encaixados em granitos e anfibolitos. 
Os anfibolitos são cortados por numerosas vênulas cen-
timétricas ou decimétricas de caráter pegmatítico. Nos 
granitos aparecem somente corpos pequenos em forma 
de veios (e.g. QUÈMÈNEUR e BARAUD, 1983). 

A composição mineralógica dos pegmatitos com-
preende basicamente tantalita-columbita, cassiterita, 
espodumênio, djalmita, turmalina, quartzo e feldspato 
(PERILLO, 2000). 

Na área mapeada, esta província pegmatítica é reco-
nhecida entre as regiões de Rezende Costa (Folha Entre 
Rios de Minas) e Cristiano Ottoni (Folha Conselheiro 
Lafaiete), onde estão concentradas as principais ocor-
rências e lavras.

Na área do projeto foram cadastradas quarenta e 
uma ocorrências de pegmatito, sendo trinta e duas delas 
na Folha Entre Rios de Minas e nove na Folha Conselheiro 
Lafaiete. Dezenove destas ocorrências representam anti-
gos e pequenos garimpos inativos, quatro ocorrências, 
de maior porte, são minas exauridas e dezoito regis-
tros são descrições de campo, sem qualquer vestígio 
de exploração.

Na Folha Entre Rios de Minas, estes pegmatitos estão 
encaixados em rochas granitoides da Suíte Rezende Costa, 
nas sequências basais do Greenstone Belt Barbacena, de 
idade paleoproterozoica e no embasamento gnáissico 
arqueano. Na Folha Conselheiro Lafaiete os pegmatitos 
estão encaixados preferencialmente no Gnaisse Caatinga 
e no Granito Cupim, ambos paleoproterozoicos.

Na região de Rezende Costa, os litotipos são rochas de 
coloração branca, de granulação grossa a muito grossa, 

compostos macroscopicamente por quartzo, feldspato, 
biotita e muscovita. Na maioria dos pontos visitados, 
as ocorrências estão associadas a bolsões caulínicos, 
já exauridos, explorados em minas abandonadas, ati-
vas nas décadas de 1940 a 1970, além de pequenos 
corpos e veios (Figura 5.9). Esses pegmatitos não são  
produtores de gemas.

Na região de Cristiano Ottoni, os pegmatitos gra-
níticos mineralizados a estanho (Sn) são constituídos 
por quartzo, feldspato, muscovita, biotita, e eventual-
mente, granada. As ocorrências possuem granulação 
grossa a muito grossa e ocorrem na forma de pequenos  
corpos ou veios. 

Os pontos visitados, principalmente na região de 
Cristiano Ottoni e Buarque de Macedo, são garimpos 
em pegmatitos inativos desde a década de 1970, o que 
torna difícil a identificação de vestígios da exploração. 
Os garimpeiros lavravam material detrítico acumulado 
nas várzeas e aluviões recentes, através de escavações 
e desmonte hidráulico. 

A cassiterita, mineral-minério de estanho, é produzida 
nos pegmatitos da Província Pegmatítica São João Del Rei, 
entre o extremo centro-sul da folha Entre Rios de Minas 
e o sudoeste da Folha Conselheiro Lafaiete. Na região 
são ainda registradas importantes ocorrências de Lítio 
(espodumênio), Tântalo e Níobio (columbita-tantalita).

5.5.5. Calcário 

Na área do projeto, duas minas de calcário ocorrem 
na Folha Conselheiro Lafaiete, sendo uma ativa e outra 
inativa. Estas lavras estão localizadas no domínio da For-
mação Barroso, Grupo São João Del Rei de idade mesopro-
terozoica, constituídas por metacalcários e metapelitos.

A jazida de Pedra do Sino, mina de calcário em ati-
vidade pertencente à Cimento Tupi S.A., está localizada 
no município de Caranaíba (Figura 5.10a). O depósito 
apresenta morfologia lenticular, e existem dois tipos de 

A B

Figura 5.10 - Calcário: (a) mina a céu aberto de calcário de Pedra do Sino, em Caranaíba; (b) calcário laminado, com  
intercalações de calcita formando um bandamento composicional, extraído da mina (LS623, utm: E623956/N 7688001).
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calcários, sendo um de alto teor e outro de médio teor. 
O primeiro é de cor cinza clara, de granulação média, 
aspecto cristalino, composto por 97% de calcita e ainda 
por quartzo, biotita, magnetita e pirita que representam 
os 3% dos minerais restantes. O calcário de médio teor 
é de cor cinza escura, foliado, podendo apresentar uma 
laminação micácea. Contém teor médio de calcita (79%), 
13% de biotita e 8% de quartzo. Magnetita e pirita apa-
recem como minerais traços. As encaixantes são meta-
pelitos. A Figura 5.10b mostra uma porção laminada do 
calcário extraído da mina.

A lavra é realizada a céu aberto e a mina é composta 
por duas áreas. Uma delas é um antigo manifesto de lavra 
(processo do DNPM: 002.759/1936), cuja reserva medida/
lavrável corresponde a 159.962.221 toneladas com 
1.442.785 toneladas de calcário. A outra, um decreto de 
lavra (processo do DNPM: 002.503/1946), possui reserva 
medida/lavrável é representada por 6.251.375 toneladas, 
com 59.793 toneladas de calcário (fonte: RAL 2010). 

5.5.6. Quartzo, Filito e Feldspato 

Duas ocorrências de quartzo foram cadastradas na 
porção sul da Folha Conselheiro Lafaiete, no domínio do 
Complexo Ressaquinha e uma ocorrência de feldspato a 
sudoeste de Santa Rita de Ouro Preto, em rochas graníti-
cas pegmatíticas, além de duas minas de filito, próximo a 
Carandaí. Uma destas minas de filito ainda em atividade 
está localizada na Fazenda Bom Jardim, próximo ao limite 
municipal de Carandaí. O filito carbonoso é lavrado a céu 
aberto e destinado para uso em operações de siderurgia, 
como desmoldante para untar formas no lingotamento 
do ferro gusa. O processamento deste material consiste 
somente em um processo de moagem e o material já 
atinge a especificação para a sua utilização. A produção 
bruta é de 5.000 ton/ano e os direitos minerários perten-
cem à empresa Comércio de Minerais Herculano Ltda.

5.6. METAIS NOBRES 

5.6.1. Ouro

Embora não tenha sido cadastrada nenhuma ocor-
rência de ouro na área do projeto, trabalhos anteriores 
assinalam a ocorrência do metal ao longo do Linea-
mento Congonhas, na porção norte da Folha Conselheiro 
Lafaiete (SEIXAS, 1988; PERILLO, 2000; CORRÊA-NETO 
et al., 2012). 

O trabalho de Seixas (1988) mostra uma pesquisa 
histórica sobre as ocorrências de ouro nos municípios de 
Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Itaverava 
e Catas Altas da Noruega. As referências datam do século 
XVII quando ocorreram as expedições bandeirantes e 
teve início o primeiro ciclo do ouro no Brasil.

Durante o século XIX, houve produção intermitente e 
reduzida advinda de atividade garimpeira, nas drenagens 
próximas a Congonhas (ESCHWEGE, 1833). O ouro era 
de deposição aluvionar e alguns vestígios de trincheiras e 
frentes de lavras ainda podem ser identificados em solo 
e em rocha alterada junto ao Lineamento Congonhas.

Em trabalho realizado por Seixas (1988), análises lito-
químicas de 66 amostras das diversas unidades mapeadas 
foram realizadas para a determinação do conteúdo de 
ouro. A variação do teor de ouro nas amostras analisadas 
oscilou entre 1 e 116ppb. Os dados obtidos mostram 
que 50% das amostras analisadas apresentam teores 
abaixo de 5ppb e apenas 15% mostram teores acima 
de 20ppb com destaque para os trondhjemitos, meta-
basaltos, metadoleritos e metaperidotitos talcificados 
e carbonatizados. As rochas metaultramáficas mostram 
valores inferiores a 10ppb. 

O Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo 
(CPRM, 2004) contém 38 registros extraídos das infor-
mações de Seixas (1988). Em geral, os indícios destas 
ocorrências são raros em campo. As idades das ativi-
dades de exploração, e a intensidade da degradação 
causada fez com que em algumas áreas não restassem 
quaisquer vestígios da topografia original, resultando 
em cenários hoje muito antropizados, que dificultam o 
reconhecimento de quaisquer evidências destas minera-
lizações. A presença de voçorocas nessa área é comum, 
tanto em xistos da sequência metavulcanossedimen-
tar atribuída ao Grupo Nova Lima quanto em milonitos 
félsicos indicativos de antigas catas, onde raramente 
veios de quartzo possivelmente relacionados às mine-
ralizações, ainda são observados. Em 1986 houve um 
empreendimento conjunto da WMC Mineração Ltda. 
com a Construtora Centro Oeste visando a pesquisa de 
ouro que demonstrou a existência de alvos, porém sem 
definição de economicidade.

Atualmente, não há nenhuma mina de ouro em ati-
vidade na área do projeto, porém a empresa I Am Gold 
empreendeu no início da década de 2010 um programa 
de pesquisa para ouro no Lineamento Congonhas que 
envolveu também a reavaliação de antigas áreas ana-
lisadas por Seixas (1988), o que ressalta a importância 
destes registros.

5.7. ÁGUA MINERAL

Duas fontes de água mineral estão cadastradas na 
área da Folha Igarapé e exploram comercialmente o 
Aquífero Cauê (MOURÃO et al., 2008). De acordo com 
os autores, o Aquífero Cauê abrange a unidade geológica 
homônima, hospedeira dos corpos de minérios de ferro 
do Quadrilátero Ferrífero (Formação Cauê). As águas do 
aquífero são pouco mineralizadas e sem uma assinatura 
específica. A grande variabilidade composicional das 
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águas revela a heterogeneidade mineralógica da uni-
dade Cauê e a provável mistura de águas originárias dos 
aquíferos profundos adjacentes e dos aquíferos rasos 
inconsolidados, podendo ainda haver alguma alteração 
química decorrente de atividade antrópica.

A unidade limitante de topo, relacionada ao aquí-
fero Gandarela, é constituída por rochas carbonáticas e 
apresenta feições cársticas importantes junto ao eixo do 
Sinclinal Moeda e no segmento oriental do Homoclinal 
Serra do Curral. Exibe identidade química caracteri-
zada pela elevada condutividade elétrica e composição 
predominante de cálcio, magnésio e bicarbonatos. A 
unidade confinante, Formação Batatal, que constitui a 
base do aquífero Cauê, apresenta baixa permeabilidade 
em praticamente toda a área.

Na área da Folha Igarapé, na Rodovia BR-381, duas 
empresas de águas minerais exploram comercialmente 
o aquífero: Igarapé Águas Minerais e a Ingá, pertencente 
ao Grupo Hidrobrás. O Grupo Hidrobrás, com sede em 
Belo Horizonte, foi fundado em 1973, com objetivo de 

pesquisa, prospecção, engarrafamento e comercialização 
de águas minerais. A empresa possui um parque de águas 
minerais no km 512, BR-381, Município de Brumadinho, 
na feição topográfica localmente denominada Serra da 
Conquista. Após quatro anos de pesquisas nas regiões 
montanhosas a 100 km no entorno de Belo Horizonte, a 
Hidrobrás identificou em 1980 na Serra da Conquista, a 
1.100 metros de altitude, no município de Brumadinho, 
uma reserva de água mineral nas camadas geológicas 
profundas, que atende a todas as exigências de quali-
dade e composição mineral. Possui também uma rede 
de mais 200 distribuidores autorizados e exclusivos para 
as suas duas marcas registradas de água mineral (INGÁ e 
SUIÁ), cobrindo todo o estado de Minas Gerais e estados 
vizinhos. A água mineral da Hidrobrás é enquadrada 
na classe de águas Oligominerais (Oligometálica) pela 
ANM, órgão do Ministério das Minas e Energia. Na folha 
Divinópolis um poço para captação de água, hoje desa-
tivado, foi utilizado na fabricação de refrigerantes no  
município de Cláudio.
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

6.1. VISÃO GERAL DA ÁREA DO PROJETO 

A área do Projeto Campo das Vertentes reúne terrenos 
arqueanos, paleoproterozoicos e mesoproterozoicos, 
tectonicamente justapostos. Essa área cujo histórico 
remonta a uma evolução policíclica, foi afetada por 
importante magmatismo básico fissural ao final do 
paleoproterozoicos e no início do neoproterozoico, com 
diversos setores recobertos localmente por formações 
superficiais continentais cenozoicas.

Os terrenos arqueanos correspondem a complexos 
metamórficos de alto grau e composição TTG bem 
como as coberturas supracrustais do tipo greenstone 
belts. Os complexos metamórficos constituem os blocos 
siálicos formadores do núcleo cratônico da região. 
Esses terrenos agrupam unidades gnáissicas paleo a 
mesoarqueanas, unidades gnáissicas neoarqueanas, 
bem como remanescentes de antigas granitogêneses 
correlacionadas. Ubiquamente, tais segmentos crustais 
estão complexamente deformados e metamorfizados 
em fácies anfibolito alto a granulito. 

Estratigraficamente sobrepostas às estas unidades 
ocorrem ao longo de importantes estruturas regionais, 
estreitas faixas com idades arqueanas formadas de 
rochas metassedimentares e metavulcanossedimen-
tares, correlacionadas a unidades do tipo greenstone 
belt e suítes plutônicas máfico-ultramáficas, dobradas 
e metamorfizadas em fácies xisto verde a anfibolito. As 
sequências metavulcanossedimentare arqueanas do 
tipo greenstone estão representadas na área mapeada 
pelo Supergrupo Rio das Velhas e pelo Complexo Santo 
Antonio do Pirapetinga. 

O Supergrupo Rio das Velhas é representado 
na porção basal pelo Grupo Quebra Osso, unidade 
formada de rochas vulcânicas máfico-ultramáficas e 
subordinadamente por rochas metassedimentares 
químicas e clásticas. Nas porções intermediárias 
do empilhamento é representada pelo Grupo Nova 
Lima, unidade formada de rochas metassedimentares 
clásticas psamopeliticas, ora com contribuição vulcânica 
e ora por rochas metassedimentares químicas, como 
BIFs e metacherts, além de rochas metavulcânicas 
de composição intermediária a félsica com litotipos  
máficos subordinados. 

O Complexo Santo Antonio do Pirapetinga 
é formado por rochas metavulcânicas máficas e 
ultramaficas, metamorfisadas em fácies xisto verde 

a anfibolito e compreendem esteatitos, talco-xistos, 
metaperidotitos, xistos máficos, anfibolitos e intrusões 
máficas metamorfisadas. Essas rochas apresentam 
expressiva intercalação com gnaisses do substrato siálico, 
que sugerem um evento extensional sobreposto ao 
substrato siálico como mecanismo de colocação dessas  
rochas na crosta. 

Unidades supracrustais paleoproterozoicas estão 
hospedadas estratigraficamente sobre o substrato siálico 
e as sequências metassedimentares arqueanas. No 
interior cratônico, essas unidades são representadas pelos 
grupos Caraça, Itabira e Piracicaba do Supergrupo Minas, 
que correspondem a sequências metassedimentares 
plataformais de margem passiva e pelos grupos 
Sabará e Itacolomi, registros da inversão da bacia que 
correspondem respectivamente a remanescentes 
de deposição flysch sin orogenética e pós-colisional, 
correlacionada a bacias continentais intracratônicas. A 
colocação de magmas máfico-ultramáficos na crosta 
correlacionado a esta fase pós-colisional é representada 
pela suíte acamadada Itaguara-Rio Manso.

Na borda cratônica, uma margem acrescionária 
paleoproterozoica, representada pelo Cinturão 
Mineiro, compreende remanescentes de crostas 
oceânicas representadas por greenstone belts e 
sequências metavulcanossedimentares, granitoides 
de margem continental, gerados entre as fases 
orogênicas e pós-colisionais, bem como granitoides 
de arcos juvenis acrescidos ao orógeno. As sequencias 
vulcanossedimentares incluindo os terrenos puramente 
do tipo greenstone belts, foram agrupados neste trabalho 
ao Grupo Barbacena, enquanto as diferentes fases de 
granitogênese correspondem ao Gnaisse Caatinga-
Lamim, os granitoides das suítes Resende Costa e 
Alto Maranhão, o Granodiorito Fé, o Trondhjemito 
Congonhas, o Granito Ritápolis e os granitoides do  
Complexo Ressaquinha.

Notável magmatismo máfico fissural, datado de 
dois períodos distintos, no final do Paleoproterozoico 
e no início do Neoproterozoico, são representados 
pelos sistemas de diques Lençóis 1 e Lençóis 2, 
respectivamente, que truncam as unidades arqueanas 
e paleoproterozoicas. Essas fases de magmatismo 
máfico fisural remetem às tafrogêneses estaterianas 
e tonianas e são correlacionadas a formação dos rifts 
Espinhaço e Macaúbas, na porção setentrional do  
Cráton São Francisco. 
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Unidades supracrustais mesoproterozoicas estão 
restritamente representadass na área pelas rochas metas-
sedimentares químicas e siliciclásticos, pertencentes ao 
Grupo São João Del Rei, confinados em uma estrutura 
em graben, delimitado pelas falhas Lenheiro e Prados. 
Esse sistema de grabens foi invertido pela Orogenia 
Brasiliana, que também implementou complexo sis-
tema de nappes que modelam a borda sul e sudeste do  
domínio cratônico. 

As coberturas continentais cenozoicas, representadas 
por terrenos aluvionares, depósitos eluviais, coluviais e 
detrito-lateríticos são as unidades inconsolidadas, ocor-
rendo de forma restrita ao logo dos principais rios da 
região e as demais capeando as formações do Supergrupo 
Minas na serra do Curral.

6.2. SUMÁRIO DA EVOLUÇÃO GEODINÂMICA  
DA REGIÃO 

O quadro evolutivo deste segmento crustal da borda 
meridional do Cráton São Francisco, na área de estudo 
e adjacências, tem uma longa história que remonta 
possivelmente a tempos paleoarqueanos e que pode 
ser sintetizada, pelo menos em parte e à luz dos poucos 
dados existentes, conforme a seguir: 

No Arqueano: 

• Entre o Paleo e Mesoarqueano são formados os 
primeiros segmentos continentais, representados 
por microblocos siálicos que hoje provavelmente 
correspondem às unidades gnáissicas mais antigas da 
região (complexos metamórficos Bonfim, Divinópolis, 
Piracema-Passa Tempo e Santa Bárbara). Importantes 
processos de retrabalhamento e geração de crosta 
são registrados entre o Meso e o Neoarqueano.
• No início do Neoarqueano a fragmentação do 
substrato siálico paleo a mesoarqueano, há cerca de 
2780 – 2800 Ma, levou a abertura de bacias e geração 
de crosta oceânica (representadas regionalmente pelo 
Supergrupo Rio das Velhas). A colocação de magmas 
máficos e geração de plutons máfico-ultramáficos 
como as suítes Ribeirão dos Motas e Córrego Perobas, 
em terrenos gnáissicos de alto grau, correspondem a 
processos geodinâmicos intracontinetais apartados 
dos centros vulcânicos e coevos a primitivos processos 
de reciclagem e consumo crustal nas bordas desses  
segmentos siálicos. 
• A formação do assoalho oceânico durante a fase 
extensional da bacia envolveu magmatismo basálticos 
com sedimentação química e siliciclástica associada e 
registrada nesse trabalho pelas unidades Metamáfica, 
Metamáfica a Intermediária e, pelo menos, parte da 
unidade Clasto-Química do Grupo Nova Lima; 

• A inversão da bacia está datada em 2780 Ma e 
ficou registrada pela deposição dos sedimentos 
orogênicos das unidades Pelítica e Turbidítica do 
Grupo Nova Lima, e temporalmente assinalada 
pela idade de cristalização do Tonalito Samam-
baia, como representante do magmatismo de  
arco coevo; 
• Fechamento da bacia e colisão, assinalado 
possivelmente pela anatexia do Ortognaisse Souza 
Noschese, que gerou magmatismo potássico, também 
observado em outros domínios do embasamento 
da região. Um magmatismo tardi- a pós colisional, 
no intervalo 2720 – 2700 Ma é também registrado 
pela colocação de ampla variedade de corpos de 
composição granítica a granodiorítica, por exemplo, 
os plutons granodioritos Santana do Paraopeba e 
Ibirité, bem como os plutons graníticos Barra do 
Gentio e Alto Jacarandá. Correlacionado a este 
período, ocorre provavelmente a deformação 
das rochas sedimentares, de ambiência fluvial da 
Formação Casa Forte, Grupo Maquiné, depositados 
em bacia de retroarco, no interior do Quadrilátero 
Ferrífero e para noroeste na região entre Pará de 
Minas e Pitangui; 
• Durante aquiescência tectônica ocorrem registros 
de um magmatismo pós-orogênico intraplaca, com 
idade em torno de 2600 Ma, representado, na área 
em estudo pelos granitos Salto do Paraopeba, Bituri 
e Mirandas. 

Durante o Paleoproterozoico: 

• Entre o final do Arqueano e início do Paleopro-
terozoico, ocorre formação da protobacia Minas 
de margem passiva, com a deposição de arenitos 
e conglomerados da Formação Moeda, do Grupo 
Caraça, unidade basal do Supergrupo Minas, em 
grabens e hemigrabens, gerados pela extensão e 
fragmentação do substrato arqueano; 
• A evolução da protobacia Minas levou a deposição 
de sedimentos biogênicos e de fácies carbonática do 
Grupo Itabira, ainda no início do Paleoproterozoico, 
durante o Sideriano (2500-2300 Ma); 
• A instabilidade da bacia durante período con-
tracional, envolveu a deposição dos sedimentos 
siliciclásticos e químicos do Grupo Piracicaba, ini-
ciada ainda no Sideriano, com arenitos e conglo-
merados basais da Formação Cercadinho, e se 
estendeu até o Riaciano, com a deposição dos 
sedimentos das formações Fecho do Funil, Taboões  
e Barreiro; 
• Possivelmente no início do Riaciano, durante a fase 
plataformal da bacia Minas, a abertura da bacia Bar-
bacena na borda do protonúcleo arqueano, envolveu 
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a formação de assoalho oceânico com idade mínima 
de 2190 Ma, associados a processos magmáticos e 
sedimentares correlacionados. 
• A deposição dos protólitos sedimentares da 
Formação Lafaiete, ocorreu parte durante a fase 
extensional da bacia e parte durante a fase com-
pressiva/orogênica. Os registros dessa deposição são 
representados, respectivamente, pela sedimentação 
química e clástica fina (formações ferrífera, manga-
nesífera e pelitos) e pela sedimentação de turbidi-
tos, definidos pelas sequências de metagrauvacas 
e meta-argilitos; A deposição final de sedimentos 
arenosos e areno-argilosos associados à Forma-
ção Santo Amaro, pobres em estruturas primárias, 
possivelmente ocorreu em ambiente continental 
ou de transição. Os granitoides da Suíte Resende 
Costa, com idade de cristalização datada em 2300 
Ma e características composicionais e químicas de 
granitos de arco, representam o magmatismo mais 
velho e estabelece uma idade mínima para o iní-
cio da abertura da Bacia Barbacena. O granodiorito 
Fé (2190 Ma) e o Trondhjemito Congonhas (2195 
Ma), também por suas características petrológicas 
teriam sido gerados em ambiente de arco magmático, 
enquanto o granito Ritápolis (2121 Ma) é correla-
cionado ao magmatismo tardi- a pós-colisional. As 
rochas da Suíte Alto Maranhão, datadas em 2130 Ma, 
são também correlacionadas a um magmatismo de 
arco e guardam uma relação de intrusão com rochas 
metassedimentares das formações Lafaiete e Santo 
Amaro, definindo uma idade mínima para deposição 
da bacia Barbacena. 
• Em torno de 2150 Ma teria ocorrido o final da 
deposição da Formação Barreiro, topo do Grupo 
Piracicaba (RENGER et al., 1994) em ambiente 
plataformal na bacia Minas. A idade em zircão 
detrítico de 2125 Ma obtido em grauvaca do 
Grupo Sabará estabelece a idade máxima para o 
início de deposição dessa unidade (MACHADO 
et al., 1989, 1992). Considerando a proposta de 
sequência vulcanossedimentar, segundo a concepção 
de Costa (1961), Barbosa (1968), Dorr II (1969) e 
Ferrari (1980), o Grupo Sabará representaria uma 
expansão da plataforma Minas ocorrida no intervalo 
2150-2125 Ma. Com o metamorfismo do Grupo 
Sabará datado de 2095 Ma, o processo completo 
de abertura e fechamento da bacia teria ocorrido 
no intervalo 2095-2150 Ma. Os tonalitos da Suíte 
Alto Maranhão, estariam correlacionados, portanto, 
a um magmatismo precursor coevo a evolução da 
Bacia Sabará.
• O Grupo Itacolomi composto de quartzitos e 
conglomerados fluviais, com idade máxima de 
deposição marcada por zircão detrítico de 2059 

Ma (MACHADO et al., 1996), teria se deposi-
tado em uma bacia intramontana, em ambiente  
pós-colisional.
• O Gnaisse Caatinga-Lamim tipo TTG, com idade 
de cristalização e metamorfismo em torno de 2100 
Ma, pode estar correlacionado a reciclagem de crosta 
durante a fase colisional do Cinturão Mineiro; 
• Os tonalitos, quartzodioritos e granitos do Com-
plexo Ressaquinha, com idades Rb/Sr em Rocha Total 
da ordem de 2000 Ma (VIANA, 1991), correspondem 
ao magmatismo tardi- a pós-colisional da orogenia; 
• A sequência máfico-ultramáfica acamadada da 
Suíte Itaguara-Rio Manso, temporalmente equiva-
lente à colocação destes granitoides, é intrusiva em 
rochas correlacionados, neste trabalho, ao Gnaisse 
Alberto Flores, ao longo de uma ramificação da Zona 
de Cisalhamento Cláudio.
• No quadrante sudoeste da Folha Conselheiro 
Lafaiete, o Granito Cupim, de idade não definida, 
aparentemente é intrusivo no Gnaisse Caatinga, de 
composição sieno- a monzogranítica. 

6.3. RECURSOS MINERAIS 

Entre os recursos minerais conhecidos na região, 
merecem destaque os depósitos e ocorrências de 
manganês, associados aos metassedimentos químico-
exalativos da Formação Lafaiete, os depósitos de 
minério de ferro do Grupo Itabira, mais especificamente 
relacionados à Formação Cauê e a Província Pegmatítica 
da região de São João Del Rei, onde são relatadas antigas 
minas e ocorrências de cassiterita, além de ocorrências 
de lítio e potencial para nióbio e tântalo. 

Na área, essa província pegmatítica ocorre entre 
a porção sul da Folha Entre Rios de Minas em direção 
nordeste, onde alcança a região do município de Cristiano 
Otoni, na porção centro-ocidental da Folha Conselheiro 
Lafaiete. As ocorrências manganesíferas hospedadas 
nos metassedimentos da Formação Lafaiete, contam 
atualmente com uma mina em produção, a mina Morro 
da Mina localizada no município de Conselheiro Lafaiete, 
e várias ocorrências e antigos depósitos, minerados no 
passado e hoje inativos.

A lavra de minério de ferro a partir dos itabiritos 
da Formação Cauê é intensiva ao logo de toda a 
serra do Curral oriental, na porção norte da Folha 
Igarapé. Entretanto, são também potencialmente 
favoráveis as diversas ocorrências de formações 
ferríferas posicionadas ao longo de lineamentos como 
os Lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso e Zona de 
Cisalhamento Cláudio, onde ocorrem pequenas minas. 
Estas formações ferríferas foram correlacionadas 
com os itabiritos da Formação Cauê do Grupo Itabira  
(Supergrupo Minas). 
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A Província Pegmatítica de São João Del Rei apresenta 
especial importância metalogenética. Os pegmatitos 
mineralizados em estanho (cassiterita), columbita 
e tanatalita são atribuídos por alguns autores ao 
magmatismo responsável pela colocação do Granito 
Ritápolis. Corpos de pegmatitos associados ao Granito 
Cupim que ocorre na região parecem fazer parte da 
mesma província. 

Da mesma forma, a mineração histórica de 
ouro encontra registro em antigas catas ao longo 
do Lineamento Congonhas, a partir de sequências 
metavulcanoessedimentares correlacionadas ao Grupo 
Nova Lima, do Supergrupo Rio das Velhas e também na 
região de Lagoa Dourada. 

Nos diversos corpos granitoides cartografados na 
área são comuns lavras iniciadas e paralisadas para a 
produção de rocha ornamental. Têm grande potencial 

comercial os gnaisses bandados róseos denominados 
Gnaisse Itapecerica, com uma grande lavra em atividade 
no canto sudoeste da Folha Divinópolis, e os leucogranitos 
granatíferos do Complexo Granito-Gnáissico Piracema-
Passa Tempo, também com uma grande lavra em 
atividade na região de Piracema. Os demais granitoides 
cinzentos e gnaisses são muito utilizados na região como 
agregados para a construção civil.

Na região norte da Folha Conselheiro Lafaiete 
são explorados corpos de rochas metaultramáficas 
(esteatitos) para a confecção de peças ornamentais 
artesanais. O Complexo Santo Antônio do Pirapetinga 
é a fonte destas atividades. Pouco conhecido, talvez 
por tratar-se de região de difícil acesso, com grande 
cobertura vegetal e espesso manto de intemperismo, 
seria alvo interessante para futuros trabalhos mais 
detalhados de cartografia geológica.
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.
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E CONSELHEIRO LAFAIETE - SF.23-X-A-VI

Belo Horizonte/2021

FOLHAS DIVINÓPOLIS - SF.23-X-A-I, 
IGARAPÉ - SF.23-X-A-II, ENTRE RIOS DE 
MINAS - SF.23-X-A-V E CONSELHEIRO 
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Escala: 1:100.000

ESTADO DE MINAS GERAIS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SEUS
Tel: 21 2295-5997 – Fax: 21 2295-5897
E-mail: seus@cprm.gov.br

OUVIDORIA
Tel: 21 2295-4697 – Fax: 21 2295-0495
E-mail: ouvidoria@cprm.gov.br

Programa Geologia do Brasil
Levantamentos Geológicos Básicos

Programa Geologia do Brasil
Levantamentos Geológicos Básicos

O Projeto Campo das Vertentes - folhas Divinópolis - 
SF.23-X-A-I, Igarapé - SF.23-X-A-II, Entre Rios de Minas 
- SF.23-X-A-V e Conselheiro Lafaiete - SF.23-X-A-VI); 
resulta de uma ação do Serviço Geológico do Brasil – 
CPRM, empresa pública vinculada à Secretaria de 
Geologia, Mineração e Transformação Mineral do 
Ministério de Minas e Energia.

Este projeto foi realizado no âmbito do Programa 
Geologia do Brasil e executado pela Superintendência 
de Belo Horizonte.

Apresenta o estado da arte do conhecimento geológico 
e de recursos minerais na escala 1:100.000 de uma área 
de 12.000km2, abrangendo os limites dos municípios 
Divinópolis, Igarapé, Entre Rios de Minas, Conselheiro 
Lafaiete, Brumadinho, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, 
Itatiaiuçu, Crucilândia, Cláudio, Itaúna, Resende Costa, 
Lagoa Dourada, Desterro de Entre Rios, Piracema, Ouro 
Branco, Congonhas, Cristiano Otoni, São Brás do 
Suaçui e Carandaí no Estado de Minas Gerais.  

Os produtos deste projeto deverão auxiliar os órgãos de 
planejamento das esferas de governo federal, estadual e 
municipal, em especial ao governo do estado de Minas 
Gerais e seus respectivos municípios, no estabelecimento 
de políticas públicas de desenvolvimento regional, assim 
como a iniciativa privada, na medida em que serve de 
base para  pesquisa mineral, além de,  subsidiar estudos 
de zoneamento ecológico-econômico e de gestão 
ambiental do território.

www.cprm.gov.br
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