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Apresentação
O Programa Geologia do Brasil – PGB, desenvolvido pelo Serviço
Geológico do Brasil – CPRM, é responsável pela retomada em larga escala
dos levantamentos geológicos básicos do país. Esse programa tem por
objetivo a ampliação acelerada do conhecimento geológico do território
brasileiro, fornecendo subsídios para novos investimentos em pesquisa
mineral e para a criação de novos empreendimentos mineiros, com a
consequente geração de novas oportunidades de emprego e renda.
Além disso, os novos dados de campo e laboratório obtidos na execução
do trabalho podem ser utilizados em projetos de gestão territorial e de
recursos hídricos, dentre inúmeras outras aplicações de interesse social.
Os resultados encontrados mostram um importante avanço no
exercício de novas práticas, tanto na cartografia geológica quanto no
estudo da potencialidade mineral e do conhecimento geológico em
amplas áreas do território nacional. O refinamento da cartografia, na
escala adotada, fornece aos potenciais usuários uma ferramenta básica
indispensável aos futuros trabalhos de exploração mineral ou àqueles
relacionados à gestão ambiental e à avaliação de potencialidades hídricas,
dentre outros.
O projeto foi totalmente desenvolvido em ambiente SIG e vinculado
ao banco de dados geológicos da CPRM, o GEOBANK, incorporando o que
existe de mais atualizado em técnica de geoprocessamento aplicada à
cartografia geológica. Também encontram-se disponíveis para consulta e
download no Portal da CPRM - www.cprm.gov.br - os mapas em formato
PDF de todas as folhas que integram o projeto Jequitinhonha.
Este relatório contém o Texto Explicativo do Projeto Jequitinhonha,
estruturado de forma integrada, abordando as especificidades mapeadas
em todas as seis folhas na escala 1:100.000 que integram o projeto
(SE.24-V-A-I – Comercinho, SE.24-V-A-II – Jequitinhonha, SE.24-V-A-III –
Almenara, SE.24-V-A-IV – Itaobim, SE.24-V-A-V – Joaíma e SE.24-V-A-VI
– Rio do Prado, conjunto que integra a Folha Almenara – SE.24-V-A, na
escala 1:250.000 ).
A área mapeada se estende sobre o domínio setentrional da
Faixa Araçuaí, de idade neoproterozóica-cambriana, gerada pelo Ciclo
Brasiliano, relativamente ao Cráton do São Francisco.
Os principais bens minerais são relacionados aos pegmatitos,
compreendendo os minerais de lítio, nióbio e tântalo, gemas e peças de
coleção de turmalina, quartzo (hialino, citrino, azul), entre outros. Além
destes, as rochas ornamentais graníticas e grafita também figuram como
recursos minerais significativos.

AGAMENON DANTAS
Diretor Presidente
MANOEL BARRETTO
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
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resumo

O Projeto Jequitinhonha constitui um semi-detalhamento à escala 1:100.000 das
seis quadrículas que compõem a Folha Almenara, à escala 1:250.000, cartografada pela
CPRM em meados da década de 90. Essas quadrículas são: Comercinho (SE.24-V-A-I),
Jequitinhonha (SE.24-V-A-II), Almenara (SE.24-V-A-III), Itaobim (SE.24-V-A-IV), Joaíma
(SE.24-V-A-V) e Rio do Prado (SE.24-V-A-VI).
A área do projeto está inserida na porção setentrional da Faixa Araçuaí (Orógeno
Araçuaí – West Congo), a qual margeia o Cráton do São Francisco, a leste, tendo se
desenvolvido no Neoproterozóico-Cambriano. Ela registra o fechamento da bacia
confinada entre os crátons do São Francisco e do Congo, Gondwana ocidental, e é parte
do Sistema Orogênico Brasiliano/Pan-Africano.
A área é constituída por metassedimentos e rochas graníticas abundantes, as
quais se enquadram em seis episódios de granitogênese compreendidos entre as
épocas pré- e pós-colisionais.
A estratigrafia deste magmatismo ácido tem início com a granitogênese orogênica
NP3γ1I, pré a sincolisional, do tipo-I, concentrada no leste da área.
A granitogênese NP3γ2S, sincolisional, do tipo-S, constitui o núcleo anatético do
orógeno e está presente em todas as seis quadrículas.
O magmatismo Єγ3S, tardi a pós-colisional, do tipo-S, se distribui por todas as
quadrículas, ocupando áreas expressivas em algumas delas.
O magmatismo pós-colisional do tipo-S, Єγ4S, ocorre nas quadrículas Itaobim e
Comercinho e tem vínculo genético com pegmatitos mineralizados a lítio e turmalina.
O magmatismo pós-colisional, Єγ5I, é representado por vários corpos de granitos
do tipo-I distribuídos em todas as seis quadrículas.
O Granito Medina é um grande batólito ovalado do tipo A2 relacionado ao
andar estratigráfico Єγ5, se constituindo em uma importante fonte de blocos de granito
ornamental e de revestimento.
Os metassedimentos parcialmente migmatizados que compõem as fontes
do magmatismo tipo-S estão representados pelo Grupo Macaúbas, constituído
predominantemente por biotita-quartzo xisto/gnaisse e quartzito, com intercalações
de rocha cálcio-silicática, e pelo Complexo Jequitinhonha, composto por biotita
paragnaisse com intercalações de grafita-biotita gnaisse, quartzito e rocha cálciosilicática, ambos de idade neoproterozóica. As outras unidades metassedimentares
neoproterozóicas cartografadas são a Formação Salinas, composta de mica-quartzo
xisto com intercalações de rocha cálcio-silicática e, subordinadamente, metacalcário, e
a Formação Mata Escura, composta principalmente por quartzito.
A Unidade Serra do Tombo, fanerozóica, de natureza piroclástica e composta
principalmente por tufos ocorre predominantemente na Quadrícula Itaobim. Foi
cartografada na Quadrícula Jequitinhonha uma unidade sedimentar clástica, cenozóica,
identificada como Unidade Córrego Colônia.
A estruturação da Faixa Araçuaí se desenvolveu durante uma fase contracional de
deformação. Foliações de baixo ângulo de mergulho para leste e indicadores cinemáticos
relacionados mostram vergência para oeste, no sentido do Cráton do São Francisco. No
sentido da zona interna da faixa, estruturas duplexes e falhas de empurrão de baixo
ângulo com vergência para SE refletem os processos de encurtamento ocorridos. As
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estruturas contracionais são sucedidas por zonas de cisalhamento de alto
ângulo com três direções preferenciais em torno de N-S, NE-SW e NW-SE. Um
importante lineamento NE-SW corta diagonalmente toda a área do projeto
em sua porção mediana. Suas características e relações de corte permitem
interpretá-lo como um conjunto de falhas direcionais de rasgamento
(tear faults) relacionadas ao avanço diferencial das frentes de empurrão
vergentes para oeste. Feições lineares circulares a ovaladas relacionam-se
à colocação de granitos pós-colisionais em zonas extensionais posicionadas
junto a sinuosidades dos lineamentos NE-SW (release bends), interpretados
como essencialmente direcionais.
Foram efetuadas medições da susceptibilidade magnética de 1346
amostras de mão de unidades cartografadas, com o uso do equipamento
Kappameter ABEM KT3. Obteve-se a avaliação quantitativa da diferenciação
magnética entre algumas importantes rochas que ocorrem na área, através
do agrupamento das medidas no âmbito das seguintes grandes populações
de amostras: paragnaisses do Complexo Jequitinhonha, granitos tipo-A,
granitos tipo-I, granitos tipo-S, metassedimentos do Grupo Macaúbas e
metassedimentos da Formação Salinas. Entre os resultados preliminares
interessantes está a discriminação entre os granitóides tipo-A e tipo-I. Os
metassedimentos e os granitos tipo-S não têm uma diferença significativa
entre si, mas se diferenciam dos granitos pós-colisionais dos tipos I e A e dos
gnaisses do Complexo Jequitinhonha.
O levantamento geoquímico prospectivo por sedimentos de corrente
baseado em 697 pontos de amostragem definiu anomalias correlacionáveis às
diversas associações de rochas, com destaque para Li, Be e Cs, que associamse aos pegmatitos. A análise de 132 amostras de concentrado de bateia
apontou como principais destaques mineralógicos os minerais espodumênio,
com ampla distribuição na área, ambligonita, cassiterita e scheelita.
O cadastramento de recursos minerais compreende 390 pontos,
dos quais, 163 relacionados a pegmatitos, incluindo minerais de Li
(espodumênio, petalita, lepidolita e ambligonita), Sn (cassiterita), Nb e Ta
(columbita-tantalita), Cs (polucita) e Be (berilo), gemas de turmalina (azuis,
verdes, rosas, vermelhas e bicolores), de quartzo (hialino, citrino, azul), de
brasilianita, de albita (cleavelandita), de berilo (água-marinha e morganita)
e de topázio, bem como os minerais industriais feldspato potássico, albita
e quartzo. Materiais para uso como rocha ornamental e de revestimento
perfazem 123 jazimentos cadastrados, sendo 112 destes referentes a rochas
graníticas, 10 a rochas pegmatíticas e 1 a mica xisto. Grafita compreende 9
registros, material para uso na construção civil, 69 e argila, 17.
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ABSTRACT

The Jequitinhonha Project is a semi-detailed survey of six quadrangles at a
1:100.000 scale: Comercinho (SE.24-V-A-I), Jequitinhonha (SE.24-V-A-II), Almenara
(SE.24-V-A-III), Itaobim (SE.24-V-A-IV), Joaíma (SE.24-V-A-V) and Rio do Prado (SE.24V-A-VI). Together they comprise the 1:250.000 scale Almenara Quadrangle that was
mapped by CPRM in the mid 90s.
The area lies within the northern portion of the Araçuaí Belt (Araçuaí-West Congo
Orogen).
The Araçuaí Belt fringes the São Francisco Craton to east and evolved during the
Neoproterozoic-Cambrian period. It records the closure of a confined basin between
the São Francisco and Congo Cratons of West Gondwana, and is part of the Brasiliano
(Pan-African) orogenic system.
Involved materials consist of metasediments and intense acid magmatism which
comprise six episodes of distinct pre to postcollisional granite genesis.
The regional magmatic sequence starts with NP3γ1I I-type granites, which
represent the orogenic pre to syncollisional magmatism and are located in the east.
The NP3γ2S S-type granites represent the syncollisional stage and makes up the
anatectic core of the orogen. They are exposed at all six quadrangles mapped.
The Єγ3S S-type granites represent the late to postcollisional stage of granite
genesis in the orogen and occupy large areas in most of the quadrangles.
The postcollisional Єγ4S S-type magmatism is the source of important lithium- and
tourmaline-rich pegmatites. It is restricted to Itaobim and Comercinho quadrangles.
The postcollisional Єγ5I magmatism is represented by many bodies of I-type
granites throughout all the six quadrangles.
The Medina Granite is a great oval-shaped A2-type batholite related to the Єγ5
stratigraphical level. It is the source of important dimension stones.
Partially migmatized metasediments are the source of the S-type magmatism and
include the Macaúbas Group, predominantly composed of biotite-quartz schist/gneiss
and quartzite with intercalations of calc-silicate rock, and the Jequitinhonha Complex,
composed of biotite paragneiss with intercalations of graphite-biotite gneiss, quartzite
and calc-silicate rock, both of which are from the Neoproterozoic Era. The other mapped
Neoproterozoic metasedimentary units are the Salinas Formation, composed of micaquartz schist, intercalations of calc-silicate rock and minor metacalcareous rock, and
the Mata Escura Formation, composed mostly of quartzite.
Phanerozoic units include pyroclastic rocks (Serra do Tombo tuffs), which are
principally exposed at Itaobim Quadrangle, and a Cenozoic clastic sedimentary unit
(Córrego Colônia Unit) was also mapped at Jequitinhonha Quadrangle.
The structure of the Araçuaí Belt is formed during a contractional deformation
phase. Low-angle foliations dip to the east and kinematic indicators show vergence to
the São Francisco Craton to the west. Towards the inner zone of the belt, shortening
is achieved by duplexes and SE verging low-angle thrust faults. The contractional
structures are succeeded by high angle shear zones that trend N-S, NE-SW and NW-SE.
An outstanding lineament trending NE-SW truncate the center of the mapped area. By
its geometry and cross-cut relantionships it is interpreted as a set of tear faults related
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to the evolution of west vergent thrust faults. Circular and oval-shaped
features are related to the intrusion of postcollisional granites along
releasing bends of NE-SW trending wrench faults.
Magnetic susceptibility of 1346 hand samples of the several units
that outcrop in all the six quadrangles was measured in the laboratory by
using the portable equipment Kappameter ABEM KT3. The quantitative
assessment of magnetic differentiation between some important rocks
was obtained by combining measures within the following major groups
of samples: paragneisses of Jequitinhonha Complex, A-type granites,
I-type granites, S-type granites, metasediments of the Macaúbas Group
and metasediments of the Salinas Formation. Among the preliminary
results, a significant discrimination between A-type and I-type granitoids
can be ascribed. The magnetic susceptibilities of the metasediments
and S-type granites do not show any significant difference among them,
but they differ from I-type granites, A-type granites and gneisses of the
Jequitinhonha Complex.
A geochemistry survey based on 697 stream sediment samples
identified anomalies that can be correlated to the various rock types,
especially Li, Be and Cs, all of which are associated with pegmatites. An
analysis of 132 pan concentrate stream sediments gave indications of
several minerals such as spodumene (which has widespread distribution),
amblygonite, cassiterite and scheelite.
The mineral resources inventory contains 390 reports, 163 of which
are related to pegmatites, including Li minerals (spodumene, petalite,
lepidolite and amblygonite); Sn (cassiterite); Nb and Ta (columbitetantalite); Cs (pollucite) and Be (beryl); tourmaline gemstones (blue,
green, rose, red and bi-color); quartz gemstones (hyaline, citrine, blue);
brazilianite gemstones; albite gemstones (cleavelandite); beryl gemstones
(aquamarine and morganite) and topaz; and the industrial minerals
potassium feldspar, albite and quartz. The inventory also indicates 123
deposits related to dimension stones (112 granitic rocks, 10 pegmatitic
rocks and 1 mica schist). Nine occurrences are related to graphite, sixtynine to building materials and seventeen to clay.
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PROJETO JEQUITINHONHA
ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA

Projeto Jequitinhonha

1 — INTRODUÇÃO
1.1 - Objetivo, histórico e
método de trabalho

bateia, geofísica terrestre, além de geocronologia
U-Pb em zircão de algumas unidades graníticas. Com
este projeto se preencheu uma lacuna na cartografia
geológica regional na escala 1:100.000, nessa porção
do médio Jequitinhonha. O relatório apresenta uma
descrição atualizada dos enfoques referenciados.
Integram este projeto as cartas geológicas na
escala 1:100.000 das folhas Comercinho (SE.24-VA-I), Jequitinhonha (SE.24-V-A-II), Almenara (SE.24V-A-III), Itaobim (SE.24-V-A-IV), Joaíma (SE.24-V-A-V)
e Rio do Prado (SE.24-V-A-VI) (Figura 1.1).

Este projeto teve por objetivo a cartografia
geológica regional na escala 1:100.000 das seis folhas
que integram a Folha Almenara - SE.24-V-A, escala
1:250.000. Os trabalhos tiveram início em junho de
2004 e foram complementados por litogeoquímica
de elementos maiores, elementos traço e elementos
terras raras, cadastro de recursos minerais, geoquímica
de sedimentos de corrente e de concentrados de

Figura 1.1 - Articulação das seis folhas que integram o Projeto Jequitinhonha.

A Folha Almenara (SE.24-V-A) teve seus
dados geológicos integrados e tratados com
enfoque em recursos minerais por PERILLO (1995).
Uma região mais ampla havia sido investigada por
FONTES et al. (1978). O entorno da Folha Almenara
está mapeado na escala 1:100.000 pelos projetos
Espinhaço (GROSSI-SAD et al., 1997) e Leste de
Minas Gerais (PINTO et al., 2000). Trabalhos de
síntese, com uma conceituação mais moderna,
foram subsidiados em grande parte por informações
geradas nesses dois últimos projetos e por estudos
geocronológicos (PINTO et al., 1998); (PEDROSASOARES et al., 1998, 1999, 2001); (NOCE et al.,
2000, 2004). Trabalhos mais específicos foram
desenvolvidos em pesquisas acadêmicas (UHLEIN
et al., 1998) e em monografias de graduação e

dissertações de mestrado, principalmente, por
alunos do IGC-UFMG.
Para a preparação dos mapas geológicos
preliminares foram consultados mapas e relatórios
dos projetos realizados em convênio pela CPRM:
Projeto Jequitinhonha (FONTES et al., 1978), Folha
Almenara (PERILLO, 1995), Projeto Leste de Minas
Gerais (PINTO et al., 2000), imagens de satélite
Landsat TM5 e TM7, fotografias aéreas USAF AST10 escala 1:60.000, mapas geofísicos digitais
do Convênio Geofísica Brasil – Alemanha (1972)
e bancos de dados de afloramentos, lâminas
petrográficas e recursos minerais da CPRM. As
aerofotos foram interpretadas, georreferenciadas e
os traços transferidos para arquivos tipo shape (.shp)
do ArcView. Todos os atributos geológicos (contatos
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de unidades geológicas, feições estruturais, recursos
minerais) foram lançados em bases geográficas
do IBGE, escala 1:100.000, em formato digital
(GEOMINAS), usando-se o ArcView 3.2 e ArcMap
9.1. Os afloramentos da Folha Almenara descritos no
Projeto Jequitinhonha (FONTES et al., 1978) por Lúcio
de Oliveira Lima Júnior (sigla LL) foram relocados nas
bases a partir de consultas às aerofotos USAF, onde
os pontos estavam registrados.
O mapa geológico final foi preparado em
plataforma SIG (Sistema de Informações Geográficas)
a partir dos trabalhos de campo, complementados
por estudos de laboratório. Os alvos investigados no
campo tiveram suas coordenadas obtidas por GPS.
É possível que alguns pontos mostrem pequenos
deslocamentos em relação à base topográfica visto
as épocas distintas em que os trabalhos foram
realizados e os equipamentos utilizados.

Este relatório integrado foi confeccionado com
base nos relatórios individuais por folha 1:100.000
elaborados pelos respectivos geólogos responsáveis.
1.2 - Localização e acesso
A área do projeto tem limites nas coordenadas
40o30’ e 42o00’ de longitude W de Greenwich e
16o00’ e 17o00’ de latitude S.
É cortada pela BR116 (Rio - Bahia) na direção
NS, pelas BRs 251 e 367 na direção EW, pela
MG105 na direção NW-SE, pela MG406 na direção
NS e pela MG205 na direção EW (Figura 1.2). De
Belo Horizonte até o extremo meridional da área
do projeto são aproximadamente 800km pelas
rodovias BR262, BR381 e BR116. Um outro acesso
se faz pelas BRs 040 e 135 a partir da capital mineira
até Curvelo e daí pelas BRs 259 e 367, passando por
Diamantina até as proximidades de Turmalina de

Figura 1.2 - Mapa de localização e acessos à área do Projeto Jequitinhonha.
Os locais com campos de pouso estão também representados.
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onde se toma estrada de terra até Virgem da Lapa e
daí, novamente por asfalto, até Araçuaí. É possível,
também, ir até Montes Claros pelas BRs O40 e 135 e
daí pela BR251 onde se alcança Salinas e, daí, Santa
Cruz de Salinas.
As cidades mais importantes da área são
Almenara, Pedra Azul, Jequitinhonha, Itaobim,
Medina, Joaíma, Comercinho, Itinga, Rio do Prado,
Santa Cruz de Salinas, Ponto dos Volantes e Rubim,
sendo todas pequenas a, no máximo, médias.
Algumas delas possuem campos de pouso para
aeronaves de médio e pequeno porte, mas não são
atendidas por vôos comerciais regulares.

Os movimentos de emigração e a estagnação
econômica constituem algumas das principais
características da região até os dias de hoje,
reconhecida como uma das mais pobres do Brasil.
A agricultura familiar ainda é uma importante
atividade da maioria dos municípios, acrescida
pela atividade ceramista artesanal, meio de
sobrevivência ou forma adicional de suprir
o orçamento doméstico durante os enormes
períodos de seca ou entressafra agrícola.
São cinco as microrregiões administrativas,
Almenara, Araçuaí, Nanuque, Pedra Azul e Salinas,
às quais pertencem os seguintes 27 municípios que,
total ou parcialmente, foram mapeados pelo projeto
(vide tabela 1.1): Águas Formosas, Almenara, Araçuaí,
Bandeira, Bertópolis, Cachoeira de Pajeú, Caraí,
Comercinho, Felizburgo, Fronteira dos Vales, Itaobim,
Itinga, Jequitinhonha, Joaíma, Machacalis, Medina,
Monte Formoso, Padre Paraíso, Pedra Azul, Ponto dos
Volantes, Rio do Prado, Rubelita, Rubim, Salinas, Santa
Cruz de Salinas, Santa Helena de Minas e Taiobeiras.
O índice de desenvolvimento humano (IDH)
desses municípios informa que, mesmo tendo
havido uma melhora das condições de vida, como
demonstram as comparações entre dados de
1991 e 2000 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009),
os valores continuam revelando a situação de
subdesenvolvimento da região. Assim, dentre os
municípios abrangidos nesse trabalho, o IDH oscilava
entre 0,464 e 0,612, com média de 0,545 em 1991,
enquanto o valor do estado de Minas Gerais ficava
em 0,697. Uma década depois, o IDH desses mesmos
municípios oscilava entre 0,57 e 0,699, com média
de 0,636, enquanto o valor do estado de Minas
Gerais estava em 0,773.
O quadro regional mostra, pela análise dos
índices de desenvolvimento (CARVALHO, 2006), que
a região, principalmente do médio Jequitinhonha,
apresenta os menores índices sócio-econômicos
em relação às regiões do Mucuri, sul da Bahia
e norte do Espírito Santo, além de uma grande
dependência do pólo regional mais expressivo, a
cidade de Teófilo Otoni.
Baseada na agropecuária e na agricultura
de subsistência, a economia da região tem pouca
contribuição da mineração, embora os valores do
CFEM (DNPM, 2009) do ano de 2008 referentes
a grafita, granito e espodumênio mostrem
importância destacada. Sobressai-se também a
lavra de materiais de construção, onde a argila é
extraída para fabricação de cerâmica vermelha e
serve também de base ao artesanato. Os principais
pólos de artesanato cerâmico são as cidades de
Itinga, Araçuaí, Itaobim, Taiobeiras, Padre Paraíso
e Joaíma (WANDECK, 2009).

1.3 - Aspectos socioeconômicos
A mesorregião do Jequitinhonha ou vale do
Jequitinhonha é uma das doze mesorregiões do
estado de Minas Gerais. É formada pela união de 51
municípios.
O vale do Jequitinhonha está situado no norte
do estado. É uma região amplamente conhecida
devido aos seus baixos indicadores sociais e também
por ter características do sertão nordestino. Por outro
lado, é detentora de exuberante beleza natural e de
riqueza cultural, com traços sobreviventes da cultura
indígena e da cultura negra.
Segundo CARNEIRO et al. (2009), a região do
Jequitinhonha começou a ser colonizada a partir
do século XVIII, nas proximidades da nascente do
rio Jequitinhonha, local de muito diamante e ouro.
Consistia numa das regiões mais ricas do país até o
início do século XIX, onde se encontrava o Distrito
Diamantino. A atividade mineradora procurava
evitar a livre apropriação das terras através de uma
legislação especial no alto Jequitinhonha. Entretanto,
não inviabilizou o desenvolvimento paralelo de uma
agricultura de subsistência. A coroa portuguesa
dificultou ao máximo a ocupação do médio e do
baixo Jequitinhonha, como forma de impedir as rotas
de contrabando de ouro.
As terras do alto Jequitinhonha associadas
ao uso familiar foram rapidamente fracionadas e
esgotadas, fato verificável entre 1840 e 1860. A
população desceu o rio Jequitinhonha através da
conquista da mata. O médio e baixo Jequitinhonha
passaram a ser ocupados efetivamente após a
decadência do ciclo do ouro, quando a população de
antigos centros mineradores do alto Jequitinhonha
buscou na pecuária extensiva formas alternativas
de exploração econômica. A redução da produção
a partir de 1880 levou os agricultores a procurarem
serviços temporários em outras regiões, iniciando a
trajetória de exportação de mão-de-obra rumo às
regiões centro e sudeste do país.
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MUNICÍPIO

Área
Mapeada
Município
(km2)

Area
Área Total
Mapeada
Município
Município
(km2)
(%)

Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal,
1991

Índice de
Desenvolvimento
Microrregião
Humano
Municipal, 2000

Águas Formosas

228,3

837,4

27,3%

0,549

0,639

Nanuque

Almenara

1595,1

2349,2

67,9%

0,597

0,668

Almenara

Araçuaí

840,6

2277,1

36,9%

0,597

0,687

Araçuaí

Bandeira

2,2

497,4

0,4%

0,515

0,619

Almenara

Bertópolis

223,3

438,1

51,0%

0,503

0,585

Nanuque

Cachoeira de Pajeú

263,6

709,8

37,1%

0,544

0,622

Pedra Azul

Caraí

18,6

1270,2

1,5%

0,526

0,636

Araçuaí

Comercinho

662,3

662,3

100,0%

0,529

0,603

Pedra Azul

Felisburgo

611,3

611,3

100,0%

0,56

0,642

Almenara

Fronteira dos Vales

327,6

327,6

100,0%

0,52

0,599

Nanuque

Itaobim

694,1

694,1

100,0%

0,598

0,689

Pedra Azul

Itinga

1540,4

1683,7

91,5%

0,54

0,624

Araçuaí

Jequitinhonha

3593,2

3593,2

100,0%

0,583

0,668

Almenara

Joaíma

1652,0

1705,5

96,9%

0,526

0,646

Almenara

Machacalis

45,3

338,6

13,4%

0,557

0,637

Nanuque

Medina

1472,9

1472,9

100,0%

0,565

0,645

Pedra Azul

Monte Formoso

390,8

394,4

99,1%

0,464

0,57

Almenara

Padre Paraíso

165,0

556,2

29,7%

0,56

0,656

Araçuaí

Pedra Azul

631,0

1630,7

38,7%

0,585

0,66

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

1155,8

1242,2

93,0%

0,495

0,595

Araçuaí

Rio do Prado

407,3

491,7

82,8%

0,516

0,626

Almenara

Rubelita

101,7

1130,8

9,0%

0,545

0,66

Salinas

Rubim

423,6

990,1

42,8%

0,541

0,625

Almenara

Salinas

351,5

1926,8

18,2%

0,608

0,699

Salinas

Santa Cruz de Salinas

437,7

604,1

72,5%

0,492

0,599

Salinas

Santa Helena de Minas

268,8

283,6

94,8%

0,495

0,594

Nanuque

Taiobeiras

2,8

1214,8

0,2%

0,612

0,699

Salinas

Total (km2)

18106,8

Tabela 1.1 - Porcentagem da área de cada município com intersecção com a área mapeada pelo Projeto Jequitinhonha
e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal.

1.4 - Clima, fisiografia e geomorfologia

Pereira (1987) dividiram o clima em subúmido
e semiárido com termo de transição. O tipo
subúmido, com precipitação anual acima de
800mm, é o mais restrito. Está representado no
canto sudeste da folha, com precipitação anual de
até 1.400mm na região de Umburaninha e em uma
estreita faixa leste-oeste na região de Medina. O
índice de umidade do solo se situa entre zero e
-20 e a temperatura média anual é ca. 23oC. O
tipo semiárido tem precipitações médias anuais
entre 600 e 800mm, com as chuvas concentradas
entre novembro e janeiro, ultrapassando 100mm/
mês. No restante do ano, as precipitações são bem
inferiores e geralmente não chegam a 60mm/mês,
ficando abaixo de 10mm/mês de julho a setembro.

Este texto está, em grande parte, embasado
em PERILLO (1995).
A região tem duas estações climáticas
bem definidas, uma de seca intensa com pico
no inverno e outra chuvosa com pico no verão.
No mês mais seco, a precipitação pluviométrica
é inferior a 60mm e em algumas áreas, como no
vale do Jequintinhonha entre Itaobim e Itinga,
não atinge 10mm. A seca é maior na porção
ocidental da área do projeto, atenuando-se no
sentido de Jequitinhonha e Joaíma, melhorando
significativamente na porção oriental. Com
base nas precipitações pluviométricas, FREITAS;
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O índice de umidade do solo se situa entre -20 e -40,
com forte deficiência hídrica por, no mínimo, oito
meses a cada período. A temperatura média anual
é ca. 23,5oC nas regiões mais baixas e ca. 21,5oC nas
áreas mais elevadas. O tipo intermediário entre o
subúmido e o semiárido predomina. Caracterizase por pluviometria anual entre 700 e 900mm,
concentrada de outubro a março. No período de
seca, as precipitações ficam abaixo de 30mm/mês.
O índice de umidade do solo se situa entre zero e
-20 e as temperaturas médias são ca. 20,5oC nas
terras altas e ca. 24oC nas baixadas. Microclimas de
altitude ocorrem em domínios localizados, como
na chapada ao norte da cidade de Jequitinhonha,
com topo a 1151m, onde a temperatura é bem mais
amena e os vales com densa cobertura de matas.
Situa-se aí a Reserva Biológica da Mata Escura.
Um estudo abrangente da vegetação é
apresentado em JORDY FILHO (1987). Mesmo
com a intensa atividade antrópica que afetou
profundamente a cobertura vegetal original, esse
autor identificou domínios de Floresta Estacional
Decidual (ocupa ca. 70% da área), Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila Aberta, Savana ou
Cerrado e Estepe ou Caatinga. O termo estacional
está vinculado a estações climáticas de seca e
chuva e decidual à quantidade de perda de folhas
na estação seca. A cartografia da cobertura vegetal
dessa região e de todo o Estado de Minas Gerais
está disponível em mapas na escala 1:100.000 do
Instituto Estadual de Florestas – IEF.
Os solos (SANTOS et al., 1987) foram
caracterizados como Podzólico Vermelho-Amarelo
(tem ampla distribuição, principalmente no
domínio ocidental da folha), Podzólico VermelhoEscuro (principalmente no NE e SW da folha),
Latossolos (com predomínio na porção oriental
da folha) e, muito subordinadamente, também
ocorrem Cambissolos, Solonetz (relacionados
a aluviões do Jequitinhonha) e solos Litólicos
(vinculados às rochas).
O relevo está compartimentado em Domínios,
Regiões e Unidades Geomórficas (MENDES et
al., 1987). Maciços Plutônicos, Remanescentes
de Cadeias Dobradas e Faixa de Dobramentos
Reativados representam os Domínios Geomórficos.
O domínio Maciços Plutônicos compreende o
Planalto do Jequitinhonha, representado pelos
Maciços de Pedra Azul (incluindo a região de Medina
- Comercinho), Chapadas Cimeiras e Serranias
Marginais; os Planaltos Rejuvenescidos, com o
Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto; e
os Compartimentos Deprimidos, com a Depressão
do Médio Jequitinhonha e a Depressão Marginal.
O domínio Remanescentes de Cadeias Dobradas

está representado pelo Planalto dos Geraizinhos,
com as unidades Chapadas do Jequitinhonha
e Serranias de Almenara. O domínio Faixa de
Dobramentos Reativados está representado pelos
Piemontes Orientais, com a unidade Chãs Prélitorâneas. Todo esse modelado de terreno está
diretamente relacionado ao clima e à geologia. A
análise do mapa topográfico da Folha Almenara
SE.24-V-A, edição IBGE 1988, ilustra o que está
apresentado a seguir (Figura 1.3).
O Maciço de Pedra Azul ocupa a porção NW
da Folha Almenara, representado principalmente
nas folhas Comercinho e Jequitinhonha
(1:100.000). O limite sul é aproximadamente
o rio Jequitinhonha, que tem como afluentes
importantes os rios Itinga, São Francisco, São
Pedro, São Roque e o ribeirão Santo Antônio. Essa
é a região geomórfica de maior beleza cênica da
folha e, talvez, do médio Jequitinhonha. Nela estão
as sedes dos municípios de Pedra Azul, Medina e
Comercinho. As cotas de base em Pedra Azul e
Medina se situam por volta de 700m, diminuindo
progressivamente para o Jequitinhonha, onde
atingem ca. 250m nas confluências com os rios
Itinga e São Pedro, localizadas pouco ao sul desse
domínio. Pontões graníticos tipo pães-de-açúcar
são particularmente imponentes nos arredores
da cidade de Pedra Azul (Maciço Pedra Azul) e a
sudeste de Medina (Maciço Medina), onde atingem
altitudes próximas de 1200m, como na Pedra
do Bidó (1160m). O ordenamento geométrico
dos pontões e linhas de cristas denunciam os
arranjos geológico-estruturais. Formas circulares
de drenagem certamente refletem a colocação
diapírica de corpos graníticos, enquanto as formas
mais angulosas correspondem a fraturamentos.
A incidência de efeitos intempéricos desenhou
o modelado atual do relevo. As características
geológicas dos granitos Pedra Azul e Medina, com
zonas com pegmatitos mineralizados em águamarinha, permitem se especular que a erosão
do relevo, desde o posicionamento crustal dos
granitos, não deva ter ultrapassado ca. 5km de
espessura.
A Chapadas Cimeiras constitui uma faixa
diagonal nordeste, com largura média em torno de
30km, representada desde a leste do rio Piauí até
as proximidades de Almenara. O topo das chapadas
está entre 800 e 900m, eventualmente mais baixo,
podendo atingir os 970m em locais restritos.
Excepcionalmente, como na chapada em quartzito
ao norte da cidade de Jequitinhonha, o topo atinge
1.151m, na Pedra Aguda, na realidade um lajedo
em altitude. As drenagens nos altos das chapadas
constituem vales abertos ou veredas, entalhando-se
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Figura 1.3 - Distribuição das unidades geomorfológicas (Modificado de MENDES et al., 1987).

profundamente nas encostas e voltando a formas
mais espraiadas nas terras baixas das proximidades
do Jequitinhonha. As superfícies de topo são planas
e altas com caimentos suaves e contínuos para as
encostas até que se despencam nos vales ou nas
encostas rochosas. Em domínios de quartzitos
constituem grandes depósitos elúvio-coluviais.
Em certos locais, como na bacia do rio Preto
(folhas Jequitinhonha e Almenara), percebemse desníveis, não escarpados, de até mais de
100m entre os topos das chapadas, que podem
ser reflexos da neotectônica. Uma área restrita,
situada à margem direita do rio Jequitinhonha
e a 15km WSW da cidade de Jequitinhonha,
constitui uma forma particular do relevo. Tratase de superfície absolutamente plana a 740m
de altitude, com ca. 40km2, representando uma
bacia sedimentar, possivelmente cenozóica, com
argilitos e siltitos laterizados no topo da chapada.
O rio Jequitinhonha entalha as Chapadas entre
Itaobim e Jequitinhonha, assumindo nível de base

de ca. 250m, ressaltando o profundo desmonte do
relevo desde o topo, a 1.151m, na Pedra Aguda.
As Serranias Marginais conformam duas
áreas. Uma ao sul-sudoeste de Joaíma e a oeste
de Fronteira dos Vales, ao longo do vale do rio São
Miguel, e outra a norte de Almenara. Correspondem
às áreas mais dissecadas das Chapadas Cimeiras,
expostas a oeste. A altitude de base na área sul, no
rio São Miguel, região de Giru, é ca. 400m, caindo
suavemente para norte até atingir o Jequitinhonha
a menos de 250m. Cotas de topo, algumas em
pequenas chapadas, são mais elevadas na porção
sul da área, com valores geralmente superiores aos
900m, atingindo até 1.125m. A altitude de base na
área norte é o rio Jequitinhonha, a menos de 200m,
nas proximidades de Almenara, elevando-se para
norte até ca. 700m, a nordeste de Almenara e até
936m (Morro do Turvo), ao norte de Almenara, ao
longo de serras quartzíticas que sustentam o terreno.
A erosão pronunciada sobre os quartzitos produz
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900m de altitude. Os depósitos areno-argilosos
colúvio-aluviais predominam, resultando da erosão
das terras mais altas marginais. O modelado
dessa unidade está fortemente controlado por
alinhamentos estruturais que condicionaram as
drenagens. No leito do Jequitinhonha são abundantes
os afloramentos rochosos.
A Depressão Marginal não tem expressão
na área do projeto. Constitui faixa estreita com ca.
20km de comprimento e até 5km de largura na
região de Fronteira dos Vales, ao longo do rio Pampã.
A forma é irregular, conseqüência dos processos
erosivos a montante, provocados pelas drenagens
de pequeno porte. A cota média está por volta de
300m, se elevando suavemente para a montante do
rio Pampã. O terreno é plano, com cobertura colúvioaluvial predominante.
As Chapadas do Jequitinhonha, em parte,
podem se confundir com as Chapadas Cimeiras em
termos de formas e altitudes do relevo. Expressamse em pequenos domínios do sudeste e noroeste
da folha, tendo a serra do Tombo (canto SW) como
feição mais destacada. O topo está a 858m, em
superfície relativamente plana e inclinada para
a periferia da chapada. As encostas têm forte
declividade, atingindo menos de 400m de altitude a
ca. 2km da crista da chapada. Essa forte declividade
acelera os efeitos do processo erosivo, assoreando
os vales, principalmente o do ribeirão Piauí. Na Folha
Itaobim, essas chapadas se desenvolvem como tratos
irregulares e recortados pela drenagem, sendo, em
grande parte, encimados por coberturas lateríticas.
Logo abaixo dessas coberturas ou mesmo expostos
no topo da chapada na região da serra do Tombo
ocorrem depósitos relativamente espessos de rochas
piroclásticas de idade ainda incerta.
As Serranias de Almenara ocupam uma faixa
de terreno importante desde Almenara até o extremo
sul da folha. O relevo está modelado, principalmente,
sobre paragnaisses, quartzitos e granitóides. Cotas de
topo, em quartzito, podem se aproximar de 1.100m.
A maior parte dos pontos de topo em granitóides e
gnaisses se situa acima dos 700m, com declive para o
rio Jequitinhonha, onde atingem menos de 200m de
altitude. As drenagens esculpem vales profundos e
encaixados, com formas de relevo côncavo-convexas,
que se alargam à medida que as superfícies vão
sendo rebaixadas.
As Chãs Pré-litorâneas ocupam o extremo
sudeste da área, regiões de Balbinópolis e
Umburaninha, em relevo fortemente dissecado,
de terras baixas, esculpido sobre gnaisses do
Complexo Jequitinhonha. Os vales dos rios do
Norte e Umbaranas têm altitudes médias entre
300 e 400m e perfis largos e abertos formando

serras alongadas que serpenteiam o relevo. Sobre
rochas graníticas, produz relevo de morros tipo
outeiros ou serranias pela aglutinação dos outeiros.
Também aqui, o relevo está condicionado às rochas,
estruturas geológicas e ao clima, que influenciam e
também sofrem influência da drenagem. As grandes
diferenças de altitudes permitem o entalhamento
de vales profundos e muito encaixados, geralmente
pedregosos e com pouquíssima cobertura aluvial. A
vegetação mais arbórea acompanha os vales.
O Bloco Montanhoso de Santo Antônio
do Jacinto está representado em estreita faixa
do extremo oriental da área, entre Rubim e
Umburaninha, contemplando, também, Rio do
Prado. A porção sul deste terreno, até pouco além
de Rio do Prado, é modelada principalmente em
gnaisses do Complexo Jequitinhonha, que ocupam
as terras mais altas, e em granitóides. As maiores
altitudes estão na região de Vila Formosa, com
topos geralmente acima de 800m, atingindo 951m.
A cota de base é inferior a 600m no córrego do
Prado, que passa por essa vila. Nas cabeceiras desse
córrego, na unidade contígua a oeste, Serranias de
Almenara, a cota de topo chega a 1.156m. No norte
dessa porção, as cotas de topo diminuem, situandose principalmente abaixo de 500m. No sul também
há um rebaixamento importante do relevo, mas os
valores permanecem acima dos 550m. A tendência
é de caimento generalizado para leste. Na porção
norte do terreno, entre Rio do Prado e Itaobim, o
modelado do terreno se deu em granitóides, com
topo a 831m e cotas médias de topo pouco acima
de 600m. A cota de base, no rio Rubim do Sul, é ca.
400m. O relevo, apesar de montanhoso, tem morros
de encostas menos íngremes, apesar de fortemente
inclinadas. Configura formas de pontões e cristas
alongadas, resultado do controle estrutural.
A Depressão do Médio Jequitinhonha
compreende as terras baixas que margeiam o rio
Jequitinhonha, desde ca. 25km a montante da
cidade homônima, o curso inferior do rio São Miguel,
desde ca. 15km a montante de Joaíma e o trecho do
rio Rubim do Sul até ca.15km ao sul de Rubim. O
relevo está esculpido principalmente sobre rochas
gnáissicas, com granitóides na porção ocidental do
trecho do Jequitinhonha. É aplanado, com nível de
base inferior a 200m no trecho de Almenara para
leste, com elevação suave e constante para montante
e para os rios São Miguel e Rubim do Sul. Em meio a
esse terreno aplanado, destacam-se alguns morros
que podem ultrapassar 700m de altitude, como
imediatamente a sul de Joaíma. A montante da
cidade de Jequitinhonha, o vale do rio Jequitinhonha
é mais encaixado, esculpido em rochas granitóides,
onde os topos dos morros podem ultrapassar os
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sedimentares que estão sendo retrabalhadas na
atualidade pelo rebaixamento dos níveis de base. Deuse início ao ciclo Velhas, que recorta as formações MioPliocênicas, a mais expressiva a Formação Barreiras.
Essa formação se acha afogada em muitas partes
do litoral brasileiro, conseqüência de falhamentos
e transgressão marinha pleistocênica (Neógeno),
mascarando, em parte, a ação do ciclo Velhas. Nas
terras mais do interior, os remanescentes Velhas
parecem mais evidentes, conformando depósitos de
planícies aluviais relacionados a níveis de base locais,
muitas vezes condicionados a feições geológicoestruturais. Exemplos dessas superfícies são terraços
aluviais ao longo do Jequitinhonha, em processo
erosivo atual, a cotas entre 250 e 200m. Em níveis
mais altos, por volta de 300m , estão os depósitos
aluviais dos rios Umburanas, do Norte, Rubim do Sul
e ribeirão Voquim, a ca. 400m os depósitos do rio
Itanhém e cada vez mais restritos à medida que o
relevo se eleva, como na região de Medina e Pedra
Azul, aproximando-se do relevo da superfície Sulamericana. A senilidade do processo de soerguimento
e/ou de rebaixamento dos níveis de base levaram à
estagnação do ciclo Velhas nas áreas planas, mas os
efeitos erosivos ainda se fazem sentir nas terras altas
remanescentes do ciclo Sul-americano.
Mesmo sem ter cessado o efeito erosivo do ciclo
Velhas nos terrenos altos, seus terrenos aplanados e
seus depósitos aluviais estão sendo consumidos pelo
ciclo Paraguaçu, mais intenso na faixa litorânea. Esse
ciclo isola terraços aluviais ao longo dos vales atuais
e busca um estágio de aplanamento similar ao que
ocorreu no ciclo Sul-americano, que atingirá após a
completa denudação do ciclo Velhas.

depósitos aluviais que permeiam relevo colinoso
e ondulado.
Como regra geral, um ciclo morfogenético
inicia-se de um continente arrasado, onde os
processos erosivos estão praticamente inertes.
Qualquer soerguimento continental subsequente dá
a partida para a retomada dos processos erosivos,
iniciando-se um novo ciclo. O relevo é rejuvenescido,
a erosão (desnudação) se acentua e se desenvolvem
bacias sedimentares. Progressivamente, os efeitos
erosivos perdem força, o relevo assume a maturidade,
torna-se arrasado, a drenagem perde competência
e os sedimentos assumem caráter continental,
os pediplanos coalescem e as planícies passam a
predominar, caracterizando a fase de agradação. No
ciclo seguinte, tanto essas planícies quanto as rochas
serão submetidas à erosão.
O principal ciclo morfogenético aqui
representado é o Sul-americano, iniciado a partir do
soerguimento continental Cenomaniano (Cretáceo
Superior) e encerrado ao final do Mioceno
(Neógeno), com a sedimentação da atual Formação
Barreiras (exposta ao longo do litoral leste e nordeste
brasileiro). Esse ciclo atuou indistintamente pelo
território brasileiro, transformando-o em uma
imensa planície a partir do Daniano (Paleoceno).
Também dessa época-idade é o surgimento
embrionário da drenagem principal atual,
estabelecendo-se níveis de base, um deles no lestesetentrional do território brasileiro, responsável
pela escultura do relevo no ciclo Sul-americano
(BRAUN, 1971). O comportamento reológico das
rochas foi fator importante na formação do relevo.
Unidades quartzíticas, como as expostas na região
de Jequitinhonha e arredores, funcionaram como
unidades de base locais, constituindo pediplanos
elevados. O posicionamento subhorizontal dessas
unidades favoreceu o aplanamento do relevo,
formando os chapadões das Chapadas Cimeiras.
A pediplanação atuou de forma indistinta sobre os
diversos litotipos, trespassando contatos litológicos
ou estratigráficos. O aplanamento do relevo
através dos processos erosivos gerou depósitos
sedimentares continentais e marinhos, sin a pósciclo Sul-americano. A oscilação do nível freático
propiciou lixiviação e oxidação-laterização dos solos.
O clima também desempenhou papel importante
na formação desse relevo.
A retomada do soerguimento continental ao
final do Oligoceno (Paleógeno – Neógeno) originou
falhas normais meridianas e estruturas do tipo grabens
e horsts, fragmentando o relevo sul-americano e o
reposicionando em níveis variados (BRAUN, 1971).
Alguns rios de grande porte se acomodaram a essas
estruturas tectônicas. Também se formaram bacias

1.5 - Trabalhos anteriores
A área coberta por este projeto foi
cartografada na escala 1:250.000, pela primeira
vez, por Lúcio de Oliveira Lima Júnior no Projeto
Jequitinhonha, da CPRM em convênio com o DNPM
(FONTES et al., 1978). Anteriormente, esta área
tinha sido representada na Carta Geológica de
Minas Gerais do Serviço Geológico de Minas Gerais
de 1934, coordenada por Otávio Barbosa e Djalma
Guimarães, como inteiramente dominada por
rochas do Complexo Cristalino.
No texto do relatório final do Projeto
Jequitinhonha (FONTES et al., 1978), no item trabalhos
anteriores, está muito bem desenvolvido o histórico
de todos trabalhos de cunho geológico referentes
à área envolvida pelo projeto, desde a menção de
JAMES HUTTON (1791) à flexibilidade da “pedra
brasileira”, mais tarde denominada “itaculumito”
por Alexander Von Humbolt, até os trabalhos mais
recentes da década de setenta.
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Na cartografia desenvolvida pelo Projeto
Jequitinhonha (FONTES et al., 1978), os granitóides
tipo Єγ5 estão representados como Granitóides
Isotrópicos Porfiroblásticos com a sigla pЄgr1 e quase
todo o restante da área está representado com a
sigla pЄgr7, que inclui granitos, gnaisses a sillimanita
ou não, metatexitos, diatexitos, granito-gnaisses
granatíferos e granitóides. Essas duas unidades fazem
parte do Complexo Granitóide.
SILVA et al. (1987), utilizando estudos
geocronológicos mais específicos, cartografaram a
Folha SE.24-Rio Doce, ao milionésimo, e posicionaram
as rochas granitóides desta área no Proterozóico
Superior e no Proterozóico Superior ao Eopaleozóico.
Embora SILVA et al. (1987) tenham contribuído
de forma substancial para o posicionamento
estratigráfico dessas rochas granitóides, a cartografia
desenvolvida no Projeto Jequitinhonha (FONTES et

al., 1978) está mais concordante com a cartografia
atual aqui apresentada.
A partir dos trabalhos de SILVA et al. (1987),
mais especificamente do final da década de oitenta até
os dias atuais, pesquisadores da UFMG, UFOP e USP
vêm desenvolvendo uma série de estudos geológicos
na região. Nesse mesmo período desenvolveu-se o
Projeto Espinhaço, de cartografia geológica na escala
1:100.000 (GROSSI-SAD et al., 1997) imediatamente
a oeste da área deste projeto. Também o Projeto
Leste de Minas Gerais foi executado pela CPRM em
convênio com a COMIG (Companhia Mineradora de
Minas Gerais, da Secretaria de Minas e Energia do
Governo do Estado), na escala 1:100.000, cobrindo
grande parte do setor oriental de Minas Gerais (PINTO
et al., 2000). A Folha Almenara na escala 1:250.000
foi objeto de integração e reconhecimento geológico
por Itair Alves Perillo (PERILLO, 1995).
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2 — Contexto Geológico Regional
A área em estudo enquadra-se no contexto
da Província Estrutural Mantiqueira (ALMEIDA et
al., 1977), no domínio setentrional da Faixa Móvel
Araçuaí (ALMEIDA, 1977), de idade neoproterozóica-cambriana e gerada no Ciclo Brasiliano, relativamente ao Cráton do São Francisco (ALMEIDA,
1977) (Figura 2.1).
O embasamento da Faixa Araçuaí está exposto apenas na sua porção ocidental, consistindo de
gnaisses tipo TTG com associações tipo greenstone
belt arqueanas, complexos granulíticos, gnaisses de
alto grau paleoproterozóico-arqueanos, seqüências supracrustais e granitóides paleoproterozóicos
a mesoproterozóicos (PEDROSA-SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000).
O Ciclo Brasiliano tem início com um estágio
de distensão crustal marcado por magmatismo básico, básico-ultrabásico e ácido. Dentre estes episódios magmáticos estão: os diques básicos da serra
do Espinhaço, com idade U-Pb em zircão de 906 ± 2
Ma. (MACHADO et al., 1989) e interpretados como
toleiítos de caráter intraplaca por DOSSIN et al.
(1993); os diques e sills de anfibolitos alcalinos de
Alvarenga, leste de Minas Gerais, de ambiente intraplaca-continental e com idade isocrônica Sm-Nd de
1035 ± 160 Ma. (PAES, 1999); (PAES et al., 2000); o
Complexo máfico-ultramáfico acamadado de Ipanema, leste de Minas Gerais, com idade isocrônica SmNd de 1104 ± 78 Ma. (ANGELI et al., 2004); o granito
gnaisse subalcalino, anorogênico de Salto da Divisa,
com idade SHRIMP U-Pb em zircão de 875 + 9 Ma.
(SILVA et al., 2002); (SAMPAIO et al., 2004); os derrames basálticos do vale do Rio Preto, nordeste de
Diamantina, com idade máxima U-Pb em xenocristais de zircão de 1,16 Ga. (BABINSKI et al., 2005) e
de ambiente intraplaca-continental (GRADIM et al.,
2005); (GRADIM, 2005). Todas estas manifestações
magmáticas estão encaixadas em rochas mais velhas
que o Neoproterozóico, com exceção dos derrames
basálticos do vale do rio Preto, os quais apresentam contatos normais com os metassedimentos da
Formação Chapada Acauã, sendo o conjunto interpretado como depositado no estágio rifte tardio da
Bacia Macaúbas, ainda sobre substrato continental
(GRADIM et al., 2005); (GRADIM, 2005).
O Grupo Macaúbas registra a evolução da sedimentação na bacia gerada pelos processos distensivos, desde seu estágio rifte até o de margem passiva (PEDROSA-SOARES et al., 1992, 1998); (NOCE et
al., 1997); (GROSSI-SAD et al., 1997); (UHLEIN et al.,
1998). É dividido em uma unidade proximal, constitu-

ída por depósitos pré-glaciais e depósitos relacionados à glaciação, os quais, por sua vez, relacionam-se
aos estágios de rifte e à sua transição para o estágio
de margem passiva, e em uma unidade distal, pósglaciação, que marca a sedimentação de margem
passiva (PEDROSA-SOARES et al., 2001); (PEDROSASOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000). Essa última compreendia a Formação Salinas e uma fácies
vulcanossedimentar denominada Ribeirão da Folha,
a qual representa remanescentes de crosta oceânica
neoproterozóica obductada durante o fechamento
da bacia (PEDROSA-SOARES et al., 1992, 1996, 1998);
(PEDROSA-SOARES, 1995); (UHLEIN et al., 1998).
LIMA et al. (2002) retiraram a Formação Salinas do
Grupo Macaúbas, atribuindo-lhe uma idade mais
nova e relacionando-a a uma sedimentação tardiorogênica. Os autores também adotaram a denominação Formação Ribeirão da Folha para representar
a unidade distal do Grupo Macaúbas.
Veios de plagiogranito hospedados em anfibolito (metadolerito a metagabro) da seqüência
ofiolítica da Formação Ribeirão da Folha foram identificados e datados por QUEIROGA et al. (2007). Obtiveram idade U-Pb (LA-ICPMS) de ca. 660 Ma. em
zircão magmático, considerada como de cristalização
do plagiogranito e limite de geração da crosta oceânica. No Projeto Jequitinhonha (FONTES et al., 1978),
parte dessa unidade foi cartografada como pЄmb1
de xistos verdes máficos e ultramáficos, a oeste de
Carbonita, desde a localidade de Felisberto Caldeira,
passando por Desembargador Otoni até Caçaratiba,
à margem direita do rio Jequitinhonha. PEDROSA-SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS (2000) e PEDROSASOARES et al. (2001) apresentaram a continuidade
sul da unidade distal do Grupo Macaúbas, coincidindo com os domínios do Grupo Dom Silvério.
Outra seqüência supracrustal de conhecida
importância no contexto tectônico da Faixa Araçuaí
é o Grupo Rio Doce, recentemente reinterpretado
como constituído, em parte, por seqüência vulcanossedimentar relacionada geneticamente ao desenvolvimento do arco magmático do Orógeno Araçuaí
(VIEIRA, 2007). NOCE et al. (2004), a partir de idades
U-Pb (SHRIMP) de zircões detríticos de paragnaisse
do Complexo Kinzigítico do norte do Espírito Santo,
indicando idade máxima de deposição dos protólitos
em cerca de 631 Ma., propuseram um ambiente de
retroarco para a sedimentação destas rochas.
PEDROSA-SOARES et al. (1999, 2000, 2001,
2005, 2006) apresentaram propostas de subdivisão
do magmatismo granítico na Faixa Araçuaí em cin-
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Figura 2.1 – Localização da área do Projeto Jequitinhonha no contexto tectônico regional (PEDROSA-SOARES et al., 2006a).

fismo gradando de xisto-verde baixo a anfibolito e a
vergência do transporte tectônico no sentido do Cráton do São Francisco. No domínio tectônico interno,
a vergência do transporte tectônico é, geralmente,
para oeste, podendo ser comum em algumas porções
a vergência para leste, e o metamorfismo pode variar
da fácies anfibolito à granulito (PEDROSA-SOARES et
al., 2000, 2001).
A condição de confinamento do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental à reentrância delineada pelos
crátons do São Francisco e Congo (PEDROSA-SOARES
et al., 2001, 2003) foi um dos motivadores da proposição do modelo da “Tectônica de Quebra-Nozes”
(ALKMIM et al., 2006) para explicar a sua evolução.
A formação deste orógeno resultou de uma deformação de cinemática complexa, de um substancial
encurtamento crustal e da geração de um grande volume de magma. Segundo o mesmo modelo, o orógeno se formou em resposta ao fechamento da Bacia
Macaúbas que apresentava, ao sul, uma crosta oceânica, mas se adelgaçava para o norte em um rifte
continental que terminava em uma ponte cratônica
que ligava o atual Cráton do São Francisco ao atual
Cráton do Congo. Este fechamento se deu devido à
colisão dos crátons de Paranapanema, Amazonas e
Kalahari contra as margens externas do Cráton São
Francisco-Congo, promovendo a rotação do Cráton
do São Francisco no sentido sinistral, em direção ao

co estágios. A sucessão desses estágios magmáticos
teria início com os corpos granitóides predominantemente foliados do tipo-I, da Suíte G1, correspondentes às raízes do arco magmático pré- a sincolisional,
com idades entre 630 e 585 Ma. A Suíte G2 compreenderia granitóides normalmente foliados do tipo-S,
sincolisionais, representantes do núcleo anatético
do orógeno, com idades entre 585 e 560 Ma. À Suíte
G3 corresponderiam granitóides normalmente não
foliados, do tipo-S, tardi- a pós-colisionais, com idades entre cerca de 540 e 530 Ma. As suítes G4 e G5
seriam, respectivamente, plutons intrusivos tipo-S e
tipo-I não afetados pela foliação regional e gerados
em estágio pós-colisional no intervalo aproximado
de 535 a 490 Ma, sendo, então, relacionados ao colapso do orógeno.
Com base em dados litoquímicos, PINTO
(2008) reclassificou o Granito Medina, até então correlacionado à Suíte G5I, como do tipo-A2, seguindo
a conceituação de EBY (1990, 1992). Estudos geocronológicos efetuados neste projeto e sintetizados em
SILVA et al. (2007) ratificam a correlação de rochas
graníticas do médio Jequitinhonha às suítes G1, G3 e
G4, as quais, dentro de suas margens de erro, mostram-se compatíveis com os intervalos apresentados
em linhas anteriores.
No domínio tectônico externo da Faixa Araçuaí, as seqüências neoproterozóicas têm metamor-
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atual Cráton do Congo. Esta tectônica de “quebranozes” provocou, inicialmente, o fluxo das partes
internas do orógeno para norte. Depois ocorreu um
substancial espessamento do mesmo e o front da deformação migrou para fora produzindo cinturões de
empurrão e cavalgamento nas margens internas do
cráton. Com a evolução do fechamento da bacia, o
espaço interno tornou-se restrito e o interior do orógeno sofreu escape lateral para o sul. O último estágio da deformação, segundo os mesmos autores, foi
um colapso extensional que promoveu a produção
de granitos tardi- a pós-colisionais e a exumação de
rochas de alto grau formadas nos níveis medianos.
Apesar de relativamente bem estudada a tectônica relacionada ao desenvolvimento da Faixa Araçuaí, praticamente não são conhecidos estudos sobre
as deformações rúpteis ocorridas após 490 Ma nesta
região do vale do rio Jequitinhonha. Muitos trabalhos foram desenvolvidos a partir das pesquisas da
Petrobrás nas bacias costeiras brasileiras e algumas
conclusões podem ser tiradas desses trabalhos.
MOHRIAK (2003) apresenta uma ampla discussão sobre o desenvolvimento das bacias costeiras
brasileiras do Oceano Atlântico e sobre a tectônica
de riftes associada. O supercontinente Gondwana
formou-se no Proterozóico Superior com a acresção
de uma série de terrenos aos crátons do Amazonas
e do São Francisco. Sobre esses terrenos, no Fanerozóico, desenvolveram-se as bacias sedimentares do
Paraná, do Amazonas e do Parnaíba. No Mesozóico,
essas bacias foram afetadas pela ruptura do Supercontinente de Gondwana com a geração de estruturas extensionais e de diversos riftes sobrepostos so-

bre os sedimentos anteriormente depositados. Com
o aumento do estiramento litosférico deu-se a extrusão de lavas basálticas, logo seguida por grandes
falhas que resultaram na formação de semi-grabens
que foram preenchidos por sedimentos lacustrinos
no Neocomiano ou Cretáceo Inferior e no estágio
Barremiano. No final do episódio de rifteamento
ocorreu um novo aumento da extensão litosférica
marcado por grandes falhas que rotacionaram blocos de rifte anteriormente formados, que foram,
então, recobertos por sedimentos. Ainda segundo
MOHRIAK (2003), o centro de espalhamento mesoatlântico, responsável pelo início da geração da crosta oceânica, provavelmente intrude a crosta no final
dos episódios de rifteamento e, em algumas bacias,
as primeiras manifestações de espalhamento oceânico estão associadas a vulcanismo sub-aéreo. Ao final
do Cretáceo, a margem sudeste é afetada por maciço
aporte sedimentar relacionado ao soerguimento das
serras do Mar e da Mantiqueira, resultando em notável progradação de siliciclásticos, formando grandes cunhas sedimentares que avançam na direção da
quebra da plataforma forçando uma regressão marinha. Esses episódios são associados a reativações
de falhas do embasamento e a eventos magmáticos
(CANELLI; MOHRIAK, 1998 in MOHRIAK, 2003).
Na região estudada, as rochas relacionadas
ao desenvolvimento da Faixa Araçuaí são granitóides tipo-I e S neoproterozóicos, granitóides tipo-I,
S e A cambrianos e sequências supracrustais neoproterozóicas representadas pelo Grupo Macaúbas, Complexo Jequitinhonha e formações Salinas
e Mata Escura.
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3 — UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
3.1 - Rochas supracrustais

ção Ribeirão da Folha para a unidade distal do Grupo
Macaúbas, a qual compreende uma fácies vulcanossedimentar que representa remanescentes de crosta
oceânica neoproterozóica obductada durante o fechamento da bacia (PEDROSA-SOARES et al., 1992, 1996,
1998); (PEDROSA-SOARES, 1995); (UHLEIN et al., 1998)
(ver Capítulo 3 - Formação Salinas).
O Grupo Macaúbas ocorre no norte e no sul da
Folha Itaobim e no oeste da Folha Comercinho, tendo
sido dividido em duas unidades informais, uma eminentemente de xistos com eventuais intercalações de
quartzitos e rochas cálcio-silicáticas (NP12mix) e outra
de largo predomínio de quartzitos e área de ocorrência restrita (NP12miqt). Ocupa áreas de relevo em colinas ou montanhoso, mostrando solo areno-argiloso e
marrom-avermelhado na área dos xistos ou arenoso e
esbranquiçado, na dos quartzitos.

3.1.1 - Grupo Macaúbas (NP12mi)
Introdução
O Grupo Macaúbas é definido, inicialmente,
como uma formação de caráter glacial da Série de
Lavras por MORAES; GUIMARÃES (1930). As suas localidades tipo são Ribeirão Macaúbas, Mendanha e
Pedras, estendendo para nordeste até as chapadas
que bordejam o vale do rio Jequitinhonha. SCHÖLL
(1972) eleva a Formação Macaúbas à categoria de
grupo e HETTICH (1976) e KARFUNKEL (1976) a dividem em diversas formações e confirmam sua origem
glacial-marinha. BRAUN; BATISTA (1979) enfatizam
as diferenças marcantes entre as rochas deste grupo
e as do Grupo Bambuí, mostrando que as primeiras
são bem mais antigas e sugerem que se conserve a
nomenclatura primitiva de MORAES; GUIMARÃES
(1930). DARDENNE; WALDE (1979) mostram que o
Grupo Macaúbas é uma seqüência sedimentar précambriana depositada acima do Supergrupo Espinhaço e sugerem para o mesmo uma idade mínima
de 1.000 Ma.
O Projeto Jequitinhonha (FONTES et al., 1978)
opta pela divisão do Grupo Macaúbas em quatro domínios: pЄmb, pЄmb1, pЄmb2 e pЄmb3. O primeiro é
constituído de conglomerados e diamictitos e considerado o domínio basal; os demais são de posicionamento incerto. Na área do atual Projeto Jequitinhonha
afloram apenas as rochas do domínio pЄmb3.
O Grupo Macaúbas registra a evolução da sedimentação na Bacia Macaúbas, desde seu estágio
rifte ao de margem passiva (PEDROSA-SOARES et al.,
1992, 1998); (NOCE et al., 1997); (GROSSI-SAD et al.,
1997); (UHLEIN et al., 1998). É dividido em uma unidade proximal, constituída por depósitos pré-glaciais
e depósitos relacionados à glaciação, os quais vinculam-se aos estágios rifte e à sua transição para o
estágio de margem passiva da bacia, e uma unidade
distal, pós-glaciação, que marca a sedimentação de
margem passiva (PEDROSA-SOARES et al., 2001); (PEDROSA-SOARES; WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000).
Os derrames basálticos do vale do rio Preto,
nordeste de Diamantina, apresentam contatos normais com os metassedimentos da Formação Chapada
Acauã do Grupo Macaúbas, sendo o conjunto interpretado como depositado no estágio rifte tardio da
Bacia Macaúbas, ainda sobre um ambiente intraplaca
continental (GRADIM et al., 2005) e (GRADIM, 2005).
LIMA et al. (2002) adotam a denominação Forma-

Relações de contato
A observação da relação de contato com a
Formação Salinas é bastante dificultada pelo intenso intemperismo normalmente observado nas regiões de limite entre as duas unidades, principalmente no ramo NE-SW posicionado, grosseiramente, ao
longo do leito do rio Jequitinhonha (ver Capítulo
3 – Formação Salinas). A unidade xistosa apresenta contatos aparentemente gradativos com rochas
graníticas NP3γ2S e Єγ3S, na Folha Comercinho.
Com os granitos Єγ4S e Єγ5I os contatos são bruscos e, nitidamente, intrusivos.
Litologias
Unidade xistosa (NP12mix)
É a unidade de maior extensão do Grupo Macaúbas, ocorrendo no oeste da Folha Comercinho e
no norte e no sul da Folha Itaobim.
Constitui-se de biotita-quartzo xisto/gnaisse
de granulação média a fina e cor variando em diferentes tons de cinza, refletindo a variação na proporção de biotita. Comumente contém K-feldspato e,
por vezes, algum plagioclásio. Sillimanita ocorre em
algumas amostras, podendo atingir proporção de até
3%. Granada é de ocorrência esporádica, sempre em
proporção menor que 1%. Cordierita é relativamente
comum e, não raro, os xistos podem ser classificados
como cordierita-biotita-quartzo xistos. Andaluzita é
de ocorrência esporádica. Mica branca/moscovita é
de ocorrência comum.
Os xistos/gnaisses, não raro, mostram uma laminação fina ou um bandamento centimétrico dados
pela variação na proporção entre minerais máficos
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e félsicos (Fotografia 3.1). Os xistos/gnaisses podem
mostrar processo de fusão parcial in situ marcado por
manchas brancas irregulares ou lenticulares, milimétricas a centimétricas, formadas por feldspato, sillimanita, mica branca e algum quartzo. Finas lâminas
quartzo-feldspáticas observadas no xisto da estação
CH396 são também interpretadas como produtos de
fusão parcial. Na estação CH471, o xisto tem sua foliação obliterada por processos de granitização in situ.
Intercalações de rocha cálcio-silicática e quartzito ocorrem localmente. São comuns veios graníticos e pegmatíticos concordantes ou discordantes ao
xisto. Os xistos encaixam importantes pegmatitos
mineralizados na região do Jenipapo (ver Capítulo 8
- Recursos Minerais).

de moscovita, 2% de biotita além de argila (3%), opacos e zircão.
Unidade quartzítica (NP12miqt)
Tem extensão restrita, aflorando no extremo
SW da Folha Comercinho com prolongamento para
o NW da Folha Itaobim, se estendendo para oeste,
para fora da área do projeto. Foi individualizada através de caracteres fotogeológicos, como textura e coloração, que a tipificam.
Na estação CH159, em domínio morfológico
de chapada, ocorre quartzito branco, decomposto.
Nas estações CH157 e CH158 (em domínio de coberturas), afloram quartzitos com textura de sal grosso,
o primeiro sendo cinza-esbranquiçado, puro, decomposto, friável, e o segundo, branco, de granulação
grossa a média, friável e homogêneo. Neste último,
se desenvolve exploração intermitente de “saibro”,
empregado na pavimentação das estradas locais.
Metamorfismo e deformação
A xistosidade ou foliação gnáissica é a estrutura mais conspícua das rochas do Grupo Macaúbas,
se desenvolvendo aproximadamente paralelamente
à intercalação litológica observada. Uma clivagem de
fratura se desenvolve, localmente, em alguns afloramentos, truncando a foliação principal. Na Folha Comercinho, de maneira geral, os litotipos da unidade se
orientam para N40E a N70E com mergulhos para NW
ou, secundariamente, para SE, estando orientados
também para N20-60W, com mergulhos para 20 a 80
NE e, mais restritamente, para SW. Na Folha Itaobim,
a estruturação da unidade xistosa é muito perturbada pelo posicionamento dos corpos graníticos Єγ4S e
Єγ3S. Nos domínios mais a oeste, nas proximidades
do rio Jequitinhonha, ainda se observa uma orientação preferencial em torno de NE-SW com mergulhos
variados. Na área de ocorrência da unidade xistosa
no sul da Folha Itaobim, a xistosidade se orienta para
NW a NNE com mergulhos variados, aparentemente em resposta ao posicionamento do Granito Teixeirinha (Єγ4S). A foliação metamórfica na unidade
xistosa, não raro, se estrutura em mesodobras com
orientação e estilos variados, desde amplas e abertas
a apertadas (Fotografias 3.1 e 3.2).
BALTAZAR (Capítulo 5, neste volume) demarca
um sistema de lineamentos estruturais NE-SW com
importante movimentação direcional dextral em domínios do Grupo Macaúbas, na metade norte da Folha Itaobim, o qual corresponde ao prolongamento
leste do sistema direcional dextral da estrutura em
flor de PEDROSA-SOARES (1995, 1997).
Em algumas lâminas delgadas de xistos/gnaisses é observado o desenvolvimento da paragênese
metamórfica formada por K-feldspato, sillimanita,
biotita e quartzo. Em algumas exposições, parte da

Fotografia 3.1 - Bandamento centimétrico em rocha da
unidade xistosa do Grupo Macaúbas estruturado em
dobras. Estação CL100.

A foliação metamórfica dos xistos/gnaisses
desenvolve-se paralelamente às intercalações rochosas. As texturas normalmente observadas são lepidogranoblástica e granolepidoblástica.
As rochas cálcio-silicáticas ocorrem como intercalações de espessura centimétrica a até 1 metro. São
cinza-esverdeadas, finas, comumente mostrando um
(micro) bandamento normalmente descontínuo dado
por bandas ricas em minerais máficos ou em félsicos,
podendo ser, também, maciças ou ter uma foliação
tênue. Seus minerais mais comuns são quartzo, hornblenda, diopsídio, plagioclásio, tremolita-actinolita,
carbonato, epidoto, titanita e, em proporções normalmente menores que 1%, opacos e clorita. A tremolita
ocorre como produto de substituição da hornblenda
ou do diopsídio. Na Folha Comercinho, este tipo rochoso ocorre com freqüência como restito (refratário)
incluso em rochas graníticas tipo-S.
Os quartzitos têm tonalidade usual amarela,
são finos e têm, comumente, uma fina laminação
dada pela variação na quantidade de mica. A lâmina delgada da estação CH155, localizada no extremo
SW da Folha Comercinho, mostra composição modal
aproximada com 90% de quartzo, 3% de grafita, 2%
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cordierita ocorre envolvendo os cristais de sillimanita
e é, certamente, tardia em relação a esta. Provavelmente ocorreu a reação
Quartzo + moscovita → Al2SiO5 + K-feldspato
que marca o desaparecimento da moscovita em pressão mais alta, uma vez que o aluminossilicato inicial
é a sillimanita. Posteriormente, com o abaixamento
da pressão, provavelmente devido à exumação paulatina das rochas xistosas, ainda em estado sub-sólido,
ocorre a formação da cordierita em alta temperatura
e, ainda, com a atuação de algum esforço dirigido. A
geração de líquido por fusão parcial observada em alguns afloramentos se dá em condições físico-químicas
próximas das que controlam a reação expressa acima.
Estas observações confirmam que pelo menos parte
dos granitóides tipo-S da área teve como fonte as rochas peraluminosas do Grupo Macaúbas.

ram em planos de alívio da deformação e indicando,
portanto, que todos os minerais são contemporâneos à fase cinemática principal do Grupo Macaúbas. A
observação usual de cristais de cordierita alongados
ao longo da foliação dos xistos/gnaisses reforça o seu
caráter sincinemático, entretanto, a indicação, em alguns afloramentos, que cristais de cordierita teriam
crescido após o desenvolvimento da foliação destas
rochas sugere a existência de uma segunda geração
deste mineral, a qual se relacionaria ao metamorfismo térmico vinculado ao posicionamento dos granitos
Єγ4S (ver Capítulo 3 – Formação Salinas).
A andaluzita ocorre como porfiroblastos poiquiloblásticos milimétricos a centimétricos encaixada
tanto na foliação (ou em clivagem de fratura) quanto
truncando esta estrutura nos xistos/gnaisses da unidade, podendo ter formas arredondadas, irregulares
ou alongadas. Este mineral é relacionado ao metamorfismo de contato vinculado ao posicionamento
dos granitos Єγ4S e sua textura sugere, em algumas
situações, a ocorrência de esforços localizados quando da sua cristalização, provavelmente oriundos do
próprio posicionamento destas rochas graníticas. A
moscovita/mica branca ocorre comumente como
porfiroblastos poiquiloblásticos com orientação diversa posicionados tanto segundo a foliação quanto cortando esta estrutura, por vezes cristalizada ao
longo de uma clivagem de fratura, ou como delgados cristais normalmente concordantes à foliação
dos xistos/gnaisses. Parte da moscovita/mica branca
provavelmente se relaciona a fluidos metassomáticos provenientes de algum dos eventos magmáticos
ácidos que acompanham a evolução das rochas do
Grupo Macaúbas. A presença comum de turmalina
acessória nos xistos/gnaisses desta unidade é também indicativa de processos metassomáticos com a
introdução do elemento B no sistema.

Fotografia 3.2 - Dobra aberta em xisto do Grupo Macaúbas na estação CL100, salientada por níveis félsicos.

Na lâmina delgada de amostra da estação
CH200 (Fotografia 3.3) é interessante observar também o posicionamento dos minerais do xisto em relação ao elipsóide de deformação. O K-feldspato alongado, as palhetas de biotita e os cristais alongados de
cordierita se posicionam segundo o eixo x, de maior
distensão, enquanto as pertitas do k-feldspato se posicionam segundo o plano yz, revelando que se forma-

Fotografia 3.3 - Fotomicrografia de xisto do Grupo Macaúbas
mostrando k-feldspato, biotita, quartzo e cordierita envolvendo sillimanita. Os k-feldspatos mostram pertitas nos planos
de alívio (yz) transversais em relação à foliação principal que
está segundo o plano xz da deformação. A cordierita está extinta. Lâmina CH200, polarizadores cruzados.
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unidade chamada de Complexo Gnáissico-Migmatítico da Associação Barbacena/Paraíba do Sul.
SILVA et al. (1987) preferem adotar o nome
Complexo Paraíba do Sul, em substituição aos anteriores, retirando da unidade os grandes corpos de
quartzito com mergulhos subhorizontais, para os
quais adotam o nome Grupo Almenara, correlacionado ao Grupo Macaúbas.
PERILLO (1995) reúne os gnaisses e os quartzitos que afloram desde Fronteira dos Vales até a
região de Almenara no que denomina de Complexo
Gnáissico-Kinzigítico, destacando, no mapa, as áreas
de domínio dos quartzitos.
O Projeto Leste de Minas Gerais/CPRM (PINTO
et al., 2000) mantém o nome Complexo GnáissicoKinzigítico, subdividido em três unidades informais
denominadas 1, 2 e 3. Reúnem quantidades variadas
de gnaisse kinzigítico com lentes de grafita, gnaisse
migmatítico, xisto e gnaisse aluminoso, quartzito,
metaconglomerado, anfibolito, rocha cálcio-silicática, mármore calcítico, turmalinito e níveis sulfetados,
além de metagabronorito e meta-ultramáfica. NOCE
et al. (2004) correlacionam o Complexo Kinzigítico
aos complexos Jequitinhonha e Paraíba do Sul.
CARVALHO; PEREIRA (2000) e PEREIRA; ZUCCHETTI (2000), estudando a petrografia e metamorfismo de xistos e gnaisses do leste mineiro, propõem
correlação entre as formações Salinas (em parte, a
atual Formação Ribeirão da Folha), São Tomé, Tumiritinga, Concórdia do Mucuri e Complexo GnáissicoKinzigítico, com metamorfismo crescente de oeste para leste. Com base em estudos petrográficos
microscópicos, sugerem, para as rochas da porção
oriental, condições de metamorfismo ca. 60-80oC e
ca. 0,5 a 1 kbar mais altas que para as rochas similares da porção ocidental, implicando elevação crustal
de ca. 1,5 a 3km para o bloco oriental atualmente
exposto. A porção central está ocupada por amplos
batólitos graníticos cambrianos de orientação meridiana (Suíte G5).
PEDROSA-SOARES et al. (2001) individualizam
os grupos Rio Doce, Dom Silvério e Macaúbas, a Formação Salinas e os complexos Jequitinhonha (ao norte do paralelo 18oS) e Paraíba do Sul (ao sul).

Idade
PEDROSA-SOARES et al. (2007) relatam um
dado ainda não publicado (BABINSK et al.) referente
à idade máxima de deposição da Formação Duas Barras, correspondente aos depósitos mais antigos do
Grupo Macaúbas, de cerca de 900 + 21 Ma., obtida
em zircão detrítico desta unidade. PEDROSA-SOARES
et al. (1998) apresentam uma idade isocrônica SmNd de 816 ± 72 Ma. para orto-anfibolito com assinatura geoquímica do tipo MORB da associação ofiolítica da Formação Ribeirão da Folha. QUEIROGA et al.
(2007) relatam idade U-Pb em zircão de 660 Ma. para
plagiogranito constituinte da seqüência ofiolítica da
Formação Ribeirão da Folha.
3.1.2 - Complexo Jequitinhonha (NP3jq)
Introdução
As rochas desta unidade ocupam o setor oriental da área do projeto, particularmente as folhas Almenara e Rio do Prado, onde são predominantes,
ocorrendo também nas folhas Joaíma e Jequitinhonha. São, dominantemente, paragnaisses com tratos
subordinados de quartzitos e rochas cálcio-silicáticas.
Essas rochas foram estudadas por diversos
autores, como CORDANI (1973), SILVA FILHO et al.
(1974), MASCARENHAS et al. (1979), INDA; BARBOSA (1978), que as classificam como gnaisses kinzigíticos. CARVALHO; PEREIRA (2000), na primeira etapa
do Projeto Leste de Minas Gerais/CPRM, utilizam a
denominação de Complexo Gnáissico Kinzigítico para
as mesmas e as caracterizam como metassedimentos
aluminosos associados aos granitos tipo-S da região.
Entretanto, ALMEIDA; LITWINSKI (1984) já haviam
proposto a denominação de Complexo Jequitinhonha sob a alegação de que “o termo gnaisses kinzigíticos é de caráter genético-descritivo, muitas vezes
sem aplicabilidade nos reconhecimentos geológicos
de campo. Acrescente-se o fato de se tratar de uma
seqüência de rochas gnáissicas bandadas com freqüentes intercalações centimétricas a decimétricas
de rochas básicas (soleiras e/ou derrames), lentes
manganesíferas, pacotes espessos de quartzitos e
camadas ou bolsões de gnaisses grafitosos. Assim, o
caráter sedimentar vulcanogênico pode ser sugerido.” Por outro lado, duas localidades citadas no texto
original desses autores estão justamente na área do
projeto, o que levou a equipe executora do mesmo a
utilizar esta mesma denominação, qual seja Complexo Jequitinhonha.
FONTES et al. (1978) englobam rochas similares às atualmente atribuídas ao Complexo Jequitinhonha em um Complexo Kinzigítico e em uma outra

Melhores exposições
Na Folha Rio do Prado, as melhores exposições de paragnaisses desta unidade estão nas estações AC86, cerca de 2,5 km a leste da Vila Formosa,
AC90, cerca de 3 km a sudeste de Bom Jesus da Vitória, AC120, cerca de 7 km a norte de Umburaninha e
AC297, na fazenda Sebastiãozinho, cerca de 15 km a
sul de Felizburgo.
Na Folha Joaíma, as melhores exposições estão em cortes da rodovia MG105, entre as cidades de
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posições ao norte do rio Jequitinhonha, próximo ao
extremo nordeste da folha, são vistas na estação JB84,
à margem esquerda do rio São Francisco e ao longo
da estrada para Jordânia, estações JB93, JB94 e JB272.
Boas exposições ao sul do rio Jequitinhonha são observadas ao longo da estrada Almenara-Jacinto, estações JB107 (Fotografia 3.5), JB141, JB143 e JB144.

Jequitinhonha e Joaíma e nos acessos a esta última.
Destacam-se os afloramentos de paragnaisse PJ81, nas
circunvizinhanças de Joaíma, próximo à margem direita
do rio São Miguel e PJ82, em corte da rodovia MG101.
Na Folha Jequitinhonha, o melhor afloramento de paragnaisse está no leito e na margem esquerda do rio Jequitinhonha, na cidade homônima, junto
ao atracadouro da balsa, estação CP282 (Fotografia
3.4). Outras exposições foram encontradas na rodovia BR367 e também junto à margem direita do rio
São Miguel, na fazenda Santa Fé, estação CP238, nas
proximidades da fazenda Alegria, estação CP236, a
cerca de 1 km ao norte da fazenda Boa Vista, estação CP233, na fazenda Jabuti, estação CP231, três
quilômetros a leste da ponte sobre o rio São Pedro,
na estrada que liga Caju à rodovia MG105, estação
CP171 e na fazenda Retiro, estação CP26. Essas últimas exposições são menores que a primeira e estão
intimamente associadas a quartzitos e a migmatitos
e granitos tipo-S.

Relações de contato
Nas folhas Rio do Prado e Almenara, as rochas
do Complexo Jequitinhonha têm contato intrusivo
ou tectônico com os granitóides pré a sincolisionais
neoproterozóicos da Suíte Rancho Alegre, do Granodiorito Felizburgo e do Plutom Rubim, nos quais se
encontram xenólitos deste complexo.
Na Folha Jequitinhonha, os paragnaisses têm
contato transicional com granitos tipo-S sincolisionais
(NP3γ2S), registrando-se todos os termos de fusão
parcial, desde pequenas vênulas quartzo-feldspáticas
até massas graníticas predominantes. Em diversos domínios de granitos NP3γ2S são encontrados restitos
de paragnaisse na forma de “fantasmas”, corpos alongados bandados ou fragmentos em estrutura do tipo
agmática, arranjados segundo a foliação do granito.

Fotografia 3.4 - Paragnaisse do Complexo Jequitinhonha
dobrado e com processos generalizados de fusão parcial
(migmatítico), na estação CP282.

Fotografia 3.5 - Paragnaisse do Complexo Jequitinhonha
na estação JB107, estrada Almenara – Jacinto.

Na Folha Almenara, as melhores exposições
encontram-se ao longo da estrada Jequitinhonha-Almenara, nas estações JB133, JB134 e JB136, ao longo
do córrego Paiol, a cerca de 20 km a sul de Almenara,
e em trecho da estrada de terra que liga Almenara à
Rubim. Na região de Águas Belas, as melhores exposições estão na estrada de Almenara para Águas Belas,
de que são exemplos as estações JB3 e JB4. Boas ex-

Na Folha Almenara, observa-se uma passagem
transicional dos paragnaisses para o Granito Maranhão (NP3γ2Sma) ao longo da estrada entre Jequitinhonha e Almenara. As frações quartzo-feldspáticas
aumentam à medida que se aproxima do granito.
Esta natureza transicional é observada também na
região do córrego Águas Belas, do córrego da Prata e
ao longo do córrego da Cuia.
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Os gnaisses são foliados a bandados irregularmente pela alternância de leitos mais e menos micáceos e de lentes, vênulas ou bandas félsicas que
se constituem, usualmente, em mobilizados migmatíticos. O mesossoma é cinza-escuro a negro, de
grão fino a médio, por vezes de textura xistosa, formado por quartzo, feldspatos e biotita, normalmente
contendo os minerais cordierita e granada, os quais
mostram proporções variáveis, podendo, mesmo,
ser ausentes, mas, não raro, compondo a mineralogia principal da rocha, e com sillimanita em proporções usuais menores que 1% a ausente. Zircão, apatita, opacos e alguma grafita são minerais acessórios
observados mais frequentemente.
A biotita tem pleocroísmo castanho-avermelhado a bege ou creme-amarelado e salienta a foliação.
A granada ocorre como porfiroblastos normalmente
poiquiloblásticos incluindo grãos de quartzo e, raras,
sillimanita e biotita. A cordierita ocorre em cristais xenomórficos granulares, amebóides ou alongados segundo a foliação, por vezes parcialmente pinitizados
nas suas bordas ou em fraturas, normalmente com
sillimanita inclusa (Fotografia 3.6).
Os mobilizados félsicos (leucossomas) são comuns, denotando o caráter migmatítico da rocha.
São brancos e compostos por quartzo, feldspato
potássico, plagioclásio, ± biotita, ± granada e ± cordierita. As taxas de fusão do paragnaisse, estimadas
pela proporção entre o leucossoma e o mesossoma,
são variáveis. Boas exposições na Folha Rio do Prado
forneceram proporções aproximadas de leucossoma
entre 10 e 20%. As variações no grau e na dinâmica
dos processos de fusão e nos mecanismos de segregação magmática produziram tramas migmatíticas
complexas, sendo observadas estruturas estromática,
flebítica e dobrada (Fotografia 3.7).

Ainda na Folha Almenara, observa-se, também,
uma transitividade dos paragnaisses da unidade para
o Granito Barro Branco (Єγ3Sbb), do tipo-S e tardi- a
pós-colisional, com os paragnaisses encerrando porções graníticas na fazenda do Chile, estação JB156 e
na fazenda Vila Nova, estação JB181. Já os quartzitos
da unidade mostram uma passagem brusca para o
Granito Barro Branco, como se observa ao longo do
córrego da Areia, no extremo sudoeste da folha (estação JB261).
Na Folha Joaíma também observa-se uma relação de contato transicional entre os paragnaisses
do Complexo Jequitinhonha e os granitos tipo-S tardi- a pós-colisionais Timorante, Faísca e Córrego do
Chapéu. Observam-se variados graus de fusão, desde vênulas quartzo-feldspáticas até o predomínio de
massas graníticas nos afloramentos.
Na Folha Rio do Prado, os paragnaisses da unidade têm contato de natureza transicional com os leucogranitos tipo-S tardi- a pós-colisionais Barro Branco
e Córrego do Chapéu, tendo, estes, restitos e foliação
reliquiar herdados do Complexo Jequitinhonha.
As regiões de contato entre o Complexo Jequitinhonha e granitos da associação Єγ5I são, normalmente, marcadas por contraste acentuado de
relevo, com os domínios graníticos se realçando na
topografia. Os contatos são bruscos e, em algumas
exposições, a sua natureza intrusiva é evidenciada
pela presença de xenólitos de paragnaisse nas rochas
graníticas, bem como de pegmatitos nos domínios
metassedimentares em áreas próximas ao contato.
Litologias
As rochas do Complexo Jequitinhonha foram
divididas em cinco associações de rochas de caráter
informal: Paragnaisse Bandado Aluminoso (NP3jqgn),
Biotita Paragnaisse (NP3jqb), Quartzito (NP3jqq),
Quartzito Água Quente (NP3jqa) e Grafita-Biotita
Gnaisse (NP3jqgf).
Paragnaisse Bandado Aluminoso (NP3jqgn)
Tem extensa área de ocorrência no leste da
área do projeto, nas folhas Rio do Prado e Almenara,
que se estende para oeste, ocorrendo como uma faixa
norte-sul no extremo leste da Folha Joaíma e como
porção de área restrita no sudeste da Folha Jequitinhonha. É formada por gnaisses aluminosos, comumente migmatizados, com lentes de rocha cálcio-silicática e quartzito intercaladas.
Os paragnaisses normalmente estão intemperizados, dando origem a um saprólito cinza-acastanhado, onde melhor se destaca a sua trama bandada ou
migmatítica, conseqüência da alteração diferencial.
O seu solo é argiloso, avermelhado e, normalmente,
espesso. Estão associados a um relevo arrasado com
colinas suaves, onde os afloramentos são escassos.

Fotografia 3.6 - Fotomicrografia de amostra de paragnaisse do Complexo Jequitinhonha mostrando sillimanita
inclusa em cristal de cordierita e biotita. Estação CP282,
polarizadores cruzados.
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As rochas são cinza-escuras, têm granulação fina a
média e são compostas por quartzo, plagioclásio,
hornblenda, clino e ortopiroxênio, em variadas proporções e, por vezes, granada. Em menores proporções ocorrem titanita e minerais opacos. A textura é
granoblástica a granonematoblástica. Ainda na Folha
Joaíma, poucos quilômetros ao norte da cidade de Joaíma, uma pequena serra alinhada próximo à direção
NNE-SSW, entre o rio São Miguel e o córrego do Barreiro, tem sua topografia sustentada por uma camada
de rocha cálcio-silicática.
Biotita Paragnaisse (NP3jqb)
Tem extensa área de ocorrência no centro-sul
da Folha Rio do Prado e duas pequenas áreas no centro e nordeste da Folha Jequitinhonha. É formada por
biotita paragnaisses com lentes e bancos de quartzito
intercalados.
As rochas da unidade estão, normalmente,
intemperizadas. De modo geral, relacionam-se a um
relevo arrasado com leves ondulações. No centro da
Folha Jequitinhonha ocupam encosta de chapada relacionada a superfície de aplainamento.
Na Folha Rio do Prado predomina um biotita paragnaisse cinza de granulação fina a média, composto
por quartzo, por vezes em proporções relativamente
altas, biotita e feldspatos com presença freqüente de
granada e ocasional sillimanita e, pontualmente, grafita. A rocha exibe um bandamento gnáissico e estrutura estromática e, mais raramente, flebítica. Contém
lentes de quartzito fino a médio intercaladas, além de
injeções graníticas.
Na Folha Jequitinhonha, trata-se de biotita
paragnaisse “granítico” cinza-claro, geralmente fino,
foliado a laminado, com intensidade de fusão parcial
variada, mostrando desde venulações quartzo-feldspáticas até porções graníticas pegmatóides, essas, em
parte, já se confundindo com granito tipo-S. As exposições observadas são pequenas, da ordem de, no máximo, alguns metros de diâmetro, em meio ao terreno
granítico NP3γ2S e, geralmente, em locais próximos
a exposições de leitos métricos ou talvez um pouco
mais espessos de quartzito grosso, principalmente
em altos e encostas superiores de chapadas. Na exposição no nordeste da folha, este gnaisse se associa
a quartzito grosso. Corresponde à unidade “bg3” do
Complexo Gnáissico-Kinzigítico cartografada na Folha
Cândido Sales (FÉBOLI et al., 2001). Parece constituir
um membro transicional entre o gnaisse aluminoso
(NP3jqgn) e quartzito.
Quartzito (NP3jqq)
Tem diversas áreas de ocorrência nos quadrantes sudoeste e nordeste e no centro da Folha Almenara e uma pequena área no sudoeste da Folha Jequitinhonha. Predominam camadas descontínuas com
espessura aflorante variando de poucas centenas de

Fotografia 3.7 - Paragnaisse migmatítico do Complexo
Jequitinhonha na região do córrego Águas Claras, Folha
Almenara (Foto do geólogo João Bosco Viana Drumond).

A estação JB3, no perfil Almenara-Águas Belas,
constitui um raro afloramento onde a rocha encontrase muito pouco alterada (Fotografia 3.8).

Fotografia 3.8 - Paragnaisse migmatítico do Complexo
Jequitinhonha no afloramento JB3.

Os quartzitos ocorrem localizadamente, preferencialmente na forma de lentes intercaladas nos
paragnaisses, estando, normalmente, muito intemperizados. São observados nas folhas Rio do Prado e
Joaíma. As espessuras tomadas dos pacotes quartzíticos variam de 50 centímetros a 2 metros. Eles têm,
comumente, cor avermelhada, podendo ser também
brancos, amarelados ou rosados. A granulação predominante é média, podendo ser grossa ou, localmente,
fina. A textura é granular ou, ocasionalmente, sacaróide. Além do quartzo, os quartzitos podem conter biotita, que pode representar mais de 5% da rocha, como
na estação PJ75, ou mica branca, que pode representar
até 15% da rocha, como na estação PJ186. Na Folha Rio
do Prado é comum a presença de cristais finos de mica
branca e feldspato caulinizado disseminados.
As rochas cálcio-silicáticas ocorrem de forma
localizada como lentes boudinadas de espessura usual decimétrica ou como leitos delgados intercalados
nos paragnaisses. Na Folha Joaíma obteve-se amostras de melhor qualidade para estudos petrográficos.
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metros a até cerca de 1,5 quilômetro intercaladas nos
paragnaisses do Complexo Jequitinhonha e marcando
estruturas dobradas complexas. No sudoeste da Folha
Almenara tem área de ocorrência com forma ovalada
e dimensões quilométricas situada em domínios de
granitos cambrianos. Na Folha Jequitinhonha ocorre
como uma fina lente alongada em domínios de granito tipo-S sincolisional (NP3γ2S).
Os quartzitos estão, normalmente, intemperizados e desagregados em superfície, à semelhança de
“sal grosso”. Assim, as boas exposições são visualizadas, principalmente, em cortes de estradas, como na
rodovia Jequitinhonha-Almenara (estação JB134), e
em calhas de drenagens, como ao longo do córrego
Águas Belas (estação JB4), no canyon do ribeirão dos
Prates (estação JB334) e no córrego da Areia (estações
JB262 e JB172), todas na Folha Almenara. Ocorrem
sustentando as elevações topográficas, como no setor
nordeste da Folha Almenara, formando corredeiras,
como no córrego Águas Belas, ou materializando, com
a sua desagregação, as coberturas cenozóicas.
Na Folha Almenara, os quartzitos estão intimamente relacionados com os paragnaisses, observando-se tanto uma passagem transicional como um
contato brusco entre ambos. No nordeste desta folha,
ao longo do córrego Bacava, verifica-se uma transição
dos termos francamente arenosos para termos mais
pelíticos (estação JB246). Já ao longo da estrada Jequitinhonha-Almenara ocorre uma passagem brusca
(estação JB134A).
Quando inalterados, os quartzitos têm cor clara que passa a cinza, creme e, mesmo, avermelhada
com o intemperismo. Apresentam profundas variações tanto em termos composicionais quanto texturais. De forma geral, têm granulação média a grossa
e podem conter quantidades variadas de feldspato,
biotita, mica branca, sillimanita, moscovita e grafita.
Apresentam-se, às vezes, laminados, como no canyon
do ribeirão dos Prates (estação JB334 ) e no ribeirão
Águas Belas. Localmente podem ser ricos em granada
e sulfetos, como na estação JB64, ao longo da estrada
Almenara-Rubim.
Ao microscópio óptico nota-se uma textura granoblástica. O quartzo mostra contatos lobados ou serrilhados e tende a se alongar numa direção preferencial. Palhetas de mica e agulhas de opacos tendem,
também, a se orientar preferencialmente. A biotita
tem pleocroísmo marrom-alaranjado a bege, muito
claro, quase branco.
No oeste da Folha Almenara, no baixo vale
do rio Preto, trata-se de biotita quartzito ou biotita
quartzito com microclina e plagioclásio, de granulação usual variando de fina a média. A composição
modal obtida em uma lâmina delgada desta região revela quartzo (86,6%), biotita (7,6%), microclina (3%),

plagioclásio (2,2%) e minerais opacos (0,6%) como
constituintes da rocha. Os contatos entre os grãos
de quartzo são do tipo lobado consertal. O quartzo
apresenta extinção ondulante e subgranulação. A
biotita exibe pleocroísmo castanho-avermelhado a
bege-claro e tende a se orientar, gerando uma tênue
foliação. Alguns minerais opacos lembram grafita.
No nordeste da Folha Almenara, os quartzitos
são mais freqüentes, sendo, entretanto, de difícil
amostragem em função do intemperismo intenso.
No afloramento JB4 ocorre quartzito foliado, fraturado e cortado por venulações quartzo-feldspáticas
(Fotografia 3.9).

Fotografia 3.9 - Quartzito com venulações
quartzo-feldspáticas. Estação JB4.

Quartzito Água Quente (NP3jqa)
Foi definido por SAMPAIO (1997) na Folha Padre Paraíso, a sul da Folha Joaíma, como uma unidade formada por quartzito grosso em associação com
biotita gnaisse, anfibolito e rocha cálcio-silicática,
pertencente ao Complexo Gnáissico-Kinzigítico.
Compreende um corpo com extensão restrita
e forma alongada grosseiramente na direção NW-SE,
localizado no extremo sudeste da Folha Joaíma. A
passagem para o paragnaisse do Complexo Jequitinhonha (NP3jqgn) ocorre a partir de variados graus
de intercalação destes litotipos. A unidade é composta por quartzito grosso, que se desagrega com
relativa facilidade, constituído, essencialmente, de
quartzo com pontuações de micas. Há intercalações
de biotita paragnaisse quartzoso composto por feldspatos, quartzo e biotita, com rara sillimanita, além de
lentes de rocha cálcio-silicática localizadas. O domínio é cortado por raros corpos pegmatíticos.
Grafita-Biotita Gnaisse (NP3jqgf)
Compreende grafita-biotita gnaisse associado a
bandas de quartzito no seio de granada-biotita gnaisse.
Na Folha Almenara, foram individualizados quatro corpos de paragnaisse grafitoso: um na sua porção centrooeste, junto à calha do córrego Três Barras, um outro,
de menores dimensões, logo a leste deste, outro a oeste de Almenara, com sua extremidade norte cortada
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De acordo com DACONTI (2004), a grafita
apresenta-se sob a forma de camadas e/ou lentes
com espessuras que variam de decimétricas a centimétricas, sendo, quase sempre, cortada por venulações quartzo-feldspáticas. O grafita gnaisse está
sempre intemperizado e exibe foliação bem demarcada pelos cristais de grafita. A composição modal
destes paragnaisses é quartzo (30-60%), feldspato
potássico (20%), plagioclásio (15%), grafita (10-20%),
sillimanita fibrosa (10%), biotita castanho-avermelhada (5-10%), cordierita (5%), granada (5%) e traços
de sulfetos, sericita e clorita.

pelo córrego Águas Belas, e outro no extremo nordeste
da folha, cortado pelo córrego São Domingos.
É interessante observar que, em todas as quatro ocorrências, os gnaisses grafitosos estão intimamente associados a corpos de quartzito.
Esta unidade tem grande valor econômico,
pois encerra os depósitos de grafita de Lamero e tem
potencial para a pesquisa de metais sulfetados associados a ambiente redutor. Os paragnaisses estão
sempre muito intemperizados e não são espécimes
apropriados para uma análise petrográfica.
Com os trabalhos de prospecção implementados pela MAGNESITA S/A na região de Almenara,
as mineralizações de grafita começaram a ser conhecidas. Os estudos sobre a grafita no vale do Jequitinhonha desenvolvidos pela Universidade Federal de
Minas Gerais produziram informações importantes
sobre este bem mineral. DACONTI (2004) apresenta
a distribuição dos principais depósitos de grafita e
mostra a associação do minério com os paragnaisses
e quartzitos do Complexo Jequitinhonha, entre os
quais há uma passagem gradacional ou transitiva.
Os principais corpos grafitosos ocorrem na região de São Domingos, Águas Belas e Fazenda Lamero. Os depósitos de São Domingos se localizam no
quadrante nordeste da Folha Almenara. O acesso é
feito ao longo da estrada de terra para Mata Verde,
que margeia o córrego Panela. Na região do Paraguai,
toma-se vicinal margeando o córrego São Domingos.
Neste domínio, nas estações RM46 e RM47, tem-se
rocha saprolitizada. Trata-se de um termo assaz estruturado constituindo uma passagem dos paragnaisses
grafitosos para os quartzitos. A rocha é composta de
quartzo, mica, sillimanita, granada, pirita limonitizada e grafita. O minério de grafita é, quase sempre,
produto da alteração intempérica de grafita gnaisses.
Toda esta área do quadrante nordeste da Folha Almenara apresenta, vez por outra, concentrações de
grafita, como na estação RM49, no leito da estrada
Almenara - Mata Verde. Na área de Águas Belas, concentrações de grafita foram observadas no leito da
estrada de terra Almenara - São José do Prata, nas
estações RM69 e RM70. São tipos alterados onde
a grafita aparece em uma maior concentração relativa devido ao intemperismo. Está sempre associada aos quartzitos intercalados nos paragnaisses. Na
área de pesquisa da MAGNESITA S/A de Águas Belas,
na estação RM50, os paragnaisses estão associados
a quartzitos. Os depósitos da Fazenda Lamero estão
situados no domínio dos paragnaisses saprolitizados
observados nas estações RM66, RM67 e RM68. Em
todos estes locais, os paragnaisses se associam a
quartzitos. A grafita associa-se aos gnaisses e o intemperismo é fundamental na geração do minério,
permitindo a liberação das lâminas de grafita.

Metamorfismo e deformação
A associação cordierita + sillimanita + granada
+ k-feldspato observada em paragnaisses da unidade
é própria de gnaisses kinzigíticos em fácies anfibolito
alto a granulito (YARDLEY et al., 1990) e reflete condições sob as quais podem ocorrer processos de fusão
parcial, dando origem a granitos peraluminosos, identificados na área do projeto como granitos NP3γ2S e
Єγ3S. Segundo MUNHÁ et al. (2005), o pico térmico
do metamorfismo em gnaisses semelhantes do Espírito Santo “teria ocorrido durante e/ou após o período
de deformação principal”, a ca. 820±30oC e pressão de
6,5±0,5kbar.
Junto à cidade de Jequitinhonha (estação CP282),
na margem esquerda e leito do rio Jequitinhonha, o paragnaisse se mostra complexamente dobrado em estilo isoclinal, com planos axiais mergulhando entre 20 e
60 graus para nordeste e redobrados coaxialmente em
estilo aberto. Neste local, mobilizados (leucossomas)
quartzo-feldspáticos, eventualmente com granada,
constituem cerca de 20% da rocha em volume. Atingem
espessuras milimétricas a centimétricas, até maiores.
Resultam da fusão parcial in situ que acompanha, grosso modo, a foliação gnáissica e ressaltam estruturas
lenticulares dos tipos venulada a flebítica que tendem
a estromática (cf. MEHNERT, 1968). Com o aumento da
deformação resulta paralelismo entre as bandas de cisalhamento/transposição e o plano axial do dobramento isoclinal, com resquícios de dobras rompidas (bengalinhas de dobras intrafoliais).
As variações do grau de fusão e dos mecanismos de segregação magmática produziram texturas
variadas e complexas, desde a simples alternância de
leuco e mesossoma, com preservação da foliação e
bandamento metamórficos, até tramas migmatíticas
complexas.
O metamorfismo e migmatização dos paragnaisses do Complexo Jequitinhonha estão relacionados com uma deformação cuja anisotropia metamórfica principal é caracterizada por uma foliação
metamórfica penetrativa que transpôs e paralelizou
foliações prévias.
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O bandamento metamórfico/migmatítico dos
paragnaisses é paralelo a lentes boudinadas de rocha cálcio-silicática, o que permite interpretá-lo como
uma foliação S1 paralela ao acamadamento (S0) original da rocha. Em alguns afloramentos se observou
que a foliação S1 também é paralela à superfície axial
(S2) de dobras isoclinais representadas por dobras intrafoliais reliquiares (dobras sem raiz, tipo “cabo de
guarda-chuva” ou “bengala”). Localmente, a foliação
S2 foi redobrada, o que originou dobras coaxiais abertas tipo chevron ou figuras de interferência de dobras
tipo “laço”. Essas interferências de dobras também
são visíveis nas escalas meso e macroscópica, as quais
formam feições tipo domos e bacias (pseudo-dolinas)
visíveis em afloramentos, fotografias aéreas e imagens de satélite (SANTOS, 2005).

mico tardi-orogênico, provavelmente relacionado ao
início do colapso gravitacional do Orógeno Araçuaí”
(NOCE et al., 2004).
Dados geocronológicos preliminares em leucossomas granadíferos e em restitos do gnaisse
granulítico, sillimanita-cordierita-granada gnaisse (associado, possivelmente, ao Complexo Nova
Venécia) do Espírito Santo são apresentados por
MUNHÁ et al. (2005). São determinações isotópicas Sm/Nd, Rb/Sr e Ar/Ar em granada, plagioclásio,
biotita, K-feldspato e rocha total. O valor mais elevado de idade, 530±27Ma. (Rb/Sr em rocha total),
com temperatura de fechamento do sistema por
volta de 800 – 750ºC, foi obtido em diferenciados
migmatíticos da Pedreira Mascarenhas, em BaixoGuandu (ES), “interpretada como devida à reorganização mineralógica provocada pelo metamorfismo,
implicando na homogeneização isotópica do Sr nos
sistemas de rocha total, na escala mesoscópica de
afloramento”. O resfriamento subseqüente ao fechamento do sistema teria sido o responsável por
idades mais novas reveladas por granada (Sm/Nd),
plagioclásio (Rb/Sr) e biotita (Ar/Ar), entre ca. 475 e
470Ma. As determinações Ar/Ar em K-feldspato revelaram espectro de idades mais amplo, entre 440
e 419Ma. As temperaturas de fechamento isotópico
variaram desde 600ºC na granada (143Nd/144Nd) até
200ºC no K-feldspato (40Ar/39Ar). A partir desses dados, MUNHÁ et al. (2005) sugerem que os gnaisses
e seus mobilizados se mantiveram sob condições de
grau metamórfico alto (~750ºC) até ca. 480Ma.
Do exposto, fica claro que os dados ainda são
insuficientes para conclusões consistentes com respeito à idade do Complexo Jequitinhonha e possíveis
correlações. Optou-se, no projeto, por correlacionálo, tentativamente, com a associação de rochas similar que ocorre no norte do Espírito Santo, onde
idades U-Pb de zircões detríticos de paragnaisses
forneceram limite máximo de deposição dos protólitos em ca. 631Ma (NOCE et al., 2004), o que subsidiou os autores a interpretá-la como desenvolvida
em ambiente de retroarco no contexto do Orógeno
Araçuaí. A possibilidade do Complexo Jequitinhonha
conter, adicionalmente, depósitos da margem passiva oriental não é aqui descartada, conforme aventado por PEDROSA-SOARES et al. (2007).

Idade e correlação
Nenhum dado geocronológico novo foi obtido
neste projeto para rochas do Complexo Jequitinhonha. Faltam datações radiométricas confiáveis e em
quantidade para um melhor posicionamento cronoestratigráfico dessa unidade supracrustal do Orógeno Araçuaí.
Datação Rb/Sr - rocha total em gnaisses das
proximidades de Giru (distrito de Joaíma) forneceu
isócrona de 590±33Ma., com razão inicial 0,7089 e
MSWD 3,431, considerada como o registro do metamorfismo principal (LITWINSKI, 1985).
Datação Rb/Sr - rocha total em gnaisses dos
arredores de Jeribá e Rio do Prado forneceu isócrona de 586±13Ma., com razão inicial 0,7184 e MSWD
0,51, já datação U/Pb em zircões de gnaisses da região de Jeribá, calculada pelo método de perda episódica de Pb, forneceu idade de 590±28Ma., considerada como da formação dos zircões (SIGA JR.,
1986). Idades obtidas pelo método K/Ar apresentaram variação entre 540 e 480Ma., com concentração no intervalo de 520 a 500Ma., indicativo de
temperatura de resfriamento inferior a 250oC nesse
período de tempo (SIGA JR., 1986).
Outra datação Rb/Sr - rocha total em gnaisses kinzigíticos dos arredores de Almenara forneceu
isócrona de 630±30Ma., com razão inicial 0,708 e
MSWD 0,22 (SILVA et al., 1987).
Idades U/Pb (SHRIMP) em zircões de gnaisses
kinzigíticos do norte do Espírito Santo (Complexo
Nova Venécia) revelaram três intervalos de tempo:
2104±12Ma., 774±13Ma. e 631±19Ma., indicativos
das idades das fontes dos protólitos sedimentares
dos gnaisses. Monazitas neoformadas forneceram
idade U/Pb (ID-TIMS) em discórdia com intercepto
superior em 530±5Ma., atribuídas ao “episódio tér-

3.1.3 - Formação Mata Escura (NP3me)
Introdução
A denominação formal Formação Mata Escura
é proposta neste projeto, fazendo-se o uso do nome
da Reserva Biológica da Mata Escura, cuja área coincide com parte do domínio da formação, e do córrego de mesmo nome, cujas nascentes ocupam serra

1. Segundo BROOKS et al. (1972), In ROLLINSON (1993), um MSWD (Mean
Squares of Weighted Deviates) acima de 2,5, para um número limitado de
análises é considerado um erro geológico e não estatístico.
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conformada por quartzitos da unidade, ambos situados a norte da cidade de Jequitinhonha.
É subdividida em duas unidades informais,
sendo a mais expressiva delas, NP3meq, constituída
por espessos pacotes de quartzito com intercalações restritas de xisto (metapelito). Intercalações de
quartzo xisto (metapelito) e quartzito caracterizam a
unidade NP3mex, individualizada em duas pequenas
áreas na Folha Jequitinhonha.
Está exposta nas serras ao norte do rio e da
cidade de Jequitinhonha, no extremo leste da Folha
Jequitinhonha e com pequena extensão para a Folha
Almenara, e ao norte e sudoeste de Felizburgo, na
Folha Rio do Prado, bem como no extremo centrosul desta folha. Seu posicionamento estratigráfico
tem ainda um grau de incerteza e deve ser melhor
investigado em trabalhos futuros. Corpos estreitos
de quartzito que margeiam as chapadas na porção
oriental da Folha Jequitinhonha também compõem
a unidade.
Os quartzitos formam espessos pacotes
subhorizontais homogêneos, escarpados ou de encostas íngremes, sustentando o relevo em forma de
planalto ondulado com vales abertos até profundamente encaixados. No topo das chapadas, o solo é
arenoso alaranjado ou amarronzado, por provável
contaminação com óxidos de ferro, ou branco, neste
caso praticamente sem nenhum conteúdo orgânico,
constituído essencialmente de grãos de quartzo. Nas
veredas há concentração de matéria orgânica, maior
umidade e o solo é cinza-escuro, redutor.

Na Folha Jequitinhonha, afloramentos de
quartzito costumam ocorrer a partir da cota ca.
700m, culminando em 1151m na Pedra Aguda, junto
à rodovia MG105. Na Folha Rio do Prado, logo a norte de Felizburgo, os afloramentos de quartzito começam a ocorrer a partir da cota ca. 600m, culminando
em 1090m.
Relações de contato
As feições estruturais observadas levaram
os geólogos do projeto a interpretar os contatos
com os granitos NP3γ1I e NP3γ2S e com o Complexo Jequitinhonha como de natureza tectônica
tipo nappe (klippes). Os contatos com os granitos
Єγ3S e Єγ5I na Folha Rio do Prado não foram observados. Os processos intempéricos e erosivos
formam coberturas de elúvios e colúvios, com depósitos de talus que arredondam encostas e assoreiam vales, dificultando a observação e o posicionamento mais exato dos contatos.
Litologias
Quartzito (NP3meq)
É a unidade predominante, atingindo cerca
de 500 metros de espessura aparente. É branco
ou avermelhado, de grão grosso ou, secundariamente, médio, com o quartzo formando a quase
totalidade da rocha, em volume. Mica branca e
feldspato caulinizado são minerais acessórios comuns, ocorrendo disseminados e com proporções
usuais menores que 2-3%. Biotita é, por vezes, observada, sendo mais comum na Folha Rio do Prado, ocorrendo como finos cristais disseminados
e esporádicos. Em lâmina delgada, o quartzito se
mostra granoblástico com domínios interlobulados amebóides a inequigranulares, onde grãos de
quartzo xenomórficos angulosos (ou talvez agregados de grãos) atingem 1cm de comprimento. Estes
têm extinção ondulante, bandas de deformação
e subgranulação, mas essas feições de deformação não atingem todos os grãos. Discreta foliação
pode estar ressaltada pela orientação do quartzo
e de lamelas de biotita (Fotografia 3.10). É constituído por quartzo (95%), moscovita (1-3%), traços
de biotita e sillimanita, além de opacos (até 2%)
e argilomineral secundário (até 3%). O argilomineral ocorre como pequenos glóbulos, aos quais
se associam moscovita, sillimanita e opaco, este,
algumas vezes, ao longo da clivagem da moscovita. A moscovita pode ter resultado da alteração
da biotita. O argilomineral parece proveniente de
cordierita e/ou feldspato e, em parte, há sugestão
de carbonato associado.

Melhores exposições
Na Folha Jequitinhonha, bons afloramentos de
quartzito ocorrem na estrada MG105 que liga Jequitinhonha à Pedra Azul, no trecho entre Lavarinto e as
cabeceiras do córrego Grande, passando por Pedra
Aguda, podendo ser considerada a seção tipo da formação. Outras exposições são encontradas na serra
da Cabaça e serra da Veneza ou Bom Jardim, em locais de acesso difícil. Na Folha Rio do Prado, boas exposições ocorrem ao norte de Felizburgo, com destaque para a estação AC16, e no centro-oeste da folha,
na estação AC13.
Na Folha Jequitinhonha, afloramentos do
quartzo xisto são encontrados nas proximidades da
torre da Telemig, na estrada Jequitinhonha – Pedra
Azul, MG105 (estação CP306), e próximo ao extremo
leste da folha (estação CP315), a mais de 1.100 metros
de altitude (topo da chapada). Afloramentos de xisto
intercalados no quartzito (não individualizados em
mapa) ocorrem no centro e centro-oeste da Folha Rio
do Prado, nas estações AC15, AC38, AC40 e AC47.
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Metamorfismo e deformação
O arranjo lobulado dos grãos de quartzo
indica que o quartzito não atingiu a fácies granulito. Não se percebeu, na microscopia, grãos em
arranjo poligonizado ou em mosaico. Ao mesmo
tempo, a unidade metapelítica estratificada com o
quartzito fino não apresenta evidências de metamorfismo de grau forte, estando ainda preservado
o acamamento sedimentar.
O grão predominantemente médio a grosso do
quartzito dificulta a identificação de estruturas primárias ou tectono-metamórficas. Estruturas primárias sedimentares, afora o acamadamento da porção
mais pelítica, não foram observadas, mas não significa que não existam, como já ficou demonstrado por
PEDREIRA; SILVA (1998) em rochas similares da serra
do Cruzeiro e arredores.
A deformação está registrada na forma de foliação metamórfica, dobras, mullions, falhas e sistemas de fraturas.
Em cortes na rodovia Joaíma - Felizburgo
(estação AC13), na Folha Rio do Prado, afloram
quartzitos estruturados por tectônica tangencial
evidenciada por sistemas de falhas com geometria
tipo duplex, onde falhas sigmoidais (rampas) limitam-se por falhas subparalelas (pisos), com atitudes N45E/30NW e N50E/10NW, respectivamente.
Estruturas lineares tipo mullion (eixo Lb de dobras)
têm direção N65E, subhorizontais. Sistema conjugado de juntas de cisalhamento em X orienta-se
N-S/90 e N25W/90, indicando que o vetor de compressão máxima tem direção NNW/SSE (SANTOS,
2005). É possível que os pacotes de quartzito da
unidade constituam nappes com empilhamentos
em duplexes.
Estes mesmos quartzitos afloram em corte e
piso de saibreira, em meia-encosta de chapadão localizado a NNW de Felizburgo (estação AC16), na Folha
Rio do Prado. As estruturações mais proeminentes
do local são dobras com superfície axial subvertical
N-S (Fotografia 3.12), redobradas ortogonalmente
por dobras de superfície axial próxima de E-W, também subvertical, configurando redobramentos tipo
domos e bacias. Além da observação direta deste
padrão de interferência de dobramentos (Fotografia
3.13), eles são confirmados por sistemas conjugados
de juntas de cisalhamento associados a cada um deles (Fotografias 3.14 e 3.15).

Fotografia 3.10 - Fotomicrografia do quartzito da Formação Mata Escura mostrando os contatos entre cristais de
quartzo e palhetas orientadas de mica. Amostra CP281,
polarizadores cruzados.

Na Folha Rio do Prado ocorrem, localmente,
intercalações no quartzito de material muito intemperizado, argiloso, ainda preservando uma foliação,
onde se identifica biotita e quartzo, tendo sido descrito como biotita xisto.
Quartzo-xisto (NP3mex)
Aflora como um pacote de metapelito, estratificado com quartzito fino em leitos centimétricos ou
pouco mais espessos, em contato concordante com o
pacote inferior de quartzito grosso (Fotografia 3.11).
A unidade tem alguns metros de espessura e exposição em planta de poucas centenas de metros, em
parte denunciada por solo argiloso amarelado. Os
planos de acamamento “S0” são paralelos à foliação
“S1” e estão muito bem preservados, alternando-se
leitos paralelos argilosos acastanhados a ocres e leitos arenosos esbranquiçados, ambos decompostos.
Os mergulhos são fracos para NE e SE, em estrutura
sinforme aberta, com eixo caindo para leste. Exposição idêntica foi encontrada na estação CP315, também em cota acima dos 1.100m.

Fotografia 3.11 - Afloramento da Formação Mata Escura
mostrando quartzito fino e metapelito estratificados em
bancos centimétricos. Estação CP306.
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Fotografias 3.12 e 3.13 - Aspectos das estruturas dúcteis-rúpteis em quartzito da estação AC16: dobra com superfície
axial N-S vista em corte, e formas abauladas tipo domos e bacias vistas em planta (fotos do geólogo Reginaldo Santos).

Fotografias 3.14 e 3.15 - Sistemas conjugados de juntas de cisalhamento associados
aos dois dobramentos quase ortogonais (fotos do geólogo Reginaldo Santos).

mais fino, laminado, micáceo e/ou ferruginoso que
aflora na serra do Cruzeiro, entre São José da Safira e Poáia. Nesses quartzitos da serra do Cruzeiro e
arredores foram reconhecidas estruturas de origem
eólica como granulometria bimodal, estratificação
cruzada de grande porte, fluxo de grãos, interdunas
e superfícies de deflação (PEDREIRA; SILVA, 1998).
GROSSI-SAD et al. (1989, 1990), em trabalhos
de cartografia geológica nas folhas Guanhães e Serro
1:100.000, definiram o Grupo Guanhães, dividido em
três unidades informais. Posteriormente, em trabalhos conduzidos nas folhas Rio Vermelho e São Sebastião do Maranhão (SOUZA; GROSSI-SAD, 1997),
a unidade superior do Grupo passou a ser chamada
Formação Serra Negra, constituída por “quartzitos,
localmente ferruginosos, níveis de quartzo-moscovita xisto e ocorrências localizadas de formação ferrífera bandada.”, com “espessura tectônica variando de 100 a 500 m, em faixas dobradas dentro dos
gnaisses, até em torno de 1500 m na Serra Negra.”
Destacam que os quartzitos da serra Negra mostram
bandamento muito pouco preservado, estão grossei-

Protólitos
O protólito do quartzito é sedimento arenoso
com pelito muito subordinado.
Idade e correlação
Esta unidade de quartzito tem semelhança
com as formações João Pinto e Serra Negra, com os
quartzitos da Formação São Tomé na serra do Cruzeiro (em São José da Safira), corresponde ao Grupo Almenara (Silva et al., 1987) e pode ter afinidade com
a Formação Capelinha, embora em fácies metamórfico mais alto, e Salinas, conforme relatos a seguir.
Na Folha Novo Cruzeiro 1:100.000 (MORAISFILHO, 1997) foi individualizada a Formação Capelinha, como parte do Grupo Macaúbas, representada
por quartzito impuro intercalado com níveis subordinados de quartzo xisto, ortoquartzito e quartzito ferruginoso. Na Folha Santa Maria do Suaçuí 1:100.000
(SILVA, 2000) foi mapeada uma unidade da Formação São Tomé (Nst1), do Grupo Rio Doce, representada por quartzito puro de grão médio, recristalizado, com intercalações de níveis de quartzito de grão
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meira aparição de leitos de quartzito alternados com
leitos de xistos pelíticos e semipelíticos, eventualmente grafitosos e algum quartzito ferruginoso. Para
o topo passa a quartzito quase puro, com discretas
passagens de quartzito ferruginoso. No limite entre
o domínio interestratificado de quartzito e xistos e
quartzito puro, descreveram soleiras e derrames de
rocha básica anfibolitizada. Atualmente, as formações Salinas e Capelinha são consideradas mais novas que o Grupo Macaúbas.

ramente recristalizados, com grãos entre 1 e 30mm e
média de 5 a 10mm, são puros a ligeiramente feldspáticos, fracamente cimentados, friáveis e de textura
tipo sal grosso. Os corpos estreitos de quartzito que
ocorrem intercalados em gnaisses têm granulação
fina a média. Ressaltam que os quartzitos que afloram no flanco ocidental da serra Negra pertencem à
Formação Capelinha, Grupo Macaúbas. Os quartzitos
da serra Negra já foram atribuídos: a) ao Supergrupo
Espinhaço e ditos repousando em discordância angular sobre o embasamento cristalino (TOLOCZYKI,
1982); b) a uma Seqüência Serra Negra deformada
no Ciclo Transamazônico (DOSSIN; CHARVET, 1993); e
c) relacionados ao Supergrupo Minas e separados estratigraficamente das rochas gnáissicas encaixantes
(SCHOBBENHAUS et al., 1984); (DOSSIN; CHARVET,
1993); (DOSSIN, 1994); (UHLEIN, 1991), com o que
não concordaram BAARS; FONSECA (1997) e SOUZA;
GROSSI-SAD (1997).
Uma outra unidade de quartzitos foi descrita
bem mais ao sul, na região de Conselheiro Pena – Cuieté. Trata-se da Formação João Pinto (superior) que,
junto com a Formação Palmital do Sul (alternância de
quartzitos com xistos e gnaisses bandados e injeções
de tonalito, granito e pegmatitos de importância econômica) e Formação Córrego do Funil (quartzito, mica
xisto e gnaisses parcialmente migmatizados), integrava o Grupo Crenaque (BARBOSA et al., 1966). Segundo
esses autores, a Formação João Pinto é formada, exclusivamente, por quartzito micáceo, não cortado por
granitóides e os pegmatitos que o cortam não apresentam importância econômica.
SILVA et al. (1987) retiraram do que chamaram
Complexo Paraíba do Sul a unidade que continha os
grandes corpos de quartzito com mergulhos subhorizontais, para os quais adotaram o nome Grupo Almenara. A unidade é formada por quartzito grosso, maciço ou plaqueado, com intercalações decimétricas a
centimétricas de biotita xisto e corpos concordantes
de metabásicas e meta-ultrabásicas. A seção representativa está na BR367 entre Almenara e Guarilândia, mostrando relação de discordância com as rochas do embasamento representado pelo Complexo
Paraíba do Sul e por intrusões graníticas expostas ao
norte de Águas Formosas. Correlacionaram o Grupo
Almenara aos Grupos Macaúbas e Crenaque. FONTES et al. (1978) haviam incluído parte desses quartzitos no Complexo Gnáissico-Migmatítico e parte no
Complexo Kinzigítico, integrantes de uma Associação
Barbacena – Paraíba do Sul.
GROSSI-SAD et al. (1993) definiram a Formação Capelinha, integrante do Grupo Macaúbas junto
com a Formação Salinas. A formação se assenta sobre xistos pelito-grauvaquianos da Formação Salinas
(como definida àquela época), iniciando-se na pri-

3.1.4 - Formação Salinas (NP3sa)
Introdução
O termo Salinas foi usado por COBRA (1970),
que sugere a existência de dois diferentes pacotes de
rochas xistosas na área de Salinas, um, a oeste, sem
pegmatitos associados (Macaúbas típico), e outro, a
leste, com pegmatitos e denominado Grupo Salinas,
supostamente mais velho que o primeiro. PADILHA
(1976) propõe que o Grupo Macaúbas seja constituído por uma porção mais metamórfica, correspondente ao Grupo Salinas, e que a justaposição destas
unidades seria explicada por uma tectônica inversa
na região. KARFUNKEL et al. (1985) apresentam um
bom histórico sobre o Grupo Macaúbas e a “Unidade Salinas”. PEDROSA-SOARES et al. (1990a, 1990b)
e PEDROSA-SOARES et al. (1992) dão à Unidade
Salinas o status de Formação do Grupo Macaúbas,
constituída dominantemente por quartzo-mica xisto comumente bandado, a qual incluiria uma fácies
vulcanossedimentar denominada Fácies Ribeirão da
Folha, característica de assoalho oceânico.
LIMA et al. (2002) fazem uma revisão da estratigrafia da Faixa Araçuaí e mostram que a Formação
Salinas é significativamente mais jovem que o Grupo
Macaúbas, propondo a sua retirada deste grupo, bem
como o nome Formação Ribeirão da Folha para designar a unidade distal deste mesmo grupo, representante da sua margem passiva neoproterozóica. Os autores
se baseiam em evidências sedimentares, metamórficas e em idades U-Pb SHRIMP de zircões detríticos,
resumidas adiante, para compor esta proposição: o
contraste entre a zoneografia metamórfica regional
do Grupo Macaúbas e o metamorfismo da fácies xisto
verde da Formação Salinas em sua área tipo, na cidade de Salinas e arredores; o grau de preservação de
estruturas sedimentares da Formação Salinas, apontando para uma baixa intensidade de recristalização
metamórfica; as indicações da existência de uma discordância angular entre as rochas das duas unidades;
a ocorrência de zircões detríticos na Formação Salinas
com idades entre ca. 568-599 Ma.
A Formação Salinas ocorre na porção sudoeste da Folha Itaobim, aflorando em cotas inferiores

48

Projeto Jequitinhonha

às dos granitóides intrusivos adjacentes. Predomina
relevo suavizado na forma de colinas cortado por
drenagens com vales abertos. Os xistos estão, normalmente, intemperizados formando um solo predominantemente arenoso esbranquiçado (Unidade
1) ou vermelho argiloso (Unidade 2).

respeito ao desenvolvimento de paragêneses metamórficas indicativas (ver subitem Metamorfismo e
deformação), não permitindo conclusões definitivas
sobre o seu grau metamórfico. A baixa intensidade de
recristalização metamórfica dos xistos Salinas é sugerida pela granulação normalmente muito fina da sua
biotita, pela observação freqüente, em lâmina delgada, da textura clástica arredondada preservada nos
grãos de quartzo, bem como pela preservação de estruturas sedimentares, sugerindo, apenas, que o metamorfismo não teria atingido a fácies anfibolito alto.
A possibilidade da Formação Salinas ter um
grau metamórfico significativamente mais baixo que
o Grupo Macaúbas poderia ser justificada por contatos de natureza tectônica entre as duas unidades, o
que não é observado na Folha Itaobim, ou pela existência de dois metamorfismos dinâmicos distintos,
um de alto grau, afetando o Macaúbas, e um outro
de grau mais baixo, afetando a Formação Salinas e
retrometamorfisando o Grupo Macaúbas, situação
da qual não se tem evidências na Folha Itaobim.

Relações de contato
A Formação Salinas na Folha Itaobim é sobreposta, discordantemente, pelos tufos da Unidade
Serra do Tombo. O magmatismo cambriano Єγ4S,
representado por rochas graníticas e pegmatíticas,
intrude os metassedimentos da Formação Salinas, os
quais encaixam importantes pegmatitos mineralizados (ver Capítulo 8 - Recursos Minerais) relacionados
a este magmatismo.
A observação da relação de contato entre a
Formação Salinas e as rochas do Grupo Macaúbas é
bastante dificultada pelo intenso intemperismo normalmente observado nas regiões de limite entre as
duas unidades, principalmente no ramo NE-SW posicionado, grosseiramente, ao longo do leito do rio
Jequitinhonha.
LIMA et al. (2002) relatam evidências de uma
discordância angular entre as rochas do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas na área tipo desta última. Reflexos de uma possível discordância angular
entre as duas unidades são também observados no
extremo oeste da Folha Itaobim, a sul do rio Jequitinhonha, onde a passagem da Formação Salinas para
o Grupo Macaúbas é marcada por uma abrupta variação da atitude da xistosidade das rochas presentes. Entretanto, a presença de intrusões graníticas
Єγ4S nesta região, logo a norte do rio Jequitinhonha,
pode, pelo menos em parte, ter provocado esta variação na estruturação do Grupo Macaúbas, sendo
esta uma situação comum na Folha Itaobim, envolvendo tanto rochas do Grupo Macaúbas quanto da
Formação Salinas.
LIMA et al. (2002) relatam que as paragêneses
metamórficas dos metassedimentos da Formação Salinas, indicativas de condições da fácies xisto verde,
sugerem uma quebra na zoneografia metamórfica do
Grupo Macaúbas. Na região considerada, o Grupo
Macaúbas mostra um incremento do metamorfismo
de oeste para leste, de tal modo que era de se esperar paragêneses metamórficas da fácies anfibolito na
Formação Salinas.
Na Folha Itaobim, os mica xistos do Grupo Macaúbas apresentam paragêneses metamórficas sincinemáticas correspondentes à zona da sillimanita,
fácies anfibolito, o que é corroborado pela observação de pontos de fusão localizados nestas rochas. Já
os xistos da Formação Salinas apresentam restrições
composicionais dos seus protólitos mais comuns com

Litologias
A Formação Salinas foi mapeada no quadrante
sudoeste da Folha Itaobim, tendo sido subdividida em
duas unidades informais que são descritas adiante.
Formação Salinas - Unidade 1 (NP3sa1)
É a unidade de maior extensão da formação,
ocupando grande parte do quadrante sudoeste da
Folha Itaobim.
Genericamente, constitui-se de mica (biotita,
moscovita/sericita/mica branca) - quartzo xisto, que
pode conter granada e algum feldspato, de granulação fina, normalmente mosqueado, comumente
com um ou mais dos minerais cordierita, andaluzita,
micas, turmalina e feldspatos, os quais são produtos
do metamorfismo/metassomatismo de contato relacionado ao posicionamento dos corpos graníticos/
pegmatíticos do magmatismo Єγ4S. Os xistos apresentam, frequentemente, uma estrutura bandada
de espessura centimétrica a métrica dada, principalmente, pela variação na proporção entre os minerais
micáceos e o quartzo. Intercalações de rocha cálciosilicática e raro quartzo-mica xisto estão presentes,
marcando o acamamento sedimentar. Os xistos são
as principais encaixantes dos pegmatitos mineralizados do Campo Pegmatítico de Itinga (ver Capítulo 8
- Recursos Minerais). As rochas da unidade são descritas em maior detalhe adiante.
Mica-quartzo xistos
Os xistos têm cores variando em diferentes
tons de cinza, desde cinza-claro a cinza-escuro, o que
reflete, principalmente, a variação na proporção de
biotita e, localmente, a sua granulação. A granulação
é, normalmente, fina podendo tender a média.

49

CPRM - Programa Geologia do Brasil

O bandamento, marcante nos xistos da unidade, caracteriza-se por bandas de espessura usual
centímetrica a decimétrica, podendo ser de poucos
milímetros ou, localmente, de poucos metros, as
quais se definem, dominantemente, pela variação
das proporções entre o quartzo e as micas. Em raros pontos, como na estação VP113, o bandamento
deve-se a variações granulométricas. O contato entre as bandas é brusco e observa-se, normalmente,
uma forma de leito plana ou, localmente, levemente
ondulada. As bandas refletem a história do protólito
sedimentar, com as mais quartzosas correspondendo a sedimentos ricos em areia quartzosa e as mais
micáceas, a sedimentos mais ricos em minerais de
argila (Fotografia 3.16). Em 10 exposições de xistos
da unidade são observadas lentes com dimensões
milimétricas a centimétricas mais ricas em quartzo
e mais pobres em micas que o xisto que as envolve.

Porções aproximadamente lenticulares de material
mais rico em micas e mais pobre em quartzo que o
xisto envolvente também são observadas localmente. Estas feições assemelham-se às estruturas linsen e flaser, respectivamente. Laminações cruzadas
truncadas do tipo hummocky de pequeno porte são
observadas nas estações VP9 e VP33.
A xistosidade desenvolve-se paralelamente ao
bandamento, podendo, raramente, ser subparalela
a esta estrutura, sendo reflexo, dominantemente,
da orientação preferencial das micas. As texturas
normalmente observadas são granolepidoblástica e
lepidogranoblástica, não raro com caráter porfiroblástico importante. Em alguns casos, como nas estações VP51 e VP158, dentre outras, observa-se uma
atenuação pronunciada da xistosidade relacionada à
recristalização mineral promovida pelo metamorfismo de contato.

Fotografia 3.16 - Bandamento composicional característico dos xistos da Formação Salinas.
Estações VP9 (esquerda) e VP20 (direita).

copicamente, observam-se biotita e quartzo finos
como seus constituintes, sendo que a biotita por
vezes se concentra formando um fino anel externo mais escuro (Fotografia 3.17). Em lâmina delgada, as “moscas” aparentam tratar-se de porções
preservadas da deformação sendo constituídas,
dominantemente, de quartzo, mais grosso que o
da rocha envolvente, e biotita. Minerais opacos
podem associar-se à biotita, predominantemente
formando o anel externo da “mosca”. Na lâmina

Uma característica marcante observada em
toda a extensão da unidade é uma textura mosqueada dos xistos. As “moscas” constituem-se em
manchas escuras, comumente oxidadas e, usualmente, abundantes que, localmente, podem se
concentrar em algum nível determinado da rocha.
Têm formas arredondadas, ovais, lenticulares ou,
raramente, irregulares e dimensões desde milimétricas a até cerca de 2 centímetros, podendo,
localmente, atingir cerca de 3 centímetros. Mesos-
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delgada da estação VP9, algumas destas “moscas”
apresentam granadas nos seus núcleos, com sugestões de que estas feições resultaram da alteração

de granada para biotita. Na estação VP25, algumas
das “moscas” têm tom avermelhado, sendo constituídas por finos cristais de biotita e granada.

Fotografia 3.17 - Aspecto mosqueado característico dos xistos da Formação Salinas.
Estações VP9 (esquerda) e VP133 (direita).

As “moscas”, normalmente, não mostram um
arranjo aparente e têm orientação aleatória. Entretanto, não raro, em algumas exposições, o seu crescimento é levemente controlado pelos planos de
xistosidade da rocha ou de uma clivagem de fratura
que trunca esta estrutura. Nestes casos, elas crescem preferencialmente alinhadas ao longo destes
planos, mostrando, algumas vezes, um leve alongamento com sentidos preferenciais normalmente próximos da linha de maior declive da xistosidade ou da
clivagem de fratura a que associam-se. Estas feições
sugerem que o crescimento destas “moscas” se deu
posteriormente à fase cinemática principal responsável pela geração da xistosidade. A sua relação com
os esforços tectônicos de caráter mais local e com
a energia térmica, ambos associados ao posicionamento das rochas graníticas do magmatismo Єγ4S é
uma boa hipótese a ser estudada.
PEDROSA-SOARES (1997) descreve estas feições entre Itira e Berilo, a sul do Rio Araçuaí, na folha
de mesmo nome, a oeste da Folha Itaobim, como concentrações de biotita em torno de finos cristais de granada ou de pequenos aglomerados quartzosos. Com
base em estudos ópticos e de micro-sonda eletrônica, o
autor as considera como representantes de diferentes
estágios no processo de nucleação dos porfiroblastos
de granada. Nesta região, as “moscas” são relacionadas
ao metamorfismo regional progressivo, pois, segundo o
autor, além da ausência de granitos intrusivos nas proxi-

midades destes xistos, ocorrem “moscas” deformadas
e envelopadas pela xistosidade principal.
A proporção de quartzo dos mica–quartzo xistos da unidade varia de cerca de 50 a 75%, sendo o
valor máximo observado nas bandas mais quartzosas
da estação VP9.
É marcante a (re)cristalização de micas nos
mica-quartzo xistos em zonas de metassomatismo/
metamorfismo de contato causado pelo posicionamento de granitos e/ou pegmatitos relacionados ao
magmatismo Єγ4S, podendo estes minerais, em algumas situações, atingir fração modal superior à do
quartzo. É muito comum a recristalização da biotita
no plano da xistosidade, com granulação maior que
a original e salientando esta estrutura. Observa-se
também a cristalização de porfiroblastos de biotita
(moscovita, subordinadamente) discordantemente à
xistosidade (estação VP34, por exemplo), a cristalização de biotita e mica branca ao longo dos planos de
clivagem de fratura, os quais truncam a xistosidade
da rocha (estação VP63, por exemplo), podendo gerar uma foliação incipiente, bem como a formação
de agregados de biotita milimétricos a centimétricos
ao longo dos planos da xistosidade (estações VP179,
VP180) (Fotografia 3.18), dando um aspecto manchado à rocha. O processo de intensa substituição de
biotita por mica branca observado na estação VP134,
ao qual se associa a geração de opacos/óxido de ferro, possivelmente, também relaciona-se a este metassomatismo/metamorfismo de contato.
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Fotografia 3.18 - Agregados de biotita crescidos na xistosidade de biotita-quartzo
xisto da Formação Salinas, na estação VP179.

Plagioclásio é detectado em 7 lâminas delgadas de exposições localizadas, preferencialmente, no
extremo oeste da Folha Itaobim, nas imediações da
estrada que liga Araçuaí à Itinga. Suas frações modais
variam de 1 a 5% e seus cristais são granoblásticos,
por vezes levemente alongados segundo a xistosidade juntamente com os cristais de quartzo.
A granada não é um mineral típico dos xistos,
entretanto, é observada com uma certa freqüência e,
normalmente, com fração modal bem menor que 1%,
podendo, localmente, atingir cerca de 2% da rocha,
como nas estações VP37, VP109 e VP137, por exemplo. Ocorre, usualmente, como porfiroblastos vermelhos com dimensões de fração de milímetro e formas
cristalinas variando de bem desenvolvidas (idioblástica) a parcialmente desenvolvidas (subidioblástica).
Apresentam, não raro, um caráter poiquilítico contendo grãos de quartzo, minerais opacos e, mais restritamente, biotita e mica branca inclusos. As relações texturais observadas apontam, na maioria das vezes, para
uma geração da granada pós- cinemática principal, o
que significa que este mineral é de geração posterior
à foliação principal dos xistos. Em algumas exposições
onde os xistos mostram uma intensidade maior de deformação, as granadas mostram um desenvolvimento
anterior ou contemporâneo à foliação milonítica observada, como ocorre no córrego Tesoura, no extremo
sudoeste da Folha Itaobim. Nas estações VP9 e VP25,
a granada associa-se às moscas do xisto. Nas estações
VP109, VP158 e CL24, a granada ocorre como inclusão
na cordierita. Já na estação VP137, a granada ocorre
como inclusão na andaluzita.
Carbonato de cálcio foi descrito apenas na exposição VP33, onde apresenta moda de 2% em xisto.
Na estação VP115 localizada no sudeste da Folha Araçuaí, junto ao seu limite com a Folha Itaobim, é descrito um xisto calcítico intercalado aos mica-quartzo
xistos da unidade.

Feldspato potássico é identificado em 3 lâminas delgadas, em duas das quais também observase a formação de mica secundária (VP134 e VP63),
sendo, igualmente, interpretado como relacionado a
metassomatismo de contato. Turmalina é observada
na maioria das lâminas delgadas de xisto estudadas,
normalmente em proporções bem menores que 1%.
Entretanto, quando os xistos ocorrem próximos de
corpos pegmatíticos, graníticos ou de veios de quartzo ou, ainda, como xenólitos nos granitos, eles podem conter até 10% (estações VP301 e VP148) ou
mais de turmalina, podendo, em situações extremas,
se transformar em turmalinitos (estações VP17, VP18
e VP310). Na estação VP148, cristais de turmalina
posicionam-se ao longo da foliação dos xistos, mostrando orientação preferencial marcante próximo à
linha de maior declive daquela estrutura. A cristalização de turmalina nos xistos também relaciona-se
ao magmatismo Єγ4S, através da introdução de B no
sistema (Fotografia 3.19).

Fotografia 3.19 - Cristais orientados de turmalina encaixados na foliação de xisto da Formação Salinas na
estação VP148. Foto: geólogo Reginaldo Santos.
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As ocorrências de cordierita concentram-se nas
bacias do ribeirão Piauí e córrego Humaitá/Teixeira,
no centro-oeste da Folha Itaobim, ocorrendo também
poucos quilômetros a noroeste de Barreiros e no extremo sudoeste da folha, no vale do córrego Tesoura. A cordierita ocorre como porfiroblastos com tons
azulados ou cinza-escuros. Pode ter formas próximas
da esférica, similares a bastões (elipsóides alongados
– prolatos) ou bolachas (oblatos) ou intermediárias,
bem como irregulares, com comprimento maior variando de milimétrico a centimétrico, podendo atingir
até cerca de oito centímetros. Apresenta uma distribuição irregular, concentrando-se em alguns pontos
ou em bandas, ou ocorre disseminada por toda a rocha, podendo ser rara ou abundante, em alguns casos permitindo classificar a rocha como um cordierita
xisto. Tem um caráter poiquiloblástico marcante, normalmente com abundantes inclusões de quartzo, biotita e minerais opacos, podendo também conter granada, turmalina ou mica branca. Os porfiroblastos de
cordierita normalmente mostram um crescimento em
arranjo aleatório, comumente truncando a foliação e
o acamamento sedimentar, mas, não raro, se concentram e se alinham ao longo de planos de clivagem de
fratura dos xistos, podendo mostrar uma orientação
preferencial, em alguns casos, coincidente com a lineação mineral de biotita ou mica branca cristalizadas
nestes planos. Na estação VP148 mostram, localmente, o desenvolvimento de sombras de pressão simétricas ou, raramente, levemente assimétricas compostas de material da própria rocha. Subordinadamente,
os porfiroblastos de cordierita crescem ao longo dos
planos de xistosidade (Fotografia 3.20). No garimpo
da estação MC89, o xisto salinas hospeda cordierita,
andaluzita e quartzo azul em áreas próximas do contato com corpo pegmatítico de espessura de cerca de

30 metros, sendo os três minerais aproveitados como
gemas. A cordierita é relacionada ao metamorfismo
termal associado ao magmatismo Єγ4S.
Andaluzita é identificada a poucos quilômetros
a sudeste de Barreiros (estação VP109) ou na região
de Santa Clara (estações VP169 e VP165), ambas na
bacia do ribeirão Piauí, na região de Taquaral (estações CL91, VP303 e MC89), a poucos quilômetros a
noroeste de Barreiros (estações VP137 e CL94) e no
córrego Narciso, no extremo sudoeste da Folha Itaobim (estação VP36). A andaluzita é observada principalmente em lâmina delgada, tendo sido descrita,
mesoscopicamente, em apenas três afloramentos.
Ocorre como porfiroblastos com dimensões milimétricas a centimétricas, com formas amebóides,
lenticulares ou como prismas com seções aproximadamente quadradas, de cores cinza-escura, vermelha-amarronzada ou esverdeada. Crescem ao longo
dos planos da xistosidade ou truncam esta estrutura,
podendo, localmente, concentrar-se ao longo de planos de clivagem de fratura dos xistos. Normalmente
a andaluzita tem freqüência restrita, com exceção do
garimpo da estação MC89, onde é abundante e ocorre no xisto como prismas ou cristais subidioblásticos
de poucos centímetros e de cor vermelha-amarronzada ou esverdeada, transparentes a translúcidos, os
quais são aproveitados como gemas. A andaluzita,
normalmente, tem um caráter poiquiloblástico, contendo inclusões de quartzo, biotita, minerais opacos
e, subordinadamente, granada. Localmente, alguns
blastos de andaluzita mostram um tênue desenvolvimento de sombras de pressão, algumas levemente
assimétricas, constituídas pelo mesmo material que
compõe os xistos (estações VP165 e VP183). A andaluzita é relacionada ao metamorfismo termal associado ao magmatismo Єγ4S.

Fotografia 3.20 - Porfiroblastos de cordierita com arranjo aleatório em xisto da estação VP309 (esquerda)
ou, localmente, com alguma orientação preferencial em xisto da estação VP148 (direita).
Foto VP148 do geólogo Reginaldo Santos.
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Sillimanita da variedade fibrolita é observada
em lâmina delgada da estação CL60, onde associa-se
a biotita, bem como da estação VP165, onde associase a blasto de andaluzita e cristais de biotita, em ambas com proporção menor que 1%. A fibrolita possivelmente se formou em uma condição meta-estável
no campo de estabilidade da andaluzita, através da
decomposição da biotita, tal qual descrito por KERRICK (1987) em auréolas de contato em metapelitos de
Donegal, na Irlanda.
Estaurolita é observada apenas em lâmina delgada de xisto da estação VP115 localizada no sudeste
da Folha Araçuaí, junto ao seu limite com a Folha Itaobim, nas proximidades da rodovia BR367. Ocorre como
cristais idioblásticos a subidioblásticos, localmente
mostrando a típica macla cruciforme, tendo sido interpretada como de caráter pós-deformacional.
Zircão, apatita e minerais opacos são de ocorrência usual nos xistos, normalmente com fração modal bem menor que 1%. Clorita é de ocorrência bastante restrita, normalmente como alteração da biotita.
Rochas cálcio-silicáticas
Intercalações de rochas cálcio-silicáticas nos
xistos são observadas em 18 estações. Ocorrem como
níveis tabulares com espessura variando de poucos
centímetros a até 1,5 m, sendo que na estação VP21
ocorre um nível de 6 metros de espessura com dois
níveis decimétricos de xisto intercalados.
As rochas cálcio-silicáticas são cinzas com
tons esverdeados ou, subordinadamente, esverdeado-azulados ou esverdeado-rosados, este último
associado à maior proporção de granada na rocha.
Apresentam granulação fina ou média e foliação,
normalmente, pouco desenvolvida ou, mesmo, um
caráter maciço. Localmente observa-se uma estrutura laminada.
Os minerais principais são quartzo, anfibólio
(tremolita-actinolita ou hornblenda), biotita, plagioclásio e granada, os quais, excetuando-se o quartzo
e o anfibólio, podem ser ausentes em algumas exposições. Epidoto, carbonato, apatita, titanita, zircão,
clorita e minerais opacos são comuns, normalmente
com freqüência menor que 1%. Sulfetos (calcopirita
e arsenopirita?) ocorrem localizadamente nas exposições VP21 e VP65, de forma disseminada ou preenchendo fraturas.
Quartzo e plagioclásio ocorrem como cristais granoblásticos finos que podem mostrar leve
orientação. Biotita define uma foliação normalmente incipiente. A granada tem cor rosada e, em
lâmina delgada, é observada como porfiroblastos
subidioblásticos e poiquiloblásticos com inclusões
de quartzo, minerais opacos, titanita, epidoto e
biotita, sendo interpretada como de geração posterior à foliação da rocha.

O anfibólio observado em lâminas delgadas das
estações VP36 e VP65 é da série tremolita-actinolita.
Na estação VP36, ele ocorre como prismas finos orientados e associados ao quartzo e plagioclásio ou como
porfiroblastos poiquiloblásticos de até 6,5 milímetros
contendo inclusões de quartzo, feldspato e tremolita-actinolita, formados segundo a foliação da rocha.
Na estação VP65, a tremolita-actinolita ocorre como
prismas com tamanho médio de 1,2 mm, alguns deles
orientados segundo a foliação, enquanto outros mostram orientação randômica. O anfibólio observado em
lâminas delgadas da estação VP21 é a hornblenda. Em
duas amostras, VP21.3 e VP21.5, a hornblenda ocorre
como finos cristais xenoblásticos e poiquiloblásticos
crescidos nos espaços entre os grãos de quartzo e envolvendo-os. Na lâmina VP21.7, a hornblenda ocorre
como cristais de granulação predominante em torno
de 3 milímetros, subidioblásticos a idioblásticos e com
inclusões de quartzo, mostrando textura decussada
marcante. Na lâmina delgada 21.5, a rocha mostra um
bandamento composicional formado por bandas de
quartzo, biotita e clorita e bandas de quartzo e hornblenda que, possivelmente, refletem uma feição de
natureza sedimentar.
Quartzo-mica xistos
A variação na proporção entre quartzo e minerais micáceos que dá aos xistos sua estrutura bandada característica, em raras situações dá origem a
níveis onde os minerais micáceos são mais abundantes que o quartzo. Estas rochas se diferenciam dos
mica-quartzo xistos típicos da unidade, aos quais se
intercalam, por apresentarem uma xistosidade mais
conspícua em função de sua maior proporção de
minerais micáceos. Normalmente, os quartzo-mica
xistos apresentam-se mais intemperizados que os
mica-quartzo xistos. Na estação VP105, boas exposições destas rochas podem ser observadas.
Formação Salinas - Unidade 2 (NP3sa2)
A unidade tem extensão restrita, ocorrendo
no sudoeste da Folha Itaobim.
Genericamente constitui-se de quartzo-mica
(biotita, moscovita/sericita/mica branca) xisto, por
vezes mosqueado, com usuais andaluzita, cordierita, micas e turmalina relacionadas ao metamorfismo/metassomatismo de contato associado aos
corpos graníticos/pegmatíticos do magmatismo
Єγ4S. Intercalações de mica-quartzo xisto, rocha
cálcio-silicática e, localmente, metacalcário estão
presentes. Pegmatitos não são comuns na unidade,
com exceção da região de contato com o Granito
Quati, que hospeda pegmatitos mineralizados (ver
Capítulo 8 - Recursos Minerais).
Os quartzo-mica xistos têm cor cinza, podendo
mostrar tons levemente azulados quando a proporção
de mica branca é mais elevada. Estão normalmente
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granulação fina e constituída por quartzo, feldspato e
anfibólio verde não identificado. No domínio oeste da
unidade, na localidade de Quati, PERILLO (1995) descreve metacalcários quartzosos intercalados aos xistos
(estação LL566). Segundo o autor, níveis mais puros já
foram utilizados para o fabrico de cal. Durante os trabalhos de campo, não foi possível o acesso à fazenda
onde situam-se os afloramentos de metacalcário.
Na estação VP117 ocorrem agregados laminares de biotita com dimensões centimétricas encaixados na xistosidade do xisto. A exemplo da Unidade 1,
a proximidade destas feições com corpos graníticos da
associação Єγ4S, permite supor que estas se relacionem ao metamorfismo/metassomatismo de contato.

intemperizados, assumindo cor avermelhada. O solo
produto do seu intemperismo é argiloso e tem uma
cor vermelha-forte característica. A granulação varia
de fina a muito fina. O aspecto mosqueado, característico dos xistos da Unidade 1, não é tão marcante aqui.
A estrutura bandada, também característica dos xistos
da Unidade 1, não é uma feição importante na Unidade 2. Os xistos mostram uma xistosidade, normalmente, conspícua dada, principalmente, pela orientação
das micas, mostrando, em lâmina delgada, textura
lepidogranoblástica ou granolepidoblástica
A biotita, normalmente, tem fração modal
maior que a da mica branca, mas o inverso, por vezes, ocorre. Na única lâmina delgada confeccionada
(estação VP46), a biotita tem fração modal de 47%
e a mica branca de 10%, ambas ocorrendo tanto
marcando a foliação principal quanto orientadas em
planos de clivagem de fratura da rocha, neste último
caso se relacionando a metamorfismo/metassomatismo de contato vinculado ao magmatismo Єγ4S.
O quartzo, com fração modal de 40%, ocorre como
finos cristais granoblásticos, levemente alongados
paralelamente aos minerais micáceos. Granada é
observada em algumas estações, ocorrendo como
finos cristais localizados, sempre em proporção menor que 1%. Em lâmina delgada observa-se a forma
idioblástica da granada e seu caráter pós cinemática
principal. Na estação VP52, cordierita ocorre como
finos cristais com tonalidade azulada encaixados na
xistosidade. Na lâmina delgada da estação VP46,
este mineral ocorre como poiquiloblastos muito intemperizados, com inclusões de quartzo, biotita e
mica branca, encaixados na xistosidade. Também
nesta lâmina, são observados cristais de andaluzita
encaixados na xistosidade ou na clivagem de fratura
da rocha, com fração modal de 5%.
Mica-quartzo xisto é de ocorrência local, sendo
similares aos da Unidade 1. Na estação VP58 ocorre rocha cálcio-silicática intemperizada de cor esverdeada,

Metamorfismo e deformação
A xistosidade se desenvolve paralelamente
ou, localmente, subparalelamente à intercalação litológica e reflete, dominantemente, a orientação
preferencial das micas. Esta estrutura, comumente,
tem um caráter tênue, o que se deve à proporção
normalmente baixa dos minerais micáceos relativamente ao quartzo. Em alguns casos, os efeitos da recristalização mineral relacionada ao metamorfismo
termal que afetou estas rochas, atenua ainda mais
esta estrutura.
Na Folha Itaobim, a xistosidade orienta-se em
torno de NE-SW com mergulhos altos a médios para
NW no domínio setentrional da unidade, nas proximidades da estrada BR367 que liga Araçuaí à Itinga,
diminuindo progressivamente o valor do mergulho
quando se caminha para o domínio meridional da
unidade, caminhamento este que tem um correspondente aumento progressivo das cotas topográficas. Esta configuração retrata uma conformação em
semi-arco da xistosidade, o que é evidenciado pelo
diagrama de contorno de pólos desta estrutura. As lineações minerais, principalmente de biotita, tendem
a se alinhar próximas da linha de maior declive da
xistosidade (Figura 3.1).

Figura 3.1 - Estereogramas para pólos de foliação (esquerda) e lineações minerais dos xistos
da Formação Salinas, excetuando-se pontos do vale do córrego Tesoura (hemisfério sul).
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Uma característica comum dos xistos é o desenvolvimento de uma clivagem de fratura espaçada,
que trunca a sua xistosidade. Em uma mesma exposição, esta estrutura mostra, com muita freqüência,
uma direção próxima à da xistosidade, entretanto,
com valores de mergulho diferentes, podendo, em
alguns casos, se constituir em uma clivagem de plano
axial da estrutura em semi-arco da xistosidade.
A estruturação da Formação Salinas na Folha
Itaobim tem continuidade para oeste, na Folha Araçuaí, e corresponde à parte leste de uma estrutura com
geometria em flor, segundo modelo de PEDROSA-SOARES (1995, 1997), que se relaciona a uma tectônica
com componente direcional dominantemente dextral
e componente de mergulho inversa com transporte
de massa centrífugo, isto é, para NW, na parte oeste
da estrutura e para SE, na sua parte leste.
No extremo sudoeste da Folha Itaobim, no
vale do córrego Tesoura, a Formação Salinas mostra uma estruturação de baixo a médio ângulo, com
xistosidade mergulhando, preferencialmente, para o
hemisfério sul. Foliação milonítica com lineação de
estiramento de biotita próxima à posição de maior
declive da xistosidade caracteriza zonas de cisalhamento de provável caráter inverso.
A estruturação da Formação Salinas é bastante
perturbada pelo posicionamento das rochas graníti-

cas/pegmatíticas do magmatismo Єγ4S. A xistosidade
é reorientada, saindo do seu trend regional NE-SW e
tendendo a se posicionar paralelamente aos contatos
com aquelas rochas. Isto é bem observado a leste e a
leste-nordeste do corpo do Granito Quati, bem como
ao longo de toda a área de contato com o Granito
Teixeirinha, no limite leste da unidade. Logo a leste
de Barreiro, a foliação toma uma orientação próxima
de norte-sul ao longo de um “corredor” de aproximadamente 7 km de extensão em resposta aos esforços
provenientes do posicionamento do batólito do Granito Teixeirinha, que tem um prolongamento subaflorante limitado aproximadamente pelos corpos do
Pegmatito Córrego Taquaral. Esta porção subaflorante do Granito Teixeirinha é marcada pelo relevo realçado e pela disposição das linhas de drenagem que
podem ser bem observados em imagens de satélite,
fotografias aéreas, na base planialtimétrica (IBGE,
1980) e no mapa geológico da Folha Itaobim (PAES et
al., 2008), sendo também bem demarcada nos mapas aeromagnetométricos de sinal analítico e derivada vertical (Figura 3.2). Esta estruturação norte-sul
tem um papel importante, pois controla o emplacement da maior parte dos pegmatitos mineralizados
do Grupo Maxixe (ver Capítulo 8 - Recursos Minerais
e Capítulo 3 - Magmatismo Pós-Colisional Tipo-S).

Figura 3.2 - Porção subaflorante do Granito Teixeirinha (Mapa de sinal analítico: CODEMIG/CPRM (2005/2006)).
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(SANTOS, 2005) e nas estações VP179 e VP180. A
proximidade destes pontos com os corpos graníticos
Єγ4S (aflorantes ou subaflorantes) permite associar
esta feição de interferência com os esforços deles
provenientes (Fotografia 3.21).
Nas estações VP136, VP145, VP155, VP169 e
VP178, as rochas da unidade estão, parcialmente,
brechadas, refletindo a ocorrência de uma tectônica
rúptil. As porções brechadas têm dimensões de até
poucos metros e se desenvolvem paralelamente ou
não à foliação das rochas (Fotografia 3.22). As brechas
constituem-se de fragmentos de xisto ou, subordinadamente, de rocha cálcio-silicática e de quartzo de
veio com formas irregulares e angulosas, dimensões
variando de poucos centímetros a até cerca de 25
centímetros e matriz terrosa bege-clara ou marrom
(ver Capítulo 3 - Unidade Serra do Tombo).
Um aspecto importante ao se abordar o metamorfismo regional através do estudo das paragêneses minerais é que se trabalhe com rochas de compo-

A orientação preferencial marcante de cristais de turmalina em xistos da estação VP148 (Fotografia 3.19), as formas alongadas ou achatadas
por vezes observadas em cristais de cordierita
(Fotografia 3.20), o desenvolvimento localizado de
sombras de pressão simétricas ou, restritamente,
levemente assimétricas em porfiroblastos de cordierita e andaluzita, bem como a concentração,
por vezes observada, destes minerais ao longo dos
planos de xistosidade ou de clivagem de fratura
do xisto, mostrando um alinhamento e orientação
preferencial são reflexos dos esforços localizados
(e do aumento de temperatura) oriundos do posicionamento dos granitos Єγ4S, caracterizando tanto uma deformação não rotacional (cisalhamento
puro) quanto, restritamente, rotacional (cisalhamento simples).
A xistosidade mostra, localmente, ondulações
transversais sugestivas de redobramentos tipo domos e bacias, como se observa na estação VP148

Fotografia 3.21 - Formas sugestivas de redobramento tipo domos e
bacias em xisto da Formação Salinas
nas estações VP148 (superior direita)
e VP179 (demais fotos). Foto VP148
do geólogo Reginaldo Santos.

Fotografia 3.22 - Brechação truncando estruturação de
biotita xisto da Formação Salinas na estação VP145.
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observadas são formadas por biotita, moscovita/sericita e quartzo, com ou sem granada.
LIMA et al. (2002) apontam a paragênese metamórfica biotita + quartzo + moscovita + granada da fácies pelito da Formação Salinas, na cidade homônima
e seus arredores, como indicativa de condições metamórficas da fácies xisto verde, na zona da granada.
PEDROSA-SOARES et al. (1993), PEDROSA-SOARES (1995, 1997) apresentam uma distribuição dos
domínios metamórficos dos xistos da Formação Salinas (antes da sua redefinição por LIMA et al.(2002) do
setor central da Faixa Araçuaí, compreendendo toda
a área da Folha Araçuaí (1:100.000), a oeste da Folha
Itaobim. Os xistos da Formação Salinas mapeados na
Folha Itaobim (PAES et al., 2008) correspondem à extensão para leste do Domínio Metamórfico Araçuaí
- Minas Novas (DAMN), definido pelos autores. Este
domínio é constituído pela assembléia de minerais indicadores de metamorfismo regional biotita + granada
+ estaurolita, sendo a estaurolita rara a sul do rio Araçuaí e comum a norte deste rio. Segundo PEDROSASOARES (1995, 1997), a disposição dos domínios metamórficos mostra que o metamorfismo regional não
cresce regularmente de oeste para leste, como era
postulado para a região. O arranjo mostra que o domínio central, o DAMN, mostra o mais baixo grau metamórfico com as menores temperaturas e pressões
litostáticas de cristalização da paragênese mineral sincinemática principal. Estudos geotermo-barométricos
(PEDROSA-SOARES, 1995) realizados a partir de análises de microssonda em minerais sincinemáticos do
DAMN mostram temperaturas médias oscilando em
torno de 470 e 520º C e pressão litostática entre 3 e 4
Kb, sendo as menores temperaturas, registradas pelos
xistos mosqueados. O autor demonstra que o Domínio
Araçuaí – Minas Novas se constitui em um paleo-vale
geotermo-barométrico relativamente aos domínios
metamórficos adjacentes.
SÁ (1977) descreve andaluzita e cordierita
nos xistos em estudo. Segundo o autor, a cordierita ocorre como nódulos ovalóides poiquiloblásticos,
localmente abundantes, e a andaluzita como blastos
poiquiloblásticos raramente observados.
COSTA et al. (1984), estudando o metamorfismo dos xistos da região de Itinga, propõem que os
metassedimentos teriam sido submetidos, previamente, a condições metamórficas regionais da fácies
anfibolito e, tardiamente, a metamorfismo térmico
de baixa pressão vinculado ao posicionamento de
granitóides da região. Os autores definem a “Zona
da Andaluzita”, relacionada a este metamorfismo de
contato e caracterizada pela formação de andaluzita e cordierita. Esta zona engloba parte das áreas da
Formação Salinas e do Grupo Macaúbas mapeadas
neste trabalho (PAES et al., 2008). Já COSTA (1989,

sição similar. PEDROSA-SOARES (1997) faz uma boa
abordagem do tema ao tratar do metamorfismo dos
xistos presentes na Folha Araçuaí, salientando a sua
homogeneidade composicional. Segundo o autor, se
as rochas não são agrupadas por suas similaridades
composicionais, a comparação das paragêneses minerais, normalmente baseada em minerais-índice
como estaurolita e alumino-silicatos, pode levar a
conclusões equivocadas. YARDLEY (1994, p.93) mostra que mesmo dentro dos limites composicionais da
classe das rochas metapelíticas, variações composicionais dos protólitos podem levar a paragêneses
metamórficas significativamente diferentes sob mesmas condições de pressão e temperatura.
Em se tratando de rochas de diferentes classes, as comparações entre paragêneses metamórficas são ainda mais arriscadas. A composição modal
dos mica-quartzo xistos da Formação Salinas na Folha Itaobim (principais rochas da unidade) permite
classificá-los como metarenitos impuros (ver subitem
Protólitos), o que os coloca em uma classe diferente
da classe dos metapelitos na “Classificação Composicional das Rochas Metamórficas e seus Protólitos”
apresentada por BUCHER; FREY (1994, cap. 2).
A paragênese sincinemática principal dos mica-quartzo xistos, ou seja, que associa-se à sua xistosidade, é formada por biotita, moscovita/sericita e
quartzo. A granada é, na maioria das vezes, de geração posterior a esta estrutura. Esta paragênese mineral se encaixaria na zona metamórfica da biotita ou
da granada, entretanto estas zonas foram definidas
para rochas metapelíticas, muito mais ricas, originalmente, em minerais argilosos que os mica-quartzo
xistos (metarenitos) da Formação Salinas. O próprio
BARROW (1893 e 1912, in YARDLEY, 1994, cap. 1)
relata que arenitos originalmente ricos em quartzo
mostram, relativamente, poucas modificações nas
suas paragêneses minerais quando comparados com
os metapelitos associados das Highlands escocesas.
Já os quartzo-mica xistos presentes na Formação Salinas tanto como intercalações nos micaquartzo xistos da Unidade 1 ou como a rocha predominante da Unidade 2 correspondem a sedimentos
originalmente mais ricos em argila, alguns deles podendo se enquadrar na classificação de metapelitos,
sendo, assim, mais adequados para uma abordagem
clássica de zonas metamórficas. Um inconveniente
destas rochas é que elas são raras, bastante subordinadas aos mica-quartzo xistos, e suas exposições
são, na maioria das vezes, bastante intemperizadas,
dificultando a realização de estudos microscópicos.
Estas restrições não permitiram a obtenção de uma
amostragem adequada destas rochas para estudos
de suas paragêneses metamórficas, tanto em termos
quantitativos quanto qualitativos. As paragêneses
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Em resumo, os estudos nos domínios da Formação Salinas efetuados no âmbito do Projeto Jequitinhonha mostram que as rochas da unidade têm o
registro de um evento metamórfico/deformacional
dinâmico prévio cujo principal marcador é a xistosidade dos xistos. As condições metamórficas deste
evento não podem ser precisadas devido às restrições composicionais dos protólitos dos xistos mais
comuns da unidade no que se refere ao desenvolvimento de paragêneses metamórficas indicativas. Um
processo metamórfico/metassomático tardio impõe
mudanças texturais e mineralógicas aos metassedimentos da unidade, relacionando-se ao posicionamento, em nível crustal relativamente raso, dos corpos graníticos/pegmatíticos do magmatismo Єγ4S.
A distribuição espacial da andaluzita e da cordierita não aponta para a existência das clássicas auréolas de metamorfismo de contato que costumam
se desenvolver em torno de plutons graníticos rasos.
Estes minerais ocorrem em áreas comuns, tendo sido
descritos até em um mesmo afloramento (estação
MC89) ou lâmina delgada (estações VP109, VP137 e
CL94), sem ter sido observado, entretanto, nenhum
envolvimento textural entre ambos. Em rochas metamórficas de baixa pressão no nordeste da Escócia,
foi definida a zona da andaluzita (YARDLEY, 1994),
na qual a andaluzita torna-se uma fase possível na
maioria das composições pelíticas sob baixas pressões através da reação descontínua clorita + biotita
+ quartzo → cordierita + andaluzita + biotita + H2O.
Esta zona caracteriza-se pela coexistência de cordierita e andaluzita.
O não desenvolvimento das auréolas metamórficas pode ser devido ao grande número de
corpos graníticos/pegmatíticos intrusivos nos metassedimentos, muitos dos quais não mapeáveis na
escala do trabalho, bem como à presença de corpos
magmáticos não aflorantes. Nos caminhamentos de
campo observa-se uma zonalidade dos processos de
(re)cristalização de micas nos planos da xistosidade
ou da clivagem de fratura dos xistos caracterizada, de
maneira geral, por um aumento da sua intensidade à
medida que se caminha para leste, se aproximando
do maior corpo granítico Єγ4S mapeado, correspondente à fácies 1 do Granito Teixeirinha.

1990), em um estudo de âmbito mais regional no
médio vale do rio Jequitinhonha, o qual engloba parte das áreas de ocorrência do Grupo Macaúbas e da
Formação Salinas na Folha Itaobim, propõe que as
paragêneses metamórficas observadas nos xistos seriam reflexo de um único evento metamórfico regional, progressivo, intermediário do tipo baixa pressão
sob condições de pressão e temperatura que teriam
atingido a fácies anfibolito.
Os trabalhos desenvolvidos neste projeto permitiram identificar feições relacionadas a metamorfismo/metassomatismo de contato impressas nos
xistos da Formação Salinas. Este processo sucede ao
metamorfismo regional e deformação responsáveis
pela formação da xistosidade dos xistos. É marcado
pela (re)cristalização de micas segundo o plano de
xistosidade ou ao longo de planos de clivagem de fratura, como porfiroblastos discordantes da xistosidade ou como agregados milimétricos a centimétricos
(em planta) encaixados na xistosidade. A andaluzita,
a cordierita e a turmalina presentes nos xistos são,
também, vinculadas a este evento térmico/metassomático. Andaluzita e cordierita são comuns em auréolas metamórficas relacionadas a plutons mais rasos
dentro do espectro geral do metamorfismo de baixa
pressão em rochas de natureza pelítica (BUCHER;
FREY, 1994). A atenuação da xistosidade e geração
de uma textura mais homogênea nos xistos devido
à recristalização mineral na ausência de um esforço
dirigido importante também relaciona-se a este metamorfismo térmico.
As rochas cálcio-silicáticas têm, normalmente,
uma foliação pouco desenvolvida. Os minerais quartzo, plagioclásio e biotita ocorrem alinhados segundo
esta foliação, sendo interpretados como de geração
contemporânea à fase cinemática principal, responsável pelo desenvolvimento desta estrutura. A tremolita-actinolita nas amostras das estações VP36 e
VP65 ocorre como finos cristais orientados segundo
a foliação da rocha, sendo interpretados como de geração sincinemática principal, ou como porfiroblastos
poiquiloblásticos que podem crescer tanto segundo a
foliação da rocha ou apresentar orientação randômica, os quais são de crescimento tardio e interpretados como relacionados ao metamorfismo de contato
registrado na região. A hornblenda nas amostras da
estação VP21 ocorre como cristais poiquiloblásticos
crescidos nos interstícios entre os cristais de quartzo
e envolvendo-os, podendo mostrar textura decussada marcante, sendo interpretada como relacionada
ao metamorfismo termal (de contato). A granada é
de cor rosa e ocorre como porfiroblastos poiquiloblásticos de crescimento tardio, sendo interpretada
como relacionada ao metamorfismo termal e, possivelmente, tratando-se da variedade grossulária.

Protólitos
A observação de termos petrográficos isentos
ou pouco alterados pelos processos metassomáticos/
metamórficos de contato permite fazer inferências
sobre a composição original de rochas da unidade.
A proporção alta do quartzo relativamente às
micas nos mica-quartzo xistos (principais rochas da
unidade) e a concepção de que a fração modal das
micas tem uma relação direta com a quantidade de
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3.2.1.2 - Suíte Rancho Alegre (NP3γ1Ira)

argila do sedimento original permite classificar os
protólitos destas rochas como arenitos impuros (argilosos) ricos em quartzo, com ou sem algum feldspato. Os quartzo-mica xistos presentes tanto como
intercalações nos mica-quartzo xistos da Unidade
1 ou como a rocha predominante da Unidade 2 representam uma maior contribuição argilosa no sedimento original, alguns deles podendo se tratar de
metapelitos.
As rochas cálcio-silicáticas representam uma
mistura de sedimentos carbonáticos, quartzo-arenosos e argilosos. O metacalcário da Unidade 2 corresponde a um sedimento rico em carbonato de cálcio
com impurezas quartzosas, conforme definição de
PERILLO (1995).

Introdução
Aqui, o termo suíte é usado conforme o trabalho de WHITE et al. (2001), onde os corpos plutônicos são cogenéticos e suas rochas consideradas
como derivadas de uma mesma fonte por processos
petrogenéticos similares.
A Suíte Rancho Alegre é formada por um
batólito elíptico alinhado próximo à direção ENE/
WSW, no sul da Folha Rio do Prado, adentrando
para a Folha Águas Formosas, associado a relevo arrasado, além de alguns stocks elípticos presentes na
parte leste e no quadrante sudoeste da Folha Rio do
Prado, associados a pequenos morros testemunhos
e tipo “pão-de-açúcar”. Agrupa os granitóides mais
antigos da área do projeto e tem composição tonalítica a granodiorítica.

Idade
A idade máxima de sedimentação da Formação Salinas é limitada pelas idades U-Pb SHRIMP de
zircões detríticos de ca. 568 Ma. (LIMA et al., 2002).
Segundo os autores, esta unidade representaria uma
sedimentação tardi-orogênica relativamente à evolução do Orógeno Araçuaí. Em PEDROSA-SOARES
et al. (2007) há o relato de uma idade máxima de
sedimentação da Formação Salinas de 588 + 24 Ma.
(U-Pb SHRIMP), fruto de uma reavaliação dos dados geocronológicos de zircão detrítico da unidade
apresentados por LIMA et al. (2002). A idade mínima
para a sedimentação Salinas é limitada por granitos
nela intrusivos cuja idade de cristalização U-Pb em
zircões é de ca. de 500 Ma. (WHITTINGTON et al.,
2001, in LIMA et al., 2002). SILVA et al. (2007) e PAES
et al. (2008) apresentam idade de cristalização U-Pb
em zircão de 523 + 19 Ma para o Granito Teixeirinha
(Єγ4S), intrusivo nas rochas da Formação Salinas na
Folha Itaobim.
Um maior refinamento no posicionamento
estratigráfico desta unidade pode ser obtido através
de novas datações de zircões detríticos, bem como
de granitos nela intrusivos, estreitando a sua faixa de
idade possível.

Melhores exposições
Os melhores afloramentos estão nas regiões
da Fazenda Rancho Alegre, centro-oeste da Folha Rio
do Prado (estação AC42), e na estrada entre as cidades de Bertópolis e Santa Helena de Minas, a 6 km
desta (estação AC117).
Relações de contato
As rochas da unidade mostram contato intrusivo ou tectônico com o Complexo Jequitinhonha, as
quais podem conter xenólitos de paragnaisse deste
complexo.
Litologias
As rochas da Suíte Rancho Alegre são de granulação média, equigranulares, cinza-claras, leucocráticas a mesocráticas (M=3-19%), com foliação
penetrativa, com predomínio de uma trama planar
(tectonito S), entretanto, no limite sul da folha se
observa trama linear (tectonito L) em alguns afloramentos. Onde a deformação foi mais intensa, observam-se bandamento gnáissico, dobramento e feições
migmatíticas estromáticas e pitigmáticas. Cortam a
rocha veios de granada-biotita leucogranito brancos,
de granulação média a grossa, isotrópicos, nem sempre concordantes com a foliação, mostrando dobramentos e contatos bem nítidos.
A partir das análises modais e do diagrama QAP, conforme a classificação de STRECKEISEN
(1976), as amostras desta unidade são classificadas
como tonalitos e apenas uma como granodiorito e
uma como monzogranito. A maioria destas rochas é
formada essencialmente por plagioclásio (55-44%)
e quartzo (36-28%), com feldspato alcalino (traço a
±4%) subordinado. O mineral máfico principal é a
biotita (16-19%). Dentre os minerais acessórios se

3.2 - Magmatismo
3.2.1 - Magmatismo Orogênico Pré a Sincolisional (Tipo-I)
3.2.1.1 - Introdução
As rochas graníticas representantes do magmatismo pré a sincolisional do tipo-I (NP3γ1I) são
consideradas como integrantes da Suíte G1 dos granitóides do Orógeno Araçuaí-Oeste do Congo, conforme
modelo de PEDROSA-SOARES et al. (2001).
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euédrica do zircão, contrastante com a extinção inclinada e forma granular da monazita.
Granada ocorre na forma de agregados anédricos com tamanho entre 2 e 4 mm, cujos cristais
têm uma textura poiquilítica formada por inclusões
de quartzo.

destacam a apatita (até 0,5%), zircão, monazita e
opacos. A granada está presente na grande maioria
dos afloramentos, onde ocupa até 3% do volume da
rocha, entretanto, em apenas 46% das lâminas petrográficas confeccionadas está presente como mineral traço. Na região de Rio do Prado, utilizando ímã
de bolso, detecta-se a presença de magnetita nas rochas desta suíte.
Ao microscópio observa-se uma textura equigranular hipidiomórfica a xenomórfica e granulação
média com orientação preferencial dos minerais ressaltada pela biotita. Apesar da foliação penetrativa
e dos dobramentos característicos, os minerais não
estão deformados, com exceção de alguns poucos
cristais de quartzo que exibem forte extinção ondulante e início de subgranulação, indicando que a deformação ocorreu no estado dúctil.
O plagioclásio tem composição de oligoclásio
a andesina, tamanho de 1-2 mm e forma anédrica
ou subédrica. O maclamento albita predomina e o
albita-carlsbad é restrito. Os contatos entre cristais
de plagioclásio e destes com quartzo e feldspato
alcalino são curvilíneos. Há transformações para
sericita seguida de carbonato e, por vezes, para escapolita. São comuns inclusões de quartzo subcirculares de dimensões submilimétricas (<0,2 mm), em
menor número inclusões de biotita e muito restritamente de zircão e apatita, as quais ocorrem próximo às bordas. Quando o feldspato alcalino está
presente na rocha, cristais de plagioclásio submilimétricos estão inclusos nele.
O quartzo tem tamanho entre 1 e 1,5 mm
e forma granular (anédrico). Os contatos entre os
cristais são curvilíneos. Tem inclusões de apatita,
biotita, zircão, plagioclásio e opacos. Por vezes estão deformados.
A biotita é subédrica, com tamanho de ±0,5
mm, pleocroísmo que varia de creme-amarelado a
castanho-amarronzado, cujos cristais estão dispostos na forma de agregados alongados numa direção
preferencial marcando a foliação da rocha. Os contatos entre os cristais de biotita e destes com os minerais félsicos são retilíneos. São comuns inclusões
de apatita, zircão e monazita. Em algumas amostras
de tonalito com magnetita (identificada com ímã), a
biotita tem pleocroísmo creme-amarelado a verdecastanho, evidência de oxidação do magma.
A apatita é euédrica, com hábito acicular e seção basal hexagonal, com dimensões submilimétricas. Está associada à biotita, em contato ou inclusa
neste mineral.
Zircão e monazita em cristais submilimétricos, na grande maioria das vezes, estão inclusos na
biotita, com halo de irradiação característico. Se distinguem esses minerais pela extinção reta e forma

Petrogênese, petrologia
As rochas desta unidade são relacionadas aos
granitos tipo-I de CHAPPELL; WHITE (1974). São correlacionadas aos granitos G1 de PEDROSA-SOARES et
al. (2001), que foram gerados entre 625 Ma e 590 Ma
(SÖLLNER et al., 1991); (NALINI, 1997); (PAES, 1999);
(NOCE et al., 2000) no estágio pré a sincolisional do
Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental, num ambiente
de arco vulcânico continental (PEDROSA-SOARES et
al., 2001).
Idade
No contexto deste projeto, uma amostra da
unidade (estação AC42) teve 16 zircões analisados por
espectrometria de massa pela técnica LA-ICP-MS (Laser Ablation). Os dados foram interpretados por SILVA
(2007) e foi obtida uma idade aparente de 622 ± 24
Ma., que foi definida como a idade de cristalização
do magma precursor tonalítico. A idade do intercepto
superior de 573 ± 21 Ma. foi interpretada como a idade do metamorfismo do tonalito. Análises de Sm-Nd,
também efetuadas, produziram uma idade modelo
TDM de ~ 1.46 Ga., indicando um longo tempo de residência crustal para as fontes do magma. Forneceram
ainda um valor moderadamente negativo para o parâmetro εNd = -4.0, para t = 0,63 Ga.
3.2.1.3 - Granodiorito Felizburgo (NP3γ1Ifz)
Introdução
O Granodiorito Felizburgo é formado por stocks nas circunvizinhanças da cidade homônima, parte centro-norte da Folha Rio do Prado, associados a
pequenos morros testemunhos. Modalmente é classificado como granodiorito, com variações para tonalito e monzogranito.
Melhores exposições
Os melhores afloramentos estão na Fazenda
Senhor do Bonfim, no lado oeste de Felizburgo (estação AC34), e na região do Córrego Seco, aproximadamente 7 km a leste de Felizburgo (estação AC229).
Relações de contato
O Granodiorito Felizburgo intrude rochas do
Complexo Jequitinhonha e próximo às bordas ocorrem xenólitos de paragnaisse deste complexo.
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dspato alcalino ocorre como pórfiro com maclamento
xadrez, pertítico e com tamanho entre 2 e 6 mm.
Os cristais de quartzo são anédricos com tamanho de ± 1 mm, com forte extinção ondulante, por vezes com subgranulação e deformação (ribbons), mostrando inclusões de plagioclásio e feldspato alcalino
submilimétricas, além de biotita, zircão e apatita.
Os cristais de biotita são subédricos com tamanho entre 0,5 e 1,5 mm, com pleocroísmo creme-amarelado/marrom-acastanhado,
dispostos,
na maioria das vezes, como agregados, juntos com
os minerais acessórios. São constantes as inclusões
de zircão, apatita e monazita. Nas amostras que se
identificou magnetita com auxílio de ímã, a biotita
tem pleocroísmo verde (creme-amarelado/marromesverdeado), o que indica oxidação do magma.
Os cristais de apatita, zircão, opacos, monazita
e titanita estão sempre associados à biotita, em contato ou inclusos nela. Apatita tem hábito acicular com
base hexagonal. O zircão (extinção reta) e a monazita
(extinção inclinada) formam halo pleocróico na biotita, dintingüindo-se pelo ângulo de extinção. A titanita, normalmente, está parcialmente transformada
em opacos. Os opacos também ocorrem com formas
anédricas e euédricas, como inclusões na biotita ou
nos minerais félsicos. Allanita está restrita a poucas
amostras e encontra-se bastante metamitizada, o
que dificulta a sua identificação (Fotografia 3.23)

Litologias
As rochas do Granodiorito Felizburgo são
cinza-claras, de granulação média, equigranulares a
levemente porfiríticas, leucocráticas a mesocráticas
(M=8-19%), com foliação penetrativa, ribbons de
quartzo e pequenas dobras intrafoliais. Por vezes há
veios graníticos com feldspato rosa que truncam a
foliação da rocha e pontuações de minerais metálicos (óxidos e sulfetos).
Com base nas análises modais e com auxílio do
diagrama QAP, utilizando-se a classificação de STRECKEISEN (1976), observa-se que as rochas do Granodiorito
Felizburgo ocupam o campo dos granodioritos (2 amostras), dos tonalitos (2 amostras) e dos monzogranitos
(3 amostras). No entanto, essas 3 últimas amostras são
todas de um único afloramento e as duas amostras de
tonalito contemplaram a matriz de uma rocha porfirítica com fenocristais dispersos de K-feldspato. Portanto,
considerando as observações de campo, esta rocha seria de composição mais granodiorítica.
A maioria das amostras analisadas em lâmina
delgada é formada essencialmente por plagioclásio
(22,8-60,8%), quartzo (20-47%) e feldspato alcalino
(microclina) (0-40,8%), sendo que na faixa de frações
modais deste último, de 22 a 40,8% são de um único afloramento e nos demais varia de 0 a 8%. O mineral máfico característico é a biotita (7,2-20,0%). A
mineralogia acessória é formada por apatita ± zircão
± opacos > monazita > titanita e, em algumas amostras, allanita. Em alguns afloramentos detectou-se a
presença de magnetita, com auxílio de ímã.
Ao microscópio óptico se observa, predominantemente, uma textura equigranular anédrica,
média, orientada, mas algumas amostras têm pórfiros de feldspato alcalino. O plagioclásio é anédrico a
subédrico, com tamanho de 1 a 2 mm e maclamento
albita (maioria) e albita-carlsbad. Os contatos entre
cristais de plagioclásio e destes com os demais minerais félsicos são curvilíneos e com a biotita, retilíneos. Também se observa mirmequita vermicular nos
contatos com feldspato alcalino e quartzo, inclusões
de quartzo e feldspato alcalino submilimétricas (próximas às bordas do cristal), além de zircão, apatita
e biotita. O plagioclásio transforma-se em sericita,
carbonato e muscovita. Em algumas amostras, devido às transformações do plagioclásio, seus cristais
exibem um aspecto “sujo” à luz natural. Onde estas
transformações são mais intensas se observa a presença de óxidos e sulfetos.
Os cristais de feldspato alcalino são anédricos
com tamanho entre 1 e 1,5 mm, maclamento albita
periclina difuso (xadrez), por vezes micropertíticos,
com contatos curvilíneos, exceto com a biotita (retilíneos), e com inclusões de quartzo e plagioclásio submilimétricas e de biotita. Em algumas amostras, o fel-

Fotografia 3.23 - Fotomicrografia da amostra AC64, mostrando cristal de allanita (all). Polarizadores cruzados.

Petrogênese, petrologia
A ausência de minerais aluminosos e a presença
de titanita e allanita indicam uma afinidade destas rochas
com os granitos tipo-I de CHAPPELL; WHITE (1974, 2001).
3.2.1.4 - Pluton Rubim (NP3γ1Ir)
Introdução
Esta unidade constitui um pluton entre as cidades de Rubim e Rio do Prado, na extremidade oriental
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Relações de contato
O contato desta unidade com os granitos tipo-S de oeste, Granito Maranhão (NP3γ2Sm), é de
difícil observação devido ao desenvolvimento de
uma extensa aluvião que se forma ao longo do ribeirão Voquim e que separa as duas unidades, ao norte,
e de um espesso manto de intemperismo, ao sul, entretanto, a passagem de um para o outro é brusca. O
contato da fácies 2 com o Granito Maranhão é de difícil demarcação, pois não há uma erosão diferencial
entre as 2 unidades. O contato com o Granito Barro
Branco (Єγ3Sbb) é brusco.
Com respeito ao contato entre as 2 fácies do
Pluton Rubim, não se verifica uma brusca passagem,
pois os dois termos são cogenéticos, onde o granodiorito (diorito) da fácies 2 é formador da matriz da fácies
1. Assim, na fazenda Veneza foi verificada a transitividade entre estas fácies. Neste sítio, na zona de contato, quando se parte em direção à fácies 1, a fácies 2
vai se enriquecendo em fenocristais de feldspato.
A observação do contato do Pluton Rubim
com os paragnaisses do Complexo Jequitinhonha é,
normalmente, dificultada pelo intemperismo intenso. Em algumas localidades, observa-se uma relação
de contato intrusiva, com a presença de xenólitos de
paragnaisse nas rochas graníticas.

da área cartografada no projeto, alongado segundo
NNE-SSW com inflexão, ao sul, para SE. Ocupa uma
área de cerca de 210 km2 e foi inicialmente estudada
e cartografada por UHLEIN et al. (1998). Apresenta
duas fácies distintas: uma fácies 1 (NP3γ1Ir1), de
composição variando de álcali-feldspato granito a tonalito, a depender da quantidade de fenocristais de
K-feldspato, os quais normalmente se distribuem de
forma irregular, e uma fácies 2 (NP3γ1Ir2), de composição granodiorítica a monzogranítica (ou diorítica). Foi definido por UHLEIN et al. (1998) como um
pluton sincolisional encaixado em estado quente ou
pastoso nos gnaisses do Complexo Jequitinhonha.
Na estratigrafia proposta por PEDROSA-SOARES et al.
(2001), este pluton foi posicionado no andar estratigráfico G3, dos granitos tipo-I tardi a pós-colisionais,
tendo sido mais tarde, pelo mesmo autor, os granitos
tipo I suprimidos deste andar estratigráfico.
A fácies 1 compreende duas feições morfológicas distintas, uma delas constituindo as zonas mais
altaneiras que formam a serra do Camboim (Fotografia 3.24), e a outra formada pela calha do ribeirão
Voquim e seus depósitos aluviais. A fácies 2 tem área
de exposição marcada por um relevo abaulado onde
as cotas altimétricas se situam em torno de 500 metros. Constitui um corpo posicionado a leste da área
de ocorrência da fácies 1, com dimensões restritas
quando comparada a esta.

Litologias
Nos afloramentos observados na Folha Almenara, as rochas da fácies 1 mostram-se, comumente,
bandadas, estruturadas e deformadas. Em escala de
amostra de mão, não é raro se observar uma textura porfirítica onde os cristais de feldspato aparecem alongados em uma matriz grossa e distribuídos
irregularmente. Em escala de lâmina delgada pode
ocorrer um granodiorito foliado, exibindo uma textura porfirítica e uma granulação fina a grossa. A composição é dada por quartzo, microclina, plagioclásio,
biotita, muscovita, minerais acessórios e opacos.
Notam-se cristais porfiríticos de feldspato potássico,
centimétricos e poiquilíticos. A matriz apresenta granulação fina a grossa. Em outra estação tem-se uma
rocha intensamente microfraturada com a composição dada por andesina em cristais tabulares (hipidiomórficos a alotriomórficos), com macla da albita e albita/carlsbad. Alguns grãos estão arqueados, outros
apresentam subgrãos por vezes antipertíticos, raramente incluem opacos, quartzo e apatita. Nota-se a
formação de mirmequita no contato com o feldspato
potássico. O feldspato potássico é a microclina e a
mesopertita ocorre em cristais anédricos. Quartzo
amebóide inclui todos os demais minerais presentes
e mostra forte extinção ondulante, com faixas deformacionais. A biotita é de cor marrom-avermelhada,
aparecendo em lamelas agrupadas. Notam-se tam-

Fotografia 3.24 - Morfologia tipo “pão de açúcar”, típica
do Pluton Rubim na serra do Camboim (Foto: geólogo
João Bosco Viana Drumond).

Melhores exposições
Na Folha Almenara, boas exposições da fácies 1 podem ser observadas ao longo da estrada
Almenara-Rubim, junto ao ribeirão Voquim, nas estações JB109, JB340 e JB243. Na Folha Rio do Prado,
os melhores afloramentos estão ao longo do vale do
rio Pardo, com destaque para a estação AC253, na
região da fazenda Pará.
As melhores exposições da fácies 2 estão situadas ao longo da estrada Rubim-Rio do Prado e em áreas da Fazenda Veneza, nas estações JB237 e JB239.
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bém opacos, zircão, rutilo e apatita. A muscovita
aparece associada à biotita.
Nos afloramentos observados na Folha Rio do
Prado, as rochas são, comumente, porfiríticas, podendo ser isotrópicas ou mostrar uma foliação magmática. A matriz é cinza e de granulação média. Os
fenocristais de feldspato alcalino são tabulares, de
cor rosa e com 2 a 5 cm. Ao microscópio observa-se
textura porfirítica, com matriz granular hipidiomórfica, granulação grossa e composição dada por feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo, além de biotita
em cristais menores. Imersos na matriz estão pórfiros de feldspato alcalino tabulares, com maclamento
albita-periclina (xadrez) combinado com maclamento simples (carlsbad), pertíticos, localmente com
textura albita-chessboard resultante do processo de
coarsing das pertitas, bem como com inclusões de
quartzo, plagioclásio e biotita, compondo uma trama
poiquilítica. O mineral máfico principal é a biotita,
enquanto os acessórios são titanita, apatita, zircão e
opacos, compondo uma mineralogia metaluminosa.
Detecta-se a presença de magnetita, com a utilização
de ímã de bolso. Os minerais acessórios sistematicamente estão associados à biotita, em contato ou inclusos nela.
Na Folha Rio do Prado, na estação AC253 (região da fazenda Pará) se observa um granito cinza,
com pórfiros de feldspato alcalino rosa, zoneados,
tabulares, com 2 a 5 cm, ocupando cerca de 30 a 40%
do volume da rocha. Localmente tem-se agregados
(cumulados) de pórfiros de feldspato alcalino (Fotografia 3.25a), assim como embricamentos de cristais
produzidos por fluxo magmático, bem como enclaves máficos arredondados exibindo baixo contraste
de viscosidade, indicando processo de magma mingling (Fotografia 3.25b). Observar que nesta última
foto os poucos fenocristais estão orientados numa
textura de fluxo magmático.

Fotografia 3.25b
Fotografias 3.25 a e b - Estação AC253. (a) Agregados (cumulados) de pórfiros de feldspato alcalino e (b) enclaves máficos
arredondados indicando processo de magma mingling.

A fácies 2, mapeada na Folha Almenara, é uma
rocha de cor cinza composta por quartzo, feldspato e
biotita, com granulação média a grossa, podendo encerrar fenocristais euédricos a subédricos de feldspato (Fotografia 3.26). Em vários locais foram vistos xenólitos de paragnaisse e veios de granito cortando a
rocha principal. A composição mineral média é dada
por quartzo, microclina, plagioclásio, k-feldspato pertítico, biotita, acessórios, secundários e opacos.

Fotografia 3.26 - Exposição da fácies 2 do Pluton Rubim
na estação JB237.

A textura varia de hipidiomórfica eqüigranular até
granoblástica porfiroblástica. Apresenta uma foliação incipiente a, localmente, forte (Fotografia 3.27) dada pela
orientação da biotita e de alguns cristais de plagioclásio e
de microclina. Verifica-se que os planos das maclas tendem a se posicionar na mesma direção das palhetas de

Fotografia 3.25a
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biotita (Fotografia 3.28). Provavelmente trata-se de uma
foliação de fluxo magmático gerado no estado solidus
(parte líquido e parte cristalizado). Porém, a observação
de textura granoblástica e a presença de plagioclásio
com maclas evanescentes e curvas indica deformação
(Fotografia 3.28). O plagioclásio está parcialmente sericitizado e apresenta também a macla de carlsbad, além
da polissintética. Os cristais de microclina são intersticiais
e, em geral, menores que os de plagioclásio, no entanto, ocorrem cristais maiores de pertita com inclusões de
quartzo, biotita e plagioclásio. O quartzo apresenta contatos consertais, principalmente com a microclina. Exibe
extinção ondulante e subgranulação localizada. Verificase foliação de bordo nas amostras da fazenda Veneza.
O opaco, às vezes, é isomórfico da biotita, outras vezes
ocorre como prismas isolados. Algumas formas lembram
a magnetita, outras a ilmenita. Alguns mostram raras inclusões de titanita e zircão. A apatita ocorre como raros
cristais disseminados pela rocha.

Petrogênese, petrologia
As características petrográficas, como a ausência de uma paragênese aluminosa e a presença
eventual de titanita, bem como algumas características químicas (ver Capítulo 4 - Petrologia e Litoquímica), indicam uma afinidade destas rochas com os
granitóides tipo-I, segundo os critérios de CHAPPELL;
WHITE (1974, 2001).
O texto desenvolvido por UHLEIN et al. (1998)
enfatiza o aspecto sincolisional do Pluton Rubim. Segundo esses autores, a deformação teria ocorrido
com o corpo ainda em estado solidus, isto é, parte
líquido e parte já cristalizado. Os cristais de plagioclásio com as maclas orientadas sugerem esta possibilidade. Porém, cristais de plagioclásio com maclas
evanescentes e curvas, cristais de quartzo com junções tríplices e subgranulação e a forte orientação
de palhetas de biotita indicam também uma deformação em estado subsolidus, isto é, com o magma já
totalmente cristalizado. Portanto, a deformação teria
se desenvolvido antes e após a cristalização do magma. Segundo UHLEIN et al. (1998), os contatos deste
pluton com os gnaisses do Complexo Jequitinhonha
são transicionais. Isto significa que é difícil distinguir
entre o gnaisse e a rocha originada da cristalização
do magma, justamente porque, tendo prosseguido a
deformação após a cristalização, os contrastes entre
as duas rochas ficaram obliterados. Portanto, o posicionamento estratigráfico deste corpo é interpretado
como sincolisional.
No diagrama QAP da unidade (ver Capítulo 4 –
Petrologia e Litoquímica), observa-se que as amostras,
tanto da fácies 1 como da fácies 2, caem nos dois grupos: alcalino (álcali-feldspato granitos e sienogranitos)
e cálcio-alcalino (granodioritos, tonalitos e monzogranitos). Uma das possibilidades para explicar este fato
é a mistura de magmas. Embora este processo seja
contestado por alguns autores (ver em MIDDLEMOST,
1985), é possível que tenha ocorrido na geração das
rochas do Pluton Rubim, uma vez que se observam, na
matriz, quantidades variáveis de microclina intersticial.
Nas partes onde havia um predomínio da composição
alcalina, com o pluton ainda no estado solidus, os feldspatos potássicos nuclearam e cresceram prematuramente, gerando uma rocha porfirítica com cumulados deste mineral (Fotografias 3.25 a e b). Esta última
foto mostra processos de magma mingling. Na parte
clara observam-se cristais orientados de k-feldspato.
Na primeira das duas fotos observa-se cumulado de
k-feldspatos. Aparentemente, teria havido uma mistura mais homogênea de magmas que resultou em um
magma mais rico em potássio. O magma mais cálcico
teria, posteriormente, dificuldade de miscigenar com
este magma mais viscoso resultante do processo inicial de miscigenação.

Fotografia 3.27 - Fotomicrografia da lâmina JB165 da
fácies 2 do Pluton Rubim, mostrando uma forte foliação
dada pela orientação da biotita. Alguns cristais de quartzo exibem contatos tríplices. Polarizadores cruzados.

Fotografia 3.28 - Fotomicrografia da lâmina JB239 da
fácies 2 do Pluton Rubim, mostrando plagioclásios com os
planos das maclas orientados na mesma direção de palhetas de biotita. Um cristal de plagioclásio exibe maclas
evanescentes e curvas. Polarizadores cruzados.
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3.2.1.5 - Granitóide Havaí (NP3γ1Ih)

por vezes, evanescentes e se altera, localmente, para
sericita e carbonato. A biotita é marrom-esverdeada
à vista desarmada. Em afloramento observa-se uma
foliação não muito marcante.
No diagrama QAP da unidade, as composições
das poucas amostras variam de tonalito a granodiorito
(ver Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica). Optou-se,
na designação desta unidade, pelo termo “granitóide”
por ter sido relatada a ocorrência de granitos com fenocristais róseos (ARAUJO, 2000). Adota-se o termo,
aqui, como representativo de rochas plutônicas quartzo-feldspáticas com mais de 20% de quartzo.

Introdução
Esta unidade foi cartografada no Projeto Leste
de Minas Gerais/CPRM, folhas Jacinto e Salto da Divisa, por ARAUJO (2000) como um corpo encaixado no
Complexo Gnáissico-Kinzigítico, aqui definido como
Complexo Jequitinhonha. Foi então apresentada
como constituída de granito com feldspatos róseos,
granodiorito e tonalito, além de diorito subordinado
e porções migmatíticas. Sua área de exposição é de
cerca de 100 km2. O nome foi tomado da localidade
de Havaí, situada imediatamente ao norte do corpo.
Na área do Projeto Jequitinhonha ocorre apenas como um apêndice do corpo maior, numa área
limitada de cerca de 7 km2 no extremo nordeste da
Folha Almenara. Compreende rochas tonalíticas a granodioríticas com fenocristais de K-feldspato alinhados
segundo o fluxo magmático e distribuídos irregularmente. Feições de deformação estão presentes.
Melhores exposições
As principais exposições da unidade são observadas ao longo da estrada encascalhada para Jordânia,
junto à calha dos córregos Marobá e Marobazinho.
Relações de contato
As relações de contato com os paragnaisses
do Complexo Jequitinhonha são bruscas, ocorrendo uma marcante diferença na resposta ao intemperismo das duas unidades. Há uma inversão de
relevo, com o domínio dos paragnaisses ocorrendo alçado devido, talvez, à profusão de venulações
quartzo-feldspáticas aí ocorrentes. A observação
de xenólitos de paragnaisses nas rochas graníticas
(estação JB95, por exemplo) aponta para um caráter intrusivo destas rochas.

Fotografia 3.29 - Enclave microgranular em afloramento
do Granitóide Havaí. Estação JB95.

Petrogênese, petrologia
A ausência de uma paragênese peraluminosa
e a composição mineral permitem interpretar este
granitóide como sendo do tipo-I, segundo os critérios de CHAPPELL; WHITE (1974, 2001).
3.2.2 - Magmatismo Orogênico
Sincolisional (Tipo-S)

Litologias
A rocha apresenta uma matriz de granulação grossa a fina composta por quartzo, feldspato e
biotita. No seio da matriz notam-se fenocristais de
K-feldspato de 5 x 1,5 cm, normalmente mostrando
distribuição irregular, que podem se alinhar segundo
o fluxo magmático. Em certos setores do afloramento, os fenocristais tornam-se raros. Notam-se, com
certa freqüência, enclaves de rochas de composição
mais básica, provavelmente os dioritos descritos por
ARAUJO (2000) (Fotografia 3.29). Em uma lâmina
delgada observa-se um biotita tonalito foliado com
textura granular a granoblástica e granulação fina a
grossa. É constituído por quartzo, plagioclásio, biotita, microclina, apatita, zircão, titanita, allanita (rara),
carbonato, sericita e minerais opacos. O plagioclásio
ocorre em cristais zonados com maclas arqueadas e,

3.2.2.1 - Introdução
As rochas graníticas representantes do magmatismo sincolisional tipo-S (NP3γ2S) se correlacionam à
Suíte G2 de PEDROSA-SOARES et al. (2001), que corresponde ao núcleo anatético do Orógeno Araçuaí-Congo
Ocidental. No Projeto Jequitinhonha, elas ocorrem em
todas as folhas mapeadas, com destaque para as extensas áreas cartografadas nas folhas Jequitinhonha e
Almenara. A partir de observações de campo e, posteriormente, análises petrográficas e químicas é possível conjeturar duas fontes principais para sua geração.
Boa parte dos corpos está intimamente associada às
rochas do Complexo Jequitinhonha e apenas um conjunto de pequenos corpos no extremo norte da Folha
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Comercinho e dois pequenos corpos no norte da Folha Itaobim acham-se associados a metassedimentos
do Grupo Macaúbas. Estas duas unidades metassedimentares são, provavelmente, as fontes geradoras
mais importantes destas rochas graníticas, através de
processos de fusão parcial.
Um grande batólito com área destacada na Folha Jequitinhonha e uma série de pequenos corpos
a leste, particularmente na Folha Almenara, constituem o Granito Maranhão. O conjunto de pequenos
corpos no extremo norte da Folha Comercinho é
designado como Granito Tromba. Os dois pequenos
corpos situados na Folha Itaobim constituem o Granito Fazenda Cachoeira. Dois pequenos corpos no extremo noroeste da Folha Jequitinhonha constituem
o Granito Rio da Vila. Um pequeno corpo situado no
limite entre as folhas Jequitinhonha e Joaíma exibe
porções com características de granitóides sincolisionais do tipo-S (NP3γ2S) ocorrendo intimamente associadas a rochas com aspecto de granitóides tardi a
pós-colisionais do tipo-S (Єγ3S), tendo sido designado como Granitóide Cananéia com a sigla NP3γ2-3S.

desde planícies e planaltos cortados por drenagens
semi-encaixadas a colinas de baixa a média declividade. As drenagens, freqüentemente mais encaixadas
nas encostas, se espraiam sobre amplos lajedos, nas
imediações dos quais se desenvolvem solos pobres
e pouco desenvolvidos. Em geral, estes são arenosos e esbranquiçados com pouco ou quase nenhum
conteúdo orgânico. São rasos e com horizontes mal
definidos, constituindo, muitas vezes, apenas elúvios
e colúvios de granulometria areia média a grânulos
depositados diretamente sobre a rocha fresca.
As cotas deste relevo variam desde 200 m, nas
margens do rio Jequitinhonha, até 900 m, nas imediações dos corpos graníticos cambrianos tipo-I e A.
Melhores exposições
Na Folha Jequitinhonha, boas exposições são
observadas ao longo da BR116 e nos vales dos córregos Maranhão, do Brejo e Bom Jardim. Na Folha Comercinho, boas exposições ocorrem nas imediações
das localidades de Tuparecê, Carqueja e também ao
longo da BR116. Na Folha Almenara, as melhores exposições estão numa pedreira nos limites urbanos
da cidade de Rubim (estação JB110) e numa pedreira
no córrego da Areia (estação JB275). Boas exposições são observadas também nos arredores de São
José do Prata, Soberbo e Cebolar. As estações JB15,
JB305, JB105, JB107, JB226 e JB326, na Folha Almenara, representam bem esta unidade.

3.2.2.2 - Idade e correlação
Segundo trabalhos anteriores, com base em
determinações geocronológicas em zircão pelo método U/Pb (SÖLLNER et al., 1991); (NALINI, 1997) e
Pb/Pb (NOCE et al., 2000), o intervalo de tempo da
fase sincolisional do Orógeno Araçuaí e, portanto, de
geração dos granitos da Suíte G2 se situa entre 591
e 575 Ma.

Relações de contato
No córrego Uruçu, na Folha Almenara, o contato com o Pluton Rubim (NP3γ1Ir) é brusco.
Muitas vezes, os contatos entre os granitos
intrusivos cambrianos (Єγ5I e Єγ5A) e o Granito Maranhão só são percebidos pela diferença brusca de
relevo, uma vez que o acúmulo de colúvio dessas
unidades intrusivas oblitera, freqüentemente, qualquer possibilidade de observação.
Os contatos com os paragnaisses do Complexo
Jequitinhonha são transicionais e, embora não possam
ser precisamente traçados, pela sua própria natureza,
podem ser claramente observados em vários locais.
Boas exposições deste contato ocorrem ao longo do
córrego Capim Branco, no centro-sudoeste da Folha
Almenara. Observa-se, aí, uma diminuição gradativa
da porção granítica à medida que se adentra a unidade de paragnaisses. O corpo do Granito Maranhão
que compreende parte da zona urbana de Almenara
tem contatos transicionais ou bruscos com os paragnaisses, como se observa na estrada asfaltada que
liga Almenara à Jacinto, bem como na localidade de
Coriango (estação JB132). Na estrada que margeia o
córrego da Prata, no centro-oeste da Folha Almenara,
observa-se uma tênue granitização nos paragnaisses

3.2.2.3 - Granito Maranhão (NP3γ2Sma)
Introdução
Este granito constitui um grande batólito de
forma irregular que se desenvolve desde as imediações da localidade de General Dutra, na Folha Comercinho, até o canto noroeste da Folha Almenara.
Daí, este granito se espalha como diversos corpos
menores por toda a Folha Almenara, atingindo até
o extremo nordeste da Folha Rio do Prado. Ao sul da
Folha Jequitinhonha apresenta pequena extensão no
norte da Folha Joaíma.
O nome Maranhão foi retirado do córrego Maranhão, afluente pela margem esquerda do rio Jequitinhonha, noroeste da cidade homônima.
Este grande batólito do Granito Maranhão ultrapassa o limite oriental da área do projeto, onde
foi cartografado com outros nomes, como Granito
Voquim, Granito Almenara e Granito Conceição por
ARAUJO (2000).
As características do relevo desenvolvido sobre
as rochas desta unidade são bastante variadas, indo
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“leucossomas” podem evoluir para corpos maiores,
similares ao Granito Água Branca (Єγ3Sab).
Em geral, é difícil conseguir amostras representativas desses granitos devido à sua íntima associação com os paragnaisses ou restitos desses, ou
com os granitóides tipo Єγ3S.
Nas proximidades de grandes corpos intrusivos
mais jovens, como os maciços Medina e Pedra Azul,
há tendência de aumento do tamanho dos feldspatos. Estes chegam a ca. 1 a 2 cm de comprimento
em textura porfiróide. Ocorrem veios pegmatóides e
granito fino tipo aplito provenientes desses granitos.
Também nas proximidades dos contatos com estes
batólitos graníticos intrusivos mais jovens parece haver um incremento na fusão parcial do Granito Maranhão, muitas vezes se confundindo com leucogranito
Єγ3S ou com a própria intrusão, embora a geração de
granito Єγ3S a partir da fusão de granito NP3γ2S seja
petrologicamente improvável ou impossível. Nessas
situações, é difícil a separação entre os litotipos, podendo haver dúvidas no afloramento entre quem é a
encaixante e quem é a intrusão. Bons exemplos estão
em trechos ao longo do rio São Pedro, um deles junto
à ponte na estrada Caju - MG105, na zona de contato
com o Granito Medina. Aí ocorre uma fácies de granito cinza, inequigranular de grão médio, porfiróide
a porfirítico, com fenocristais brancos achatados e
alongados segundo uma foliação paralela ao contato. A foliação é ressaltada pela orientação dos cristais
de feldspato parcialmente envolvidos por biotita em
uma estrutura anastomosada ou facóide simétrica,
aparentemente resultante de cisalhamento puro.
Esta fácies mostra “restitos” de cor cinza, mais finos
e foliados, possivelmente granito NP3γ2S ou porções
gnáissicas preservadas.
Veios pegmatóides também ocorrem com certa
freqüência na porção mais a sudeste da unidade, ao
norte do rio Jequitinhonha, no vale do córrego Bom
Jardim, sem relação aparente com corpos graníticos
intrusivos. São veios delgados que não ultrapassam alguns centímetros de espessura, alguns concordantes
e outros discordantes com a foliação do granito.
Em domínios de mobilizados félsicos, os grãos
de quartzo podem chegar a mais de 1cm e os de feldspato a quase 1cm. As quantidades volumétricas
de seus constituintes são bastante variáveis com
quartzo de 20 a 40%, microclina ausente até 35%,
pertita de 10 a 60%, plagioclásio de 5 a 40%, biotita ausente a 10%, granada ausente até 13%, tendo
como acessórios não onipresentes, apatita, zircão,
titanita, allanita, sillimanita, hercinita, opaco (titanomagnetita ou ilmenita) e, possivelmente, monazita.
Valores mais próximos da maioria das amostras são:
quartzo (25-40%), k-feldspato (45-58%), plagioclásio
(10-38%), biotita (<10%) e granada (<5%).

que aumenta gradativamente à medida que se aproxima do Granito Maranhão. Chega-se a um ponto em
que os paragnaisses se limitam a pequenos restos dispersos na massa granítica dominante.
No sudeste da Folha Almenara são observados
contatos transicionais entre o Granito Maranhão e o
Granito Barro Branco (Єγ3Sbb).
Na Folha Comercinho, em geral, as exposições
são precárias e constituem quase sempre blocos rolados ou lajedos.
Litologias
Predominam biotita granitos de cores cinza
a cinza-esbranquiçada, amareladas ou não, dependendo do grau de intemperismo. A biotita varia de
3 a 10% em afloramentos. A ocorrência de sillimanita é muito rara e granada e nódulos de cordierita
podem ocorrer esparsamente. Os fenocristais de kfeldspato são eventuais e escassos, podendo atingir
até 4% e alcançando dimensões de 0,5 a 2 cm. A
granulação varia de fina a média. Em geral, as rochas são foliadas, podendo ser bandadas, e apresentam íntima associação com paragnaisses, sendo
que, muitas vezes, em afloramentos, torna-se difícil
distinguí-las. Localmente observam-se corpos de
granitóides de granulação mais grossa posicionados concordantemente à foliação do Granito Maranhão, embora não foliados, ou envolvendo porções
deste granito, os quais foram interpretados como
granitos Єγ3S, tendo em vista algumas características comuns com alguns destes granitos, como com
o Granito Água Branca, por exemplo.
Na Folha Jequitinhonha, esta unidade é constituída por (granada)-biotita granito cinza-claro,
equigranular de grão fino a médio, eventualmente
porfiróide com fenocristais pequenos de k-feldspato.
Freqüentemente está foliado ou nebulítico, eventualmente com bandamento difuso e restrito herdado
do protólito gnáissico. A foliação é ressaltada pela
orientação das palhetas de biotita e de feldspatos.
Granada é rara e de difícil observação à vista desarmada, podendo estar ausente. Sillimanita é muito
rara e foi observada associada à biotita em restitos
de gnaisse. A composição mineral sugere granito de
fusão crustal, embora haja no diagrama QAP (STRECKEISEN, 1976) uma dispersão elevada com uma forte tendência a concentração no campo do sienogranito com variação para monzogranito, granodiorito e
álcali-feldspato granito (ver Capítulo 4 – Petrologia e
Litoquímica). São freqüentes a abundantes “mobilizados” de quartzo e feldspato (leucogranito) de grão
médio a grosso arranjados em estruturas estictolíticas e em “manchas” ou vênulas, interligadas ou não,
com centímetros a decímetros de espessura, onde
ocorrem núcleos de granada e/ou cordierita. Esses
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O Granito Maranhão tem quartzo xenomórfico e intersticial ou ocorrendo em gotas no interior do
K-feldspato e do plagioclásio. Alguns grãos mostram
extinção ondulante, bordas de deformação e subgranulação e estão orientados junto com a biotita em
planos de foliação. Alguns grãos de quartzo mostram
contatos retos em mosaico, poligonizados, provavelmente uma estrutura herdada. Outros mostram golfos
de corrosão e contatos lobulados de natureza ígnea.
O ortoclásio pode ser límpido, pertítico ou micropertítico e intersticial. Pode ter macla de Carlsbad.
A microclina ocorre em agregados ou intersticialmente, podendo ser pertítica.
O plagioclásio oligoclásio mostra maclas polissintética e de Carlsbad, é mirmequítico e apresenta
bordas de reação albítica. Alguns grãos inclusos no ortoclásio se orientam segundo os planos de cristalização do hospedeiro, numa típica feição magmática.
A biotita tem pleocroísmo marrom-escuro a claro ou marrom-avermelhado a bege-amarelado. Pode
estar intercrescida com sillimanita e ter alteração para
opacos e moscovita (Fotografia 3.30). Em uma única
amostra foram observados traços de anfibólio associado à biotita. A biotita pode mostrar orientação preferencial, indicativa de foliação.
Granada ocorre em grãos isolados, fraturados
e límpidos. Mostra inclusões de quartzo arredondadas ou vermiformes em forma de arcos, e de biotita.
Moscovita se associa à biotita e ao plagioclásio como
elemento secundário.

constituintes são muito variadas, dependendo do local de observação.
No domínio do Granito Maranhão no extremo
leste da Folha Almenara, a rocha é um gnaisse granítico com setores de granulação fina, bem estruturados onde a composição mineral é dada por quartzo,
feldspatos, biotita, sillimanita, cordierita e granada.
No córrego da Areia, em pedreira de rocha ornamental (estação JB275), ocorre um granito com restos de
paragnaisse e mostrando uma foliação herdada. Os
restos de paragnaisse imprimem à rocha um aspecto
bandado, por vezes demarcando estruturas dobradas com eixos em torno de 090/30o.
Uma amostra da pedreira de Rubim, no extremo leste da Folha Almenara, tem composição sienogranítica e 1,8% de sillimanita e 0,4% de granada.
Sua textura é alotriomórfica inequigranular orientada. Mostra foliação dada pela orientação da biotita
e agregados de sillimanita. Nota-se que os cristais
de quartzo e ortoclásio (pertita) tendem a se orientar. O quartzo apresenta extinção ondulante, bandas de deformação e subgranulação. A biotita exibe
pleocroísmo castanho-avermelhado a castanhoclaro. A sillimanita ocorre em agregados alongados
e orientados, às vezes formando snow balls e, em
certo local, envolve um cristal xenomórfico de granada. O opaco é muito raro e, às vezes, ocorre em
fibras sugerindo grafita.
O corpo do Granito Maranhão mapeado no
centro-sudoeste da Folha Almenara estampa, normalmente, uma foliação herdada caracterizada pela
orientação dos cristais de biotita. A rocha dominante
é um cordierita-muscovita-biotita granodiorito com
cerca de 8% de cordierita. O feldspato potássico é
o ortoclásio (pertita) e a microclina. Uma lâmina de
amostra de granitóide coletada próximo à fazenda Capim Branco e ao córrego homônimo (estação JB331)
mostra uma foliação dada pelo posicionamento da
biotita, da muscovita, de parte do plagioclásio e da
cordierita. O quartzo apresenta extinção ondulante,
bandas de deformação e subgranulação. Localmente
observam-se maclas polissintéticas do plagioclásio
arqueadas ou quebradas formando ângulos, porém
com continuidade óptica.
No quadrante sudeste da Folha Almenara, a
oeste do ribeirão Voquim, o Granito Maranhão tem cor
clara e mostra variações de granulação, de fina a grossa, podendo encerrar também porções porfiróides/
porfiríticas contrastantes com o resto do afloramento.
Também aí, percebe-se, com freqüência, a incidência
de restitos de paragnaisse. Na região do córrego do
Meio ocorrem, normalmente, traços de sillimanita
e o feldspato potássico observado é a microclina. O
plagioclásio mostra, localmente, maclas evanescentes
e o quartzo apresenta extinção ondulante e subgra-

Fotografia 3.30 - Fotomicrografia de lâmina do Granito
Maranhão onde se observa biotita (bt), quartzo (qz),
plagioclásio (pl), muscovita (mus) e sillimanita (sill)
intimamente associada à biotita. Observam-se também
minerais radioativos com halos pleocróicos na biotita.
Amostra CP329. Polarizadores cruzados.

Mobilizados félsicos foram caracterizados
como biotita-plagioclásio-quartzo-cordierita fels
com moscovita, sillimanita e granada e como quartzo
monzonito com moscovita. As quantidades de seus
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nulação. Ao longo da estrada de terra de Almenara a
Rubim nota-se a ocorrência de cordierita.
O corpo do Granito Maranhão com parte aflorante na zona urbana de Almenara, quadrante nordeste da Folha Almenara, tem cor clara e encerra
restos de paragnaisse, exibe uma foliação herdada
do paragnaisse original e tem mineralogia principal a
base de quartzo, feldspatos, biotita, granada e, eventualmente, cordierita. A textura é granular hipidiomórfica a xenomórfica. O quartzo apresenta extinção
ondulante, bandas de deformação e subgrãos.
Na estação CH566, em Carqueja, a oeste de Tuparecê (Folha Comercinho), o Granito Maranhão tem
cor cinza-clara a esbranquiçada, granulação média e
textura equigranular alotriomórfica. É isotrópico e
tem vênulas (“refusões”) com nódulos de cordierita
escuros e esverdeados.

As rochas graníticas são normalmente foliadas e
encontram-se inalteradas a parcialmente meteorizadas, mostrando, neste último caso, coloração
cinza-clara a amarelada.
Geralmente apresentam textura eqüigranular e granulação fina a média, à exceção da estação
CH142, próxima à margem esquerda do córrego do
Meio, onde exibem grande variação na sua granulação, desde grossa (em torno de 5 mm) a fina.
Nesta estação ocorrem intercalações de biotita
xisto/metarenito no granito, bem como esparsos
xenólitos dessas rochas de dimensões centimétricas a decimétricas. A presença de xenólitos e/ou
restitos de biotita xisto é uma feição usual nas rochas da unidade.
Na estação CH152, a rocha se identifica, sob
análise micropetrográfica, como um monzogranito
com biotita, muscovita e sillimanita. Os contatos
entre os grãos são do tipo consertal ou retos. O
plagioclásio é de composição oligoclásio e alguns
cristais estão ligeiramente arqueados e com maclas
evanescentes, indicando que a rocha sofreu algum
tipo de deformação. Uma lâmina delgada da estação CH80 revela composição modal tonalítica, com
a presença de muscovita e sillimanita. O quartzo
exibe extinção ondulante e bandas de deformação,
mas seus contatos são do tipo consertal. A biotita
mostra pleocroísmo bege-claro a marrom-avermelhado. Da estação CH150, a lâmina CH150B revela
composição modal sienogranítica, com sillimanita e
muscovita. A muscovita é muito rara e a sillimanita
chega a 0,2% (Fotografia 3.31).
Devido às exposições precárias desse granito,
o número de análises petrográficas foi restrito, não
permitindo uma boa avaliação de sua composição
modal. No diagrama QAP da unidade (ver Capítulo
4 – Petrologia e Litoquímica) se observa a dispersão
das amostras estudadas.

3.2.2.4 - Granito Tromba (NP3γ2Str)
Introdução
O nome desta unidade foi adotado na cartografia da Folha Comercinho e foi retirado de uma localidade rural próxima às cabeceiras do rio Itinga, no
extremo norte da área, para designar rochas granitóides que afloram entre porções da unidade xistosa
do Grupo Macaúbas. Aflora exclusivamente na porção NNW da referida folha, a nordeste de Água Boa e
a noroeste de Santa Cruz de Salinas, prolongando-se
para a Folha Curral de Dentro, ao norte, fora do âmbito do projeto, onde aparece com designações tais
como Granitóide Pajeú e Suíte Intrusiva Medina. Foi
delimitada através de um acurado estudo fotogeológico aliado aos trabalhos de campo. Foram individualizadas nove áreas de ocorrência da unidade, a maior
delas sendo drenada pelos córregos Carrapato e São
Félix. Ocupam região de morfologia irregular, abrangendo altitudes de 700 m a 950 m e conformando
um relevo montanhoso abrupto.
Relações de contato
Os contatos, em geral, são bruscos com o
Monzogranito Santa Cruz de Salinas (Єγ5Isc) e transicionais com os xistos do Grupo Macaúbas e com
o Granito Água Boa (Єγ3Sabo), embora não possam
ser claramente percebidos no campo.
Litologias
As rochas que compõem esta unidade são
granitóides cinza-claros a cinza-médios, estes em
menor proporção, sendo a sua coloração condicionada à menor ou maior presença de biotita, que
varia, aproximadamente, de 4 a 7%. Sillimanita e
muscovita foram detectadas nas 3 lâminas delgadas estudadas, sempre em pequenas proporções.

Fotografia 3.31 - Fotomicrografia de amostra do Granito
Tromba mostrando microclina (mc), quartzo (qz), biotita (bt)
e sillimanita (sill). Polarizadores cruzados. Amostra CH150B.
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3.2.2.5 - Granito Fazenda Cachoeira
(NP3γ2Sc)

No diagrama de STRECKEISEN (1976) (ver Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica), as seis amostras estudadas mostram um espalhamento com composição
modal variando de granodiorito a sienogranito, passando por composições monzograníticas. A amostra
de composição granodiorítica corresponde ao pequeno corpo granítico da unidade aflorante no nordeste
da Folha Itaobim (estação CL190). A distribuição normalmente heterogênea dos fenocristais de microclina na rocha impede a tomada de estimativas modais
mais acuradas. O feldspato potássico observado é a
microclina. A biotita tem fração modal entre 4 e 7%. A
sillimanita fibrolita ocorre, normalmente, com fração
modal menor que 1%, podendo atingir, localmente, 2
ou 4%, como nas amostras CH350 e CH347, respectivamente. Mesoscopicamente, observa-se uma comum
associação da sillimanita com a biotita. Na lâmina delgada da estação CL107, parte da sillimanita provém da
transformação da muscovita, indicando um aumento
das condições de pressão e temperatura. A muscovita,
normalmente com fração modal menor que 1%, ocorre também como blastos lamelares milimétricos de
caráter tardio que podem conter inclusões de sillimanita (estações CL107 e CL210). A granada é observada
na estação CL105 em proporção bem menor que 1%.
Na estação CL190, este mineral forma agregados com
turmalina negra. Minerais acessórios observados são
zircão, opacos e apatita.
Nas estações CL107 e CL109 ocorrem níveis
de espessura centimétrica a métrica de granito fino
cortando o Granito Fazenda Cachoeira. Estas rochas
são brancas/cinza-claras, foliadas ou isotrópicas e
contêm 3 a 4% de biotita. Seus contatos com o granito encaixante são bruscos e sinuosos e ambos não
estavam consolidados quando se interagiram. A fácies fina deve representar uma manifestação tardia
do evento magmático gerador do Granito Fazenda
Cachoeira. A análise de lâmina delgada da amostra
CL109B revela composição modal granítica, textura
equigranular alotriomórfica e os minerais acessórios
muscovita, zircão e monazita.
Pegmatitos são muito comuns cortando os granitos da unidade. Ocorrem como corpos tabulares ou
como bolsões irregulares de dimensões centimétricas
a métricas. São constituídos por quartzo, feldspato,
moscovita, biotita, alguma turmalina negra e rara granada. Finos cristais de turmalina verde são observados
na estação CL109. Na estação CL210, os pegmatitos
contêm sillimanita fibrosa, que pode associar-se à biotita. Nessa estação, os pegmatitos chegam a ser mais
abundantes que os granitos em algumas exposições.

Introdução
A denominação da unidade provém de uma
fazenda localizada na sua principal área de ocorrência, com cerca de 18 Km2, no centro-norte da Folha
Itaobim, logo a leste de Itinga. Uma segunda área de
ocorrência, de dimensões restritas, foi individualizada no nordeste desta folha. O corpo principal ocupa,
na sua porção sul, encostas íngremes de chapada
e tem relevo mais aplainado no seu limite norte. O
solo é arenoso e, normalmente, esbranquiçado.
Melhores exposições
Boas exposições ocorrem em pedreiras nas
estações CL210, CL211 e CL109. Duas outras boas
exposições ocorrem ao longo da BR367, próximo a
Itinga, nas estações CL105 e CH350.
Relações de contato
Os contatos com os xistos do Grupo Macaúbas
estão encobertos pelo leito do rio Jequitinhonha e
seus depósitos aluviais, não tendo sido observados.
Com os granitos Єγ3S Campo Queimado e Ponto dos
Volantes, os contatos são, aparentemente, bruscos,
mas a dificuldade de acesso ou a carência de exposições impede a determinação da sua natureza.
Litologias
Genericamente, constitui-se de biotita sienogranito a granodiorito com sillimanita. As rochas graníticas
são cinza-claras a brancas, têm granulação variando de
média a grossa e são, normalmente, foliadas. Têm um
caráter porfirítico comum marcado por fenocristais de
microclina brancos, euédricos a subédricos, com maiores dimensões em torno de 1 a 2 cm, podendo atingir
3 cm. Estes fenocristais podem apresentar orientação
randômica ou preferencial, denotando o caráter heterogêneo da deformação que afetou estas rochas. Mostram, comumente, forma de olhos (augen) e podem
ser envolvidos por cristais de biotita orientada, gerando
uma foliação anastomosada e uma textura porfiroclástica. Uma marcante extinção ondulante observada em
cristais de microclina também caracteriza a deformação
impressa nestas rochas (Fotografia 3.32).

3.2.2.6 - Granito Rio da Vila (NP3γ2Srv)
Introdução
Compreende duas áreas de dimensões bastante restritas situadas no extremo noroeste da Folha

Fotografia 3.32 - Fotomicrografia mostrando extinção
ondulante em cristal de microclina em amostra do Granito
Fazenda Cachoeira. Polarizadores cruzados, estação CL107.
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presente, a cordierita é cinza-azulada, ocorrendo,
geralmente, em massas alongadas com milímetros
ou centímetros de espessura e alguns centímetros
de comprimento, com tendência a orientação subparalela. Nos domínios ricos em granada, a cordierita
circunda os nódulos de granada ou está ausente. Não
se observa facilmente a sillimanita, a qual pode ter
granulação bem fina, sendo mais freqüente nas fácies a cordierita e, normalmente, ocorrendo associada a restitos de paragnaisses.
A análise modal destes leucogranitos mostra
uma mineralogia principal composta por plagioclásio,
quartzo e feldspato alcalino. A mineralogia varietal é
formada por biotita (pode ser ausente) e muscovita,
além de granada, cordierita e sillimanita. Como minerais acessórios se tem zircão, apatita e opacos, mais
hercinita e andaluzita presentes em uma amostra.

Jequitinhonha, com continuação para norte na Folha
Cândido Sales, onde foi denominado Granito Pajeú
(FÉBOLI et al., 2001). A denominação provém do rio
da Vila, que corta a unidade. O solo desenvolvido sobre a unidade é, no geral, arenoso e esbranquiçado.
Relações de contato
Os contatos com o granito intrusivo Pingueira
(Єγ5Ipi) e com o Granito Água Branca (Єγ3Sab) não
são observados.
Litologias
A unidade constitui-se de biotita granito cinzaclaro, de grão fino a médio, foliado, comumente com
restitos de paragnaisse. À semelhança do Granito
Maranhão, o Granito Rio da Vila contém vênulas de
leucogranito que envolvem agregados de granada e/
ou cordierita.

3.2.3 - Magmatismo Tardi a Pós-Colisional
(Tipo-S)

3.2.2.7 - Granitóide Cananéia (NP3γ2-3Sca)

3.2.3.1 - Introdução

Introdução
A dificuldade em se separar, em alguns domínios de terreno, entre predominâncias do Granito
Maranhão (NP3γ2Sma) e de granito tipo Água Branca
(Єγ3Sab) levou à cartografia de unidade mista denominada Granitóide Cananéia, a qual poderá ser desmembrada em trabalhos de escala maior. O Granitóide
Cananéia ocorre no limite entre as folhas Jequitinhonha e Joaíma, sendo cortado pelo rio Jequitinhonha.

As rochas graníticas representantes do magmatismo tardi a pós-colisional do tipo-S (Єγ3S) se
correlacionam à Suíte G3S de PEDROSA-SOARES et al.
(2001), a qual compreende pequenos corpos coalescentes ou isolados de sillimanita-cordierita-granada
leucogranito, geralmente não foliado, que ocorrem,
principalmente, em domínios da Suíte G2S, definida
pelos mesmos autores. Cabe ressaltar que grandes
áreas com as mesmas características desses granitos
G3S já haviam sido cartografadas pela CPRM no Projeto Leste (PINTO, 2000), principalmente ao norte de
Teófilo Otoni e nas imediações de Americaninha. Esta
cartografia permitiu a reorganização da estratigrafia
do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental e a evolução
dos conceitos sobre o mesmo.
Com o desenvolvimento dos trabalhos de
cartografia na região, particularmente no estado
do Espírito Santo, PEDROSA-SOARES et al. (2006a,
2006b) apresentam novos conceitos sobre os granitos G3S e, pela primeira vez, delimitam um corpo
maior atribuído a este nível estratigráfico na granitogênese do orógeno. Segundo os autores, a rocha
típica, mas não exclusiva, da Suíte G3S é um leucogranito com granada e/ou cordierita, livre da foliação metamórfica regional.
Segundo PEDROSA-SOARES et al. (2001,
2006b), a Suíte G3S teria se formado no estágio tardi a pós-colisional do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, tendo se originado a partir da refusão dos
granitos da Suíte G2S e da anatexia de rochas metassedimentares.

Melhores exposições
Boas exposições ocorrem na Folha Joaíma, em
cortes da rodovia MG105, entre as cidades de Itaobim
e Jequitinhonha.
Relações de contato
A unidade é “intrudida” pelo Granito Ilha Alegre
(Єγ5Iia). O contato com o Granito Maranhão (NP3γ2Sma)
não é observado. Não há contato direto com o Complexo
Jequitinhonha, mas encontram-se restos de paragnaisse
deste complexo no Granitóide Cananéia.
Litologias
O Granitóide Cananéia é constituído por uma associação irregular e variável de porções do Granito Maranhão e do Granito Água Branca. A descrição do Granito Maranhão consta do item 3.2.2.3 deste capítulo.
As porções de granito do tipo Água Branca se
constituem, essencialmente, de (sillimanita)-cordierita e/ou granada leucogranito, cinza-esbranquiçado
a amarelado (quando intemperizado), isotrópico
ou com foliação restrita herdada, inequigranular de
grão médio a grosso. A granada forma nódulos dispersos com média de 1 a 2 cm de diâmetro. Quando

72

Projeto Jequitinhonha

denominação “Corpo Água Boa” com um significado
um pouco diverso, para representar rochas graníticas
da suíte “γ4S” (Є_a_γ_4Sab) ocorrentes nas folhas
1:100.000 Itaobim, Comercinho, Araçuaí e Salinas,
cuja área de ocorrência apresentada pelos autores
também engloba parte da unidade Granito Água
Boa, aqui redefinida.
As rochas que constituem esta unidade ocupam uma superfície de morfologia variada, com altitudes mínimas em torno de 300 m, como observadas
nas margens do rio Itinga e planície do córrego dos
Porcos, no sul da Folha Comercinho, e altitudes de
até 930m, entre as localidades de Água Boa e Santa
Cruz de Salinas. Ocupa relevo submontanhoso a montanhoso suave no trecho sul da área e montanhoso
pronunciado, escarpado ou não, entre as fazendas da
Terra Vermelha e Vai e Volta (serra do Capuchinho, na
porção SW da Folha Comercinho) e no trecho norte
da área, nas cabeceiras do rio Itinga.
A unidade foi definida através do estudo de
mais de cem afloramentos.

Neste projeto foram cartografados 13 granitos
da associação Єγ3S. Alguns deles estão intimamente
associados a granitos NP3γ2S (G2S) e podem apresentar restitos de rochas metassedimentares. Outros
não se associam a estes granitos e contêm, comumente, restitos de rochas metassedimentares.
3.2.3.2 - Idade e correlação
PEDROSA-SOARES et al. (2001), com base em
dados geocronológicos (U-Pb em zircão e monazita)
da literatura, como SIGA JR. (1986), SLUITNER; WEBWER-DIEFENBACH (1989) e SÖLLNER et al. (1989),
limitam a geração dos granitos G3S ao intervalo
aproximado de 580 – 560 Ma. No entanto, SILVA et
al. (2005) apresentam uma idade de ca. 532±10 Ma
(U-Pb TIMS, zircão) para um corpo de leucogranito
G3S que corta a Suíte Nanuque, obtida de um afloramento próximo à cidade que deu nome a esta suíte.
Uma idade de 541±3 Ma (U-Pb em monazita) foi obtida em amostra de leucogranito G3S da Folha Ecoporanga, no norte do estado do Espírito Santo (Medeiros, in CASTAÑEDA et al., 2006).
Dados geocronológicos gerados neste Projeto Jequitinhonha são tratados por SILVA (2007), que
apresenta os resultados das análises geocronológicas
U-Pb em zircão (LA-ICP-MS - Laser ablation) em amostras dos granitos Єγ3S Timorante, Água Branca e Itaobim. Foram obtidas as idades de 541±5 Ma, 527±3 Ma
e 531±4 Ma, respectivamente.

Melhores exposições
Na Folha Itaobim, boas exposições podem ser
vistas logo a sudoeste de Itinga (estação CH455), em
uma pequena pedreira na fazenda Campinho (estação CH461), no córrego Boa Noite (estação CH467) e
na fazenda Esperança (estação CH477). Na Folha Comercinho, boas exposições estão nas estações CH193,
CH205, CH206, CH207 e CH208, todas nas proximidades do córrego da Lagoinha, CH211, no extremo
oeste da folha, ao sul do córrego da Lagoinha, CH221
e CH222, no córrego Vai e Volta, CH260, no córrego
Lavrador, CH265, no córrego dos Porcos e RM87, em
uma pedreira abandonada próxima a Boa Esperança.

3.2.3.3 - Granito Água Boa (Єγ3Sabo)
Introdução
Este granito tem extensa área de ocorrência no
lado ocidental da Folha Comercinho e no canto noroeste da Folha Itaobim. O nome provém da localidade
de Água Boa, na Folha Comercinho. É drenado, em
grande parte, pelo rio Itinga e seus afluentes e ao sul,
já na Folha Itaobim, por afluentes da margem esquerda do rio Jequitinhonha.
PERILLO (1995) utiliza a denominação “Granitóides tipo Água Boa” para uma “associação de rochas
graníticas sin a tardi-tectônicas” ocorrentes nesta localidade, cuja área é englobada, em grande parte, pela
unidade Granito Água Boa, redefinida neste trabalho.
PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA (1997), em mapeamento da Folha Salinas, a oeste da Folha Comercinho, cartografam o Batólito Itaporé, formado por
leucogranitos a duas micas, biotita granitos e granitos pegmatóides, o qual representa a extensão da
área do Granito Água Boa. LEITE et al. (2004) usam a

Relações de contato
O Granito Água Boa tem contatos transicionais com os metassedimentos do Grupo Macaúbas,
embora ocorram também algumas intrusões localizadas nestas rochas, mostrando contatos bruscos.
O contato com o Granito Água Branca é também
transicional. Observa-se um maior número de xenólitos e restitos de metassedimentos e granitos tipo
NP3γ2S no Granito Água Boa, que tende a diminuir
à medida que se aproxima do Granito Água Branca. Os granitos da associação Єγ4S mostram contatos intrusivos com o Granito Água Boa. Granitos a
2 micas observados nas estações CL29 e CL67 são
interpretados como apófises da associação Єγ4S.
Os granitos tipo I Santa Cruz de Salinas, Córrego do
Calção e General Dutra também exibem contatos
intrusivos com o Granito Água Boa.
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Em outros afloramentos é notória também a presença
de xenólitos de quartzo-biotita xisto cinza a cinza-esverdeado, de dimensões métricas e orientados segundo N10W/55SW, como observado na estação CH228.
Na estação RM87 também ocorrem feições similares às observadas no Granitóide Cananéia, com
porções graníticas tipo Maranhão (NP3γ2Sma) envolvidas por leucogranitóide com granada e cordierita
(Fotografia 3.35).
Em trechos determinados observam-se foliações reliquiares com diferentes graus de penetratividade caracterizadas pela disposição preferencial das
palhetas de biotita. Na estação CH455 ocorre uma estrutura “bandada” formada pela variação na proporção de biotita, a qual é interpretada como uma feição
reliquiar do protólito sedimentar/metassedimentar
destas rochas. Igualmente, um bandamento composicional é também observado na estação CH477, conferindo um aspecto de migmatito estromático à rocha.

Litologias
De maneira geral, seus litotipos são rochas
graníticas com colorações que variam de cinza a cinza-clara e a esbranquiçada, colorações essas, devidas
à maior ou menor presença de biotita. Esta pode variar, em amostras de mão, entre 3 e 10%, estimando-se, em média, entre 5 e 6% da rocha. Quando
intemperizadas, as rochas exibem colorações bege a
amarelada.
Em cerca de 48% dos afloramentos estudados,
a moscovita está presente em percentagem bem
menor que a biotita, situando-se, estimadamente,
desde rara, menor que 1% a até 2%, por vezes como
lamelas de até 1 cm, como observado na estação
CH265. Em alguns trechos, a moscovita é originária
da alteração da biotita, pois observam-se algumas
palhetas de moscovita com restos de biotita em seu
interior, como observado na estação CH193.
Geralmente, a granulação é fina a média, esta
última entre 1 e 3 mm, e a textura eqüigranular alotriomórfica ou hipidiomórfica, normalmente isotrópica e às vezes porfirítica/porfiróide em trechos localizados, como observado nas estações CH205, CH206,
CH207, CH208 e CH220. Nas quatro primeiras, em
Larguinha, ocorre um granito porfirítico leucocrático, com “matriz” de granulação grossa (5-6 mm) e
fenocristais euédricos a subédricos de feldspato com
dimensões entre 10-15 mm a até 3 cm, mostrando
foliação de fluxo magmático (estação CH207). Já na
estação CH220 ocorre saprólito de granitóide porfirítico, isotrópico com fenocristais euédricos de feldspato de até 2 cm “imersos” em matriz grossa.
A ocorrência de sillimanita é observada em
cerca de 20% das estações estudadas, em percentagens que variam de 1% a 4%, com predominância
entre 1 e 2%, sendo observada mais frequentemente
em lâmina delgada. Como exemplos de estações com
sillimanita temos as CH211, CH221, CH222 e CH260.
A presença de granada nessas rochas é restrita a poucos afloramentos, tendo sido observada
em apenas cerca de 13% das estações. Ela pode ser
rara ou atingir frações modais de até 2 a 3%, como
constatado nas estações CH221 (2 a 3%), CH222
(2%) e CH248 (2%). A cordierita é rara, tendo sido
observada em apenas seis estações (CH154, CH217
e CH353, por exemplo).
Em trechos localizados e restritos observam-se
corpos irregulares de dimensões variadas, decimétricos a métricos de pegmatitos, granitos pegmatóides
e venulações quartzo-feldspáticas concordantes injetados no granito predominante, como observado nas
estações CH93, CH167, CH253, CH263 e RM87 e na
estrada de Itinga para Água Fria. Na estação RM87 observam-se xenólitos ou restitos de biotita-quartzo xisto e rochas cálcio-silicáticas (Fotografias 3.33 e 3.34).

Fotografia 3.33 - Restito/xenólito de rocha cálcio-silicática
no Granito Água Boa. Estação RM87.

Fotografia 3.34 - Restitos/xenólitos de biotita-quartzo
xisto no Granito Água Boa. Estação RM87 (a parte mais
nítida da fotografia foi molhada).
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Esta unidade ocupa uma região de morfologia
variada, podendo apresentar cotas de cerca de 300 m,
como no sul da Folha Comercinho, na planície aluvial
do ribeirão Pasmado, atingindo até cerca de 1050 m,
como ocorre no extremo nordeste da Folha Comercinho, em riacho da Areia, onde o relevo é mais pronunciado e ocorrem verdadeiros “pães de açúcar”.

Em 23 lâminas delgadas estudadas, as composições modais predominantes variam de monzogranito (15 amostras) a granodiorito (4 amostras).
Apenas uma amostra se classifica como sienogranito,
uma como tonalito, uma como quartzomonzonito e
uma como quartzomonzodiorito. Muitos cristais de
quartzo e feldspato estão fraturados e observa-se extinção ondulante e subgranulação nos primeiros.

Melhores exposições
Na Folha Comercinho, boas exposições são observadas nas estações CH15, próximo a General Dutra, na estrada de Medina para Comercinho, CH20,
próximo ao córrego Macuco e CH518, CH521, CH522,
CH531 e CH533, todas estas últimas bordejando o
lado sudoeste do maciço de Medina.
Na Folha Jequitinhonha, excelentes exposições
são uma constante, com locais de fácil acesso ao longo da BR367, que liga as cidades de Itaobim e Jequitinhonha, ao longo da MG105, que liga Jequitinhonha
à Joaíma, em trechos da BR116, ao norte de Medina,
na faixa de terreno entre os maciços graníticos Medina e Pedra Azul, e em pedreiras, estação CP312, na
cidade de Jequitinhonha, CP113 e CP125 (Fotografia
3.36). Um ótimo afloramento de fácies com cordierita, sillimanita e eventual granada é o topo do morro
situado ca. 10 km ao norte de Medina, onde está instalada a torre da Embratel (estação CP106).

Fotografia 3.35 - Granitóide tipo Maranhão (NP3γ2Sma)
incluso em leucogranitóide com granada e cordierita.
Estação RM87.

Petrogênese, petrologia
A unidade compreende rochas graníticas crustais do tipo-S, conforme indicado pela presença de
sillimanita e granada.
A presença de restitos de xisto no Granito Água
Boa (estações CH461, CH466, CH467 e RM87) somada à proximidade espacial desta unidade com os
metassedimentos do Grupo Macaúbas, bem como à
observação de pontos de fusão parcial nestes metassedimentos sugerem que, pelo menos em parte, eles
podem ter sido a fonte geradora da unidade granítica
Água Boa, através de processos de fusão parcial.

Relações de contato
Os contatos com o Granito Água Boa são transicionais. O Granito Água Branca não tem contatos com
rochas metassedimentares. Faz contatos com granitos
tipo-A, mas a maior parte é com granitos tipo-I, os
quais são bruscos, embora nem sempre observáveis
no campo. Nesses contatos observa-se um aumento
da granulação e acentuamento do aspecto leucocrático do Granito Água Branca. No Granito Maranhão, a
foliação é mais conspícua e a granulação mais fina que
no Granito Água Branca, onde a foliação tende a desaparecer, a granulação fica mais grossa e a textura mais
isotrópica, configurando um contato transicional.

3.2.3.4 - Granito Água Branca (Єγ3Sab)
Introdução
Este granito foi definido na Folha Cândido Sales
(FÉBOLI et al., 2001), originalmente como do tipo-I,
contendo biotita, granada, magnetita, ilmenita, allanita, titanita, mas, provavelmente, houve equívoco
na seleção do material investigado. No Projeto Jequitinhonha foi redefinido como granito do tipo-S.
Ocorre, com maior extensão, nas folhas Jequitinhonha e Comercinho e, de maneira subordinada, nas
folhas Almenara e Itaobim. Envolve, parcialmente, os
granitóides tipo-I e A General Dutra, Medina, Landim,
Pingueira, Santa Cruz de Salinas, Pedra Azul e Emparedado. Delimita-se, próximo ao limite sul entre as folhas
Jequitinhonha e Comercinho, com o Granito Maranhão.

Fotografia 3.36 - Granito Água Branca em pedreira em
atividade na estação CP125.
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ginando uma auréola branca quartzo-feldspática ao
redor desses núcleos máficos e que evoluem para
os corpos bem maiores. A composição mineral indica granito de fusão crustal (campo 3b de LAMEYRE,
1980), peraluminoso.
Em 9 estações na Folha Comercinho foram observados xenólitos e/ou restitos de xistos, paragnaisses e rochas cálcio-silicáticas de dimensões decimétricas a métricas.
No domínio nordeste desta unidade na Folha
Jequitinhonha, em corte da estrada para a fazenda
Morro Agudo (estação CP218), aflora um granadaortoclásio-álcali-feldspato leucogranito rosado,
equigranular de grão fino, ao qual se associa um
granitóide avermelhado, de grão médio, rico em
quartzo (ca. 60%), sem máficos, com feldspato cor
de carne e quartzo hialino. Ambos são isotrópicos
em amostras de mão, mas no afloramento mostram foliação. A esses dois se junta um álcali-feldspato granito cinza, equigranular fino, isotrópico,
quase sem biotita (<1%), aparentemente com pirita muito fina e quartzo com forma globular. Uma
outra rocha lembra cálcio-silicática aparentemente
com lamelas de sulfeto metálico de cor prateada.
Esse conjunto sugere paraderivação com mudanças composicionais no protólito.
No extremo norte da Folha Jequitinhonha,
muito próximo ao contato com o Granito Pedra
Azul, em terras da fazenda Missuri (estação CP223)
aflora granada leucogranito branco de grão grosso,
inequigranular, com granada de até 1 cm, cortando
biotita gnaisse em arranjo agmático, que também
poderia representar um megaxenólito muito fragmentado (Fotografia 3.40). O gnaisse é escuro, de
grãos finos a médios (ca. 2 mm) alongados marcando a foliação ou um discreto bandamento indicado pela alternância de lâminas félsicas e biotíticas.
Veios pegmatóides similares ao Granito Pedra Azul
cortam essas duas rochas. Uma lâmina do gnaisse
mostrou se tratar de hornblenda-biotita gnaisse foliado de composição granodiorítica.
Na estação CH518, na Folha Comercinho, ocorre um biotita granito cinza-claro de granulação média
e textura ineqüigranular com vênulas centimétricas
de cordierita de coloração cinza-esverdeada e granada subordinada em agregados policristalinos centimétricos, além de 15-20% de fenocristais euédricos
brancos de feldspato em prismas de até 3 cm.
Ao microscópio, o Granito Água Branca mostra
composições modais principalmente de monzogranito e sienogranito, com variações para granodiorito,
leucotonalito, quartzomonzonito, quartzomonzodiorito, quartzosienito, leucosienogranito, álcali-feldspato
quartzosienito e álcali-feldspato granito. Mostra texturas principalmente hipidiomórficas a alotriomórfi-

Litologias
A unidade é formada por ampla predominância de (sillimanita)-cordierita e/ou granada leucogranito branco a creme, podendo ser cinza-claro ou,
eventualmente, com discreta tonalidade rosa-pálida.
Em algumas exposições, a proporção de biotita supera 5% e a rocha não é classificada como um leucogranito (Fotografias 3.37, 3.38 e 3.39). É isotrópico
ou com foliação restrita herdada, inequigranular ou
equigranular de grão médio a grosso com domínios
porfiróides ou porfiríticos, onde os cristais de feldspato raramente chegam a 4 cm, em média entre 1 e
2 cm. Principalmente nas proximidades dos grandes
corpos intrusivos de granitos tipo-I e A, como Pedra
Azul e Medina, há tendência ao aumento no tamanho dos feldspatos, a rocha se torna mais grossa e
pode assumir um aspecto porfirítico. A granada forma nódulos dispersos com média de 1 a 2 cm de diâmetro, podendo atingir mais de 5 cm, regularmente distribuídos pela massa granítica e afastados de
centímetros a alguns decímetros entre si. Onde há
maior presença de fenocristais de k-feldspato, a granada costuma ser menos presente.
A cordierita é negra a cinza-azulada, geralmente em massas alongadas com milímetros ou
centímetros de espessura e alguns centímetros de
comprimento. Tende a orientação subparalela, possivelmente refletindo alternâncias composicionais no
protólito. É mais comum nas proximidades de grandes maciços intrusivos de granitos tipo-I, mais jovens,
onde pode ser abundante, situação em que a granada tende a ser rara ou a desaparecer. Pode estar ausente em outros domínios ricos em granada ou orlar
os nódulos de granada. A sillimanita não é conspícua,
podendo estar mascarada se for de tamanho pequeno e não constituir agregados fibrosos. Está quase
sempre presente na fácies com cordierita, muitas vezes nela inclusa, mas não é comum na fácies só com
granada. Geralmente acompanha restitos de gnaisse
ricos em biotita. Em alguns locais ocorre um mineral
com cor de caramelo, em grãos pequenos dispersos,
que provavelmente se trata de titanita. Podem ocorrer fácies ou veios pegmatóides restritos e veios de
aplito ou granito fino cinzentos a rosados.
Restitos de granito tipo NP3γ2Sma (Maranhão) são comuns e podem ser abundantes em alguns domínios, por vezes ainda conservando uma
foliação conspícua. As relações de campo sugerem
derivação a partir deste granito com a participação
também de paragnaisse. Essa é uma possibilidade
petrologicamente remota ou impossível por processo de fusão parcial, com granito gerando granito.
Talvez tenha ocorrido algum outro processo, iniciando pela nucleação ao redor de grãos de granada
ou cordierita e consumo da biotita, sem fusão, ori-
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cas inequigranulares e, em parte, equigranulares, de
grão médio a grosso, eventualmente com porções de
grão médio a fino com quartzo xenomórfico, que pode
chegar a mais de 2 cm, e feldspato com mais de 1 cm,
embora a maioria se situe abaixo de 5 mm.
Percebem-se alguns resquícios de foliação herdada marcada pela biotita e/ou sillimanita, principalmente em rochas que ainda guardam feições de granito NP3γ2S (Fotografia 3.41). Por se tratar de rochas
principalmente inequigranulares, com agregados centimétricos de granada e/ou cordierita de distribuição
irregular, as representações volumétricas (modal) em
lâmina podem ficar prejudicadas, principalmente dos
constituintes que ocorrem em menor quantidade. A
estimativa modal nas lâminas do conjunto de rochas
mostrou quartzo (22-37%), microclina (ausente até
21%), ortoclásio (11-55%), plagioclásio (2-35%), biotita (traços até 23%), granada (ausente até 3%), cordierita (ausente até 15%), quantidades acessórias nãoonipresentes de apatita, zircão, titanita, sillimanita,
andaluzita, hercinita, opaco e, possivelmente, monazita, e como secundários, sericita, moscovita, clorita,
pinita, carbonato e opaco (Fotografias 3.42 e 3.43).
Considerando-se os valores mais constantes pode-se
estimar a moda em quartzo (25-37%), k-feldspato (4060%), plagioclásio (6-20%) e biotita (até 4%).
O quartzo ocorre em grãos alotriomórficos ou
estirados, geralmente com menos de 7 mm de comprimento, alguns com extinção ondulante, bordas de
deformação e subgranulação, orientados segundo
uma foliação ressaltada também pela biotita. Junto
com cordierita e biotita podem se mostrar orientados e arranjados em uma estrutura similar à mortar.
Outros são límpidos e sem deformação aparente ou
mostram golfos de corrosão e contatos lobulados
com o ortoclásio, indicativo de natureza ígnea, sem
deformação mecânica. Também aparece como inclusão em K-feldspato, plagioclásio e granada.

Fotografia 3.37 - Leucogranito Água Branca na estação CP11.

Fotografia 3.38 - Leucogranito Água Branca um pouco
mais intemperizado que o anterior, na estação CP113.

Fotografia 3.39 - Leucogranito Água Branca na estação CP125.

Fotografia 3.41 - Fotomicrografia mostrando foliação
herdada configurada por biotita e sillimanita em Granito
Água Branca. Estação CP337. Polarizadores cruzados.

Fotografia 3.40 - Leucogranito Água Branca cortando
biotita gnaisse em arranjo agmático. Estação CP223.
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A biotita tem pleocroísmo castanho-avermelhado
a bege-amarelado ou castanho-claro e mostra inclusões
principalmente de zircão e alteração para opacos e moscovita. Uma biotita associada à granada tem pleocroísmo
castanho-esverdeado a bege, sugestiva de geração em
condições diferentes da anterior, esta, possivelmente,
oxidante. A biotita pode se mostrar em palhetas recurvadas e com orientação preferencial, indicativa de foliação,
envolvendo parcialmente o feldspato.
A granada ocorre em grãos alotriomórficos,
amebóides, dispersos e poiquilíticos com quartzo e
associados à cordierita e/ou moscovita.
A cordierita tem distribuição irregular, é amebóide e poiquilítica com quartzo, opacos e, eventualmente, hercinita, geralmente em grandes grãos
esqueletais pinitizados e alterados nos bordos e nas
fraturas para sericita. Mostra intercrescimento simplectítico de quartzo vermiforme e se associa à moscovita e/ou granada e/ou sillimanita. Pode apresentar macla polissintética.
A moscovita se associa à biotita e ao plagioclásio como elemento secundário. É intersticial entre o
quartzo e a microclina e também ocorre dentro de
golfos de corrosão de grandes cristais alotriomórficos de quartzo. Pode ocorrer em grandes palhetas
esqueletais e isoladas.
A sillimanita ocorre de maneira irregular em
cordões de prismas curtos ou longos, podendo ter
inclusões de hercinita e está associada à cordierita,
quartzo, moscovita ou biotita. Pode ser herdada, e
neste caso geralmente está em restitos de gnaisse.
Foi observada inclusa em plagioclásio e este incluso em ortoclásio, denotando, pelo menos em parte,
uma origem anterior a ambos. Também ocorre em
“agulhas” inclusas no ortoclásio.

A microclina ocorre em grãos alotriomórficos
ou hipidiomórficos de até 15 mm, em parte pertíticos com lamelas recurvadas, alguns com inclusões
de ortoclásio, plagioclásio, quartzo e biotita. Ao redor de alguns grãos idiomórficos de microclina ocorre concentração de plagioclásio e quartzo em grãos
menores. Quando intersticial, é alotriomórfica.
O ortoclásio é alotriomórfico ou hipidiomórfico, em parte pertítico a micropertítico, com inclusões
de quartzo, biotita e plagioclásio e pode estar incluso
em grãos de microclina. No contato com o plagioclásio ocorre borda de reação albítica. Em alguns grãos
de ortoclásio, as inclusões de plagioclásio e biotita se
alinham segundo os planos de cristalização.

Fotografia 3.42 - Fotomicrografia de lâmina da amostra
CP372 do Granito Água Branca mostrando hercinita e
magnetita inclusa em feldspato. Luz plano-paralela.

Petrogênese, petrologia
É comum, nessas rochas granitóides, a presença de sillimanita e/ou biotita orientadas consubstanciando verdadeiras foliações. Essa foliação é
observada tanto no campo como em lâminas delgadas, se constituindo em uma foliação herdada e não
imposta à rocha granítica após a sua cristalização.
Na lâmina CH270A observam-se planos paralelos
demarcados por sillimanita e biotita, numa típica
foliação (Fotografia 3.44).
No Granito Água Branca, os nódulos (porfiroblastos) de granada podem constituir o máfico exclusivo, são esféricos e sem indícios de deformação.
Quando estão parcial ou totalmente envolvidos por
cordierita mostram formas irregulares e amebóides.
Neste caso, a cristalização da cordierita, e talvez de
k-feldspato e de alguma biotita, sugere ser tardia a
partir da granada segundo reações como por exemplo (MUNHÁ et al., 2005):

Fotografia 3.43 - Fotomicrografia de lâmina da amostra
CP373A do Granito Água Branca mostrando sillimanita (sill)
e hercinita (herc) inclusa na biotita (bt). Luz plano-paralela.

O plagioclásio, oligoclásio, se mostra com macla
polissintética, muitas vezes muito apagada, com macla Carlsbad ou sem macla. Frequentemente é mirmequítico e apresenta bordas de reação albítica. Pode ter
inclusões de quartzo corroído e hercinita. Grãos inclusos no k-feldspato são idiomórficos a hipidiomórficos,
mostram maclas polissintéticas, outros são mirmequíticos e apresentam bordas de reação albítica. Em alguns desses grãos ocorrem vênulas de carbonato.
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neral primária é conseqüência das relações de Al2O3,
CaO, Na2O e K2O no magma. Os feldspatos (K-feld =
K; albita = Na; anortita = Ca) em suas fórmulas ideais
têm razão molecular álcalis:alumina de 1:1 e os máficos são determinados pelos excessos de um ou outro
componente para formar os feldspatos. Assim, podem
sobrar álcalis (K2O, Na2O), CaO ou alumina e isso determina se a rocha será peraluminosa (razão molecular Al2O3/(Na2O+K2O+CaO)>1), caracterizando-se um
excesso de alumina no que seria necessário para formar feldspato. Poderiam se formar cordierita, moscovita, granada, andaluzita e biotita. Em algumas rochas
peraluminosas pode cristalizar moscovita ao invés de
cordierita, conforme a reação:
Moscovita + biotita + quartzo ↔ cordierita +
K-feldspato
Moscovita granitos derivam de magmas ricos
em H2O, enquanto o mesmo magma com pouca água
cristaliza cordierita.
Em complemento, pode-se destacar que geralmente:
Monazita e xenotima ocorrem em magmas
fracamente peraluminosos; o P2O5 vai formar a monazita e a rocha pode ser pobre em apatita;
Apatita ocorre em qualquer magma;
Zircão ocorre em magmas meta e peraluminosos; alguns grãos muito pequenos, identificados em
algumas lâminas como provavelmente zircão (causadores de halos pleocróicos em outros minerais), podem ser monazitas ou outro mineral radioativo.
Um outro aspecto a considerar no Granito Água
Branca é a presença de minerais de alta temperatura
e baixa pressão, como a andaluzita. (Fotografia 3.45).
O Granito Água Branca ocorre sempre bordejando
intrusões de granito tipo-I e A pós-colisionais. Esses
granitos, ou seus magmas geradores, provavelmente
ascenderam na crosta em processo de baloneamento através de zonas de cisalhamento rúpteis segundo
modelo (dilatancy pumping) aventado por BROWN
(1994). Esses granitos teriam gerado elevados gradientes térmicos que possibilitaram a geração de minerais
de alta temperatura e baixa pressão. Adicionalmente,
essas altas temperaturas teriam contribuído para mudanças texturais nas rochas encaixantes.

Granada + sillimanita + fluido = cordierita + Kfeldspato.
Granada + sillimanita + água = cordierita.

Fotografia 3.44 - Fotomicrografia de lâmina da amostra CH270A mostrando foliação herdada de resíduo de
metassedimento deformado no Granito Água Branca.
Polarizadores cruzados.

Em algumas situações constatou-se que a granada é poiquilítica com quartzo e tem associadas cordierita e/ou moscovita. Já a cordierita pode ter sillimanita associada, além da granada e da moscovita. A
presença de moscovita, se primária, requer ambiente
hidratado, pois caso contrário seria de se esperar a
cristalização da cordierita segundo a reação provável:
Moscovita + biotita + quartzo = cordierita + Kfeldspato.
Como a moscovita também pode estar associada à sillimanita, na presença de K-feldspato,
a temperatura deve ter estado por volta de 700ºC,
visto que acima, a moscovita desaparece segundo a
reação (MUNHÁ et al., 2005):
Moscovita + quartzo = sillimanita + K-feldspato
+ fluido.
Mobilizados félsicos mostraram a associação
biotita + plagioclásio + quartzo + cordierita, possivelmente paragenética com sillimanita e granada, além
de moscovita, que pode ser secundária. A presença
destes minerais na mesma rocha, à exceção da moscovita, indica uma situação que pode ter envolvido reações incompletas de fusão parcial sintetizadas como:
Biotita + sillimanita + quartzo ± plagioclásio
↔ granada + K-feldspato ± cordierita + fluido.
A presença de quartzo e plagioclásio nos fundidos (mobilizados) graníticos pode ser indicativa de
que toda a biotita e/ou sillimanita foram consumidas na reação, daí serem raras ou estarem ausentes,
principalmente a sillimanita, nos leucogranitos brancos (fácies rica em cordierita).
Finalmente, deve-se ressaltar que a quantidade
de minerais máficos em um granito é função das concentrações totais de Fe+Mg (+Mn) e a(s) espécie(s) mi-

Fotografia 3.45 - Fotomicrografia da lâmina CP372 do Granito
Água Branca mostrando cristal de andaluzita associado a biotita cloritizada. Luz plano-paralela.
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Idade
Novos dados geocronológicos obtidos no projeto (U-Pb, LA-ICPMS em zircão) revelam para o Granito
Água Branca (estação CP113A) uma idade de 527±3
Ma (MSWD=0.27), considerada de cristalização do
magma anatético (SILVA, 2007).

e titanita, esta última podendo ser relativamente
abundante em algumas poucas amostras.
Segundo a classificação de STRECKEISEN
(1976), as amostras do Granito Barro Branco correspondem a monzogranitos, sienogranitos e, subordinadamente, granodioritos (ver Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica).
Feldspato alcalino pertítico mostra maclamento albita-periclina difuso (xadrez). As lamelas de pertita exibem processo de coarsing que culmina numa
textura albita chessboard. A macla de Carlsbad observada em alguns cristais de microclina sugere uma
inversão de ortoclásio para este mineral.
O plagioclásio tem maclamento albita e,
sistematicamente, exibe alteração para sericita e
carbonato, o que lhe dá uma aparência “suja” e
mascara as suas características. Apresenta composição de oligoclásio.
O quartzo é anédrico com extinção ondulante
proeminente que culmina no início do processo de
subgranulação.
A biotita é subédrica com pleocroísmo cremeamarelado/marrom e com inclusões de zircão e monazita exibindo halo de irradiação. Dispersos em algumas lâminas ocorrem níveis de biotita + sillimanita +
cordierita que correspondem a restos de paragnaisse.
A moscovita ocorre tanto intercrescida com a biotita
como em grandes cristais esqueletais isolados.
Porfiroblastos de granada e/ou cordierita são
observados em poucas lâminas delgadas, os quais
podem ter até 5 mm.

3.2.3.5 - Granito Barro Branco (Єγ3Sbb)
Introdução
Esta unidade ocorre na região limite entre as
folhas Rio do Prado e Almenara. Seu nome provém
do córrego Barro Branco, que a drena parcialmente
na sua porção sul. Suas rochas estão frequentemente intemperizadas e os afloramentos são raros. Colinas suaves são a feição mais marcante do relevo e as
drenagens são dendríticas a retangulares.
Melhores exposições
O perfil mais significativo desta unidade começa na região do Klant, na Folha Almenara, passa pela
fazenda Esperança e vai até Serra Alta, sendo a estação JB153 o afloramento típico. Outras estações do
mesmo perfil são JB155, JB323 e JB324. As melhores
exposições na Folha Rio do Prado estão na área das
fazendas Monte Alegre, Jardineira e Itabarana, correspondendo às estações AC221 e AC223.
Relações de contato
O Granito Barro Branco é intrudido pelo Granito Fazenda Ipanema (Єγ5Ifi), sendo a região de
contato marcada por um forte contraste de relevo.
O contato com o Granito Maranhão (NP3γ2Sma) é
transitivo. A observação da relação de contato com o
Pluton Rubim é impossibilitada pelo desenvolvimento usual de extensos colúvios.

Petrogênese, petrologia
A unidade compreende rochas graníticas crustais do tipo-S, conforme indicado pela presença de
granada, cordierita e sillimanita.
3.2.3.6 - Monzogranito Campo Queimado
(Єγ3Scq)

Litologias
A rocha dominante apresenta cor esbranquiçada, granulação média a grossa, podendo ser eqüigranular ou ineqüigranular e mostrar foliação incipiente
dada pela orientação da biotita. A composição mineral é dada por quartzo, feldspato, biotita e moscovita. Granada, cordierita e sillimanita não são onipresentes, mas ocorrem com certa freqüência. Na Folha
Rio do Prado são comuns agregados de granada e/ou
cordierita e sillimanita com distribuição homogênea
e ocupando cerca de 1% do volume da rocha.
Restos de paragnaisse são comuns na unidade. Localmente se encontram filmes de concentrado
de biotita ressaltando uma foliação herdada.
Ao microscópio se observa uma textura granular hipidiomórfica ou alotriomórfica. Dentre os
minerais acessórios podem constar zircão, monazita,
sillimanita, granada, cordierita, moscovita, apatita

Introdução
Esta unidade constitui-se de dois pequenos
corpos que ocorrem na Folha Itaobim. O corpo maior
está posicionado segundo NS e tem 12 km de extensão com largura variável de até 3,5 km, localizandose poucos quilômetros a leste de Itinga. O corpo menor tem 1 x 0,5 km e está situado imediatamente a
sudeste de Pasmado.
A denominação provém de um nome local e
de um córrego afluente (margem direita) do rio Jequitinhonha, que corta parte da unidade.
Melhores exposições
Boas exposições ocorrem nas estações CL101, na
margem esquerda do rio Jequitinhonha, CL108, CL110,
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da estação CL112, borda de reação albítica. A biotita
também se mostra alterada para clorita em diferentes intensidades, sendo, em algumas amostras, como
na CL108, quase completamente substituída por este
mineral, com a clorita atingindo fração modal de 4%
(Fotografia 3.47). Deste processo de substituição de
biotita por clorita são também gerados minerais opacos e mineral de hábito acicular interpretado como
rutilo, o que é compatível com o pleocroísmo marrom-avermelhado da biotita. A microclina mostra-se
límpida ou com leve alteração, sempre em intensidade bem menor que a observada no plagioclásio.

CL112, CL185 e VP298, todas ao longo do córrego Campo Queimado, e CH325 e CH326, no corpo menor.
Relações de contato
A relação de contato com as rochas do Grupo
Macaúbas é de difícil observação devido ao espesso
manto de intemperismo. A presença de pontos de fusão parcial nos biotita xistos/gnaisses do Grupo Macaúbas somada à proximidade espacial desta unidade com o Monzogranito Campo Queimado sugerem
que, pelo menos em parte, estes metassedimentos
podem ter sido a fonte para a geração, através de
anatexia parcial, destas rochas graníticas.
Os contatos com o Granito Fazenda Cachoeira
e o Monzogranito Ponto dos Volantes encontram-se,
normalmente, recobertos por solos eluviais, impedindo a sua observação.
Litologias
Genericamente, a unidade constitui-se de
monzogranito com alteração deutérica marcante.
Compreende rochas graníticas de cor branca ou cinza-clara, muito comumente com tons castanho-claro
a bege. A textura é equigranular alotriomórfica com
variações locais para hipidiomórfica, isotrópica, com
granulação dominantemente fina em certos locais e,
em outros, variando de fina a média.
No diagrama de STRECKEISEN (1976), um total
de 6 amostras posicionam-se no campo dos monzogranitos (ver Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica).
A biotita tem fração modal usual entre 3 e 4%
e a moscovita, próxima de 1%. O feldspato potássico
observado é a microclina. A cordierita ocorre sempre
com fração modal menor que 1%, tendo sido observada formando agregados minerais que podem conter
também cristais de quartzo e granada ou, ainda, biotita e moscovita. Exibem formas tendendo a arredondadas ou irregulares e dimensões de poucos centímetros
que, localmente, dão um aspecto manchado à rocha.
Estes agregados podem ter uma auréola quartzo-feldspática, como observado, por exemplo, nas estações
CL108, CL110 e CL112. A sillimanita é observada, em
lâminas delgadas, nas estações CL101 e CL112 com
fração modal menor que 1% e igual a 2%, respectivamente. Zircão e apatita são minerais acessórios observados. Monazita ocorre em 4 lâminas delgadas, sempre em proporção bem abaixo de 1%.
Uma feição marcante da unidade é a ocorrência comum de paragêneses minerais de alteração
observadas em lâmina delgada. Estas se caracterizam por cristais de plagioclásio com aspecto turvo,
normalmente intensamente alterados para sericita
e, secundariamente, carbonato (Fotografia 3.46). Alguns cristais de plagioclásio têm zonamento de alteração nas bordas, apresentando, como na amostra

Fotografia 3.46 - Fotomicrografia mostrando cristal de
plagioclásio (pl) intensamente alterado no Monzogranito
Campo Queimado, estação CL108. Polarizadores cruzados.

Fotografia 3.47 - Fotomicrografia mostrando clorita (cl)
com restos de biotita (bt) e cristal de plagioclásio alterado (direita) no Monzogranito Campo Queimado, estação
CL108. Polarizadores cruzados.

Nas estações CL110, CL112 e VP298 observase, subordinadamente ao granito típico da unidade,
uma fácies de granulação um pouco mais grossa que
a deste e com esparsos fenocristais de feldspato potássico localizados que dão um caráter porfiróide à
rocha. Este granito ocorre como faixas de espessura
decimétrica cortando o Monzogranito Campo Quei-
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de difícil observação devido à precariedade dos
acessos ou ao desenvolvimento de mantos de intemperismo. O contato do corpo da margem esquerda do rio Jequitinhonha com o Granito Pau
de Canoa (Єγ5Ipc) é do tipo intrusivo, pelas próprias características desta unidade, embora nem
sempre possa ser observado claramente devido
aos solos espessos.

mado ou como porções com formas irregulares envolvidas por ele. As suas similaridades texturais e
composicionais sugerem uma mesma filiação genética. Na estação CL175/CH328 são descritos veios graníticos de granulação média e com nódulos de moscovita nas bordas, distintos do granito encaixante.
Veios pegmatíticos não são comuns na unidade. São observados em cerca de um terço das estações estudadas e sempre em proporção restrita relativamente ao granito encaixante. Ocorrem como
bolsões lenticulares ou com formas tabulares de
espessura centimétrica a decimétrica, sendo constituídos por quartzo, feldspato, moscovita, biotita e,
raramente, turmalina preta.

Litologias
Genericamente, a unidade constitui-se de
cordierita leucogranitos com biotita granitos subordinados. Os cordierita leucogranitos são cinza-claros ou amarelo-esbranquiçados, têm granulação média a grossa e textura alotriomórfica
granular ou, subordinadamente, inequigranular,
nesse caso definida por fenocristais de feldspato
potássico com dimensões de até 4 centímetros e
com distribuição irregular, que podem ocupar até
cerca de 15% da área de exposição. São isotrópicos, podendo mostrar uma estruturação herdada
formada por lâminas de sillimanita e/ou biotita
com diferentes graus de penetratividade, as quais
separam porções graníticas de textura isotrópica.
No diagrama de STRECKEISEN (1976), as cinco amostras estudadas posicionam-se no campo
dos monzogranitos (ver Capítulo 4 – Petrologia e
Litoquímica). O feldspato potássico identificado
é a microclina. A cordierita ocorre como nódoas
(manchas) cinza-escuras pinitizadas ou azul-escuras, irregulares, com dimensões variando de poucos milímetros até 30 centímetros, disseminadas
pela rocha ou, por vezes, formando aglomerados
irregulares ou, ainda, posicionando-se ao longo
dos planos da foliação reliquiar, tendo fração modal usual variando entre 4 e 20%. A biotita tem fração modal variando de, aproximadamente, 3% a
menos de 1%, ocorrendo disseminada ou concentrada nos planos da foliação reliquiar. A sillimanita ocorre em cerca de 50% das estações visitadas,
normalmente associada à foliação reliquiar e em
proporções restritas, localmente atingindo fração
modal de cerca de 5%, como na estação CH324.
Cianita e andaluzita são observadas em lâminas
delgadas das estações CH313 e CH314, sempre com
frações modais bem menores que 1% (Fotografias
3.48 e 3.49). Moscovita ocorre em proporções restritas, normalmente com fração modal menor que
1%, tanto substituindo a sillimanita constituinte da
foliação reliquiar quanto concentrada, formando
agregados de lamelas esqueletais. Zircão e rutilo
são os minerais acessórios.

Petrogênese, petrologia
O Monzogranito Campo Queimado corresponde a um granito crustal do tipo-S, conforme indicado
pela presença dos minerais aluminosos cordierita,
granada e sillimanita.
Os processos de alteração observados em lâmina delgada são interpretados como de caráter
deutérico. A seletividade da alteração, afetando bem
mais os cristais de plagioclásio que os de microclina,
bem como a ocorrência de cristais de plagioclásio alterados no interior de alguns cristais de microclina
embasam esta interpretação.
3.2.3.7 - Leucogranito Córrego do Brejo
(Єγ3Scb)
Introdução
Este granito ocorre como três pequenos corpos no nordeste da Folha Itaobim, dois à margem
direita do rio Jequitinhonha e a sudoeste de Itaobim
e um terceiro, à margem esquerda do mesmo rio e a
W-NW da mesma cidade. Apresentam dimensões da
ordem de poucos quilômetros, sendo o mais extenso
deles alongado segundo NE-SW e com dimensões de
cerca de 7 x 3 km.
A denominação da unidade provém de nome
de uma localidade inserida na maior das suas 3 áreas
de ocorrência.
Melhores exposições
As melhores exposições da unidade estão nas
estações CL185, CH313 e CH314, na BR367, na estação CH324, ao longo de um pequeno afluente do córrego Paraíso, e nas estações CL126 e CL143, próximas
à cabeceira do córrego Olho d’Água.
Relações de contato
A maior parte dos contatos desta unidade
é com os granitos Ponto dos Volantes e Itaobim,
do mesmo intervalo estratigráfico, os quais são
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por veios do cordierita leucogranito, lembrando a
estrutura agmática em migmatitos, ou como enclaves alongados envoltos pelo cordierita leucogranito, como observa-se nas estações CH313 e CH314/
CH315, respectivamente. Já na estação CL185, o cordierita leucogranito ocorre subordinadamente como
manchas centimétricas na massa de biotita granito.
Petrogênese, petrologia
As rochas da unidade correspondem a granitos
crustais do tipo-S, o que é indicado pela presença de
sillimanita e cordierita. A foliação reliquiar observada
em algumas exposições representa o resíduo do processo de fusão parcial que as gerou.
Fotografia 3.48 - Fotomicrografia da lâmina delgada
CH313B do Leucogranito Córrego do Brejo mostrando
cristal de andaluzita. Polarizadores cruzados.

3.2.3.8 - Leucogranito Córrego do Chapéu
(Єγ3Sch)
Introdução
Esta unidade compreende um corpo aflorante
no extremo sudeste da Folha Joaíma, adentrando a
Folha Rio do Prado. Caracteriza-se por um relevo de
morros com encostas “nuas”, formando lajedos, em
contraste com o domínio do Complexo Jequitinhonha, onde predomina um solo espesso.
Melhores exposições
Na Folha Joaíma, as melhores exposições estão ao longo do córrego Lagoa e seus afluentes. Na
Folha Rio do Prado, o afloramento representativo
está na região de Ferreira, estação AC171.

Fotografia 3.49 - Fotomicrografia da lâmina CH314 do
Leucogranito Córrego do Brejo mostrando cristal de cianita (ci). Polarizadores cruzados.

Relações de contato
Há restitos ou xenólitos, assim como uma foliação herdada de paragnaisse no Leucogranito Córrego do Chapéu. Na Folha Joaíma observa-se uma
passagem transicional entre estas rochas graníticas e
paragnaisses do Complexo Jequitinhonha.

Os biotita granitos associados aos cordierita
leucogranitos são cinza-claros ou, comumente, têm
tons amarelo-claros, de textura equigranular média,
isotrópica ou, secundariamente, com foliação dada
pela orientação preferencial da biotita. Lâminas delgadas de duas amostras revelam composição modal
sienogranítica no diagrama de STRECKEISEN (1976).
A biotita tem fração modal entre 4 e 6%. Sillimanita
é observada em 50% das estações visitadas, tendo
frações modais bem menores que 1%, com exceção
da estação CL185, onde atinge 1%. Cordierita é observada na estação CL126 como manchas de 2 a 3
centímetros, ao redor das quais se desenvolve um
halo acastanhado. Na estação CL143, a cordierita
ocorre também como manchas no corpo da rocha,
bem como bordejando um corpo pegmatóide.
Nas exposições onde os cordierita leucogranitos e os biotita granitos ocorrem juntos, os biotita
granitos são, normalmente, subordinados, podendo ocorrer como porções intensamente recortadas

Litologias
Estes granitos são brancos a levemente amarelados quando intemperizados, hololeucocráticos
(M<5%), inequigranulares, médios a grossos (restritos), isotrópicos ou com foliação incipiente. Por vezes
se observa imbricamento de cristais produzido por
fluxo magmático. Agregados de granada e/ou cordierita e sillimanita ocupam cerca de 1-2% do volume
da rocha, produzindo um aspecto mosqueado característico. Localmente há uma foliação proeminente
herdada de paragnaisses do Complexo Jequitinhonha que é ressaltada pela concentração de biotita e
granada, com cordierita e sillimanita associadas.
Os dados das análises modais mostram que os
conteúdos dos minerais essenciais variam muito, com
valores de plagioclásio variando entre 5,6 e 26,2% e fel-
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dspato alcalino entre 31,2 e 64,3%, exceto o quartzo, que
varia de 25 a 28,2%. Dentre os minerais máficos, apenas
biotita (1,8-3,3%) ocorre de forma mais homogênea nas
amostras analisadas. A granada, por ocorrer como porfiroblasto, tem uma distribuição extremamente variável, aparece como traços, mas pode ser mais freqüente,
como na amostra PJ284, onde representa 10% do volume. A mineralogia acessória é formada por zircão, granada, sillimanita, cordierita e andaluzita, além de monazita
em poucas amostras. Conforme a classificação de STRECKEISEN (1976), estas rochas podem ser identificadas
como álcali-feldspato granito, sieno e monzogranito (ver
Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica).
Ao microscópio se observa que os cristais têm
formas que variam de subédrica a anédrica e são inequigranulares. Os minerais têm um arranjo isotrópico, às vezes mascarado pela incipiente orientação da
biotita. A exceção ocorre quando existe uma foliação
herdada formada pelo alinhamento de biotita, sillimanita, granada e cordierita. De modo geral, a textura é classificada como inequigranular xenomórfica.
O feldspato alcalino é pertítico com maclamento
albita-periclina difuso (xadrez) parcialmente obliterado
pelas pertitas que sofreram processo de coarsing, culminando, por vezes, numa textura albita-chessboard.
Os contatos entre os cristais de feldspato alcalino e destes com plagioclásio e quartzo são interlobados.
O plagioclásio exibe maclamento albita e tem
contatos curvilíneos e interlobados. Sistematicamente exibe alteração para carbonato e sericita, o que
mascara algumas feições originais dos cristais e, à luz
natural, lhe dá um aspecto “sujo”.
O quartzo é anédrico com contatos interlobados e extinção ondulante proeminente que culmina
no início do processo de subgranulação.
Biotita é subédrica com contatos retilíneos,
disposta em cristais individuais, parcialmente ou
totalmente englobados pelos minerais félsicos. Pleocroísmo varia de creme-amarelado a marron-castanho. Localmente altera para clorita.

Petrogênese, petrologia
A associação mineral do Leucogranito Córrego
do Chapéu é formada por minerais francamente aluminosos como granada, cordierita, andaluzita e sillimanita, o que permite classificá-lo como um granito
do tipo-S.
3.2.3.9 - Leucogranito Faísca (Єγ3Sfc)
Introdução
Esta unidade encontra-se no centro-sul da
Folha Joaíma, ocupando cerca de 40% da sua área,
e tem extensão restrita para a Folha Itaobim. Tem
prolongamento para sul, nas folhas Padre Paraíso e
Novo Cruzeiro (1:100.000), compreendendo a área
de ocorrência do Leucogranito Itaipé, (MORAIS-FILHO, 1997); (SAMPAIO, 1997).
Os autores do mapeamento geológico da Folha Joaíma (JUNQUEIRA et al., 2008) concluíram que
os leucogranitos Faísca e Itaipé mapeados na Folha
Padre Paraíso (SAMPAIO, 1997) representam um
mesmo tipo petrográfico, não justificando a utilização de nomes diferentes. Os autores optaram pelo
nome Faísca em virtude deste ocupar maior área na
cartografia original do Projeto Leste de Minas Gerais. O Leucogranito Faísca foi definido em trabalho
de mapeamento das folhas 1:100.000 Padre Paraíso
(SAMPAIO, 1997), Novo Cruzeiro (MORAIS-FILHO,
1997), Mucuri (MOREIRA, 2000) e Teófilo Otoni
(PAES, 1997), tendo maior área na Folha Padre Paraíso. SAMPAIO (1997) o descreve como um granito
a biotita de granulação média a grossa, com fenocristais de k-feldspato de 1 a 3 cm, eventualmente
5, e granada centimétrica disseminada na matriz ou
formando aglomerados com o quartzo e, por vezes,
cordierita, podendo conter também sillimanita.
Sobre esta unidade se desenvolveu um relevo
de colinas com encostas convexas e vales amplos,
solo raso, vegetação tipo caatinga e com extensos lajedos (Fotografia 3.50).

Fotografia 3.50 - a) Aspectos do relevo associado ao Leucogranito Faísca e b) seus extensos afloramentos.
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Melhores exposições
As principais exposições do Leucogranito Faísca, na Folha Joaíma, estão ao longo dos vales dos
córregos Caracol e do Cardoso e dos ribeirões Anta
Podre Pequeno e Anta Podre Grande. Na Folha Itaobim existe uma boa exposição numa pedreira inativa
na cabeceira do córrego da vereda (estação VP236).

métricos a métricos, de granito porfirítico cinza-escuro. Comumente, os seus fenocristais de feldspato
alinham-se paralelamente ao contato com o Leucogranito Faísca, o qual, por vezes, tem seus fenocristais alinhados ortogonalmente a este contato,
indicando que o granito mais escuro fluía através
de uma massa rochosa já consolidada (Fotografia
3.51). Estas rochas, provavelmente, fazem parte do
andar estratigráfico 5I, descrito neste capítulo.
Nas estações VP234, VP236 e VP237 são observadas exposições de granitos finos a biotita, sendo que na estação VP236 fica evidente a sua relação
de corte com o Leucogranito Faísca. Ele ocorre como
um veio de 1,5 m, mostrando biotita orientada paralelamente ao contato com o granito porfirítico encaixante (Fotografia 3.52). Na estação VP237, estas
rochas ocorrem como matacões na superfície do terreno, o que se constitui em uma feição morfológica
clássica observada no leste mineiro, marcadora da
presença de veios graníticos tardios que cortam indistintamente todas as unidades mapeadas (MOREIRA, 2000). Estas rochas podem ser correlacionadas
aos veios graníticos que cortam os monzogranitos
Ponto dos Volantes e São Joanico, descritos adiante. Uma amostra da estação VP236 tem composição
modal quartzo-sienítica, sendo classificada como um
biotita-quartzo sienito foliado.

Relações de contato
O contato com o Complexo Jequitinhonha é
transicional, havendo um contraste de relevo entre os
domínios destas unidades e sendo comuns restitos deste complexo no Leucogranito Faísca. Os contatos com
os granitos São Joanico, Ponto dos Volantes, Itaobim e
Timorante não são observados. Os granitos Caladão e
da Suíte Fazenda Liberdade são intrusivos na unidade.
Litologias
O Leucogranito Faísca é composto predominantemente por granitos leucocráticos a biotita, brancos a cremes, de granulação grossa ou,
subordinadamente, média, porfiríticos, isotrópicos ou com foliação magmática, os quais foram
divididos em duas fácies: (1) granitos a granada(moscovita)-biotita (Єγ3Sfc1) e (2) granitos a cordierita-granada-(moscovita)-biotita (Єγ3Sfc2). A
diferença principal entre as duas é a presença da
cordierita na fácies 2.
As análises modais do Leucogranito Faísca
mostram, dentre os minerais essenciais, um maior
volume de feldspato alcalino (média de 40,78%), seguido pelo quartzo (média de 30,85%) e plagioclásio
(média de 19,84%). Dentre os minerais varietais se
destacam a biotita (média de 3,77%) e a granada (média de 2,25%), com a moscovita presente em muitas
amostras (média de 0,45%), além da cordierita que,
na fácies que caracteriza, tem média de 2,02%. Os
minerais acessórios são a sillimanita, andaluzita, zircão, apatita e opacos. No diagrama QAP (STRECKEISEN, 1976), as amostras das duas fácies ocupam os
campos sienogranito e monzogranito (ver Capítulo 4
– Petrologia e Litoquímica).
Os fenocristais de k-feldspato têm eixo maior
variando, usualmente, entre 0,8 e 7 cm, mostrando
orientação randômica ou preferencial, neste caso
marcando uma textura de fluxo magmático. A porcentagem de fenocristais varia bastante, chegando a
atingir 50% da área observada.
Na estação VP236, as rochas da unidade são
cortadas por corpos irregulares ou tabulares, deci-

Fotografia 3.51 - Leucogranito Faísca (esquerda) cortado
por corpo de granito porfirítico mais escuro (direita) com
fenocristais se paralelizando ao contato. Estação VP236.
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Melhores exposições
Algumas exposições desta unidade ocorrem
na vertente oriental do rio São Pedro, ao norte do
córrego do Bidó ou Biquinha (estações CP344, CP345
e CP346).

Petrogênese, petrologia
As rochas desta unidade correspondem a granitos crustais do tipo-S, o que é indicado pela presença de granada, sillimanita e cordierita.

Relações de contato
Corpos do Leucogranito Ipueira ocorrem como
megaxenólitos no Granito Medina.
Litologias
Genericamente, a unidade é formada por cordierita e/ou granada granito isotrópico a, localmente, foliado, leucogranito branco a creme, médio a
grosso. São observados restos de granitóides NP3γ2S
e de paragnaisse.
Nas estações CP344 e CP346, as rochas têm
muita microclina ou k-feldspatos pertíticos sem as
características maclas polissintéticas cruzadas. Em
ambas, o plagioclásio é relativamente raro, podendo ser mais escasso que a granada. Localmente observa-se torção dos planos das maclas do plagioclásio. A granada tem fração modal de 13% em lâmina
delgada da estação CP344. A cordierita ocorre pinitizada e o plagioclásio, parcialmente sericitizado. O
quartzo, na estação CP346, apresenta-se estirado e
exibe extinção ondulante e bandas de deformação.
A biotita exibe pleocroísmo castanho-avermelhado a
castanho-claro. Em duas lâminas descritas, a composição é de álcali-feldspato granito no diagrama QAP
(STRECKEISEN, 1976).

Fotografia 3.52 - Veio de granito fino (direita) cortando o
Leucogranito Faísca. Estação VP236.

3.2.3.10 - Leucogranito Ipueira (Єγ3Sip)
Introdução
A dificuldade em se separar, em alguns domínios de terreno, entre predominâncias de granitos γ2S ou γ3S levou à cartografia de unidade
mista, que poderá ser desmembrada em trabalhos
de escala maior. A sua descrição junto aos granitos
γ3S deve-se à predominância deste tipo rochoso
nos afloramentos.
O Leucogranito Ipueira está incluso no Granito Medina (Єγ5Am), no centro-oeste da Folha
Jequitinhonha, principalmente no limite entre as
fácies m1 e m2, constituindo megaxenólitos ou
restos de teto cartografáveis. São corpos com algumas dezenas de metros até vários quilômetros
de comprimento, alongados segundo a zona de limite entre aquelas duas fácies. Deve-se ressaltar
que as quantidades, formas e dimensões desses
corpos estão sujeitas a variações em uma cartografia mais detalhada. Constituem terrenos menos elevados, com morros rochosos de encostas
lisas e topos arredondados em forma de “dorso de
baleia” que contrastam com os morros tipo pãode-açúcar ou rochosos da encaixante Medina. Nas
proximidades dos contatos ou onde os xenólitos
são relativamente pequenos, a identificação da rocha pode resultar em dúvida.

Petrogênese, petrologia
As rochas da unidade correspondem a granitos crustais do tipo-S, o que é sugerido pela presença
de granada e cordierita.
3.2.3.11 - Granitóide Itaobim (Єγ3Si)
Introdução
Esta unidade se distribui na confluência das folhas
Itaobim, Joaíma, Comercinho e Jequitinhonha e tem sua
maior expressão nas duas primeiras, nas imediações da
cidade de Itaobim, que lhe empresta o nome.
Melhores exposições
Bons afloramentos ocorrem às margens da
BR367, que liga Itaobim à Itinga (estações CL186 e
CL187), próximo à cabeceira do córrego do Brejo (estação CH275), próximo à margem do córrego Pau de
Canoa (estação CL146), ao longo do córrego Sobrado, a leste de Tuparecê (estações CH300 e CH491), às
margens da BR116, próximo ao ribeirão São Roque
(estação CH424) e em pedreiras de rocha ornamental
ou brita (estações CL123, CL124, CL142, PJ98, PJ106,
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No diagrama de STRECKEISEN (1976), as
amostras estudadas mostram um grande espalhamento, indo do campo dos álcali-feldspato granitos
ao campo dos tonalitos (1 amostra) (ver Capítulo
4 – Petrologia e Litoquímica). A biotita tem fração
modal usual entre 4 e 8%. Microclina é o feldspato potássico dominante, entretanto, em algumas
amostras, o ortoclásio também ocorre, com fração
modal próxima da microclina ou bem subordinada. A sillimanita é observada em cerca de 35% dos
afloramentos, disseminada e, por vezes, associada
à biotita, com fração modal usual entre 3 e menos
de 1%, ou concentrada nos planos da foliação reliquiar, isoladamente ou associada à biotita. A granada pode estar presente, normalmente em proporções menores que 1%. A cordierita é, por vezes,
observada, sempre em proporções próximas a 1%.
A moscovita é de difícil observação em afloramento, mas é descrita em todas as lâminas delgadas
estudadas, sempre com fração modal bem menor
que 1%, comumente intercrescida com a biotita ou,
secundariamente, sillimanita.
Os planos da foliação reliquiar são marcados
por concentrações de biotita e/ou sillimanita em
filmes ou finos “níveis” descontínuos longitudinalmente e espaçados, com espessuras que variam de
fração de milímetro a poucos milímetros, limitando
áreas com textura isotrópica.
Uma característica marcante desta unidade é
a ocorrência comum de cordierita leucogranitos associados aos seus granitóides. Estas rochas ocorrem
como veios/venulações, bandas, “manchas”, porções
irregulares ou bolsões encaixados nos granitóides
Itaobim. Em algumas exposições, como nas estações CH300 e CH417, são o litotipo preponderante.
Os veios/venulações têm espessura centimétrica a
decimétrica e, por vezes, são abundantes, chegando
a representar cerca de 15% da exposição, como na
estação CH491. Têm posicionamento preferencial ao
longo de superfícies definidas ou posicionam-se de
maneira aleatória, como na estação CH385. As bandas de cordierita leucogranito têm espessura usual
de poucos decímetros, podem ter um caráter descontínuo longitudinalmente e associam-se aos granitóides Itaobim formando uma “estrutura bandada”,
conforme observa-se nas estações CH317, CL124 e
CL125. As “manchas” de cordierita leucogranito têm
dimensões usuais centimétricas e podem ocupar
cerca de 20% da exposição, como na estação CH423.
Esta ocorrência na forma de manchas assemelha-se
muito à associação de granada e/ou cordierita leucogranitos com o Monzogranito São Joanico (Єγ3Ssj),
descrita adiante. Essas porções leucocráticas com
cordierita assemelham-se, também, ao Granito Água
Branca (Єγ3Sab), já descrito.

PJ107, PJ108, PJ109, PJ110, PJ165 e CP125). Uma bela
exposição encontra-se na Pousada das Araras, no entroncamento da BR367 com a BR116, às margens do
rio Jequitinhonha. O granito aflora dentro da sala de
jantar da pousada (Fotografia 3.53).
Relações de contato
Os contatos com os metassedimentos do Grupo
Macaúbas e com os granitos Maranhão (NP3γ2Sma)
e Cananéia (NP3γ2-3Sca) não são observados. Os
contatos são intrusivos com os granitos Єγ5I General Dutra, Pedra Grande e Pau de Canoa. Os contatos com os granitos do mesmo andar estratigráfico,
Єγ3S, encontram-se, normalmente, recobertos por
solos eluviais, impedindo a sua observação.

Fotografia 3.53 - Afloramento do Granitóide Itaobim na
Pousada das Araras, zona urbana de Itaobim, mostrando
foliação reliquiar pronunciada e restos de paragnaisse/xisto.

Litologias
Genericamente, a unidade constitui-se de biotita granitóides com sillimanita e alguma granada,
com foliação reliquiar comum. As rochas são cinzas
a cinza-claras, localmente com tons beges ou amarelados, de granulação média e, mais restritamente,
grossa ou fina, com textura granular alotriomórfica
ou hipidiomórfica. São isotrópicas ou mostram tênue
foliação dada pela disposição preferencial de palhetas de biotita. Em cerca de 30% dos afloramentos
observa-se uma foliação reliquiar espaçada marcada
por filmes ou “níveis” descontínuos onde se concentram biotita e/ou sillimanita com forte orientação
preferencial. Restitos de paragnaisse/biotita xisto
parcialmente granitizados são observados em alguns
pontos, como nas estações CH385, CH387 e CH388.
Os granitos exibem, localmente, esparsos fenocristais euédricos a subédricos de feldspatos, denotando
um caráter porfiróide, como observado nas estações
CH275 e CH312, onde fenocristais de feldspato de
até 1,5 cm perfazem cerca de 5% e 9% da exposição,
respectivamente.
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posicional reliquiar do protólito paragnáissico, originalmente relacionado a processo sedimentar e/ou
a segregação metamórfica. A ausência de uma relação de corte também aponta para uma derivação in
situ dos cordierita leucogranitos que ocorrem como
“manchas” nos granitóides Itaobim, como observado
nas estações CH411, CH412 e CH491, à semelhança
do observado no Monzogranito São Joanico. Já os
cordierita leucogranitos que ocorrem como veios encaixados nos granitóides Itaobim indicam uma mobilização deste material.

Os cordierita leucogranitos são brancos ou
amarelo-claros ou, mais raramente, castanhos. Sua
granulação é média, podendo ser grossa ou fina em
algumas exposições e a textura é, normalmente, isotrópica, sendo que, localmente, como na estação
CL123, os cristais de cordierita mostram um alinhamento em toda extensão do afloramento.
A composição modal dos leucogranitos no
diagrama QAP (STRECKEISEN, 1976) varia bastante,
de quartzo sienito a tonalito, passando por composições monzograníticas e granodioríticas. Duas amostras ocupam o campo dos granitos ricos em quartzo.
A cordierita é, normalmente, acinzentada devido à
sua alteração para pinita ou, raramente, azul (estação CL124), sendo o mineral característico dos leucogranitos e ocorrendo, comumente, na forma de
agregados centimétricos. Tem distribuição irregular
nos lajedos e freqüência variável, chegando a atingir, em algumas exposições, frações modais entre 10
e 20%. A granada ocorre comumente com proporções entre 3 e menos de 1%. A biotita é ausente ou,
quando presente, normalmente não ultrapassa 3%
da composição modal. Sillimanita ocorre raramente,
com freqüências próximas de 1%.
Veios pegmatíticos ou quartzo-feldspáticos pegmatóides são pouco comuns na unidade, ocorrendo
com maior freqüência em áreas específicas, como nas
exposições ao longo da estrada que parte de Itaobim
para oeste e que acompanha a margem esquerda do
rio Jequitinhonha. Ocorrem como porções irregulares
ou bolsões ou, ainda, como veios tabulares, de dimensões centimétricas a decimétricas, podendo conter
turmalina negra. Bolsões quartzo-feldspáticos pegmatóides, com ou sem granada, são também comuns no
sul e centro da área de ocorrência da unidade (estações CL129, CL138, CL139 e CL186).

Idade
Novos dados geocronológicos obtidos no projeto (U-Pb, LA-ICPMS em zircão) revelam para o Granitóide Itaobim (estação PJ98A) uma idade de 531±4
Ma (MSWD=0.03), considerada de cristalização do
magma anatético (SILVA, 2007).
3.2.3.12 - Monzogranito Ponto dos Volantes (Єγ3Spv)
Introdução
Esta unidade constitui um grande batólito com
cerca de 770 km2 de área de exposição ao sul da cidade de Itaobim e à margem direita do rio Jequitinhonha, ocupando parte das folhas Itaobim e Joaíma. A
cidade de Ponto dos Volantes, que lhe empresta o
nome, situa-se no limite entre estas duas folhas. Esta
designação é utilizada pela primeira vez neste projeto. É drenada por importantes afluentes da margem
direita do rio Jequitinhonha, como ribeirão São João,
córrego Novo, córrego Paraíso e córrego Jatobá. A
BR116 a secciona de norte a sul, passando pela cidade de Ponto dos Volantes.
Melhores exposições
Boas exposições ocorrem na zona urbana de
Ponto dos Volantes, nas estações CL171, VP193 e
VP293, e às margens do córrego Novo, nas estações
CL158 e CL159.

Petrogênese, petrologia
As rochas desta unidade correspondem a granitos crustais, tipo-S, o que é indicado pela presença
de sillimanita, granada e cordierita. A foliação reliquiar representa o resíduo do processo de fusão parcial que as gerou.
A ocorrência de restitos de biotita xisto/gnaisse parcialmente granitizados nos granitóides Itaobim,
bem como de pontos de fusão parcial nos biotita xistos/gnaisses do Grupo Macaúbas sugerem que, pelo
menos em parte, estes metassedimentos podem ter
sido a fonte, através de fusão parcial, das rochas desta unidade.
A ocorrência dos cordierita leucogranitos,
como bandas de espessuras decimétricas, associados
aos granitóides Itaobim aponta para uma derivação
in situ deste conjunto, sendo a “estrutura bandada”
interpretada como reflexo de um bandamento com-

Relações de contato
O contato com os metassedimentos do Grupo
Macaúbas não é observado diretamente. Passagens
bruscas entre estas duas unidades são observadas
a sul de Itinga, na estação VP296. O contato com o
Granito Fazenda Cachoeira é, aparentemente, brusco, sendo, também, de difícil observação direta. Os
contatos com os granitos do mesmo andar estratigráfico (Єγ3S) estão, normalmente, encobertos por
extensas coberturas detrito-lateríticas ou material
elúvio-coluvial.
A observação dos contatos dos granitos
Єγ4S com o Monzogranito Ponto dos Volantes é
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VP193 e CL158). O feldspato potássico principal
é a microclina. Micropertita ocorre comumente,
mas com fração modal restrita. Ortoclásio é observado nas estações CL153 e CL154, subordinado à
microclina, ou na estação CL147, onde é o feldspato potássico predominante.

impossibilitada pelo intenso intemperismo e pela
presença de coberturas sobre eles. Indiretamente, pode-se inferir o caráter intrusivo das rochas
Єγ4S, com base em feições geológicas observadas
no campo. Como exemplo, as indicações de que a
geração do Monzogranito Ponto dos Volantes se
deu através de anatexia parcial in situ, ou seja,
sob condições extremas de temperatura e pressão (ver a descrição da unidade adiante), o que
contrasta com os granitos Єγ4S, que têm profundidade de posicionamento relativamente rasa,
conforme indicado pelas paragêneses metamórficas de contato dos metassedimentos encaixantes (ver a descrição da Formação Salinas e Grupo Macaúbas, neste capítulo). Adicionalmente, a
presença comum de pegmatitos com turmalina
cortando o Monzogranito Ponto dos Volantes (estações VP211 e VP216) próximo ao contato com
rochas Єγ4S pode ratificar esta proposta.
O Granito Pedra Grande é intrusivo no Monzogranito Ponto dos Volantes.

Fotografia 3.54 - Foliação reliquiar do Monzogranito Ponto dos Volantes. Estação VP193/CL171 (foto do geólogo
Reginaldo Santos).

Litologias
Genericamente, a unidade constitui-se de
biotita monzogranito com sillimanita, com frequente foliação reliquiar. Compreende rochas
graníticas brancas comumente com porções beges ou amareladas, com textura granular (muito
localmente inequigranular porfirítica/porfiróide)
alotriomórfica ou hipidiomórfica, granulação média ou, localmente, grossa, isotrópicas ou com tênue foliação dada pela orientação da biotita ou,
em menor proporção, da sillimanita. Em cerca de
35% dos afloramentos observa-se uma foliação reliquiar espaçada marcada por filmes ou finos “níveis” descontínuos onde se concentram biotita e
sillimanita, principalmente, com marcante orientação preferencial (Fotografia 3.54). Em algumas
exposições observam-se, adicionalmente, cristais
de quartzo e feldspatos deformados e orientados
segundo estes planos.
No diagrama de STRECKEISEN (1976), as amostras se posicionam, predominantemente, no campo
dos monzogranitos, com 7 amostras (de um total de
35) no campo dos sienogranitos, 3 no dos granodioritos e uma no dos quartzo monzonitos (ver Capítulo
4 – Petrologia e Litoquímica).
A biotita tem fração modal usual entre 6 e
3%, ocorrendo disseminada ou concentrada na
foliação reliquiar. A sillimanita é muito comum,
sendo observada em cerca de 75% das estações
visitadas, tendo proporções usuais entre 4 e menos de 1%, ocorrendo concentrada nos planos da
foliação reliquiar ou disseminada, mostrando hábitus fibroso ou, localmente, prismático (estações

A moscovita é normalmente observada,
tendo proporções usuais entre 2 e menos de 1%.
Em algumas lâminas delgadas, parte da moscovita origina-se pela substituição da sillimanita
(Fotografia 3.55). A moscovita parece também se
associar a um processo de substituição de plagioclásio por k-feldspato, ocorrendo como blastos
placoidais e esqueletais recobrindo estes cristais
de k-feldspato. Em algumas exposições, estes
blastos têm dimensões em torno de 1 cm e geram
ressaltos, se destacando na superfície do afloramento (Fotografia 3.56).
Cordierita não é um mineral típico da unidade,
sendo observada em raros afloramentos, sempre em
proporção menor ou igual a 1%. Na lâmina delgada
da estação VP193, a cordierita associa-se à sillimanita, ocorrendo nos planos da foliação reliquiar ou
concentrada em zonas de charneira de microdobras
desta estrutura. Na estação CH337 ocorrem manchas esverdeadas de poucos centímetros dispersas
no granito, interpretadas como prováveis cordieritas, mostrando uma auréola quartzo-feldspática com
pouca biotita (menos de 1%). Na estação CH349 são
observadas, localmente, manchas cinza-esverdeadas
dispersas no granito, compostas por material intemperizado interpretado como cordierita. Nas estações
VP293 e CL115 ocorrem, localmente, agregados milimétricos/centimétricos de biotita e mineral preto
alterado, possivelmente cordierita, que na estação
CL115 desenvolvem-se nas proximidades de um corpo de pegmatito.
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ração branca do material de alteração do Monzogranito Ponto dos Volantes, sendo interpretados como
diques ou sills. No norte da área, costumam ocorrer
como blocos ou matacões arredondados alinhados
na superfície do terreno (estação CH318), o que se
constitui em uma feição morfológica clássica observada no leste mineiro, marcadora da presença de
veios graníticos tardios que cortam, indistintamente,
todas as unidades mapeadas (MOREIRA, 2000). Uma
amostra da estação CH318 é classificada como um
biotita sienogranito aplítico.

Fotografia 3.55 - Fotomicrografia do Monzogranito Ponto
dos Volantes mostrando sillimanita e moscovita associadas numa foliação pretérita dobrada. Estação CL176.
Polarizadores cruzados.

A granada é raramente observada, sempre em
proporções menores que 1%, sendo mais freqüente
na área a norte do rio Jequitinhonha. Zircão e apatita são minerais acessórios comuns. Minerais opacos
ocorrem em todas as lâminas delgadas, porém, normalmente, em proporções bem restritas.
Os planos marcadores da foliação reliquiar se
materializam como finos níveis, em geral descontínuos, longitudinalmente, e com espessuras que variam de fração de milímetro a poucos milímetros.
Mostram diferentes espaçamentos, desde finamente espaçados, tendo um caráter penetrativo (raro),
a espaçamentos da ordem de centímetros, decímetros ou maiores (comuns), limitando áreas com textura isotrópica.
Veios pegmatíticos não são comuns na unidade. Têm formas tabulares, quando encaixados em
planos de fratura bem definidos, irregulares ou lenticulares. A espessura é normalmente centimétrica a
decimétrica. Os minerais presentes são quartzo, feldspato, biotita e/ou moscovita (as micas, por vezes,
em proporção muito baixa), turmalina negra, granada e quartzo rosa, os dois últimos de ocorrência
restrita. São normalmente homogêneos ou, em algumas exposições (estações CL153, CL163 e CL168),
mostram zonamento interno variando de sutil a bem
definido. Veios quartzo-feldspáticos de granulação
grossa a pegmatóide ocorrem raramente. Nas estações VP218 e CL151 ocorrem raros veios centimétricos de quartzo levemente rosado.
Tanto no extremo sul da unidade (estações
VP221, VP223, VP250, VP251, VP252 e VP281) quanto no norte (estações CH318 e CH320) são observados afloramentos de granitos com biotita (4 a 6%), de
granulação fina a média e isotrópicos. No sul da área,
estes granitos costumam apresentar um solo de alteração de cor bege a rosada que se contrapõe à colo-

Fotografia 3.56 - Blastos de moscovita em afloramento
do Monzogranito Ponto dos Volantes. Estação VP296.

Petrogênese, petrologia
As rochas da unidade correspondem a granitos crustais, tipo-S, o que é indicado pela presença
de sillimanita, granada e cordierita, as duas últimas
de ocorrência mais restrita.
A foliação reliquiar representa o resíduo do
processo de fusão parcial que gerou as rochas da
unidade. A associação de cordierita com sillimanita
nos planos da foliação reliquiar observada na lâmina delgada da estação VP193, pode indicar que a
cordierita também represente o resíduo do protólito paragnáissico nesta exposição. A grande proporção do material granítico neoformado indica taxas
de fusão relativamente altas. Os veios quartzo-feldspáticos grossos/pegmatóides presentes na unidade também representam, pelo menos em parte,
material neoformado.
Em algumas exposições, como na estação
CL171/VP193, a persistência lateral destes planos
da foliação reliquiar, inclusive na sua orientação, ao
longo de centenas de metros, bem como a sua integridade marcando, por exemplo, estruturas dobradas reliquiares indicam um processo de fusão in situ
(Fotografia 3.57). SANTOS (2005) ressalta a estruturação desta foliação reliquiar em dobras isoclinais e
redobramentos coaxiais abertos, relacionando-a à
história evolutiva do protólito paragnáissico.
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a fonte para a geração, através de anatexia parcial, da
unidade granítica Ponto dos Volantes.

Um bandamento composicional reliquiar “fantasma”, agora composto por neossoma granítico isotrópico contornado por concentrações de biotita e
sillimanita orientadas é, também, observado na estação CL171/VP193, conforme salientado por SANTOS
(2005) (Fotografia 3.57). A geração de granitos tipo-S
em épocas pós-colisionais com a preservação da estrutura bandada reliquiar do protólito paragnáissico,
originalmente relacionada a processo sedimentar e/
ou a segregação metamórfica, é descrita na literatura (MEHNERT, 1968); (ASHWORTH, 1985). Com taxas
de fusão relativamente altas, esta estrutura bandada
reliquiar pode evoluir para uma estrutura em fitas
(ribbon structure), que, no Monzogranito Ponto dos
Volantes, se resume nas fitas/faixas de sillimanita/
biotita dispersas dentro do leucossoma.

3.2.3.13 - Monzogranito São Joanico
(Єγ3Ssj)
Introdução
O nome da unidade provém do ribeirão São
Joanico, que a corta desde seu extremo sul ao extremo nordeste. Ocupa uma área restrita no sudeste da
Folha Itaobim e no oeste da Folha Joaíma.
Melhores exposições
Ao longo do ribeirão São Joanico ocorrem
boas exposições, como nas estações VP228, VP229,
VP240, VP241 e VP244.
Relações de contato
Esta unidade faz contato com os granitos Ponto
dos Volantes, Faísca e Teste, todos do mesmo andar
estratigráfico. Em grande parte, os contatos estão cobertos por formações superficiais ou solos espessos.
A grande similaridade petrográfica entre alguns granitos do magmatismo Єγ3S, particularmente entre os
monzogranitos Ponto dos Volantes e São Joanico, sugere que estes possam ter se derivado de protólitos
metassedimentares similares, apenas com pequenas
variações composicionais/texturais entre si.
Litologias
Genericamente, a unidade é constituída de
biotita monzogranito porfirítico a não porfirítico.
Compreende rochas graníticas brancas ou cinza-claras, comumente com porções beges ou amareladas.
Nas estações VP228 e VP227 observa-se uma leve
tonalidade esverdeada dada pelo feldspato. A granulação é média e as rochas são isotrópicas ou, subordinadamente, mostram uma incipiente foliação dada
pela orientação da biotita. A textura é granular/inequigranular hipidiomórfica ou alotriomórfica. Fenocristais de feldspato potássico são bastante comuns,
mostrando, entretanto, uma distribuição espacial
bastante irregular e ocorrendo em porcentagens
muito variáveis, gerando, comumente, em uma mesma exposição, termos que variam de não porfiríticos
a porfiríticos (Fotografia 3.58). Os fenocristais são
euédricos a subédricos, com maior dimensão variando de 0,5 a 4 cm e mostram orientação aleatória ou,
localmente, preferencial, neste caso marcando uma
textura de fluxo magmático, normalmente tênue.
Na estação VP229, observa-se uma foliação reliquiar com espaçamento da ordem de centímetros
ou decímetros marcada por filmes ou finos “níveis”
lateralmente descontínuos onde se concentra biotita com marcante orientação preferencial, ocasional-

Fotografia 3.57 - Persistência e integridade estrutural da
foliação/bandamento reliquiar do Monzogranito Ponto dos
Volantes. O granito mostra intensa coloração bege. Estação VP193/CL171 (foto do geólogo Reginaldo Santos).

A foliação reliquiar formando estruturas dobradas irregulares e, aparentemente, desarmônicas,
típicas de terrenos migmatíticos, denotando um estado plástico do material, é também observada.
A presença de restitos de biotita xisto/gnaisse
granitizados (migmatizados) relacionados às rochas
graníticas (estações CH390 e CH490, por exemplo) e a
disposição do bandamento composicional/foliação reliquiar indicam uma derivação das rochas da unidade
diretamente de um protólito metassedimentar. A observação de pontos de fusão parcial nos biotita xistos/
gnaisses do Grupo Macaúbas somada à proximidade
espacial desta unidade com os monzogranitos Ponto
dos Volantes no norte da área, sugerem que, pelo menos em parte, estes metassedimentos podem ter sido
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da e/ou cordierita e quartzo. Este material apresenta
passagens bruscas para o Monzogranito São Joanico que os envolve e, na descrição desta unidade, é
referido como granada e/ou cordierita leucogranito
(Fotografias 3.59 e 3.60).
Esta associação assemelha-se à stictolithic (fleck) structure, conforme apresentado em MEHNERT
(1968) e ASHWORTH (1985), sendo caracterizada por
“...minerais máficos concentrados em manchas envolvidas por um halo pobre em minerais máficos...”. Em
concordância com MEHNERT (1968), as feições petrográficas da rocha envolvente (Monzogranito São Joanico) não variam com a distância dos halos félsicos.

mente com sillimanita e agregados de granada associados, limitando áreas com textura isotrópica. Na
estação VP241, observa-se uma estrutura “bandada”
reliquiar dada por faixas regulares de espessura milimétrica a centimétrica geradas por sutis variações
nas proporções de biotita (Fotografia 3.58).
No diagrama de STRECKEISEN (1976), de um
total de 9 amostras, 8 se posicionam no campo dos
monzogranitos e 1 no dos sienogranitos (ver Capítulo
4 – Petrologia e Litoquímica).
A biotita tem fração modal usual entre 4 e 6%.
Microclina prepondera largamente sobre o ortoclásio e micropertita é comumente observada. A granada ocorre em cerca de 50% dos afloramentos descritos, mas sempre em proporções bem inferiores
a 1%, sendo, em muitos casos, de difícil localização
nos lajedos. Ocorre como finos cristais disseminados
ou concentrados formando agregados milimétricos
a centimétricos. Zircão e apatita são minerais acessórios observados. Minerais opacos são raros. A sillimanita é observada apenas na estação VP229, concentrada nos planos da foliação reliquiar, juntamente
com a biotita, ou disseminada pela rocha. Moscovita
é observada em todas as lâminas delgadas, em proporção menor que 1%, em alguns casos parecendo
associar-se a um processo de substituição de plagioclásio por k-feldspato, ocorrendo como lamelas placoidais, a exemplo do observado no Monzogranito
Ponto dos Volantes. Na estação VP225 ocorre turmalina negra em proporção bem menor que 1%.

Fotografia 3.59 - Porções de granada leucogranito, com
cordierita subordinada, envolvidas pelo Monzogranito
São Joanico. Estação VP241.

Fotografia 3.58 - Caráter porfiróide e estrutura bandada
reliquiar do Monzogranito São Joanico. Estação VP241.

Fotografia 3.60 - Porções de cordierita leucogranito, com
granada subordinada, envolvidas pelo Monzogranito São
Joanico. Estação VP241.

É bastante freqüente, de forma dispersa nas
rochas da unidade, a ocorrência de porções irregulares, alongadas, lenticulares ou arredondadas,
com dimensões de centímetros a poucos decímetros de material quartzo-feldspático sem biotita ou
com quantidade muito restrita deste mineral, de cor
branca, isotrópicas e de granulação média ou, secundariamente, grossa, envolvendo agregados de grana-

Apesar de ocorrerem em várias estações, VP’s
229, 239, 241, 243, 244, 246, 247 e 258, os granada e/ou cordierita leucogranitos são de difícil amostragem para estudos micropetrográficos devido às
suas dimensões reduzidas e aos afloramentos em
forma de lajedos. Duas lâminas delgadas das esta-
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ções VP241 e VP247 são classificadas como granada
monzogranito com biotita (2%), com textura granular
alotriomórfica.
Veios pegmatíticos são raros na unidade, tendo
sido observados apenas nas estações VP240, VP246,
VP259 e nas proximidades da estação VP244. Sua espessura é normalmente centimétrica a decimétrica e
os minerais presentes são quartzo, feldspatos, biotita
e/ou moscovita, podendo ocorrer granada.
Nas estações VP226, VP240, VP241, VP244,
VP246 e VP258, as rochas da unidade são cortadas por
veios normalmente tabulares, por vezes lenticulares
ou sinuosos, de espessura centimétrica a decimétrica,
de granito cinza ou cinza-rosado, de granulação fina
a média, isotrópico ou com biotita orientada, constituído por quartzo, feldspatos e 3 a 5% de biotita (Fotografia 3.61). A amostra VP226A é classificada como
um biotita monzogranito aplítico com textura granular
alotriomórfica. Estas rochas podem ser correlacionadas com os veios graníticos tardios que cortam o Monzogranito Ponto dos Volantes (ver neste relatório),
bem como com as unidades mapeadas por MOREIRA
(2000) no leste de Minas Gerais.

Petrogênese, petrologia
O Monzogranito São Joanico tem grande similaridade petrográfica com o Monzogranito Ponto dos
Volantes, tendo como principais diferenças deste a
raridade da sillimanita e da foliação reliquiar, bem
como a ocorrência comum dos granada e/ou cordierita leucogranitos. As duas primeiras diferenças devem refletir variações composicionais e texturais dos
seus protólitos sedimentares/metassedimentares.
A foliação reliquiar observada na estação VP229
representa o resíduo do processo de fusão parcial que
gerou as rochas da unidade. A raridade desta estrutura
na unidade pode, também, indicar uma taxa de fusão
parcial relativamente mais alta, suficiente para consumir este resíduo. O bandamento reliquiar observado
na estação VP241 reflete uma estrutura do protólito
sedimentar/metassedimentar destas rochas.
As observações de campo mostram que os granada e/ou cordierita leucogranitos se formaram in
situ, apresentando, muito restritamente, sugestões de
alguma mobilidade dentro do corpo do Monzogranito
São Joanico envolvente. A ausência ou a baixa concentração de biotita nos halos félsicos dos granada e/ou
cordierita leucogranitos observada nas diversas exposições (Fotografia 3.59), bem como a associação espacial destas rochas com “bandas” mais ricas em biotita (Fotografia 3.58), se formando no prolongamento
destas (estação VP241), indica que os minerais cordierita e/ou granada se formaram através de reações que
envolveram o consumo da biotita, possibilitando a formação dos halos félsicos. A comum associação de granada com biotita observada nas lâminas delgadas das
estações VP241 e VP247, com a granada poiquilítica
envolvendo cristais de biotita e com sinais de reação
entre ambas, corroboram a proposta acima (Fotografia 3.62). A relação espacial destas rochas com zona
fraturada, observada apenas na estação VP244, sugere que, neste ponto, a ação de fluidos possa ter tido
algum papel na sua geração (Fotografia 3.63).

Fotografia 3.61 - Veio de granito fino cortando o Monzogranito São Joanico. Estação VP226.

Fotografia 3.62 - Fotomicrografias mostrando A) biotita (bt) reagindo com a granada
(grd). Luz plano-paralela; B) mesma exposição anterior com polarizadores cruzados.
Lâmina VP241B; C) biotita sendo consumida
pela granada. Luz plano-paralela. Lâmina
VP247; D) biotita, sillimanita (sill) e moscovita (mus) em reação antes de serem consumidas pela granada. Lâmina VP247. Polarizadores cruzados.
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cm e mostrando orientação aleatória ou, localmente,
preferencial, neste caso marcando uma textura de
fluxo magmático. Os fenocristais têm, comumente,
uma distribuição espacial irregular gerando, em uma
mesma exposição, termos que variam de não porfiríticos a porfiríticos. A granulação é média e as rochas
são isotrópicas ou, localmente, mostram uma tênue
foliação dada pela orientação da biotita. Na estação
VP268 observa-se uma foliação reliquiar marcada por
filmes lateralmente descontínuos de biotita orientada, por vezes com sillimanita associada, subordinada a áreas com textura isotrópica. A análise de duas
lâminas delgadas mostra textura alotriomórfica inequigranular e composição modal monzogranítica.
A biotita tem fração modal entre 4 e 5%. Microclina é o principal feldspato potássico e micropertita é
observada em lâmina delgada. A sillimanita é descrita
apenas na estação VP268 associada à biotita nos planos da foliação reliquiar. Na estação VP275 ocorrem,
localmente, finos minerais oxidados interpretados
como granadas. Moscovita é observada na estação
VP268, tanto na escala mesoscópica quanto microscópica, em proporção menor que 1%. Em lâmina delgada (VP268.2), a moscovita ocorre como lamelas
placoidais incluindo cristais de sillimanita fibrosa e recobrindo plagioclásio, o qual é parcialmente substituído por feldspato potássico, a exemplo do observado
no Monzogranito São Joanico e Ponto dos Volantes.
Zircão e apatita são minerais acessórios presentes.
Veios pegmatíticos ocorrem em todas as estações descritas, não sendo, entretanto, importantes
em termos quantitativos. São tabulares ou lenticulares, com espessuras centimétricas a decimétricas ou
ocorrem como bolsões irregulares com dimensões
maiores da ordem de 2 a 3 m, como observado na estação VP271. Têm estrutura interna homogênea e os
minerais presentes são quartzo, feldspatos, moscovita e/ou biotita, podendo ocorrer turmalina negra.

Fotografia 3.63 - Porções de cordierita leucogranito posicionadas ao longo de plano de fratura N-S/subvertical
para oeste no Monzogranito São Joanico. Estação VP244.

3.2.3.14 - Monzogranito Teste (Єγ3Ste)
Introdução
A unidade foi definida neste projeto, tendo
sido cartografada no extremo centro-sul da Folha
Itaobim, ocupando uma área de cerca de 50 km2. O
nome Teste corresponde a um córrego que corta a
unidade.
Melhores exposições
Boas exposições ocorrem na bacia do córrego
do Teste (estações VP266, VP269, VP270 e VP271) e
nas cabeceiras do córrego Santa Rita (estações VP267
e VP268).
Relações de contato
Os contatos com os xistos do Grupo Macaúbas
não são observados devido ao manto de intemperismo sempre presente nestas regiões. Os contatos com
os monzogranitos Ponto dos Volantes e São Joanico,
do mesmo andar estratigráfico, estão, normalmente,
encobertos por formações superficiais. Algumas similaridades petrográficas entre estas unidades graníticas
Єγ3S sugerem que elas possam ter se derivado de protólitos metassedimentares similares, apenas com pequenas variações composicionais/texturais entre si.

Petrogênese, petrologia
A exemplo dos monzogranitos Ponto dos Volantes e São Joanico, o Monzogranito Teste compreende granitos crustais do tipo-S. Em contraste com
o Monzogranito Ponto dos Volantes, a foliação reliquiar e a sillimanita são raras no Monzogranito Teste,
o que pode ser um reflexo de diferenças composicionais e texturais dos seus protólitos sedimentares/
metassedimentares.
A observação de pontos de fusão parcial nos
biotita xistos/gnaisses do Grupo Macaúbas, somada
à proximidade espacial desta unidade com o Monzogranito Teste, sugerem que, pelo menos em parte, estes metassedimentos podem ter sido a fonte
para a geração, através de anatexia parcial, desta
unidade granítica.

Litologias
Genericamente, a unidade constitui-se de biotita monzogranito porfirítico a não porfirítico. Compreende rochas graníticas brancas ou cinza-claras. A
textura é, normalmente, porfirítica com fenocristais
de feldspato potássico subédricos a euédricos com
maior dimensão variando de 1 a 4 ou, localmente, 5
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3.2.3.15 - Granito Timorante (Єγ3Sti)
Introdução
Constitui um batólito alongado na direção
NE-SW, a sudoeste da cidade de Jequitinhonha
e com cerca de 475 km2 de área de exposição. O
nome provém de uma fazenda situada na Folha
Joaíma e foi adotado pela primeira vez neste projeto. A área de exposição na Folha Joaíma está, em
grande parte, recoberta por sedimentos recentes
e formações superficiais e as exposições, aí, são
mais raras. Na Folha Jequitinhonha, bem como na
Folha Almenara, sua superfície está, em grande
parte, dissecada pelos afluentes da margem direita do rio Jequitinhonha e, aí, as exposições são
mais freqüentes, podendo formar lajedos com dezenas a centenas de metros de diâmetro e morros
de encostas lisas com perfil convexo, desnudas ou
com cobertura elúvio-coluvial.

Fotografia 3.64 - Granito Timorante venulado por cordierita leucogranito tipo Água Branca. Estação CP312 (pedreira
abandonada no perímetro urbano de Jequitinhonha).

Litologias
Em termos gerais, a unidade é composta por
granito cinza-claro, eventualmente creme, de grão
médio ou, localmente, grosso, porfirítico a porfiróide,
isotrópico ou com discretos domínios foliados de grão
fino similares aos granitos NP3γ2S (ou herdados do
protólito gnáissico) e com vênulas ou corpos maiores
de leucogranito similar ao Granito Água Branca.
Nos planos de foliação pode ocorrer sillimanita orientada. A granada ocorre como grãos ou nódulos dispersos, com milímetros até pouco mais de
1 cm de diâmetro, eventualmente até 3 ou 4 cm.
Está frequentemente associada a mobilizados félsicos, geralmente nucleando e sendo envolvida por
domínios brancos quartzo-feldspáticos em forma
de olhos, onde a biotita foi totalmente consumida.
É conspícua na unidade e varia de pouco freqüente
a abundante, embora em domínios mais restritos
possa parecer ou estar ausente. A cordierita é negroazulada, geralmente em nódulos centimétricos ou
massas alongadas irregulares e de aspecto esfarrapado, com milímetros ou centímetros de espessura e
centímetros a decímetros de comprimento, podendo
também formar aglomerados isolados na massa granítica, sendo de distribuição ampla e, provavelmente, também retratando uma feição composicional do
protólito. Pode ser abundante e envolver ou se associar à granada. Em um ou outro local parece ocorrer
moscovita primária em palhetas finas disseminadas,
embora o mais comum seja ser produto de alteração. Os fenocristais de K-feldspato são cinza-claros a
brancos, idiomórficos, com tamanhos variando entre
1 e 3 cm. Distribuem-se de maneira irregular, em faixas ou zonas difusas alternadas com espessuras (ou
larguras) da ordem de decímetros a metros onde são
restritos a abundantes, orientados ou sem orientação preferencial aparente. Também podem ter distribuição aleatória e quantidades variadas por todo
o afloramento. Onde existe menor quantidade de

Melhores exposições
Boas exposições encontram-se ao longo da rodovia BR367, nas estações PJ178, PJ179, PJ181, JB61
e JB185, e da MG105, na estação PJ182, e desviandose desta para oeste, na estação PJ168.
Relações de contato
As relações de contato intrusivo com o
Granito Fazenda Ipanema (Єγ5Ifi) podem ser
notadas nas cabeceiras dos córregos Limoeiro
e Marinho e ribeirão Santo Antônio, na Folha
Almenara. Também com os granitos Ilha Alegre
(Єγ5Iia) e Fazenda Liberdade (Єγ5Il), os contatos são intrusivos. Com os paragnaisses do
Complexo Jequitinhonha presume-se um contato transicional, apesar da dificuldade de sua
observação direta. Com os granitos Maranhão
(NP3γ2Sma) e Cananéia (NP3γ2-3Sca), os contatos são transicionais.
Na Folha Jequitinhonha observa-se que o contato entre os granitos Timorante e Maranhão pode
não mostrar tanta clareza, mas percebe-se que é gradativo, transicional, muitas vezes surgindo dúvida do
real tipo a ser cartografado. O contato entre os granitos Timorante e Água Branca (Єγ3Sab) pode ser transicional ou brusco, como ao longo da BR367, onde
se mapeou predominâncias de uma ou outra fácies.
Ocorrem situações claras em que o tipo Água Branca
penetra como vênulas o Timorante (Fotografia 3.64)
ou este constitui manchas, aparentemente residuais,
naquele. Em algumas situações ocorrem salbandas
biotíticas no contato entre essas duas unidades. A
indicação de campo é de que o Granito Timorante é
um pouco mais velho que o Água Branca, fato corroborado pela geocronologia.
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Petrogênese, petrologia
As rochas da unidade correspondem a granitos crustais, tipo-S, o que é indicado pela presença
de granada, cordierita e sillimanita.

fenocristais, podem ocorrer concentrações de biotita
que lembram restos do protólito. Todos esses limites
são transicionais.
Verifica-se íntima associação entre granito
cinza, fino a médio, foliado com restitos de paragnaisse (tipo NP3γ2S) e granada granito cinza,
médio, isotrópico e porfirítico a porfiróide (tipo
Timorante), ambos venulados por massas irregulares de cordierita-granada leucogranito médio
(tipo Água Branca). Um excelente exemplo é a pedreira desativada da Minas Brita, situada no perímetro urbano de Jequitinhonha (estação CP312).
Para efeito de cartografia se adotou o critério da
fácies predominante.
Em certos locais pode ser abundante uma
fácies pegmatóide com biotita, como na rodovia
MG105 (estação CP274).
Ao microscópio, o Granito Timorante apresenta composição modal usual sienogranítica ou monzogranítica no diagrama QAP (STRECKEISEN, 1976) e
textura alotriomórfica equigranular ou inequigranular (ver Capítulo 4 - Petrologia e Litoquímica). Por se
tratar de rocha com agregados de granada e/ou cordierita geralmente centimétricos e de distribuição irregular, as representações volumétricas em lâminas
delgadas ficam prejudicadas.
O quartzo tem extinção ondulante e pode
mostrar bandas de deformação e subgranulação.
A microclina apresenta inclusões de plagioclásio, quartzo e biotita. A reação com o plagioclásio pode produzir quartzo e moscovita. O ortoclásio é, em parte, pertítico a micropertítico, com
inclusões globulares de quartzo corroído, biotita e
plagioclásio. O plagioclásio é de composição oligoclásio, se mostra com macla polissintética, muitas
vezes muito apagada, ou sem macla e localmente
é antipertítico.
A biotita tem pleocroísmo marrom-avermelhado a castanho-amarelado ou bege e mostra alteração
para moscovita. A moscovita também se associa ao
plagioclásio, como elemento secundário. Também
ocorre no interior de grãos de microclina, em aspecto esqueletal acompanhando os planos da macla em
grade ou cortando o limite entre dois grãos, sugerindo origem primária.
Granada, cordierita e sillimanita ocorrem, preferencialmente, em domínios de mobilizados félsicos
(leucogranito) que estariam, mais apropriadamente,
representando a fácies de granito tipo Água Branca.
Restitos de paragnaisse ocorrem localmente,
usualmente na forma de pequenas lâminas biotíticas
com sillimanita ou de corpos estreitos, geralmente
centimétricos (Fotografia 3.65). A sillimanita pode
ocorrer em cristais prismáticos orientados segundo a
foliação gnáissica, ressaltada pela biotita e quartzo.

Idade
Novos dados geocronológicos obtidos no projeto (U-Pb, LA-ICPMS em zircão) revelam para o Granito Timorante (estação CP262) uma idade de 541±5
Ma (MSWD=0.21), considerada de cristalização do
magma anatético. Uma idade aparente 206Pb/238U de
833±14 Ma (1σ), obtida em núcleos herdados detríticos em zircões, é interpretada como representando
a idade de cristalização da fonte granitóide que originou a sedimentação precursora do Granito Timorante (SILVA, 2007).

Fotografia 3.65 - Restitos e “fantasmas” de granada-biotita gnaisse no Granito Timorante. Estação CP312.

3.2.4 - Magmatismo Pós-Colisional (Tipo-S)
3.2.4.1 - Introdução
As rochas graníticas representantes do magmatismo pós-colisional tipo-S - Єγ4S se correlacionam à Suíte G4 de PEDROSA-SOARES et al. (2001),
sendo relacionadas ao colapso do Orógeno Araçuaí.
Estudando estas rochas na Folha Itaobim, SÁ
(1977) as classifica como granitos com biotita e/ou
moscovita com concentrações de Li, Cs e Be consideravelmente superiores à média de granitos normais
da crosta, atribuindo-lhes um vínculo genético com
os pegmatitos mineralizados da região. O autor relata a ocorrência de corpos graníticos irregulares, com
dimensões aflorantes de dezenas a centenas de metros, ocorrendo nas bordas dos maciços ou mesmo
afastados destes, mostrando grande variação textural, de granítica a pegmatítica, caracterizados pela
abundância de turmalina negra. Estes corpos são denominados de “Granitos Pegmatóides”, os quais, em
função de suas atribuições mineralógicas e texturais,
são interpretados pelo autor como termos petrologi-
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Pegmatóide” é usada pelos autores num contexto
similar ao de SÁ (1977), para definir corpos de dimensões variáveis, de centenas de metros a vários
quilômetros, de rochas homófanas de granulação
grosseira, mas muito variada, sem o zonamento típico dos grandes pegmatitos, contendo, comumente,
uma fácies de albita-turmalina granitóides de grão
fino associada. Estas rochas são interpretadas como
resíduos silicatados que migraram para as cúpulas
dos corpos graníticos. A moscovita dos leucogranitos
a 2 micas é interpretada como um produto de substituição da biotita, microclina e fibrolita, sendo relacionada a processos metassomáticos deutéricos.
O magmatismo Єγ4S está presente no extremo oeste da área do projeto. Tem importante área
de ocorrência no centro e no centro-sul da Folha
Itaobim, bem como na sua metade ocidental. Na
Folha Comercinho é representado por três corpos
distintos, dois deles na porção noroeste da folha e
o terceiro, na sua porção oeste-sudoeste. Foi subdividido em corpos, sem, necessariamente, a conotação de plutons ou unidades de movimentação, aos
quais podem associar-se fácies ígneas ou residuais.
Os granitos individualizados são Teixeirinha, Fazenda
Areão, Quati, Córrego da Chuva e Murici. Pequenos
corpos formados ou ricos em líquidos residuais silicatados foram denominados de Granito Lagoa da Espera, Pegmatito Córrego Taquaral e Leucogranitóide
Campestre, os quais incluem material com textura
granítica e pegmatítica.
A observação de extensas exposições de material com textura granítica e pegmatítica ocorrendo
associados, por vezes mostrando contatos difusos e
gradacionais entre si, bem como de extensas porções
com textura pegmatítica e sem o zonamento típico
dos grandes pegmatitos é bastante comum no domínio do magmatismo Єγ4S. Estes tipos petrográficos
se encaixam na definição de “Granitos Pegmatóides”
utilizada por SÁ (1977), na Folha Itaobim, e PEDROSA-SOARES (1997), na Folha Araçuaí.
Segundo SÁ (1977), os “granitos pegmatóides”
ocorrem como corpos posicionados nas bordas dos
maciços graníticos ou pouco afastados destes, sendo considerados como termos intermediários entre
os termos “puramente” graníticos e os pegmatitos
deles derivados. Estas proposições combinam com
o modelo de derivação e cristalização de pegmatitos
graníticos proposto por JAHNS; BURNHAM (1969).
“Granitos pegmatóides” são observados, localmente, na fácies 1 (estação VP291) e na fácies 2
(estação VP283) do Granito Teixeirinha e, mais comumente, no Leucogranitóide Campestre. A fácies 3 do
Granito Teixeirinha, bem como a fácies 2 do Granito
Fazenda Areão e o Granito Lagoa da Espera se constituem em autênticos “granitos pegmatóides”, con-

camente intermediários entre os granitos e os pegmatitos a eles associados.
CORREIA-NEVES et al. (1983) usam também a
denominação de “Granitos Pegmatóides” para designar um conjunto de rochas similares às de SÁ (1977),
na região de Coronel Murta, na Folha Araçuaí, a oeste. Segundo os autores, trata-se de rochas com textura grossa, a exemplo dos pegmatitos, que ocorrem
em afloramentos de dimensões muito superiores aos
dos maiores pegmatitos e que não apresentam o zonamento interno comum aos grandes corpos pegmatíticos. Os autores, como SÁ (1977), acreditam que
estes representem fases intermediárias entre os granitóides intrusivos e pegmatitos da região.
Parte do magmatismo Єγ4S cartografado neste
trabalho, posicionada a norte do rio Jequitinhonha é
agrupada por FONTES et al. (1978) na unidade pЄgr7
do Complexo Granitóide, constituída por rochas de
natureza granítica e granito-gnáissicas, e por PERILLO
(1995), na unidade PSγ1, constituída por granitognaisses peraluminosos migmatizados; as áreas de
ocorrência na Folha Comercinho foram incluídas no
Granito Água Boa, de PERILLO (1995); já a área posicionada a sul do rio Jequitinhonha, FONTES et al.
(1978) incluem na unidade “Rochas Intrusivas” (γ),
a qual compreende uma fácies a 2 micas, e PERILLO
(1995), na unidade “Granitos Tipo Itinga” (ЄPγ), composta por biotita granitos. SILVA et al. (1987) englobam as rochas desta unidade na “Suíte Intrusiva Itinga”, de idade cambriana, pós-tectônica, constituída
por biotita e/ou moscovita granitos.
No mapa geológico do Brasil, SCHOBBENHAUS
et al. (1984) englobam parte destas rochas no domínio informal dos “Granitóides (PPγ)”, relacionados à
fase tardia ou pós-tectônica do Ciclo Brasiliano na
Faixa Móvel Araçuaí, de idade próxima ao limite Neoproterozóico/Fanerozóico.
No mapa geológico de Minas Gerais, PEDROSASOARES et al. (1994) englobam parte destas rochas
no grupo dos “Granitos Intrusivos”, tardi a pós-tectônicos da Faixa Araçuaí, de idade neoproterozóica ou
mais nova.
As rochas do magmatismo Єγ4S cartografadas
neste trabalho no noroeste da Folha Itaobim e em
parte da Folha Comercinho têm continuidade física
para oeste, adentrando as folhas Araçuaí e Salinas,
com o Batólito Itaporé (PEDROSA-SOARES, 1997);
(PEDROSA-SOARES; OLIVEIRA, 1997), constituído por
biotita granitos, leucogranitos a 2 micas e granitos
pegmatóides, aos quais associam-se pegmatitos mineralizados. Esse batólito já havia sido estudado por
autores como CORREIA-NEVES et al. (1982); PEDROSA-SOARES (1984); MONTEIRO (1986); DUTRA et al.
(1986); PEDROSA-SOARES; SIGA JR. (1987) e PEDROSA-SOARES et al. (1987). A denominação “Granito
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forme definição de SÁ (1977), os quais se caracterizam por associações de rochas com textura granítica
e pegmatítica, podendo predominar uma ou outra.
Já no Pegmatito Córrego Taquaral, as observações
efetuadas apontam para uma ampla predominância
de fácies pegmatíticas sobre graníticas, as quais não
apresentam zonamento interno.
“Granitos pegmatóides” não mapeáveis na
escala do trabalho são observados com frequência
em domínios da Formação Salinas e do Grupo Macaúbas, normalmente próximos aos grandes corpos
intrusivos do magmatismo Єγ4S, com o qual têm um
vínculo genético.
Destaca-se a área do alto vale do córrego Tesoura (sudoeste da Folha Itaobim), onde pequenos
corpos de moscovita granitos com turmalina, alguns
podendo conter raros berilos verde-azulados, lepidolita e granada, comumente com porções pegmatíticas associadas, com as quais podem apresentar
contatos gradacionais, intrudem os xistos da Formação Salinas (estações VP18, VP22 e VP24). “Granitos
pegmatóides” ocorrem também no extremo sul da
Folha Itaobim, em domínios do Grupo Macaúbas,
como pequenos corpos de granito com moscovita,
turmalina negra e raras turmalinas verdes e rosas,
os quais gradam para porções pegmatíticas, sendo
o conjunto intrusivo nos metassedimentos (estações
VP70, VP73, VP77 e no entorno da VP131). No trecho
de exposição do Grupo Macaúbas ao sul de Itinga,
ao longo da bacia do córrego Teixeirinha, os “granitos pegmatóides” são também muito frequentes,
intrudindo os metassedimentos. Correspondem a
uma associação de rochas graníticas e pegmatíticas,
ambas com turmalina negra e moscovita, mostrando
contatos bruscos ou, localmente, gradacionais entre
si (estações CL81 e CL85). Na estação VP300, logo a
norte de Taquaral, também ocorre uma boa exposição de um “granito pegmatóide”.
Neste trabalho, os “granitos pegmatóides”
descritos são interpretados como porções de magma rico em fluidos residuais oriundos do processo
de cristalização fracionada. As frequentes passagens
gradacionais observadas entre termos graníticos e
pegmatíticos são entendidas como o “congelamento” de segregações locais de material rico em voláteis dentro do sistema ígneo/hidrotermal.
O magmatismo Єγ4S é o gerador dos pegmatitos mineralizados do Campo Pegmatítico de Itinga
(ver Capítulo 8 - Recursos Minerais).
Nas áreas de contato com os metassedimentos
do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas é comum
as rochas da unidade mostrarem um relevo íngreme

em pequenas serras e pontões que se destacam dos
terrenos baixos daquelas rochas. Nos domínios mais
internos da unidade desenvolvem-se vales com encostas suaves comumente recobertas pelas superfícies de aplainamento cenozóicas, podendo, ou não,
ocorrer depósitos da Unidade Serra do Tombo entre
elas. Os solos oriundos das rochas da unidade são,
normalmente, brancos e arenosos.
3.2.4.2 - Relações de contato
As rochas relacionadas ao magmatismo Єγ4S
apresentam contatos intrusivos com os metassedimentos do Grupo Macaúbas e Formação Salinas.
A relação intrusiva com os metassedimentos é
indicada por:
- ausência de marcadores, nas rochas graníticas,
dos eventos tectono-metamórficos registrados nos metassedimentos, tais como estruturas tectônicas planares penetrativas, recristalização metamórfica, etc;
- desenvolvimento de superfícies de fluxo
magmático nas bordas dos corpos graníticos, paralelamente à superfície de contato;
- reorientação da foliação dos metassedimentos nas proximidades dos contatos, tendendo a se
posicionar paralelamente a estes;
- passagens bruscas de um domínio para o outro;
- apófises graníticas e pegmatitos intrudindo
as rochas metassedimentares;
- xenólitos de metassedimentos nas rochas
graníticas;
- registro de metamorfismo e metassomatismo de contato nas rochas metassedimentares.
Na estação VP332 tem-se ótima exposição do
contato com os metassedimentos, mostrando feições
típicas dos “migmatitos de injeção” (Fotografia 3.66).

Fotografia 3.66 - Feições típicas dos “migmatitos de
injeção” na zona de contato entre os xistos Macaúbas (escuro) e granitos do magmatismo Єγ4S. Estação VP332.
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Genericamente, a unidade constitui-se de
monzogranito a 2 micas. Compreende rochas graníticas brancas ou, secundariamente, cinza-claras, com
textura granular hipidiomórfica ou alotriomórfica,
granulação média com variações locais para grossa ou
fina, equigranulares ou, localmente, com tendência
porfirítica. São isotrópicas ou com foliação variando
de tênue a conspícua, essa última preferencialmente nas bordas dos corpos, marcando uma superfície
de fluxo magmático laminar gerada, principalmente,
pelo alinhamento da biotita e da moscovita. Esta superfície tende, algumas vezes, a se paralelizar à superfície de contato com os metassedimentos encaixantes, como bem se observa no corpo no extremo
sul da Folha Itaobim, próximo à localidade de Jirau
(Fotografia 3.67).

A estruturação geral nordeste-sudoeste dos
metassedimentos da Formação Salinas na Folha Itaobim é bastante perturbada pelo posicionamento
dos granitos Єγ4S. Um exemplo notável ocorre a
leste de Barreiros, entre este povoado e o grande
corpo intrusivo do Granito Teixeirinha, onde a xistosidade e a clivagem dos xistos Salinas assumem
uma orientação norte-sul, controladora do posicionamento de pegmatitos mineralizados (ver Capítulo
8 - Recursos Minerais). Também na região de Santa
Clara é notável a reorientação dos xistos segundo a
direção leste-oeste, se paralelizando às bordas do
corpo do Granito Teixeirinha. A inflexão da xistosidade dos xistos Macaúbas logo a norte do corpo
do Granito Fazenda Areão (extremo oeste da Folha
Itaobim), originalmente posicionada próximo de
nordeste-sudoeste, é também reflexo da intrusão
deste corpo, sendo facilmente observada no mapa
geológico da folha.
A observação dos contatos com o Monzogranito Ponto dos Volantes é impossibilitada pelo intenso
intemperismo e pela presença de coberturas sobre
eles. Indiretamente pode-se inferir o caráter intrusivo das rochas Єγ4S, com base em feições geológicas
observadas no campo (ver descrição do Monzogranito Ponto dos Volantes, neste capítulo).
3.2.4.3 - Idade e correlação
O magmatismo pós-colisional tipo-S - Єγ4S
descrito neste trabalho é correlacionado à Suíte
G4 de PEDROSA-SOARES et al. (2001), para a qual
os autores atribuem uma idade cambriana. Este
magmatismo é relacionado à fase de colapso do
Orógeno Araçuaí. BASÍLIO et al. (1998) apresentam idades de cristalização Pb-Pb (evaporação)
de zircões de 530 + 8 Ma. para granitos atribuídos
a esta suíte.
Dados geocronológicos U-Pb em zircão gerados neste projeto apontam idade de cristalização do
Granito Teixeirinha compatível com os dados da literatura (ver descrição da unidade).

Fotografia 3.67 - Superfície de fluxo magmático laminar
no Granito Teixeirinha gerada pelo alinhamento das
micas. Estação VP127.

No diagrama de STRECKEISEN (1976), as
amostras se posicionam predominantemente no
campo dos monzogranitos, com algumas poucas
amostras no campo dos granodioritos e uma no dos
quartzo monzonitos (ver Capítulo 4 – Petrologia e
Litoquímica). A presença de biotita e moscovita, a
primeira com fração modal usual entre 3 e 7% e a
segunda, entre 2 e 7%, permite classificar as rochas
da unidade como granitos a 2 micas. Microclina é
o feldspato potássico observado e micropertita
ocorre com freqüência. Turmalina negra, granada e
apatita são minerais acessórios comuns. Sillimanita
é muito rara, sempre em proporções menores que
1% (Fotografia 3.68).

3.2.4.4 - Granito Teixeirinha (Єγ4St)
O nome provém do córrego Teixeirinha, que
corre no norte do corpo, ao longo do qual ocorrem
boas exposições. Tem áreas de ocorrência no centro
e sul da Folha Itaobim.
É subdividido nas fácies 1, 2 e 3, descritas a
seguir.
Granito Teixeirinha - Fácies 1 (Єγ4St1)
É a fácies de maior expressão, em termos de
área, na unidade. Ocorre como um grande corpo
com área aproximada de 350 km2 na porção central
e centro-sul da Folha Itaobim. Dois pequenos corpos
afloram a sudoeste do corpo maior.
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Fotografia 3.68 - Close de amostra do granito a 2 micas
Teixeirinha - Fácies 1. Estação VP230.

Na estação VP127 são observadas 2 gerações
de moscovita. A mais antiga posicionada segundo a foliação da rocha, e a outra, discordantemente a esta estrutura (Fotografia 3.69). Nas estações VP181 e VP213,
boa parte da moscovita é tardia relativamente à foliação de fluxo magmático, marcada, principalmente,
pela orientação preferencial da biotita. Excetuando-se
a estação VP187, onde os estudos micropetrográficos
sugerem, localmente, que parte da moscovita formase pela substituição da biotita, todas as demais observações, tanto na meso quanto na micro escala, apontam uma origem primária para a moscovita.

mente mostrando contatos sinuosos com a encaixante,
por vezes ocorrendo como bolsões, quase sempre não
apresentando zonamento interno. Quando o granito
encaixante apresenta foliação de fluxo magmático, os
veios pegmatíticos normalmente cortam esta estrutura. A espessura usual varia de centimétrica a decimétrica, raramente atingindo 1 a 2 metros. Como exceções
têm-se as estações JB368 e JB371, onde os pegmatitos
atingem espessuras em torno de 7 metros, bem como
a estação VP291, onde as manifestações pegmatíticas,
além de muito abundantes, têm extensão aflorante
de dezenas de metros. No pequeno corpo no extremo
sul da Folha Itaobim, na região do Jirau, as espessuras
dos pegmatitos normalmente variam de centimétricas
a poucos metros. A maioria dos corpos mais espessos
posiciona-se próximo às bordas dos corpos graníticos.
Na estação VP187 ocorrem 2 granitos a 2 micas
distintos, diferenciados pelas proporções minerais e
texturas, mostrando uma interação química muito
restrita e localizada, sendo interpretados como porções do mesmo magma cristalizadas em momentos
distintos, com a fácies mais fina (e subordinada no
afloramento) se constituindo em uma provável fácies
de borda fria da intrusão (autólito).
Na estação VP163 ocorre turmalina granito de
granulação média-fina, com rara moscovita e alguma granada, frequentemente associado ao granito
a 2 micas; na estação VP202 ocorre leucogranito de
granulação média-fina, com turmalina por vezes formando agregados de poucos centímetros, com moscovita e biotita em proporção menor que 2% e granada ocasional; na estação VP230 ocorre leucogranito
de granulação média com turmalina negra e rara biotita, localmente associado ao granito a 2 micas.
Petrogênese, petrologia
As rochas da unidade correspondem a granitos crustais, tipo-S, conforme indicado pela presença
de biotita, moscovita, granada e turmalina.
A moscovita nestas rochas é de origem primária,
contrariamente ao observado por MONTEIRO (1986),
PEDROSA-SOARES; SIGA JR. (1987), PEDROSA-SOAREs
et al. (1987) e PEDROSA-SOARES (1997) no Batólito Itaporé, na Folha Araçuaí, a oeste da Folha Itaobim, onde,
pelo menos parte da moscovita dos granitos a 2 micas
tem uma origem metassomática deutérica, sendo produto de substituição da biotita, principalmente.

Fotografia 3.69 - Duas gerações de moscovita no Granito Teixeirinha. A mais antiga posicionada segundo a foliação e a mais nova
truncando esta estrutura (pontos brilhantes). Estação VP127.

Veios pegmatíticos com turmalina negra são comuns na unidade. Têm forma tabular ou irregular, comu-

Idade
Novos dados geocronológicos obtidos no
projeto (U-Pb, LA-ICPMS em zircão) revelam para o
Granito Teixeirinha (estação VP230) uma idade de
523±19 Ma (MSWD=1.04), interpretada como de
cristalização do magma anatético (SILVA, 2007).
Granito Teixeirinha - Fácies 2 (Єγ4St2)
Ocupa área de aproximadamente 45 km2 posicionada no domínio sul do corpo principal da fácies 1
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da unidade, com o qual tem contatos delimitados de
natureza aproximada, sendo o seu ramo sudoeste,
de localização menos precisa devido às más condições de acesso.
Genericamente, a unidade constitui-se de
monzogranito a 2 micas com alta variação na proporção das micas e com freqüente turmalina negra.
Compreende rochas graníticas brancas ou, secundariamente, cinza-claras, apresentando, localmente,
tom bege ou amarelo-claro. Têm textura equigranular hipidiomórfica a alotriomórfica, com granulação
média, por vezes tendendo a grossa, são isotrópicas
ou com foliação de fluxo magmático marcada pelo
alinhamento das micas.
No diagrama de STRECKEISEN (1976), uma
amostra da unidade se posiciona no campo dos monzogranitos e outra no dos granodioritos. Normalmente, a presença de biotita e moscovita permite classificar as rochas da unidade como granitos (s.l.) a 2
micas, entretanto, a grande variação nas proporções
das micas, não raro, gera termos onde uma ou outra
mica é bastante subordinada ou mesmo ausente. Em
termos gerais, tanto a biotita quanto a moscovita têm
sua freqüência mais comum em torno de 4%. Microclina é o feldspato potássico presente e micropertita
ocorre subordinadamente. Turmalina negra é um mineral característico, normalmente com proporções
entre 1 e 3%, podendo ocorrer disseminada ou em
concentrações centimétricas irregulares ou em forma de bastões, juntamente com quartzo e feldspato,
dando um aspecto pintado à rocha. Sob observação
persistente e detalhada, se consegue identificar raros cristais de turmalina verde dispersos. A granada
é um mineral acessório comum.
Veios pegmatíticos com turmalina negra são
muito abundantes. Têm forma tabular ou irregular.
A espessura usual varia de centimétrica a poucos
metros. Na estação VP283, as manifestações pegmatíticas têm extensão aflorante de aproximadamente
300 metros.
Na estação VP287 ocorre turmalina granito branco, de granulação média, isotrópico, com menos de 1%
de micas (biotita e moscovita). Nas estações VP289 e
VP290 ocorre biotita granito cinza-claro, de granulação
fina/média, isotrópico, com rara moscovita e granada,
podendo conter ou não, concentrações milimétricas a
centimétricas de turmalina negra; sua relação de contato com o granito a 2 micas, que caracteriza a unidade,
não é observada. Também na estação VP290 são observados veios de leucogranito com biotita, de granulação
média-fina, isotrópicos, tabulares ou comumente com
contatos sinuosos, com espessura de até 1 m cortando
a foliação dos granitos a 2 micas.

gra nas rochas graníticas e a maior proporção e potência de veios pegmatíticos observados na fácies 2,
além da sua alta variação na proporção das micas,
constituem-se nas suas principais diferenças da fácies
1. A maior proporção de turmalina e de veios pegmatíticos na fácies 2 implica em uma maior afluência de
líquidos magmáticos mais evoluídos no seu domínio,
o que, somado ao seu posicionamento espacial, permite interpretá-la como uma provável fácies de cúpula
do corpo principal da fácies 1, para onde migraram,
preferencialmente, os líquidos residuais do processo
de cristalização magmática ora em curso.
Granito Teixeirinha - Fácies 3 (Єγ4St3)
Ocupa uma pequena área de aproximadamente 2 km por 0,5 km na extremidade sudoeste do corpo principal da fácies 1 da unidade, com o qual tem
contatos delimitados de natureza aproximada.
Genericamente, a unidade constitui-se de turmalina monzogranito com material fracionado (pegmatítico) abundante. Compreende turmalina monzogranito rosa-claro ou branco, com textura granular
alotriomórfica, granulação média a fina e isotrópico.
A turmalina negra tende a concentrar-se em bolsões
ou “níveis” centimétricos com limites difusos onde,
raramente, também concentra-se a moscovita, sempre em proporção menor que 1% (Fotografia 3.70).
Microclina e micropertita são observadas. Granada
e biotita ocorrem disseminadas com frequência menor que 1%. Veios pegmatíticos com turmalina negra
são abundantes, normalmente perfazendo cerca de
50% da área aflorante nos lajedos, tendo espessura
centimétrica a até poucos metros, formas tabulares,
sinuosas ou irregulares e, comumente, contendo
xenólitos de metassedimentos. Por vezes, os granitos com turmalina mostram uma gradação textural
até termos pegmatíticos ricos em turmalina negra.
Granitos a 2 micas ocorrem subordinadamente. O
conjunto descrito corresponde aos “Granitos Pegmatóides”, segundo a conceituação de SÁ (1977).

Petrogênese, petrologia
As fácies 1 e 2 do Granito Teixeirinha são bastante similares. A maior freqüência de turmalina ne-

Fotografia 3.70 - Fotomicrografia mostrando zonas com
concentração de turmalina e alguma moscovita em turmalina granito da fácies 3 do Granito Teixeirinha. Estação
VP175. Polarizadores cruzados.
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Petrogênese, petrologia
A predominância de corpos pegmatíticos e de
turmalina granito neste domínio, bem como a sua
posição periférica, permite interpretá-lo como uma
provável fácies de borda do corpo principal da fácies
1, para onde migraram, preferencialmente, os líquidos residuais do processo de cristalização magmática
ora em curso.
3.2.4.5 - Granito Fazenda Areão (Єγ4Sfa)
O nome provém de localidade e de propriedade
rural situadas na área de ocorrência da unidade. Ocorre no extremo centro-oeste da Folha Itaobim, apresentando uma forma alongada grosseiramente na direção nordeste-sudoeste, com largura aproximada de
4,5 km, ao norte, e 1,5 km, na sua extremidade sul.
É subdividido nas fácies 1 e 2, descritas a seguir.
Granito Fazenda Areão – Fácies 1 (Єγ4Sfa1)
Ocupa a extremidade sul do corpo, a norte do
rio Jequitinhonha, compreendendo também uma
pequena área a sul deste rio.
Compreende moscovita granitos (s.l.) brancos,
de granulação média a fina, equigranulares, foliados
ou isotrópicos.
No diagrama de STRECKEISEN (1976), 4 amostras apresentam grande espalhamento, se posicionando no campo dos monzogranitos, granodioritos,
tonalitos e quartzo dioritos. A moscovita normalmente tem proporção em torno de 5%, entretanto,
em alguns afloramentos, sua freqüência varia bastante, chegando a valores próximos de 0% (estação
CL43). Localmente tende a se concentrar, atingindo
freqüências de cerca de 10%. Na estação VP317 observam-se filmes ricos em moscovita separando “níveis” milimétricos sem moscovita dando um aspecto
bandado à rocha. O feldspato potássico observado é
a microclina. A biotita ocorre sempre em proporção
bem menor que 1%, sendo, às vezes, de difícil localização. A granada é comumente observada, sempre
em proporção menor que 2%.
Veios pegmatíticos são observados em todas
as estações visitadas. Ocorrem como bolsões irregulares ou com formas tabulares encaixados no granito,
não apresentam zonamento interno, têm espessura
decimétrica a métrica e são constituídos por quartzo,
feldspatos, moscovita e esporádica turmalina negra.
Petrogênese, petrologia
Na estação VP313, a observação de cristais de
moscovita com núcleo de biotita e de contatos difusos entre as 2 micas é sugestiva de que pelo menos
parte da moscovita tenha se originado pela substituição da biotita, indo de encontro às propostas
de MONTEIRO (1986), PEDROSA-SOARES; SIGA JR.

(1987), PEDROSA-SOARES et al. (1987) e PEDROSASOARES (1997) para os granitos a 2 micas do Batólito
Itaporé, na Folha Araçuaí, a oeste da Folha Itaobim.
Na estação VP313 não parece haver uma relação de corte entre os pegmatitos e o granito. O conjunto parece representar um sistema fechado ainda
não totalmente cristalizado com segregações locais
de líquidos residuais.
Granito Fazenda Areão - Fácies 2 (Єγ4Sfa2)
Apresenta a maior expressão, em termos de
área, da unidade, ocupando o extremo norte e centro do corpo.
Compreende uma associação de pegmatitos e
rochas graníticas que afloram em lajes com dezenas
de metros de extensão, normalmente com predominância dos pegmatitos que, usualmente, ocupam
80 a 90% da área aflorante. As rochas graníticas normalmente ocorrem como corpos irregulares com dimensões decimétricas a métricas envolvidos pelos
pegmatitos, com os quais mostram contatos difusos,
transicionais ou abruptos.
Os pegmatitos são brancos, por vezes com porções mostrando tom amarelo/marrom. Têm granulação muito variada, normalmente mostrando textura
pegmatítica fina a média ou, localmente, grossa. São
isotrópicos e não zonados. Seus minerais essenciais são
quartzo, feldspatos e moscovita. A biotita ocorre em
proporção muito variável, sendo, com freqüência, rara
ou ausente. Turmalina negra tem distribuição heterogênea nos maciços, mas é normalmente observada. A
variedade rosada de turmalina, rubelita, ocorre como
finos cristais na estação VP318. Granada é de ocorrência local e muito subordinada (Fotografia 3.71).

Fotografia 3.71 - Detalhe de pegmatito da fácies 2 do
Granito Fazenda Areão, com folhas de biotita centimétricas (preto). Estação VP318.
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As rochas graníticas correspondem a leucogranitos bastante heterogêneos tanto do ponto de vista
textural quanto de conteúdo mineral. Têm cor branca,
granulação predominantemente fina mas, não raro,
média ou grossa, são equigranulares e isotrópicos.
A moscovita ocorre em todas as estações visitadas,
com proporções de 5 a menos de 1%, apresentando
uma alta variação na sua freqüência em alguns afloramentos, onde pode variar de 2 a valores próximos
de 0%. A granada é também comum, normalmente
em proporções menores que 1%, entretanto, na estação VP318 atinge, localmente, concentrações de
4% ou maiores, dando um leve tom rosado à rocha.
Turmalina negra é observada em cerca de 1/3 (4 em
12) das exposições visitadas, normalmente como finos cristais com distribuição irregular e proporções
de 2 a menos de 1%. A biotita é rara, sendo observada em apenas 3 exposições, normalmente em
proporção menor que 1%. A análise de uma lâmina
delgada da estação VP320 revela um moscovita (5%)
granodiorito com 1% de turmalina e rara biotita.
Esta associação de pegmatitos com rochas
graníticas se encaixa na conceituação dos “Granitos Pegmatóides” proposta por SÁ (1977) e também
abordada por PEDROSA-SOARES (1997).
Petrogênese, petrologia
Esta fácies representa uma grande concentração de líquidos residuais pegmatíticos oriundos do
processo de cristalização magmática que se processava. Aparentemente corresponde a um corpo isolado dos maciços graníticos principais, tal qual relatado
por SÁ (1977) para rochas desta natureza, tendo em
vista a sua não cartografia na Folha Araçuaí, a oeste
(PEDROSA-SOARES, 1997).
Muito comumente, as rochas pegmatíticas e graníticas não apresentam uma relação de corte abrupta,
mas sim uma relação mais “íntima”, mostrando, por vezes, contatos difusos ou transicionais entre si, indicando
tratar-se de um sistema fechado, não totalmente cristalizado, com segregações de líquidos residuais.
3.2.4.6 - Granito Quati (Єγ4Sq)
O nome provém do córrego Quati, que corre
no domínio oriental do corpo, nas proximidades do
qual ocorrem boas exposições. Ocorre no sudoeste
da Folha Itaobim apresentando forma irregular e
área aproximada de 20 km2.
Compreende biotita granitos cinza-claros, homogêneos, com textura granular hipidiomórfica, granulação média, isotrópicos e inequigranulares, com
fenocristais centimétricos (até 9 cm) de feldspato
potássico normalmente euédricos e comumente zonados (Fotografia 3.72).

Fotografia 3.72 - Caráter porfirítico do Granito Quati.
Estação VP4.

No diagrama de STRECKEISEN (1976), uma
amostra estudada se posiciona no campo dos monzogranitos. No conjunto de exposições da unidade,
a biotita tem freqüência variando entre 7 e 10% e
zircão e apatita são minerais acessórios comuns. Nas
estações VP4 e VP6 ocorrem veios centimétricos de
granito aplítico com biotita.
Na maioria das estações visitadas, os pegmatitos são ausentes ou pouco expressivos. Eles concentram-se nas áreas próximas ao contato com os metassedimentos da Formação Salinas, como por exemplo
na estação VP8 (ver Capítulo 8 - Recursos Minerais).
Petrogênese, petrologia
A ausência, nestas rochas, de minerais indicativos da sua gênese foi, inicialmente, um empecilho
à sua classificação e correlação com outros grupos
de rochas graníticas da região. Entretanto, a presença de minerais de lítio em pegmatitos relacionados a
estes granitos, bem como os dados litoquímicos da
amostra VP4 (ver Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica) permitiram classificá-las como granitos crustais,
tipo-S, peraluminosos e correlacioná-las com o magmatismo pós-colisional Єγ4S.
3.2.4.7 - Granito Córrego da Chuva
(Єγ4Scc)
O nome provém de um córrego afluente do ribeirão Jenipapo, que banha as rochas da unidade em
seu domínio oeste, às margens do qual ocorrem boas
exposições (estações VP330, VP331 e VP332). Apresenta duas áreas aflorantes no noroeste da Folha Itaobim, com área total de aproximadamente 80 km2.
Tem continuidade física com o Batólito Itaporé,
definido em trabalho de mapeamento geológico da
Folha Araçuaí – 1:100.000 (PEDROSA-SOARES, 1997)
e constituído por biotita granitos, leucogranitos a 2
micas e granitos pegmatóides, aos quais associam-se
pegmatitos mineralizados, sendo intrusivos nos metassedimentos da região.
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Importantes trabalhos abordando aspectos
genéticos do Batólito Itaporé e dos pegmatitos relacionados foram desenvolvidos por CORREIA-NEVES
et al. (1982), PEDROSA-SOARES (1984), MONTEIRO
(1986), DUTRA et al. (1986), PEDROSA-SOARES; SIGA
JR. (1987) e PEDROSA-SOARES et al. (1987).
Compreende rochas graníticas brancas ou cinza-claras, de granulação média a fina, normalmente
mostrando uma foliação de fluxo magmático dada,
principalmente, pela orientação das micas.
No diagrama de STRECKEISEN (1976), as
amostras se posicionam, predominantemente, no
campo dos monzogranitos, estando 4 amostras,
de um total de 12, no campo dos granodioritos
(ver Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica). A presença de biotita e moscovita permite classificar
as rochas da unidade como granitos a 2 micas,
entretanto, é comum, em muitos afloramentos,
estes minerais apresentarem grande variação na
sua fração modal, gerando termos onde uma ou
outra mica é bastante subordinada a quase ausente. Em termos globais da unidade, tanto a biotita quanto a moscovita têm freqüência máxima
igual a 7% e média em torno de 4%. O feldspato
potássico observado é a microclina. Granada é
observada na maioria das exposições, sempre em
proporção menor que 1%. Turmalina negra ocorre raramente, sempre de maneira restrita.
A foliação destas rochas varia de tênue a
conspícua e é marcada pela orientação preferencial da moscovita e da biotita, se constituindo no
registro de um fluxo magmático laminar, paralelamente ao qual orientam-se os minerais micáceos previamente cristalizados. Quando próximo
ao contato com os metassedimentos do Grupo
Macaúbas, esta foliação se desenvolve em posição aproximadamente paralela a esta superfície.
A disposição desta estrutura, a oeste do ribeirão
Jenipapo, mostrando uma aparente diminuição do
mergulho à medida que se caminha para o interior
do corpo, sugere um padrão em (semi) arco da foliação de fluxo, tal qual o relatado por BILLINGS
(1954) no batólito de Sierra Nevada e apontado
pelo autor como indicativo de um mecanismo de
intrusão forçada.
Em algumas exposições, a foliação é salientada pela disposição paralela de faixas de espessura
milimétrica a centimétrica ricas em mica. São também observados níveis de espessura centimétrica a
métrica de material quartzo-feldspático grosso ou de
pegmatito posicionados paralelamente à foliação do
granito, gerando uma “estrutura bandada”, como se
observa nas estações VP330, VP331, VP329, CH399 e
CH401 (Fotografia 3.73).

Fotografia 3.73 - Veio quartzo-feldspático grosso posicionado paralelamente à foliação do Granito Córrego da
Chuva. Estação VP330.

Veios pegmatíticos com turmalina negra são
normalmente observados, quase sempre em proporção bem restrita relativamente ao granito encaixante. São tabulares ou irregulares ou ocorrem como
bolsões, não tendo sido observado algum zonamento
interno. Normalmente cortam a foliação do granito e
têm espessura centimétrica a decimétrica ou, ainda,
de poucos metros. A espessura máxima observada é
de 5 m (estação MC63).
Petrogênese, petrologia
Em alguns afloramentos, como no da estação
VP336, a observação de cristais de moscovita com
núcleo de biotita e de contatos difusos entre as 2 micas é sugestiva de que, pelo menos em parte, a moscovita se origine pela substituição da biotita, tal qual
observado na fácies 1 do Granito Fazenda Areão,
bem como no Batólito Itaporé, na Folha Araçuaí, a
oeste da Folha Itaobim (MONTEIRO, 1986); (PEDROSA-SOARES; SIGA JR., 1987); (PEDROSA-SOARES et
al., 1987); (PEDROSA-SOARES, 1997).
3.2.4.8 - Granito Lagoa da Espera (Єγ4Sle)
O nome provém do córrego Lagoa da Espera,
que corta a unidade no seu limite norte. Ocorre como
um pequeno corpo com forma irregular a cerca de 6
km ao sul da sede do município de Itinga.
Compreende uma associação de rochas com
textura granítica e pegmatítica que se alternam nos
afloramentos como porções com formas irregulares,
através de contatos abruptos ou gradacionais, com
predominância das porções graníticas.
As rochas graníticas caracterizam-se por alta
heterogeneidade textural e distribuição irregular dos
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seus minerais. Têm cor branca ou tons de bege-claro,
rosa ou, localmente, amarelo. Sua granulação varia
bastante, desde muito grossa a média ou, localmente, fina. São equigranulares e isotrópicas. A moscovita e a biotita têm distribuição bastante irregular,
normalmente ocorrendo juntas e caracterizando um
granito a 2 micas, entretanto, não raro, uma ou outra é quase ausente ou, mesmo, ausente. A granada
ocorre disseminada por toda a rocha como mineral
acessório com granulação variando de fração de milímetro a 8 milímetros, por vezes formando agregados
centimétricos arredondados de cristais milimétricos.
Bem localmente ocorrem manchas centimétricas cinza-escuras que podem tratar-se de cordieritas alteradas. Uma feição textural interessante é a presença
de micas com dimensões maiores que 1 cm dispersas
em áreas com textura granítica.
Os pegmatitos são brancos ou mostram, por
vezes, um tom bege/amarelo. Têm, normalmente,
textura pegmatítica média ou, localmente, grossa. São
isotrópicos e não zonados. Seus minerais essenciais
são quartzo, feldspatos, biotita e moscovita. Granada
e turmalina negra são minerais acessórios. Turmalina
esverdeada tem ocorrência bastante restrita.
Esta associação de granitos e pegmatitos corresponde aos “Granitos Pegmatóides” na conceituação de SÁ (1977).

No corpo a leste de Taquaral, o pegmatito é
branco ou, localmente, amarelado, tem textura pegmatítica média a grossa, é isotrópico e não foi observado zonamento interno. Os minerais presentes são
quartzo, feldspatos, moscovita e turmalina negra,
esta última sendo característica da rocha. Biotita é de
ocorrência subordinada e a granada é rara. Cristais
de K-feldspato de 20-30 cm são comuns. Xenólitos do
biotita xisto encaixante são freqüentes (Fotografias
3.74 e 3.75).

Fotografia 3.74 - Detalhe do Pegmatito Córrego Taquaral,
destacando prismas de turmalina negra que caracterizam
a rocha. Estação VP302.

Petrogênese, petrologia
O Granito Lagoa da Espera corresponde a um
corpo de “Granito Pegmatóide” isolado do corpo
granítico principal, ao qual ele se relaciona geneticamente, tal qual relatado por SÁ (1977) na região do
ribeirão Piauí.
A relação entre as rochas graníticas e pegmatíticas indica que elas retratam um sistema magmático com segregações locais de líquidos residuais
pegmatíticos.
3.2.4.9 - Pegmatito Córrego Taquaral
(Єγ4Sct)
O nome provém do córrego Taquaral, que corta rochas da unidade. Ocorre como dois pequenos
corpos alongados grosseiramente na direção nortesul, no centro-oeste da Folha Itaobim, estando o
maior deles logo a leste da localidade de Taquaral.
Genericamente, a unidade é constituída por
pegmatitos que podem conter porções de textura
granítica subordinadas, se configurando em “granitos pegmatóides”, conforme a conceituação de SÁ
(1977) e PEDROSA-SOARES (1997). Seus domínios
cartografados compreendem, parcialmente, áreas de
ocorrência dos metassedimentos encaixantes, dada
a dificuldade da sua delimitação nas fotos aéreas.

Fotografia 3.75 - Xenólitos métricos de biotita xisto no
Pegmatito Córrego Taquaral. Estação VP302.

Uma frente de lavra de rocha ornamental instalada no maciço expõe 80 m contínuos de pegmatito, na horizontal, com altura média de 9 m.
No corpo menor, a sul de Taquaral, o pegmatito é bege-claro, localmente com algumas partes cinza-escuras, tem textura pegmatítica média a grossa,
é isotrópico e não foi observado zonamento interno.
Os minerais presentes são quartzo, feldspatos, moscovita abundante e biotita subordinada. A turmalina
negra tem proporção variável, de freqüente a escassa. Não raro, o pegmatito mostra-se muito friável.
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Uma frente de lavra de rocha ornamental instalada no maciço expõe o corpo pegmatítico contínuo
numa área aproximadamente retangular de 20 m por
65 m, na horizontal, com altura média de 8 m.
Petrogênese, petrologia
As rochas da unidade representam os resíduos silicatados dos processos de cristalização que
originaram as rochas graníticas do magmatismo
Єγ4S, que migraram e se posicionaram nas rochas
metassedimentares encaixantes, se enquadrando
na conceituação de “Granito Pegmatóide” usada por
PEDROSA-SOARES (1997) para definir corpos de dimensões variáveis, de centenas de metros a vários
quilômetros, de rochas homófanas de granulação
grosseira, mas muito variada, sem o zonamento típico dos grandes pegmatitos.
3.2.4.10 - Leucogranitóide Campestre
(Єγ4Scp)
O nome provém do córrego Campestre, que
corta a unidade no seu domínio norte, na Folha Comercinho. Ocorre como dois pequenos corpos no
norte-nordeste da Folha Itaobim, os quais se prolongam para a Folha Comercinho, dispondo-se, grosseiramente, de forma meridiana. Um corpo menor é
individualizado no centro-norte da Folha Itaobim.
Genericamente, a unidade constitui-se de
leucogranitóide grosso a pegmatóide com espessas
bandas ricas em feldspato. As rochas leucograníticas
são, normalmente, brancas podendo ser cinza-esbranquiçadas ou mostrar leve tom amarelado. Predomina granulação média a grossa, comumente com
passagem a pegmatóide, como observado na estação
CH1, ocorrendo, também, granulação média a fina,
como observado na estação CH246. São isotrópicas
ou mostram foliação dada pela orientação da biotita,
principalmente. Além dos minerais félsicos ocorrem
biotita, moscovita, granada (agregados), sillimanita e
turmalina negra. A biotita tem fração modal variando
de 2 a 4%; a moscovita representa, sempre, menos
que 1% da moda, podendo ser ausente; a sillimanita
é normalmente menor que 1%, podendo atingir até
3%, como na estação CH472; a granada pode ocorrer
formando agregados, como nas estações CH2 e CH3,
tendo fração modal menor que 1% e podendo ser ausente; a turmalina negra ocorre, preferencialmente,
disseminada nas fácies pegmatóides. Espessas bandas decimétricas a métricas ricas em feldspato branco se individualizam na massa granítica, como observado nas estações CH484, CH2 e CH3, por exemplo.
É comum a ocorrência de pegmatitos e granitos pegmatóides cortando as rochas graníticas, os
quais podem representar até 50% da área aflorante,

como na estação CH246, ou mesmo preponderar,
atingindo proporções em torno de 75%, como observado na estação CH472. Este material é, normalmente, constituído por moscovita, biotita, turmalina
negra, feldspatos e quartzo, podendo conter granada
e sillimanita. Na estação CH472 ocorrem cristais de
feldspato de até 30 cm e de turmalina negra de até
11 cm. Na estação CH359 ocorre, adicionalmente,
turmalina granito cortando as rochas da unidade.
No afloramento da estação CH3 são observados freqüentes xenólitos de biotita xisto.
Petrogênese, petrologia
O Leucogranitóide Campestre compreende
rochas crustais, tipo-S, conforme indicado pela sua
constituição mineral. A passagem para uma fácies
pegmatóide, bem como a presença de extensos corpos pegmatíticos observados em algumas estações
permitem classificar parte do conjunto como “Granitos Pegmatóides”, segundo a conceituação de SÁ
(1977) e PEDROSA-SOARES (1997).
3.2.4.11 - Granito Murici (Єγ4Sm)
O nome provém do córrego Murici, que banha uma das áreas de ocorrência da unidade. Aflora como três corpos distintos, dois deles na porção
noroeste da Folha Comercinho e o terceiro, na sua
porção oeste-sudoeste.
Genericamente, a unidade constitui-se de
granitos geralmente com colorações que variam da
cinza-clara a cinza-esbranquiçada, condicionadas à
presença variada de biotita. Quando mais decompostas exibem colorações cinza-amarelada-claras a
bege-claras.
A granulação varia de média a fina, sendo a
textura isotrópica, predominante. As rochas desta
unidade apresentam, em trechos localizados, foliações incipientes a penetrativas definidas pela disposição preferencial das palhetas de biotita.
No diagrama de STRECKEISEN (1976), 4
amostras estudadas se posicionam no campo
dos monzogranitos. Duas destas são classificadas
como moscovita monzogranito com biotita, uma
como monzogranito com biotita e moscovita e
uma como monzogranito com biotita, sillimanita e
moscovita. Nesta última, a sillimanita é muito rara
e ocorre nos interstícios entre os cristais maiores
ou associada à biotita.
Biotita tem fração modal estimada entre 2 e
7%, com média aproximada de 3 a 4%. A moscovita
é observada em todas as estações estudadas, com
proporção entre 1 e 6%, com média de cerca de 3 a
4%, o que permite caracterizar como rocha predominante da unidade, um granito a duas micas. Granada
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ocorre em 14% das estações visitadas (4 afloramentos), com freqüência menor que 1%.
É marcante, na estação CH59, na fazenda Murici, em um granitóide de granulação média, a presença de palhetas de moscovita com até 5 mm.
Em alguns locais observam-se veios pegmatóides injetados, como na estação CH177, onde um
biotita-moscovita granito apresenta veios com mais
de 40 cm de espessura. Já na estação CH55, um moscovita-biotita granito é cortado por veios estreitos
de moscovita leucogranitóide de granulação média a
grossa e isotrópico.
Petrogênese, petrologia
As rochas da unidade correspondem a granitos crustais, tipo-S, conforme indicado pela presença
de biotita, moscovita e granada ocasional.
3.2.5 - Magmatismo Pós-Colisional (Tipo-I)
3.2.5.1 - Introdução
Reúne corpos graníticos denominados genericamente de granitos tipo G5 ou Suíte G5 (cf. PEDROSA-SOARES et al., 2001), identificados por dezenas de
nomes distintos, geralmente tomados dos locais onde
ocorrem. Alguns nomes são novos, outros já são conhecidos na bibliografia. Alguns integravam suítes ou
complexos definidos no passado como Medina, que
incluía o Granito Pedra Azul e vários outros (GROSSISAD, 1968); (FÉBOLI et al., 2001); (HEINECK et al.,
2003), Granitóides Porfiroblásticos e Granitóides tipo
Taquaral (PERILLO, 1995), englobando rochas de idades, origens e tipos distintos. Na medida do possível
foram agrupados e/ou redefinidos neste projeto.
São, principalmente, granitos cálcio-alcalinos
de alto-K, geoquimicamente compatíveis com os
tipo-I (segundo CHAPPELL; WHITE, 1974), gerados
em período orogênico e ambiente pós-colisional, derivados da crosta inferior, com mistura ou inclusão
de magmas básico-intermediários como mingling ou
mixing provenientes da crosta inferior/manto. Os diferenciados finais estão representados por leucogranito, aplito e pegmatito. As variações na fugacidade
de oxigênio favoreceram a formação de magnetita,
magneto-ilmenita ou ilmenita.
Dezoito unidades litodêmicas graníticas foram
identificadas no projeto, algumas subdivididas em fácies. No geral são granitóides porfiríticos cinzas, rosas
e castanhos, com domínios restritos amarelados. São
isotrópicos ou, no máximo, com foliação de fluxo magmático e orientação linear preferencial dos fenocristais,
intensificadas no sentido da periferia dos corpos e arranjadas segundo a forma dos maciços. A matriz normalmente é inequigranular alotriomórfica a hipautomórfi-

ca (hipidiomórfica) de grão médio a grosso, alguns com
fácies de borda de grão mais fino e com menor quantidade de fenocristais nesta posição. Os fenocristais são
de K-feldspato, microclina com quantidades variadas de
ortoclásio, geralmente idiomórficos a hipidiomórficos,
com 1 cm até mais de 10 cm de comprimento. Nas porções francamente porfiríticas, onde predominam sobre
a matriz, costumam ter entre 3 e 6 cm e nas fácies de
borda, onde normalmente constituem menos de 20%
da rocha, costumam ter até 2 cm de comprimento. O
máfico é biotita e os acessórios são zircão, apatita, titanita, monazita e magnetita e/ou ilmenita.
O caráter porfirítico e o grão grosso da matriz
da maioria desses granitos dificultam as observações
microscópicas e as estimativas de porcentagens dos
constituintes. As lâminas petrográficas foram confeccionadas em locais onde havia menor concentração
de fenocristais, o que distorce a composição modal
total da rocha comparada à da lâmina.
Enclaves microgranulares quartzodioríticos a
tonalíticos são muito frequentes em alguns maciços,
constituindo estruturas tipo magma mixing ou mingling. Veios pegmatíticos e aplíticos também ocorrem, mas não chegam a ser abundantes. Alguns pegmatitos foram ou são explotados na busca de gemas,
principalmente água-marinha.
Não mostram metamorfismo ou deformação
tectônica dúctil. A deformação está restrita a fraturas
ressaltadas por alinhamentos de drenagens e a cisalhamento puro no domínio mais externo de alguns
maciços, junto às encaixantes, indicado por achatamento e alongamento não-rotacional de fenocristais. Pelo menos parte dos enclaves microgranulares
se orienta segundo a direção de fluxo magmático ou
dessa deformação.
3.2.5.2 - Relações de contato
Os contatos dos maciços graníticos com as
rochas encaixantes são sempre intrusivos, confirmados pela presença de xenólitos das mesmas. Outra
evidência é a presença de veios de granito Єγ5I nas
rochas encaixantes.
3.2.5.3 - Idade e correlação
Não se conhecem dados geocronológicos sobre
essas suítes graníticas no âmbito do projeto. Idades
U-Pb em zircão obtidas da bibliografia (p. ex. SÖLLNER
et al., 1991); (NOCE et al., 2000) limitam a geração dos
granitos G5 ao intervalo aproximado de 520 – 500 Ma.
O Granito Caladão, da Suíte Aimorés, tem idade U-Pb
em zircão de 519 Ma (NOCE et al., 2000).
3.2.5.4 - Granito Pedra Azul (Єγ5Ipa)
Um excelente trabalho sobre o domínio noroeste do maciço Pedra Azul foi realizado por FER-
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NANDES (1991). A unidade aflora como um grande
batólito (Fotografia 3.76) alongado segundo E-W
no norte das folhas Jequitinhonha e Almenara,

com continuidade para norte nas folhas Cândido
Sales e Encruzilhada. Tem em seu interior a cidade
de Pedra Azul.

Fotografia 3.76 - Vista panorâmica do Granito Pedra Azul, olhando-se para E-SE, com o morro Pedra da Formosa à
esquerda do observador. Estação CP200a.

A porção interna do maciço conforma terreno relativamente elevado, pródigo em morros tipo
pão-de-açúcar, com cota de base a ca. 450 m, no vale
do córrego Humaitá, e de topo a 1130 m, na Pedra
Cabeça Torta (Folha Jequitinhonha). Cotas próximas
a 1.000 m são comuns. Um domínio periférico, descontínuo na porção sudoeste do maciço, mostra terreno com morros alongados e menos proeminentes,
de topos e, principalmente, encostas rochosas sem
constituírem pães-de-açúcar, alguns com formas à
semelhança de dorso de baleia.
Predominam, amplamente, granitos porfiríticos com alguns domínios ricos em enclaves microgranulares negros. O Granito Pedra Azul foi dividido
em três fácies, informalmente designadas “pa1, pa2
e pa3”, com base em critérios macroscópicos de textura, estrutura, composição mineral e cor. Tem como
característica marcante a presença conspícua de
magnetita, por vezes em grãos de vários milímetros
sem forma cristalina.
Fácies pa1 - corresponde à porção interna do
maciço, chegando à periferia em seu extremo sudoeste. Sienogranito e monzogranito porfiríticos rosados são as rochas predominantes, mas dada a grande
concentração de fenocristais na rocha total, geralmente predominantes sobre a matriz, é possível que
atinjam os campos do álcali-feldspato granito e, talvez, do quartzo sienito (cf. STRECKEISEN, 1976). São
isotrópicos com matriz biotítica cinza e grão médio a
grosso, magnéticos.
Fácies pa2 - envolve, parcialmente, a fácies
pa1 e também pode estar por esta envolvida, como
na região Boqueirão, bacia do córrego Caldeirão,
onde constitui um corpo com ca. 1 km x 3,5 km. É
representada por sienogranito e monzogranito cinza-

rosado, com incursões pelos domínios do granodiorito e álcali-feldspato granito (cf. STRECKEISEN, 1976).
São de grão médio a, eventualmente, fino ou grosso,
inequigranulares porfiríticos a porfiróides, isotrópicos ou com foliação e lineação de fluxo magmático.
Contêm magnetita.
O limite com a fácies pa1 é transicional, marcado principalmente pelo aumento rápido no tamanho e quantidade de fenocristais no sentido de pa1,
chegando a atingir mais de 50% da rocha e vários
centímetros de comprimento, podendo assumir aspecto pegmatóide localizado.
Fácies pa3 - constitui desde pequenos corpos
decimétricos com formas irregulares em planta, inclusos nas fácies pa1 e pa2, até massas cartografáveis
na escala deste mapeamento. Uma delas se localiza
no extremo ocidental do maciço, ao longo da rodovia
Rio - Bahia (BR116), outra no extremo oriental, no
vale do rio Preto, junto à confluência com o córrego
Marcela, e uma terceira no vale dos córregos do Caboclo e Humaitá, constituindo porções da periferia
do maciço de Pedra Azul. As exposições são em lajedos ou morros de encostas pouco pronunciadas.
A rocha característica desta fácies é leucogranito creme a rosado, alotriomórfico (in)equigranular
de grão médio a grosso, em parte porfiróide, com
magnetita. Pode transicionar para uma fácies aplítica, félsica e rosada, com fenocristais dispersos.
Os contatos com as fácies pa1 e pa2 são nítidos, bruscos e, muitas vezes, marcados por concentrações de biotita nas bordas dos corpos. As relações
de campo indicam ser pré- a sin-diques granito-pegmatóides. Corresponde ao tipo Granito Róseo de
Grão Grosso e, aparentemente, ao tipo Granito Sacaróide definidos por FERNANDES (1991).
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Fenocristais nas fácies pa1 e pa2 - os fenocristais normalmente predominam sobre a
matriz e são maiores na fácies pa1 e bem menos
abundantes e menores em pa2. Predominam os
idiomórficos a hipidiomórficos. Na fácies pa1
são comuns aqueles entre 3 e 6 cm de comprimento, com relação comprimento:largura entre
2 a 3:1, e em pa2 têm entre 1 e 2 cm de comprimento, eventualmente maiores, com relação
comprimento:largura ca. 2:1 até 1:1. São de microclina, ortoclásio e termos intermediários entre ambos. Em pa1 são principalmente rosados
ou com núcleo incolor a cinza-claro ou esbranquiçado e borda rosada. Em pa2 são cinza-pálidos
a rosa-pálidos ou salmão. Mostram inclusões de
outros minerais, algumas vezes em zonas paralelas às bordas do cristal (principalmente a biotita),
sugerindo cristalização seqüenciada, e também
podem ser invasivos na matriz.
Ocorrem domínios pobres e ricos em fenocristais,
com limites irregulares, difusos e transicionais, orientados segundo o fluxo magmático (Fotografia 3.77).
É comum os fenocristais mostrarem formas
amendoadas, com poucos a vários centímetros de diâmetro, em parte, talvez, apenas uma expressão visual
conseqüência de corte oblíquo à seção prismática.

Fotografia 3.77 - Granito porfirítico da fácies pa1 do
Granito Pedra Azul com fluxo magmático e domínios com
predomínio de matriz ou de fenocristais. Estação CP259.

Enclaves microgranulares negros são relativamente freqüentes na fácies pa2 e menos comuns
em pa3. Constituem corpos ovóides a alongados,
geralmente com centímetros a alguns decímetros
na maior dimensão, total ou parcialmente envolvidos por leucogranito (Fotografia 3.78). Têm limites
geralmente bruscos ou com extremidades difusas
quando alongados, muitas vezes orientados segundo o fluxo magmático. Podem ocorrer em corpos
enfileirados, à semelhança de rosários, ou em corpos irregulares, em estrutura tipo agmática. Formam feições principalmente do tipo magma min-

gling, podendo ocorrer concentração de máficos,
com aparente predomínio de biotita, na periferia
dos enclaves. É comum a presença de pequenos
fenocristais de feldspato no interior dos enclaves,
ou mesmo trespassando o contato com o granito
(Fotografia 3.79).

Fotografia 3.78 - Enclave preto parcialmente contornado
por granito cinza, envolvidos por leucogranito, em granito
da fácies pa2 do Granito Pedra Azul. Estação CP215.

Os enclaves têm composição tonalítica a
quartzo diorítica com hornblenda, textura hipidiomórfica granular subofítica de grão fino a
médio, são não-foliados ou mostram orientação
planar preferencial da biotita, sugestiva de fluxo
magmático. Em um exemplar foram identificados
traços de piroxênio incolor de relevo alto, quase
todo transformado em hornblenda verde. O opaco, quase todo magnetita, pode chegar a 5% da
rocha, em volume.
Diques de aplito e pegmatito são comuns na
fácies pa1, mas não chegam a ser proeminentes
ou abundantes, e são menos frequentes em pa2. O
aplito tem cor rosada a cinza-acastanhada, é equigranular a localmente porfiróide com cristais geralmente inferiores a 1 cm. Forma veios com centímetros a poucos metros de espessura (Fotografia
3.80). A fácies aplítica rosada pode transicionar
para granito de grão levemente mais grosso (grão
médio) e com menor quantidade de biotita que o
tipo cinzento. Os veios pegmatíticos são inferiores
a um metro de espessura, ocorrem isolados, cortam ou são cortados pelos veios aplíticos ou constituem núcleos nestes. As relações entre aplito e
pegmatito nem sempre são nítidas, podendo ser
bastante confusas. Em certos domínios, o pegmatito parece transicionar para granito porfirítico e,
em outros, o corta nitidamente. O aplito, pegmatito e leucogranito (pa3) podem estar intimamente
associados. Em alguns locais parece que a fácies
leucogranito grosso venula e, em outros, transiciona para as fácies aplítica e pegmatítica
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ao contato. É comum a presença de domínios com
mais e menos fenocristais, com limites transicionais
(Fotografia 3.81). Há um discreto aumento no tamanho médio e na quantidade de fenocristais para
o interior do corpo, mesmo assim não ultrapassam
4 cm de comprimento. Em certos locais, o quartzo
mostra uma tonalidade enfumaçada, imprimindo
cor acastanhada à rocha.
Diques de aplito castanho e pegmatito, com
centímetros ou decímetros de espessura, cortam as
rochas desta unidade.
Fotografia 3.79 - Enclave preto com fenocristais de Kfeldspato incluso em granito porfirítico da fácies pa2 do
Granito Pedra Azul. Estação CP146.

Fotografia 3.81 - Granito porfirítico com domínios nãoporfiríticos do Granito Emparedado. Estação CP181.

3.2.5.6 - Granito Pedra Aguda (Єγ5Ip)
Fotografia 3.80- Dique de aplito porfiróide em granito
porfirítico da fácies pa1 do Granito Pedra Azul, na Pedra
da Formosa. Estação CP200b.

3.2.5.5 - Granito Emparedado (Єγ5Ie)
Constitui um corpo alongado na direção nordeste, com ca. 20 km x 8 km. No domínio ocidental
conforma terreno de relevo acidentado, com cota de
base a ca. 400 m, no vale do rio São Pedro, e topo
pouco acima de 850 m. No domínio oriental forma
planalto irregular ondulado (ou chapada) com cotas
entre ca. 700 m e 860 m.
Trata-se de granito, quartzo sienito, monzogranito e granodiorito com magnetita. São alotriomórficos inequigranulares porfiróides a porfiríticos,
com matriz cinza, fina a média, com pouca biotita,
isotrópicos ou, localmente, com foliação de fluxo
magmático. Os fenocristais são de microclina e ortoclásio pertíticos rosa-acastanhados a salmão, têm
geralmente entre 1 e 2 cm de comprimento, são finos e sempre subordinados à matriz. O ortoclásio
só foi identificado nas proximidades do contato com
o Maciço Medina, podendo se tratar de contaminação de magmas ou reação metamórfica/metassomática de contato. Nesta situação, os fenocristais
e a matriz mostram orientação preferencial paralela

Constitui um corpo de forma irregular, alongado na direção noroeste, com ca. 12 km de comprimento e largura máxima de ca. 8 km, posicionado
no domínio noroeste da Folha Jequitinhonha, conformando terreno acidentado e rochoso com cota de
base a ca. 700 m, ao longo da BR116, e topo a 1027
m, na Pedra Aguda.
O Granito Pedra Aguda foi dividido em duas fácies, uma rosada (p1) e outra cinzenta (p2).
Fácies p1 - é formada por quartzo sienito e
quartzo monzonito, com tendência a sienogranito,
rosa-acastanhados com magnetita, equigranulares
de grão médio a fino com zonas inequigranulares
porfiróides a porfiríticas, isotrópicos ou com discreta
foliação de fluxo magmático. A foliação é ressaltada
pela orientação de biotita, de agregados quartzofeldspáticos achatados e de alguns fenocristais. Os
fenocristais são de K-feldspato rosado, inferiores a 1
cm, eventualmente até 3 cm, distribuídos em matriz
predominante. Podem ocorrer domínios com mais e
menos fenocristais, com limites transicionais. O tipo
equigranular de grão fino se confunde com veios
aplíticos de limites difusos.
Fácies p2 - é formada por quartzo sienito e
sienogranito cinza-claros com magnetita, inequigranulares de grão médio com domínios porfiríticos

110

Projeto Jequitinhonha

ou porfiróides, isotrópicos. Os fenocristais são de
microclina e ortoclásio levemente rosados a cinza
quase incolor com ca. 1 cm, podendo chegar a 4 cm,
dispersos ou, localmente, concentrados em matriz
predominante. A cor da rocha é devida ao feldspato e à quantidade de biotita. Mostra-se cortada
por diques de aplito cinza e granito rosado de grão
médio, não-porfirítico. Em um único local (estação
CP141) foram observados grãos de granada submilimétricos e dispersos, provavelmente oriundos de
contaminação com a encaixante, um granito peraluminoso rico em granada.
3.2.5.7 - Granito Alegria (Єγ5Ia)
Essa unidade foi cartografada no limite entre as folhas Jequitinhonha e Almenara. Afloramentos são raros e o traçado do limite do corpo
está apoiado nos trabalhos de campo e, muito,
na forma do relevo e em mapas geofísicos de
aeromagnetometria do CGBA-1972 (Convênio
Geofísico Brasil-Alemanha). Apresenta forma
aparentemente circular, na Folha Jequitinhonha,
projetando-se para leste na Folha Almenara, conformando superfície tipo planalto ondulado ou
chapada, com cota de topo a ca. 850 m e de base,
junto ao contato, nos córregos Curralinho e Água
Preta, a ca. 600 m. Não mostra destaque de relevo como rochosos ou pães-de-açúcar, constituindo afloramentos ora em forma de lajedos (Fotografia 3.82), ora como matacões.

Fotografia 3.83 - Sistema de veios cortando o Granito
Alegria. Estação JB132.

3.2.5.8 - Granito Landim (Єγ5Ild)
Aflora na porção sudoeste da Folha Jequitinhonha, continuando pela Folha Comercinho em um corpo alongado, constituindo relevo saliente (com topo
tipo planalto ondulado ou chapada, a leste) com cota
máxima a ca. 880 m, em Timirim, e cota mínima a ca.
500 m, na BR116.
Compreende sienogranito, monzogranito e
quartzo monzonito leucocráticos ou de tendência
leucocrática, com magnetita, rosas a cinza-rosados e
acinzentados, equigranulares médios com variações
a inequigranulares finos e parcialmente grossos, porfiróides a porfiríticos, com biotita fina disseminada
influenciando na cor da rocha. Os fenocristais são de
K-feldspato e raramente ultrapassam 20% do volume
da rocha. São esbranquiçados a rosas, em geral com
até 2 cm de comprimento, eventualmente até 5 cm.
3.2.5.9 - Monzogranito Santa Cruz de Salinas
(Єγ5Isc)

Fotografia 3.82 - Afloramento em forma de lajedo do
Granito Alegria, na Folha Almenara.

São allanita-biotita granodiorito e leucosienito cinzas, com magnetita, equigranulares, médios
(eventualmente mais grossos), isotrópicos, com raros “veios” porfiríticos a pegmatóides (Fotografia
3.83), onde cristais de K-feldspato atingem até 2 cm
de comprimento. Um monzogranito com granada foi
interpretado como resultado de contaminação por
granito tipo-S.

Aflora na porção setentrional da Folha Comercinho, onde está a cidade que lhe dá o nome, se estendendo para a Folha Curral de Dentro. Ocupa região de relevo irregular com altitudes entre 750 m,
em Santa Cruz de Salinas, e 1020 m, na cabeceira do
córrego Brasa Mundo, às vezes conformando morros
tipo “pão-de-açúcar”.
São leucomonzogranito e leucosienogranito cinzentos a rosados, resultado das variações nas
quantidades de biotita e K-feldspato, porfiríticos
com matriz fina a média, eventualmente grossa. Os
fenocristais de K-feldspato e de plagioclásio ocor-
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rem em porcentagens estimadas entre 5 e 60%, com
comprimento médio de 1,5 cm, podendo atingir 5
cm. Podem se concentrar em determinados níveis
e estar quase ausentes em outros, onde aumenta a
quantidade relativa de biotita, sugerindo bandamento ígneo. Foliação de fluxo magmático foi observada
localmente. Alguns opacos lembram magnetita (Fotografia 3.84).

sobre este relevo mais realçado, tornando escassos
os afloramentos (Fotografia 3.85). Boas exposições
da unidade estão na Folha Almenara, ao longo da rodovia entre as cidades de Jequitinhonha e Almenara,
bem como na estrada para Felizburgo, fazendas Canguçu, Sossego e Ipanema.

Fotografia 3.85 - Feições de relevo associadas
ao Granito Fazenda Ipanema. Folha Rio do Prado.
Fotografia 3.84 - Fotomicrografia de provável magnetita
em amostra do Monzogranito Santa Cruz de Salinas. Estação CH117. Luz plano-paralela.

Veios pegmatóides, diques de microgranito e venulações de granito pegmatóide de dimensões decimétricas a métricas se associam às rochas da unidade.
3.2.5.10 - Granito Córrego do Calção
(Єγ5Icc)
Aflora no quadrante noroeste da Folha Comercinho, a sudeste de Água Boa, com forma aproximadamente circular e diâmetro de ca 4 km. Ocupa região de relevo montanhoso com altitudes entre 550
m e 750 m.
Trata-se de biotita monzogranito e sienogranito cinzas a cinza-claros, de matriz equigranular a inequigranular média, exibindo, localmente, fenocristais milimétricos de K-feldspato orientados segundo
o fluxo magmático. Mostra fácies de borda foliada no
contato com a unidade xistosa do Grupo Macaúbas.
3.2.5.11 - Granito Fazenda Ipanema (Єγ5Ifi)
Aflora como um corpo irregular no noroeste
da Folha Rio do Prado, adentrando a Folha Almenara, a norte e, de forma restrita, as folhas Joaíma e
Jequitinhonha. Ocorre tanto nas porções rebaixadas,
com cotas em torno de 250 m, ao longo do rio Jequitinhonha, como nas partes mais elevadas, como
um relevo de morros com cotas entre 400 e 900 m, a
sul deste rio. Coberturas eluvionares se desenvolvem

Trata-se de monzogranito e sienogranito, subordinadamente granodiorito, de cor cinza-clara,
granulação grossa a média, podendo ser, em alguns
locais, média a fina, compostos por quartzo, feldspatos e pouca biotita, além de magnetita, detectável
com uso de ímã. São equigranulares ou, restritamente, podem conter fenocristais de feldspato dispersos. Têm textura isotrópica ou mostram, localmente,
tênue orientação mineral. Os minerais acessórios
observados são titanita, zircão, opacos, apatita, monazita e moscovita. Em alguns setores do domínio
ocorrem xenólitos de paragnaisse parcialmente consumidos na massa granítica.
Ao microscópio se observa textura alotriomórfica granular ou, em menor proporção, inequigranular. A biotita mostra pleocroísmo castanho-avermelhado a castanho-claro. Em todo o domínio da
unidade, o quartzo mostra extinção ondulante e bandas de deformação. Em seis amostras, todas posicionadas nas bordas do corpo, observam-se, adicionalmente, sinais de deformação intracristalina em grãos
de feldspato, como extinção ondulante em feldspato
potássico e plagioclásio e maclas evanescentes em
plagioclásio, o que é interpretado como uma resposta aos esforços relacionados ao posicionamento do
corpo ígneo Fazenda Ipanema.
3.2.5.12 - Granito Monte Castelo (Єγ5Imc)
Aflora como 3 corpos no centro-sul da Folha
Rio do Prado, próximos à localidade homônima, sendo que um destes passa para a Folha Águas Formo-
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sas, a sul, onde não foi reconhecido, talvez pelas dificuldades de acesso. Formam, normalmente, relevo
tipo “pão-de-açúcar”. As melhores exposições estão
ao longo da estrada entre Fronteira dos Vales e Monte Castelo, com destaque para a estação AC58, e nas
circunvizinhanças desta localidade.
Trata-se de granito cinza com matriz média
composta de feldspato alcalino, quartzo, plagioclásio
e biotita (10 a 15%), porfirítico e isotrópico, podendo mostrar foliação de fluxo magmático. Em algumas
amostras se detectou, com ímã de bolso, a presença
de magnetita. Fenocristais de feldspato alcalino levemente rosados, prismáticos e com tamanho médio
de 2 a 5 cm ocorrem imersos na matriz, representando cerca de 5% da área de exposição. Localmente há imbricação destes fenocristais em resposta ao
fluxo magmático. Os minerais acessórios são zircão,
titanita, apatita, opacos e monazita. Nas bordas dos
corpos são comuns veios quartzo-feldspáticos.
Os fenocristais de feldspato alcalino são pertíticos e mostram maclamento albita-periclina (xadrez)
combinado com maclamento simples (carlsbad). Localmente ocorre textura albita-chessboard resultante
do processo de coarsing das pertitas. Podem conter
inclusões de quartzo, plagioclásio e biotita. Os minerais acessórios, sistematicamente, estão associados
à biotita, em contato ou inclusos nela.

média formada por mosaico de cristais (1,5-2 mm) de
plagioclásio e feldspato alcalino subédricos ou anédricos, de quartzo anédrico, além de cristais de biotita dispostos em agregados, aos quais se associam,
como inclusões, opacos, zircão, apatita e titanita. Em
amostras próximas das bordas dos corpos há uma
intensificação da extinção ondulante no quartzo. A
biotita tem pleocroísmo creme-amarelado/marromacastanhado. Os fenocristais de feldspato alcalino são
pertíticos e, por vezes, refletem processo de coarsing,
combinando maclamento albita-periclina e carlsbad.
A trama isotrópica predomina, podendo ocorrer uma superfície de fluxo magmático facilmente
observada, preferencialmente nas bordas dos corpos. Observa-se embricamento de fenocristais de
feldspato em resposta a este fluxo. Localmente observa-se um acamamento ígneo formado pela alternância de níveis equigranulares e níveis porfiríticos
(Fotografia 3.87).

3.2.5.13 - Suíte Fazenda Liberdade (Єγ5Il)
Aflora como 5 corpos no extremo oeste da
Folha Rio do Prado, adentrando a Folha Joaíma.
Formam, normalmente, serras alongadas próximo
à direção N-S ou corpos irregulares, estes últimos
presentes na Folha Joaíma. As melhores exposições
estão ao longo da estrada que liga as cidades de Joaíma, Fronteira dos Vales e Águas Formosas, com destaque para a estação AC5.
Trata-se de rocha granítica cinza-clara com matriz média composta por feldspato alcalino, quartzo,
plagioclásio e biotita (15 a 20%), na qual estão imersos fenocristais “ripiformes” de feldspato alcalino de
tamanho entre 0,5 e 1 cm e representando cerca de 1
a 2% da área de exposição (Fotografia 3.86). Composições de álcali-feldspato granito e, mesmo, de quartzo
sienito (cf. STRECKEISEN, 1976) podem ser atingidas
devido à variação na proporção de fenocristais. Os minerais acessórios observados são zircão, apatita, titanita, allanita e opacos. Em algumas amostras, próximo
ao contato com o Complexo Jequitinhonha, podem
ocorrer granada, sillimanita, andaluzita e cordierita na
mineralogia acessória, denotando contaminação das
rochas graníticas por este complexo.
Ao microscópio se observa textura inequigranular, com matriz hipidiomórfica a alotriomórfica

Fotografia 3.86 - Caráter porfiróide/porfirítico de granito
da Suíte Fazenda Liberdade. Estação AC5.

Fotografia 3.87 - Acamamento ígneo em granito da Suíte
Fazenda Liberdade. Estação AC5.

Há enclaves máficos elípticos de composição
diorítica caracterizando processo de magma mingling (Fotografias 3.88 e 3.89).
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Fotografias 3.88 e 3.89 - Enclaves dioríticos elípticos em granito da Suíte Fazenda Liberdade. Estação AC5.

3.2.5.14 - Granito Laranjeiras (Єγ5Ilr)
Aflora no extremo noroeste da Folha Almenara, em área muito retrabalhada pela superfície de
aplainamento Sul-Americana e onde os afloramentos são raros. No seu domínio norte é cortado pelo
córrego das Laranjeiras, que lhe empresta o nome.
As melhores exposições podem ser observadas nas
estações JB58, JB316 e JB318.
Trata-se de rocha granítica normalmente de
coloração avermelhada, reflexo da tonalidade do
feldspato. Tem granulação média a grossa e mineralogia à base de quartzo, feldspatos e quantidade
restrita de biotita. Minerais opacos, allanita e titanita
compõem a mineralogia acessória. Em algumas exposições observa-se uma tênue foliação que pode
tornar-se mais aparente, principalmente no domínio
norte da unidade. Ao microscópio observa-se uma
orientação dos cristais de quartzo. Cristais de feldspato potássico podem formar subgrãos.
A carência de boas exposições limitou o aprofundamento dos estudos da unidade. A foliação comumente observada é atribuída a fluxo magmático. Os sinais
de deformação intracristalina em grãos de feldspato
potássico são interpretados como reflexo dos esforços
relacionados ao posicionamento do corpo.
Este granito é um metalotecto de água-marinha na região, também apresentando um potencial
para utilização como rocha ornamental.
3.2.5.15 - Granito Ilha Alegre (Єγ5Iia)
Constitui dois corpos posicionados no sul da
Folha Jequitinhonha e norte da Folha Joaíma, com limites imprecisos devido a dificuldades de acessos. É
possível que, em trabalhos de maior detalhe, o corpo
maior venha a ser dividido, caracterizando-se vários
plutões pequenos.

O corpo maior, alongado segundo N-S e NE,
tem ca. 28 km de comprimento e 7 km de largura
máxima, conformando terreno acidentado com
morros de encostas rochosas. As cotas máximas são
pouco superiores a 800 m, niveladas por coberturas
cenozóicas tipo chapadas onduladas. A cota de base
é a do rio Jequitinhonha, pouco inferior a 250 m. O
corpo menor tem forma alongada na direção N-S,
com ca. 6 km de comprimento e 2,5 km de largura
máxima. A cota máxima é ca. 650 m e a de base, a do
rio Jequitinhonha.
Foram identificados sienogranito, quartzosienito, monzogranito e granodiorito cinza-castanhos,
isotrópicos, equigranulares a inequigranulares finos
a médios, porfiróides a porfiríticos, em parte ortocumuláticos, com fluxo magmático ressaltado pela
orientação dos fenocristais. Os fenocristais são de
microclina e ortoclásio, subordinados à matriz, estimando-se a quantidade máxima em ca. 30% do volume da rocha, geralmente em cristais com menos de 2
cm de comprimento e relação comprimento:largura
de 5 a 10:1, zonados com núcleo cinza-acastanhado
e bordas esbranquiçadas. A biotita é fina e pode se
amoldar ao fluxo dos fenocristais. Magnetita ou magneto-ilmenita foi identificada, macroscopicamente,
apenas em parte da porção sul do corpo maior. Opacos se associam à titanita, sugerindo transformação
desta em ilmenita ou magneto-ilmenita.
Enclaves microgranulares de biotita tonalito
com allanita são freqüentes. Ocorrem em corpos
negros irregulares, alongados a ovóides, com centímetros a poucos decímetros na maior dimensão exposta. Não mostram orientação preferencial. No contato com o granito mostram concentração de biotita
e se tornam mais escuros. Podem estar penetrados
por granito cinza-claro, fino. Na fazenda Olho D’Água
(estação CP332) aflora um corpo com, no mínimo,
vários metros de espessura aparente representado
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por hornblenda-biotita quartzodiorito com allanita,
de granulação fina, não-foliado, com plagioclásio em
ripas de até 1 cm, parecendo se tratar do mesmo material que forma os enclaves.
Diques de aplito acastanhado e de pegmatito
ocorrem dispersos. Vários rejeitos de lavra em pegmatitos são observados ao longo da margem esquerda
do rio Jequitinhonha, no domínio deste corpo na Folha
Joaíma. Destacam-se, principalmente, os rejeitos de
quartzo rosa. Um pegmatito que parece ter sido importante foi observado na fazenda Olho D’Água. Tem
vários metros de espessura, orienta-se na direção N-S
e, apesar da cava estar alagada, parece estar encaixado no quartzodiorito e no granito. Destaca-se a presença de moscovita, turmalina preta e quartzo rosa,
que foi comercializado. Há informações de ter havido
produção de água-marinha gema, mas não se observou rejeito de berilo ou escória de água-marinha.
3.2.5.16 - Granito Pedra Grande (Єγ5Ipg)
Tem exposições nas folhas Joaíma, Itaobim,
Comercinho e Jequitinhonha. Forma morros de encostas e topos rochosos de grande expressão topográfica, com cota máxima a ca. 880 m, na Folha Rio
do Prado, e mínima exposta de 250 m, no leito do rio
Jequitinhonha.
É representado por sienogranito, monzogranito e granodiorito porfiríticos, subordinadamente
porfiróides, geralmente de cor cinza, eventualmente
com granada em grãos pequenos e dispersos na porção periférica do corpo. Outros minerais aluminosos
(cordierita e andaluzita) são descritos na Folha Itaobim, possivelmente resultado de contaminação pelas
encaixantes, granitos tipo-S ou metassedimentos.
Em porções restritas, como observado em pedreira na fazenda Jardineira (estação CP134), assume
tonalidade castanho-amarelada em matriz menos
biotítica e a rocha se assemelha ao fácies amarelo de
Medina (fácies m1c, Giallo Fiorito), sendo chamado
comercialmente de Amarelo Florença (ver descrição
do Granito Medina, neste capítulo).
Biotita granodiorito cinza é uma fácies importante desse maciço. É inequigranular médio a grosso,
caracteristicamente porfirítico. Os fenocristais podem predominar sobre a matriz e diminuir um pouco
em quantidade e tamanho para a periferia do corpo
(Fotografia 3.90). São de microclina e ortoclásio, geralmente entre 3 e 5 cm, chegando a 8 cm de comprimento, com relação comprimento:largura de ca. 3:1.
Têm núcleos incolores a cinza-claros e zonas externas
de tonalidades rosa a esbranquiçada. Mostram-se
frequentemente orientados, caracterizando lineações de fluxo magmático (Fotografia 3.90). A biotita
pode ser abundante.

Fotografia 3.90 - Fácies porfirítica do Granito Pedra Grande
com orientação de fluxo magmático localizada. Estação CL134.

Um monzogranito cinza, inequigranular fino,
com cristais dispersos de feldspato de até 5 mm, aflora na periferia do corpo de oeste (estação CP128). As
relações de contato com o granito porfirítico grosso
não estão expostas, ficando a dúvida se se trata de
uma rocha de dique ou uma fácies fina de borda do
maciço. Sugestivamente, nesse local, a topografia é
de terras baixas, contrastantes com os morros rochosos do granito porfirítico grosso. Isso pode reforçar a
hipótese de fácies de borda, não discriminada.
Xenólitos de metassedimentos, como por
exemplo, biotita paragnaisse com lâminas de quartzito, ou de granitos são observados nas porções periféricas do maciço, podendo estar orientados e alongados segundo o fluxo magmático.
Enclaves microgranulares cinza-escuros, ricos
em biotita, ocorrem em algumas porções periféricas
do maciço em corpos alongados a ovóides com centímetros a poucos decímetros de comprimento, mas
não parecem ser abundantes. Mostram contatos
bruscos, com salbandas biotíticas, ou estão parcialmente assimilados pelo granito porfirítico e contêm
xenocristais de K-feldspato.
Pegmatitos, aparentemente sem importância
econômica, e veios de granito fino/aplito são observados eventualmente.
3.2.5.17 - Granito Pau de Canoa (Єγ5Ipc)
Ocupa ca. 10 km2 no extremo nordeste da Folha Itaobim, na continuidade ocidental do Granito
Pedra Grande.
Predomina biotita monzogranito porfirítico a
porfiróide com matriz inequigranular média, eventualmente média–grossa, cinza a cinza-claro pela variação na proporção de biotita. Tons cinza-amarelados
são também observados. Os fenocristais são de microclina com até 2,5 cm de comprimento, média em
torno de 1 cm, representando entre 15% e 40% da
rocha, com freqüência orientados segundo o fluxo
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magmático e também marcando o acamadamento
ígneo. Na borda do corpo pode ocorrer discreta foliação ígnea ressaltada por tênue orientação da biotita
e dos minerais félsicos. Sienogranito é subordinado.
Xenólitos de xisto aluminoso e paragnaisse
ocorrem na maioria dos afloramentos. São de dimensões centimétricas a decimétricas, localmente
com feições de assimilação pelo magma granítico.
Normalmente estão orientados segundo o fluxo
magmático, tanto na borda quanto na porção central da unidade (Fotografia 3.91). Podem ter feições
sugestivas de colocação tipo magmatic stoping em
borda do corpo.

cas ou podem mostrar foliação de fluxo magmático,
esta, mais comumente, associada às porções periféricas dos corpos.
Diques de granito de granulação mais fina cortam as rochas porfiríticas. Xenólitos ocorrem na periferia do maciço, com dimensões desde decimétricas
até métricas (Fotografia 3.92), geralmente orientados
segundo o fluxo magmático. São de granitos tipo-S
e metassedimentos aluminosos que contaminam o
granito, permitindo a presença de granada, sillimanita e cordierita nestas rochas.

Fotografia 3.91 - Xenólito de biotita xisto dobrado
no Granito Pau de Canoa. Estação CL145.

Fotografia 3.92 - Xenólito de metassedimento no Granito
General Dutra. Estação CH602.

3.2.5.18 - Granito General Dutra (Єγ5Igd)

3.2.5.19 - Granito Pingueira (Єγ5Ipi)

Aflora em três corpos distintos, com mais de
95% da área de exposição na Folha Comercinho e o
restante na Folha Itaobim. O corpo maior ocupa a
porção centro-sul e sudeste da Folha Comercinho,
onde estão as cidades de Comercinho e General Dutra. Outro corpo aflora a norte de Comercinho e, por
ser de acesso muito difícil, foi delimitado por fotointerpretação. O menor dos três corpos situa-se a oeste
do corpo maior. Ocupa região de relevo acidentado
com cota mínima de 300 m, entre as serras do Caboclo e Lambari, até 900 m nas cercanias de General
Dutra, constituindo morros tipo “pão-de-açúcar”.
Predomina sienogranito sobre monzogranito
e granodiorito, este representando, principalmente, a matriz. O monzogranito representa uma fácies
de borda. São rochas porfiríticas em tons de cinza,
com fenocristais de K-feldspato (maclados ou não)
cinza-claros a esbranquiçados, localmente zonados,
com comprimento médio entre 1 e 3 cm, chegando
a 10 cm, perfazendo de 5% até mais de 60% da rocha e podendo ocorrer alinhados, marcando uma
lineação de fluxo magmático. Estão imersos em matriz inequigranular seriada fina a média, localmente
grossa. O opaco parece ilmenita, não se observando
magnetita. As rochas são, normalmente, isotrópi-

Ocorre na região de Pingueira, em relevo montanhoso com cotas entre 650 m e 900 m, com formas tipo “pão-de-açúcar”.
Trata-se de biotita sienogranito e de biotita
monzogranito cinza-claros a creme-acastanhados,
porfiróides a porfiríticos, com fenocristais de Kfeldspato inferiores a 2 cm de comprimento, constituindo até 40% da rocha, dispersos em matriz
inequigranular fina a média, localmente grossa.
Os fenocristais são acinzentados, esbranquiçados
e amarelados. Alguns opacos dispersos se parecem com magnetita, embora a rocha não tenha se
mostrado magnética em contato com ímã, o que
sugere magneto-ilmenita.
Em um local se observou biotita granito cinza,
equigranular de grão fino, “envolvido” pelo biotita
granito porfirítico. O conjunto apresenta aspecto de
agmatito, uma vez que o granito fino constitui inúmeros corpos pequenos arredondados a facetados,
orlados pelo granito porfirítico.
Enclaves microgranulares foram observados
em um afloramento na Folha Comercinho, orientados segundo um provável fluxo magmático (Fotografia 3.93). Veios pegmatíticos são pouco expressivos e
têm no máximo alguns centímetros de espessura.
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3.2.6 - Magmatismo Pós-Colisional (Tipo-A)
3.2.6.1 - Introdução

Fotografia 3.93 - Enclaves alinhados em fluxo magmático
no Granito Pingueira. Estação RM102.

3.2.5.20 - Granito Lagoa (Єγ5Ila)
Constitui pequeno corpo com exposição estimada de ca. 1 km2, localizado entre os córregos Taboa
e Macuco, sem expressão topográfica significativa.
Trata-se de biotita sienogranito cinza, porfiróide, com fenocristais de ortoclásio geralmente inferiores a 1 cm de comprimento dispersos em matriz
inequigranular fina a média, orientados segundo o
fluxo magmático. Opaco ocorre associado à titanita,
parecendo ser ilmenita.
3.2.5.21 - Granito Caladão (Єγ5Icd)
Ocorre na porção sul da Folha Joaíma em três
corpos, dois deles adentrando a Folha Padre Paraíso
(SAMPAIO, 1997). O maior não foi reconhecido naquela folha, talvez pelas dificuldades de acesso.
Trata-se de biotita sienogranito cinza-claro
a róseo, porfirítico, isotrópico ou, localmente, com
estrutura de fluxo magmático. Os fenocristais são
de K-feldspato esbranquiçado, às vezes imbricados,
podendo ocupar até 50% do volume da rocha, envolvidos em matriz inequigranular média a grossa.
Granada aparece, possivelmente, por assimilação
das rochas encaixantes.

Esta associação magmática compreende o Granito Medina, com suas várias fácies, definido como
do tipo-A, neste projeto. Esse granito requer um breve histórico pelas aplicações que o nome Medina já
teve. O nome Complexo Granitóide de Medina foi
utilizado pela primeira vez por GROSSI-SAD (1968),
englobando uma ampla gama de granitos dessa região do Jequitinhonha. SILVA et al. (1987) utilizaram
o nome Complexo Medina para uma série de rochas
granitóides do Pré-cambriano superior das imediações de Medina. FÉBOLI et al. (2001) utilizaram a
denominação Suíte Intrusiva Medina para alguns
corpos de rochas granitóides desta região, que foram
incluídas em uma Suíte G5 (PEDROSA-SOARES et al.,
2001). Finalmente, HEINECK et al. (2003) empregaram o nome Granito Medina, no Mapa Geológico do
Estado de Minas Gerais, para este corpo circunscrito
aqui cartografado e para outros de seu entorno.
3.2.6.2 - Granito Medina (Єγ5Am)
O Granito Medina, como aqui considerado, aflora como um batólito elíptico segundo ESE-WNW, com
ca. 38 km x 27,5 km, com ca. 70% em área representados na porção centro-ocidental da Folha Jequitinhonha e o restante na Folha Comercinho, imediatamente
a oeste, tendo em seu interior a cidade de Medina.
Conforma terreno relativamente elevado, pródigo em morros rochosos e tipo “pão-de-açúcar”,
com cota de base a ca. 400 m, no rio São Pedro, no
extremo leste do maciço, e de topo a 1160 m, na Pedra do Bidó (Fotografia 3.94). A cidade de Medina
está a 572 m de altitude. As maiores altitudes estão
na porção mais interna do maciço, circundada por
morros mais baixos e alongados paralelamente ao
limite do corpo. Na porção sudoeste do maciço ocorrem superfícies de topos aplainados, tipo chapadas
suavemente inclinadas.
Fotografia 3.94 - Vista
panorâmica de parte
do maciço de Medina,
olhando-se para leste.
O rochoso em primeiro
plano representa parte
do conjunto de morros
chamado Três Irmãos
(Pedra da Manguara),
com topo a 1.045 m de
altitude. No vale, em
primeiro plano, está a
BR116. Estação CP89.
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O contato com as rochas encaixantes é intrusivo,
com feições de fluxo magmático nas porções mais externas do maciço e metamorfismo de contato. A deformação nas rochas da periferia do maciço e nas encaixantes
pode resultar em estruturas bandadas e achatamento
de minerais por cisalhamento puro ao longo da zona de
contato (Fotografia 3.95), dificultando a definição segura dos limites entre os dois domínios.

Fotografia 3.95 - Bandas alternadas com mais e menos fenocristais achatados e facóides, resultado de cisalhamento puro
junto à zona de contato do Granito Medina. Estação CP283.

No leito do rio São Pedro, sob a ponte na estrada entre a localidade Caju e a rodovia MG105 (estação
CP17), observa-se um arranjo complexo com zonas de
aspecto de granito-gnaisse fino, cinza a cinza-escuro,
alternadas com zonas cinza-claras foliadas e dobradas,
com presença irregular de megacristais de K-feldspato
e lentículas de quartzo, provavelmente resultado de
metassomatose sílico-potássica, resultante de metamorfismo de contato. Outros domínios se mostram
como granito porfirítico, com fenocristais de K-feldspato de 2 a 3 cm de comprimento. Veios decimétricos
pegmatóides e de granito fino cortam discordantemente estas rochas. O conjunto assume um aspecto
de migmatito com “blastese” feldspática, veios graníticos e pegmatóides e fantasmas de biotita gnaisse de
aspecto silicificado (Fotografia 3.96).

A zona de contato exposta na confluência do
córrego do Capão com o rio São Pedro, próximo à
fazenda Santa Inês (estação CP283), tem dezenas
de metros de largura em corte normal ao contato.
Alternam-se bandas decimétricas de granito-gnaisse
cinza-claro a cinza-esbranquiçado de grão fino, talvez representando a encaixante modificada pelo
metamorfismo de contato/metassomatismo, com
bandas graníticas porfiríticas mais escuras, de grão
fino-médio, com abundância de cristais ocelares de
feldspato envoltos em matriz biotítica e orientados
segundo o bandamento, representando a intrusão.
Aparentemente, vários fenocristais de feldspato têm
a seção basal exposta no plano horizontal, com ca. 2
cm de lado; outros são idiomórficos, com 3 a 4 cm de
comprimento, orientados segundo a direção do bandamento. Associa-se, aleatoriamente, uma fácies de
leucogranito branco, fino, em parte pegmatóide, que
corta o granito porfirítico e, talvez, a encaixante.
Contaminações pela encaixante estão bem
evidentes, principalmente na região de Três Irmãos,
onde é comum a presença de granada no granito
porfirítico. Corpos de leucogranito tipo-S, de várias
dimensões e interpretados como megaxenólitos ou
restos de teto, são encontrados no Granito Medina
(Fotografia 3.97). Xenólitos de paragnaisse também
ocorrem (Fotografia 3.98). Cordierita pode ser abundante no leucogranito tipo-S encaixante, nas proximidades do contato com o Granito Medina.

Fotografia 3.97 - Xenólitos de leucogranito tipo-S em granito porfirítico da fácies m1c, Granito Medina. Estação CP38.

Fotografia 3.96 - Gnaisse migmatítico e/ou granitóide
foliado tipo-S, no leito do rio São Pedro, afetado por metamorfismo de contato com o Granito Medina. Estação CP17.
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Fotografia 3.98 - Xenólito de paragnaisse em granito
porfirítico no Granito Medina. Estação CP49.
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O maciço de Medina foi dividido informalmente em fácies e associação de fácies segundo critérios
de campo, como composição da rocha, textura, estrutura e cor. Cada fácies representa um tipo predominante, constituindo-se na unidade mapeável, sem
excluir outros eventualmente presentes em função
da escala de mapeamento, sempre com limites transicionais entre si. Trata-se de uma divisão expedita
que pode ser aprimorada em trabalhos de escala
maior. As fácies foram identificadas de maneira informal, recebendo uma letra “m” (de Medina), um
número de 1 a 4 e, quando necessário, letras que indicam cores predominantes da rocha como “c” (cinza), “r” (rosa), “a” (amarelo ou amarelado), ficando
registrado, por exemplo, como “m1c”, “m2”, etc. Destaca-se que as cores cinza, rosa e amarela não estão
relacionadas ao intemperismo. Independentemente
da cota de exposição da rocha ou da profundidade
de corte do maciço nas lavras de rocha ornamental,
essas cores permanecem, embora possam se apresentar em bandas espessas, métricas a decamétricas
alternadas, refletindo a cor predominante dos feldspatos. Segundo essas bandas também se orientam
os fenocristais, como observado na pedreira “Aredó”
(ou Arredor) da Mineração Atlântica (estação CP5).
Em linhas gerais, o maciço de Medina é formado por granitos porfiríticos de cores predominantes
em tons de castanho, cinza, rosa e amarelo, com matriz média a grossa, com tamanho e quantidade dos
fenocristais crescendo da periferia para o interior do
maciço. Algumas zonas dos domínios periférico e central são ricas em enclaves microgranulares de quartzodiorito negro. Em alguns locais, como na Pedra do
Baixão e na BR116, proximidades do Posto Rosa Cruz,
existem feições texturais nos maciços rochosos sugestivas de acamadamento ígneo, representadas por zonas de aspecto textural liso e outras de aspecto rugoso, indicando porções com mais e menos fenocristais
de K-feldspato. Granada foi observada na porção sul
do maciço e sillimanita foi constatada, apenas esporadicamente, na Folha Comercinho. A granada pode
ser resultado de metamorfismo de contato ou de contaminação e a sillimanita é, seguramente, produto de
contaminação pelos granitos tipo-S encaixantes. Magnetita pode ocorrer na borda nordeste do maciço.
O Granito Medina foi caracterizado na Folha
Jequitinhonha como do Tipo A2, com base em análises químicas de óxidos maiores e elementos traços,
segundo os conceitos de EBY (1990, 1992) (ver Capítulo 4 – Petrologia e Litoquímica).
Associação de fácies m1 - A cartografia desta
unidade está apoiada nas observações realizadas em
pedreiras (cerca de 40) e em locais com trabalhos de
prospecção ou pesquisa das empresas produtoras de
rochas ornamentais. Esses locais geralmente estão di-

namitados, com exposição de rocha fresca. Segundo
essas observações, estima-se que predomine a fácies
rosa, à qual se associam a cinza e, em menor quantidade, a amarela, aparentemente ou sugestivamente
organizadas em corpos isolados arranjados em círculos
paralelos à periferia do maciço. Não se pode desconhecer, também, o bandamento ígneo referido acima.
É a unidade predominante. Reúne as fácies
m1a (amarela), m1c (cinza) e m1r (rosa), definidas
com base na tonalidade de cor predominante na rocha, resultado das mudanças de cores do K-feldspato. Constituem uma associação de fácies visto terem
a mesma composição mineral (com possíveis variações modais), textura e estrutura.
A fácies ‘m1’ corresponde à porção intermediária do maciço, chegando à periferia em pequeno
trato de sua porção sul. A fácies ‘m1a’ pode ser informalmente chamada ‘Giallo Fiorito’ ou Amarelo Florença e, um tipo mais castanho, Marrom Medina, nomes comerciais destas rochas para fins ornamentais.
Esta associação de fácies m1 é representada
por biotita sienogranito, biotita monzogranito e biotita
granodiorito, com variações para quartzo sienito, álcalifeldspato granito e, em um único caso, onde a matriz
é muito rica em plagioclásio, tonalito. Considerando-se
a rocha total, devido à grande presença de fenocristais de feldspato potássico, haverá uma tendência ao
predomínio de tipos mais próximos ao álcali-feldspato
granito, visto que nas lâminas se procurou evitar domínios ricos em fenocristais, priorizando-se a matriz.
São rochas porfiríticas sem magnetita, de cores ou tonalidades rosa, cinza ou amarela, com variações para
castanha ou marrom-avermelhada, de matriz biotítica
média a grossa, isotrópica ou com foliação de fluxo
magmático segundo a qual se orientam fenocristais
de K-feldspato. Os fenocristais parecem ser de mais de
uma geração, têm ampla predominância sobre a matriz
e podem avançar sobre ela, envolvendo-a. Foram identificados como microclina, ortoclásio e termos intermediários entre ambos, em parte pertíticos e micropertíticos (string). São principalmente zonados com núcleo
cinza-claro ou incolor e borda rosa, rosa e amarelado
ou todo rosa, podendo, ainda, estar orlados por borda
branca-creme, à semelhança de uma estrutura rapakivi.
Na fácies amarela, os fenocristais tendem a uma tonalidade externa amarela, que também ocorre naqueles
que permeiam a matriz e ao longo de fissuras. Esta parece ser uma feição hidrotermal magmática. Predominam os fenocristais superiores a 3 cm de comprimento,
em média entre ca. 4 e 6 cm, podendo chegar a mais
de 10 cm, com relação comprimento:largura entre 2 a
3:1 (Fotografias 3.99 e 3.100). Algumas vezes, em um
mesmo domínio, se observa que os fenocristais menores e com relação comprimento:largura maior podem
estar maclados segundo Carlsbad e orientados subpa-

119

CPRM - Programa Geologia do Brasil

ralelamente a uma estrutura que parece de fluxo magmático, enquanto os maiores têm seção quadrada ou
retangular com comprimento pouco superior à largura,
são zonados com inclusões de biotita acompanhando
a forma do cristal, se arranjam de forma caótica ou
podem se acumular em determinadas zonas, à semelhança de acamadamento ígneo. Tais zonas são irregulares e subparalelas, decimétricas ou mais espessas e
de limites transicionais, onde os fenocristais são mais
e menos abundantes, eventualmente quase ausentes.
Dependendo da face do granito exposta, os fenocristais
maiores se mostram em seções circulares ou elípticas,
com vários centímetros de diâmetro, sendo conhecidos pelos “graniteiros” como amêndoas. Essa feição
dá valor comercial à rocha. A biotita pode se concentrar em certas zonas conformando massas delgadas
e alongadas com até vários metros de comprimento,
à semelhança de schlieren, e onde há um decréscimo
significativo na quantidade e tamanho dos fenocristais.
A matriz do granito sempre tende para a cor cinza, variando a intensidade em conseqüência da quantidade
de biotita. Em algumas exposições se observou filetes
(chamados de “barbante”, no linguajar graniteiro) de
quartzo, com algum feldspato, cortando o granito.

Fotografia 3.99 - Granito porfirítico grosso com fenocristais zonados, de tonalidade amarela, da fácies m1a do
Granito Medina. Como rocha ornamental é chamado de
Gialo Fiorito. Mineração Gransena. Estação CP120.

Fotografia 3.100 - Granito porfirítico rosa com manchas
amarelas da fácies m1r do Granito Medina. Mina Aredó,
Mineração Atlântica. Estação CP5.

O estudo microscópico convencional não foi
suficiente para esclarecer a questão da variação de
cor ou tonalidade dos fenocristais de feldspato, entre
incolor – cinza-claro, rosa e amarelo, o que resulta na
tonalidade predominante da rocha com implicações
comerciais como rocha ornamental. Especula-se a
possibilidade de variações nas composições químicas e estruturais:
O amarelo pode resultar da substituição de
Fe no K-feldspato, acompanhada pela redução do
conteúdo de Al, indicando que o Fe entra na posição tetraédrica como Fe3+ (HOFMEISTER; ROSSMAN,
1983). Assim, KAlSi3O8 passaria a KFeSi3O8 e ferro ferroso (Fe2+) ocorreria em concentração extremamente baixa. No plagioclásio, o Fe2+ pode se acomodar
nos sítios dos cátions grandes e alojar Fe3+ na estrutura tetraédrica. Embora discretas na rocha total,
registram-se diferenças entre os conteúdos médios
de Al2O3 e Fe2O3 nas fácies amarela e rosa, respectivamente 13,13% - 0,95% e 13,61% - 0,85%.
A cor vermelha do feldspato resulta de óxidos
férricos, principalmente inclusões de escamas ou fagulhas de hematita.
A variação do cinza para o vermelho resultaria
da reação do feldspato com uma fase vapor contendo
ferro, que seria resultado da decomposição e oxidação – cloritização da biotita, ou de metassomatismo
envolvendo Fe. O feldspato vermelho teria inclusões
de biotita cloritizada e ‘poeira’ de hematita (BOONE,
1969, in HOFMEISTER; ROSSMAN, 1983).
A cor branca-fosca resulta da dissipação de
luz em microfissuras ou de inclusões de produtos de
alteração, como argilas, e de inclusões fluidas. Pode
ser o caso das bordas de alguns feldspatos.
O feldspato incolor é puro, livre de exsoluções e
de inclusões e sem elementos de substituição, não absorvendo luz na porção visível do espectro. Inclusões
podem levar a tons de cinza, rosa e vermelho-tijolo.
Fácies m2 - Corresponde à porção externa do
hemisfério oriental do maciço, afinando e desaparecendo no sentido do ocidente. Tem largura máxima
cartografada de ca. 6 km, na região de Caju. O limite
com a fácies m1 é transicional pelo aumento no tamanho e quantidade de fenocristais de K-feldspato
em ‘m1’. Constitui amplos lajedos e morros alongados, orientados segundo a forma do maciço.
O tipo predominante é sienogranito, com variações para quartzo sienito, álcali-feldspato granito,
monzogranito e granodiorito porfiríticos de tonalidade
rosa-acastanhada predominante, com variações para
cinza e creme, isotrópico ou com orientação de fluxo
magmático ressaltado pelos fenocristais. A matriz é
biotítica média a grossa, discretamente magnética.
Os fenocristais são principalmente de microclina, em parte pertíticos e micropertíticos, além
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de ortoclásio e termos intermediários entre ambos, principalmente rosas ou castanhos (cor de caramelo), alguns com núcleo incolor, cinza-claro ou
esbranquiçado, com inclusões de outros minerais.
Predominam aqueles inferiores a 2 cm de comprimento, com relação comprimento:largura entre
2:1 ou quase 1:1. Os fenocristais são subordinados
à matriz, constituindo em média cerca de 20% do
volume da rocha. Existem porções onde são mais
abundantes e outras onde estão quase ausentes,
arranjados segundo faixas decimétricas subparalelas e irregulares de limites transicionais. Costumam
estar orientados paralelamente à borda do maciço,
segundo o fluxo magmático.
Granada foi observada em veios félsicos com
centímetros de espessura, ramificados e com limites
difusos, sugestivos de fase tardia cortando a fácies
porfirítica, inclusive com truncamento do fluxo magmático. Quando esses veios são muito delgados, eles
se confundem com o granito porfirítico e as granadas parecem pertencer a ele. Também podem ocorrer disseminadas, sem a presença aparente de veios
félsicos. Neste caso, a rocha pode ser classificada
como granada-biotita granito com todas as demais
características da rocha sem granada. A granada está
presente principalmente nos domínios norte (na bacia do córrego do Tomé) e sul desta fácies, e no limite
com a fácies m1, onde podem ocorrer megaxenólitos de granitos tipo-S. No córrego do Tomé (estação
CP402) observa-se amplo lajedo de granito porfirítico com granada dispersa, em contato com granada leucogranito grosso da unidade γ3S. Na fazenda
Monte Azul (estação CP76) é nítida a relação de intrusão do granito porfirítico em leucogranito grosso
com granada, tipo-S, similar ao Granito Água Branca
(Fotografia 3.101). Também não se pode descartar a
possibilidade de parte da granada ser primária.

Fotografia 3.101 - Dique de granito porfirítico da fácies
m2 em leucogranito γ3S (tipo Água Branca), Granito
Medina. Estação CP76.

Fácies m3 - Ocorre em dois corpos principais.
O menor, com dimensão estimada de ca. 0,5 km x

2 km, está na porção norte do maciço, no domínio
da fácies m2. O outro, com forma arredondada e ca.
4 km x 5 km, constitui a porção central do maciço,
envolvido pela fácies m1c. Ambos são cortados pela
BR116. Constituem lajedos e morros de pouca expressão topográfica. Os limites com as outras fácies são
transicionais. A primeira característica é a presença
freqüente a quase conspícua de enclaves microgranulares cinza-escuros em meio a granito porfirítico
(Fotografia 3.102). Em relação à fácies m1c, mostra
cor cinza mais intensa e constante, maior quantidade
de biotita, menor de quartzo e fenocristais de tamanhos bem menores. Em relação à fácies m2, também
se diferencia pela cor cinza, embora possa ter fenocristais de tonalidade rosa, e pela quantidade maior
de biotita e de fenocristais de K-feldspato.

Fotografia 3.102 - Enclaves microgranulares em granito
porfirítico da fácies m3, Granito Medina. Estação CP116.

A rocha dominante desta fácies é um biotita
monzogranito cinza, com variações para álcali-feldspato granito e biotita sienogranito, não-magnéticos, porfiríticos com matriz biotítica média a grossa
e isotrópicos. Concentrações de biotita provocam
manchas negras entremeadas aos fenocristais. Os
fenocristais são de microclina, ortoclásio e termos
intermediários entre ambos, principalmente incolores-cinzentos a esbranquiçados, alguns com tonalidade rosa-clara, com inclusões de outros minerais.
Predominam os inferiores a 2 cm de comprimento,
com relação comprimento:largura ca. 2:1. Alguns,
principalmente os maiores, que podem chegar a 5
cm, têm seção basal quase quadrada e são zonados;
outros são maclados segundo Carlsbad. Na rocha
grossa, os fenocristais podem se confundir com a
matriz, sobre a qual alguns avançam, envolvendo-a.
Variam de freqüentes a abundantes, podendo predominar sobre a matriz.
Fácies m4 - É perfeitamente reconhecível no
campo, em corpos mapeáveis ou subordinados às
fácies m1 e m2, onde ocorrem em massas decimétricas a decamétricas, aparentemente tardias a elas.
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Foi observada principalmente no domínio meridional do maciço, constituindo corpos irregulares ou
alongados de diversos tamanhos. Representa a fácies
leucocrática tardia mais diferenciada.
É constituída de álcali-feldspato leucogranito
branco ou com tonalidade rosa muito clara, inequigranular não-porfirítico de grão grosso, não-granadífero com contatos geralmente bruscos e onde pode
haver concentração de biotita. No jargão dos ´graniteiros`, corpos pequenos deste leucogranito inclusos no granito porfirítico são chamados de “mula”
e comprometem a qualidade comercial do material
como rocha ornamental.
Rochas especiais que permeiam qualquer fácies do Granito Medina
Megaxenólitos ocorrem principalmente no
limite entre as fácies m1 e m2, e também no interior de ambas. São granitos tipo-S, encaixantes do
maciço Medina, podendo haver concentração de
biotita ao longo dos contatos. Esses xenólitos, quando assimilados total ou parcialmente e/ou afetados
por metamorfismo de contato, contaminam o corpo
intrusivo, principalmente a fácies rosa (m1r), com o
surgimento de granada disseminada ou concentrada
em agregados de até 3 cm de diâmetro, mantendose as demais características macroscópicas da rocha
sem granada. Ótimos exemplos do granito com granada estão nas regiões de Três Irmãos (estação CP18)
e Taquaral (estação CP20) e nos arredores dessas localidades, no extremo sul do maciço. A granada também poderia ser primária, mas nenhum estudo foi
conduzido para testar esta hipótese.
Enclaves microgranulares negros a cinza-acastanhados estão muito bem expostos na fácies m3,
mas também ocorrem nas fácies m2 e m1, nesta em
muito menor quantidade e, mesmo, raros. No contato entre os enclaves e o granito porfirítico envolvente ocorre concentração de biotita e o enclave se
torna mais escuro.
Na fácies m3, a melhor exposição de enclaves
é na fazenda Ipanema, à margem da BR116 (estação
CP116), onde é um biotita tonalito de grão fino a
médio, textura equigranular alotriomórfica com fenocristais de K-feldspato dispersos e enriquecimento
em biotita. Mostra-se em corpos negros alongados e/
ou irregulares e rompidos, com centímetros a metros
de largura, parcialmente orlados por leucogranito de
grão grosso. Podem estar orientados em faixas preferenciais, em arranjo que lembra estrutura agmática.
É comum a presença de fenocristais centimétricos de
K-feldspato no interior dos enclaves ou amoldados
aos contornos dos corpos. No extremo norte do maciço, também na fácies m3 (estação CP110), os enclaves são de hornblenda-biotita granodiorito a tonalito
cinza em arranjo agmático com o granito porfirítico,

que pode assimilá-los parcialmente, dificultando a
definição de limites. São de grão fino, com discreta
foliação ressaltada pela orientação de palhetas de
biotita e prismas de anfibólio.
Na fácies m2 ocorrem com certa freqüência,
mas dispersos. São tonalitos de grão fino a médio,
não-foliados, com variações para granodiorito e monzogranito, onde, possivelmente, sofreram contaminação pelo granito encaixante. Uma boa exposição
ocorre na localidade Palmáceo (estação CP15), onde
se mostram em corpos irregulares longos e rompidos, com decímetros a pouco mais de um metro de
largura, em meio a granito porfirítico com concentração de biotita no contato (Fotografia 3.103). Em
outros locais, o granito porfirítico se mostra rico em
schlieren de biotita ou biotititos alongados, alguns
ainda com formas ovóides, que parecem resultar da
assimilação dos enclaves. Os termos mais ácidos podem representar material contaminado pelo magma
granítico, principalmente por feldspatos que se alojaram no interior dos enclaves.

Fotografia 3.103 - Enclave microgranular com fenocristais
de K-feldspato no granito porfirítico da fácies m2, Granito
Medina. Estação CP15.

Diques de aplito cinzento a castanho e de pegmatito, decimétricos ou, eventualmente, mais espessos, são comuns mas não chegam a ser abundantes.
Associam-se principalmente a granitos porfiríticos
das fácies m1 e m2. Pegmatitos ocorrem principalmente nos arredores de Medina, nas localidades Serrinha e Bolívia e também nas regiões de Rosa Cruz
e Caju. Alguns são lavrados de maneira intermitente
na busca de água-marinha.
Leucogranito branco a cinza muito claro, equigranular de grão médio a grosso, similar ao da fácies ‘m4’, ocorre em massas isoladas e esporádicas
no granito porfirítico da fácies m1. Constitui corpos
pequenos e irregulares, geralmente alongados ou
ovóides. Os fenocristais do granito porfirítico podem
se amoldar ao contorno dos corpos de leucogranito.
Algumas vezes, o leucogranito está orlando parcial-
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mente os enclaves microgranulares máficos. Nesta
situação é cinza-claro, tem composição de sienogranito, aparentemente resultando de reação entre o
magma granítico dominante e o enclave.
‘Cumulados’ félsicos circulares a elípticos, similares a estruturas tipo pillow-interpillow de rochas
vulcânicas, foram vistos em uma exposição na fazenda
Floresta (estação CP378), associados ao granito porfirítico cinza da fácies m3. São estruturas com até ca. 20
cm de diâmetro expostas em faixa com cerca de 2 m
de largura e vários metros de comprimento (Fotografia 3.104). Cada elemento é constituído por um núcleo
de megacristal idiomórfico de K-feldspato com 5 a 10
cm de lado, orlado por ‘leucogranito’ ou massa quartzo-feldspática branca de grão grosso. O feldspato do
núcleo é zonado, cinza-claro a esbranquiçado-fosco,
com inclusões principalmente de quartzo globular,
lenticular ou em gotas, orientadas segundo as maclas
e paralelamente às paredes do feldspato, à semelhança de pertitas. Esses elementos estão envolvidos por
‘matriz’ granítica negra, fina a média, rica em biotita
principalmente junto ao contato, à semelhança de interpillow. A matriz extrapola a faixa de ‘cumulado’ e
penetra um pouco no granito porfirítico, configurando corpos negros irregulares, alongados e paralelos à
faixa de aglomerado, se assemelhando a enclaves ou
schlieren máficos de limites ora bruscos, ora difusos
com passagens rápidas de um tipo a outro. A faixa
que contém o ‘cumulado’ acompanha ou trunca, de
maneira ortogonal, uma foliação de fluxo magmático
impressa no granito porfirítico pela orientação de fenocristais de K-feldspato.

mediários como mingling ou mixing provenientes da
crosta inferior/manto. Os diferenciados finais estão
representados por leucogranito, aplito e pegmatito.
3.2.7 - Magmatismo Fanerozóico
3.2.7.1 - Unidade Serra do Tombo (ЄKst)
Introdução
A definição da Unidade Serra do Tombo deu-se
neste projeto, tendo sido fruto de trabalhos de mapeamento geológico e descrição de lâminas delgadas, os quais permitiram a RAPOSO et al. (2008) publicarem um resumo preliminar apresentando suas
características petrográficas e petrológicas.
No ano de 2007 realizou-se uma campanha de
campo que contou com a consultoria externa do professor Dr. Geraldo Norberto Chaves Sgarbi do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas
Gerais. Foram confeccionadas 30 lâminas delgadas de
rochas da unidade, as quais foram, na sua totalidade,
descritas pelo geólogo Frederico Ozanam Raposo, tendo sido duas delas (estação VP294), adicionalmente,
descritas pelo geólogo Luis Carlos da Silva e uma delas
(estação VP12), pela geóloga Márcia Zuchetti.
Afloramentos da unidade ocorrem dispersos
grosseiramente ao longo de uma área orientada SWNE com extensão de cerca de 75 km e largura máxima de 25 km, indo do extremo sudoeste da Folha Itaobim ao extremo sudeste da Folha Comercinho (ver
mapas geológicos das folhas Itaobim e Comercinho
- PAES et al., 2008 e HEINECK et al., 2008).
As rochas da unidade repousam, através de uma
superfície de discordância angular e erosiva, sobre metassedimentos neoproterozóicos da Formação Salinas
e do Grupo Macaúbas e granitóides do tipo-S e tipo-I
cambrianos, sendo a sua base marcada, em algumas
estações, pela presença de brechas de talus. No topo, a
unidade é retrabalhada pela superfície de aplainamento Sul-Americana, de idade terciária (Fotografia 3.105).

Fotografia 3.104 - Cumulados de feldspato em granito porfirítico da fácies m3 do Granito Medina. Estação CP378.

Protólito do Granito Medina
São magmas do tipo A-2 (EBY, 1990, 1992)
com altos conteúdos em potássio, álcalis (>8%), sílica
(>68%), Y, Ce, Nb, Zr e baixos conteúdos de alumina
(<14%) e CaO (2%), gerados em período orogênico e
ambiente pós-colisional, derivados da crosta inferior,
com mistura ou inclusão de magmas básico-inter-

Fotografia 3.105 - Unidade Serra do Tombo retrabalhada
pela superfície de aplainamento Sul-Americana (no fundo,
à esquerda), a qual mostra inclinação suave para NNW.
Visada para SW das proximidades da estação VP341.
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As rochas da unidade ocorrem sempre associadas à feição geomorfológica de chapadas, aflorando
nas suas bordas como escarpas abruptas ou, secundariamente, como lajes no seu interior, ocorrendo, ainda,
como blocos rolados das chapadas. Os afloramentos

podem ser observados, quase que continuamente, por
alguns quilômetros ao longo dos bordos das chapadas
e sua espessura estimada varia de cerca de 25 a 90 m.
As rochas estão, normalmente, medianamente a muito
intemperizadas (Fotografia 3.106 e Figura 3.3).

Fotografia 3.106 - Tipos de exposição da unidade: em lajes (esquerda) no topo das chapadas ou como escarpas abruptas nas suas bordas (centro e direita). Estações VP12, VP307 e visada para SW da estação VP308, respectivamente.

Figura 3.3 - Perfil geológico na serra do Tombo mostrando a unidade homônima
sobre demais unidades cartografadas na Folha Itaobim.

Tem como áreas de ocorrência mais expressivas a chapada da serra do Tombo, no sudoeste
da Folha Itaobim, e as chapadas do Ceará e do
Brejo/Boa Vista, no nordeste desta folha. Ocorrências menos expressivas estão a cerca de 10
km a sul de Itinga, ainda na Folha Itaobim, ou no
sudeste da Folha Comercinho. As melhores exposições ocorrem na serra do Tombo, nas estações

VP12, VP14, VP23, VP40, VP307, VP339 e FR02,
ou na chapada do Ceará, na estação VP341. Blocos rolados das chapadas são comuns no vale
do córrego Novo, como observado nas estações
VP294 e VP340, no nordeste da Folha Itaobim. O
acesso aos afloramentos é, normalmente, difícil
devido à sua ocorrência como paredões subverticais marcando os limites das chapadas e aos
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freqüentes depósitos coluviais mascarando a sua
base. O acesso é facilitado quando há estradas ou
trilhas cortando as chapadas.
Genericamente, a unidade é constituída por
rochas piroclásticas, predominando tufos e, subordinadamente, lapili-tufos félsicos com trama não
orientada e, normalmente, maciços.
Litologias
Os afloramentos são agrupados com base na
sua distribuição geográfica e similaridades petrográficas. São descritas as rochas da região da serra do
Tombo, da região a sul de Itinga, da chapada do Ceará, do vale do córrego Novo, todas na Folha Itaobim,
e da região a leste de Tuparecê, no sudeste da Folha
Comercinho.
Serra do Tombo
Ocorre no sudoeste da Folha Itaobim e é a
região de ocorrência da unidade de mais fácil acesso, tendo em vista o número de estradas que cortam a chapada da serra do Tombo. Foram descritos
afloramentos tanto no interior das chapadas quanto
nas suas bordas. São eles: VP11, VP12, VP14, VP23,
VP40, VP307, VP339 e FR02.
Predominam tufos de cor cinza bem clara ou branca, podendo mostrar tons beges ou
creme-pálidos. A cor tende a branca com o intemperismo e tonalidades marrom-avermelhadas observadas normalmente como manchas
ou películas na rocha podem relacionar-se ao
intemperismo ou, localmente, a processos de
oxidação termal.
Seu arcabouço é constituído principalmente por cristais de quartzo e feldspato, os quais são
envolvidos por uma matriz fina de natureza vítrea.
A relação clastos/matriz é muito variável, sendo o arcabouço sustentado pela matriz (Fotografia 3.107).
Os tufos são, normalmente, maciços. Em uma
exposição da estação VP12 observa-se um sutil acamamento gradacional inverso, subhorizontal dado
pela variação granulométrica dos clastos de quartzo
(Fotografia 3.108).
Os tufos são mal selecionados, sendo os
fragmentos de quartzo e feldspato predominantemente de granulometria cinza grossa (classificação de MCPHIE et al., 1993), mostrando,
usualmente, grande abrangência dentro desta
faixa granulométrica, comumente com alguma
fração tamanho lapilli, entre 2 e 4 mm e, localmente, com fragmentos um pouco maiores,
normalmente com dimensões entre 5 e 7 mm,
que podem atingir, raramente, 15 mm, sendo
as frações mais grossas representadas, mais comumente, pelo quartzo.

Fotografia 3.107 - Amostra de tufo da estação VP12
(amostra VP12B) com identificação de alguns cristaloclastos de quartzo (q) e feldspato (fd) envolvidos por matriz
(m). Área com uma maior relação matriz/cristaloclastos
ocorre acima da escala.

Os fragmentos de quartzo são angulosos, alguns fortemente fragmentados, com esfericidade
baixa a média e alguns poucos podendo ser subarredondados. Raramente observa-se alguma face cristalina bem desenvolvida preservada. Alguns mostram
golfos de corrosão por fluidos e, em geral, são límpidos e sem extinção ondulante (Fotografia 3.109).
O quartzo tem fração modal variável, desde cerca de
20% a até 50%.

Fotografia 3.108 - Estratificação incipiente definida pela
resposta diferencial dos materiais ao intemperismo, em
exposição de tufo da estação VP12.

Os grãos de feldspato estão normalmente alterados para material argiloso branco, caolinítico. Não
mostram maclas, o que dificulta a sua identificação
e, normalmente, tendem a ter uma granulometria
similar à do quartzo podendo, restritamente, ser levemente mais finos. Uma lâmina delgada da estação
VP23 mostra cristais de feldspato euédricos e alongados com extremidades em ângulo (Fotografia 3.110).
O feldspato tem fração modal sempre inferior à do
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quartzo, variando entre cerca de menos de 1% a 5%,
podendo atingir, localmente, 7%.
Fragmentos originalmente vítreos são de difícil individualização. Suas feições clásticas originais
foram obliteradas por processos posteriores à erupção explosiva. Possíveis vitroclastos (desvitrificados)
angulosos são observados em lâmina delgada das estações VP339 e VP12 onde, juntamente com clastos
de quartzo, aparecem envolvidos por matriz de baixa
resolução óptica (Fotografia 3.111).
Mica branca e minerais escuros ocorrem esporadicamente, alguns destes tendo sido identificados como turmalina negra. A fração modal conjunta
destes minerais é sempre bem menor que 1%. Em

lâmina delgada da amostra VP12B ocorre fragmento
anguloso de turmalina com maior dimensão de cerca
de 0,75 mm. Minerais opacos são muito raros e ocorrem em proporções insignificantes.
Próximo à base do pacote, na estação VP40,
ou no seu topo aflorante, na estação VP339, os
tufos da unidade contêm blocos de rocha piroclástica, mesoscopicamente com características
petrográficas muito similares às do próprio tufo,
com maiores dimensões variando de cerca de 1
a 8 dm, alguns deles com superfícies arredondadas/subarredondadas (Fotografia 3.112). Clastos
desta natureza são também observados em escala microscópica.

Fotografia 3.109 - Fotomicrografias mostrando golfo de corrosão e caráter anguloso de fragmentos de
quartzo envoltos em matriz fina. Lâmina VP12D2. Luz plano-paralela (a); polarizadores cruzados (b).

Fragmentos líticos de escala microscópica são
observados em algumas lâminas delgadas da estação VP12. Alguns apresentam um aspecto de xisto
quartzoso e, apesar do intemperismo, ainda podem
ter preservada uma clivagem espaçada.
A matriz dos tufos mostra uma aparência mesoscópica de sílica micro/criptocristalina com cores
cinza ou bege-claras e matizes sutilmente variados,
tornando-se branca e terrosa/pulverulenta com o

incremento do intemperismo. Em amostras de mão
observa-se que a relação quantidade de matriz/cristaloclastos varia bastante. Localizadamente, o material da matriz ocorre como porções sem cristaloclastos (ou com muito pouco destes) com dimensões
milimétricas a centimétricas e formas irregulares ou,
mais restritamente, como porções grosseiramente
tabulares e descontínuas com espessura de até 1,5
cm (Fotografias 3.107 e 3.113).

Fotografia 3.110 - Fotomicrografia
mostrando um cristal de feldspato
bem formado (fd). Observa-se também uma vesícula (v) e cristais de
quartzo (q) envoltos em matriz fina.
Lâmina VP23. Luz plano-paralela.
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Fotografia 3.111 - Fotomicrografias mostrando possíveis vitroclastos desvitrificados (vd).
Lâmina VP339 (esquerda). Lâmina VP12D2 (direita). Luz plano-paralela.

Ao microscópio óptico distinguem-se dois tipos texturais de matriz. Um deles compreende matéria vítrea desvitrificada com feições texturais de
sílica criptocristalina de cor clara, variando em tons
marrom-claro a ocre ou amarelado sob luz planoparalela, e o outro tipo compreende material escuro
de baixa resolução óptica.
A variação na tonalidade da matriz clara se conforma, localmente, em um microbandamento normalmente irregular, difuso e descontínuo, com orientação
variada, o qual também pode se materializar, mais
restritamente, pela ocorrência de bandas escuras com
material de baixa resolução óptica (possivelmente
minerais de argila) ou com clastos de quartzo muito
finos intercaladas às bandas claras. Este microbanda-

mento marca, localmente, microestruturas dobradas,
algumas delas denotando fluxo plástico de material.
Os estudos microscópicos mostram que o microbandamento se desenvolve preferencialmente nas áreas
com maior razão quantidade de matriz/cristaloclastos
ou onde os cristaloclastos são ausentes, se mostrando
mais regular, conspícuo e contínuo em algumas exposições constituídas exclusivamente de matriz. Estas estruturas se constituem em um bandamento de fluxo
(flow banding) e em dobras de fluxo (flow folds) (Fotografia 3.114). Segundo HUGHES (1982), a preservação
do bandamento de fluxo como bandas de diferentes
cores em material vítreo de natureza ácida é comum
no registro geológico, mesmo após a sua completa
desvitrificação.

Fotografia 3.112 - Blocos de
rocha piroclástica similares ao
tufo envolvente. Com superfície
subarredondada e em parte
removido, na foto à esquerda.
Estações VP40 (esquerda) e
VP339 (direita).
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Fotografia 3.113 - Amostra de tufo da estação VP12
(amostra VP12D) com áreas com alta razão matriz/cristaloclastos ou constituídas apenas por material da matriz.

A fluidez do material vítreo, ainda quente, é
bem evidenciada em algumas lâminas delgadas onde
material bandado com alta razão matriz/cristaloclastos de quartzo adentra porções ricas em cristaloclastos de quartzo, ocasionando o dobramento da sua
estrutura bandada (Fotografia 3.115).
Em algumas lâminas delgadas é observada
uma orientação de cristais de quartzo com suas ex-

tensões longitudinais tendendo a paralelizar-se ao
fluxo do material vítreo. Analogamente, material escuro, muito fino e de baixa resolução óptica imerso
na matriz vítrea também tende a alinhar-se ao bandamento de fluxo (Fotografia 3.116). Localmente observa-se uma tendência de paralelização do microbandamento de fluxo aos contatos entre áreas com
os diferentes tipos de matriz ou às faces dos cristaloclastos de quartzo. Por vezes, este microbandamento
se inflete frente a cristaloclastos de quartzo de maior
dimensão ou a frações de rocha com matriz escura
de baixa resolução óptica.
Na lâmina delgada VP12A (não apresentada), a
matriz desvitrificada mostra, localmente, um aspecto
fibroso, que também pode caracterizar texturas de
desvitrificação, segundo HIBBARD (1995).
O outro tipo de matriz, formada por material
escuro e de baixa resolução óptica, possivelmente
minerais de argila, ocorre, mais comumente, envolvendo os clastos de quartzo e feldspato quando
comparada com a matriz marrom-clara/amarelada, a
qual ocorre, com mais freqüência, desassociada de
cristaloclastos. Os contatos entre as 2 matrizes são
bruscos ou, por vezes, marcados por uma variação
progressiva na quantidade de material escuro de bai-

Fotografia 3.114 - Fotomicrografias
mostrando bandamento e dobramento
de fluxo em matriz vítrea (desvitrificada). Lâminas a, c, d: VP12D2, b: VP12A,
e: VP12D4, luz plano-paralela. Lâmina
f: mesma exposição da lâmina “e” com
polarizadores cruzados. Notar em c e d o
alto grau de angulosidade e o mal selecionamento dos fragmentos de quartzo.
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xa resolução óptica, o qual tipifica a matriz escura,
caracterizando uma natureza gradativa e uma consangüinidade entre ambas (Fotografia 3.117).
As frações modais da matriz clara tomadas em
lâmina delgada têm valores entre 13 e 43%, enquanto a matriz escura de baixa resolução óptica varia en-

tre 3 e 27%, podendo prevalecer uma ou outra.
Análise por difração de raios-X da matriz de
tufos da estação VP12 revela a presença de caolinita, cristobalita e quartzo, em ordem decrescente de
abundância, e moscovita ou sericita como fase minoritária (Figura 3.4).

Fotografia 3.115 - Fotomicrografias
mostrando a fluidez do material
vítreo em meio aos fragmentos
angulosos e mal selecionados do
arcabouço da rocha. Lâminas a, b:
VP12D4, luz plano-paralela e polarizadores cruzados. Lâminas c, d:
VP12D2, luz plano-paralela. Lâminas e, f: VP12D2, luz plano-paralela
e polarizadores cruzados.

Fotografia 3.116 - Fotomicrografias
mostrando orientação de cristais de
quartzo (a) e de material de baixa resolução óptica (b, c, d) tendendo a paralelizar-se ao fluxo da matriz vítrea
desvitrificada. Lâminas a: VP12D2, b:
VP12A, luz plano paralela. Lâminas c,
d: ampliação da b, luz plano-paralela
e polarizadores cruzados.
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Fotografia 3.117 - Fotomicrografia mostrando matriz escura com baixa resolução óptica (direita) em contato com
matriz marrom-clara (esquerda). Novamente observável
a alta angulosidade e mal selecionamento dos cristaloclastos de quartzo, alguns ainda mostrando resquícios de
sua euedricidade, bem como embainhamentos ou engolfamentos incipientes. Lâmina VP23. Luz plano-paralela.

Os tufos comumente apresentam cavidades
vazias (vesículas) com formas irregulares, arredon-

dadas, lenticulares, alongadas ou ovóides, algumas
aproximadamente geométricas, como triangulares
ou hexa/pentagonais, podendo mostrar, não raro, limites em forma de cúspide. Podem ser observadas
tanto em amostras de mão quanto ao microscópio.
Estas vesículas são envolvidas pela matriz marrom/
amarela ou, subordinadamente, pela matriz escura
de baixa resolução óptica, podendo representar até
6% da área de lâminas delgadas estudadas, refletindo a presença de fases gasosas no ambiente de deposição (Fotografia 3.118).
Em algumas lâminas delgadas é comum a observação de um microbandamento na matriz, aproximadamente paralelo aos limites das cavidades vazias,
formando uma estruturação algo concêntrica ao seu
redor. Este bandamento se define pela variação nas
tonalidades da matriz, de amarelo a marrom-claro,
passando por tons ocres, sob observação com luz
plano-paralela, e, mais restritamente, pela presença
de bandas escuras com baixa resolução óptica que podem conter finos fragmentos de quartzo. Ele pode variar de tênue a bem desenvolvido (Fotografia 3.119).

Fotografia 3.118 - Fotomicrografias
mostrando tufos com cavidades com
formas diversas envoltas por matriz fina.
Lâminas a, b, g, h: VP12; lâminas c, d:
VP12D2; lâminas e, f: VP339. Luz planoparalela (esquerda) e polarizadores
cruzados (direita) para cada par.
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Figura 3.4 - Gráficos de difração de raios-X de material da matriz das amostras de tufo VP12D (a) e VP341 (b) e de material de veio que corta bloco de tufo da estação VP340 (c). Análises efetuadas no Serviço de Tecnologia Mineral – EC4,
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN, em Belo Horizonte (MG).
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Esta feição corresponde a (micro) lithophysae
(lithophysa, no singular), que é definida na literatura
como cavidades de gás ocas com envoltório de camadas concêntricas (onion-like shells) formado por material fino, presentes em fluxos de lava riolítica e tufos
compactados (BEST, 2003). As formas geométricas e as
terminações em cúspide de algumas cavidades corroboram esta proposição. MCPHIE et al. (1993) as consideram como um produto característico de desvitrificação sob altas temperaturas de vidro silicoso e coerente,
sendo encontradas em lavas e depósitos piroclásticos
soldados (welded tuffs). Segundo os autores, lithophysae começam a se formar nos estágios iniciais de resfriamento, quando o vidro quente ainda é capaz de se
deformar plasticamente (Fotografia 3.119).
Cavidades alongadas são observadas localmente, sendo envolvidas tanto pela matriz mar-

rom/ocre, mais comumente, quanto pela matriz
de baixa resolução óptica. Vesículas alongadas podem se formar pela movimentação da bolha dentro do material fluido envolvente ou pela movimentação do próprio fluido envolvente, podendo
ocorrer tanto em fluxos de lava quanto em tufos
reomórficos (BEST, 2003); (HENRY; WOLFF, 1992).
A observação ocasional de um microbandamento difuso na matriz junto às cavidades alongadas
e com orientação subparalela às extensões longitudinais destas cavidades permite relacionar esta
feição a um fluxo plástico da matriz (Fotografia
3.120). O alongamento progressivo destas cavidades pode levar ao seu rompimento. A deformação
plástica de vesículas também ocorre pela sua interação com cristaloclastos de quartzo no seu entorno (Fotografia 3.121).

Fotografia 3.119 - Fotomicrografias mostrando (micro) lithophysae. Lâmina VP12C. Luz plano-paralela (esquerda),
polarizadores cruzados (direita), para cada par.

Feições importantes observadas em lâminas delgadas de tufos da unidade são fraturas preenchidas por material criptocristalino, normalmente de
textura fibrosa marcante e coloração mais clara que
a matriz do tufo, interpretado como calcedônia (Fotografia 3.122) e relacionado à cristalização da fase
vapor do depósito piroclástico. Na escala mesoscópica, este sistema de escape de fluidos é evidenciado
pelos finos veios de material com aspecto de sílica
microcristalina e cor bege-clara que cortam o tufo na
estação VP23. São também observadas, em lâminas
delgadas, fraturas preenchidas por material “brechado” com fragmentos de quartzo e vidro desvitrificado envolvidos por matriz criptocristalina de cor
bege-clara, sob observação com luz plano-paralela

(Fotografia 3.123), que é interpretado como uma
brecha hidrotermal.
Fluidos relacionados a este evento vulcânicoexplosivo também percolaram rochas do embasamento da região. Na estação VP281 (cerca de 13 km
a leste da serra do Tombo), veios de espessura centimétrica de sílica microcristalina de cor cinza-clara
preenchem fraturas em rocha granítica no domínio
do Monzogranito São Joanico. Material com textura
similar e cor amarela ou branca ocorre como veios
normalmente delgados, mas que podem atingir até
3 cm de espessura, preenchendo planos de fraturas
ou encaixados na xistosidade ou na clivagem de fratura de biotita xisto da Formação Salinas, nas estações VP2, VP112 e VP136 (situadas entre 5 e 12 km a
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Fotografia 3.120 - Fotomicrografias mostrando tufos com cavidades alongadas com ocasional desenvolvimento de
microbandamento difuso na matriz fina, junto às suas paredes. Lâminas a, b: VP12C; lâminas c, d: VP12A. Luz planoparalela (esquerda) e polarizadores cruzados (direita).

Fotografia 3.121 - Fotomicrografias mostrando tufos com cavidade rompida (a, b) e com cavidades deformadas pela
interação com cristaloclastos de quartzo (c, d). Lâminas a, b: VP12D2; lâminas c, d: VP12C. Luz plano-paralela (esquerda), polarizadores cruzados (direita).

Fotografia 3.122 - Fotomicrografias mostrando fraturas em vidro desvitrificado (vd) preenchidas por sílica criptocristalina (s2), a qual mostra resolução um pouco melhor que o material encaixante. Lâmina VP12D5. Luz plano-paralela
(esquerda); polarizadores cruzados (direita).
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Fotografia 3.123 - Fotomicrografias mostrando fratura em material desvitrificado (vd) preenchida por material brechado (br) com fragmentos de quartzo e vidro desvitrificado envolvidos por matriz fina. Lâmina VP12D4. Luz plano-paralela (esquerda); polarizadores cruzados (direita).

norte da serra do Tombo), sendo que, nesta última,
parece causar (ou associar-se a) uma brechação localizada no xisto. Material similar com cores bege-clara
ou amarronzada ocorre também cimentando parte
dos fragmentos de brechas instaladas em xistos e rochas cálcio-silicáticas da Formação Salinas (ver descrição da unidade no Capítulo 3), como se observa
nas estações VP145, VP155, VP169 e VP178, situadas
em um raio de até 13 km a norte e nordeste da serra
do Tombo (Fotografia 3.124).

Fotografia 3.124 - Brechação truncando estruturação de
biotita xisto da Formação Salinas (estação VP145).

Nas estações VP307 e FR2, na região de contato com metassedimentos da Formação Salinas, a
Unidade Serra do Tombo se inicia com uma brecha
de tálus com espessura mínima de 2 m. Esta rocha
é muito mal selecionada e constituída por fragmentos de quartzo angulosos e de baixa esfericidade de

tamanho grânulo até matacão (28 cm / 40 cm), predominando blocos de 8 a 18 cm. Um bloco (+ 16 cm)
e um matacão (+ 30 cm) de biotita xisto dobrado são
observados na estação VP307, e um matacão (+ 30
cm), na estação FR2. A matriz é formada por areia
quartzosa com alguma argila, sendo a razão matriz/
fragmentos bastante variável e ligeiramente maior
na estação VP307 (Fotografia 3.125). Na região de
contato, o mica xisto da Formação Salinas é intensamente recortado por veios de quartzo cataclasados.
Nas estações VP14 e VP40 ocorrem blocos de
crosta ferruginosa de dimensões decimétricas soltos
no terreno.
Área a sul de Itinga
Compreende exposições individualizadas em
mapa em 4 pequenas chapadas a cerca de 11 km a
sul de Itinga. O acesso aos afloramentos é difícil, só
sendo possível através de escaladas com o uso de
cordas. Foram descritos blocos de tufo rolados da
chapada nas proximidades da estação VP292.
Os tufos estão muito intemperizados, mas
mantendo ainda uma frágil coerência. Têm cor de alteração cinza-clara, sendo constituídos por uma matriz fina, cinza-clara/branca, que envolve fragmentos
de quartzo, feldspato alterado para material argiloso
branco, mica branca/moscovita e minerais escuros.
Os constituintes da rocha têm suas frações modais
variáveis, ocasionando, também, variações na relação matriz/fragmentos. Os fragmentos de quartzo e
feldspato têm dimensões predominantes correspondentes a cinza grossa, sendo a fração lapilli, entre 2 e
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4 mm, comum e a com cerca de 1,5 cm, rara (segundo classificação de MCPHIE et al., 1993). Os fragmentos são muito angulosos e de baixa esfericidade. Os
tufos são maciços e muito mal selecionados.
As rochas observadas são similares às da serra
do Tombo, se distinguindo destas pelas maiores proporções de fragmentos de quartzo e feldspato e pela
menor proporção de matriz. As precárias condições
de acesso aos afloramentos e o grau de intemperismo elevado dos blocos rolados impede a realização
de estudos mais detalhados destas rochas.
Chapada do Ceará
Ocorre no nordeste da Folha Itaobim. A carência de estradas/caminhos e a ocorrência comum
de espessos colúvios mascarando as partes basais
da Unidade Serra do Tombo tornam o acesso às ex-

posições bastante difícil nesta região. Dentre várias
tentativas, conseguiu-se acessar uma grande escarpa
da chapada, na sua meia encosta, correspondente à
estação VP341. O afloramento se constitui em um
grande paredão de cerca de 40 m de altura, bastante
intemperizado e sujo, o que restringe a observação e
dificulta a obtenção de amostras de rocha para estudos laboratoriais.
Os tufos têm cor verde-clara a escura, que se
torna branca com o intemperismo. Quartzo e feldspato são os principais constituintes do seu arcabouço,
sendo envolvidos por uma matriz fina de natureza vítrea. A relação clastos/matriz varia, sendo o arcabouço sustentado pela matriz (Fotografia 3.126).
Apesar das condições desfavoráveis do afloramento, pode-se inferir um caráter maciço para os
tufos, não ocorrendo uma estratificação ou algum

Fotografia 3.125 - Brecha quartzosa com raros fragmentos de biotita xisto posicionada
na base dos tufos Serra do Tombo. Estação FR2 (esquerda) e VP307 (direita).

arranjo dos clastos perceptíveis no paredão. Os tufos
são mal selecionados, sendo os grãos de quartzo e
feldspato predominantemente de granulometria cinza grossa, mostrando, usualmente, grande abrangência dentro desta faixa granulométrica, comumente
com alguma fração tamanho lapilli, entre 2 e 4 mm,
subordinada (classificação de MCPHIE et al., 1993)
(Fotografia 3.126).
Os grãos de quartzo são angulosos, normalmente fortemente fragmentados, raros deles podendo ser subarredondados, com esfericidade baixa ou,
localmente, média. Alguns poucos ainda preservam
face cristalina. São usualmente límpidos e sem extinção ondulante e alguns mostram golfos de corrosão
por fluidos (Fotografia 3.127). O quartzo tem fração
modal variável, desde cerca de 30 a até 39%.

Fotografia 3.126 - Amostra de tufo da estação VP341
com a identificação de alguns cristaloclastos (q: quartzo;
fd: feldspato) e agregados de partículas piroclásticas (ag)
envolvidos por matriz (m), que pode conter vesículas (v).
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Os grãos de feldspato estão normalmente
fraturados e alterados e não mostram maclas,
dificultando a sua identificação. São angulosos
e têm baixa esfericidade, podendo, localmente,
ser subarredondados. Normalmente tendem a
ter uma granulometria similar à do quartzo. O
feldspato tem fração modal sempre inferior à do
quartzo, variando entre cerca de 4 e 6%.
Fragmentos originalmente vítreos não são
observados. Suas feições clásticas originais foram
obliteradas por processos posteriores à erupção
explosiva. Mica branca e minerais escuros são raros, alguns destes tendo sido identificados como
turmalina negra. A fração modal conjunta destes
minerais é sempre bem menor que 1%.
Observam-se, localmente, em amostras de
mão, agregados de partículas com seções circulares, ovais ou irregulares de cor branca ou cinzaclara e dimensões normalmente entre 1 e 4 mm.
Estes agregados são de dois tipos básicos, podendo ser constituídos por grãos de quartzo de granulometria cinza associados com material branco
de textura terrosa e fina ou por grãos de quartzo
(feldspato, localmente) angulosos de granulometria lapilli (até cerca de 3 mm) a cinza grossa re-

vestidos (coated) por material branco de textura
terrosa e fina (Fotografia 3.126).
Ao microscópio óptico observa-se que os
agregados de partículas piroclásticas do primeiro tipo se constituem de clastos de quartzo tamanho cinza, normalmente menores que os do
tufo envolvente, envolvidos por uma matriz escura de baixa resolução óptica. Já os do segundo
tipo mostram um clasto de quartzo relativamente
grande revestido por uma matriz escura de baixa
resolução óptica, a qual envolve clastos mais finos
de quartzo. Em uma lâmina delgada, um agregado do tipo 2 tem um vitroclasto irregular como
núcleo. Os clastos de quartzo destes agregados
podem ter golfo de corrosão e as porções de matriz escura podem conter vesículas. Os agregados
podem estar íntegros ou quebrados e têm fração
modal bastante variável, normalmente com valores menores que 1%, mas podendo, localmente,
se concentrar e representar até cerca de 8% da
área de exposição de lâminas delgadas (Fotografia 3.128).
Estes agregados assemelham-se a lapilli
acrescionárias (accretionary lapilli), sendo a primeira tipologia similar ao core type, que carac-

Fotografia 3.127 - Fotomicrografias mostrando cristaloclastos de quartzo com golfos de corrosão imersos em matriz
fina de tufo da estação VP341. Observa-se também a alta angulosidade e mal selecionamento dos clastos de quartzo.
Lâmina VP341-4. Luz plano-paralela.

teriza-se por agregados de cinza relativamente
grossa sem uma envoltória mais fina, e a segunda tipologia similar ao armoured lapilli type, que
caracteriza-se por um núcleo de cristaloclasto,
vitroclasto ou fragmento lítico revestido por cinza fina a grossa (cf MCPHIE et al., 1993) (Fotografia 3.128). As lapilli acrescionárias envolvem

a agregação de partículas na presença de umidade, sendo comuns em uma grande variedade de
depósitos piroclásticos primários, especialmente
aqueles relacionados a erupções freatomagmáticas (MCPHIE et al., 1993); (ZIMANOWSKI, 2001);
(BEST, 2003). Já FREUNDT; BURSIK (2001) descrevem agregados de partículas piroclásticas, alguns
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semelhantes aos descritos aqui, presentes em ignimbrito de alto grau (high-grade ignimbrites) de
composição básica, os quais teriam se formado
durante transporte sob altas temperaturas.
A matriz dos tufos mostra uma aparência
mesoscópica de sílica micro/criptocristalina com
variados tons de verde, desde claro a escuro, tornando-se branca com o incremento do intemperismo. Em amostras de mão observa-se que ela
ocorre tanto envolvendo cristaloclastos de quartzo e feldspato quanto, restritamente, como porções com dimensões milimétricas a centimétricas
e formas irregulares com quantidade restrita ou,
mesmo, sem estes cristaloclastos. Em amostras
de mão, observam-se vesículas na matriz, com
formas irregulares ou tendendo a arredondadas
e dimensões normalmente menores que 1 mm,
sendo que algumas delas, com formas alongadas,
podem ter maior dimensão de até 6 mm. As vesículas ocupam cerca de 1 a 2% da área observada
(Fotografia 3.126). Material mesoscopicamente
assemelhado ao da matriz ocorre, localmente,
preenchendo fraturas.

Ao microscópio óptico distinguem-se dois
tipos texturais de matriz. Um deles, predominante, compreende matéria desvitrificada com
feições de sílica criptocristalina de cor clara com
tons amarelados, ocre, marrom-claro ou caramelo
sob luz plano-paralela. O segundo tipo de matriz
compreende material escuro de baixa resolução
óptica constituído, possivelmente, por minerais
de argila (Fotografia 3.129). As frações modais
da matriz clara tomadas em lâmina delgada têm
valores entre 41 e 68%, já as da matriz escura variam entre 2 e 14%.
O primeiro tipo de matriz pode mostrar
uma diferenciação de cores que, localmente, se
conforma em lâminas tortuosas, normalmente
irregulares, difusas e descontínuas. Este microbandamento pode também, mais restritamente,
se materializar pela ocorrência de bandas escuras
com material de baixa resolução óptica (possivelmente minerais de argila) ou bandas com clastos
de quartzo muito finos intercaladas às bandas
claras. Esta estrutura se desenvolve, preferen-

Fotografia 3.128 - Fotomicrografias
mostrando agregados de partículas
do tipo 1 (a - quebrada, b) e do tipo
2, estas crescidas a partir de cristaloclastos de quartzo (c, d, e) ou de
vitroclasto (vt) (f). Estação VP341.
Lâminas VP341-4 (a), VP341-5 (b),
VP341-6 (c, d, f), VP341-7 (e). Luz
plano-paralela.
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Fotografia 3.129 - Fotomicrografias mostrando matriz amarronzada e matriz escura de baixa resolução óptica em tufo.
Estação VP341. Lâmina VP341-1. Luz plano-paralela (esquerda), polarizadores cruzados (direita).

cialmente, nas áreas com maior razão quantidade
de matriz/cristaloclastos ou onde os cristaloclastos são ausentes. Este microbandamento marca,
localmente, microestruturas dobradas de caráter fluidal, sendo classificados como um bandamento de fluxo (flow banding) e dobramento de
fluxo (flow folding), respectivamente (Fotografia
3.130). Em algumas lâminas delgadas observa-se
uma orientação de material fino de baixa resolução óptica ou de cristaloclastos de quartzo ao
longo das linhas de fluxo, tendendo a paralelizar
suas faces de maior extensão a estas estruturas
(Fotografia 3.131). A matriz escura de baixa resolução óptica, de ocorrência subordinada, mostra
bandamento e dobramento de fluxo muito localizadamente.
Análise por difração de raios-X da matriz de
tufo da estação VP341 revela a presença de caolinita e cristobalita/quartzo, em ordem decrescente de abundância, e moscovita (sericita) como
fase minoritária (Figura 3.4).
Material de baixa resolução óptica, organizado em feixes de finas fibras, observado localmente em lâminas delgadas corresponde a
esferulitos, que são produtos de desvitrificação

sob altas temperaturas de vidro silicoso, segundo
MCPHIE et al. (1993). As fibras radiando a partir
de linhas correspondem a esferulitos axiolíticos
que, segundo MCPHIE et al. (1993), são produtos
característicos da desvitrificação de fragmentos
de vidro (shards) sob temperaturas relativamente
altas em depósitos piroclásticos soldados que se
resfriaram lentamente, condições estas que comumente podem levar à preservação da textura
vitroclástica original, mesmo que a desvitrificação seja acompanhada de alteração diagenética
ou hidrotermal (Fotografia 3.132).
Os tufos apresentam usuais cavidades vazias
(vesículas), observadas tanto na meso quanto na
microescala, com formas irregulares ou tendendo
a circulares, algumas com faces algo retilíneas e
formas aproximadamente quadráticas, retangulares, triangulares ou pentagonais, algumas com
limites em cúspide, envolvidas pela matriz amarela/marrom ou, subordinadamente, pela matriz
de baixa resolução óptica, podendo representar
até 6% da área de lâminas delgadas estudadas. As
vesículas refletem a presença de fases gasosas no
ambiente de deposição piroclástico (Fotografias
3.126 e 3.133).
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Fotografia 3.130 - Fotomicrografias mostrando matriz com bandamento difuso e
descontínuo marcando estruturas dobradas, ambos de natureza fluidal. Lâminas a,
b: VP341-1; lâminas c, d: VP341-3; lâminas
e, f, g, h: VP341-7. Luz plano-paralela (esquerda) e polarizadores cruzados (direita)
para cada par de fotomicrografias.

Fotografia 3.131 - Fotomicrografias
mostrando feições de fluxo: orientação de
cristaloclastos de quartzo e bandamento da
matriz. Ressalta-se também o caráter fragmentário dos grãos do arcabouço. Lâminas
a, b: VP341-3; lâminas c, d, e, f: VP341-7.
Luz plano-paralela (esquerda) e polarizadores cruzados (direita) para cada par.
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Fotografia 3.132 - Fotomicrografias mostrando feixes de finas fibras de material vítreo desvitrificado correspondentes a
esferulitos. Na fotomicrografia da esquerda observa-se esferulito axiolítico. Luz plano-paralela.

Um microbandamento irregular e, por vezes, descontínuo definido por variações na tonalidade da matriz
e conformado de maneira grosseiramente concêntrica ao

redor de algumas cavidades vazias é observado, com freqüência, ao microscópio óptico, correspondendo, o conjunto, a (micro) lithophysae (Fotografias 3.134 e 3.133).

Fotografia 3.133 - Fotomicrografias mostrando variações na morfologia das vesículas. Aproximadamente pentagonais
(a, b), retangulares (c, d) ou tendendo a circulares (e, f, g, h). Lâminas a, b: VP341-6; lâminas c, d, e, f: VP341-3; lâminas g, h: VP341-7. Luz plano-paralela (esquerda) e polarizadores cruzados (direita) para cada par.
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Fotografia 3.134 - Fotomicrografias
mostrando (micro) lithophysae. Lâminas a, b, e, f: VP341-7; lâminas c,
d, g, h: VP341-1. Luz plano-paralela
(esquerda) e polarizadores cruzados (direita) para cada par.

Vesículas alongadas ocorrem localmente, sendo envolvidas pelos dois tipos texturais de matriz,
com predominância da matriz clara. Observa-se,
também, a deformação plástica de vesículas pela sua
interação com piroclastos diversos no seu entorno
(Fotografia 3.135).
A migração de fases gasosas no ambiente de
deposição dos tufos é evidenciada pela presença de
tubos de gás (gas pipes) preservados como estruturas tubulares de cor vermelha-forte com seções
circulares de diâmetros de cerca de 1 cm, cortando
a rocha. Estas estruturas contêm mais cavidades
gasosas e menos cristaloclastos de quartzo que o
tufo encaixante e a sua cor vermelha é produto de
oxidação termal (Fotografia 3.136). Em lâmina delgada mostram uma zona de parede formada por
material bege-claro e fino. No seu interior ocorrem alguns fragmentos de quartzo arredondados
(Fotografia 3.137).
Tubos de gás (gas segregation pipes) foram
reconhecidos por WALKER (1971, 1972), que os

descreveu como “fumarolas fósseis” e sugeriu que
pudessem se formar por fluxo de gás transportando cinzas da matriz em depósitos de fluxo piroclástico (pyroclastic flow deposits). Tais estruturas são
especialmente importantes para a distinção entre
depósitos de fluxo piroclástico e depósitos epiclásticos (DUYVERMAN; ROOBOL, 1981). Estas estruturas
têm sido descritas, dentre outros, por CAS; WRIGHT
(1988), em ignimbritos de Santorini (Grécia), e por
SGARBI (2005), em ignimbritos da Formação Onano,
em Pitigliano (Itália).
Vale do Córrego Novo
Ocorre no centro-nordeste da Folha Itaobim,
no vale do córrego Novo. Compreende extensos depósitos de colúvio compostos por blocos soltos da
Unidade Serra do Tombo rolados das chapadas. Foram estudadas as estações VP294 e VP340.
Na estação VP294 ocorrem vários blocos rolados métricos de rochas piroclásticas. As
amostras são homogêneas e têm cor cinza-clara,
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sendo bem litificadas. Seu arcabouço constituise, predominantemente, de clastos de quartzo e
feldspato, os quais correspondem a cerca de 75%
da rocha, e clastos de turmalina negra e moscovita, normalmente com proporção menor que 1%.

Localmente ocorrem vitroclastos desvitrificados
distribuídos de forma irregular na rocha. Os clastos são envolvidos por uma matriz fina de cor cinza (Fotografia 3.138).

Fotografia 3.135 - Fotomicrografias mostrando vesículas
alongadas e deformadas. Lâminas a, b: VP341-7; lâminas c, d:
VP341-4; lâminas e, f: VP341-1.
Luz plano-paralela (esquerda) e
polarizadores cruzados (direita)
para cada par.

Fotografia 3.136 - Tubo de gás (gas pipe) em
tufo da estação VP341.
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Fotografia 3.137 - Fotomicrografia mostrando tubo de gás (tg)
com zona de parede (p) cortando tufo da estação VP341 (v: cavidade gasosa). Observar o carreamento de material pelo fluxo
gasoso quente. Lâmina: VP341-1. Luz plano-paralela.

De maneira geral, os cristaloclastos têm granulometria variando desde cinza grossa a lapilli, com
esta última mostrando uma larga abrangência, sendo
constituída, principalmente, por fragmentos com dimensões entre 2 mm e cerca de 1,3 cm e, raramente,
por fragmentos maiores que podem atingir até cerca
de 6 cm, sendo estas dimensões maiores normalmente restritas ao quartzo e ao feldspato. A relação
clastos/matriz varia bastante, sendo o arcabouço,
normalmente, sustentado pela matriz. Correspondem a tufos ou, subordinadamente, a lapili-tufos.

Fotografia 3.138 - Amostras de rocha piroclástica da estação VP294 com identificação de alguns clastos de quartzo (q),
feldspato (fd), turmalina (tu) e vidro desvitrificado (vd).

As amostras têm uma textura maciça sem qualquer evidência de estratificação ou arranjo aparente
dos clastos. São muito mal selecionadas e os clastos
têm alta angulosidade e baixa esfericidade, podendo
ser, localmente, arredondados/subarredondados e
com esfericidade média (Fotografia 3.138).
Os clastos de quartzo predominam na rocha,
tendo freqüências entre cerca de 50 e 65%. São,
normalmente, límpidos e angulosos, mostrando um
caráter fragmentado. Extinção ondulante é observada localmente na lâmina delgada VP294A. Não raro
mostram bordas corroídas que podem formar golfos
de corrosão. Alguns clastos finos apresentam formas
peculiares que lembram shards, podendo se tratar de
fragmentos de vidro silicificados (Fotografia 3.139).
Os clastos de feldspato estão normalmente alterados para material argiloso branco, caolinítico, e não apresentam maclas, o que dificulta
a sua identificação. Eles têm freqüência variável,
aproximadamente no intervalo de 8 a 20%. Alguns

têm formas muito alongadas com arestas salientes
(Fotografia 3.139).

Fotografia 3.139 - Fotomicrografia de tufo da estação
VP294 mostrando cristaloclastos de quartzo com golfos
de corrosão (gc) e de feldspato (fd). Possíveis shards
silicificadas (sd) e vesícula (v). Lâmina VP294A. Luz planoparalela. Foto: geólogo Luis Carlos da Silva.
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Turmalina negra tem fração modal usual menor que 1%, podendo atingir, em alguns pontos, até
1,5%. Alguns raros cristais ocorrem inclusos em fragmentos de quartzo ou feldspato. Mica branca tem
proporção bem abaixo de 1% (Fotografia 3.138).
Os vitroclastos têm aparência de sílica micro/
criptocristalina e cor cinza, por vezes levemente esverdeada. Têm dimensões variando de milimétrica
a até cerca de 1,5 cm e formas irregulares ou, localmente, tendendo a circulares, com arestas angulosas ou subarredondadas, ocorrendo dispersos na
rocha. Correspondem a concentrações de material
originalmente vítreo, desvitrificado, que pode envolver algum cristaloclasto de quartzo e raro feldspato, tendo fração modal normalmente menor que
1%. Contêm, freqüentemente, finas cavidades irregulares e vazias (vesículas) que, localmente, podem
estar preenchidas por material branco e fino (amídalas) (Fotografia 3.138).

A matriz tem uma aparência mesoscópica argilosa e coloração cinza. Ao microscópio óptico distinguemse dois tipos texturais de matriz. Um deles compreende
matéria desvitrificada com feições de sílica criptocristalina e tonalidades variando de amarela a marrom-clara
ou bege, sob luz plano-paralela. Este tipo apresenta
uma razão quantidade de matriz/cristaloclastos variável, podendo ocorrer áreas isentas de clastos (pouco
comuns) a áreas com clastos abundantes, tendo, entretanto, como marca, a associação comum com os clastos
das frações granulométricas maiores. O outro tipo de
matriz compreende material escuro e de baixa resolução óptica constituído, provavelmente, por minerais
de argila. Este apresenta, no geral, uma razão matriz/
cristaloclastos menor que a observada para a matriz
amarelada e tem como característica usual, a associação com os cristaloclastos das classes granulométricas
mais finas, o que não impede também de associar-se
aos clastos maiores (Fotografia 3.140).

Fotografia 3.140 - Fotomicrografias mostrando os dois tipos texturais de matriz com contatos bruscos (esquerda) ou
sutilmente gradativos (direita) entre si. Lâminas VP294 (esquerda) e VP294A (direita). Luz plano-paralela.

Os dois diferentes tipos de matriz ocorrem em
proporções variáveis totalizando cerca de 18 a 35%
da área de exposição das lâminas delgadas estudadas, sendo a matriz escura normalmente mais abundante. Observam-se contatos bruscos entre os dois
tipos de matriz ou, por vezes, sutilmente gradativos.
Esta gradação se dá pela variação na quantidade de
material escuro de baixa resolução óptica, possivelmente minerais de argila (que caracteriza a matriz
escura), e estabelece uma consangüinidade entre
ambos (Fotografia 3.140).
Material de baixa resolução óptica organizado
em feixes de finas fibras é observado localmente em
lâminas delgadas, correspondendo a esferulitos. Podem apresentar formas plumosas ou irregulares, se
dispondo de maneira radial, ou se radiar a partir de
linhas, neste caso correspondendo a esferulitos axiolíticos (Fotografia 3.141).

Os tufos apresentam cavidades vazias (vesículas) com formas usuais irregulares ou tendendo a circulares, podendo ser geométricas, aproximadamente
retangulares, pentagonais ou hexagonais ou, ainda,
ovóides ou em forma de estrela, raras com terminações em cúspide. Elas são envolvidas pela matriz clara ou, muito raramente, pela matriz escura de baixa
resolução óptica, representando cerca de 1% da área
de lâminas delgadas estudadas (Fotografia 3.142).
Algumas cavidades são preenchidas por material de
baixa resolução óptica, possivelmente minerais de
argila, sendo interpretadas como amídalas.
Observa-se, restritamente, um microbandamento muito irregular e difuso na matriz, desenvolvido, grosseiramente, de maneira concêntrica ao redor
das cavidades vazias. Este se define pela variação na
tonalidade da matriz clara, sob observação com os
polarizadores descruzados, ou, localmente, por ban-
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Fotografia 3.141 - Fotomicrografias mostrando esferulitos em tufo da estação VP294. Esferulito axiolítico (esquerda) e
feixes de fibras desvitrificadas (vd) (direita). Lâminas VP294 (esquerda) e VP294A (direita). Luz plano-paralela. Foto da
direita: geólogo Luis Carlos da Silva.

Fotografia 3.142 - Fotomicrografias mostrando vesículas em forma de estrela (esquerda) ou hexagonal (direita) em
tufo da estação VP294. Lâminas VP294 e VP294A, respectivamente. Luz plano-paralela.

das de material de baixa resolução óptica associadas
a esta matriz (Fotografias 3.142 e 3.143 ). Esta feição
corresponde a (micro) lithophysae.

Cavidades alongadas, algumas delas mostrando bandamento aproximadamente concêntrico ao seu redor, são observadas localmente, sendo

Fotografia 3.143 - Fotomicrografias mostrando (micro) lithophysa. Lâmina VP294A.
Luz plano-paralela (esquerda) e polarizadores cruzados (direita).
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envolvidas predominantemente pela matriz clara. A
maior parte delas encontra-se espremida entre cristaloclastos de quartzo (feldspato, subordinadamente), sendo a sua morfologia alongada, reflexo desta
condição. Algumas estão, adicionalmente, dobradas
(Fotografia 3.144).

Planos de fratura preenchidos por material
similar ao da matriz clara são observados localmente, cortando a matriz escura ou cristaloclastos
de quartzo. Fraturas não preenchidas são comuns
em cristaloclastos de quartzo e feldspato (Fotografia 3.145).

Fotografia 3.144 - Fotomicrografias
mostrando cavidades alongadas e espremidas entre cristaloclastos (a, b)
e dobradas (c, d) em tufo da estação
VP294. Lâmina VP294A (a, b, c); lâmina VP294 (d). Luz plano-paralela (a, b,
c). Polarizadores cruzados (d).

Fotografia 3.145 - Fotomicrografia mostrando fraturas na
matriz escura e em cristaloclasto de quartzo preenchidas
por material similar ao da matriz clara. Lâmina VP294A.
Luz plano-paralela.

A estação VP340 situa-se 2 km a nordeste da
estação VP294. Compreende um extenso depósito
de colúvio com blocos soltos de rochas piroclásticas
de dimensões decimétricas a métricas, os quais foram descritos desde o leito do córrego Novo até algumas centenas de metros ao longo de afluente de
sua margem direita.

Os blocos de rocha observados mostram uma
diversidade petrográfica muito grande marcada,
dominantemente, pelas diferenças no tipo, forma,
tamanho e arranjo dos clastos presentes e na proporção clastos/matriz. São descritas algumas feições
mais importantes de algumas amostras.
O tipo mais comum tem cor cinza-clara e arcabouço constituído predominantemente por clastos
de quartzo e feldspato. Estes têm formas irregulares,
angulosas e de baixa esfericidade, e granulometria
preponderante cinza grossa, com comuns frações lapilli (moda em torno de 1 cm, mas podendo atingir
até 3 cm), nas quais predomina o feldspato, em cristais brancos, intemperizados, anédricos a euédricos,
sobre o quartzo. Compondo o arcabouço ainda ocorrem habituais clastos de material vítreo (desvitrificado) com aparência de sílica micro/criptocristalina e
cor cinza levemente esverdeada, com formas irregulares, comumente alongadas, e granulometria lapilli,
podendo atingir até cerca de 6 cm ou, restritamente,
8 cm (bloco). Este material vítreo comumente envolve
fragmentos de quartzo e feldspato e é vesiculado em
diferentes graus, podendo, em algumas situações, se
tratar de fragmentos de púmice. Algumas cavidades
são preenchidas por material branco, se constituindo em amídalas (Fotografias 3.146 e 3.147). Os vi-
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troclastos desvitrificados mostram, localmente, uma
diferenciação de cores que se conforma em uma la-

minação milimétrica. A rocha ainda apresenta raros
clastos de turmalina preta e mica branca.

Fotografia 3.146 - Amostras de tufo da estação VP340 com identificação de alguns cristaloclastos de quartzo (q) e
feldspato (fd), vesículas (v) e vitroclastos desvitrificados (vd) com amídalas (pontos brancos) e porções porosas (parte
inferior do vitroclasto da foto à esquerda), sendo envolvidos por matriz fina e branca.

Os clastos são envolvidos por uma matriz fina
de cor branca ou cinza-clara, a qual contém usuais
vesículas irregulares com dimensões de fração de
milímetro a milimétricas (Fotografia 3.146). A razão
quantidade de clastos/matriz varia bastante, sendo o
arcabouço sustentado pela matriz. As amostras têm
textura maciça, não mostrando algum arranjo aparente dos clastos. São muito mal selecionadas e são
classificadas como tufos ou lapili-tufos.

Fotografia 3.147 - Amostra de tufo da estação
VP340 com clasto anguloso de púmice (p).

Algumas feições microscópicas mais relevantes deste tipo petrográfico são a presença de matriz
constituída por matéria desvitrificada com feições de
sílica criptocristalina e tonalidade amarela, sob observação com os polarizadores descruzados, ou de
matriz escura de baixa resolução óptica, a abundância de vesículas preferencialmente na matriz amarela, muitas delas espremidas entre cristaloclastos, e
quartzo com golfos de corrosão. Na lâmina delgada
VP340A1 é observado um litoclasto de granitóide
com forma irregular e anguloso e com dimensão de
cerca de 1 cm.
Os vitroclastos constituem-se de matéria desvitrificada de tonalidade amarelada, sob observação
com os polarizadores descruzados, com feições de sílica criptocristalina, a qual envolve clastos de quartzo
que, comumente, compõem agregados de partículas
similares a lapilli acrescionárias (accretionary lapilli)
do tipo core e armoured lapilli (cf MCPHIE et al.,
1993) (Fotografia 3.148), raro feldspato e fragmentos de vidro desvitrificado, alguns destes mostrando
microbandamento. Esta massa desvitrificada dos
vitroclastos envolve vesículas com formas variadas,
ocasionalmente com limites em cúspide, algumas
delas espremidas entre os cristaloclastos, ao redor
das quais pode ocorrer, raramente, um microbandamento aproximadamente concêntrico em relação à
cavidade, dado pela variação nos tons de amarelo,
caracterizando (micro) lithophysae. Os vitroclastos
mostram, localmente, fraturas perlíticas que podem
ser realçadas pela cristalização de minerais secundários (Fotografia 3.149). Segundo MCPHIE et al.
(1993), as perlitas se desenvolvem em resposta à hidratação de matéria vítrea coerente.
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O tipo petrográfico descrito mostra, localmente, porções centimétricas e irregulares de granulometria mais fina caracterizadas pela ausência
dos clastos da fração lapilli e das frações mais grossas de cinza e por uma laminação fina (menor que
1 mm), por vezes descontínua, definida pela variação no tamanho dos clastos de quartzo e feldspato e na razão quantidade de clastos/matriz, paralelamente à qual pode haver alguma orientação
preferencial dos cristaloclastos (Fotografia 3.150).

Os contatos entre esta fácies mais fina e a fácies
grossa são bruscos e irregulares, por vezes ondulados e a fácies mais fina está posicionada, muito
comumente, entre a fácies mais grossa (predominante) e um vitroclasto. Em algumas amostras, a
fácies mais grossa parece ocorrer como fragmentos imersos na fácies fina (Fotografia 3.151). A ausência de exposições in situ com extensão adequada impossibilita um entendimento petrogenético
desta associação de fácies.

Fotografia 3.148 - Fotomicrografias mostrando agregados de partículas similares a armoured lapilli arredondado
(esquerda) e com forma alongada (direita), crescidos a partir de cristaloclastos de quartzo, contidos em vitroclasto de tufo da estação VP340. Notar embainhamento em cristaloclasto de quartzo na foto à esquerda. Lâminas
VP340A5. Luz plano-paralela.

Fotografia 3.149 - Fotomicrografias mostrando fraturas perlíticas em vitroclastos de tufo da estação VP340 preenchidas por mineral secundário (filossilicato?). Lâminas VP340A1. Polarizadores cruzados.
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Em um bloco rolado de tufo da estação VP340
observa-se estratificação cruzada de médio porte, indicando um sistema de transporte lateral de massa.

Em um outro bloco de tufo observa-se uma nítida estratificação marcada pela variação granulométrica dos
clastos de quartzo e feldspato (Fotografia 3.152).

Fotografia 3.150 - Fotomicrografias mostrando laminação em fácies fina de tufo da estação VP340, com orientação
preferencial localizada de cristais de quartzo, paralelamente à esta estrutura. Lâminas VP340A4 (esquerda) e VP340A5
(direita). Luz plano-paralela.

Fotografia 3.151 - Amostra de tufo da estação VP340 com
a identificação das fácies fina (f) e grossa (g).

Um bloco rolado de tufo da estação VP340 é
cortado por um veio com poucos centímetros de es-

pessura de material com aparência mesoscópica de
sílica micro/criptocristalina com cor cinza-clara, podendo ter um leve tom bege-claro (Fotografia 3.153).
A análise por difratometria de raios-X deste material
do veio revela a presença de caolinita e cristobalita/
quartzo, em ordem decrescente de abundância, e
moscovita ou sericita como fase minoritária (Figura
3.4). Ao microscópio óptico, sob observação com os
polarizadores descruzados, este material tem cor
amarelada a bege bem claras e pode mostrar um
sutil microbandamento dado pela variação na sua
tonalidade. Ele é, localmente, cortado por fraturas
preenchidas por material brechado constituído por
fragmentos similares ao próprio material que preenche o veio e por fragmentos de quartzo, o que é interpretado como uma brecha hidrotermal (Fotografia 3.154). Ainda na estação VP340 ocorre um bloco
de tufo com cor de alteração amarelada cortado por
uma rede de veios de material de aspecto argilo-ferruginoso, criando uma textura “brechada” na rocha
(Fotografia 3.155).

Fotografia
3.152 - Blocos
rolados de
tufos da estação VP340
mostrando
estratificação (cruzada
na foto da
esquerda).
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Fotografia 3.153 - Bloco rolado de tufo da estação VP340
cortado por veio de material fino.

Região a leste de Tuparecê
Compreende uma exposição em uma pequena chapada individualizada em mapa no sudeste de
Tuparecê, sudeste da Folha Comercinho, sendo a
única ocorrência da unidade mapeada na margem
esquerda do rio Jequitinhonha. Os afloramentos são
de difícil acesso, tendo sido descritos blocos rolados
da chapada, na estação CH429.

Fotografia 3.154 - Fotomicrografias mostrando fraturas em veio preenchidas por material brechado.
Lâminas VP340C. Luz plano-paralela.

Fotografia 3.155 - Rede de veios cortando tufo (bloco
rolado) da estação VP340.

Os tufos desta região são constituídos por
uma matriz fina, cinza-clara a branca, que envolve fragmentos de quartzo, feldspato alterado e

minerais escuros, assemelhando-se aos que ocorrem na região ao sul de Itinga e na serra do Tombo. Seus constituintes têm frações modais muito
variáveis, ocasionando, também, fortes variações
na razão quantidade de matriz/fragmentos. Em
algumas amostras é notável a baixa razão matriz/
fragmentos, sendo a proporção de matriz em uma
lâmina delgada estudada, de cerca de apenas 3%.
Destacam-se, em alguns pontos, as proporções relativamente altas de feldspato, chegando a atingir
cerca de 20% da rocha. Em uma lâmina delgada
da estação CH429, o feldspato parece tratar-se de
microclina. A rocha apresenta traços de zircão e
apatita. Nos estudos microscópicos destacam-se
uma intensa corrosão nos bordos dos fragmentos
de quartzo, formando golfos ou embainhamentos
(Fotografia 3.156), bem como o aspecto fragmentado do quartzo e o estado de intensa alteração
dos feldspatos. Não foram observadas vesículas
nas amostras estudadas.
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Fotografia 3.156 - Fotomicrografia mostrando golfos ou
embainhamentos formados por corrosão em grão de
quartzo. Lâmina CH429. Luz plano-paralela.

Petrogênese, petrologia
A origem piroclástica da Unidade Serra do
Tombo é atestada pelas feições texturais e composicionais de suas rochas. A abundância de cristaloclastos de quartzo e a composição da matriz apontam
para uma composição ácida do magma precursor
deste evento piroclástico.
A forma angulosa, o caráter fragmentado
marcante e a observação comum de corrosão e embainhamento em cristaloclastos de quartzo indicam
que estes se derivam de um magma porfirítico, possivelmente com alta taxa de cristalização evidenciada
pelas altas proporções de cristaloclastos, submetido
a um evento de vulcanismo explosivo, sendo classificados como clastos juvenis, ou seja, derivados diretamente do magma envolvido na atividade vulcânica explosiva (cf. CAS; WRIGHT, 1988); (MCPHIE et
al., 1993). Segundo MCPHIE et al. (1993), um importante processo modificador da forma originalmente
euédrica e subédrica de fenocristais suspensos em
um magma é a sua corrosão pela interação com a
fusão silicatada em condição de desequilíbrio, que
arredonda e gera embainhamentos nas suas bordas.
Os processos de erupção explosiva também são responsáveis pela alteração na forma de fenocristais,
imprimindo-lhes uma textura fortemente fragmentada com alta angulosidade e má seleção, podendo
ainda preservar faces bem formadas. Fragmentação
de cristais também pode ocorrer através de impactos
sofridos ao longo do seu transporte na superfície durante o fluxo piroclástico primário.
Os clastos de turmalina e mica branca se constituem em xenocristais provenientes das rochas do
embasamento da área, tendo sido coletados nas
regiões atravessadas pelos condutos alimentadores
do vulcanismo explosivo ou na superfície, pelas correntes piroclásticas. Parte dos cristais de quartzo e
feldspato também pode se tratar de xenocristais. A

observação, na estação VP294, de raros cristais de
turmalina negra inclusos em fragmentos de quartzo ou feldspato corroboram esta proposição, tendo
em vista ser esta uma feição comum em granitos e
pegmatitos da área. A observação localizada de extinção ondulante em grãos de quartzo de amostra
da estação VP294 também pode ser indicativa da
presença de material proveniente do embasamento
nestas rochas.
Vitroclastos preservados são observados apenas nas estações do vale do córrego Novo, correspondendo a concentrações de material originalmente vítreo (desvitrificado) vesiculado em diferentes
intensidades, o qual pode envolver cristaloclastos
de quartzo e feldspato. A observação de agregados
de partículas piroclásticas similares a lapilli acrescionárias nos vitroclastos de amostra da estação VP340
poderia indicar que estes últimos se formaram em
mais de um estágio, o primeiro deles envolvendo a
fragmentação de magma durante a erupção explosiva e o outro, envolvendo a incorporação daqueles
agregados de partículas.
Os fragmentos densos (líticos) observados
compreendem rochas do embasamento da região e
fragmentos congênitos. O fragmento de granitóide
observado em lâmina delgada da estação VP340 e os
fragmentos de xisto quartzoso da estação VP12 podem ter sido arrancados das paredes dos condutos
vulcânicos alimentadores e expelidos explosivamente, correspondendo a fragmentos líticos acessórios,
ou ter sido assimilados na superfície pelas correntes
de densidade piroclásticas (pyroclastic flow or surge), correspondendo a fragmentos líticos acidentais.
Os blocos e os fragmentos em escala microscópica
de tufo observados nas estações VP40 e VP339, na
serra do Tombo, se constituem em fragmentos líticos congênitos, ou seja, com vínculo genético direto
com o evento magmático explosivo. Os blocos correspondem a rochas formadas em sistemas eruptivos prévios e arrancadas do conduto vulcânico por
explosões subseqüentes. As superfícies arredondadas/subarredondadas de alguns destes fragmentos é
creditada à abrasão durante o transporte no conduto
vulcânico e/ou durante o fluxo piroclástico primário.
A transição entre os dois diferentes tipos de
matriz dos tufos observada em lâminas delgadas indica uma consangüinidade entre ambas. A sua natureza vítrea é evidenciada pela presença de lithophysae e esferulitos, que são produtos característicos da
desvitrificação de vidro silicoso. As diferentes razões
quantidade de matriz/cristaloclastos nas duas matrizes, com a matriz escura normalmente mostrando
valores menores, pode explicar as diferenças microtexturais entre ambas. A matriz escura seria mais
vulnerável à ação dos agentes intempéricos devido
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à maior extensão das suas superfícies de descontinuidade nos contatos grão/matriz, propiciando uma
maior formação de argilo-minerais.
Sob o aspecto textural, marcado por uma textura afanítica, e composicional, caracterizado pela
presença de caolinita, cristobalita e quartzo, bem
como de moscovita/sericita como fase minoritária,
a matriz também revela sua condição originalmente
vítrea. Segundo MCPHIE et al. (1993), BEST (2003),
HIBBARD (1995) e KLEIN; DUTROW (2008), a desvitrificação de vidros ácidos propicia o desenvolvimento
usual de uma textura afanítica formada por minerais
de sílica e feldspato, sendo o quartzo, a cristobalita
e a tridimita, variedades comuns da sílica ali presentes. Segundo BEST (2003), quando os processos
de desvitrificação destroem por completo a textura
vitroclástica de um depósito piroclástico, este pode
assumir uma textura afanítica maciça, similar àquela
de muitos fluxos de lava, podendo se diferenciar destes pela presença de fenoclastos. A caolinita e a mica
detectadas nas análises por difração de raios-X provavelmente são produtos de alteração dos feldspatos
e indicam a presença de água no sistema.
As estações da serra do Tombo e da chapada
do Ceará se constituem nas exposições mais importantes da unidade por estarem in situ, por possibilitarem uma boa análise das rochas tanto na sua extensão lateral quanto vertical, no caso da serra do
Tombo, e por fornecerem boas amostras para confecção de lâminas delgadas. As amostras das áreas
a sul de Itinga e a leste de Tuparecê, coletadas em
blocos rolados das chapadas vizinhas, são similares
às da região da serra do Tombo. Já as do vale do córrego Novo mostram feições petrográficas e aspectos
genéticos distintos das demais regiões.
Os tufos das regiões da serra do Tombo e da
chapada do Ceará mostram o desenvolvimento localizado de microbandamento e microdobramento
relacionados a fluxo reomórfico de matéria vítrea
quente, o qual se desenvolve na matriz clara amarelada ou, restritamente, na matriz escura de baixa
resolução óptica, se concentrando nas áreas com
maior relação matriz/cristaloclastos ou onde os cristaloclastos são ausentes.
De acordo com MCPHIE et al. (1993), a conservação do calor magmático dos piroclastos juvenis
costuma ser muito eficiente em depósitos de fluxo
piroclástico (flow deposits), podendo imprimir-lhes
modificações texturais profundas através do desenvolvimento de processos de soldagem (welding),
que podem ser acompanhados por fluxo reomórfico (secundário) não particulado, desvitrificação e
cristalização da fase vapor, os quais são governados,
principalmente, pela temperatura de deposição do
fluxo (emplacement temperature), composição e

viscosidade dos piroclastos e espessura do depósito.
Segundo BEST (2003), fluxo reomórfico pode ocorrer
quando fluxos piroclásticos quentes se depositam em
superfícies inclinadas, o que pode levar a uma total
obliteração da textura vitroclástica original. HIBBARD
(1995) diz que a possibilidade de reomorfismo ocorrer tanto como uma continuação do fluxo piroclástico primário quanto após a sua cessação é ainda tema
de debate. MCPHIE et al. (1993) consideram que fluxo reomórfico pode ocorrer durante e após o início
dos processos de redução de volume, deposição e
soldagem do fluxo piroclástico primário.
Os tufos da região da serra do Tombo e da
chapada do Ceará apresentam algumas evidências
de deposição do material piroclástico ainda quente
(hot emplacement), como por exemplo as lithophysae e os esferulitos, que são produtos característicos de desvitrificação sob altas temperaturas de
vidro silicoso e coerente encontrados em lavas e
depósitos piroclásticos soldados, as marcas de oxidação termal, a cristalização da fase vapor e estruturas de escape de gases (cf MCPHIE et al., 1993);
(CAS; WRIGHT, 1988), além do próprio microbandamento e dobramento de fluxo, que necessitam de
temperaturas altas que possibilitem os processos
de soldagem e fluxo reomórfico.
O desenvolvimento preferencial do microbandamento e microdobramento de fluxo reomórfico
em áreas com maior razão matriz/cristaloclastos ou
onde os cristaloclastos são ausentes é explicada pelo
fato de estas porções se manterem em temperaturas
maiores que as porções com cristaloclastos abundantes, bem como pelo fato do fluxo reomórfico se
processar pela deformação interna da própria matéria vítrea, fluindo de maneira plástica. A ocorrência
localizada de bandamento de fluxo nos tufos das
regiões da serra do Tombo e da chapada do Ceará,
marcada por áreas com esta estrutura separadas por
áreas onde ela não está presente, bem como o seu
caráter descontínuo e a sua orientação variada são
feições típicas de tufos contendo estruturas de fluxo,
segundo MOORHOUSE (1959).
O fluxo reomórfico da matriz é também evidenciado pela orientação de cristaloclastos de quartzo e de material de baixa resolução óptica, tendendo
a paralelizar suas maiores extensões às linhas de fluxo. O desenvolvimento ocasional de um microbandamento de fluxo paralelamente às paredes de vesículas alongadas, como observado em amostras da
serra do Tombo, permite relacionar esta forma das
vesículas ao fluxo plástico da matriz envolvente. O
alongamento de vesículas em resposta à movimentação do fluido envolvente pode ocorrer tanto em
fluxos de lava quanto em tufos reomórficos (BEST,
2003; HENRY; WOLFF, 1992).
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Tendo em vista as evidências de deposição sob
temperaturas relativamente altas dos fluxos piroclásticos geradores dos tufos da região da chapada do
Ceará, os agregados de partículas piroclásticas observados nesta localidade poderiam refletir uma ingestão localizada e de pequena escala de ar atmosférico
com alguma umidade durante a sua geração, se constituindo em lapilli acrescionárias clássicas, ou estar
relacionados a transporte de fluxo piroclástico sob
altas temperaturas sem uma interferência aparente
de água externa, conforme relatado por FREUNDT;
BURSIK (2001) em ignimbritos básicos de alto grau
(high grade ignimbrites). O registro de lapilli acrescionárias em gas pipes de ignimbritos ou em brechas
intrusivas subvulcânicas aponta para processos alternativos de geração destes agregados (SELF, 1983;
WORMALD, 1992, in MCPHIE et al., 1993).
A seleção pobre e a não observação de estratificação evidente ou de algum arranjo aparente
dos clastos de quartzo e feldspato, a homogeneidade vertical e lateral dos depósitos (região da serra
do Tombo), bem como a ausência de indicadores de
transporte lateral de material por tração observados
nas regiões da serra do Tombo e da chapada do Ceará corroboram a sua vinculação genética com depósitos de fluxos piroclásticos primários (pyroclastic
flow deposits), em detrimento de outras possíveis
gêneses, como os depósitos de surgência (pyroclastic surge deposits) ou de queda (pyroclastic fall deposits). Os aspectos texturais dos depósitos também
apontam para a inexistência de um retrabalhamento
do material piroclástico dentro de um sistema sedimentar, tanto envolvendo sedimentação rápida de
piroclastos não modificados texturalmente (re-sedimentação) quanto envolvendo erosão de depósitos
pré-existentes e retrabalhamento significativo (sedimentar vulcanogênico).
As rochas da serra do Tombo e da chapada do
Ceará podem ser classificadas como “tufos de fluxo
de cinzas” (ash-flow tuff), seguindo uma nomenclatura norte-americana genérica para depósitos relacionados a fluxo piroclástico, ou como ignimbritos
reomórficos (rheomorphic ignimbrites), tendo em
vista a larga utilização do termo ignimbrito para classificar depósitos de fluxo piroclástico, bem como o registro de fluxo reomórfico secundário nestas rochas
(cf. BEST, 2003). Poderiam ser, também, classificadas
como um depósito de fluxo piroclástico de alto grau
ou reomórfico (high-grade or rheomorphic pyroclastic flow deposit), conforme sistema de classificação
apresentado em MCPHIE et al. (1993), cujas rochas
características são predominantemente soldadas, incluindo zonas intensamente soldadas que mostram
estruturas produzidas por fluxo/deformação não
particulado (non-particulate flowage).

A relação genética dos tufos da serra do Tombo
e da chapada do Ceará com fluxos piroclásticos quentes restringe a ambiência do sistema a condições subaéreas ou de águas rasas (cf MCPHIE et al., 1993).
As rochas estudadas no vale do córrego Novo
ocorrem como blocos rolados, o que impossibilita
um entendimento mais amplo dos seus aspectos petrogenéticos. Ainda assim, algumas feições mais importantes são dignas de nota.
A baixa intensidade de deformação caracterizada pelas formas não achatadas e não estiradas dos
vitroclastos e a observação de possíveis fragmentos
de púmice não colapsados indicam que os processos
de compactação e soldagem foram menos eficientes
que os observados na serra do Tombo e na chapada
do Ceará, apesar das comuns vesículas espremidas
entre cristaloclastos de quartzo e feldspato, as quais
são interpretadas como reflexo da compactação do
depósito. Segundo MCPHIE et al. (1993), a intensidade dos processos de compactação e soldagem depende da temperatura de erupção e deposição do
material piroclástico, da viscosidade das partículas
(que é função da sua temperatura e composição) e
da carga litostática (que é função da espessura do
depósito). A não observação de estruturas relacionadas a fluxo reomórfico nas rochas do córrego Novo,
como bandamento e dobramento de fluxo, pode,
também, refletir diferenças nestes parâmetros que
controlam a petrogênese.
A observação de esferulitos e lithophysae na
amostra VP294 e de lithophysae em vitroclasto da
amostra VP340 indica que os processos de desvitrificação ocorreram em temperaturas relativamente altas.
A estratificação observada nas amostras da
estação VP340, dada pela variação no tamanho dos
cristaloclastos e na razão quantidade de matriz/clastos, poderia sugerir uma origem relacionada a depósitos de surgência (surge deposits) ou de queda (fall
deposits), por ser esta estrutura mais comum nestes
tipos de depósitos. A estratificação cruzada indica
transporte lateral de material, o que é uma característica de surge deposits.
A presença de fraturas perlíticas em vitroclastos de amostra da estação VP340 ratifica a sua origem vítrea e indica a presença de água no sistema.
Estruturas rúpteis e cristalização da fase vapor
Sistemas de fraturas não preenchidas e com
alto ângulo de mergulho são comumente observados cortando os tufos da unidade. Na estação VP23
destacam-se sistemas com atitudes N45W/90 e EW/75S. Na estação VP339 ocorre um sistema de fraturas N20E/subvertical que é deslocado por outro
N65W/subvertical. Próximo à estação FR2 observa-se
um sistema de atitude N73E/70SE. Na estação VP341,
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sistemas de fraturas de alto ângulo são bastante visíveis no afloramento, se destacando os de atitude
N20E/75NW e N65W/70SW (Fotografia 3.157).
Cristalização de fase vapor envolve a precipitação
pós-deposicional de minerais de sílica, feldspatos alcalinos e quantidades restritas de outros minerais em espaços abertos (porosidade) de depósitos de fluxo piroclástico (pyroclastic flow deposits). Esta fase ascendente
pode refletir uma composição de fluidos trapeados no
depósito piroclástico derivados da exsolução continuada de pequenas quantidades de gases magmáticos
de piroclastos juvenis se resfriando, da retenção de gás
magmático durante o fluxo primário, da captura de ar
no fronte do fluxo, da desvitrificação de vidro ácido
contendo água, do aquecimento de água subterrânea
ou superficial e da combustão de vegetação (MCPHIE
et al., 1993); (HIBBARD, 1995); (DRUITT, 1998); (BEST,
2003). Adicionalmente, a interação de fluidos aquosos
aquecidos com vidro de composição ácida pode também disponibilizar sílica dissolvida no meio, proveniente da desestabilização do material vítreo (HIBBARD,
1995). Dependendo da sua distância dos depósitos piroclásticos, os centros magmáticos geradores do vulcanismo explosivo podem, também, suprir, diretamente,
de fluidos hidrotermais, aqueles depósitos.

Fotografia 3.157 - Sistemas de fraturas cortando tufo da
estação VP341.

As fraturas preenchidas com material silicoso
que cortam tufos da região da serra do Tombo (Fotografia 3.122), da chapada do Ceará ou blocos de tufo
do córrego Novo (estação VP340) - (Figura 3.4 e Fotografia 3.153) representam este sistema de cristalização da fase vapor. As fraturas correspondem aos condutos que canalizaram a migração ascendente destes
fluidos retidos no depósito piroclástico (gas escape
pipes), o que, somado à grande quantidade de cavidades vazias (vesículas) observadas nestas rochas
permite inferir uma baixa porosidade/permeabilidade intersticial do depósito como um todo, quando da
geração e ascensão destes fluidos quentes.

O material brechado que ocorre em fraturas
observadas em lâminas delgadas de tufos da região
da serra do Tombo e do córrego Novo (Fotografias
3.123 e 3.154) é interpretado como produto de explosão secundária causada pelo aumento da pressão
exercida pelos fluidos hidrotermais, se constituindo
em brecha hidrotermal. Segundo HIBBARD (1995) e
GRUNDER; RUSSELL (2005), este aumento de pressão se dá em zonas impermeáveis ou de baixa permeabilidade do pacote que impedem a migração
dos fluidos para zonas de menor pressão. Os autores
salientam a importância de vapor derivado de água
meteórica no desenvolvimento destes sistemas explosivos em tufos soldados.
Os tubos de gás (gas pipes) do tufo da estação VP341 se consistem em testemunhos didáticos
da circulação de fluidos no depósito piroclástico. Os
processos de oxidação termal, comuns neste tipo
de situação, encontram-se bem preservados. A presença de alguns fragmentos de quartzo arredondados no seu interior pode refletir o retrabalhamento
(abrasão) pela circulação de fluidos aquecidos em
alta velocidade (Fotografias 3.136 e 3.137).
Os veios de material silicoso fino instalados
em rochas do Monzogranito São Joanico e da Formação Salinas são relacionados a este evento vulcânicoexplosivo. A associação deste material com zonas
brechadas da Formação Salinas pode indicar um
aumento da pressão do fluido causando brechação
das rochas ou, ainda, a presença de brechas tectônicas sendo apenas cimentadas por estes fluidos. A
percolação de rochas do embasamento, situadas estratigraficamente abaixo dos depósitos da Unidade
Serra do Tombo, por estes fluidos pode refletir uma
alimentação direta do sistema magmático (câmara
e condutos) ou, ainda, a instalação de um sistema
convectivo de fluidos em resposta aos gradientes de
temperatura vinculados ao evento vulcanoclástico.
Os sistemas de fraturas observados nos tufos
podem se consistir em fraturas de resfriamento, se
relacionar à acomodação do depósito e/ou se associar a uma tectônica rúptil relacionada à implantação
do evento vulcanoclástico na região.
A presença de uma brecha de tálus rica em
fragmentos de quartzo posicionada na base do pacote de tufos e sobre biotita xistos do embasamento,
bem como a abundância de veios de quartzo cataclasados observados nos xistos da Formação Salinas
nesta região (estações VP307 e FR2), vão de encontro
à proposição da existência de uma tectônica rúptil
com circulação de fluidos silicosos, contemporânea à
geração dos tufos da unidade (Fotografia 3.125).
PEDROSA-SOARES; SAADI (1989), SAADI; PEDROSA-SOARES (1990) e SAADI (1991) descrevem
a implantação de um sistema tectônico distensivo
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rúptil, interpretado como de idade cenozóica, na
região do médio vale do rio Jequitinhonha, bacia do
rio Araçuaí, a oeste da Folha Itaobim, o qual teria
controlado a deposição dos sedimentos clásticos
da Formação São Domingos (PEDROSA-SOARES,
1981). Este sistema se insere no compartimento
morfo-estrutural denominado “Depressão do Baixo
Rio Araçuaí”, de direção SW-NE, que, do ponto de
vista estrutural, compreende o “Graben do Baixo
Rio Araçuaí” (SAADI; PEDROSA-SOARES, 1990). Esta
tectônica teria se implantado através da reativação
de estruturas antigas do embasamento com direções principais NNE e NE.
Esta estruturação NE/NNE presente nas rochas do embasamento se estende para a região aqui
enfocada, como se observa nos mapas geológicos
das folhas Itaobim e Comercinho (PAES et al., 2008);
(HEINECK et al., 2008), entretanto, o prolongamento
dos traços das estruturas que delineiam o Graben do
Baixo Rio Araçuaí (SAADI; PEDROSA-SOARES, 1990);
(SAADI, 1991) estão a norte da serra do Tombo e da
chapada do Ceará. A chapada da serra do Tombo está
a cotas máximas de cerca de 850 m e ocupa, aparentemente, um outro compartimento tectônico, a
sudeste do Graben do Baixo Rio Araçuaí.
A componente horizontal da subsidência do
semi-graben do sul se estenderia para noroeste e as
zonas de cisalhamento transcorrentes geradas por
esta componente horizontal teriam direções aproximadas N-S e E-W, conforme o modelo idealizado por
ROSENDAHL (1987) para os riftes da África Oriental.
Na cartografia desenvolvida pelos técnicos da CPRM
foram identificadas fraturas de direção N-S preenchidas por diques de diabásio bem delineados em
mapas geofísicos magnetométricos e considerados
como mesozóicos (GOMES, 2008), bem como falhas
transcorrentes, porém com movimento sinistral, de
direção N10W e mergulho 74NE na região do limite
sul entre as folhas Comercinho e Jequitinhonha, não
demarcadas em mapa.
Idade e correlação
Não existem, até o momento, dados geocronológicos absolutos da Unidade Serra do Tombo.
Um limite máximo para a idade é dado pelos granitos cambrianos pós-colisionais do tipo-I (Єγ5I),
sobre os quais os tufos da unidade repousam discordantemente, como observado na Folha Comercinho. Estes granitos se inserem na suíte G5 de
PEDROSA-SOARES et al. (2001), para a qual NOCE
et al. (2000) apresentam idades de evaporação PbPb em zircão no intervalo de 500 a 520 Ma. Um limite para a idade mínima é o desenvolvimento da
superfície de aplainamento Sul-Americana de KING
(1956), que retrabalha as rochas da unidade no seu

topo. A formação deste enorme peneplano teria se
dado no Eoceno (SCHOBBENHAUS; BRITO-NEVES,
2003), como reflexo de um longo período erosivo
que se estabeleceu após o soerguimento do continente sul-americano iniciado no Cenomaniano
(BRAUN, 1971). Assim, PAES et al. (2008) e HEINECK
et al. (2008) optam por retratar esta incerteza na
idade da Unidade Serra do Tombo em seus mapas,
atribuindo-lhe uma idade possível compreendida
entre o Cambriano e o Cretáceo (ЄKst).
Entretanto, os autores acreditam que a gênese das rochas da Unidade Serra do Tombo esteja
relacionada aos eventos de ruptura continental e
geração do Atlântico-sul ocorridos no Mesozóico,
assumindo uma idade possivelmente cretácica para
a unidade em virtude deste ser o principal período
de atividade magmática relacionado a este evento
tectônico. Como exemplos de vulcanismo explosivo
cretácico no Brasil podem ser citados os ignimbritos
ácidos da Bacia de Pernambuco (NASCIMENTO et al.,
2003); (NASCIMENTO; SOUZA, 2004), os ignimbritos
associados aos basaltos da Unidade Serra Geral, no
Rio Grande do Sul (SIVIEIRO et al., 2005) e os tufos
do Grupo Mata da Corda (LADEIRA; BRITO, 1968);
(SGARBI et al., 2001) na Bacia Sanfranciscana, oeste
de Minas Gerais.
À primeira vista, a tendência do observador
é fazer uma correlação cronoestratigráfica imediata
entre os tufos da Unidade Serra do Tombo e pacotes
sedimentares descritos na região por diversos autores. Ambos ocorrem sempre associados às feições
morfológicas de chapadas, sendo recobertos por superfícies aplainadas marcantes constituídas por solos eluviais, os quais podem ter alguma laterização
associada, bem como repousam, discordantemente,
sobre metassedimentos neoproterozóicos e granitos cambrianos. Estes sedimentos se constituem em
bancos horizontalizados de material psamítico e pelítico, podendo conter psefito subordinado, aos quais
é atribuída uma idade provável terciária.
A primeira referência a estes sedimentos é
de HARTT (1870), que os descreve nas bacias dos
rios Jequitinhonha e Pardo como “um espesso pacote de argilas mais ou menos arenosas, arenitos,
etc.”, depositado em resposta a uma submergência
que afetou o planalto do Brasil durante o Terciário,
o qual é correlacionado com os depósitos sedimentares costeiros. MORAES; GUIMARÃES (1930) e
MORAES et al. (1937) relatam diversas exposições
destes sedimentos, os quais ocorrem em camadas
horizontais, afossilíferas, com espessura máxima de
50 m, que muito se assemelham aos sedimentos
que capeiam certas serras do nordeste brasileiro e
que formam as barreiras da costa. KING (1956) relata a formação, no Terciário Médio, de numerosos
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depósitos sedimentares paludais e lacustres, de desenvolvimento restrito e local nas várias depressões
geradas em resposta ao soerguimento das planícies
do ciclo de aplainamento Sul-Americano, citando
como exemplos os depósitos relatados por HARTT
(1870) e L.J. DE MORAIS nas cabeceiras dos rios Jequitinhonha e Pardo, os quais aparecem nas cristas
das escarpas. Segundo KING (1956), esta sedimentação precederia o processo de incisão de vales do
ciclo de erosão Velhas, bem como a sedimentação
da “Série Barreiras”. COBRA (1970) usa a denominação de Formação Caraíba para um pacote de arenitos grossos com bancos conglomeráticos com seixos de sílex, cuja espessura máxima é de 82 m, que
aflora em chapada a leste da cidade de Salinas.
HEINECK (1972) relata várias exposições destes sedimentos entre Diamantina e Araçuaí, na margem direita do rio Jequitinhonha, inclusive na Chapada de São Domingos, com espessuras variáveis,
normalmente em torno de 30 m, em relação de
discordância erosional sobre meta-arenitos Macaúbas. FONTES et al. (1978) também relatam ocorrências destes sedimentos em diversas áreas na porção
leste-central do Estado de Minas Gerais, os quais
mostram freqüente contribuição caulínica, incluindo
uma área a sul de Itinga, na Folha Itaobim, tendo sido
denominados informalmente pelos autores de “Formação das Chapadas”, a qual não foi individualizada
em mapa. PEDROSA-SOARES (1981) adota a denominação litoestratigráfica de Formação São Domingos
para os sedimentos aflorantes na chapada homônima, na Folha Araçuaí, a oeste da Folha Itaobim, como
um pacote bem estratificado, de atitude horizontal
e natureza pelito-psamítica com leitos pouco espessos de conglomerados, correlacionando-os com sedimentos que ocorrem em outras chapadas do vale
do Jequitinhonha e atribuindo-lhes uma idade provável cenozóica. PEDROSA-SOARES (1981) e SAADI;
PEDROSA-SOARES (1990) apresentam perfis detalhados da Formação São Domingos, onde o pacote sedimentar tem espessura de 70 - 80 m, e propõem um
ambiente de sedimentação fluvial para a mesma.
PERILLO (1995) descreve sedimentos aflorantes a sul de Itinga, individualizando área expressiva
em mapa que constitui o capeamento da Serra do
Tombo. Trata-se de um pacote sedimentar com espessura de cerca de 20 m, que assenta discordantemente sobre metassedimentos e rochas graníticas,
constituído por arenitos com abundante matriz argilosa onde ocorrem grãos de quartzo dispersos, angulosos e de granulometria fina a média. O autor propõe uma gênese para estas rochas diversa da aqui
apresentada, correlacionando-as à Formação São
Domingos (PEDROSA-SOARES, 1981), para a qual,
segundo PERILLO (1995), vários autores atribuem

uma origem flúvio-lacustre e idade, embora incerta, considerada como terciária, principalmente pela
semelhança com os litotipos da Formação Barreiras.
SÁ (1977) considera os sedimentos da Chapada do
Piauí (serra do Tombo) como remanescentes da bacia continental de HARTT (1870). PINTO (2008), neste
projeto, cartografa um pacote de siltitos com intraclastos sílticos em chapada a poucos quilômetros a
sudoeste da cidade de Jequitinhonha (Folha Jequitinhonha), denominados de Unidade Córrego Colônia,
e os correlaciona com os sedimentos da Formação
São Domingos, atribuindo-lhes um possível ambiente de formação continental-lacustre.
Emergem algumas questões relevantes sobre
a relação entre os tufos da Unidade Serra do Tombo e estes sedimentos areno-argilosos (cascalhosos)
descritos por vários autores no médio-Jequitinhonha
e agrupados na Formação São Domingos. Eles têm a
mesma idade? Em caso afirmativo, eles têm algum
vínculo genético?
Uma questão cronológica importante diz respeito à relação destas duas unidades com a superfície de aplainamento Sul-Americana, de idade terciária. KING (1956) salienta a grande uniformidade
de aplainamento desta superfície, bem como a sua
extensão, conquistadas pela manutenção de condições favoráveis ao seu desenvolvimento durante um
longo período, a qual se constitui na superfície fundamental onde a topografia moderna foi esculpida.
KING (1956) relata as amplas chapadas no
nordeste mineiro, no vale do Jequitinhonha, que se
constituem em testemunhos do Ciclo Sul-Americano
preservados da dissecação dos ciclos de desnudação
posteriores. A exemplo de FONTES et al. (1978), SILVA et al. (1987) delimitam, em mapa, extensos chapadões com superfície plana formados por solos residuais eventualmente lateríticos, denominados como
uma unidade edafoestratigráfica TQd1 e entendida
como relacionada ao ciclo de aplainamento Sul-Americano de KING (1956), a qual ocorre marcantemente na bacia do médio rio Jequitinhonha, incluindo a
área das folhas Itaobim e Comercinho.
Nestas duas folhas, PAES et al. (2008) e HEINECK et al. (2008) cartografam estas superfícies em
maior detalhe, as quais se posicionam, normalmente, a cotas entre 750 e 850 m, podendo alcançar mais
de 900 m ou, mesmo, de 1.000 m. São constituídas
por solos eluviais areno-argilosos, que podem apresentar alguma laterização, e recobrem rochas da Unidade Serra do Tombo, granitóides cambrianos dos
tipos I e S e metassedimentos neoproterozóicos da
Formação Salinas e do Grupo Macaúbas. Esta relação de retrabalhamento da superfície terciária sobre
estas unidades rochosas é também proposta por PERILLO (1995).
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BRAUN (1971) também relata a ocorrência
de testemunhos da superfície de aplainamento SulAmericana sobre rochas do Cretáceo-Superior, como
por exemplo, os complexos plutônicos alcalinos e os
tufos Mata da Corda, no oeste de Minas Gerais.
HEINECK (1972) e FONTES et al. (1978) propõem esta mesma relação entre a superfície SulAmericana e as rochas da Formação São Domingos
na Folha Araçuaí. Para os autores, o aplainamento
verificado no topo da Formação São Domingos corresponde a esta superfície.
Uma análise conjunta do mapa geológico (PAES
et al., 2008) e da base planialtimétrica (IBGE, 1980)
da Folha Itaobim mostra que, de uma maneira geral,
os topos da superfície de aplainamento Sul-Americana alinham-se às maiores cotas quando esta se instala sobre rochas graníticas, acontecendo o inverso,
quando sobre rochas da Unidade Serra do Tombo ou
metassedimentos neoproterozóicos. Esta influência
do substrato é bem percebida na extremidade noroeste da serra do Tombo, onde, lateralmente, uma
mesma superfície contínua tem sua cota elevada de
valores menores que 850 m para valores maiores
que este, com a mudança do substrato, passando da
Unidade Serra do Tombo para rochas graníticas. A influência da resistência do substrato ao intemperismo
no desenvolvimento da superfície de aplainamento é
tema abordado por BRAUN (1971).
PEDROSA-SOARES; SAADI (1989) e SAADI; PEDROSA-SOARES (1990) relatam a ocorrência de atividade neotectônica cenozóica no médio vale do rio
Jequitinhonha, bacia do rio Araçuaí, a qual teria controlado a sedimentação da Formação São Domingos
na região. Estas idéias são sintetizadas por PEDROSASOARES (1997). Segundo os autores, os sedimentos
da Formação São Domingos teriam se depositado
sobre tratos da superfície Sul-Americana rebaixados
tectonicamente, repousando, através de uma discordância erosiva e angular, sobre as rochas do embasamento. Este controle tectônico se enquadraria no
contexto do “Graben do Baixo Rio Araçuaí” (SAADI;
PEDROSA-SOARES, 1990). Os autores propõem uma
idade tardi-miocênica ou pliocênica para a sedimentação São Domingos, com base na correlação cronoestratigráfica com a Formação Barreiras.
Assim, fica evidente pela literatura, a não concordância com respeito à relação entre a sedimentação São Domingos e a superfície de aplainamento
Sul-Americana na região. Alguns acreditam que esta
superfície tenha sido o embasamento da sedimentação São Domingos, outros, que ela retrabalhe estes
sedimentos no seu topo.
Os autores deste relatório não estudaram afloramentos da Formação São Domingos, tendo efetuado apenas observações expeditas em áreas da Folha

Araçuaí, a oeste da Folha Itaobim, durante os deslocamentos Belo Horizonte – vale do Jequitinhonha –
Belo Horizonte no decorrer das campanhas de campo
deste projeto, o que não nos permite chegar a conclusões mais acuradas sobre esta unidade. Entretanto,
a similaridade entre a relação das rochas da Unidade
Serra do Tombo e da Formação São Domingos com o
embasamento, conforme citado, bem como a presença de uma superfície com alto grau de aplainamento
retrabalhando as duas unidades no seu topo através
do desenvolvimento de solos residuais, superfície esta
que consideramos como testemunho da superfície SulAmericana, nos leva a propor que ambas as unidades
possam ter se desenvolvido em um mesmo contexto
geológico/cronológico/tectônico. Os sedimentos São
Domingos podem representar, pelo menos em parte, um retrabalhamento sedimentar do material que
constitui a Unidade Serra do Tombo, dentro de um
contexto de um sistema fluvial/lacustre, representando fácies epiclásticas do sistema vulcano-sedimentar,
de possível idade cretácica.
Sugestões
Os resultados apresentados sobre a Unidade
Serra do Tombo foram fruto de mapeamento geológico na escala 1:100.000, no contexto do Projeto
Jequitinhonha. A natureza da unidade demanda a
realização de trabalhos de detalhe envolvendo a execução de perfis verticais, com o uso de trena, visando-se um melhor entendimento dos seus aspectos
descritivos e genéticos, bem como a determinação
da potencialidade metalogenética deste evento tectono-magmático.
Tentativas de identificação de novas áreas de
ocorrência de depósitos relacionados a este evento
na região podem ser efetuadas com o estudo sistemático de imagens de satélite e fotos aéreas e trabalhos de campo. É importante que se localizem os
canais alimentadores deste evento piroclástico, na
forma de condutos ou fissuras, bem como os complexos plutônicos relacionados, fazendo-se uso de
sensoriamento remoto, geofísica, geoquímica prospectiva e trabalhos de campo.
Diferentes métodos geocronológicos, como
Ar-Ar e U-Pb em zircão, devem ser utilizados na tentativa de se determinar a idade destas rochas.
3.2.8 - Magmatismo Mesozóico
3.2.8.1 - Diques máficos indiferenciados
(JKδdm)
Diques de diabásio/gabróicos de direção aproximada N-S ocorrem no NE e na metade ocidental da
Folha Rio do Prado, nesta última tendo como reflexo
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uma anomalia magnetométrica que corta a folha de
norte a sul e se estende para a Folha Águas Formosas, a sul. Genericamente compreende rochas com
aegerina-augita, hornblenda e biotita.
3.3 - Coberturas Cenozóicas
3.3.1 - Unidade Córrego Colônia (ENcc)
Introdução
Um pacote de argilito e siltito identificado no
extremo sul da Folha Jequitinhonha foi informalmente denominado de Unidade Córrego Colônia e correlacionado a rochas sedimentares similares de regiões
próximas, que se acham no mesmo contexto geológico (HARTT, 1870; MORAES; GUIMARÃES, 1930; HEINECK, 1972; COBRA, 1970; PEDROSA-SOARES, 1981;
FONTES et al., 1978).
A Unidade Córrego Colônia aflora desde a cota
aproximada 670 m até o topo de uma chapada plana
com cota máxima a ca. 750 m. O topo da chapada
é sustentado por cobertura detrito-laterítica proveniente dessa rocha e solo argilo-siltoso amareloalaranjado, em parte ferruginoso, com cobertura de
vegetação arbustiva ou de mata, onde o conteúdo de
matéria orgânica é maior. Parte do terreno está coberto por pastagens.
Melhores exposições
O melhor afloramento está ao longo da estrada que leva à chapada, passando pela fazenda São
Francisco, entre as cotas aproximadas de 650 m e
700 m (estação CP272) (Fotografias 3.158 a e b). Na
chapada, em cota ca. 740 m, em pista de pouso de-

sativada (assinalada na carta do IBGE), é possível se
observar a laterita e constatar sua derivação a partir
dessa rocha sedimentar (estação CP271).
Relações de contato
O contato com o embasamento granítico é discordante e erosivo, assentando-se sobre paleorrelevo desconhecido. Pela dificuldade de traçá-lo com
precisão, foi arbitrado na cota um pouco acima de
650 m, o nível mais baixo onde foi observado afloramento da rocha sedimentar.
Litologias
A rocha observada na estação CP272 é um
argilito/siltito creme, maciço e bastante coeso, com
palhetas submilimétricas de mica branca (moscovita clástica), mica cinza-esverdeada (clorita) e intraclastos. Os intraclastos são irregulares com arestas
arredondadas ou angulosas, milimétricos ou pouco
maiores, de cor bege-clara ou creme discretamente
mais escuro, sem aleitamento preferencial. Tanto os
intraclastos quanto a matriz são ricos em grãos de
quartzo inferiores a 0,2 mm, angulosos a subangulosos, com esfericidade média a baixa, alguns envolvidos por película de opacos. Esse material é rico em
microcavidades irregulares, muitas em formato de
tubos capilares e outras se parecendo com cavidades
deixadas por minerais. Em afloramento com alguns
metros de altura não se percebeu evidências de estruturas primárias. A laterização se inicia em fraturas,
segundo uma trama entrecruzada centimétrica ou
pouco mais larga, por onde óxidos de ferro vão penetrando a rocha. Uma vez laterizada, fragmentada e
desagregada, passa a constituir depósitos detrito-lateríticos superficiais com centímetros de espessura.

Fotografias 3.158 - a) Afloramento de siltito argiloso da unidade no barranco e piso da estrada;
e b) detalhe do afloramento no piso da estrada (estação CP272).
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Ambiente deposicional
Pelas características do material analisado, especula-se um ambiente continental lacustrino, com
possíveis exposições aéreas ou mudanças de energia
do fluxo aquoso/gravitacional, produzindo intraclastos em meio a matriz de mesma composição ou pouco mais argilosa.
3.3.2 - Coberturas detrito-lateríticas
relacionadas ao Ciclo Sul-Americano
(ENdl)
Esse tipo de cobertura ocorre intermitentemente em toda a área do projeto. Recobrem planaltos irregulares ondulados, genericamente denominados chapadas. Ocorrem sobre qualquer litotipo, mas
principalmente em terrenos dominados pelos granitos. Os topos das chapadas estão, normalmente, entre 980 m e 750 m, podendo estar mais altos, como
por exemplo sobre os quartzitos da Formação Mata
Escura, no sudeste da Folha Jequitinhonha, onde
atingem a cota de 1.100 m. Suas encostas se proje-

tam para os vales de maneira suave ou abrupta, sendo, normalmente, difícil a delimitação das suas cotas
inferiores. A vegetação é de campo, cerrado e algumas manchas de mata. As chapadas mais arenosas
são, normalmente, destituídas de cultivo. Em alguns
locais, parte da vegetação de maior porte está sendo
cortada para a produção de carvão. As estradas nas
chapadas costumam ser boas a razoáveis, mas se tornam problemáticas à medida que cortam as encostas
e se dirigem para os vales mais profundos. No inverno, a temperatura nas chapadas mais elevadas pode
ser muito baixa para a média da região e, na época
da transição para o período das chuvas, setembrooutubro, os ventos podem ser moderados a fortes, a
ponto de incomodarem.
Essas chapadas são dominadas por latossolo
areno-argiloso amarelo-alaranjado a avermelhado,
com cobertura de horizonte orgânico pouco desenvolvido ou ausente. Em alguns locais se desenvolvem
coberturas lateríticas, como na fazenda Vereda (estação CP176) e na fazenda Maravilha (estação CP234)
(Fotografias 3.159 a e b), na Folha Jequitinhonha.

Fotografias 3.159 - a) Grande bloco de quartzito grosso recoberto por crosta;
e b) blocos de laterita espalhados na superfície na fazenda Maravilha (estação CP234).

3.3.3 - Coberturas detrito-lateríticas
com silcrete (ENdls)
Formações superficiais a cotas bastante elevadas
para a área foram cartografadas no extremo sudoeste
da Folha Comercinho e no extremo noroeste da Folha
Itaobim sobre metassedimentos do Grupo Macaúbas.
São sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados constituídos de fragmentos de quartzo junto a
material detrítico e que ocorrem a cotas entre 1.100 m
e 900 m, freqüentemente espalhados pelas encostas,
os quais devem sua origem, em parte, à desagregação
dos quartzitos do Grupo Macaúbas. Localmente esse
material é explotado como saibro.
Esses sedimentos foram também observados
na Folha Jequitinhonha, não tendo sido individuali-

zados das coberturas detrito-lateríticas (ENdl). Aí, no
domínio das coberturas detrito-lateríticas (ENdl) e
mesmo fora dele, se destacam superfícies detríticas
elúvio-coluviais que se mostram com textura lisa e cores cinza-clara a branca nas aerofotos USAF-1:60.000
e em imagens Landsat TM. Os depósitos mais característicos e amplos são observados principalmente
sobre quartzito e nas chapadas que tenham quartzito associado, se constituindo de areia grossa a grânulos angulosos, brancos, tipo sal grosso, projetandose para as encostas. Afloramentos de quartzito estão
preservados em meio a essas coberturas, alguns ressaltados nas aerofotos por estruturas lineares paralelamente orientadas. Campos nativos, com algumas
manchas dispersas de cerrado, são típicos nas áreas
mais planas ou pouco inclinadas. Nas encostas mais
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íngremes, o colúvio pode ser branco, sem cobertura
vegetal. Os depósitos coluviais de encostas foram os
únicos destacados em mapa.

No âmbito dos quartzitos associados a paragnaisses do Complexo Jequitinhonha é interessante
assinalar os depósitos da Folha Almenara.

3.3.4 - Coberturas detrito-lateríticas
relacionadas ao Ciclo Velhas (N23dl)

3.3.6 - Depósitos aluviais antigos ou recentes
(N4a, N4ac, N4apa)

Sedimentos detrito-lateríticos se distribuem em
pedimentos e encostas suaves em cotas inferiores às
da Superfície Sul-Americana, nas folhas Comercinho,
Jequitinhonha, Itaobim e Joaíma. Esses pedimentos
se relacionam à retomada da erosão do Ciclo Velhas,
segundo os conceitos de KING (1956). Na Folha Comercinho se distribuem, sobretudo no quadrante sudoeste, pelas encostas do vale do rio Itinga, no setor
oriental, entre os corpos graníticos Medina e General
Dutra e recobrindo, intermitentemente, superfícies de
ocorrência do Monzogranito Santa Cruz de Salinas e
parte do Granito Água Branca. Na Folha Itaobim ocorrem em encostas suaves logo abaixo da Superfície SulAmericana e à margem esquerda do rio Jequitinhonha. Na Folha Joaíma ocorrem no extremo nordeste,
também em condições semelhantes. Esta mesma
forma de ocorrência passa da Folha Joaíma à Folha
Jequitinhonha, onde essas formações superficiais recobrem os sedimentos da Unidade Córrego Colônia.
São descritos como latossolos avermelhados, argiloarenosos, em parte residuais, às vezes desenvolvidos
em cangas lateríticas pela dissecação do horizonte B
e com níveis de grânulos, cascalho e colúvios. Grande
parte desse material se desagrega e se distribui irregularmente pelas encostas suaves devido à retomada
contínua da erosão.

Na Folha Comercinho, esses depósitos são restritos, ocorrendo de maneira contínua às margens do
ribeirão Pasmado, nas proximidades e ao sul da localidade de Ponte do Pasmado e em algumas áreas menores, nas proximidades de Comercinho, a sudoeste
de General Dutra, às margens do córrego Sobrado e
às margens do rio São Pedro, a nordeste de General Dutra. Ocorrem a cotas sempre inferiores a 500
m e são descritos como sedimentos inconsolidados,
arenosos e areno-argilosos, localmente com níveis
de cascalho. Em alguns locais percebem-se terraços
antigos parcialmente erodidos pelo rebaixamento do
nível de base dos cursos d’água.
Na Folha Jequitinhonha, depósitos aluviais
mapeáveis estão restritos ao rio Jequitinhonha e a
alguns trechos dos rios São Pedro e São Miguel. Os
que constituem várzeas estão identificados pela sigla N4apa. Aqueles situados nos leitos ativos desses rios foram identificados pela sigla N4ac. Se não
discriminados, foram identificados genericamente
como N4a. Os do domínio N4apa são principalmente arenosos, com alguns níveis restritos de cascalho e argila. As planícies aluviais não se afastam
muito dos leitos atuais dos rios, como mostrado
no mapa geológico. Os do domínio N4ac são essencialmente areia com acumulações localizadas
de cascalho em zonas de baixa energia. À época da
seca, grandes trechos dos leitos desses rios ficam
expostos e ocupados por praias de areia. Esses sedimentos são aproveitados como insumos para a
construção civil local.
Na Folha Almenara, os depósitos aluviais mapeáveis estão restritos ao rio Jequitinhonha e a alguns trechos dos rios São Francisco, Rubim, Panelas
e ribeirão Voquim, constituindo pequenas várzeas,
como na região de Santa Rosa, no seio do Granito Pedra Azul. São principalmente arenosos, com alguns
níveis restritos de cascalho e argila.
Na Folha Rio do Prado ocorrem esses sedimentos ligados à atual rede de drenagem, compostos principalmente por areias médias a grossas, subangulosas a subarredondadas e moderadamente
selecionadas, com níveis de cascalho e argila subordinados. Os depósitos mais expressivos estão associados ao córrego do Corcovado e aos rios do Norte
e Umburanas.
Na Folha Itaobim, os depósitos aluviais mais
expressivos se restringem ao rio Jequitinhonha e a

3.3.5 - Cobertura detrítica elúvio-coluvial
(Nec)
Nas folhas Itaobim, Jequitinhonha, Almenara e Rio do Prado se destacam superfícies
detríticas elúvio-coluviais que se mostram com
textura lisa e cores cinza-clara a branca nas aerofotos USAF-1:60.000. Os depósitos mais característicos e amplos estão registrados nos mapas.
São observados principalmente sobre granitos e
nas chapadas que tenham quartzito associado, se
constituindo de areia grossa a grânulos angulosos, brancos, tipo sal grosso, projetando-se para
as encostas, onde os fragmentos podem atingir
tamanhos decimétricos. Os depósitos coluviais
ocorrem tanto margeando os corpos graníticos
mais elevados como se formando pela desagregação de unidades quartzíticas. No caso dos granitos, boas exposições dos colúvios podem ser
observadas ao longo da estrada asfaltada Jequitinhonha-Almenara, junto à fazenda Ilha do Pão.
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dois afluentes da sua margem esquerda, o rio Itinga
e o ribeirão Pasmado. Compreendem sedimentos inconsolidados, arenosos e argilo-arenosos, localmente com níveis de cascalho, podendo abranger depósitos recentes, antigos e de terraços.

Na Folha Joaíma, estes sedimentos foram cartografados às margens do rio Jequitinhonha e do rio
São Miguel, este no seu extremo leste. Correspondem a sedimentos inconsolidados, arenosos e argiloarenosos, localmente com níveis de cascalho.
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4 — PETROLOGIA E LITOQUÍMICA
4.1 - Introdução

4.2 - Complexo Jequitinhonha

Foram analisadas 242 amostras de unidades
cartografadas no Projeto Jequitinhonha: 36 na Folha Comercinho, 43 na Folha Jequitinhonha, 27 na
Folha Almenara, 43 na Folha Itaobim, 52 na Folha
Joaíma e 41 na Folha Rio do Prado. As amostras
foram analisadas para óxidos dos elementos maiores, em porcentagem em peso, elementos traços
e elementos terras raras, em ppm (partes por milhão), com exceção do Au, que teve os teores apresentados em ppb (partes por bilhão).
A preparação das amostras foi realizada no
laboratório do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto – LOPAG-Degeo/
UFOP. Constou de trituração em britador de mandíbulas de aço manganês, com redução a fragmentos de rocha inferiores a 0,5 cm3, seguida de peneiramento em 8 e 3,36 mesh, com descarte da fração
fina (eventualmente contaminada pelo britador),
quarteação até 100 ml de fragmentos retidos na
peneira de 3,36 mesh e pulverização em panela de
ágata até redução a pó.
A maior parte das análises químicas foi realizada pelo laboratório ACME - ANALYTICAL LABORATORIES LTDA., Canadá. Lítio foi analisado no SGS
- LAKEFIELD GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA., em
Belo Horizonte e o FeO no Laboratório de Análises
Minerais - LAMIN – CPRM, no Rio de Janeiro.
1) Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta,
Th, U, V, W, Zr, Y e ETR foram determinados por
ICP/MS em uma alíquota de 0,2 g após fusão com
LiBO2 e digestão em ácido nítrico, a mesma abertura utilizada para os óxidos.
2) Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Cd, Sb, Bi, Ag, Au,
Hg, Tl e Se foram determinados por ICP/MS, em
alíquota de 0,5 g após ataque por uma hora com
3 ml de 2-2-2 HCl-HNO3-H2O (água régia) a 95oC, e
diluição para 10 ml.
3) SiO2, Al2O3, Fe2O3 total, MgO, CaO, Na2O,
K2O, TiO2, P2O5, MnO, Cr2O3, LOI (loss on ignition),
Ni e Sc são reportados sobre uma alíquota de 0,2
g analisada por ICP/ES após abertura (extração)
por fusão com LiBO2 e digestão nítrica diluída. LOI
foi determinado por diferença de peso após queima a 1.000oC.
4) Li teve abertura multiácida e análise por
Absorção Atômica (AA).
5) FeO foi analisado por método volumétrico.
6) Fe2O3 foi obtido por cálculo a partir do
FeO e Fe2O3total.

4.2.1 - Introdução
Este complexo é constituído principalmente por gnaisses parcialmente migmatizados, xistos,
rochas cálcio-silicáticas e, de maneira subordinada,
quartzitos. A seqüência sedimentar primitiva que deu
origem a esses paragnaisses foi fortemente deformada e provavelmente penetrada por alguns corpos básicos menores e mesmo de caráter ácido: diorito, norito e tonalito representados pelas amostras JB124,
JB286A, JB301 e PJ183B. Como esses gnaisses exibem
bandas milimétricas a centimétricas de neossomas é
possível que a amostragem tenha contemplado, localmente, esses neossomas, que são de composição
monzogranítica, como se observa no diagrama QAP
da Figura 4.1. A Fotografia 4.1 mostra o contato entre
uma banda de neossoma e o gnaisse.
Tendo em vista que esses gnaisses sofreram fusão parcial, pode-se concluir que essas rochas foram
submetidas a metamorfismo da fácies anfibolito alto
a granulito. O ponto invariante de fusão no sistema
simples KASH ocorre a uma temperatura de 730oC e
a uma pressão de 6,1 kbar, como se depreende da
Figura 4.2, segundo SPEAR et al. (1999). Entretanto,
este sistema simples não contempla as paragêneses
observadas nos paragnaisses do Complexo Jequitinhonha, aqui discutidas.
Segundo os mesmos autores a introdução de
FeO e MgO no sistema (KFMASH) não altera substancialmente a posição do ponto IP1 no espaço PxT. Esta
posição só seria fortemente alterada com a introdução de Na2O (NaKFMASH). Neste caso, a posição do
ponto invariante IP1 é alterada para 650oC e a pressão
para 3,8 kbar, como se observa na Figura 4.3. Nesta
mesma figura estão representados os campos com
as diversas associações minerais possíveis em cada
campo discriminado no espaço PxT. Essas associações são as seguintes, segundo SPEAR et al. (1999):
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Campo I
Granada + biotita + Al2SiO5 + moscovita +
quartzo (+ líquido)
Campo II
Granada + biotita + Al2SiO5 + K-feldspato +
quartzo (+H2O)
Cordierita + biotita + Al2SiO5 + K-feldspato +
quartzo (+H2O)
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Campo III
Granada + biotita + Al2SiO5 + K-feldspato +
quartzo + líquido
Cordierita + biotita + Al2SiO5 + K-feldspato +
quartzo + líquido
Campo IV
Granada + cordierita + biotita + K-feldspato +
quartzo + líquido
Granada + cordierita + Al2SiO5 + K-feldspato +
quartzo + líquido
Granada + ortopiroxênio + biotita + K-feldspato
+ quartzo + líquido
Campo V
Granada + cordierita + ortopiroxênio + K-feldspato + quartzo + líquido
Granada + cordierita + Al2SiO5 + K-feldspato +
quartzo + líquido
Campo VI
Granada + ortopiroxênio + cordierita + K-feldspato + quartzo + líquido
Granada + espinélio + cordierita + K-feldspato
+ quartzo + líquido
Espinélio + cordierita + Al2SiO5 + K-feldspato +
quartzo + líquido

Campo VII
Granada + ortopiroxênio + Al2SiO5 + K-feldspato + quartzo + líquido
As paragêneses observadas nos gnaisses e xistos
do Complexo Jequitinhonha estão discriminadas na Tabela 4.6 (Anexos e ver Capítulo 3 - Unidades Estratigráficas), onde estão incluídas também algumas prováveis
rochas ortoderivadas que não podem ser individualizadas no campo, por estarem intimamente associadas aos
paragnaisses. As amostras JB124 e JB286A são rochas
ígneas básicas: um diorito e norito, respectivamente.
A amostra JB301 é um tonalito. As amostras JB134 e
JB334 são quartzitos e as amostras JB299, JB300, PJ81,
PJ84A, PJ84B, PJ85, PJ237A, PJ248 e PJ303 são todas rochas cálcio-silicáticas. Algumas amostras, como as JB6,
JB282, JB286B, JB287 e PJ79A, pelos aspectos texturais
e composicionais, sugerem neossomas monzograníticos e granodioríticos, e as amostras JB272 e JB298 são
neossomas de composição tonalítica. As demais amostras da tabela são todas de paragnaisses, eventualmente, com alguma porcentagem de fusão.
Como se observam na Figura 4.3, as paragêneses minerais dos gnaisses do Complexo Jequitinhonha se situam, em grande parte, nos campos I
e II, onde ainda não foi gerado líquido (ver Capítulo
3 - Unidades Estratigráficas). Este aparece nas paragêneses III e IV. As amostras que apresentam neossomas são aquelas que ultrapassaram os campos I e II.

Fotografia 4.1 - Fotomicrografia mostrando contato entre neossoma e paragnaisse na amostra JB298. Polarizadores
cruzados. Q = quartzo, crd = cordierita, pl
= plagioclásio, bt = biotita.

Figura 4.1 - Diagrama QAP de análises modais de algumas amostras de gnaisses do Complexo Jequitinhonha afetadas por fusão parcial. As bandas originadas da fusão parcial tendem a manifestar uma composição monzogranítica.
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Figura 4.2 - Diagrama de pressão e
temperatura mostrando a localização de
algumas reações selecionadas no sistema
KASH. O ponto tríplice dos Al2SiO5 é de
PATTISON (1992). A desidratação da moscovita (reação 1) foi calculada a partir
de dados termodinâmicos de BERMAN
(1988). As reações de fusão foram inferidas a partir de dados de HUANG; WYLLIE
(1974). O rótulo IP1 é um ponto invariante. Figura segundo SPEAR et al. (1999).

Figura 4.3 - Grade petrogenética no sistema NaKFMASH mostrando o novo ponto univariante IP1’, além do ponto tríplice dos Al2SiO5, segundo PATTISON (1992), e com os diagramas AFM para os principais campos bivariantes (rotulados
em algarismos romanos). Explicações no texto. Figura segundo SPEAR et al. (1999).
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Na Figura 4.4, também conforme SPEAR et
al. (1999), estão traçados os caminhos percorridos
pela evolução metamórfica até a fusão e vice versa,
e os caminhos contrários de resfriamento e cristalização do material fundido gerado. Os caminhos 1
e 2 são isobáricos e os caminhos 3 e 4 a favor dos
ponteiros do relógio e contra os ponteiros do relógio, respectivamente. Os caminhos 1 e 3 começam
a alta pressão e evoluem inicialmente para alta
temperatura, sendo que o caminho 3 evolui depois
para baixa pressão e baixa temperatura. O contrário
ocorre com os caminhos 2 e 4. Segundo SPEAR et
al. (1999), as rochas que evoluem no caminho 1 exibem neossomas com pouca ou nenhuma moscovita
e maior quantidade de k-feldspato, enquanto as que
evoluem segundo o caminho 2 exibem neossomas
com muita moscovita e pouco ou quase nenhum
k-feldspato. Pelas observações das paragêneses na

área cartografada, os paragnaisses do Complexo Jequitinhonha evoluíram em um contexto de pressões
acima do IP1, porém algumas amostras sugerem
que essas rochas passaram de um caminho de alta
pressão para baixa pressão e, portanto, seguiram o
caminho 3. A presença de andaluzita em algumas
amostras de neossomas de gnaisses migmatíticos
do Complexo Jequitinhonha, ou seja, líquidos recristalizados com outros minerais, mostra que houve
uma recristalização deste sob baixa pressão e alta
temperatura. A amostra JB6, Fotografia 4.2, mostra
a andaluzita, sem texturas deformacionais, portanto
recristalizada em regime estático. Essa feição pode
ser devida a uma ascensão rápida na crosta ou influência de metamorfismo de contato por algum corpo
intrusivo das proximidades, entretanto, em alguns
casos não se observa qualquer corpo intrusivo nas
proximidades das ocorrências de andaluzita.

Figura 4.4 - Grade petrogenética para o sistema NaKFMASH (o mesmo da Figura 4.3). A figura mostra ainda os contornos Fe/(Fe+Mg) em granadas em associações bivariantes selecionadas. A declividade dos contornos foi calculada usando o método de GIBBS, com dados termodinâmicos de BERMAN (1988). Os dados de entropia, volume e capacidade
calorífica foram estimados a partir de LANGE; CARMICHAEL (1990). Os caminhos do espaço PxT que cruzam as curvas
de isoabundância Fe/(Fe+Mg) na direção dos valores mais baixos resultam em crescimentos de granadas. Explicações
no texto. Figura e legenda segundo SPEAR et al. (1999).
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ortopiroxênio. Essas paragêneses permitem supor
que as rochas primitivas foram levadas a alto grau
metamórfico, em ambiente mais ou menos anídrico,
Figura 4.5, o que se constata pela presença de ortopiroxênio. A presença de anfibólios pode ser interpretada tanto por metamorfismo progressivo, quando ocorrem no interior dos piroxênios, como por
retrometamorfismo, quando ocorrem preenchendo
fraturas nos piroxênios. A Fotografia 4.3 retrata este
metamorfismo de alto grau em provável ambiente
anídrico, com posterior retrometamorfismo, em rocha cálcio-silicática.
Fotografia 4.2 - Fotomicrografia mostrando andaluzita não
deformada em neossoma do gnaisse migmatítico do Complexo Jequitinhonha. Amostra JB6. Polarizadores cruzados.

Na Folha Joaíma, as rochas deste complexo
são de ocorrência relativamente restrita e boa parte
delas são rochas cálcio-silicáticas. Alguns paragnaisses analisados apresentam cordierita e granada, sugerindo uma paragênese aluminosa, outros são de
aspecto granitóide e constituem leucossomas, mostrando que parte desses gnaisses sofreu fusão in situ.
Todas as rochas cálcio-silicáticas analisadas mostram
anfibólios, titanita e diopsídio e algumas mostram

4.2.2 - Litoquímica dos paragnaisses do
Complexo Jequitinhonha
As análises químicas de amostras do Complexo Jequitinhonha estão representadas na Tabela 4.7
(em Anexos). Dos gnaisses desta unidade foram analisadas apenas oito amostras, uma vez que uma das
amostras, JB124, é de um corpo diorítico intrusivo
na seqüência e deformado. As amostras JB6, JB144 e
PJ79A são de leucossomas dos gnaisses migmatíticos
e apenas as amostras AC86A, AC90, AC92, AC120A,
AC128A, AC297, AC359B e JB3 representam gnaisses
típicos da unidade.

Figura 4.5 - Evolução da paragênese metamórfica das rochas cálcio-silicáticas segundo YARDLEY, traduzido por FUCK
(1994), aplicada às rochas cálcio-silicáticas do Complexo Jequitinhonha na Folha Joaíma: a) chave para as composições
no sistema CaO-SiO2-MgO (+ CO2 + H2O), b) possível composição das rochas originais e c) e d) paragêneses em alto
grau em ambiente hídrico e anídrico, respectivamente.
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Fotografia 4.3 - Fotomicrografia de lâmina delgada da
amostra PJ248 mostrando diopsídio (cpx), plagioclásio
(pl), titanita (tit) e quartzo (q) em rocha cálcio-silicática
do Complexo Jequitinhonha. Polarizadores cruzados.

É evidente um maior enriquecimento em
Al2O3, TiO2, FeO e MgO nas amostras de gnaisse e
um maior enriquecimento em K2O nas amostras de
neossoma. Os teores relativamente baixos de Na2O
sugerem sua possível derivação de pelitos marinhos.
Duas amostras são fortemente enriquecidas em
Al2O3, AC120A e AC297, sendo que a amostra JB124,
já referida, está também enriquecida no mesmo óxido e deve este teor, provavelmente, à grande quantidade de plagioclásio na amostra (77,4% - vide tabela
4.6 em Anexos). No diagrama binário ANK x ACNK, ou
seja, a razão molar de Al2O3/K2O+Na2O versus a razão
molar de Al2O3/CaO+K2O+Na2O, Figura 4.6, percebese que as amostras do gnaisse se mostram enriquecidas nessas razões, enquanto que os neossomas se
mostram empobrecidos nas mesmas, isto é, são mais
enriquecidos em álcalis. Embora este diagrama seja
utilizado para rochas ígneas, ele foi aqui empregado
com o objetivo de evidenciar essa diferenciação química entre os neossomas e os paleossomas desses
gnaisses migmatíticos.
Quanto ao teor de elementos terras raras, os
gnaisses apresentam média de ΣETR=177,37, variando entre 210,14 e 318,14. Apenas uma amostra
de neossoma, JB6, está mais empobrecida em ETR,
com ΣETR=101,76. Esta mesma amostra apresenta
também uma forte anomalia positiva de Eu, provavelmente devido à maior porcentagem modal de
plagioclásio gerado na recristalização do material
fundido. Quando comparados aos NASC (North American Shale Composit), segundo o padrão de HASKIN;
HASKIN (1966), Figura 4.7, os gnaisses se mostram
muito parecidos com este padrão, apenas um pouco mais enriquecidos, enquanto que os neossomas
mostram depleções em elementos terras raras pesados (ETRP), o que indica que esses elementos ficaram retidos nas granadas dos paragnaisses.

Segundo SYLVESTER (1989), rochas pelíticas e
psamíticas foram parcialmente fundidas nos orógenos de alta pressão e de alta temperatura, onde granitos fortemente peraluminosos derivados de pelito
têm menores razões CaO/Na2O (<0,3) do que aqueles
derivados de psamito. A predominância de granitos
fortemente peraluminosos derivados de pelitos, nos
Himalaias, e de granitos fortemente peraluminosos
derivados de psamitos, no Cinturão de Dobramento
Lachland, sugere que as plataformas continentais envolvidas na colisão tipo Himalaias eram mais maturas
que aquelas envolvidas na colisão tipo Lachland.
Tanto em pelitos como em psamitos, a maior
parte de CaO e Na2O está contida no plagioclásio. Em
pelitos, o plagioclásio é comumente a menor fase,
tendo sido quase totalmente convertido em argila.
Em experimentos em ausência de vapor por PATIÑO
DOUCE; JOHNSTON (1991) em pelito natural pobre
em plagioclásio, observou-se que quando plagioclásio reage com moscovita para formar aluminossilicato e o aluminossilicato reage com biotita para formar
líquido e granada, o Na2O se dissolve no líquido e o
CaO é estabilizado na granada, até que o plagioclásio
desaparece completamente (~800ºC) e o líquido fica
mais enriquecido em Na2O e mais pobre em CaO que
o pelito fonte. Como a fusão continua na ausência de
plagioclásio, as concentrações de CaO e Na2O ficam
progressivamente diluídas no líquido, as razões CaO/
Na2O finais são muito menores que as do pelito original, até que a granada seja consumida a altas temperaturas (≥975ºC) (SYLVESTER, 1989).
As temperaturas relativas das fusões graníticas
fortemente peraluminosas são refletidas nas razões
Al2O3/TiO2. Durante a anatexia tanto de pelitos como
de psamitos, as concentrações de Al2O3 em fusões
graníticas fortemente peraluminosas ficam relativamente constantes com aumento da temperatura
de fusão devido à estabilidade de fases refratárias
aluminosas, como granada, aluminossilicatos ou plagioclásio. Em contraste, as concentrações de TiO2 aumentam constantemente com o aumento da temperatura durante a quebra progressiva de fases com Ti,
como biotita e ilmenita. Como as razões médias de
Al2O3/TiO2 em folhelhos e grauvacas são muito próximas, granitos fortemente peraluminosos derivados
de pelito e psamito com baixa razão Al2O3/TiO2 são
produzidos em temperaturas maiores do que aqueles com altas razões Al2O3/TiO2 (SYLVESTER, 1989).
Na Tabela 4.7 (em Anexos) estão representados os valores de CaO/Na2O e Al2O3/TiO2 de algumas amostras de litotipos do Complexo Jequitinhonha. Vemos que entre os neossomas, apenas
a amostra JB78 ultrapassa o valor de 0,3 da razão
CaO/Na2O, que é o valor limite definido por SYLVESTER (1989) para separar os granitóides tipo-S
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Figura 4.6 - Alguns litotipos do Complexo Jequitinhonha no diagrama de
peraluminosidade com os índices de Shand. Observar a tendência do posicionamento dos leucossomas.

Figura 4.7 - Diagrama de elementos terras raras normalizados pelo padrão NASC (North American Shale Composits)
para os gnaisses e leucossomas do Complexo Jequitinhonha.

derivados de pelitos daqueles derivados de arenitos. Os valores menores que 0,3 são dos granitóides derivados de pelitos. Por outro lado, apenas
as amostras JB6 e JB144 exibem valores altos da
razão Al2O3/TiO2, que as caracteriza como de baixa
temperatura, segundo o mesmo autor. Na Figura
4.8, também baseada em SYLVESTER (1989), estão
representadas as amostras dos mesmos litotipos.
Embora este diagrama seja utilizado para definir
características de líquidos migmatíticos originados

de metassedimentos, ele foi aqui empregado para
evidenciar a diferenciação química entre os paleossomas e os neossomas. No quadrilátero, caem
os granitóides tipo-S fortemente peraluminosos.
Três amostras de neossoma caem no interior do
quadrilátero e em posições espaçadas que sugerem diferentes temperaturas de fusão. As amostras de gnaisse, bem como uma amostra de rocha
cálcio-silicática (triângulo preenchido em verde)
caem todas fora do quadrilátero.
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Figura 4.8 - Diagrama CaO/Na2O X Al2O3/TiO2 preconizado por SYLVESTER (1989) para discriminar granitóides tipo-S
originados de pelitos daqueles originados de arenitos, empregado para amostras de litotipos do Complexo Jequitinhonha. O diagrama separa também os granitóides gerados em mais alta temperatura (≥875o) dos de mais baixa temperatura. Os valores de CaO/Na2O < 0,3 são os originados de pelitos. Os valores dentro do quadrilátero, que caem mais à
direita, são os de mais baixa temperatura. Vemos que apenas três amostras de neossoma caem dentro do quadrilátero
e que exibem diferentes valores de temperatura de fusão.

4. 3 - Granitóides NP3γ1I
4.3.1 - Introdução
Granitóides deste grupo NP3γ1I (ou G1I),
interpretados como pré a sincolisionais, ocorrem
apenas no extremo leste da área do Projeto Jequitinhonha, nas folhas Rio do Prado e Almenara,
sempre envolvidos por gnaisses do Complexo Jequitinhonha e granitóides tipo NP3γ2S (ou G2S). Estão
caracterizados como vários corpos distribuídos em
quatro unidades: a Suíte Rancho Alegre, de composição eminentemente tonalítica e granodiorítica,
o Granodiorito Felizburgo, o Pluton Rubim e uma
pequena porção do Granitóide Havaí. O Granito
Monte Castelo, interpretado como pós-colisional,
foi incluído neste estudo devido a algumas similaridades composicionais. Este foi incluído no andar estratigráfico Єγ5I (ou G5I) por, nele, não terem sido
observados indícios de deformação. Maiores detalhes sobre a localização e a composição petrográfica
dessas unidades podem ser vistos no Capítulo 3 Unidades Estratigráficas deste relatório.

A paragênese típica destes corpos, com a presença de titanita, localmente, allanita e a ausência
de minerais aluminosos, com exceção de granada,
permite considerá-los como do tipo-I, segundo os
critérios de CHAPPELL; WHITE (1974, 2001).
4.3.2 - Litoquímica dos granitóides NP3γ1I
Foram analisadas 24 amostras representativas
destes granitóides, sendo 12 da Suíte Rancho Alegre,
5 do Granodiorito Felizburgo, 5 da fácies 1 do Pluton
Rubim, uma da sua fácies 2 e 1 do Granitóide Havaí.
Foram analisadas 6 amostras do Granito Monte Castelo que serão aqui também consideradas para efeitos de comparação. O Granitóide Havaí e a fácies 2
do Pluton Rubim serão excluídas deste estudo por
apresentarem apenas uma amostra cada. Os resultados das análises dessas amostras estão representados nas tabelas 4.8, 4.9 e 4.10 (nos Anexos).
Em geral, todas as unidades deste andar estratigráfico exibem, relativamente, baixos teores de
SiO2, com apenas algumas amostras da Suíte Rancho
Alegre apresentando sílica acima de 70%. Nesta suíte, observa-se que os maiores teores de Al2O3 coin-
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cidem com os menores teores de SiO2. Observam-se
também, altos valores de CaO e baixos valores de
K2O em relação às demais unidades. O K2O é elevado
no Granodiorito Felizburgo e no Pluton Rubim, mas
é o Granito Monte Castelo que apresenta os maiores
valores deste óxido. Os índices de correlação entre a
sílica e Al2O3, MgO, TiO2 e CaO são negativos e elevados, com exceções do TiO2 no Granodiorito Felizburgo (-0,528), do CaO (-0,261) e do MgO (-0,673) na

fácies 1 do Pluton Rubim (Tabela 4.1). Os índices de
correlação entre a SiO2 e o K2O e o Na2O, respectivamente, são irregulares e dispersos indicando a distribuição irregular dos fenocristais de feldspatos nessas
rochas. Essas irregularidades composicionais, bem
como quanto aos índices de correlação, já sugerem
os processos de mistura química (mixing) e mecânica (mingling) observados no afloramento AC253 (ver
Capítulo 3 - Unidades Estratigráficas).

Tabela 4.1 - Índices de correlação entre a SiO2 e os óxidos dos elementos maiores dos granitóides NP3γ1I,
incluindo o Granito Monte Castelo, interpretado como pós-colisional.

Quanto aos elementos traços compatíveis
com o manto, como Ni e Co, observa-se uma boa
correlação negativa com a SiO2 no Granodiorito
Felizburgo e no Granito Monte Castelo, sendo que
neste último a correlação com o Ni é positiva (Tabe-

la 4.2). Neste granito, observa-se também uma boa
correlação positiva da SiO2 com o U e com o Ga.
As composições modais das quatro unidades
que integram este andar estratigráfico estão representadas nos diagramas QAP da Figura 4.9.

Tabela 4.2 - Índices de correlação entre a SiO2 e alguns elementos traços compatíveis e incompatíveis dos granitóides
NP3γ1I, incluindo o Granito Monte Castelo, interpretado como pós-colisional.
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Figura 4.9 - Diagramas QAP, segundo STRECKEISEN (1976), das quatro unidades cartografadas como granitóides
NP3γ1I. a) Suíte Rancho Alegre, b) Granodiorito Felizburgo, c) Pluton Rubim e d) Granitóide Havaí.

As amostras da Suíte Rancho Alegre caracterizam-se, na sua maioria, como tonalitos; as do Granodiorito Felizburgo, como monzogranitos, granodioritos e tonalitos; as da fácies 1 do Pluton Rubim
se distribuem em dois grupos distintos: um de sienogranitos e álcali-feldspato granitos e outro de granodioritos e tonalitos; as da fácies 2 do mesmo pluton,
como sienogranitos, monzogranitos e granodioritos
e as poucas amostras do Granitóide Havaí, como tonalitos e granodioritos.
As composições normativas destas unidades
estão representadas no diagrama de BARKER (1979)
da Figura 4.10. O número de análises químicas foi
bem inferior ao de lâminas petrográficas, o que limita a sua representatividade. Amostras do Granito
Monte Castelo estão representadas no mesmo diagrama para efeito de comparação. No geral, observase uma boa concordância entre as composições modais e normativas.
No diagrama da Figura 4.11 está definido o
posicionamento das amostras deste andar estratigráfico quanto aos índices de peraluminosidade
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Figura 4.10 - Diagrama normativo Ab-An-Or de BARKER
(1979), com amostras dos granitóides NP3γ1I.
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de SHAND, segundo MANIAR; PICCOLI (1989). Embora a maior parte das amostras mostrem valores
de Al 2O 3/(CaO+Na 2O+K2O) molar maior que 1, o
valor limite entre os granitos tipo-I e os granitos
tipo-S é 1,1, segundo CHAPPELL; WHITE (1974,
2001). Todas as amostras estão abaixo deste valor e podem, portanto, ser caracterizadas como
de granitóides tipo-I.
No diagrama da Figura 4.12, desenvolvido
por PECCERILLO; TAYLOR (1976), as amostras exibem uma distribuição mais elaborada nos campos
das séries magmáticas de arco. Entretanto, apenas
as amostras da Suíte Rancho Alegre se identificam
na série cálcio-alcalina normal ou de médio K, as

demais caem nos campos das séries cálcio-alcalina
de alto K e shoshonítica. Esta distribuição provavelmente se deve à mistura de magmas já relatada em
linhas anteriores.
Na classificação tectônica dessas rochas, exibida no diagrama da Figura 4.13, segundo PEARCE et
al. (1984), as rochas da Suíte Rancho Alegre são as
que mais claramente se definem como de arco vulcânico. No geral, observa-se uma tendência de todo o
conjunto se posicionar no campo dos granitóides sincolisionais, segundo PEARCE (1996). A única amostra do Granitóide Havaí cai no limite entre os campos
dos granitos de arco vulcânico (VAG) e dos granitos
intra-placa (WPG).

Figura 4.11 - Diagrama com os índices de SHAND, segundo MANIAR; PICCOLI (1989), definindo o caráter metaluminoso
das amostras dos granitóides NP3γ1I, incluindo amostras do Granito Monte Castelo, Єγ5I. Esclarecimentos no texto. Os
símbolos são os mesmos da figura anterior.

Figura 4.12 - Diagrama segundo PECCERILLO; TAYLOR (1976), mostrando uma distribuição mais detalhada das amostras
dos granitóides NP3γ1I nos campos das séries magmáticas de arco. Os símbolos são os mesmos das figuras anteriores.
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Numa análise mais criteriosa, pode-se posicionar o Granito Monte Castelo como distinto das
quatro unidades aqui caracterizadas como do andar
estratigráfico NP3γ1I. No diagrama de WHALEN et
al. (1987) da Figura 4.14, as amostras deste granito
caem no campo dos granitóides tipo-A, mas no campo dos intra-placa como deveria ocorrer na Figura
4.13, enquanto que a maior parte das amostras das
quatro unidades referidas caem no campo dos granitos tipo-I1. Duas amostras do Granodiorito Felizburgo, bem como as únicas amostras do Granitóide
Havaí e da fácies 2 do Pluton Rubim, também caem
no campo dos granitóides tipo-A.

Figura 4.13 - Diagrama segundo PEARCE et al. (1984), utilizado
para definir o posicionamento tectônico de granitóides, com
amostras dos granitóides NP3γ1I, incluindo amostras do Granito
Monte Castelo. Os símbolos são os mesmos da Figura 4.10.

No entanto, quando se analisam as assinaturas em elementos terras raras dessas unidades de
granitóides, verifica-se uma clara distribuição em
dois grupos bem definidos. Em um dos grupos estão
os corpos da Suíte Rancho Alegre e o Granito Monte
Castelo, enquanto no outro grupo, estão o Granodiorito Felizburgo e o Pluton Rubim, bem como o Granitóide Havaí, apesar da pouca representatividade
deste último (Tabela 4.10 - Anexos).
O grau de fracionamento dos ETRs nestes grupos, evidenciado pela razão LaN/YbN, é também bastante distintivo, indo de 13,936 a 63,182 nos corpos
da Suíte Rancho Alegre e 29,766 a 115,456 no Granito Monte Castelo. No Granodiorito Felizburgo varia
de 34,362 a 282,394, no Pluton Rubim, fácies 1, de
63,098 a 224,648, na fácies 2 é de 222,843 e no Granitóide Havaí é de 62,967.
Essas características ficam mais evidentes nos
diagramas da Figura 4.15. Observar as diferenças entre as figuras A, D e B, C com relação ao ramo das
terras raras leves. No ramo das terras raras pesadas,
todas as unidades apresentam dispersões.
Finalmente, cabe lembrar que os granitóides
destas unidades merecem uma análise mais criteriosa e, se possível, estudos geocronológicos a fim de
definir, com melhor clareza, seus posicionamentos
estratigráficos. É possível que tenham sido alojados
na crosta em períodos diferentes e a partir de fontes
também diferentes. Um estudo cuidadoso das zonas
de cisalhamento, identificadas nesta área ou proximidades, e de uma cronologia de suas gerações, bem
como uma análise de suas relações com essas rochas
intrusivas podem ser úteis na elaboração de uma estratigrafia mais detalhada.
4.4 - Granitóides NP3γ2S
4.4.1 - Introdução

Figura 4.14 - Diagrama desenvolvido por WHALEN et al. (1987) utilizado para separar os granitos tipo-A dos tipos I e S, com as amostras dos granitóides NP3γ1I, incluindo amostras do Granito Monte
Castelo, Єγ5I. Os símbolos são os mesmos das figuras anteriores.
1. Entretanto, como se verá em itens posteriores deste texto, muitos
granitos interpretados como tipo I se definem também como tipo A por
diversos critérios, segundo WHALEN et al. (op. cit.), EBY (1990, 1992) e os
granitos tipo A2 podem ter posicionamentos dúbios, sendo interpretados
apenas como uma fácies dos granitos tipo I, por alguns autores.

Na área do Projeto Jequitinhonha foram discriminados cinco granitóides da associação NP3γ2S (ou
G2S). O Granito Maranhão, que se distribui como diversos corpos nas folhas Comercinho, Jequitinhonha, Almenara e Rio do Prado, e o Granito Fazenda Cachoeira,
na Folha Itaobim, são estritamente do tipo γ2S. O Granitóide Cananéia, que é do tipo γ2-3S, ocorre nas folhas
Jequitinhonha e Joaíma. Dois outros granitos tipo γ2S
foram cartografados nas folhas Comercinho e Jequitinhonha: granitos Tromba e Rio da Vila, respectivamente. Entretanto, nesses corpos não foram efetuadas análises químicas devido à precariedade das exposições.
As análises petrográficas de algumas amostras
dos granitóides tipo NP3γ2S estão representadas na
tabela 4.11 (em Anexos) e suas composições, com
base nas análises modais, plotadas nos diagramas de
STRECKEISEN (1976) da Figura 4.16.
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Figura 4.15 - Diagramas de elementos terras raras normalizados pelo padrão condrítico de BOYNTON (1984) de amostras da Suíte
Rancho Alegre (A), do Granodiorito Felizburgo (B), do Pluton Rubim - fácies 1 e 2 e Granitóide Havaí (C) e do Granito Monte Castelo
(D). Observar o grau de diferenciação entre as figuras A, D e B,C.

Figura 4.16 - Diagrama de
STRECKEISEN (1976) com as
amostras dos granitos do tipo
NP3γ2S e NP3γ2-3S:
A) Granito Maranhão, B)
Granito Fazenda Cachoeira, C)
Granito Tromba e D) Granitóide
Cananéia.
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Essas composições são bastante heterogêneas, particularmente nos granitos Maranhão e Tromba, provavelmente devido a variações nas fontes dos
sedimentos que lhes deram origem e à heterogeneidade dos processos de fusão que atuaram sobre os
mesmos. Os desvios padrões nos feldspatos alcalinos
são bastante elevados, 18,25 e 20,62 para médias de
35,89% e 22,72% para o k-feldspato e a microclina,
respectivamente. O quartzo apresenta um desvio
padrão um pouco menor, 9,9 para uma média de
27,98%. A moscovita é mais abundante no Granito
Fazenda Cachoeira e está presente de forma intermitente também nos granitos Maranhão e Cananéia.
A granada, pelo contrário, não ocorre no primeiro e
é intermitente nos outros dois. A cordierita tem um
comportamento similar à granada, porém, é menos
freqüente que esta. A sillimanita ocorre intermitentemente em todos os quatro granitos aqui tratados e
a biotita é bastante freqüente em quase todas amostras, com uma média de 4,81% e um desvio padrão
de 3,5. A hercinita ocorre em porcentagens muito
restritas em algumas amostras do Granito Maranhão
e do Granitóide Cananéia.
Esses critérios petrográficos já permitem interpretar esses granitos como crustais, segundo as
propostas de LAMEYRE; BOWDEN (1982), que são,
por sua vez, correlacionados aos granitos do tipo-S,

segundo os critérios de CHAPPELL; WHITE (1974,
2001). Porém, a presença de granada nos granitos
Maranhão e Cananéia e a maior persistência de moscovita e a ausência de granada no Granito Fazenda
Cachoeira permitem supor que este último é de colocação mais rasa que aqueles, na crosta.
4.4.2 NP3γ2S

Litoquímica

dos

granitóides

Foram analisadas 22 amostras de rochas representativas desses granitos na área do Projeto Jequitinhonha, sendo 15 do Granito Maranhão, 3 do
Granitóide Cananéia e 4 do Granito Fazenda Cachoeira. Os resultados estão representados na Tabela
4.12 (Anexos). Estão também representadas as médias dos óxidos maiores e os seus desvios padrões.
Os desvios padrões são relativamente baixos quando
comparados aos desvios padrões dos minerais nas
análises modais. Isto sugere que as análises químicas
representam melhor as composições dessas rochas.
Nas últimas colunas estão representados os valores
das razões Al2O3/TiO2 e CaO/Na2O empregadas por
SYLVESTER (1989) para discriminar os diversos tipos
de granitos peraluminosos e suas respectivas fontes.
As correlações entre a SiO2 e os óxidos maiores,
incluindo o P2O5, estão representadas na tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Índices de correlação entre a sílica e alguns óxidos de elementos
maiores dos granitóides tipos NP3γ2S e NP3γ2-3S.

Observa-se uma forte correlação negativa entre os
óxidos Al2O3, MgO, FeO* (convertido de Fe2O3 total) e TiO2 nos
corpos do Granito Maranhão. Nos granitos Fazenda Cachoeira e Cananéia observa-se uma forte correlação negativa com
os óxidos Al2O3 e FeO*, uma forte correlação positiva com os
óxidos MgO e TiO2 no primeiro e uma forte correlação negativa com o Na2O no segundo. Descritivamente, esta correlação,
no Granito Maranhão, reflete apenas a composição mineral:
os minerais que contêm mais sílica ou exclusivamente a sílica,
como o quartzo, são os que contêm menos esses óxidos. A
correlação irregular nos outros dois granitos se deve, provavelmente, à pouca representatividade da amostragem. Em
geral, a correlação entre a SiO2 e os óxidos Na2O, K2O e CaO
deve refletir a distribuição irregular dos feldspatos nessas
rochas. Isto é, os processos de fusão, que atuaram sobre os

metassedimentos originais, se distribuíram irregularmente.
Segundo ROLLINSON (1993, pág. 157), alguns
pares de elementos traços podem ser utilizados para
se identificar a singularidade das fontes que deram
origem aos magmas. Quaisquer variações nas razões
desses elementos refletem heterogeneidade nas fontes que podem resultar de uma mistura de fontes ou
contaminações. Assim, especificamente os pares Ti (ou
TiO2)-Zr e Y-Tb foram aqui utilizados para se tentar analisar esses aspectos. A Figura 4.17 mostra os diagramas
de correlação com as respectivas retas de regressão das
três unidades analisadas, com a correlação Zr x TiO2 do
lado esquerdo e Y x Tb do lado direito. As correlações de
ambos os pares no Granito Maranhão são boas, 0,95 e
0,84. Nas outras duas unidades, a correlação é razoável

176

Projeto Jequitinhonha

no Granito Fazenda Cachoeira, 0,41 e 0,63, boa entre
o Zr e o TiO2 no Granitóide Cananéia (0,96) e razoável
entre o Y e o Tb no mesmo granito (0,61). Entretanto,
mais uma vez, pode-se atribuir essa maior dispersão à
baixa representatividade da amostragem. No geral, pode-se dizer que é natural uma ligeira dispersão, tendo
em vista as possíveis variações nas fontes dos protólitos
metassedimentares que lhes deram origem.
Na Figura 4.18, segundo MANIAR; PICCOLI (1989),
baseada nos índices de peraluminosidade de Shand, evidencia-se o caráter peraluminoso de todos os três granitos
aqui considerados. O campo onde caem coincide também
com o campo dos granitos gerados em colisões continentais (CCG) dos mesmos autores.
As composições dessas rochas no diagrama de
BARKER (1979), que utiliza os valores normativos de
Albita, Anortita e Ortoclásio, estão representadas na
Figura 4.19. Todas as amostras, com exceção de uma
única, classificam-se como granitos.
Por outro lado, o diagrama de elementos terras raras normalizados pelo padrão NASC (North American Shale Composit), segundo HASKIN; HASKIN (1966), da Figura
4.20, mostra que a fusão parcial deu origem a líquidos li-

geiramente empobrecidos em ETRs pesados e ligeiramente enriquecidos em ETRs leves. Este enriquecimento não
ultrapassa 30 vezes a média do padrão NASC. Estas pequenas variações parecem sugerir as fontes metassedimentares dos seus protólitos, ou seja, uma composição granodiorítica, que é a composição média da crosta continental
representada pelo padrão NASC. As maiores variações e
irregularidades no ramo dos ETRs pesados se devem à retenção desses elementos nas granadas dos paragnaisses
que precederam os granitos tipo-S no processo de fusão.
Segundo os critérios desenvolvidos por SYLVESTER (1989) e já referidos neste texto, de 15 amostras
do Granito Maranhão (Tabela 4.12 - Anexos), apenas
4 têm valores da razão Al2O3/TiO2 inferiores a 50, de 3
amostras do Granitóide Cananéia, uma tem valor inferior a 50 e de 4 amostras do Granito Fazenda Cachoeira,
nenhuma mostra valor inferior a 50. Em geral, esses valores refletem fusões a baixa temperatura (<875oC).
Seguindo critérios do mesmo autor para identificar as características dos sedimentos fontes dos granitos
NP3γ2S com os valores da razão CaO/Na2O, a maioria das
amostras desses granitos indicam fontes psamíticas, ou
seja CaO/Na2O>0,3 (Tabela 4.12 - Anexos).

Figura 4.17 Diagramas de
correlação com as
respectivas retas
de regressão entre o Zr e o TiO2, à
esquerda, e entre
o Y e o Tb, à direita, de granitóides
tipo NP3γ2S e
NP3γ2-3S.
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Figura 4.18 - Caráter peraluminoso dos granitos NP3γ2S do Projeto Jequitinhonha. Figura segundo MANIAR; PICCOLI
(1989), baseada nos índices de Shand de peraluminosidade.

Figura 4.19 - Diagrama de BARKER (1979) para os granitos NP3γ2S do Projeto Jequitinhonha.

Essas características ficam melhor evidenciadas no diagrama da Figura 4.21, idealizado por SYLVESTER (1989).
Os padrões de peraluminosidade, as ligeiras
semelhanças com os NASC, a fonte primordial como
arenitos evidenciam que esses granitóides podem
ser interpretados como do tipo-S, segundo a definição de CHAPPELL; WHITE (1974, 2001).
Para caracterizar o ambiente tectônico de
colocação dos granitos NP3γ2S, foram utilizados os diagramas de PEARCE et al. (1984), que

empregam o Y x Nb como discriminantes (Figura
4.22), e o diagrama R 1 x R 2 de DE LA ROCHE et al.
(1980), modificado por DEBON; LE FORT (1983),
representado na Figura 4.23. Os parâmetros R 1 e
R2 se baseiam na redução do tetraedro de YODER;
TILLEY (1962) em duas dimensões definidas pelas
funções catiônicas R 1= [4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti)] e
R2= (Al+2Mg+6Ca). A maioria das amostras dos
granitos cai no campo dos granitos sincolisionais,
o que é perfeitamente consistente com as observações de campo.
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Figura 4.20 - Diagrama de elementos terras raras normalizados pelo padrão NASC (North American Shale Composit)
segundo HASKIN; HASKIN (1966) para os granitos NP3γ2S.

Figura 4.21 - Diagrama segundo SYLVESTER (1989) para demonstrar a composição dos protólitos e as temperaturas
que atingiram os granitos tipo-S na sua geração, empregado para os granitos NP3γ2S.
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Figura 4.22 - Diagrama de PEARCE et al. (1984) utilizado para caracterizar os ambientes tectônicos de colocação dos
granitos tipo NP3γ2S. VAG = Granitos de arcos vulcânicos; syn-COLG = Granitos sincolisionais; WPG = Granitos intraplaca e ORG = Granitos de cadeias meso-oceânicas.

Figura 4.23 - Diagrama R1 x R2 de DE LA ROCHE et al. (1980), modificado por DEBON; LE FORT (1983), utilizado para
caracterizar os ambientes tectônicos de colocação dos granitos tipo NP3γ2S cartografados.

4.5 - Granitóides Єγ3S
4.5.1 - Introdução
Os granitóides da associação Єγ3S (ou G3S)
têm sido interpretados como produtos de fusão parcial, in situ ou não, autóctone e parautóctone, dos
granitóides tipo NP3γ2S (ou G2S) ou, eventualmen-

te, de paragnaisses do Complexo Jequitinhonha a
temperaturas mais elevadas que aquelas que levaram à geração dos granitos tipo NP3γ2S (ou G2S)
(PEDROSA-SOARES et al., 2006). Por outro lado, a
idade obtida em um granitóide cartografado como
tipo G3S, mais a leste, no estado do Espírito Santo,
foi de 541 +/-3Ma (U-Pb, monazita) que, segundo os
mesmos autores, é 35 Ma mais nova que os granitos
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tipo G2S cartografados na mesma região. As idades
obtidas em amostras representativas de granitóides
Єγ3S cartografados no Projeto Jequitinhonha foram
541+/-5Ma (Granito Timorante), 531+/-4Ma (Granitóide Itaobim) e 527+/-3Ma (Granito Água Branca),
segundo SILVA (2007).
Na área deste projeto foram cartografados 13
granitóides como tipo Єγ3S e que apresentam algumas características similares àquelas dos granitóides
cartografados como G3S no Espírito Santo. Alguns
corpos são mais ricos em resíduos e foliações herdadas que outros. Alguns deles foram gerados diretamente a partir da fusão de paragnaisses do Complexo Jequitinhonha. Na tabela 4.13 (Anexos) estão
representadas as análises modais de algumas amostras desses litotipos juntamente com os parâmetros
QAP utilizados para classificação modal, segundo
os critérios de STRECKEISEN (1976). A sillimanita
está normalmente presente nestas rochas. Algumas
amostras podem não conter granada, entretanto, a
presença deste mineral é, em geral, muito esparsa,
sendo melhor observada em afloramentos. Já a cor-

dierita parece ter distribuição mais restrita (ver Capítulo 3 - Unidades Estratigráficas). A granada pode ser,
em grande parte, produto da quebra da biotita em
altas temperaturas, após a quebra da moscovita.
Na Figura 4.24 está representado um espaço
P-T teórico para uma composição média dos metapelitos com excesso de quartzo e plagioclásio, no sistema MnNCKFMASH (ver texto referente à litoquímica do Complexo Jequitinhonha), segundo JOHNSON
et al. (2003, in CHEN; GRAPES, 2007). O diagrama
mostra associações estáveis coexistindo com líquidos derivados da fusão dos metapelitos numa faixa
de temperaturas de 650o a 740o, que representam as
condições de formação de migmatitos com cordierita
e granada em profundidades de 10 a 25 km. As áreas de ocorrência somente de cordierita, de cordierita e granada e somente de granada representadas
na figura, delimitam os campos no espaço P-T que
refletem a formação de diferentes tipos de migmatito ou de variações composicionais em um mesmo
migmatito e, concomitantemente, de granitos tipo-S
gerados nessas regiões.

Figura 4.24 - Espaço P-T teórico no sistema MnNKMASH para uma composição média de pelitos, modificado de JOHNSON et al. (2003, in CHEN; GRAPES, 2007). As linhas tracejadas com círculos com números de 1 a 25 indicam a proporção de fusão em mol %. A área laranja escura é onde ocorre somente cordierita, a área ocre, onde ocorre cordierita e
granada e a área bege, onde ocorre somente granada. Exibe-se também a posição das geotermas 30, 40 e 50oC/km.

O campo dos migmatitos com moscovita de
baixa temperatura caracterizados por taxas de fusão
muito baixas de ~1mol% é também mostrado como
parte do campo dos migmatitos com cordierita e granada. Os gradientes de temperatura >40oC/km produzirão migmatitos com cordierita e com cordierita
e granada, enquanto que os gradientes <40oC/km

gerarão migmatitos com granada em níveis mais profundos. Da observação desta figura, pode-se concluir
que os diferentes granitos tipo Єγ3S da área do Projeto Jequitinhonha se posicionaram em diferentes níveis crustais. Os que não apresentam cordierita, mas
têm granada na sua composição, devem ter se posicionado em níveis mais profundos. Por outro lado,

181

CPRM - Programa Geologia do Brasil

como a sillimanita ocorre de maneira quase constante em todos os corpos e quase sempre como restitos,
é de se pensar que as rochas que deram origem a
esses granitos estiveram submetidas a altas pressões
antes de se fundirem. O aparecimento da cordierita
pode estar relacionado a uma fase tardia quando da
redução da pressão e posterior exumação dos corpos graníticos. Na Figura 4.4, segundo SPEAR et al.
(1999), utilizada para mostrar o caminho percorrido
pelos litotipos do Complexo Jequitinhonha, o caminho 3 pode representar a evolução dos granitóides
tipo Єγ3S com cordierita e granada.
Na Figura 4.25 estão representadas as composições desses granitóides em diagramas QAP, segundo

STRECKEISEN (1976). As amostras estão divididas em
três grupos para facilitar a visualização. A maioria delas se posiciona nos campos dos monzogranitos e sienogranitos. Duas amostras do Granito Água Boa, duas
do Granito Barro Branco, uma do Granito Água Branca
e uma do Granitóide Itaobim se posicionam no campo dos granodioritos, e uma do Granito Água Branca,
no campo dos tonalitos. Provavelmente essas divergências se devem à presença acentuada de cordierita, que tende a desorganizar os diagramas QAP, ou a
variações localizadas nas áreas fontes dos sedimentos
que deram origem a esses granitos. O mesmo se pode
dizer quanto a duas amostras do Granitóide Itaobim
no campo dos granitóides ricos em quartzo.

Figura 4.25 - Diagramas QAP de amostras dos granitos Єγ3S. As amostras
foram divididas em três grupos, A, B e C,
para melhor visualização.

182

Projeto Jequitinhonha

4.5.2 - Litoquímica dos granitóides Єγ3S
Foram analisadas 74 amostras representativas
dos granitos Єγ3S e os seus resultados estão representados na tabela 4.14 (Anexos). Na tabela 4.4 estão os índices de correlação da SiO2 com os óxidos
Al2O3, MgO, FeO, TiO2, P2O5, CaO, Na2O e K2O dos
corpos graníticos com um número representativo de
análises químicas.
Os granitos Água Boa, Barro Branco, Faísca,
Ponto dos Volantes e Timorante apresentam uma
boa correlação negativa da SiO2 com o MgO, com
o FeO e com o TiO2, o que pode estar relacionado
à distribuição desses óxidos nas fases máficas que

aqui se restringem à biotita e, talvez, à granada.
O Al2O3 apresenta uma boa correlação negativa
apenas nos granitos Água Branca, Barro Branco e
Faísca. Esta distribuição pode estar relacionada à
presença da granada, que não é muito clara nas
análises modais. Já a correlação muito irregular
dos alcalinos e do CaO, bem como do P2O5 com a
SiO2 pode estar relacionada à distribuição também
irregular dos feldspatos, bem como da apatita nas
amostras analisadas. As correlações mais irregulares ocorrem nos granitos Itaobim e Água Branca
que, em geral, ocorrem nas proximidades de grandes corpos intrusivos tipo-I e A, como os granitos
General Dutra e Medina.

Tabela 4.4 - Índices de correlação da sílica com óxidos Al2O3, MgO, FeO, TiO2, P2O5, CaO, Na2O e K2O dos corpos graníticos.

A Figura 4.26 mostra o caráter peraluminoso
da maioria das amostras dos granitos Єγ3S. Segun-

do MANIAR; PICCOLI (1989), esta seria a distribuição
dos granitóides de colisões continentais, tipo CCG.

Figura 4.26 - Caráter peraluminoso dos granitos Єγ3S, segundo os critérios de Shand (in MANIAR; PICCOLI, 1989). A distribuição
alongada das amostras coincide com os granitóides tipo CCG (granitóides de colisões continentais), segundo esses autores. Os
símbolos são os mesmos referidos nas figuras anteriores, com exceção do círculo vermelho que se refere a uma amostra do Granito Barro Branco (JB265) que exibe um caráter extremamente peraluminoso, o que se deve a erro analítico ou de amostragem.
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A partir do mesmo raciocínio desenvolvido
por SYLVESTER (1989) e exposto no texto referente
aos granitóides tipo NP3γ2S, foram calculadas as razões Al2O3/TiO2 e CaO/Na2O. Este autor distingue os
granitóides sincolisionais de alta temperatura, tipo
Herciniano e Lachland e de cinturões com menor
espessamento crustal (≤50km) dos granitóides também sincolisionais de mais baixa temperatura e de
cinturões com maior espessura crustal (≥50km), tipo
Himalaias e Alpino.
O corte de temperatura utilizado pelo autor
é de 875oC e o valor limite para o índice Al2O3/TiO2,
50. Valores abaixo de 50 são considerados de alta
temperatura devido ao aumento do TiO2 no sistema,
com a quebra das fases portadoras de Ti, como biotita e ilmenita. O Al2O3 permanece constante com o
aumento da temperatura devido à estabilidade de
fases refratárias aluminosas, como granada, aluminossilicatos e plagioclásio.
Das 74 amostras analisadas, apenas 10 apresentam valores da razão Al2O3/TiO2 inferiores a 50.
Esses valores estão distribuídos por vários corpos,
como Água Branca, Barro Branco, Faísca, Itaobim,
Ponto dos Volantes e Timorante. Essas amostras tendem a ter valores de CaO e Fe2O3total um pouco mais
elevados, sendo que a amostra altamente peraluminosa no diagrama da Figura 4.26, JB265, mostra valores altos também de FeO e MgO. Essas discrepâncias
podem ser explicadas por erros de amostragem. Podem ter sido amostrados, em parte ou totalmente,
fragmentos de restitos refratários à fusão.
Considerando os critérios também utilizados
por SYLVESTER (1989), a partir da razão CaO/Na2O,
para separar os granitóides peraluminosos originados de sedimentos mais maturos e mais arenosos
daqueles originados de sedimentos mais imaturos e
mais argilosos, observa-se, na Tabela 4.14 (em Anexos), que a maioria das amostras exibe valores inferiores a 0,3, que foi o corte utilizado por SYLVESTER
(1989) para a razão CaO/Na2O. No geral, as razões
inferiores a este valor se referem a granitos gerados a
partir da fusão de pelitos, e as superiores, a granitos
gerados a partir da fusão de psamitos.
Na Figura 4.27, baseada em SYLVESTER (1989),
estão todas as amostras analisadas dos granitos
Єγ3S. No quadrilátero do centro da figura caem os
granitóides peraluminosos, sendo que poucas amos-

tras caem fora desta área. Esta figura representa graficamente as observações feitas nos parágrafos anteriores. Para facilitar a visualização, as amostras foram
divididas em três grupos.
Os diagramas de elementos terras raras normalizados pelo padrão NASC, segundo HASKIN;
HASKIN (1966), das amostras desses granitóides estão representados na Figura 4.28. Observa-se, aqui
também, como nos granitóides NP3γ2S, uma tendência dos espectros se distribuírem próximo ao valor 1 (100), principalmente no ramo dos terras raras
leves. Algumas discrepâncias podem estar relacionadas à amostragem. Porém, como observado nos
índices de correlação, os granitos Água Branca e Itaobim tendem a uma maior dispersão. Duas amostras
do Granito Água Branca mostram-se enriquecidas
em elementos terras raras pesados, provavelmente
devido à maior presença de granadas. A maioria das
amostras exibe anomalias negativas de Eu. As anomalias positivas de Eu podem estar relacionadas à
maior presença de feldspatos.
Na Figura 4.29 estão representadas as mesmas amostras, agora normalizadas pelo padrão condrítico, segundo NAKAMURA (1974). Observar que
apenas três amostras ultrapassam, e muito pouco, o
valor 300 da normalização: uma do Granitóide Itaobim, uma do Ponto dos Volantes e uma do Timorante. Esta é uma das características dos granitos Єγ3S
que os distingue dos granitos tipo-I e A da área. Estes
costumam exibir valores de normalização muito mais
elevados nos ramos dos ETRL. Este critério, entretanto, não permite uma boa separação desses granitos
dos granitos NP3γ2S. Os espectros de ETRs normalizados pelo padrão NASC são muito parecidos.
Para caracterizar o posicionamento tectônico desses granitos foi utilizado o diagrama R 1xR 2,
idealizado por DE LA ROCHE et al. (1980) e modificado por DEBON; LE FORT (1983), representado na Figura 4.30, e o diagrama de PEARCE et
al. (1984), que emprega o Rb x Y+Nb como discriminantes (Figura 4.31). Os parâmetros R 1 e R2
se baseiam na redução do tetraedro de YODER;
TILLEY (1962) em duas dimensões definidas pelas
funções catiônicas R 1= [4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti)] e
R2= (Al+2Mg+6Ca). Em ambas as figuras, as amostras foram, mais uma vez, divididas em três grupos para facilitar a visualização.
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Figura 4.27 - Diagrama idealizado por SYLVESTER (1989) para representar a composição original dos sedimentos que
deram origem as granitóides peraluminosos tipo-S, bem como as temperaturas atingidas pelos mesmos, empregado
para os granitos tipo Єγ3S do Projeto Jequitinhonha.
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Figura 4.28 - Diagramas de elementos terras raras normalizados pelo padrão NASC, segundo HASKIN; HASKIN (1966),
das amostras dos granitos tipo Єγ3S. As amostras estão divididas em três grupos para facilitar a visualização.
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Figura 4.29 - Diagramas de elementos terras raras das amostras dos granitos Єγ3S normalizados pelo padrão condrítico segundo NAKAMURA (1974), divididos em três grupos para facilitar a visualização.
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Figura 4.30 - Diagrama R1xR2
idealizado por DE LA ROCHE et al.
(1980), modificado por DEBON; LE
FORT (1983) e empregado para as
amostras dos granitos tipo Єγ3S.
Explicações no texto.

Na Figura 4.30, quase todas as amostras
posicionam-se no campo preconizado para os granitos sincolisionais. Apenas uma amostra do Granito Água Branca e uma do Granito Barro Branco
caem um pouco à direita no diagrama. Já na Figura 4.31, no diagrama de PEARCE et al. (1984),
em que são empregados os elementos traços Rb
e Y+Nb, a maioria das amostras cai na junção dos
campos dos granitos sincolisionais com os granitos

de arco vulcânico. Apenas uma amostra do Granito
Água Branca cai no campo dos granitos intra-placa.
Segundo PEARCE (1996), este posicionamento é
característico dos granitos pós-colisionais, isto é,
esses granitos podem ter se alojado na crosta em
uma fase mais tardia em relação à fase mais intensa da deformação. Esta observação é consistente
com as idades de granitos semelhantes referidos
por PEDROSA-SOARES et al. (2006).
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Figura 4.31 - Diagrama de PEARCE et al. (1984) que utiliza os elementos traços Rb x Y+Nb para classificar os granitos
segundo seus ambientes tectônicos, empregado para as amostras dos granitos Єγ3S. As amostras estão distribuídas
em três grupos para facilitar a visualização.
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4.6 - Granitóides Єγ4S
4.6.1 - Introdução
As rochas da associação Єγ4S (ou G4S) foram
caracterizadas no setor oeste da área do projeto, especificamente nas folhas Itaobim e Comercinho. Foram cartografados 8 desses granitóides, sendo que
o Granito Fazenda Areão foi subdividido em duas fácies e o Teixeirinha, em três fácies.
SILVA (2007) desenvolveu um trabalho de interpretação de dados geocronológicos isotópicos U/
Pb em uma população de zircões da amostra VP230A
do Granito Teixeirinha, cuja análise modal está representada na tabela 4.15 (Anexos). A idade obtida
de cristalização do magma anatético precursor deste granito foi de 523±19 Ma. Esta idade, dentro dos
erros do método, é a mesma do leucogranito tipo-S,
532±10 Ma, intrusivo no Granito Nanuque (SILVA et
al., 2005), do Granito Timorante, 541±5 Ma, do Granito Água Branca, 527±3 Ma e do Granitóide Itaobim,
531±4 Ma, todos já referidos nesse texto como granitos tipo Єγ3S. Segundo SILVA (2007), esses granitos
são todos relacionados à fase G4, tardi-colisional,
com base na sucessão cronoestratigráfica absoluta.
Entretanto, pela sistemática de classificação empregada por PEDROSA-SOARES et al. (2001, 2006),
corresponderiam à fase G3S. Ainda segundo SILVA
(2007), a análise Sm-Nd da amostra do Granito Teixeirinha resultou na idade modelo TDM de 1,45 Ga,
o que indica um longo tempo de residência crustal
para a fonte ou as fontes do magma.
Apesar das idades, dentro das margens de
erro, serem aproximadamente as mesmas, deve-se
considerar que o erro na idade do Granito Teixeirinha
é muito maior que o das outras amostras estudadas
por SILVA (2007). Adicionalmente, as conclusões da
equipe de cartografia da Folha Itaobim (PAES et al.,
2008) mostram que o magmatismo Єγ4S é posterior
ao Єγ3S (ver Capítulo 3 – Unidades Estratigráficas).
Foram descritas 57 lâminas delgadas de amostras representativas dessas rochas e as suas composições modais aproximadas estão representadas na
tabela 4.15 (Anexos) juntamente com os parâmetros
Q, A e P, segundo os critérios de STRECKEISEN (1976),
utilizados na classificação modal de rochas granitóides. Na mesma tabela estão representadas as médias
dos diversos minerais quantificados, bem como os
desvios padrões de cada uma dessas médias. Apenas
os minerais essenciais e os acessórios característicos
apresentam uma incidência significativa em quase
todas as amostras, sendo que a microclina e o k-feldspato indiscriminado devem representar um único
mineral. A biotita só não ocorre em três amostras e a
moscovita, em duas. Entre os acessórios, o zircão re-

presenta uma incidência relativamente significativa.
Os demais secundários têm uma distribuição muito
irregular, o que é condizente com os desvios padrões
esdrúxulos observados na última linha da tabela.
Entretanto, uma das características dessas rochas é
a presença relativamente acentuada de moscovita.
A turmalina, embora não muito abundante, ocorre
em várias amostras. A granada e a sillimanita podem
ser mais incidentes em um ou outro granito, sendo
a cordierita, mais rara. No Granito Teixeirinha foi observada, em lâmina delgada, a presença acentuada
de moscovita primária, isto é, originada diretamente
da cristalização do líquido (ver Capítulo 3 – Unidades
Estratigráficas).
Na Figura 4.24, exposta anteriormente, observa-se que a quebra da moscovita no líquido (após a
linha do solidus) se dá muito antes da quebra da biotita. Isto é, a biotita resiste a temperaturas maiores
que a moscovita. Portanto, a presença mais acentuada de moscovita nessas rochas pode estar indicando duas possibilidades: 1) os magmas geradores dos
granitos Єγ4S não atingiram temperaturas tão elevadas como os magmas geradores dos granitos Єγ3S;
2) os magmas atingiram temperaturas tão elevadas
quanto os magmas geradores dos granitos Єγ3S, porém o seu tempo de residência na crosta foi maior, o
que permitiu a quebra da biotita, do k-feldspato e da
sillimanita para geração da moscovita pela reação:
(Biotita) + K-feldspato + sillimanita + líquido → Moscovita + quartzo + plagioclásio.
Nesta reação, a biotita (entre parênteses)
pode ou não participar. Portanto, a moscovita pode,
ou não, derivar da biotita.
Na Figura 4.32 estão representadas as composições dos granitóides Єγ4S no diagrama segundo
STRECKEISEN (1976).
Embora ocorram algumas dispersões, como
particularmente no Leucogranitóide Campestre,
observa-se uma forte tendência desses granitos se
classificarem como monzogranitos ou, em menor
proporção, granodioritos. Neste aspecto, eles diferem das composições modais observadas nos granitos Єγ3S da Figura 4.25.
4.6.2 - Litoquímica dos granitóides Єγ4S
Foram analisadas 26 amostras de granitos
Єγ4S, sendo 4 do Leucogranitóide Campestre, 3 do
Granito Córrego da Chuva, 3 do Granito Murici, 1 do
Granito Quati, 14 do Granito Teixeirinha - fácies t1
e 1 do Granito Teixeirinha - fácies t3. Os resultados
estão representados na Tabela 4.16 (Anexos), juntamente com os valores das razões Al2O3/TiO2 e CaO/
Na2O. Quanto à razão Al2O3/TiO2, nenhuma amostra
exibe valor abaixo de 50, porém, abaixo de 100 ocor-
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Figura 4.32 - Classificação modal, segundo o diagrama de STRECKEISEN (1976), de amostras dos granitos Єγ4S.

rem valores na mesma porcentagem que nas amostras dos granitos Єγ3S: 23%. Considerando o raciocínio desenvolvido por SYLVESTER (1989) e exposto
em linhas anteriores, esses granitos seriam também
de baixa temperatura: < 875oC. Quanto à razão CaO/
Na2O, todos os valores são inferiores a 0,3, com ex-

ceção da amostra representativa do Granito Quati,
o que mostra que eram pelíticos os sedimentos que
deram origem a esses granitos. No diagrama da Figura 4.33, já discutido em linhas anteriores, a maioria
das amostras ocupa o campo dos granitos fortemente peraluminosos, idealizado por SYLVESTER (1989).

Figura 4.33 - Diagrama CaO/Na2O x Al2O3/TiO2 idealizado por SYLVESTER (1989) para representar os granitos fortemente peraluminosos, com algumas amostras dos granitos Єγ4S. Algumas amostras da tabela não estão representadas
porque apresentam valores das razões fora dos limites estabelecidos no gráfico.
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Na Figura 4.34 estão representadas as composições normativas no diagrama de STRECKEISEN;
LE MAITRE (1979). Esse diagrama foi utilizado para
comparar a composição modal com a composição
normativa da rocha. A composição modal reflete a
composição atual da rocha, após passar por processos tanto no estado solidus como subsolidus. A
composição normativa, quando o sistema permanece fechado, deve refletir a composição original
da rocha. No caso dos granitos Єγ4S, a composição
modal, no diagrama QAP, não considera a grande
quantidade de moscovita observada em algumas
amostras. Como foi comentado anteriormente,

esta moscovita pode ter se originado da quebra
do k-feldspato, da biotita e dos aluminossilicatos
durante as mudanças de condições de PT no magma, ou, se no estado subsolidus, na rocha granítica produzida por cristalização fracionada em um
estágio anterior. No diagrama da Figura 4.34, a
maior parte das amostras se classifica como sienogranito, uma parte como álcali-feldspato granito e
apenas duas amostras como monzogranitos. Existe, portanto, uma tendência dessas rochas terem
tido, inicialmente, a mesma composição dos granitos tipo Єγ3S. Processos posteriores devem ter
alterado suas composições.

Figura 4.34 - Composição normativa dos granitos Єγ4S no diagrama Q’ANOR de STRECKEISEN; LE MAITRE (1979).

Na Figura 4.35 estão representados os diagramas de elementos terras raras normalizados pelo padrão NASC (North American Shale Composit), segundo HASKIN; HASKIN (1966), e pelo padrão condrítico,
segundo BOYNTON (1984). Observa-se que a maioria
das amostras tem valores normalizados pelo padrão
NASC inferiores a 1 e que não exibem empobrecimento em elementos terras raras pesados, como
acontece comumente nos granitos Єγ3S. Apenas
uma amostra do Granito Murici é mais enriquecida
que o padrão NASC. Duas amostras do Leucogranitóide Campestre e a amostra do Granito Teixeirinha
– fácies t3 estão, anomalamente, empobrecidas em
relação a este padrão.
A ausência de depleções no ramo dos ETRP
reflete a ausência de granadas nos resíduos desses granitos, o que sugere que teriam sido gera-

dos sob pressões mais baixas. O diagrama dos ETR
normalizados pelo padrão condrítico exibe um
modesto enriquecimento no ramo dos ETRL, que
é um dos parâmetros utilizados para diferenciar
os diversos tipos de granitos da região do vale do
rio Jequitinhonha.
Para caracterizar o possível ambiente tectônico de geração desses granitos foi utilizado o mesmo
diagrama baseado nos parâmetros R1 e R2 de DE LA
ROCHE et al. (1980) idealizado por DEBON; LE FORT
(1983) e utilizado também por BATCHELOR; BOWDEN
(1985). Este diagrama é pouco utilizado atualmente
e foi criticado por FROST et al. (2001). As amostras da
unidade ocupam, preferencialmente, o campo dos
granitos sincolisionais (Figura 4.36). Três amostras
do Leucogranitóide Campestre ocupam o campo dos
granitos anorogênicos neste diagrama.
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Figura 4.35 - Diagramas de elementos terras raras de amostras dos granitos Єγ4S. Em A, normalizados pelo padrão
NASC, segundo HASKIN; HASKIN (1966), e em B, pelo padrão condrítico, segundo BOYNTON (1984).

Segundo FROST et al. (2001), os diagramas
de Pearce são mais empregados atualmente para
caracterizar os granitos segundo seus ambientes
tectônicos de colocação. Esses diagramas utilizam
os elementos traços, Rb, Y, Nb e Ta para individualizar os diversos tipos de granitóides como: granitos
sincolisionais (syn-COLG), granitos de arcos vulcânicos (VAG), granitos de cadeias oceânicas (ORG) e
granitos intra-placa (WPG). Na Figura 4.37 está re-

presentado um desses diagramas com as amostras
dos granitos Єγ4S. Aqui, apenas uma amostra do
Granito Murici posiciona-se no campo dos granitos
intra-placa e uma, do Leucogranitóide Campestre, no
campo dos granitos de arco vulcânico. A maioria das
amostras fica próximo ao limite entre os granitos sincolisionais, intra-placa e de arcos vulcânicos, o que,
segundo PEARCE (1996), seria uma característica dos
granitos pós-colisionais.
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Figura 4.36 - Diagrama R1 X R2 de DE LA ROCHE et al. (1980) modificado por DEBON; LE FORT (1983),
utilizado para caracterizar os ambientes tectônicos de colocação dos granitos Єγ4S.

Figura 4.37 - Diagrama Rb x (Y + Nb) idealizado por PEARCE et al. (1984) para classificar os granitos segundo seus ambientes de colocação tectônica, empregado para os granitos Єγ4S.
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4.7 - Granitóides Єγ5I
4.7.1 - Introdução
Os granitos da associação Єγ5I (ou G5I) se distribuem por toda a área do projeto, sendo mais freqüentes na sua metade norte. São correlacionados
aos granitóides da Suíte G5I de PEDROSA-SOARES et
al. (2001, 2006), com idades entre 520 e 490 Ma. Dos
granitóides aqui representados, apenas o Granito Caladão foi submetido a uma datação radiométrica em
trabalhos anteriores, exibindo uma idade de 520 Ma
(NOCE et al., 2000).
Foram cartografados 18 granitóides Єγ5I na
área do Projeto Jequitinhonha. Entre eles se destacam, com susceptibilidade magnética elevada (acima
de 6. 10-5 SI), os granitos Fazenda Ipanema, Laranjeiras e Pedra Azul. Com susceptibilidade magnética
intermediária (acima de 2. 10-5 SI) estão os granitos Alegria, Caladão, Emparedado e Pedra Aguda 1.
Com valores menores de susceptibilidade magnética
(abaixo de 2 e mesmo abaixo de 1. 10-5 SI) estão os
granitos General Dutra, Ilha Alegre, Fazenda Liberdade, Monte Castelo, Pedra Aguda 2, Pau de Canoa,
Pedra Grande, Santa Cruz de Salinas e Pingueira. A
susceptibilidade magnética foi medida em amostras
de mão (ver Capítulo 7 – Geofísica).
Foram descritas 171 lâminas delgadas de
amostras representativas dessas rochas e os resultados estão representados na Tabela 4.17 (Anexos).
Granadas foram observadas em 15 lâminas, sillimanita em 4 e andaluzita em 2. O opaco é bastante
freqüente, mesmo nas unidades de baixa susceptibilidade magnética, a titanita foi observada em 65
lâminas e a apatita em 100. A allanita foi observada
em 13 lâminas. Essas características apontam no sentido de granitóides tipo I, segundo alguns critérios de
CHAPPELL; WHITE (1974, 2001).
Os parâmetros Q, A e P, segundo STRECKEISEN (1976), foram calculados e as composições estão representadas na Figura 4.38. As amostras foram
subdivididas em três grupos de acordo com a predominância de suas composições modais. Os granitos
Fazenda Ipanema, General Dutra e Emparedado, do
grupo A, exibem uma tendência de cálcio-alcalinos
trondhjemíticos (baixo K) a cálcio-alcalinos granodioríticos (médio K), segundo os critérios de LAMEYRE;
BOWDEN (1982). Já os granitos Alegria, Caladão, Córrego do Calção, Pedra Azul-pa1 e pa3, Laranjeiras, Pedra Aguda, Pau de Canoa e Santa Cruz de Salinas, do
grupo B, mostram uma tendência mais alcalina com
representantes desde granitos álcali-feldspáticos até
monzogranitos. Podem ser classificados grosseiramente, pelos critérios dos mesmos autores, como
granitóides cálcio-alcalinos monzoníticos (alto K) a
granitóides aluminosos encontrados em províncias

alcalinas. Já os granitos do grupo C, Fazenda Liberdade, Ilha Alegre, Landim, Pedra Azul-pa2, Monte
Castelo e Pedra Grande parecem exibir características tanto do grupo A como do Grupo B, tendo representantes desde granitos alcalinos até granitos
cálcio-alcalinos trondhjemíticos (baixo K).
A partir dessas observações, conclui-se que a
petrografia não foi suficiente para definir com clareza esses granitos. Apenas ficou claro que são granitos
tipo-I e que existem pelo menos duas fontes de materiais dos quais se originaram. Através de análises químicas de algumas amostras, tentar-se-á aprimorar as
classificações genéticas e tectônicas dessas rochas.
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Figura 4.38 - Diagramas QAP, segundo STRECKEISEN (1976), de amostras
representativas dos granitóides Єγ5I. As amostras foram subdivididas em
três grupos, A, B e C, segundo as composições mais cálcio-alcalinas, mais
alcalinas e com uma representação difusa ou dupla, respectivamente.
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4.7.2 - Litoquímica dos granitóides Єγ5I
Foram analisadas 58 amostras representativas
de granitóides Єγ5I. Seus resultados estão representados na tabela 4.18, em anexo. Na Figura 4.39 estão
representadas as classificações normativas no diagrama Q’ANOR de STRECKEISEN; LE MAITRE (1979).

Embora este diagrama não seja muito eficiente e tenha sido abandonado nos últimos anos,
segundo ROLLINSON (1993), ele foi aqui utilizado
para verificar se existem grandes diferenças entre os
três grupos identificados inicialmente. Pode-se notar
uma diferença de alcalinidade entre os grupos A e B
e uma maior dispersão no grupo C, o que é, de certa
forma, condizente com o resultado da Figura 4.38.

Figura 4.39 - Classificações normativas dos granitóides Єγ5I pelo diagrama de STRECKEISEN; LE MAITRE (1979),
subdivididos nos grupos A, B e C da Figura 4.38.
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FROST et al. (2001) desenvolveram um esquema químico de classificação de granitóides
que não leva em consideração a origem ou o ambiente tectônico de qualquer tipo particular de
rocha. Um conhecimento das fontes primitivas
dos magmas ou do ambiente tectônico de uma
suíte não seria necessário para a aplicação deste
esquema. Por outro lado, ele é bastante flexível
para acomodar a ampla faixa de composições encontradas nas rochas graníticas. Está baseado nas
composições dos elementos maiores, uma vez
que a maioria dos elementos traços não é incompatível nos granitóides e, por isto mesmo, eles
fornecem uma base muito pobre para classificações. Muitos elementos traços, em granitóides,
se alojam em fases minerais menores ou acessórias, de tal modo que a concentração do elemento traço, na rocha granítica, pode ser uma função
da maior ou menor abundância desta fase e não
da composição do magma original.
Esta classificação está baseada em três
variáveis: FeO/(FeO+MgO) = Fe number ou FeO
/( FeOtotal+MgO) = Fe*; no índice álcali-cálcico
total
modificado (MALI=Na 2O+K2O-CaO) e no índice de
saturação de alumínio (ASI= Al/(Ca-1.67P+Na+K).
O Fe number (ou Fe*) distingue os granitóides
ferroanos, que manifestam forte enriquecimento
em ferro, dos granitóides magnesianos, que são
mais pobres em ferro. Os granitóides ferroanos e
magnesianos podem ser posteriormente classificados em alcalinos, álcali-cálcicos, calcialcalinos
e cálcicos, de acordo com os valores do MALI e
subdivididos, com base no ASI, em peraluminosos, metaluminosos e peralcalinos. Uma vez que
as rochas alcalinas não podem ser cálcicas e as
rochas calcialcalinas não podem ser peralcalinas,
esta classificação permite a divisão das rochas
granitóides em 16 grupos.
Nesta classificação, os granitos cordilheiranos são magnesianos e calcialcalinos ou cálcicos
e podem ser tanto metaluminosos como peraluminosos. Os granitos tipo-A são ferroanos e álcali-cálcicos ou, eventualmente alcalinos e, predominantemente, metaluminosos. Os granitos
caledonianos pós-orogênicos ou pós-colisionais
são, predominantemente, magnesianos e álcalicálcicos. Os com menos de 70% de SiO2 são, sobretudo, metaluminosos e os com mais de 70%
de SiO2 são, normalmente, peraluminosos. Finalmente, os leucogranitos peraluminosos podem ser
magnesianos e ferroanos e, quanto ao MALI, se
distribuem na faixa dos cálcicos a alcalinos.

Utilizou-se este esquema na classificação
dos granitóides Єγ5I, ainda com base na divisão
nos três grupos das Figuras 4.38 e 4.39. Os diagramas FeO/(FeO+MgO) x SiO 2 e MALI x SiO 2 de
FROST et al. (2001) estão representados nas Figuras 4.40, 4.41 e 4.42, respectivamente com os
grupos A, B e C das Figuras 4.38 e 4.39. Deve-se
ressaltar que o FeO e o MgO foram analisados
em laboratórios diferentes e métodos distintos,
conforme especificado na introdução a este capítulo. Entretanto, a análise cuidadosa dos resultados não evidenciou discrepâncias muito
significativas.
Na Figura 4.40, os granitos do grupo A, Emparedado, Fazenda Ipanema e General Dutra classificam-se como francamente caledonianos. Na
Figura 4.43, segundo MANIAR; PICCOLI (1989),
são granitos de arcos continentais e ligeiramente
peraluminosos, mas segundo os critérios de CHAPPELL; WHITE (1974, 2001) são metaluminosos e
do tipo-I: A/CNK<1,1. Na Figura 4.41, as amostras
do Monzogranito Santa Cruz de Salinas, duas do
Granito Córrego do Calção e uma do Granito Caladão classificam-se como do tipo-A. As demais
podem ser interpretadas como de granitos caledonianos: granitos Pau de Canoa, Pedra Azul – pa3
e Laranjeiras. Este último exibe duas amostras fortemente ferroanas e ricas em sílica. Deste grupo,
apenas as duas amostras do Granito Pau de Canoa
e uma do Granito Caladão têm índice A/CNK>1,1
e quase todas amostras caem no campo dos granitos de arcos continentais de MANIAR; PICCOLI
(1989). A maioria das amostras dos grupos A e B
têm SiO2>70%. O grupo C é o que apresenta maior
número de amostras com SiO2<70%. Na Figura
4.42 observa-se a mesma tendência dos granitos
deste grupo manifestarem-se como caledonianos.
Apenas os granitos Fazenda Liberdade e Monte
Castelo exibem amostras com tendência a granitos
do tipo-A. Entretanto, enquanto todas amostras
do Fazenda Liberdade são álcali-cálcicas, boa parte das amostras do Monte Castelo é calcialcalina.
Os granitos Pedra Azul, Landim e Pedra Grande são
caledonianos. Uma amostra do Granito Landim é
alcalina no diagrama B da Figura 4.42, mas tem índices A/NK>1 e A/CNK>1 no diagrama C da Figura
4.43. Neste último diagrama, apenas três amostras
do Granito Fazenda Liberdade e uma do Granito
Pedra Grande têm índices A/CNK>1,1. No geral, as
amostras deste grupo se manifestam como granitos de arcos continentais, segundo os critérios de
MANIAR; PICCOLI (1989).
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Figura 4.40 - Diagramas segundo FROST et al. (2001): A – FeO/(FeO+MgO) x SiO2
e B – (Na2O+K2O-CaO) x SiO2, com as amostras do grupo A da Figura 4.38.
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Figura 4.41 - Diagramas segundo FROST et al. (2001): A – FeO/(FeO+MgO) x SiO2
e B – (Na2O+K2O-CaO) x SiO2, com as amostras do grupo B da Figura 4.38.
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Figura 4.42 - Diagramas segundo FROST et al. (2001): A – FeO/(FeO+MgO) x SiO2
e B – (Na2O+K2O-CaO) x SiO2, com as amostras do grupo C da Figura 4.38.
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Figura 4.43 - Diagramas segundo MANIAR; PICCOLI (1989), com os índices de aluminosidade de Shand, utilizados para
discriminar os granitóides Єγ5I subdivididos nos três grupos da Figura 4.38. Os símbolos são os mesmos da figura anterior.
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Os índices de correlação de alguns elementos
incompatíveis com a sílica em rochas granitóides,
segundo ROLLINSON (1993), podem ser uma ferramenta para identificar se a fonte do magma que deu
origem ao granito é singular ou múltipla e mista. En-

tretanto, segundo FROST et al. (2001), a maioria dos
elementos traços não é incompatível nos granitos.
Na Tabela 4.5 estão os índices de correlação da SiO2
com os óxidos principais e alguns elementos traços
nos granitos Єγ5I.

Tabela 4.5 - Índices de correlação entre a sílica (SiO2) e alguns óxidos de elementos maiores
e alguns elementos traços incompatíveis de amostras dos principais granitos Єγ5I.

Os valores desses índices são bastante irregulares, mas alguns granitos apresentam uma maior
tendência de índices negativos elevados. Isto se deve
ao fato de que os óxidos e elementos traços se alojam em fases singulares e bem definidas em relação
à sílica. Quando esses óxidos, elementos traços e a
SiO2 se alojam em fases múltiplas, os índices tendem
a ser mais baixos, como é o caso da SiO2 e K2O nas
micas e nos k-feldspatos. A correlação vai depender
também da regularidade das fases acessórias, que
são as principais portadoras de elementos traços
incompatíveis. Os índices de correlação do Rb, Sr,
Ba, K2O, Na2O e CaO vão depender da distribuição
dos feldspatos nas amostras. Como esta distribuição
nem sempre é regular, os índices também se mostram irregulares, principalmente naquelas amostras
de granulação mais grossa. Por outro lado, existe a
possibilidade da contaminação pelas encaixantes ou
de fontes diversificadas do magma que deu origem
aos granitos, conforme ressalta ROLLINSON (1993).
Neste último caso, para tanto, foi utilizada a correlação entre o Zr e o TiO2 e entre o Y e o Tb. Estes pares,
segundo o mesmo autor, constituem ferramentas
para se identificar a singularidade ou multiplicidade
das fontes que deram origem aos magmas. Na Figura 4.44 verifica-se uma boa correlação generalizada
entre o TiO2 x Zr (A), com exceção de duas amostras
do Granito Laranjeiras e das amostras dos enclaves,

e uma boa correlação entre o Y e o Tb (B) para quase
todas amostras. Os teores em SiO2 são quase todos
acima de 70%, porém, apenas o Granito Laranjeiras
exibe teores em Al2O3 inferiores a 14%. Algumas discrepâncias observadas se referem a amostras coletadas nos bordos dos corpos, como a amostra CH91
do Granito Córrego do Calção. Por outro lado, muitos
outros granitos tipo-I mostram valores similares, indicando que podem haver misturas de magmas. Isto
é, magmas mantélicos ou originados da fusão de basaltos de fundo oceânico em mistura com magmas
originados da fusão de resíduos granulíticos que caracterizam os granitos tipo-A2.
Segundo EBY (1992), os granitóides tipo-A podem ser quimicamente subdivididos em dois grupos.
Com base em razões de elementos, um grupo mostra similaridades com basaltos de ilhas oceânicas,
enquanto o outro tem similaridades com a média da
crosta e basaltos de arcos de ilhas. Os granitos do primeiro grupo se alojaram durante rifteamentos intraplacas, normalmente com abundantes rochas básicas associadas, ou por atividades de plumas ou de
hotspots. Os granitos do segundo grupo representam uma faixa mais ampla de ambientes e incluem
granitos pós-colisionais e aqueles que se alojaram
aparentemente no final de longos períodos de alto
fluxo de calor e magmatismo granítico. Embora esta
divisão seja estritamente química, parece haver uma

202

Projeto Jequitinhonha

correlação entre as características químicas e os ambientes de alojamentos inferidos.
É aconselhável, segundo EBY (1992), a utilização dos diagramas de PEARCE et al. (1984), PEARCE
(1996) e WHALEN et al. (1987) para definir o ambiente de colocação e a caracterização dos granitos
como tipo-A, antes dos diagramas idealizados para
distinguir os granitos tipo-A1 dos granitos tipo-A2.
Na Figura 4.45 verifica-se que apenas os granitos
Fazenda Ipanema e Monte Castelo não se definem
claramente como granitos tipo-A. Também na Figura
4.46, com as mesmas amostras, agora subdivididas
nos três grupos da Figura 4.38, no diagrama de WHALEN et al. (1987), Zr x (10000Ga/Al), apenas os dois
granitos anteriores não se manifestam como tipo-A.
Quanto aos critérios definidos por PEARCE et al.
(1984) e PEARCE (1996) e expressos nos diagramas da
Figura 4.47, o Granito Monte Castelo, do grupo C, e o
Granito Fazenda Ipanema, do grupo A, são os únicos
que se manifestam estritamente como granitos de arcos vulcânicos (VAG) ou sincolisionais nos diagramas
Nb x Y, ou como granitos de arcos vulcânicos nos diagramas Rb x (Y + Nb). No grupo B, os granitos Santa
Cruz de Salinas, Pau de Canoa e Córrego do Calção se
definem melhor como de ambiente intra-placa, lembrando que a amostra CH91, do Granito Córrego do
Calção, tem forte influência do granito tipo-S encaixante. No grupo A, o Granito General Dutra tende a se
manifestar também como de ambiente intra-placa.

Segundo PEARCE (1996), os granitos pós-colisionais se posicionam, no diagrama Rb x (Y + Nb),
em um campo situado próximo à confluência dos
granitos intra-placa, de arcos vulcânicos e sincolisionais. Portanto, apesar das observações no parágrafo anterior, esta proposição aponta para um caráter
pós-colisional dos granitos em questão, conforme
evidenciado pelos dados de campo.
Nas Figuras 4.48 e 4.49 estão expressos os
critérios definidos por EBY (1992) para distinguir os
granitos tipo-A1 dos granitos tipo-A2. Lembrando
a ressalva de que esses granitos têm que ser primeiro definidos como intra-placa, nos diagramas
de PEARCE et al. (1984), e como tipo-A, nos diagramas de WHALEN et al. (1987), os únicos granitos que poderiam ser submetidos a esses critérios
seriam o Santa Cruz de Salinas, o Pau de Canoa, o
Córrego do Calção e o General Dutra. Entretanto,
segundo algumas razões definidas por WHALEN et
al. (1987) para distinguir os granitos tipo-A dos demais tipos de granitos, como Rb/Sr, Rb/Ba e Ga/Al,
e representadas na Tabela 4.19 (Anexos), a grande maioria desses granitos se define melhor como
granitos félsicos tipo-I ou, simplesmente, como
granitos tipo-I. Raras exceções têm valores de Rb/
Sr que as aproximam de granitos tipo-A e a única
amostra da fácies pa3 do Granito Pedra Azul se enquadra melhor como granito tipo-M, pelos valores
das razões Rb/Sr e Rb/Ba.

Figura 4.44 - Correlação entre o Zr e o TiO2 (A) e entre o
Y e o Tb (B) nas amostras dos
granitos Єγ5I.
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Figura 4.45 - Diagramas de WHALEN et al. (1987) com todas amostras dos granitos Єγ5I. Acima utilizando a razão
[(K2O + Na2O)/CaO] x (Zr + Nb + Ce + Y) e no diagrama inferior utilizando a razão (FeO*/MgO) x (Zr + Nb + Ce + Y).
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Figura 4.46 - Diagrama de WHALEN et al. (1987), Zr x (104Ga/Al) com as amostras
dos granitos Єγ5I subdivididas nos três grupos A, B e C das figuras 4.38, 4.39 e 4.40.
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Observa-se que os diagramas que utilizam o Yb
e o Ta não se mostram eficientes na discriminação dos
granitos Єγ5I. Nos diagramas com o Y e o Nb, o Monzogranito Santa Cruz de Salinas e os granitos Pau de
Canoa e Laranjeiras se classificam como A2. Porém, o
Granito Monte Castelo, que não se classifica como A
nos diagramas das Figuras 4.45 e 4.46, aqui também se
classifica como A2. Portanto, provavelmente, nenhum
desses granitos possa ser definido como tipo-A, apesar de assim se mostrarem nos diagramas de WHALEN
et al. (1987) das Figuras 4.45 e 4.46..
Os ambientes de colocação desses granitos ficam mais detalhados utilizando-se os parâmetros R1
e R2 DE LA ROCHE et al. (1980) no diagrama modificado por DEBON; LE FORT (1983) representado na Figura 4.50. Observa-se que apesar de algumas discrepâncias, principalmente quanto a algumas amostras
do Granito Pedra Azul, a maioria das amostras dos
granitos posiciona-se em um espaço entre os campos dos granitos sincolisionais e tardi-orogênicos. Estes últimos podem ser correlacionados aos granitos
pós-colisionais.
Os elementos terras raras constituem uma ferramenta importante na distinção de granitos tipo-I de
granitos tipo-S. Em geral, os primeiros são mais enriquecidos em ETR, sendo que os granitos alcalinos são
fortemente enriquecidos nesses elementos. Entretanto, entre os granitos interpretados como tipo-A2,
apenas os granitos Pau de Canoa e Córrego do Calção
apresentam teores em ETR acima de 600 ppm. O Granito Laranjeiras tem duas amostras acima de 600 ppm
e duas abaixo de 400 ppm, enquanto que o Monzogranito Santa Cruz de Salinas tem duas amostras entre
400 e 600 ppm e duas abaixo de 400 ppm. O Granito
General Dutra tem duas amostras acima de 600 ppm
e duas com 411,83 ppm e 444,01 ppm.
Na Tabela 4.19 verifica-se que a grande maioria
das anomalias de Eu (Eu/Eu*) é negativa, com raras
exceções, algumas delas relacionadas aos enclaves
do Granito Pedra Azul. A soma de ETR normalizados
pelo padrão condrítico de BOYNTON (1984) é bastante elevada, bem como as razões (La/Yb)N, (La/Sm)N
e (Gd/Yb)N. Estas razões indicam o grau de fracionamento total entre os ETR, entre os ETR leves e os ETR
pesados, respectivamente. Todos esses valores, com
raras exceções, indicam granitos ígneos félsicos altamente diferenciados na crosta.
Os diagramas de ETR normalizados pelo padrão condrítico de PALME; JONES (2004), segundo a
versão de 23 de agosto de 2005 do programa IGPET,
com as amostras dos granitos Єγ5I representados
na Figura 4.51, evidenciam melhor as características desses granitóides quanto a esses elementos. As
amostras estão subdivididas nos três grupos A, B e C
de figuras anteriores.

Verifica-se a forte inclinação de todos os padrões
observados, o que é compatível com as razões (La/Yb)N
da Tabela 4.19. Algumas poucas amostras exibem maior
depleção em elementos terras raras pesados.
4.7.3 - Conclusões
Todos esses granitos podem ser considerados
como granitos tipo-I félsicos ou não e altamente diferenciados. Entretanto, seriam aconselháveis estudos
isotópicos de Rb/Sr e Sm/Nd com o objetivo de se pesquisar as fontes primordiais dos magmas que lhes deram origem, bem como os seus tempos de residência
na crosta. Por outro lado, são aconselháveis também,
análises geocronológicas U/Pb em zircão com o objetivo de se definir suas idades de formação.
4.8 - Granitóide Єγ5A
4.8.1 - Introdução
Apenas um granito se inclui nesta classificação
Єγ5A: o Granito Medina. Um segundo granito, o Ilha
Alegre, foi inicialmente tratado como tipo-A, mas
com o desenvolvimento dos estudos, percebeu-se
tratar de um granito tipo-I Caledoniano. No entanto,
ele será tratado aqui, juntamente com o Medina, a
fim de se evidenciar melhor as distinções entre os
granitos tipo-I e tipo-A da região. O Granito Medina
foi definido como tipo-A por PINTO (2008).
4.8.2 - Elementos maiores e elementos
traços
As análises das amostras desses granitos para
óxidos de elementos maiores (em porcentagem) e
elementos traços (em ppm) estão representadas na
Tabela 4.20 (em Anexos).
As fácies petrográficas do maciço Medina (m1a,
m1c, m1r, m2, m3), separadas por feições observadas
no campo (textura, estrutura, composição mineral,
cor primária), mostram boa correspondência com
as assinaturas geoquímicas. Por falta de análises em
quantidades suficientes nas fácies m2 e m3, fez-se um
pequeno ajuste para o tratamento estatístico. Duas
amostras, uma em domínio da fácies m1 (CP3) e outra
da fácies m2 (CP23), com valores baixos de SiO2, foram
tratadas junto a outras da fácies m3 com sílica equivalente, com as quais guardam similaridades químicas.
As unidades Medina e Ilha Alegre estão representadas por rochas com assinaturas químicas
graníticas (álcali-granito e sienogranito; Figura 4.52)
que ocupam o campo alcalino em diagrama SiO2 x RA
(razão de alcalinidade; Figura 4.53), com trend destacado para o pólo dos álcalis em diagrama AFM e
quase paralelo à aresta ‘AF’. K2O é sempre superior
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Figura 4.47 - Diagramas de PEARCE et al. (1984) e PEARCE (1996), Nb x Y, à esquerda e Rb x (Y + Nb), à direita com as
amostras dos granitos Єγ5I subdivididas nos três grupos A, B e C das figuras 4.38, 4.39 e 4.40.

207

CPRM - Programa Geologia do Brasil

Figura 4.48 - Diagramas (Y/Nb) x SiO2 e (Yb/Ta) x SiO2 idealizados por EBY (1992) para distinguir os granitos tipo-A1 do
tipo-A2, com as amostras dos granitos Єγ5I. Os símbolos são os mesmos da Figura 4.47.
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Figura 4.49 - Diagramas Y-Nb-Zr/4 e Yb-Ta-Hf/2 idealizados por EBY (1992) para distinguir os granitos tipo-A1 do
tipo-A2, com as amostras dos granitos Єγ5I. Os símbolos
são os mesmos das figuras 4.38, 4.39 e 4.40.

Figura 4.50 - Diagrama
com os parâmetros R1
e R2 de DE LA ROCHE et
al. (1980) modificado
por DEBON; LE FORT
(1983) para classificar
as rochas granitóides
segundo seus ambientes tectônicos, com as
amostras dos granitos
Єγ5I. Os símbolos são os
mesmos da Figura 4.47.
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Figura 4.51 - Diagramas de elementos terras raras normalizados pelo padrão condrítico de PALME; JONES (2004),
segundo o programa IGPET-Versão de 23 de agosto de 2005, com as amostras dos granitos Єγ5I subdivididas nos três
grupos das figuras 4.39 e 4.40.
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ao Na2O em porcentagem em peso, exceto a amostra
CP276A. São rochas metaluminosas, com incursão
ACNK - (Al2O3/(Na2O+K2O+CaO) até ca. 1,1 (Figura
4.54). A incursão no campo peraluminoso é causada
pelo excesso de alumina (molecular) em relação ao
sódio, ao potássio e ao cálcio, mas não o suficiente
para formar minerais peraluminosos, exceto alguma
granada, em zonas possivelmente contaminadas por
material crustal. Como no caso dos granitos com magnetita, o posicionamento no campo metaluminoso,
com razões moleculares Al2O3/(Na2O+K2O+CaO)<1 e
Al2O3/(Na2O+K2O)>1, parece ser devido ao cálcio, formador da molécula de anortita do plagioclásio, mas
não em quantidade suficiente para formar anfibólios
ou piroxênios. Biotita é, na prática, o único máfico
conspícuo. As concentrações de álcalis são altas, mas
não o suficiente para caracterizar os granitos como
peralcalinos, mantendo-os nos campos metaluminoso ou fracamente peraluminoso, uma característica
de granitos tipo-A, geralmente com altos teores médios de álcalis (Na2O+K2O>8%) em associação com
alta sílica (SiO2>68%), baixa alumina (Al2O3<14%) e
baixo cálcio (CaO<2%). Também aqui, peraluminoso
não é sinônimo de granito tipo-S.
Em princípio, não se caracterizaram diferenças
geoquímicas importantes entre as fácies m1 e m2, a
partir dos dados químicos de óxidos de elementos

maiores e elementos traço. Entretanto, as diferenças
destes com a fácies m3 são marcantes (Tabelas 4.20
e 4.21 – em Anexos). As rochas das fácies m1 e m2
têm baixos Al2O3, CaO e MgO e altos SiO2, Na2O e K2O.
São depletadas, em termos médios, em relação às da
fácies m3, em Ba, Sr, Y, Zr, Nb, Hf, Ti, Mg, P, La, Ce, Yb
e têm valores similares de Rb, Th, Ga.
Diagramas de Harker aplicados às rochas
das unidades Medina e Ilha Alegre permitem visualizar com clareza os arranjos geoquímicos. Individualizam-se três domínios, aparentemente sem
tendências de distribuições lineares (Figura 4.55).
São granitos empobrecidos em Na2O e pouco mais
ricos em K2O, quando comparados aos granitos
Pedra Azul e Emparedado (tipo-I Caledonianos),
para valores similares de SiO2, com reflexos nas razões Na2O/K2O. Também é menor a concentração
de CaO. O Fe2+ e o Fe3+ têm distribuição um tanto
dispersa, mas mesmo assim mostram nítida correlação inversa com SiO2. Para valores equivalentes
de SiO2, o Fe2+ dos granitos sem magnetita é nitidamente superior ao dos granitos com magnetita.
O Fe3+ praticamente não varia para os mesmos teores de SiO2. A explicação talvez esteja na presença maior de ilmenita (FeO.TiO2) nos granitos sem
magnetita (Fe2O3.FeO), visto ser o TiO2 também
mais elevado nestas rochas.

Figura 4.52 - Diagrama SiO2 x álcalis aplicado às rochas graníticas das unidades Ilha Alegre, Medina, fácies m1, m2, m3
e enclaves microgranulares máficos. Inclui uma amostra com granada da fácies m1. Limite dos campos conforme LE
MAITRE et al. (1989).
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Figura 4.53 - Diagrama SiO2 x RA aplicado às rochas graníticas das unidades Ilha Alegre e Medina. Curvas conforme
WRIGHT (1969). RA=(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)/(Al2O3+CaO)-(Na2O+K2O). Símbolos são os mesmos da figura anterior.

Figura 4.54 - Diagrama ACNK aplicado às rochas graníticas das unidades Ilha Alegre, Medina e enclaves máficos microgranulares. Inclui uma amostra com granada da Unidade Medina – fácies m1. Símbolos são os mesmos da Figura 4.52.

As assinaturas geoquímicas, principalmente
das fácies Medina m1 e m2, sugerem se tratar de
granito tipo-A (cf. WHALEN et al., 1987); (EBY, 1990,
1992; figuras 4.56, 4.57, 4.58). A assinatura geoquímica média da fácies Medina m3 mostra teores mais
baixos de sílica, discretamente mais baixos de álcalis
e mais altos de alumina e cálcio. O comportamento
de Ilha Alegre é duvidoso, entre tipo-A e tipo-I Caledoniano. Há necessidade de mais dados, mas mesmo
assim foi tratado junto aos granitos tipo-5A, até por

questão de comparação. A caracterização pela primeira vez de granito tipo-A pós-colisional (ou talvez
intra-placa) nesse domínio da Faixa Araçuaí fez com
que o número de ilustrações superasse o que se poderia considerar normal, permitindo ao leitor mais
informações.
É importante o uso do Ga e Al na caracterização de granitos tipo-A em rochas com altos Ba e Sr
e normal ou baixo Rb, visto que altas razões Ga/Al
também são encontradas em outras rochas magmá-
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ticas fortemente fracionadas (WHITE, 1992). Como
mostra a Tabela 4.21 (em Anexos), os valores de Ba
estão bem acima dos de Sr, pouco acima da média
da crosta continental (respectivamente 250 ppm e
260 ppm), corroborando o uso da razão Ga/Al. Entretanto, Rb está muito acima do valor médio da crosta
(32 ppm), atingindo média de 236 ppm nas fácies m1
e m2 e 245, na fácies m3 do Medina e 217 no Ilha
Alegre. Ba e Sr tendem a decrescer continuamente
com o aumento de SiO2. Rb tem maior espalhamento, mas a tendência é a oposta, aumentando com
a diferenciação, sendo mais alto em leucogranitos.
No geral, as concentrações de Ba e Sr dos granitos
Medina e Ilha Alegre são menores que as apresentadas pelos granitos Pedra Azul e Emparedado (tipo-I
com magnetita). Rb tem comportamento similar nos
dois tipos de granitos. As razões Ga/Al, FeOt/MgO, Σ
(Zr+Ce+Nb+Y) são mais altas que as encontradas em
granitos do tipo-I. Variações das razões Ga/Al e da
concentração de Th em função das anomalias negativas de Eu (Eu/Eu*) não parecem mostrar correlação
com as intensidades das anomalias, permanecendo
em trend linear sub-horizontal. No caso do Th, há
uma discreta sugestão de que a concentração diminui com o incremento da anomalia (Figura 4.58).
A razão Zr/Hf é ca. 33 para a média das amostras do Granito Medina e também para as amostras
do Granito Ilha Alegre, valores compatíveis com a
crosta continental, que é também 33. Essa razão costuma ser baixa em granitos tipo-I fracionados (WHITE, 1992), corroborando a sugestão de que não se
trata de fracionamento de granitos do tipo-I envolvendo feldspatos.
Como linha geral, granitos tipo-A são ricos em
HFSE (Zr, Y, Ce e outros), podem ter Ba, Sr e Rb variáveis, altos ou normais, denotando assinaturas geoquímicas complexas, e altas razões Ga/Al (COLLINS
et al., 1982). Alguns granitos do tipo-I fracionados,
pobres em Ba e Sr, podem ser colocados equivocadamente na categoria dos granitos tipo-A (WHALEN
et al., 1987); (WHITE, 1992). O posicionamento no
campo intra-placa (PEARCE et al., 1984) e no campo
dos granitos tipo-A (WHALEN et al., 1987) credencia
a que se especule sobre o provável protólito. Plotam
preferencialmente como granitos tipo-A1 (cf EBY,
1992; figuras 4.58 e 4.59), que representam diferenciados de magmas derivados de fontes similares a
de basaltos de ilhas oceânicas (BIO), provavelmente
posicionados durante magmatismo de ambiente intra-placa. Os granitos do tipo-A2 mostram uma gama
maior de ambientes, incluindo granitos pós-colisionais e magmatismo granítico do final de um longo
período de alto fluxo de calor, derivados de crosta
continental ou underplated, submetida a episódio de
colisão continente-continente (EBY, 1992). Embora

os diagramas remetam para granitos tipo-A1, o contexto geológico regional sugere, com maior probabilidade, se tratar de tipo-A2.
O uso das relações entre ferro, magnésio e
sílica confirmou a discriminação de Medina como
granito tipo-A, afastando a possibilidade de se tratar
de granito tipo-I Cordilheirano. O Granito Ilha Alegre
ocupa o campo dos granitos cordilheiranos (FROST et
al., 2001; Figura 4.60).
As rochas das unidades Medina e Ilha Alegre
comportam-se principalmente como de ambiente sincolisional, em diagrama R1-R2 (Figura 4.61) e
intra-placa, em diagrama Nb x Y (Figura 4.62). O ambiente sincolisional não é compatível com as feições
estruturais dessas rochas, sempre isotrópicas ou, no
máximo, com fluxo magmático na borda dos maciços, além do Medina produzir auréola de metamorfismo de contato e deformação nas encaixantes. Os
enclaves microgranulares máficos plotam no campo
do soerguimento pós-colisional, no diagrama R1-R2.
A idade do Granito Medina (513 Ma., fazenda Ipanema, BR116; PEDROSA-SOARES, inf. verbal) o posiciona como, no mínimo, pós-colisional ou, mesmo,
pós-orogênico ou anorogênico intra-placa.
4.8.3 - Elementos Terras Raras
Assinaturas de ETR de rochas graníticas dos
maciços Medina e Ilha Alegre estão expressas na
Tabela 4.22 (em Anexos) e Figura 4.63. Entre todas
amostras representadas, apenas três, normalizadas
pelo padrão condrítico segundo BOYNTON (1984),
exibem padrões de ETR menos enriquecidos que as
demais. É interessante observar, que mesmo os enclaves máficos têm padrões que se ajustam aos demais, sendo todos enriquecidos em ETR leves, o que
é característico de rochas fortemente diferenciadas.
Em quase todas amostras, as anomalias de Eu (Eu/
Eu*) são negativas. Os valores da razão (La/Yb)N são
muito elevados, bem como os valores de (La/Sm)N e
(Gd/Yb)N. Essas razões designam, quantitativamente,
os graus de diferenciações em ETR totais, ETR leves
e ETR pesados, respectivamente. Não existem diferenças significativas entre os padrões das curvas de
ETR das fácies Medina ‘m1a’ (granito amarelo), ‘m1r’
(granito rosa), ‘m1c’ (granito cinza) e ‘m2’, variando
apenas os conteúdos totais dos ETR, com tendência
a aumentar da fácies ‘m1’ para ‘m3’. A fácies ‘m3’
tem concentrações de ETR mais altas e anomalias negativas de Eu menos pronunciadas (0,37 a 0,52). É a
fácies com os mais baixos teores de SiO2, configurando correlação inversa SiO2 x anomalia de Eu, também
observada nas outras fácies. Tem curvas paralelas às
das demais fácies. As anomalias de Eu são invariavelmente negativas para todas as fácies. Os teores
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Figura 4.55 – Diagramas de Harker aplicados às rochas graníticas sem magnetita das unidades Ilha Alegre e Medina, fácies m1,
m2, m3 e enclaves microgranulares máficos. Inclui uma amostra com granada da fácies m1. Símbolos como na figura 4.52.
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Figura 4.56 - Diagrama Ga/Al x (Na2O+K2O)/CaO, Y, Zr, Ce e Nb aplicado às rochas graníticas sem ou com pouca magnetita das unidades Ilha Alegre, Medina (fácies m1, m2 e m3) e enclaves máficos das duas unidades. Está representada
uma amostra do granito porfirítico com granada da fácies m1. Limites dos campos dos granitos tipo-A e I, S e M, conforme WHALEN et al. (1987).
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Figura 4.57 - Diagramas (Na2O+K2O)/CaO e FeOtotal/MgO x Zr+Nb+Ce+Y aplicados às rochas graníticas sem ou com
pouca magnetita das unidades Ilha Alegre, Medina (fácies m1, m2, m3) e enclaves máficos das duas unidades. Está
representada uma amostra de granito porfirítico com granada da fácies m1. Limites dos campos dos granitos tipo-A e
campos 1 (granitos félsicos fracionados) e 2 (granitos tipos I, S e M não fracionados), conforme WHALEN et al. (1987).
Símbolos são os mesmos dos diagramas anteriores.

Figura 4.58 - Diagramas Ga/Al e Th x Eu/Eu* aplicados às rochas graníticas sem magnetita das unidades Ilha Alegre
e Medina (fácies m1, m2, m3). Inclui uma amostra com granada da fácies m1. Limites conforme EBY (1992). Símbolos
como nas figuras anteriores.
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Figura 4.59 - Diagramas A1 – A2 aplicados às rochas graníticas sem magnetita das unidades Ilha Alegre e Medina (fácies m1, m2, m3) e enclaves microgranulares máficos. Inclui uma amostra com granada da fácies m1. Campos conforme EBY (1992). Símbolos como nas figuras anteriores.

Figura 4.60 - Diagrama de FROST et al. (2001) aplicado às rochas graníticas sem magnetita das unidades Ilha Alegre
e Medina (fácies m1, m2, m3) e enclaves microgranulares máficos. Inclui uma amostra com granada da fácies m1.
Símbolos como nas figuras anteriores.

Figura 4.61 - Diagrama R1 x R2 aplicado às rochas graníticas sem magnetita das unidades Ilha Alegre e Medina (fácies
m1, m2, m3) e enclaves microgranulares máficos. Inclui uma amostra com granada da fácies m1. Campos conforme
BATCHELOR; BOWDEN (1985). Símbolos são os mesmos das figuras anteriores.
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de SiO2 crescem de ‘m3” para ‘m2’ e ‘m1’, sentido
em que também há tendência das anomalias negativas de Eu terem discreto incremento. Nesse sentido

também ocorre aumento das razões (La/Yb)N e (Gd/
Yb)N e diminuição das razões (La/Sm)N, todas em intensidades muito discretas.

Figura 4.62 - Diagrama Nb x Y aplicado às rochas graníticas sem magnetita das unidades Ilha Alegre, Medina (fácies
m1, m2, m3) e enclaves microgranulares máficos. Inclui uma amostra com granada da fácies m1. Campos conforme
PEARCE et al. (1984). Símbolos são os mesmos das figuras anteriores.

As amostras CP9B (biotita granito rosa-claro,
equigranular grosso; fácies ‘m1’) e CP51 (biotita
granito cinza-claro a esbranquiçado, equigranular
grosso, com granada fina eventual; fácies ‘m2’) têm
assinaturas equivalentes de ETR e muito inferiores
às demais de seus grupos, para valores similares de
SiO2 (Figura 4.63). As coincidências também se manifestam nos teores de Hf, Nb, Sr, Th, V, Zr, Y, Zn e
Li, normalmente inferiores a muito inferiores aos das
outras rochas analisadas, para teores equivalentes
de SiO2 (Tabela 4.20 – em Anexos). A primeira rocha
está em um domínio interno da fácies ‘m1r’ e a segunda, próxima à borda da fácies ‘m2’, na zona de
transição para a fácies ‘m1r’. São, praticamente, leucogranitos grossos em tons de rosa e cinza. Por outro
lado, observa-se que a amostra CP276A do Granito
Ilha Alegre, também apresenta um padrão similar.
A diferenciação no maciço Medina foi significativa, com valores de LaN entre ca. 300 e 900 vezes
o valor condrítico e de LuN entre 5 e 15 vezes esse
valor. Os valores elevados de elementos terras raras
leves (ETRL), com LaN até ca. 900 vezes o valor condrítico, parecem resultar da presença de minerais
acessórios, como allanita. Por outro lado, uma certa
horizontalidade ou diminuição da inclinação das curvas de elementos terras raras pesadas (ETRP) pode
ter relação com a maior ou menor presença de zircão
na rocha, visto que granada só estava presente em

uma das amostras analisadas (CP12; biotita granito
cinza, grosso, porfirítico, com matriz granadífera) e
que se mostrou compatível com o padrão geral, enquadrando-se perfeitamente no envelope da fácies
‘m1’. Embora os feldspatos tenham afinidade por
Eu2+ e repilam ETR3+, as anomalias negativas de Eu
poderiam ser explicadas pela ação de minerais acessórios, como allanita, apatita, zircão e titanita, que
mostram afinidades por ETR3+.
O Granito Ilha Alegre (Figura 4.63) tem uma
amostra com padrão de ETR que se aproxima do padrão Medina, com forte anomalia negativa de Eu.
Isso pode sugerir ou reforçar caráter de tipo-A para
Ilha Alegre.
Os enclaves máficos de Medina e Ilha Alegre
têm assinaturas idênticas, se aproximando muito do
padrão da fácies Medina ‘m3’ (Figura 4.63). Mostram,
também, alto conteúdo em ETRL e de ETR total.
4.8.4 - Considerações petrogenéticas
sobre os granitos tipo-A
No passado recente, as rochas do maciço Medina foram associadas a corpos graníticos do tipo-I,
em uma Suíte Medina. Pela primeira vez o Granito
Medina foi caracterizado como do tipo-A (cf EBY,
1990, 1992), com base em dados químicos em rocha
total aliados a informações de campo. As rochas tipo-
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Figura 4.63 - Diagramas de elementos terras raras normalizados pelo padrão condrítico de BOYNTON (1984), de amostras dos granitos tipo-A, incluindo o Granito Ilha Alegre e enclaves. Em B estão três amostras que se apresentam mais
empobrecidas que o padrão normal em A.

A2 (EBY, 1992) podem ser confundidas com granitóides metaluminosos (ASI<1,0) álcali-cálcicos de alto-K
(tipificados pelos granitóides Caledonianos pós-tectônicos ou pós-colisionais ou pós-orogênicos; p.ex.
MANIAR; PICCOLI, 1989), granitóides shoshoníticos
(DUCHESNE et al., 1998) e (LIÉGEOIS et al., 1998) e
granitóides cálcio-alcalinos de alto-K (BARBARIN,
1999), mas dados químicos de elementos maiores
são discriminantes. A alumina decresce continuamente no sentido dos granitos tipo-I para os tipo-A
(ABDEL-RAHMAN, 1994). Assim, como critério distintivo do tipo-A adotou-se a assinatura geoquímica,

principalmente os baixos conteúdos médios de Al2O3
(<14%), CaO (<2%) e altos de álcalis (>8%) e de sílica
(>68%), além de valores elevados de Y, Ce, Nb, Zr.
Por ser a biotita o único máfico presente no
Granito Medina (exceto alguma granada, possivelmente por contaminação), tornaram-se mais importantes as relações de campo, a forma e geometria do corpo, as variações faciológicas, a natureza
dos enclaves máficos e a composição química da
rocha total.
A evolução tectonomagmática desses granitos
talvez corresponda ao modelo de HENK (1997), carac-
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terizado por regime extensional com atenuação litosférica e colapso gravitacional combinado com tensões
tipo intra-placa. A idade de Medina, 513 Ma, é ligeiramente inferior a de outros granitos Єγ5 (ca. 520 Ma).
Estruturas tipo magma mingling e mixing são
freqüentes, mas suas composições dioríticas a tonalíticas certamente não representam a composição original do magma básico. Xenocristais de K-feldspato são
muito comuns, indicando que o material dos enclaves
estava plástico quando esses cristais se formaram.
A possibilidade de fontes tipo-A1 (mantélicos) e A2 (crustais) foi testada em diagramas de EBY
(1992). A maior parte sugere fonte tipo A1, mas essa
não parece ser a mais provável. Admite-se como fonte provável a crosta continental, em ambiente póscolisional ou intraplaca. O magmatismo granítico estaria relacionado à fase final de um longo período de
alto fluxo térmico na crosta, talvez underplated por

fonte mantélica, em regime de colisão continental,
conforme modelo de EBY (1992). A provável contribuição mantélica é denunciada pelos enclaves microgranulares máficos.
Créditos deste texto:
O item 4.1, com exceção do primeiro parágrafo, foi desenvolvido por Claiton Piva Pinto,
bem como o item 4.8. Neste último foram retiradas algumas figuras e acrescida a Figura 4.63. Os
demais itens foram desenvolvidos por Frederico
Ozanam Raposo com contribuições de Alan Cardek Brunelli Gomes.
Nota: Além do programa MINPET – versão
2.02, foram utilizados, no desenvolvimento desse
capítulo, os programas: IGPET for Windows – versão
05 de 07.05.2005, NEWPET para DOS © 1987-1993 e
PETROGRAPH – versão 1.0.5 de 03.05.2005.
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5 — GEOLOGIA ESTRUTURAL E
CONTEXTO GEOTECTÔNICO
O Projeto Jequitinhonha constou da cartografia geológica em escala 1:100.000 e levantamento
de recursos minerais de uma área de 18.000 km2 no

nordeste de Minas Gerais, compreendida entre as
coordenadas 16°00’ e 17°00’ S e 40°30’ e 42°00’ W
de Greenwich (Figura 5.1).

Figura 5.1 - Localização da área do Projeto Jequitinhonha no contexto
do Orógeno Araçuaí (PEDROSA-SOARES et al., 2006).

No contexto geológico regional, a área situase no extremo norte da Província Mantiqueira de ALMEIDA et al. (1977, 1981). A Província Mantiqueira,
assim como as províncias correlatas da Borborema e
Tocantins, constitui parte de um sistema orogênico
desenvolvido entre o desmembramento do Continente Rodínia e a fusão do Gondwana Ocidental. A área
está inserida no Sistema Araçuaí, que em conjunto
com o Sistema Mantiqueira Norte (SCHOBBENHAUS;
BRITO NEVES, 2003) da Província Mantiqueira constituem o Orógeno Araçuaí, um Sistema Orogênico
Brasiliano-Panafricano que inclui os cinturões Araçuaí, W-Congo, Ribeira, Kaoko, Dom Feliciano, Damara
e Gariep (PEDROSA-SOARES et al., 2001).
O Orógeno Araçuaí tem seu limite ocidental e
setentrional no Cráton do São Francisco, estendendo-se para leste até o Oceano Atlântico. Para sul alcança o paralelo 21˚, onde tem sua passagem para o
Orógeno Ribeira marcada pela deflexão da estrutura-

ção brasiliana, da direção NNE para NE (Figura 5.1). O
Cinturão W-Congo, na África Ocidental, constitui sua
continuidade oriental, desmembrada pela abertura
do Oceano Atlântico.
A seguir, uma síntese da evolução do orógeno baseada em PEDROSA-SOARES et al. (2001, 2006,
2007) e NOCE et al. (2004, 2007):
1. Embasamento do Orógeno Araçuaí, representado
pelos complexos Guanhães, Gouveia, Porteirinha,
Mantiqueira e Juiz de Fora é arqueano e paleoproterozóico;
2. Fase rifte da bacia precursora do orógeno, a Bacia
Macaúbas, com magmatismo representado pelos
diques máficos da Suíte Pedro Lessa, granitos da
Suíte Salto da Divisa e xistos basálticos da Formação Chapada do Acauã; a sedimentação, representada por sedimentos glácio-marinhos do Grupo
Macaúbas e correlatos, se desenvolveu no intervalo 930-880 Ma;
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3. Transição fase rifte - margem passiva, representada por sedimentos glácio-marinhos do Membro
Rio Preto, Formação Chapada do Acauã, do Grupo
Macaúbas;
4. Fase de margem passiva da Bacia Macaúbas, representada por turbiditos da Formação Ribeirão
da Folha (Grupo Macaúbas) com remanescentes
de crosta oceânica; sedimentação sin-orogênica
da Formação Salinas;
5. Estágio pré-colisional do orógeno, representado
pela suíte intrusiva G1, arco magmático de margem
continental, com idade entre 630 Ma e 585 Ma;
6. Deposição, em bacia de retroarco, dos sedimentos
formadores dos atuais gnaisses migmatíticos da
área (idades entre 630 Ma e 600 Ma);
7. Estágio sincolisional representado por granitos
tipo-S, da suíte G2; a deformação e metamorfismo regionais ocorreram neste estágio, no período
585-560 Ma;
8. Estágio tardi-colisional (intervalo provável de 560
Ma a 535 Ma) representado por leucogranitos
tipo-S da suíte G3; granitos tipo-I deste estágio,
representando pulsos de magma calco-alcalino, se
posicionaram ao longo de zonas de cisalhamento
transcorrentes a oblíquas;
9. Estágio pós-colisional (530-490 Ma) representado
pelas suítes graníticas G4 e G5 nas partes internas
do orógeno e por uma clivagem de crenulação em
suas zonas externas, estas duas feições relacionadas ao colapso orogênico próprio deste estágio.
Assim, a evolução tectônica do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental teria ocorrido em cinco estágios (ALKMIM et al., 2006, 2007): 1) bacia precursora
Macaúbas; 2) convergência inicial; 3) colisão; 4) escape lateral da porção sul; e 5) colapso gravitacional. Pelas características de um orógeno confinado,
correspondendo a um grande golfo aberto para sul e
parcialmente assoalhado por crosta oceânica, a convergência das margens opostas da bacia Macaúbas
teria sido induzida à distância, com fechamento do
Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental similar ao funcionamento de um quebra-nozes. A península São Francisco teria rotacionado no sentido anti-horário contra o continente Congo (ALKMIM et al., 2006, 2007).
O registro do colapso extensional do orógeno está
bem documentado em MARSHAK et al. (2006).
5.1 - Estrutura regional
A área está localizada no extremo norte do
Orógeno Araçuaí, junto ao Cráton do São Francisco,
que define seus limites ao norte e a oeste.
Em escala regional, suas estruturas planares
têm mergulhos moderados a suaves para leste, representadas por uma foliação metamórfica e zonas

de cisalhamento dúctil de empurrão, com suas dobras associadas, com vergências gerais para oeste,
no sentido do Cráton do São Francisco. Mais para
norte, as vergências distribuem-se em leque, no
sentido NE, N, NW e W, sempre em direção frontal
aos limites do cráton. É nesta região que o Orógeno
Araçuaí está confinado pelo Cráton do São Francisco,
tendo a forma geométrica de um “U” invertido, com
fechamento para norte e abertura para sul-sudeste,
delineando as suas características de um orógeno
confinado. Esta característica geométrica peculiar
foi determinante na sua evolução cinemática, interpretada por ALKMIM et al. (2006) como uma Tectônica Quebra-Nozes, com o fechamento do orógeno
tendo sido provocado pela rotação, em sentido antihorário, do braço ocidental do Cráton São FranciscoCongo (atual Cráton São Francisco) em torno de um
eixo posicionado nesta porção setentrional. Este
fechamento ocorreu por efeito da colisão dos crátons Paranapanema, Amazônico e Kalahari contra
suas margens externas. Nesta zona restrita é que se
encontram os metassedimentos do Grupo Macaúbas, que preenchem a bacia homônima, precursora
do orógeno e instalada sobre crosta oceânica que
ocorre mais para sul (PEDROSA-SOARES et al., 2001,
2006, 2007); (ALKMIM et al., 2006). Metassedimentos da Formação Salinas, aí sobrepostos aos litotipos
do Grupo Macaúbas, estão representados por um
espesso pacote de turbiditos, metamorfisados em
fácies xisto verde a anfibolito (PEDROSA-SOARES et
al., 2007) e interpretados como preenchimento de
bacias intramontanas formadas durante os estágios
finais na história do orógeno (ALKMIM et al., 2006).
Intensa granitogênese está representada em
todas as fases de sua evolução, ocorrendo desde granitos de arco-magmático (pré-colisionais), passando
pelos tipos sincolisionais até os grandes corpos intrusivos pós-colisionais.
O metamorfismo regional alcançou a fácies
anfibolito alto, estando registrado nos xistos do Grupo Macaúbas e nos paragnaisses migmatíticos do
Complexo Jequitinhonha.
5.2 - Estrutura local
Dentro do Projeto Jequitinhonha foram cartografadas extensas áreas dominadas por metassedimentos do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas,
na sua porção ocidental, e paragnaisses do Complexo
Jequitinhonha com quartzitos da Formação Mata Escura, no lado oriental. Granitos pré- a sincolisionais,
remanescentes de um arco magmático, são restritos
e intercalados com os gnaisses do Complexo Jequitinhonha no lado oriental da área, podendo, ainda,
manter relações intrusivas com estas rochas. Grani-
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tos tipo-S sincolisionais também são de ocorrência
restrita, exceto na Folha Almenara, onde ocupam
grandes áreas. Em sua porção central e centro-oeste,
os metassedimentos são permeados por granitos
tardi- a pós-colisionais e o conjunto é intrudido por
plutões arredondados de granitos pós-colisionais,
cambrianos.
Na escala cartografada (1:100.000) observa-se
a importância do controle estrutural na distribuição
das unidades litológicas. Estas unidades constituemse de metassedimentos siliciclásticos, paragnaisses e
gerações de granitóides de idades diversas.
As estruturas mais antigas verificadas na área
estão relacionadas à tectônica tangencial da fase colisional inicial do orógeno, que marcam, em geral,
os contatos entre as unidades metassedimentares
e os corpos de granitóides pré- e sincolisionais; são

traços sinuosos, que tendem a acompanhar o perfil
topográfico como um reflexo dos baixos ângulos de
mergulho de superfícies de empurrão; estão preservadas na porção oriental da área como estruturas
em klippe em quartzitos da Formação Mata Escura.
Sucedem-se a esta deformação tangencial inicial zonas de deformação de alto ângulo, com importantes
componentes direcionais de deslocamento, em três
direções preferenciais: em torno de N-S, NE-SW e
NW-SE. Fotolineamentos com padrões de distribuição curvilineares, com formas anelares a ovaladas,
correspondem às ocorrências dos granitos pós-colisionais que dominam a metade ocidental da área (Figura 5.2). Exceto as estruturas em klippe da deformação inicial, as demais são prontamente visualizadas
em imagens de satélite e nos mapas magnetométricos analisados (Figura 5.3).

Figura 5.2 - Principais traços estruturais da área: estruturas klippe (1);
lineamentos N-S (2), NE-SW (3) e NW-SE (4); estruturas anelares (5).

Figura 5.3 - Mapa
aeromagnetométrico (derivada
vertical) com indicação dos
principais traços estruturais.
Área anômala na porção centronorte é a área de ocorrência dos
granitos pós-colisionais G5.
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A fim de facilitar a análise geométrica das estruturas levantadas no campo, a área foi dividida em
domínios estruturais, de acordo com a proposta metodológica de TURNER; WEISS (1963). Foram definidos domínios de homogeneidade estrutural para a
área, tendo como parâmetro a distribuição das foliações metamórficas medidas no campo. A Figura 5.4
mostra a distribuição destes domínios, que refletem
as superfícies iniciais de empurrão, as direções dos
principais lineamentos estruturais e os traços curvilineares de foliações comentadas acima. A divisão do
domínio B em subdomínios visou tão somente a corroborar as mudanças de direções de estruturas medidas no campo, com as observações indiretas feitas

em fotoimagens. Esta indica uma sinuosidade para
o lineamento NE-SW, de importância chave na interpretação da evolução do quadro cinemático local,
principalmente no que se refere ao posicionamento
dos granitos pós-colisionais. A subdivisão do domínio D em subdomínios foi feita com o objetivo de
mostrar que as estruturas dominantes neste domínio (Lineamentos NW-SE) se originaram inicialmente
a partir de reorientações nas atitudes de estruturas
pré-existentes. Os domínios E1, E2 e E3 foram elaborados para as estruturas anelares decorrentes de intrusões de granitos G4 pós-colisionais e os domínios
F1 e F2 para granitos pós-colisionais da suíte G5, em
lados opostos do lineamento NE-SW.

Figura 5.4 - Domínios de homogeneidade estrutural baseados nas atitudes de foliações,
para a área do Projeto Jequitinhonha.

Dados planares e lineares dos domínios individualizados foram tratados em diagramas de projeção polar
Schmidt-Lambert, com o uso do programa StereoNet.
Foram construídos diagramas de contorno para
pólos de foliação para os seis domínios propostos e
também para as lineações minerais do domínio B.
Em relação aos planos de foliação estes foram
agrupados, dentro dos domínios A, B e D em dois conjuntos: foliações de alto ângulo (com ângulos de mergulho entre 65° e 90°) e foliações de médio a baixo
ângulo (com mergulhos variando de subhorizontais a
até 65°). Este procedimento tem por objetivo procurar
demonstrar que as zonas de altos ângulos de mergulho representam a superposição de zonas de cisalhamento direcionais a uma deformação tangencial préexistente, inicialmente por rotação e translação da
foliação prévia e culminando com a total transposição
desta, num processo de deformação progressiva.
5.2.1 - Deformação tangencial
Responsável pela foliação regional impressa
nos granitóides pré- e sincolisionais e em suas en-

caixantes - os gnaisses do Complexo Jequitinhonha,
xistos do Grupo Macaúbas e Formação Salinas e
quartzitos da Formação Mata Escura - e ainda nos
leucogranitos tardi- a sincolisionais.
Os gnaisses do Complexo Jequitinhonha têm
como estrutura planar um bandamento composicional paralelizado a uma foliação, com evidências manifestas de dobramento, redobramento e transposição
(Fotografia 5.1). As estruturas transpostas são, além
deste bandamento composicional, que em geral reflete um acamamento primário, um bandamento de
veios e lentes graníticas resultantes de processo de
migmatização prévia (Fotografia 5.2). A natureza primária sedimentar do bandamento composicional é
indicada não só pela composição mineralógica global
destes gnaisses, ricos em minerais aluminosos, como
granada e cordierita, como também pela presença
de bandas de litotipos altamente refratários aos processos de granitização, deformação e metamorfismo.
Este é o caso das rochas cálcio-silicáticas, representantes de sedimentos margosos, muito freqüentes
na forma de lentes e corpos boudinados.
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Fotografia 5.1 - Figura de interferência de redobramento tipo laço
em gnaisse migmatítico do Complexo Jequitinhonha (estação JB3).

Fotografia 5.2 - Transposição de bandamento com dobras intrafoliais
reliquiares em gnaisse do Complexo Jequitinhonha (estação JB3).

Nos xistos do Grupo Macaúbas e da Formação
Salinas, a foliação metamórfica é manifestada pelo
arranjo planar das micas, não raro paralelo a subparalelo a uma estratificação sedimentar, caracterizando uma foliação plano-axial desta feição primária
dobrada. O quartzito da Formação Mata Escura desenvolve uma clivagem de fratura equivalente.
Nas rochas granitóides pré- a sincolisionais,
esta foliação é de natureza protomilonítica a milonítica, pervasiva, mas desenvolvida com maior in-

tensidade junto às bordas dos corpos, no contato
com as encaixantes. Seu caráter milonítico é caracterizado pela estrutura anastomosada da foliação
e pela abundância de fitas de quartzo (quartz ribbons), formas ocelares de porfiroclastos de feldspatos (estrutura augen), quando presentes, granadas ocelares e ou rotacionadas e foliação de micas.
Estes granitóides, que ocorrem preferencialmente
no extremo leste da área, mostram um padrão de
distribuição espacial parcialmente controlado pela
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deformação tangencial, sendo, portanto, tectônicos
os seus contatos com as unidades metassedimentares encaixantes. Estes são, em geral, ao longo de zonas de cisalhamento contracional, de empurrão ou
reversas, com evidências freqüentes de importante
componente direcional.
Em cortes da rodovia Joaíma-Felizburgo (estação AC13) é bem evidente esta tectônica tangencial
em quartzitos da Formação Mata Escura onde ocorrem zonas de cisalhamento, onde zonas sigmoidais
(rampas) são limitadas por outras subhorizontais
(pisos), com atitudes de 315/30 e 310/10, respecti-

vamente, em uma geometria em duplex. Estrutura
similar pode ser observada em outros locais (por
exemplo, na estação AC41), onde um sistema sigmoidal de foliações, representando pares de foliação S/C,
desenvolve rampas de empurrão de atitude 090/20
com transporte de massa de E para W (Fotografia
5.3). Estes mesmos quartzitos, a NNW de Felizburgo
(estação AC16), mostram padrão de redobramento
em domo-e-bacia, com as dobras mais proeminentes
de eixos N-S subverticais (Fotografia 5.4) redobradas
ortogonalmente por dobras com superfície axial também subvertical.

Fotografia 5.3 - Sistema sigmoidal de foliações, representando pares de foliação S/C,
desenvolvendo rampas de empurrão com transporte de massa de E para W (estação AC41).

Fotografia 5.4 - Dobra com superfície axial de direção N-S em quartzito,
vista em corte ortogonal ao eixo (estação AC16).

A oeste da área, nas regiões ao norte e noroeste de Virgem da Lapa e Coronel Murta, PEDROSA-SOARES (1997) define um domínio destas
estruturas, denominado “Domínio Estrutural Santana-Baixo Rio Vacaria”. Este é caracterizado por
trend estrutural NNE, com mergulhos baixos da

foliação mais frequentes que os médios e lineações de estiramento/mineral com caimentos para
leste e obliquidades geralmente altas a down-dip.
Seu limite aproximado, a sudeste, é no lineamento Virgem da Lapa, pertencente ao sistema de lineamentos NE-SW.
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5.2.2 - Lineamentos N-S
Estes lineamentos, submeridianos, com variações para NNE e NNW, ocorrem preferencialmente no
extremo leste da área (folhas Rio do Prado e Almenara) e também na sua porção centro-sul (Folha Joaíma).
Seus traços são evidentes principalmente em mapas
magnetométricos de Sinal Analítico e Derivada Vertical
(Figura 5.3), mas também visíveis em fotoimagens. São
lineamentos muito retos e contínuos que definem um
trend segundo o qual tendem a se orientar os corpos
granitóides pré- e sincolisionais aí aflorantes. Estas características sugerem tratar-se de zonas de cisalhamento de alto ângulo, que são aparentemente truncadas
e defletidas por lineamentos de direção NE-SW, que
cortam a área diagonalmente em sua porção central.
Diques de rocha básica, preenchendo estas estruturas,
ocorrem na Folha Rio do Prado (parte sudeste da área)
e são interpretados como de idade mesozóica.
Na área do projeto, em escala de afloramento,
a evidência destes lineamentos está representada nas
atitudes de foliações de alto ângulo, com direções gerais N-S, medidas nos gnaisses bandados do Complexo
Jequitinhonha, em quartzitos da Formação Mata Escura e eventualmente em granitos pré- e sincolisionais.
Na estação AC210 na Fazenda Graciosa (Folha Almenara) ocorrem bandas de cisalhamento de direções
N-S, com deslocamentos transcorrentes sinistrais impressas na foliação de gnaisse granatífero do Complexo Jequitinhonha, que no local mostra padrão de redobramento em domos e bacias, com as dobras mais
proeminentes, abertas, com eixos de atitudes 080/35,
com ondulações transversais.
Estes lineamentos são mais notáveis imediatamente ao sul da área, também com registro marcante em mapas aerogeofísicos de Sinal Analítico e

Derivada Vertical. Na Folha Águas Formosas, ao sul
da Folha Rio do Prado (lado oriental da área), são
reconhecidos como um sistema de zonas de cisalhamento de alto ângulo com direção geral NNE e mergulhos de 60° a 80° para sudeste (FONTES, 1997); na
região de Machacalis, este autor descreve um destes
lineamentos como uma zona de cisalhamento com
movimento direcional dextral.
Ainda na Folha Águas Formosas, nas regiões de
Bertópolis e de Águas Formosas, estas zonas de cisalhamento fazem o contato dos corpos granitóides sin- a
tardi-tectônicos com os gnaisses kinzigíticos do Complexo Jequitinhonha, mostrando claramente o controle que esta deformação exerce no arranjo geométrico
destes granitos e suas encaixantes. Os corpos granitóides mostram-se, portanto, alongados, fortemente
foliados e até bandados, com mergulhos fortes a subverticais, alinhados e controlados por este sistema de
lineamentos. Este controle é, entretanto, parcial pois
o arranjo geométrico foi controlado inicialmente por
frentes de empurrão, decorrentes da deformação tangencial do processo de colisão, marcando os contatos,
notoriamente entre os gnaisses Jequitinhonha e quartzitos Mata Escura (estruturas em klippe), cartografados
na porção centro-oriental da área.
Estas características sugerem tratar-se de deformação progressiva, inicialmente com vetores tectônicos orientados em posição frontal às frentes de
empurrão com rotação progressiva destes vetores em
sentido anti-horário, conjugada com o empinamento
das superfícies de cisalhamento já nos estágios finais
do transporte de massa. Este transporte foi no sentido
sudeste-noroeste, indicado pelas vergências gerais de
dobras assimétricas e das próprias características das
zonas de cisalhamento (empurrões/transcorrências)
com mergulhos para leste (Figura 5.5).

Figura 5.5 - Desenho esquemático ilustrativo do processo de transposição
da foliação metamórfica inicialmente da baixo ângulo da deformação tangencial.
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A evidência da deformação progressiva
pode ser visualizada nas imediações de Almenara,
em extensa exposição de gnaisse migmatítico do
Complexo Jequitinhonha (estação JB3). Neste local, a foliação (S1) e o bandamento gnáissico (S0)
estão paralelizados e com atitude média 100/40.
O bandamento gnáissico (S0) transposto é marcado por variações composicionais onde ocorrem
intercalações lenticulares, boudinadas de rocha
cálcio-silicática; a foliação interpretada como S1
é marcada por forte orientação planar de micas e
pelas bandas e lentes de leucossomas quartzo-feldspáticos transpostos; o caráter de transposição

do bandamento está registrado nas freqüentes
dobras isoclinais intrafoliais, com flancos estirados
e rompidos, dos níveis de leucossoma (Fotografia
5.2). A foliação S1 é plano-axial destes dobramentos com formação de milonitos em faixas de maior
intensidade de deformação marcando as frentes
de empurrão da primeira fase de deformação.
Redobramento coaxial tipo-laço é indicado por
figura de interferência (Fotografia 5.1) ou por incongruência de dobras parasíticas (Fotografia 5.5).
Localmente observam-se também figuras de interferência tipo-bumerangue, sugerindo variações de
orientação dos tensores da deformação.

Fotografia 5.5 - Redobramento evidenciado por dobras parasíticas com
geometria incongruente com a dobra maior (estação JB3).

As mudanças de atitudes nos eixos de dobramentos, em uma mesma exposição, com eixos com
caimentos variando desde 30°SE a até subverticais
são também indicadores destas variações nos campos de tensão. Redobramento tipo domo-e-bacia,
tendo associadas bandas de cisalhamento N-S, foi
verificado na Fazenda Graciosa (estação AC210),
descrito anteriormente. Todas estas características,
como redobramentos com variações no tipo de interferência, mudanças de atitudes de eixos de dobras e a presença de bandas de cisalhamento associadas são, mais uma vez, indicadores de variações
nas direções dos campos de tensões, o que aponta sempre para uma deformação progressiva, com
transposição e reorientação, por rotação e translação, das estruturas prévias, originalmente com baixos ângulos de mergulho da deformação tangencial
(empurrões) para a posição próxima a N-S subvertical e com componente transcorrente. A reorientação das foliações de baixo ângulo pré-existentes
para um paralelismo com as direções de alto ângulo

é sugerida nos estereogramas (Figura 5.6) construídos para foliações do Domínio Estrutural A (Figura
5.4), que é a área mais representativa das estruturas relacionadas a este sistema.
Os lineamentos N-S são regionalmente correlacionáveis ao “Alinhamento Itambacuri-Padre
Paraíso” de SILVA et al. (1987). Estes autores descrevem a estrutura como “um sistema de falhas
de orientação NNE-SSW, tendo mergulhos fortes”.
Este sistema se estende de sul para norte, desde
os arredores de Teófilo Otoni até a região de Almenara, onde é interrompido pelo lineamento NE-SW
do rio Jequitinhonha.
5.2.3 - Lineamentos NE-SW
Um importante lineamento deste sistema
corta diagonalmente toda a área do projeto em sua
porção mediana (Figura 5.2), com notável evidência
nos mapas magnetométricos do Sinal Analítico e Derivada Vertical (Figura 5.3). O trecho do rio Jequiti-
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Figura 5.6 - Estereogramas para pólos de foliação do Domínio A, representativos dos Lineamentos N-S. (A) Foliações de
baixo ângulo; (B) Foliações de alto ângulo a verticais.

nhonha que corta a área está encaixado no domínio
deste lineamento, em área de ocorrência de xistos
da Formação Salinas e do Grupo Macaúbas, onde o
relevo é bastante dissecado, dificultando a identificação de seu traço em imagens de sensores remotos.
Entretanto, é possível a visualização de fotolineamentos que representam traços da foliação subvertical de camadas mais arenosas dos metassedimentos
das duas unidades. É uma estrutura de extensão regional, denominada de “Alinhamento Itinga-Jequitinhonha” por SILVA et al. (1987), que o caracterizam
como “uma feição ruptural relacionada a movimentos tangenciais responsáveis pela formação de falhamentos inversos e direcionais”. No extremo sudeste
da área há indícios, embora pouco consistentes, da
existência de outro lineamento pertencente a este
sistema NE-SW.
Dentro da área, os indícios desta deformação
podem ser observados em corte da rodovia Araçuaí-Itinga (estação VP9). Neste local afloram xistos da
Formação Salinas com foliação de atitude 140/70,
onde zonas de concentração de deformação (superfícies C de cisalhamento) limitam clivagens de fratura oblíquas (superfícies S) em bandas mais arenosas
dos metassedimentos. Estes pares conjugados de
foliações S/C, embora localizados, indicam tectônica inversa de alto ângulo, com transporte no sentido NW (SANTOS, 2005). Na região de Itinga (estação
CL17), biotita xistos do Grupo Macaúbas mostram
a foliação (S1) coincidente com acamamento (S0)
estruturados em dobras abertas a fechadas, com
superfícies axiais subverticais, de direção azimutal
040, paralelas ao trend geral do lineamento. Na localidade de Piauí, nas margens do rio homônimo
(estação VP148), a foliação do xisto da Formação
Salinas tem atitude 310/50 e exibe ondulações com
formas sugestivas de interferência de dobramentos

do tipo domos-e-bacias (SANTOS, 2005). Feições similares ocorrem próximo ao contato com corpos de
granitos intrusivos (Folha Itaobim), sugerindo que,
pelo menos em parte, o redobramento possa estar
associado aos esforços oriundos destas intrusões.
Em escala regional, a relação deste lineamento com
os lineamentos N-S, em conjunto com seu traço sinuoso em “z” aberto e o posicionamento de grandes corpos arredondados de granitos pós-colisionais nesta zona são sugestivos de uma componente
direcional de movimento dextral.
Os domínios estruturais B e C (Figura 5.4) foram delimitados ao longo das áreas de influência
dos dois lineamentos deste sistema, com este último
ocorrendo de forma discreta no extremo sudeste da
área. O domínio B foi subdividido nos segmentos B1
(oeste), B2 (central) e B3 (leste) e foram construídos
diagramas para os pólos de foliação de médio a baixo
ângulo (de 0° a 65° de mergulho) para cada um deles
e para foliações de alto ângulo (de 65° a 90° de mergulho) para o lineamento como um todo (Figura 5.7).
O objetivo deste tratamento é não só ratificar, a partir
dos dados de campo, o caráter sinuoso de seu traçado como, principalmente demonstrar a participação
da foliação de baixo ângulo pré-existente na geração
deste lineamento, com verticalização, transposição
e geração de milonitos na sua faixa central (Figura
5.7D). As poucas lineações minerais/estiramento
medidas no campo estão representadas no estereograma da Figura 5.7E. No subdomínio B1, segmento
sudoeste do lineamento dentro da área, observa-se
que estas lineações podem ser de baixo ou alto rake
(Figura 5.7A), ou seja, variam de down dip a quase
direcionais; em relação às zonas de alto ângulo, as
lineações mostram posições intermediárias (Figura
5.7D). Estas características sugerem deslocamentos
oblíquos com importante componente direcional
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nestas zonas de deformação. Componente direcional dextral combinada com lineações minerais/
de estiramento com caimentos para o quadrante
norte (ver Figura 5.7) indicam soerguimento do

bloco situado ao sul do lineamento, onde afloram
granitos pré- a sincolisionais e os gnaisses migmatíticos de alto grau de metamorfismo do Complexo
Jequitinhonha.

Figura 5.7 - Estereogramas para pólos de foliação dos Domínios B e C, representativos dos Lineamentos NE-SW.

Assim, fica caracterizado o segmento do Lineamento Itinga-Jequitinhonha dentro da área,
com um traçado sinuoso, encurvado para SW, a
oeste, e para NE, a leste, cuja geometria combinada com o movimento direcional dextral propos-

to foi responsável pela geração de espaço (release bends) em seu segmento central. Neste local
se posicionaram os grandes corpos ovalados de
granitos pós-colisionais, como o Granito Medina
(Figura 5.8).
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Figura 5.8 - Desenho esquemático interpretativo da colocação de granitos G5 na região de Medina.

As características acima apontam para deformação dúctil progressiva, inicialmente por um processo de
transposição das foliações pré-existentes de baixo a alto
ângulo (relacionadas à formação dos lineamentos N-S)
através de movimentos de translação e rotação. Na sequência do processo formaram-se as zonas de milonitos em faixas de maior concentração da deformação,
definindo as zonas lineares NE-SW (Figura 5.7A a D).
A relação entre estes dois sistemas, com os
lineamentos NE-SW sucedendo-se aos lineamentos
N-S, é visível na porção centro-sul da área (Figura
5.2) e também a oeste, na região de Araçuaí, onde
PEDROSA-SOARES (1997) define os domínios estruturais Posses (DP), Santana-Baixo Vacaria (DSBV) e
Araçuaí-Minas Novas (DAMN). Os dois primeiros
representam áreas onde as foliações são de baixo ângulo, de direções gerais N-S e com mergulhos
para leste, tendo associadas falhas de empurrão em
rampas oblíquas e frontais. Estas estruturas estão
truncadas e defletidas pelas estruturas do Domínio
Araçuaí-Minas Novas, cujas foliações têm trend geral NE-SW, estão verticalizadas na porção central do
domínio e com fortes mergulhos para quadrantes
opostos nas porções externas; as lineações minerais
são oblíquas a subhorizontais e raras as dobras com
eixos de caimentos médios a altos. Estas características, em conjunto com os marcadores cinemáticos
observados, levaram o autor a interpretar este domínio (DAMN) como uma “estrutura em flor” (RAMSAY;
HUBER, 1987), com componente direcional de movimento dominantemente dextral e componente inversa evidenciando transporte de massa para NW e
SE, respectivamente nas porções ocidental e oriental
do domínio. A estrutura é um prolongamento para
sudoeste do lineamento em questão.

ALKMIM et al. (2006) denominam esta estrutura de “Corredor Minas Novas” (Minas Novas
corridor) descrevendo-a como uma ampla zona de
cisalhamento direcional dextral com 150 km de extensão, no interior da qual a foliação dominante é
uma xistosidade de direção NE com mergulho forte a
vertical, com lineações de estiramento nestes planos
de foliação com rakes médios de 30° para nordeste.
Regionalmente, os “Alinhamentos Frei Inocêncio-Ataléia e Ipanema-Nova Venécia” (SILVA et al.,
1987), que ocorrem fora da área, mais para sul, são
correlatos e atribuídos ao mesmo sistema por estes
autores. MONTEIRO; BALTAZAR (2001) definem a deformação responsável por estes lineamentos como
de natureza dúctil, milonítica, não-coaxial, concentrando-se em estreitas faixas lineares de direção geral NE-SW, com fortes mergulhos preferencialmente
para NW, com lineações minerais oblíquas a subhorizontais. Em vista destas observações, o sistema
de lineamentos NE-SW, pelas suas características e
relações de corte com o sistema N-S, é interpretado
como um conjunto de falhas direcionais, do tipo tear
faults relacionadas ao avanço diferencial das frentes
de empurrão da deformação tangencial inicial do
processo de colisão do orógeno. Interpretação similar é sugerida por SILVA et al. (1987) e MONTEIRO;
BALTAZAR (2001).
5.2.4 - Lineamentos NW-SE
Lineamentos deste sistema ocorrem de forma
discreta no extremo nordeste da área onde interceptam e deslocam o lineamento Itinga-Jequitinhonha
(Figura 5.2). Representam uma extensão para sudoeste de um feixe de lineamentos direcionais de trend
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NW-SE que ocorrem entre Salto da Divisa e Itapebi.
Nesta última localidade recebem a denominação de
Zona de Cisalhamento Itapebi (ALKMIM et al., 2006).
Segundo estes autores, esta é a estrutura central de
uma zona transpressional dextral que delineia a borda setentrional do Orógeno Araçuaí, cortando o embasamento arqueano, os granitos anorogênicos de
880 Ma de Salto da Divisa e os gnaisses do Complexo
Jequitinhonha. Lineações e estruturas S-C sugerem
que o cisalhamento dextral da Zona de Cisalhamento Itapebi foi posteriormente reativado com sentido
de movimento sinistral-normal (ALKMIM et al., 2006).
A leste da área, ARAÚJO (2000) descreve a extensão
destas estruturas para as regiões das folhas Jacinto e
Salto da Divisa (1: 100.000) como extensos feixes de
lineamentos e falhas NW que, em parte, definem contatos tectônicos, com uma foliação de atitude média
em torno de 040-050/80, com cinemática sugestiva de
movimentos dextrais, embora “as poucas medidas de
lineação mineral/estiramento, com altos ângulos de
caimento, não caracterizem transcorrências puras”.
No extremo sudeste da área (Folha Rio do Prado) alguns lineamentos com direção NW-SE podem ser correlacionados a este sistema (Figura 5.2).

Dentro da área, em escala mesoscópica, sua
manifestação se faz através de foliação milonítica
subvertical de direção NW-SE nos gnaisses do Complexo Jequitinhonha indicando sua natureza dúctil.
Entretanto, a segmentação e deslocamento que proporcionam no Lineamento Itinga-Jequitinhonha indicam uma reativação em níveis crustais superiores, já
em regime rúptil.
Foram identificados dois domínios de homogeneidade estrutural relativos a estes lineamentos, os domínios D1 e D2 contíguos (Figura
5.4). Estereogramas foram elaborados para foliações destes dois domínios e corroboram as
características descritas acima para os mesmos,
como zonas com foliação de alto ângulo de mergulho, com trend geral em torno de E-W e atitudes médias 040/72 no domínio D1 e 350/85 no
domínio D2; as foliações de médio/baixo ângulo
medidas em ambos os domínios mostram direções similares e mergulhos para o mesmo quadrante norte (Figura 5.9). Estas características
sugerem processo de transposição da foliação
de baixo ângulo na implantação destas zonas de
cisalhamento NW-SE.

Figura 5.9 - Estereogramas para pólos de foliação dos domínios D1 e D2, representativos dos Lineamentos NW-SE.
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5.2.5 - Lineamentos curvilineares
As principais áreas de ocorrência deste tipo
de lineamento estão situadas nas porções oeste e
centro-norte da área (Figura 5.2), a primeira relacionada à colocação dos granitos tipo-S, pós-colisionais,
da Suíte G4 e esta última relacionada a intrusões de
granitos também pós-colisionais da Suíte G5. Correspondem aos domínios estruturais E e F da Figura 5.4.
São feições lineares ovaladas a circulares marcadas,
em imagens de sensores remotos, por padrões de
drenagem e de relevo (quebras de relevo positivas
e negativas), que representam traços das foliações
secundárias das rochas encaixantes e também das
foliações de fluxo destes granitos. Estas características podem ser visualizadas nos estereogramas das

Figuras 5.10 e 5.11, a primeira mostrando os pólos de
foliações metamórficas das encaixantes e de foliações
de fluxo de granitos G4 e esta última para as mesmas
estruturas relacionadas à colocação dos granitos G5.
O padrão similar dos dois tipos de foliação, paralelo e
subvertical, e a tendência de sua distribuição por todo
o entorno dos estereogramas, especialmente para os
granitos G5, corrobora a interpretação de colocação
destes granitos como corpos intrusivos verticais de
formas elípticas a circulares. Sua relação com os lineamentos estruturais NE-SW que cortam a área diagonalmente, principalmente em relação aos granitos G5
parece evidente, com a colocação destes granitos em
zonas extensionais posicionadas junto a sinuosidades
destes lineamentos (release bends), interpretados
como essencialmente direcionais dextrais.

Figura 5.10 - Estereogramas para pólos de foliação do Domínio E (subdomínios E1, E2 e E3),
representativos das estruturas anelares relativas a intrusões de granitos G4.
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Figura 5.11 - Estereogramas para pólos de
foliação metamórfica e de fluxo do Domínio
F (subdomínios F1 e F2), representativos das
estruturas curvilineares relativos a intrusões
de granitos G5.

5.2.6 - Deformação rúptil
Evidências de deformação rúptil a dúctilrúptil na área são descritas por SANTOS (2005)
na porção oriental da área em gnaisses do Complexo Jequitinhonha e quartzitos da Formação
Mata Escura. Segundo o autor, nestes quartzitos,
em cortes da rodovia Jequitinhonha-Almenara, as
estruturas mais marcantes são duplexes de cavalgamento subhorizontal, com transporte tectônico
para SE, em um sistema de falhas subhorizontais
(pisos) e falhas sigmoidais (rampas) com atitudes
em torno de 330/35 (Fotografias 5.6 a, b). Nos arredores de Almenara (estação CP305) observa-se
superfície de falha com atitude 315/35 com estrias
ao longo do mergulho.
Em corte da rodovia BR116, ao norte de
Itaobim, SANTOS (2005) relata vários sistemas de
juntas e falhas verticais de direção N-S, estas com
estrias e steps indicativos de transcorrências, ora
sinistrais, ora dextrais (estação CP125).

Fotografia 5.6 - Cavalgamentos com geometria
em duplex (a) com detalhe de pisos e rampas (b).
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6 — GEOQUÍMICA PROSPECTIVA
6.1 - Introdução
Esta campanha de levantamento geoquímico
abrangeu as folhas Almenara, Comercinho, Itaobim,
Jequitinhonha, Joaíma e Rio do Prado, na escala
1:100.000.
Houve 6 campanhas de amostragem, com duração de 20 dias cada, realizadas por 4 equipes, contabilizando um total de 11 meses para a conclusão da
etapa de campo. Nesta etapa foram realizadas coletas de amostras nas 697 estações programadas para
sedimentos ativos de corrente, em 32 das quais, aleatoriamente distribuídas, foram coletadas duplicatas
de campo e em 132 estações, em drenagens de ordem mais elevada, procedeu-se a coleta de concentrado de bateia para estudo mineralógico.
O planejamento da amostragem nas diversas
microbacias baseou-se na sua distribuição regional,
sendo englobada a diversidade de tipos litológicos.
De modo geral, predominaram as estações de amostragem cuja área de influência ocupava uma dimensão inferior a 100 km2. Algumas estações de amostragem foram mais restritas, abrangendo uma área
de cobertura em torno de 10 km2, estando estrategicamente posicionadas a fim de conhecer o comportamento geoquímico dos elementos e suas possíveis
respostas com as mineralizações típicas ocorrentes
nessa região, quais sejam, as mineralizações de Li em
pegmatitos, ocorrendo, predominantemente, no sudoeste da área, no Campo Pegmatítico de Itinga.
6.2 - Metodologia
6.2.1 - Trabalhos de campo

dura nas drenagens com o objetivo de se obter uma
melhor representatividade da amostragem.
As amostras de concentrados de bateia foram
coletadas nos trechos da drenagem com concentradores naturais (curvas, corredeiras, etc), onde
foi realizado o levantamento mineralométrico. Tal
levantamento complementa o estudo das áreas da
bacia do Jequitinhonha, revelando possíveis minerais-guias que poderão auxiliar na avaliação das
potencialidades minerais da região. Contudo, faz-se
ressalva neste tipo de levantamento por concentrados de minerais pesados, levando-se em conta,
mais preponderantemente, que determinados minerais são essencialmente leves e outros possuem
densidades intermediárias, como o berilo, os minerais de lítio (petalita e ambligonita) e os mineraisgemas, os quais são importantes e típicos nas áreas
de pegmatitos.
Os mapas de serviço foram previamente elaborados e corrigidos no campo nos casos de impossibilidade de amostragem, com a substituição por
outra estação (por exemplo, em locais com novos
açudes a estação foi transferida para um local a montante do mesmo).
Em 32 estações aleatoriamente distribuídas foram coletadas duplicatas de campo das amostras de
sedimento de corrente para teste de variância. Todas
as informações de campo das amostras de sedimento ativo de corrente e de concentrados de bateia foram registradas em formulário próprio (caderneta de
campo de geoquímica) para posterior arquivamento,
junto com os resultados analíticos, na base de dados
geoquímicos da CPRM no GEOBANK.
6.2.2 - Análises das amostras

A distribuição das estações de amostragem
obedeceu aos critérios determinados pela metodologia de mapeamento geoquímico dos levantamentos geológicos regionais, obtendo-se uma densidade
de amostragem de 1 amostra/25 km2 para sedimentos de corrente (697 amostras) e de 1 amostra/133
km2 para concentrado de bateia (132 amostras). Tais
distribuições visaram, dentro de um padrão regular,
abranger a maior quantidade de território possível,
ou seja, a área estimada para folhas do corte de
250.000, aproximadamente 18.000 km2.
As amostras de sedimento ativo de corrente
foram coletadas, de forma composta, no canal ativo
da drenagem, em trechos mais retilíneos, em 5 a 10
porções e num raio máximo de 50 m. Estes múltiplos
pontos de coleta envolveram uma expressiva varre-

6.2.2.1 - Sedimentos de corrente
As amostras de sedimentos foram enviadas
para análise no ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS
Ltda, e obedeceu ao seguinte processo analítico:
Secadas a 60°C e peneiradas a 80 mesh.
Pulverizadas e digeridas com água régia (0,5 g
com 3 ml 2-2-2 HCl-HNO3-H2O a 95°C por uma hora,
diluída para 10 ml).
Analisadas para 53 elementos traços por ICPMS e ICP-AES
Au, Ag, Al*, As, B*, Ba*, Be*, Bi, Ca*, Cd, Ce*,
Co, Cr*, Cs*, Cu, Fe*, Ga, Ge*, Hf*, Hg, In, K*, La*,
Li*, Mg*, Mn*, Mo, Na*, Nb*, Ni*, P*, Pd*, Pt*, Pb,
Rb*, Re, S*, Sb, Sc*, Se, Sn*, Sr*, Ta*, Te, Th*, Ti*,
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Tl, U*, V*, W*, Y*, Zn, Zr*. A solubilidade dos elementos assinalados (*) será limitada pelas espécies
minerais presentes.
6.2.2.2 - Concentrados de bateia
As amostras são inicialmente secadas e, após
sofrerem separação em líquido denso (bromofórmio), as alíquotas formadas pelos minerais de densidade abaixo de 2,97 foram descartadas. Os minerais
ditos “pesados” foram, então, encaminhados para
a separação magnética, utilizando-se um separador
FRANTZ. As frações obtidas seguiram para o estudo
analítico através de lupa binocular e microscópio.
6.3 - Resultados obtidos
6.3.1 - Sedimentos de corrente

6.3.1.1 - Análise de variância
Utilizando-se das amostras duplicatas (32 pares
de amostras), foi elaborada uma matriz de trabalho
para o cálculo da variância. Adotou-se o teste t-student,
ou teste das pequenas amostras, para estabelecer a
confiabilidade dos resultados analíticos. De acordo com
os resultados obtidos, mostrados na Tabela 6.1, a hipótese nula para as populações originais e réplicas serem
iguais foi aceita a um nível de significância de 95% para
a quase totalidade dos elementos.
Os elementos W, Ta, Ge, Re, Pd e Pt se encontram abaixo do limite de detecção, logo, o teste de
variância para os mesmos foi invalidado. O Sb, detectado em apenas 5 amostras, apresenta valores próximos ao limite de detecção, logo, teve sua hipótese
rejeitada. O Au, pelo seu próprio tipo de distribuição,
de difícil homogeneização, também teve seu teste
rejeitado ao nível de significância adotado.

Tabela 6.1 - Teste de variância (Teste-t de Student) para os elementos analisados.

6.3.1.2 - Sumário dos estimadores
Foram selecionados 46 elementos para o
tratamento estatístico convencional (Ag, Al, As,
Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga,
Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb,
Rb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Zn, Zr),
com seus estimadores dispostos na Tabela 6.2. Os

elementos que mostraram baixo limite de detecção, a saber, Ge, Pt, Re, Ta, Te e W, estão apresentados à parte (Tabela 6.3). O elemento Pd não
apresentou nenhuma amostra acima de seu limite
de detecção, portanto, não foi colocado na Tabela
6.3. Estes últimos elementos mencionados não serão considerados nos tratamentos estatísticos que
exijam correlações de valores.
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Ressalta-se que nas Tabelas 6.2 e 6.3, a
coluna que descreve o grau de detecção apresenta o valor total de 707 amostras, porém, foi
apresentado como o número total de amostras

de sedimentos coletadas o valor de 697. Isto se
deve ao fato de algumas amostras possuírem alíquotas A e B, logo, aumenta-se a quantidade de
amostras.

Tabela 6.2 - Sumário estatístico dos elementos selecionados.

Tabela 6.3 - Sumário estatístico dos elementos não selecionados.
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6.3.1.3 - Gráficos Box & Whiskers
Foram elaborados gráficos do tipo Box &
Whiskers para mostrar a amplitude dos valores
dos elementos analisados, apresentando a média
e desvio padrão dos mesmos. Houve a elaboração
de cinco gráficos (Figuras 6.1, 2, 3, 4 e 5), onde os
elementos neles contidos correspondem a valores
semelhantes, entretanto, com diferentes unidades
de grandeza (por exemplo, Ag, que se apresenta

em ppb, está no mesmo gráfico com Zn, que, por
sua vez, possui unidade em ppm). Para melhor elucidar tal distribuição dos elementos nos gráficos, a
Tabela 6.4 mostra os elementos e suas respectivas
unidades, seja ppb, ppm ou %. O quinto gráfico
foi dedicado somente ao Mn, por possuir valores
muito acima dos demais (acima de 1000 ppm). A
ausência do elemento Pd nos gráficos se justifica
pelo fato deste não ter valores superiores ao seu
limite de detecção (10 ppb).

Tabela 6.4 - Elementos analisados e suas respectivas unidades de grandeza.

Figura 6.1 - Amplitude dos valores de Mo, Au, Cd, Sb, Bi, W, Tl, Se, Te, Ge, Hf, Nb, Ta, In, Re, Be e Pt.
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Figura 6.2 - Amplitude dos valores de Cu, Pb, Ni, Co, As, U, B, Sc, Ga, Cs, Sn, Zr, Y e Li.

Figura 6.3 - Amplitude dos valores de Zn, Ag, Th, Sr, V, La, Cr, Ba, Hg, Rb e Ce.
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Figura 6.4 - Amplitude dos valores de Fe, Ca, P, Mg, Ti, Al, Na, K e S.

Figura 6.5 - Amplitude dos valores de Mn.
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6.3.1.4 - Anomalias geoquímicas
Para a seleção de anomalias, foram estimados
os valores limiares (Tabela 6.5) de todos os elementos selecionados para o tratamento estatístico convencional a partir do produto da média geométrica
(MG) e o quadrado do desvio geométrico (DG), o qual
representa o limite superior do background regional
e que define amostras anômalas, ou seja, maiores
que o valor limiar.
Valor Limiar = MG x (DG)2

Dentre os elementos escolhidos, foi feita outra
seleção a partir da expectativa metalogenética para
os objetos geológicos mapeados na área, os quais serão mostrados no item 6.4.2. A Tabela 6.6 mostra as
amostras que apresentaram anomalias geoquímicas
dentre os elementos selecionados.
Este tipo de critério para a seleção de anomalias geoquímicas não é o ideal, pois o aconselhável
seria selecionar os valores limiares, elemento por
elemento, dependendo do tipo da distribuição dos
mesmos (se normal ou não). Entretanto, este método foi aplicado por ser mais prático, pela grande
quantidade de elementos selecionados.

Tabela 6.5 - Valores limiares para os elementos selecionados.

6.3.2 - Concentrados de bateia
As Tabelas 6.7 e 6.8 apresentam respectivamente a legenda das siglas dos minerais presentes
na Tabela 6.8 e os destaques mineralógicos da região em estudo, mostrando minerais com potencial
econômico e os demais minerais presentes nos concentrados de bateia. Os minerais de ferro, a saber,
magnetita, hematita, ilmenita e limonita, apesar de
abundantes, foram descartados por não possuírem
significância regional.
Os destaques aqui apresentados são, predominantemente, reflexos dos depósitos pegmatíticos presentes principalmente na Folha Itaobim, no sudoeste da área de estudo, mostrando
minerais de Li, no caso, o espodumênio, presente
em 60% das amostras selecionadas para concentrado de bateia; ambligonita e lepidolita ocorrem em poucas amostras, sendo a primeira mais

escassa que a segunda. Esses minerais ocorrem
em paragêneses com cassiterita e turmalina, com
a cassiterita se apresentando em apenas duas
amostras. A escassez deste mineral pode se dever
à sua característica de mineral resistato. Ele tende
a permanecer no produto de alteração das rochas
encaixantes aos veios, concentrando, então, em
níveis residuais (in situ), não aparecendo com freqüência nas amostras de sedimentos de corrente. Por outro lado, a turmalina apresenta grande
distribuição e, em várias amostras, mostra-se em
abundância (25 – 50%). O mineral scheelita ocorre tanto em veios pegmatíticos quartzosos quanto
em rochas cálcio-silicáticas intercaladas nos xistos da Formação Salinas e do Grupo Macaúbas.
A Figura 6.6 mostra a distribuição dos mineraisminérios ao longo da área. Nota-se que os minerais de Li, com destaque para o espodumênio, se
distribuem amplamente por toda a área.
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Tabela 6.6 - Principais anomalias geoquímicas presentes na área em estudo.

Tabela 6.7
- Legenda
dos minerais
citados na
Tabela 6.8.
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Tabela 6.8 - Destaques mineralógicos da área amostrada.
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Figura 6.6 - Distribuição dos minerais-minérios na área em estudo, resultantes dos concentrados de bateia.

6.4 - Interpretação dos dados geoquímicos
Por se tratar de amostras de sedimentos de
corrente, os elementos químicos aqui apresentados
devem ser analisados sob influência do meio em
que se apresentam. Neste caso, o ambiente exógeno ou supergênico terá a influência direta sobre os
sedimentos, principalmente no ambiente aquoso,
devido à decomposição (intemperismo) química dos
minerais sob influência da água. Em geral, nos sedimentos de corrente, os processos geoquímicos mais
corriqueiros envolvendo os elementos químicos, em
especial os metais, são: 1) a adsorção de metais em
argilas, óxidos-hidróxidos de Fe e Mn e matéria orgânica, 2) a co-precipitação de metais com os próprios
óxidos-hidróxidos de Fe e Mn e 3) complexação de
metais a outros compostos presentes na água, formando fases coloidais, sabendo que tais fenômenos
ocorrem em diferentes faixas de pH e Eh das águas.
Entretanto, por ocorrerem em ambiente
aquoso, tais processos são dependentes da pluviosidade regional, que, por sua vez, dependerá do clima
da região. Este fator será de crucial importância na
interpretação dos dados geoquímicos de sedimento
de corrente, pois a predominância no tipo de intemperismo (se químico ou físico) influenciará no tipo

de dispersão dos sedimentos nas drenagens. Esta
pode ser classificada como dispersão hidromórfica
e dispersão clástica. A primeira é caracterizada pela
ocorrência em regiões com alta pluviosidade, onde
há a predominância do intemperismo químico sobre
o físico, fazendo com que os argilominerais sejam
as fases minerais mais importantes, devido à maior
decomposição mineral pela percolação de água no
ambiente. Já a dispersão clástica se caracteriza por
sua ocorrência em regiões com baixa pluviosidade
(drenagens intermitentes), onde as paragêneses minerais da geologia da área em estudo serão as fases
mais importantes, pois o tipo de intemperismo predominante é o físico, ou seja, não haverá decomposição química efetiva dos minerais.
A região em questão, o vale do Jequitinhonha,
representa geograficamente o início do clima semiárido, com média anual de pluviosidade de 837 mm.
Portanto, a interpretação para os sedimentos de corrente da região em estudo levará em consideração a
dispersão clástica, não desconsiderando a possibilidade da influência de argilominerais presentes neste
ambiente, a qual poderá ser evidenciada pelas análises estatísticas a serem aplicadas.
Para a interpretação dos dados geoquímicos,
foram utilizadas as análises estatísticas de correlação
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e de agrupamentos. A análise de correlação pode informar o grau de afinidade de um elemento com os
demais, podendo-se determinar agrupamentos com
afinidades geoquímicas semelhantes. Para tanto, foram considerados que valores iguais ou maiores que
0,70 entre duas variáveis, no caso, entre dois elementos, possuem correlação elevada; valores entre
0,69 e 0,50 possuem correlação mediana; e valores
menores que 0,50 possuem correlação não significativa. Entretanto, devido ao grande número de variáveis, se torna difícil a visualização e determinação de
tais grupos, principalmente com relação à interpretação das associações geoquímicas, pois estas possuem diferentes formas de ocorrência. Para sanar tal
problema, é utilizada a análise de agrupamentos, a
qual discrimina os elementos em grupos, segundo
seu valor de correlação (índice r de Pearson). Esta é
apresentada em gráficos de dendograma, os quais
facilitam a visualização dos grupos.
Os mapas de distribuição de elementos foram elaborados com objetivo de integrar a geoquímica dos sedimentos de drenagem às diversas unidades geológicas descritas na área em estudo. Para este
tipo de integração, devem-se levar em consideração
algumas características de amostragem geoquímica,
tais como o tipo de amostragem nas drenagens, o
qual pode gerar informações pontuais, ou seja, não
contínuas (variáveis discretas); para as respostas (valores) obtidas em um ponto, o fator deslocamento
deve também ser considerado, o que reflete o conteúdo da área da bacia de drenagem amostrada; e
a distribuição dos pontos de amostragem, que é dependente do padrão da rede de drenagem da área a
ser estudada.
6.4.1 - Análise de correlação e análise
de agrupamentos (cluster analysis)
A partir da Figura 6.7, a qual mostra a matriz de correlação para os elementos analisados, é
possível estabelecer boas correlações entre Fe, Sc,
V, Ni e Cr, principalmente entre os quatro últimos
elementos, com correlações maiores que 0,70; altas correlações entre La-Th-Ce-Y-U, com destaque
para La e Ce com o maior valor de correlação da
matriz (0,99), tendo os demais componentes deste
grupo correlações também maiores que 0,70 entre
si; a associação Zn-Ti-Mg-K aparece também como

destaque na matriz, com correlações acima de 0,90
para os três últimos elementos e maiores que 0,70
do Zn com os demais. Outras correlações notáveis
na matriz são Rb-Tl, P-Sr-Ba, Al-Ga-In, Cs-Li-Be e ZrHf-Ga, todas elas maiores que 0,70.
Aplicando-se a análise de agrupamentos,
foi possível discriminar os elementos em grupos,
corroborando e melhor especificando as relações
entre os elementos antes retratadas na análise de
correlação, já que esta usa o índice “r” de Pearson.
Foram elaborados dois dendrogramas com os principais elementos analisados que apresentavam índices de correlações significativos com outros em
dois patamares: aqueles que possuem correlações
acima de 0,50 e acima de 0,70. O primeiro grupo
foi formado por 43 elementos (Mo, Pb, Ag, Al, Ga,
In, Hg, Se, Hf, Zr, U, Th, La, Ce, Y, Cu, Cd, Ni, Cr, V,
Sc, Co, Fe, Te, Zn, Mg, K, Ti, Tl, Rb, Nb, Bi, Cs, Li, Be,
Mn, Sr, Ba, P, Ca, Na, S e Re), apresentado no dendrograma na Figura 6.8. O segundo grupo, obtido
do primeiro, foi formado por 26 elementos (Zn, Mg,
K, Ti, Tl, Rb, Cs, Li, Be, Sr, Ba, Ni, Cr, V, Sr, Co, Fe, Al,
Ga, Hf, Zr, U, Th, La, Ce e Y), Figura 6.9. Logo, os destaques encontrados na análise de correlação serão
os mesmos encontrados nesta análise, porém, com
maior detalhamento. Para uma análise mais direta
das principais associações (> 0,70), o dendograma
da Figura 6.9 será o único aqui descrito.
O método de amalgamação de Ward discrimina os clusters em dois grandes grupos, facilitando, então, a interpretação dos dados. Um desses grupos mostra a associação de U, Th, La, Ce e
Y, tendo La e Ce com a melhor correlação entre os
elementos selecionados. Tal grupo pode indicar litologias especializadas em elementos terras-raras,
tais como os granitóides presentes na área. Associações evidenciadas nos subgrupos com Al-Ga, Hf-Zr,
Tl-Rb e Sr-Ba podem representar rochas granitóides
e, subordinadamente, ocorrências pegmatíticas. O
subgrupo com associação Zn-Mg-K-Ti pode estar
relacionado a processos intempéricos de litologias
diversas. O subgrupo composto por Cs-Li-Be pode
ser interpretado como relacionado aos pegmatitos
localizados no sudoeste da área de estudo (Folha
Itaobim) e o subgrupo que engloba as associações
litófilas Fe-Co, Sc-V e Cr-Ni pode representar os diques de rochas básicas na região limítrofe das folhas Joaíma e Rio do Prado.
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Figura 6.7 - Matriz de correlação
dos elementos analisados;
valores com coloração
esverdeada são aqueles que
variam entre 0,50 e 0,69 e os
de coloração avermelhada são
aqueles > 0,70.
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Continuação da
Figura 6.7.
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Figura 6.8 - Dendograma com 43 variáveis.

Figura 6.9 - Dendograma com 26 variáveis.
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6.4.2 - Mapas de distribuição
As Figuras 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13 mostram 4
cartogramas com mapas de distribuição de 40 elementos significativos para a interpretação geoquímica, porém, serão aqui comentados apenas os elementos destacados nas análises estatísticas, os quais
representam as principais associações geoquímicas
na área em questão.
Apesar de não possuir os melhores valores de
correlação, a associação Cs-Li-Be representa um dos
mais importantes recursos minerais do vale do Jequitinhonha. Anomalias de Cs, Li e Be se localizam na parte
central e sudeste da área (folhas Jequitinhonha, Joaíma e Rio do Prado) e principalmente na sudoeste (Folha Itaobim), indicando as conhecidas mineralizações
de pegmatitos do Campo Pegmatítico de Itinga, onde
concentram-se as maiores reservas de minério de Li
do país. Os pegmatitos foram caracterizados por SÁ
(1977) segundo suas paragêneses minerais, e a partir
destas paragêneses pôde-se inferir o grau de diferenciação em relação ao magma parental, tendo o autor
também se baseado, em linhas gerais, em classificações desenvolvidas em outros campos pegmatíticos
mundiais (CERNY, 1982). Tais pegmatitos estão relacionados à granitogênese pós-colisional do tipo-S, denominada γ4S, neste projeto, com as principais anomalias de Li e Be se estendendo da Folha Itaobim à Folha
Comercinho, sendo, os pegmatitos, encontrados tanto
nos corpos graníticos quanto em suas encaixantes. As
anomalias detectadas de Li e Be nas folhas Joaíma,
Jequitinhonha e Rio do Prado não estão associadas a
corpos mapeados desta granitogênese γ4S, podendo
ser alvo de estudos futuros na área.
A associação La-Th-Ce-Y-U se apresenta evidente nas drenagens que cortam os granitos póscolisionais do tipo-I (Granitos de alto potássio), denominados γ5I, representantes especializados em
elementos terras-raras. Esta hipótese pode ser corroborada pela abundante presença de monazita nas
amostras de concentrado de bateia (Item 6.3.2). Destacam-se anomalias de La e Ce nas folhas Jequitinhonha (Granito Medina), Almenara (granitos Fazenda
Ipanema e Pedra Azul) e Comercinho (Monzogranito
Santa Cruz de Salinas).
As associações Tl-Rb, Hf-Zr e Sr-Ba possuem
elementos com grandes raios iônicos, no caso do Rb,
Ba e Sr, e podem representar litologias com maior
contribuição crustal, onde estes elementos se apresentam em abundância, a saber, os paragnaisses do
Complexo Jequitinhonha e os granitos tipo-S. Obvia-

mente, não se exclui suas presenças nos demais tipos de granitos, no caso, γ5I e, subordinadamente,
γ5A, onde aparecem anomalias em drenagens que
cortam tais litologias.
As associações entre Fe e Co, Ni e Cr e Sc e
V podem representar a ocorrência de diques básicos
no oeste da Folha Rio do Prado. Porém, o Fe, juntamente com Co, Sc e V, também podem ser associados
aos depósitos lateríticos, visto que ocorrem anomalias desses nas folhas Almenara (depósitos detritolateríticos sobre granitos γ2S, γ3S e γ5I e sobre os
paragnaisses do Complexo Jequitinhonha) e Rio do
Prado (depósitos coluvionares sobre os paragnaisses
do Complexo Jequitinhonha).
O mesmo ocorre com a associação Al-Ga,
que pode ser interpretada como produto intempérico dos granitos γ5I, apresentando anomalias
tanto no sul da Folha Joaíma quanto no norte da
Folha Jequitinhonha, provavelmente indicando
depósitos de caolinita.
A origem para a associação Mg-K-Ti-Zn também pode estar relacionada ao processo intempérico. A alta correlação entre Mg e K não é esperada
nas paragêneses minerais das litologias mencionadas, com exceção, obviamente, da biotita. Anomalias de todos os elementos dessa associação
aparecem em drenagens sobre os paragnaisses do
Complexo Jequitinhonha. Assim, a interpretação
para tal associação é a sericitização dos minerais,
principalmente dos feldspatos e biotita. Além disso,
pode haver a presença de sulfetos nestas rochas, o
que poderia explicar melhor a presença de Zn nesta
associação. É válido destacar que também há forte ocorrência desta associação na Folha Itaobim, a
qual pode estar atrelada aos metassedimentos da
Formação Salinas.
Apesar da região em estudo marcar o início do
clima semi-árido, ainda há uma variação de pluviosidade ao longo da mesma. Isto é verificado através
das três últimas associações abordadas, as quais são
relacionadas ao intemperismo químico e possuem
suas anomalias mais a leste da área de estudo. A
pluviosidade na parte ocidental da região (folhas Itaobim, Comercinho e parte das folhas Joaíma e Jequitinhonha) possui uma faixa histórica anual entre 500
- 800 mm, atingindo valores menores que 10 mm no
inverno, com forte déficit hídrico (umidade entre -20
e -40%). Já na parte oriental, a faixa anual atinge 500
- 1200 (FREITAS; PEREIRA, 1987) com déficit hídrico
moderado (entre 0 e -20%), corroborando a hipótese
de associação dos processos intempéricos com a pluviosidade regional.
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Figura 6.10 - Mapas de distribuição de Al, Sb, As, Be, Bi, Ba, Pb, Co, Cr e Ca.
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Figura 6.11 - Mapas de distribuição de Ce, Cs, S, Sc, Sn, Sr, Fe, Ga, Hf e La.
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Figura 6.12 - Mapas de distribuição de Li, Mg, Mn, Hg, Nb, Ni, K, Ag, Rb e Tl.

253

CPRM - Programa Geologia do Brasil

Figura 6.13 - Mapas de distribuição de Th, Ti, U, V, Zn, Zr, Y, Au, W e Pt.
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6.5 - Conclusões
As principais mineralizações da região são as
de Li e estão localizadas nos pegmatitos presentes na
Folha Itaobim, os quais se relacionam aos granitos
γ4S, que, por sua vez, estão presentes somente na
parte ocidental da área em estudo. Entretanto, é verificado nos concentrados de bateia que os minerais
de Li, em especial o espodumênio, se encontram ao
longo de toda a área, principalmente nas proximidades do rio Jequitinhonha. Logo, não se deve desconsiderar a possibilidade de contaminação, pois a
principal rodovia de acesso à região, a BR367, é também a via de transporte de minério de Li para outros
municípios e estados. Isto pode vir a mascarar os resultados obtidos tanto nos sedimentos de corrente
quanto nos concentrados de bateia. Deve-se considerar, ainda, maior detalhamento no mapeamento

em certas áreas com tais ocorrências de minerais de
Li, o que pode conduzir à descoberta de novas ocorrências de pegmatitos.
Outro destaque notável nos mapas de distribuição geoquímica são as anomalias dos elementos das
associações Fe-Co, Ni-Cr, Sc-V e Mg-K-Ti-Zn coincidindo no mesmo ponto, no oeste da Folha Rio do Prado.
Esta área pode refletir tanto a influência dos diques
básicos quanto da zona de contato dos granitos γ5I
com os paragnaisses do Complexo Jequitinhonha.
As associações geoquímicas relacionadas à
hipótese de origem intempérica, principalmente a
associação Al-Ga e pontos com anomalias de Fe, Co,
Sc e V no nordeste da área (Folha Almenara), podem
estar relacionadas tanto a processos intempéricos
recentes das rochas quanto ao retrabalhamento das
coberturas detrito-lateríticas resultantes da pediplanação no Ciclo Sul-Americano (KING, 1956).
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7 — GEOFÍSICA
7.1 - Introdução
A área do projeto é coberta integralmente
pelo levantamento aerogeofísico executado pelo
Convênio Geofísico Brasil-Alemanha (CGBA), no
início da década de 70, e parcialmente coberta
pelo levantamento do Projeto Araçuaí, voado em
1982 através da NUCLEBRÁS/PROSPEC S.A., que

engloba apenas as folhas Comercinho e Itaobim. O
levantamento mais recente realizado pela parceria
CODEMIG/CPRM em 2006 cobriu apenas a parte
oeste da Folha Itaobim e não foi utilizado como
apoio à cartografia, pois a mesma já havia se encerrado quando os dados foram disponibilizados.
Os parâmetros técnicos desses levantamentos são
apresentados na Tabela 7.1.

Tabela 7.1 - Parâmetros técnicos dos aerolevantamentos na região do Projeto Jequitinhonha.

7.2 - Magnetometria
Embora os dados magnetométricos do CGBA
sejam considerados de excelente qualidade, com as
especificações de vôo usadas na época (espaçamento
entre as linhas de vôo de 2.000m, altitude barométrica de vôo de 500m e altura sobre o terreno de 200
a 600m), os dados adquiridos e os respectivos mapas
elaborados são satisfatórios apenas para uso em mapeamentos de 1:500.000 ou no máximo de 1:250.000,
deixando muito a desejar como apoio a mapeamentos de 1:100.000. Para a elaboração dos mapas apresentados, foi usado o Grid (malha de interpolação dos
dados geofísicos) de 1.000x1.000m, gerado pela Divisão de Geofísica da CPRM – DIGEOF como parte do
Convênio de Cooperação Técnico-Científica firmado
entre a CPRM (Brasil) e a PGW (Canadá), sendo os dados dos diferentes projetos nivelados por continuação
para cima ao nível de 1.000m.
A Folha Almenara (Figura 7.1 – originalmente interpretada em escala 1:250.000) apresenta um
relevo magnético preponderantemente suave, onde
sobressaem anomalias isoladas, faixas e zonas anômalas de intensidades pouco variadas, na maioria das

vezes correlacionadas aos alinhamentos de anomalias e aos lineamentos magnéticos. Algumas dessas
anomalias, pela sua forma arredondada e claramente delimitada, sugerem como sua fonte a presença
de corpos intrusivos de composições homogêneas e
semelhantes entre si.
É notável um grande lineamento que corta
toda a folha seguindo a direção predominante NESW, por vezes paralela ao rio Jequitinhonha, separando duas regiões com características magnéticas distintas. Ao norte predominam os maciços granitóides
tipo Єγ5I e Єγ5A.
Além dos aspectos gerais acima discutidos sobre a Folha Almenara (1:250.000), alguns corpos e
estruturas magnéticas bem marcados merecem ser
mencionados separadamente, visando uma melhor
descrição do comportamento geofísico dessa área.
Assim, seguem as observações sobre as zonas anômalas e os lineamentos interpretados (BORGES,
2006) de maior expressão geofísica.
A zona anômala Z-1 corresponde a um conjunto
de anomalias de intensidades pouco variadas, cujas
formas sugerem o modelo de corpos intrusivos de
profundidades rasas a aflorantes. Esta zona está situ-
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Figura 7.1 - Folha Almenara 1: 250.000 - Mapa magnetométrico de primeira derivada
vertical com interpretação qualitativa (adaptado de BORGES, 2006).
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ada na metade norte da Folha Almenara (1:250.000),
sendo marcada por dois grandes lineamentos típicos
de falha, nas direções NE e NW. Internamente aparecem evidências de estruturas menores não bem definidas, por estarem mascaradas pelas linhas de força
das anomalias maiores. Especificamente, a zona Z-1
parece causada por um grande corpo anômalo de
grande intensidade, possivelmente representando a
grande quantidade de granitóides do tipo Єγ5I que
ali ocorre.
As denominadas zonas Z-2 a Z-8 assinaladas
(BORGES, 2006) no mapa da primeira derivada vertical da Figura 7.1, como podem ser observadas, representam áreas de destaque formadas por feições
magnéticas isoladas ou aglomerados de anomalias
menores alinhadas ou não. Representam, possivelmente, intrusões de rochas com um contraste de
susceptibilidade magnética significativo em relação
às encaixantes.
Os lineamentos predominantes na Folha Almenara (1:250.000) ocorrem em diversas direções.
Essa treliça apresentada na Figura 7.2 corresponde
aos diversos sistemas de estruturas onde, por vezes,
se encaixam as drenagens, sendo bem demarcados
nas imagens de satélite e fotografias aéreas. Estas famílias de lineamentos estão bem representadas nos
mapas geológicos.
Entre essas direções pode-se destacar aquela
aproximadamente N50ºE, que inclui o lineamento
magnético já citado que delimita, ao norte, a zona
anômala Z-1. Foi interpretado como o segmento do
Lineamento Itinga-Jequitinhonha, cuja geometria
em combinação com o movimento direcional dextral proposto (ver Capítulo 5 – Geologia Estrutural
e Contexto Geotectônico), foi responsável pela geração de espaço (release bends) em seu segmento
central. Este lineamento faz parte do sistema de
estruturas que permitiram o encaixe dos grandes
corpos ovalados de granitos pós-colisionais, como
o Granito Medina.
Outras direções, como N40ºE, NW e N-S, são
interpretadas no mapa da Figura 7.2, todas elas com
expressão em feições geológicas observadas em imagens de satélite e no campo. Destaca-se o lineamento magnético N-S na Folha Rio do Prado (SE da Folha
Almenara - 1:250.000), associado aos diques máficos
que cortam o oeste da citada folha, aproximadamente no meridiano 40º52’W.
7.3 - Gamaespectrometria
Os dados gamaespectrométricos disponíveis
(NUCLEBRÁS/PROSPEC S.A., 1982) abrangem apenas
as folhas Itaobim e Comercinho. Estão disponíveis os
canais de Contagem Total (CT), Potássio (K), Urânio (U)

e Tório (Th). Esse levantamento realizado apenas para
a prospecção de minerais radioativos apresentou-se
bastante útil no mapeamento geológico, principalmente na Folha Comercinho. Foi observada, pelo cotejamento entre as observações de campo, imagens
de satélite e os dados geofísicos, uma importante
correlação entre os valores de K, U e Th e a presença
dos granitóides pós-colisionais, como as unidades Pingueira, Medina, General Dutra, Santa Cruz de Salinas,
Landim e Córrego do Calção. É apresentado na Figura
7.3, o mapa ternário (K-U-Th) sotoposto aos contatos
das unidades correspondentes ao magmatismo póscolisional Єγ5I e Єγ5A, para demonstrar a boa qualidade da associação entre anomalias (área escura no
mapa ternário) nos canais de potássio, urânio e tório e
a ocorrência dessas rochas.
Os dados radiométricos se mostraram bastante úteis como auxiliares no mapeamento. Infelizmente, não estavam disponíveis, à época do
mapeamento, os levantamentos de alta resolução
da área 8 (CODEMIG/CPRM, 2005, 2006), que poderiam ter aumentado sobremaneira a resolução
das interpretações geofísicas, refinando, possivelmente, as feições estruturais e geológicas mapeadas, dadas as propriedades físicas das rochas,
favoráveis a isso, particularmente nessa área. A
Figura 7.4 mostra o contraste de resolução dos
três aerolevantamentos existentes, com as feições
estruturais e geológicas se destacando com essa
tecnologia mais moderna.
7.4 - Medidas de susceptibilidade magnética
Visando aproveitar a existência das amostras
de mão coletadas pelos integrantes do projeto no
processo de mapeamento, foi medida a susceptibilidade magnética dessas rochas com o equipamento Kappameter ABEM KT3 em 1.346 amostras das
diversas unidades presentes no conjunto das seis
folhas mapeadas.
Os procedimentos foram executados em laboratório utilizando-se a técnica preconizada pelo fabricante do equipamento. O objetivo foi quantificar
as diferenças relativas à susceptibilidade magnética
nos mapas magnéticos e verificar se é possível discriminar, na área em apreço, litologias de relevante
importância através dessa propriedade física. Considerou-se aqui que as amostras são representativas
das unidades mapeadas, premissa considerada válida, dada a metodologia seguida tradicionalmente no
mapeamento geológico.
As medições foram executadas de modo a minimizar possíveis desvios causados por fatores como
tamanho da amostra de rocha, por exemplo. A Figura
7.5 mostra a operação.
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Figura 7.2 - Folha Almenara 1: 250.000 - Mapa magnetométrico de sinal analítico com
interpretação qualitativa (adaptado de BORGES, 2006).
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Figura 7.3 - Mapas radiométricos (Ternário, K-U-Th) das folhas Comercinho (ao norte) e
Itaobim (ao sul), com os contatos dos granitóides Єγ5I (G5I) e Єγ5A (G5A) superpostos.
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Figura 7.4 - Comparação de áreas adjacentes
entre levantamentos
realizados com diferentes tecnologias de
aerolevantamento. Em
B, os dados geofísicos
utilizados nas folhas
Comercinho e Itaobim.
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Figura 7.5 - Fotografia da operação de medição da susceptibilidade
magnética de uma amostra de rocha.

Alguns resultados obtidos são apresentados
na Figura 7.6. Esses resultados demonstram uma
resposta interessante ao método empregado. Obteve-se a avaliação quantitativa da diferenciação
magnética entre algumas importantes litologias que
ocorrem na área, através do agrupamento das medidas no âmbito das seguintes grandes populações
de amostras: Gnaisses do Complexo Jequitinhonha,
Granitos tipo-A, Granitos tipo-I, Granitos tipo-S,
Metassedimentos do Grupo Macaúbas e Metassedimentos da Formação Salinas.
Entre os resultados preliminares interessantes está a discriminação entre os granitóides
tipo-A e I. Os granitóides I possuem uma média

mais alta por um fator de três vezes em relação
à média calculada para a susceptibilidade magnética dos granitóides do tipo-A. Os metassedimentos e os granitos S não têm uma diferença
significativa entre si, mas se diferenciam bastante
dos granitóides pós-colisionais dos tipos I e A e,
significativamente, dos gnaisses do Complexo Jequitinhonha.
Os resultados iniciais desses procedimentos
levam a sugerir a sua incorporação à metodologia de
mapeamento geológico como auxiliar na discriminação de litologias, mas também como parâmetro numérico para interpretações geofísicas quantitativas,
tornando-as mais precisas.

Figura 7.6 - Gráfico dos valores médios de susceptibilidade magnética calculados a
partir das medidas de 1.346 amostras coletadas no Projeto Jequitinhonha.
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8 — RECURSOS MINERAIS
8.1 - Introdução
Os recursos minerais cadastrados no Projeto
Jequitinhonha totalizam 390 pontos, dos quais, 163
relacionam-se a pegmatitos, que compreendem
minerais de lítio (espodumênio, petalita, lepidolita e
ambligonita), estanho (cassiterita), nióbio e tântalo
(columbita-tantalita), césio (polucita) e berílio
(berilo), gemas e peças de coleção de turmalina
(azuis, verdes, rosas, vermelhas e bicolores),
quartzo (hialino, citrino, azul), brasilianita, albita
(cleavelandita), berilo (água-marinha e morganita)
e topázio, e os minerais industriais feldspato
potássico, albita e quartzo. Materiais para uso
como rocha ornamental e de revestimento
compreendem 123 jazimentos cadastrados, sendo
112 destes referentes a rochas graníticas, 10 a
rochas pegmatíticas (“granito pegmatóide”) e
1 a mica xisto. Grafita compreende 9 registros.
Material para uso na construção civil compreende
69 pontos, envolvendo brita (19 registros),
cascalheira (17), pedra para construção civil (24)
(calçamento, alicerce e guia) e saibro (9). Argila
aluvionar compreende 17 pontos, sendo dois destes
relacionados à atividade artesanal da localidade de
Pasmado, na Folha Itaobim, e os demais à indústria
da cerâmica vermelha. Adicionalmente, foram
cadastrados 3 pontos de manganês, 2 de andaluzita,
1 de estaurolita, 1 de sillimanita, 1 de caulim e 1
de pirita (Figura 8.1). Existem volumosos depósitos
de areia quartzosa aluvionar relacionados a alguns
dos rios mais expressivos do médio vale do rio
Jequitinhonha, como o próprio rio Jequitinhonha
ou o rio Itinga e o córrego Teixeira, ambos na Folha
Itaobim, ou os rios São Miguel e São Pedro, na Folha
Jequitinhonha. Optou-se por não marcar pontos
de ocorrência destes depósitos de areia tendo em
vista que eles podem se estender por quilômetros
ao longo do vale destes cursos de água. Durante o
período de estiagem, que pode ser bastante longo
na região, os depósitos de areia nos leitos dos rios
são parcialmente ou totalmente expostos.
O trabalho de PERILLO (1995) e informações
do DNPM foram parâmetros iniciais norteadores
deste cadastro.
O mapa de recursos minerais em anexo
congrega e sintetiza as informações referentes
aos recursos minerais, bem como lista os geólogos
responsáveis pelo seu cadastro.
O relatório é dividido em 2 partes. A primeira
delas trata dos recursos minerais relacionados a

pegmatitos, excetuando-se as rochas ornamentais, e a
segunda, dos recursos não relacionados a pegmatitos.
O cadastramento foi realizado no período de
dezembro de 2004 a março de 2007 pela própria
equipe de mapeamento durante as campanhas
de mapeamento ou por outros geólogos em
campanhas específicas para essa finalidade, nas
áreas de maior densidade de pontos. Os geólogos
responsáveis pelo cadastramento mineral, com
suas siglas e número de pontos cadastrados,
respectivamente, foram: Alan Cardek Brunelli
Gomes (AC, 25 pontos), Carlos Alberto Heineck
(CH, 50 pontos), Carlos Augusto da Silva Leite (CL,
1 ponto), Custódio Netto (CN, 25 pontos), Claiton
Piva Pinto (CP, 50 pontos), João Bosco Viana
Drummond (JB, 48 pontos), Mário Conceição Araújo
(MC, 108 pontos), Patrícia Alves Junqueira (PJ, 37
pontos), Roberto Felício Malouf (RM, 35 pontos),
Vinícius José de Castro Paes (VP, 10 pontos) e a
contribuição do Projeto Progemas (ITG, 1 ponto)
(SALUM, 2003) (Tabela 8.1).
Os dados dos pontos de cadastramento
constam na base de dados Geobank e foram
alimentados através do aplicativo Aflora/Recmin.
8.2 - Recursos minerais
relacionados a pegmatitos
Este tópico é subdividido em 2 partes.
Inicialmente, trata-se do Campo Pegmatítico de Itinga
e, em seguida, dos pegmatitos que não se inserem
neste campo.
A área em estudo enquadra-se na Província
Pegmatítica Oriental (PAIVA, 1946). CORREIANEVES et al. (1986) apresentam uma boa síntese
da província e a subdividem, sistematicamente,
em distritos e campos pegmatíticos, relatando o
Distrito Pegmatítico de Araçuaí, subdividido no
Campo Pegmatítico de Coronel Murta - Virgem
da Lapa e no Campo Pegmatítico de Itinga, este
último caracterizado por pegmatitos estaníferolitiníferos (LOBATO; PEDROSA-SOARES, 1993).
PEDROSA-SOARES et al. (1994) também
apresentam uma boa síntese e subdivisões da
Província Pegmatítica Oriental.
O significado das abreviaturas das substâncias
lavradas usadas nas tabelas são: alb-albita; ama-águamarinha; and-andaluzita; be-berilo; bra-brasilianita;
ci-quartzo citrino; co-cordierita; cr-cristal de rocha;
fd-feldspato potássico; mo-morganita; qz-quartzo;
tu-turmalina; tz-topázio.
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Figura 8.1- Frações dos diferentes bens minerais cadastrados.

Tabela 8.1 - Geólogos responsáveis por pontos de cadastramento, suas siglas e quantidade de pontos cadastrados.

8.2.1 - Campo Pegmatítico de Itinga
O Campo Pegmatítico de Itinga situa-se na
metade ocidental da Folha Itaobim. SÁ (1977) e
SÁ; ELLERT (1981) apresentam estudos detalhados
deste campo, subdividindo os seus pegmatitos

nos tipos simples e complexo e relacionando-os,
geneticamente, aos granitos ora mapeados no
Projeto Jequitinhonha da associação magmática
Єγ4S. Os pegmatitos simples são constituídos de
quartzo, feldspato (microclina, principalmente),
moscovita e, acessoriamente, berilo e turmalina
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negra. Nos pegmatitos complexos, além dos
minerais dos pegmatitos simples, há uma apreciável
associação mineralógica acessória, onde se destacam
os minerais de lítio (petalita, espodumênio, lepidolita
e ambligonita), de césio (polucita), cassiterita,
tantalita-columbita e uma série de turmalinas
de cores variadas. Os pegmatitos complexos são
subdivididos, com base na concentração preferencial
de alguns dos minerais de lítio, nos tipos com petalita
(espodumênio), com espodumênio, com lepidolitaambligonita e com polucita-espodumênio. Os
autores apresentam um bom histórico da atividade
de mineração na região.
Segundo o Anuário Mineral Brasileiro de
2006 (ano base de 2005), mais de 99% das reservas
conhecidas de lítio do Brasil se concentram
nos municípios de Itinga e Araçuaí, no médio
Jequitinhonha. As principais empresas produtoras
na época eram a Companhia Brasileira de Lítio, com
86,76% de participação, e a Arqueana de Minérios e
Metais Ltda., com 13,24%. O Brasil ainda depende da
importação deste metal, sendo a China e os Estados
Unidos os principais fornecedores.
A maioria das áreas de direitos minerais de
exploração dos pegmatitos do Campo Pegmatítico
de Itinga já foram ou ainda são direcionadas para
minerais de lítio. Entretanto, a enorme diversidade de
bens minerais aproveitáveis dos pegmatitos somada às
condições da economia e do mercado, facilidades de
explotação, parcerias, natureza do minerador (empresa
ou garimpeiro), bem como sua capacidade financeira,
estrutura, etc., fazem com que, em diferentes épocas,
um ou outro bem mineral possa estar em destaque

na atividade mineira da região. Na época do cadastro
observou-se um direcionamento destacado dos
serviços de pesquisa e lavra para gemas de turmalina,
que eram, em muitas situações, os principais produtos
das lavras, inclusive onde os minerais de lítio ou algum
outro já ocuparam posição de destaque.
Os pontos de recursos minerais cadastrados
no âmbito do Campo Pegmatítico de Itinga foram
agrupados com base na sua distribuição geográfica
e em parâmetros descritivos e genéticos, alguns
destes agrupamentos se constituindo em Grupos
Pegmatíticos, no sentido de CERNY (1982), que
compreendem pegmatitos de um mesmo tipo
concentrados geograficamente em relação ao campo
pegmatítico, num contexto geológico similar. O
aprofundamento do conhecimento dos pegmatitos
estudados, bem como o estudo de novos corpos,
permitirá um refinamento e alterações destes
agrupamentos aqui propostos. Os agrupamentos
definidos são Alto Ribeirão Piauí, Tesoura, Córrego
da Barriguda, Santa Clara, Maxixe, Cachoeira, Areão,
Xuxa, Generosa, Urubu, Taquaral, Jenipapo e Água
Fria, que são descritos adiante (Figura 8.2).
8.2.1.1 – Pegmatitos do Alto Ribeirão Piauí
Ocorre no sul da Folha Itaobim, no alto vale
do ribeirão Piauí, compreendendo nove pontos
cadastrados divididos em 2 subáreas, uma onde os
pegmatitos se encaixam em granito, mais a sul, e
outra, em xistos. As principais substâncias lavradas são
gemas de turmalina e cristal de rocha (Tabela 8.2).

Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

CN30

Lavra Teixeira/Cabeceira
do Piauí

tu, cr

CN32

Lavra do Nenzinho

tu, cr

MC94

Jiral - Garimpo do Sinval

cr, ama

MC95

Garimpo Adelmo França

cr

MC111

Serra do Tombo

tu, cr

MC112

Cabeceira do Piauí I

cr, tu

MC122

Garimpo Fruta de Lobo

tu, cr

MC123

Lavra Senhorzão/Igrejinha

tu, cr

VP130

Lavra do Jirau

tu

Tabela 8.2 - Pegmatitos do Alto Ribeirão Piauí.
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Cinco lavras cadastradas estão em atividade.
A lavra é normalmente manual, fazendo-se uso
de equipamentos rudimentares e, por vezes, de
explosivos, ou semi-mecanizada.
Os bens minerais explotados são turmalinas
das cores verde, azul e preta, bem como quartzo

hialino a translúcido em cristais bem formados,
os quais são aproveitados como gemas e peças
de coleção. Nas estações MC94 e MC95, cujos
pegmatitos se encaixam em granito, e MC112 ocorre
berilo com fraca tonalidade azul (água-marinha) sem
aproveitamento gemológico.

Figura 8.2 - Agrupamentos pegmatíticos do Campo Pegmatítico de Itinga.

268

Projeto Jequitinhonha

As lavras são normalmente mistas com
desenvolvimento tanto subterrâneo quanto a céu
aberto. É comum, adicionalmente, a explotação
no material secundário elúvio/coluvial. Na estação
MC122, a garimpagem se dá apenas neste material
secundário. É usual o desenvolvimento de várias
frentes de trabalho (serviços) nestes garimpos. Na
época do cadastro, a atividade ocupava número
restrito de garimpeiros, algo em torno de 20, mas,
segundo informações locais, a procura por gemas na
região já foi mais intensiva no passado.
Os pegmatitos têm forma lenticular, tabular
ou irregular, esta última relacionada aos corpos
encaixados em granito, e a sua espessura usual é
entre 0,5 e 2,5 metros, alguns atingindo em torno
de 5 metros. Podem apresentar estruturação interna
zonada ou homogênea, sendo os zonados, os mais
espessos (estações MC94, MC112 e MC123). No
pegmatito da estação MC112, a zona intermediária
é a mais expressiva e contém pequenos geodos
com quartzo piramidal que podem também conter
turmalina verde. O núcleo é marcado por quartzo
xenomórfico envolvido por feldspato.
Os pegmatitos estão encaixados no Granito
Teixeirinha - fácies 1 (estações MC94, MC95 e
VP130) ou nos xistos do Grupo Macaúbas. Nos
xistos, são concordantes com a xistosidade ou
posicionam-se em planos de fratura. No granito,
posicionam-se em planos de fratura irregulares
discordantes da superfície de fluxo magmático
destas rochas, apresentando, na estação MC95,
ramificações concordantes.
A associação mineralógica usual dos
pegmatitos é quartzo, feldspato potássico, moscovita
e turmalinas. Albita (cleavelandita), biotita e berilo
são observados em algumas estações. Cassiterita,
columbita e tantalita são observadas no elúvio/
colúvio da estação MC123. Topázio é observado

na estação CN30. O ortoclásio é abundante no
pegmatito da estação MC111, estando normalmente
caulinizado.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
Parte da área pegmatítica mineralizada do Alto
Ribeirão Piauí encaixada em xistos do Grupo Macaúbas
associa-se, espacialmente, com áreas que mostram
sinais relativos de potássio médios/altos em mapa
radiométrico (CODEMIG/CPRM, 2005, 2006), uma
das quais, compreendida entre as estações VP76 e
VP79, é intensamente recortada por material félsico,
incluindo granito, “granito pegmatóide” e pegmatito.
Dentro de um modelo prospectivo que relacione esta
resposta geofísica com a ocorrência deste material
félsico intrudido nos metassedimentos, o qual pode
incluir pegmatitos mineralizados, as áreas com sinais
similares de potássio se tornam alvos prospectáveis
no contexto da área do Alto Ribeirão Piauí.
Como exemplo, tem-se a região das estações
VP70 e VP71, marcada por sinais relativamente altos
de potássio em mapa radiométrico e onde, também,
se observa abundante material félsico intrusivo nos
xistos Macaúbas, incluindo pegmatito e granitos com
moscovita e turmalina negra que transicionam para
porções com textura pegmatítica, caracterizando
segregações locais de líquidos ricos em voláteis,
configurando-se o conjunto como um “granito
pegmatóide”, segundo a conceituação de SÁ (1977).
8.2.1.2 – Pegmatitos da Tesoura
Ocorre no sudoeste da Folha Itaobim no
alto vale do córrego Tesoura, compreendendo
quatro pontos cadastrados. A petalita é o principal
bem mineral produzido em dois destes pontos
e o espodumênio e o feldspato nos dois outros
pontos (Tabela 8.3).

Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

CN23

Lavra Manoel do PT

petalita, fd, cr

CN24

Lavra do Luizão

fd, cr

MC99

Mina da Tesoura

petalita, fd

MC100

Mina da Samambaia

espodumênio, fd, alb, cr

Tabela 8.3 - Pegmatitos da Tesoura.
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Historicamente, a petalita é o principal mineral
de Li explotado nesta região (SILVA et al., 1987), (SÁ,
1977). Os pontos de explotação estão em áreas
de concessão de lavra da empresa Arqueana de
Minérios e Metais Ltda. e apenas a Mina da Tesoura
está atualmente em atividade.

da Formação Salinas, apresentando ramificações
por vezes concordantes com a xistosidade. Segundo
informações locais, a mina era mecanizada e a lavra
era tanto a céu aberto quanto subterrânea. Esteve
ativa por cerca de 30 anos, estando paralisada há
aproximadamente 4 anos.

Petalita
O pegmatito produtor de petalita da Mina
da Tesoura é classificado como um corpo zonado
complexo, já o da Lavra Manoel do PT não apresenta
boas exposições que permitam a definição da sua
estruturação interna. Turmalina negra é um mineral
acessório comum nestes 2 pegmatitos e ambligonita
ocorre restritamente na Mina da Tesoura.
O pegmatito da estação MC99 tem potência
em torno de 30 metros e o da CN23, superior a
8 metros. Estão encaixados no biotita xisto da
Formação Salinas, sendo que o primeiro encaixa-se
em um sistema de clivagem de fratura N60W/75SW
ou, localmente, na xistosidade N30W/45SW.
De acordo com a classificação de pegmatitos
complexos proposta por SÁ (1977), nos pegmatitos
caracterizados pela presença de petalita, geralmente
em quantidades econômicas, este mineral concentrase, preferencialmente, nas zonas mais centrais dos
corpos pegmatíticos, podendo ocorrer também
como veios e bolsões que se estendem pelas
zonas periféricas do corpo. Na Mina da Tesoura, a
petalita concentra-se, preferencialmente, na zona
intermediária do pegmatito.
A Mina da Tesoura tem um sistema de lavra
subterrânea e utiliza equipamentos mecanizados
de perfuração. A coleta do material é feita por
pás-carregadeiras e o transporte por caminhões
de médio e grande porte. Utilizam explosivos em
grande parte da lavra para o avanço das galerias. Esta
mina emprega cerca de 15 funcionários. Segundo
informações locais, esta mina iniciou suas atividades
há aproximadamente 45 anos. A Lavra Manoel do
PT foi explotada através de um sistema misto, tanto
subterrâneo, por meio de galerias, quanto a céu
aberto, e estava paralisada há cerca de 6 meses.

Feldspato
No jazimento produtor de feldspato, Lavra
do Luizão, são observados buchos de moscovita
que poderiam vir a ser aproveitados como peças de
coleção. O pegmatito tem mineralogia simples dada
por quartzo, feldspato potássico e mica, sendo a
turmalina preta um mineral acessório comum. Está
encaixado em biotita xisto da Formação Salinas e tem
potência menor que 8 metros. Segundo informações
locais, a lavra está inativa há mais de 15 anos.

Espodumênio
Na Mina da Samambaia, prismas de
espodumênio e feldspato podem atingir até 1 metro
de comprimento. A hiddenita, variedade gemológica
do espodumênio, bem como cleavelandita
ocorrem localmente e não se tem notícia de seu
aproveitamento comercial.
O pegmatito é homogêneo. Sua espessura
não foi definida, mas um valor mínimo de 15 metros
pode ser-lhe atribuído. Está encaixado em um
sistema de fraturas N60W/70SW em biotita xisto

Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
Na região do alto vale do córrego Tesoura são
descritos 3 afloramentos de moscovita granito (VP18,
22 e 24) com turmalina negra e raros cristais de berilo
verde-azulado, lepidolita e granada. Sua granulação
é média e pode passar a grossa ou a pegmatítica,
algumas vezes de forma transicional, com as porções
pegmatíticas se constituindo em segregações locais
mais ricas em voláteis, dentro do corpo magmático.
Estes corpos graníticos têm forma estratóide e
espessura variando de decimétrica a poucos metros,
se posicionando paralelamente à xistosidade de
médio/baixo ângulo dos xistos encaixantes. Estas
rochas se enquadram no conceito dos “Granitos
Pegmatóides”, definidos por SÁ (1977) como corpos
ígneos que ocorrem na borda dos maciços graníticos
ou mesmo afastados destes, que são considerados
como termos transicionais, intermediários entre
os termos extremos “puramente” graníticos e os
pegmatitos deles derivados. Estas proposições
combinam com o modelo de derivação e cristalização
de pegmatitos graníticos proposto por JAHNS;
BURNHAM (1969).
A presença destes corpos pode se constituir em
um guia prospectivo importante para bens minerais
relacionados a pegmatitos. A sua ocorrência em áreas
com mineralizações deste tipo, como observado, por
exemplo, na área do alto córrego Tesoura e no vale
do rio Piauí, corroboram com esta tese.
A ocorrência destes “granitos pegmatóides”
nos planos de xistosidade dos metassedimentos
da Formação Salinas indica que esta estrutura teve
papel importante no transporte dos fluidos ácidos
ricos em voláteis originários do magmatismo Єγ4S.
A ocorrência de pegmatitos encaixados em sistemas
de fraturas (clivagens de fraturas), como observado
nas estações MC99 e MC100, indica que esta
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propagação de material ao longo da xistosidade foi
interrompida quando o fluxo foi intersectado pela
descontinuidade mecânica representada por estes
sistemas de fratura.
A zona pegmatítica mineralizada do alto
córrego Tesoura associa-se espacialmente com áreas
com sinais relativamente altos de potássio em mapa
radiométrico (CODEMIG/CPRM, 2005, 2006). Dentro
de um modelo prospectivo que relaciona esta feição
geofísica com a ocorrência de corpos félsicos intrusivos
nos metassedimentos da Formação Salinas, incluindo
os granitos, “granitos pegmatóides” e os pegmatitos,
esta assinatura geofísica pode ser uma ferramenta
útil na delimitação de alvos prospectáveis, bem como
na extensão de áreas sabidamente mineralizadas,
na situação em questão, abrindo perspectivas
prospectivas para a região do alto córrego Narciso, a
norte do córrego Tesoura.

8.2.1.3 – Pegmatitos do
Córrego da Barriguda
Ocorre no sudoeste da Folha Itaobim, no vale
do córrego da Barriguda, compreendendo 6 pontos
cadastrados. Feldspato potássico e albita são os principais
bens minerais produzidos, sendo matéria prima da
indústria cerâmica ou vidreira. Segundo informações,
nenhum dos demais subprodutos tem ou teve alguma
importância econômica destacada (Tabela 8.4).
Os pontos cadastrados estão inseridos em
uma área de concessão de lavra da empresa Santa
Susana Mineração Ltda., requerida junto ao DNPM.
Apenas a mina da estação MC74 estava inativa na
época do cadastro. O pegmatito da estação MC76
foi pouco trabalhado. As lavras são, normalmente,
mecanizadas e algumas utilizam-se da rede elétrica.
As lavras são subterrâneas ou mistas, sendo, apenas
na estação MC77, a céu aberto.

Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

MC72

Olhos d`Água I

fd, alb, qz, cr

MC73

Olhos d`Água II

fd, alb

MC74

Lavra Olhos d`Água III

fd, alb

MC75

Lavra Olhos d`Água IV

fd, alb, be, columbita, cleavelandita

MC76

Lavra Barriguda I

fd, columbita

MC77

Lavra Manuel Mutuca

fd, lepidolita

Tabela 8.4 - Pegmatitos do Córrego da Barriguda.

Os pegmatitos têm forma lenticular ou tabular.
Com respeito à sua espessura, podem ser divididos
em 2 grupos, um com espessuras aproximadas entre
30 e 40 metros, que inclui as estações MC72, MC74
e MC75, e outro com espessuras em torno de 5
metros, que inclui as demais estações. Podem ter
estrutura interna zonada ou homogênea, sendo os
mais espessos, preferencialmente, zonados (estações
MC72 e MC75). Na estação MC72 ocorrem pequenos
geodos distribuídos na zona intermediária contendo
cristais de quartzo e turmalina.
Os pegmatitos estão encaixados no Granito
Quati, normalmente próximos à zona de contato
com os xistos da Formação Salinas, ou na própria
zona de contato entre essas unidades. É comum o
seu posicionamento em sistemas de fraturas verticais
com direção em torno de N30W, N50W ou N20E. É
também comum o desenvolvimento de turmalinitos
nas regiões de contato com o granito ou o xisto.

A associação mineralógica usual dos pegmatitos
é quartzo, feldspato potássico, albita, moscovita e
turmalina negra. Megacristais de feldspato potássico
com maiores dimensões variando de decímetros a
até mais de um metro são observados nas estações
MC74, MC75 e MC76. O intercrescimento gráfico
entre quartzo e feldspato é comumente observado
nos pegmatitos do grupo. Na estação MC77, a albita
pode ocorrer na forma de cleavelandita em pequenos
geodos, que pode vir a ser aproveitada como peças
de coleção. O pegmatito da estação MC74 contém
cristais de turmalina preta com até 40 centímetros
de comprimento, com base triangular de 4 a 6
centímetros, posicionados perpendicularmente ao
contato com a rocha encaixante. Na estação MC77, este
mineral tem seção basal com cerca de 20 centímetros.
Na estação MC77, a lepidolita forma concentrações
em buchos ou livros com dimensões métricas. Berilo
é observado em todas as estações cadastradas em
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proporções muito restritas. Nas estações MC73 e
MC76 são encontrados, aleatoriamente, cristais de
berilo, alguns com características de água-marinha,
porém de baixa qualidade gemológica devido ao grau
de fraturamento acentuado. Cassiterita, columbitatantalita e topázio são observados em algumas
estações, sempre em proporções muito restritas. Na
estação MC77, o topázio tem tonalidade azul.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
As minas das estações MC72 e MC73 posicionamse na área do contato (intrusivo) entre o Granito
Quati e os metassedimentos da Formação Salinas. Os
demais jazimentos situam-se a uma distância máxima
de cerca de 300 metros desta descontinuidade. Esta
estrutura parece ter funcionado como perturbadora
do fluxo dos fluidos pegmatíticos oriundos do
magmatismo granítico, os quais se alojaram nela
própria (estação MC72) ou, possivelmente, na sua
interseção com sistemas de fraturas verticais (estação
MC73) ou, ainda, migraram através de sistemas
permeáveis e posicionaram-se a poucas centenas
de metros dela, encaixados em sistemas de fraturas
predominantemente verticais (estações MC74, MC75,
MC76 e MC77). Esta descontinuidade e seu entorno
se constituem em alvo preferencial para pesquisa de
pegmatitos na área.
A turmalinização das rochas encaixantes
pelos fluidos relacionados aos pegmatitos é um guia
prospectivo de caráter local.
8.2.1.4 - Pegmatitos da Santa Clara
Ocorre no quadrante sudoeste da Folha
Itaobim, na bacia do córrego homônimo, afluente da
margem direita do ribeirão Piauí, compreendendo 11
pontos cadastrados (Tabela 8.5). Gemas de turmalina
verdes e azuis ou, subordinadamente, vermelhas
e rosas eram, na época do cadastro, os principais
bens minerais produzidos. Gemas e peças de coleção
de quartzo hialino e, subordinadamente, citrino,
normalmente com faces cristalinas bem desenvolvidas
têm importância econômica subordinada. A albita e
o feldspato potássico são, normalmente, levemente
intemperizados, sendo classificados no mercado
local como de “terceira categoria”, se constituindo
em subprodutos sem maior importância econômica.
O garimpo da Fazenda Santa Clara, Lavra do Tadeu
(estação JB371), já foi importante produtor de
feldspato, estando, na atualidade, inativo. O baixo
preço dos feldspatos no mercado (na época do
cadastro) leva o garimpeiro a não separá-lo do
restante do estéril que é lançado no bota fora.
Berilo/água-marinha são ou já foram subprodutos
sem importância econômica em algumas lavras,

preferencialmente nas encaixadas em granitos. Os
minerais de lítio ambligonita e lepidolita são ou já
foram comercializados por algumas lavras, entretanto,
na época do cadastro, não tinham importância
econômica. As lavras Velha (Tadeu) e Fazenda Santa
Clara (estações JB372 e JB370, respectivamente)
já foram trabalhadas pela empresa Arqueana de
Minérios e Metais Ltda. visando-se a produção de
lítio, tendo a primeira iniciado a sua produção há
mais de 80 anos, segundo informações locais.
A maior parte das lavras se insere em áreas
da empresa Arqueana de Minérios e Metais Ltda.
requeridas junto ao DNPM. Com exceção das lavras
das estações JB368, JB369, JB371 e JB372, todas as
demais se encontravam em atividade na época do
cadastro. As lavras são subterrâneas ou mistas, com
estrutura operacional simples baseada no uso de
equipamentos e ferramentas manuais e rudimentares
e, raramente, de explosivos, o que inibe a produção
na região, pois os serviços são, na sua maioria,
desenvolvidos em rocha fresca. A falta de estradas
adequadas para o acesso à área dos garimpos é
também um fator inibidor da produção. Na ocasião
do cadastro, a população garimpeira local não era
expressiva. Apurou-se o número de trabalhadores
das lavras do Pacífico, do Vicente e da Fazenda Santa
Clara, que totalizava 47.
Os minerais essenciais dos pegmatitos são
quartzo, feldspato potássico e moscovita. Turmalina
ocorre em todos os pegmatitos estudados. Dentre
os minerais acessórios ou de ocorrência localizada
ainda não citados estão columbita/tantalita, nos
pegmatitos das estações JB347 e JB372, cassiterita,
nas estações JB366, JB370 e JB372, petalita, na
estação JB366 e berilo, nas estações JB345 e JB368.
Os pegmatitos têm forma lenticular e espessura
muito variável. As espessuras aproximadas dos corpos
pegmatíticos nas estações JB347, JB348 e JB366
correspondem a 2, 20 e 10 metros, respectivamente.
Dentre os vários pegmatitos trabalhados na estação
JB368, o mais espesso tem 7 metros. No pegmatito da
estação JB360 observa-se uma extensão longitudinal
de cerca de 100 metros.
Não se observou a estruturação interna dos
pegmatitos das estações JB345 e JB367. Com exceção
do pegmatito da estação JB368, que é homogêneo, os
restantes têm estrutura interna zonada. A zonalidade
do corpo pegmatítico é facilmente observada quando
se desloca da encaixante para o centro do corpo,
havendo um plano aproximado de simetria passando
ao longo do núcleo de quartzo. Sucedem-se a zona
externa, a zona de parede e a zona intermediária, esta
última compreendendo o setor mais expressivo do
pegmatito, onde as mineralizações mais importantes
se encontram. Neste local são observados os geodos
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Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

JB345

Santa Clara

tu, cr

JB346

Córrego Santa Clara

tu, cr, alb, fd

JB347

Córrego Santa Clara,
Lavra do Pacífico

tu, cr

JB348

Lavra do Vicente

tu, cr, alb, fd

JB366

Fazenda Santa Clara
(Manoel Teixeira)

tu, cr, ci, alb, fd

JB367

Lavra do Vanderley

tu, ci

JB368

Santa Clara

tu, cr, ci, ama

JB369

Santa Clara

tu, qz

JB370

Fazenda Santa Clara

tu, ambligonita, cassiterita, berilo

JB371

Fazenda Santa Clara
(Lavra do Tadeu)

fd, tu, berilo, ambligonita

JB372

Lavra Velha (Tadeu)

tu, lepidolita, cassiterita, alb, cr, columbita

Tabela 8.5 - Pegmatitos da Santa Clara.
que contêm cristais bem formados de turmalina e
quartzo, podendo conter, ainda, lepidolita e albita na
forma de cleavelandita. Ainda na zona intermediária,
podem ocorrer minerais de valor econômico,
como o feldspato e minerais de lítio. Na estação
JB371, ambligonita e turmalina se concentram nas
proximidades dos geodos. O núcleo de quartzo pode
ser de difícil percepção nos pegmatitos de menor
potência, entretanto, facilmente constatado naqueles
mais expressivos. Constitui-se, normalmente, de
quartzo anédrico e algum feldspato.
Nas lavras das estações JB368 e JB371, os
pegmatitos estão encaixados no corpo intrusivo do
Granito Teixeirinha. Nas demais lavras, a encaixante
dos pegmatitos é o xisto da Formação Salinas,
estando todos eles, entretanto, muito próximos
daquele corpo granítico (o mais distante, a cerca
de 1,8 quilômetro). Os pegmatitos mineralizados
preenchem fraturas quando encaixados no granito.
Nos xistos, se alojam na sua xistosidade, que mostra
orientação usual entre N30-60E/30-55NW ou,
subordinadamente, em torno de EW/50N ou, ainda,
em fraturas posicionadas N60W/90 ou N60E/90.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
Chama atenção a proximidade dos pegmatitos
com o corpo do Granito Teixeirinha. Esta vizinhança

pode ser um bom guia prospectivo inicial na pesquisa
de pegmatitos na região de Santa Clara. O controle
estrutural do emplacement dos pegmatitos é exercido
pela xistosidade ou, subordinadamente, por fraturas
no xisto, constituindo-se em um guia prospectivo
de caráter local. No contexto do pegmatito em si, a
pesquisa para gemas e peças de coleção de turmalina,
quartzo e cleavelandita deve ser direcionada para a
sua zona intermediária. No seio desta zona, a presença
de superfícies denominadas pelos garimpeiros de
“linhas”, que são impressões deixadas pelas soluções
em seus caminhos para formar depósitos minerais
nos geodos, se constituem em metalotectos e guias
prospectivos importantes no âmbito dos pegmatitos,
norteadores para a locação dos geodos.
8.2.1.5 – Pegmatitos do Maxixe
Ocorre no leste-sudoeste da Folha Itaobim,
no vale do ribeirão Piauí, compreendendo 10
pontos cadastrados (Tabela 8.6). Petalita é,
historicamente, o principal bem mineral produzido.
Segundo AFGOUNI; MARQUES (1997), nos últimos
16 anos haviam sido produzidas cerca de 24.000
toneladas deste mineral de excelente qualidade,
na Lavra do Maxixe. O feldspato já teve alguma
importância econômica, como na Lavra do Maxixe,
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tendo, atualmente, uma produção bastante restrita
em função do seu baixo preço de mercado. Outros
minerais-minérios de Li, como espodumênio,
ambligonita e lepidolita, podem ocorrer como
subprodutos de importância restrita. A Lavra do
Algodão continha cascalhos eluviais estaníferos
explotados em quase sua totalidade (SILVA et al.,
1987). Segundo AFGOUNI; MARQUES (1997), a
tantalita já teve um papel econômico de destaque
nas lavras do Maxixe e da Chapadinha. Turmalinas
gemológicas de cores verde, azul, vermelha e rosa

são os principais bens minerais produzidos nas
lavras Zé de Luchol, Maxixinho I e José de Linto. Na
Lavra Maxixinho I, a albita era extraída e estocada
à espera de compradores e também de um preço
compensatório. Nesta mesma lavra, segundo
informações locais, a petalita e a lepidolita tiveram
maior relevância econômica no passado, tendo,
atualmente, um papel pouco importante.
A maior parte dos pegmatitos do Maxixe
compõe um grupo pegmatítico, no sentido de CERNY
(1982), dadas as suas semelhanças intrínsecas.

Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

MC109

Lavra Zé de Luchol

tu

MC110

Lavra do Maxixe

petalita, fd, espodumênio, ambligonita

MC116

Fazenda do Brejo I

fd , lepidolita

MC117

Fazenda do Brejo II

petalita, lepidolita, cr

MC118

Fazenda do Brejo III

petalita

MC119

Lavra Maxixinho I

tu, alb, petalita, lepidolita, fd

JB344

Mina José de Linto

tu, cr, cassiterita, columbita

CN1

Lavra do Algodão

petalita, fd, alb, columbita, tantalita,
cassiterita, ambligonita

CN14

Lavra da Chapadinha

petalita, espodumênio, tu

CN16

Lavra do Meio

petalita, fd, espodumênio

Tabela 8.6 - Pegmatitos do Maxixe.

Os pontos cadastrados estão inseridos em
áreas da empresa Arqueana de Minérios e Metais
Ltda. requeridas junto ao DNPM. Apenas as lavras
das estações CN14, MC116 e MC117 estavam inativas
na época do cadastro. A atividade de mineração na
área do Grupo do Maxixe é histórica, com destaque
para a Lavra do Maxixe, com início das atividades há
mais de 40 anos, e as lavras do Algodão e do Meio,
há mais de 30 anos. As lavras são subterrâneas ou
mistas, normalmente com estrutura operacional
mais elaborada, como na Lavra do Maxixe, que
possui um shaft de 20 metros de profundidade
(SILVA et al., 1987), é mecanizada e possui energia
elétrica (AFGOUNI; MARQUES, 1997). Entretanto,
em algumas lavras, os métodos de explotação são
rudimentares. Na ocasião do cadastro, o número de
trabalhadores das lavras Zé de Luchol, Fazenda do
Brejo III, Maxixinho e Algodão totalizava 32.
Os minerais constituintes dos pegmatitos são
quartzo, feldspato potássico e moscovita. Os minerais

de lítio observados são petalita, espodumênio,
lepidolita e ambligonita. A turmalina pode ser negra
ou corada. Observam-se ainda albita, por vezes
na forma de cleavelandita, cassiterita, columbitatantalita e berilo.
Os pegmatitos têm forma lenticular ou tabular.
Sua espessura varia entre 5 e 10 metros nas lavras
Fazenda do Brejo I, II, III, Maxixinho I e do Meio,
é maior que 10 metros na Lavra da Chapadinha,
equivale a cerca de 15 e 20 metros nas lavras Zé
de Luchol e José de Linto, respectivamente, e pode
atingir até 50 metros na Lavra do Algodão. Segundo
AFGOUNI; MARQUES (1997) o pegmatito da Lavra do
Maxixe tem espessura variável entre 30 e 11 metros,
a qual diminui com a profundidade. Na Lavra do
Meio, o pegmatito tem extensão observada de cerca
de 500 metros (SÁ, 1977), já na Lavra José de Linto, a
extensão observada é de 200 metros.
A estrutura interna dos pegmatitos é zonada,
com exceção do pegmatito da Lavra Fazenda do Brejo
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III, que parece ser homogêneo. Segundo SÁ (1977)
e AFGOUNI; MARQUES (1997), o corpo pegmatítico
da Lavra do Maxixe mostra um zoneamento interno
distinto, o qual apresenta, da borda para o centro,
uma zona de parede de granulação milimétrica e
espessura máxima de 30 ou 50 centímetros, uma zona
de pegmatito simples, com granulação centimétrica
e espessura de 1 a 8 metros, e uma zona mais central
com espessura de 4 a 8 metros, onde se concentra a
petalita em cristais de até 1 metro de extensão. As
relações texturais observadas indicam que a petalita
está seccionando ou penetrando por entre os cristais
de feldspato. Não há indícios que a petalita tenha
substituído outro mineral.
Segundo SÁ (1977), nos pegmatitos da
região cujo principal minério de lítio é a petalita,
as maiores concentrações deste mineral ocorrem,
preferencialmente, nas partes mais centrais do corpo
pegmatítico, entretanto, em alguns corpos observase certa irregularidade na sua distribuição, podendo
também ocorrer como veios e bolsões nas zonas
laterais. Espodumênio de cor verde-clara ocorre
sempre associado à zona de ocorrência de petalita.
As relações texturais observadas pelo autor indicam
que os cristais de espodumênio foram formados
posteriormente, pois estão cortando as massas de
feldspato e petalita. Já AFGOUNI; MARQUES (1997)
advogam que na Lavra do Maxixe, o espodumênio
ocorre nas proximidades dos contatos como
cristais alongados com média de 15 centímetros de
comprimento. Os autores observam uma fase de
albitização de escala reduzida e moderada no corpo
do Maxixe, localizada na zona de feldspato e petalita,
onde se concentram alguns bolsões de ambligonita.
No pegmatito da Lavra Fazenda do Brejo I, o
feldspato potássico lavrado ocorre associado com
lepidolita na zona intermediária. Os pegmatitos
das lavras de turmalina Zé de Luchol e Maxixinho
I têm a zona intermediária caracterizada pela
presença de “livros” de moscovita, aglomerados de
lepidolita, albita (apenas na primeira) e de geodos
que hospedam as gemas de turmalina, quartzo
piramidal e drusas de cleavelandita com inclusões
de turmalina e mica. Caulinização, sericitização
e lepidolitização de feldspato potássico são
observadas na Lavra Zé de Luchol, aparentemente
gerando também cassiterita e columbita. Nestas
lavras, o pegmatito tem um núcleo com quartzo
xenomórfico translúcido a transparente.
Os pegmatitos estão encaixados nos xistos da
Formação Salinas a uma distância máxima de 2,5
quilômetros do batólito do Granito Teixeirinha. Têm
seu posicionamento controlado, predominantemente,
por planos de fratura/clivagem de fratura ou
xistosidade com direção variando em torno de norte-

sul e mergulho de vertical a médio, preferencialmente
para oeste. Este trend norte-sul, destoante do
regional NE-SW da Formação Salinas, se estende ao
longo de um “corredor” de cerca de 7 quilômetros
de extensão, correspondendo a uma reorientação
da estruturação dos xistos em resposta aos esforços
provenientes do posicionamento do batólito do
Granito Teixeirinha, que tem um prolongamento
subaflorante limitado, aproximadamente, pelos
corpos do Pegmatito Córrego Taquaral. Esta porção
subaflorante do Granito Teixeirinha é marcada
pelo relevo realçado e pela disposição das linhas
de drenagem que podem ser bem observados em
imagens de satélite, fotografias aéreas, na base
planialtimétrica (IBGE, 1980) e no mapa geológico
da Folha Itaobim, sendo também bem demarcada
nos mapas aeromagnetométricos de sinal analítico e
derivada vertical (Figura 8.3).
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
O controle do emplacement da maior
parte dos pegmatitos do Grupo Maxixe por um
sistema estrutural com direção próxima de nortesul, discordante da estruturação geral NE-SW da
Formação Salinas, é um guia prospectivo importante.
Uma análise do mapa geológico da Folha Itaobim e
da Figura 8.3 mostra que este sistema se estende até
as proximidades do corpo sul do Pegmatito Córrego
Taquaral. A proximidade com o corpo granítico
Teixeirinha, a leste, parece ser, também, uma
condicionante para a formação do minério de petalita.
Como guias prospectivos de caráter mais local e de
eficácia variada podem ser citadas a concentração
preferencial do minério de petalita nas partes mais
centrais dos corpos pegmatíticos, a concentração
preferencial do minério de feldspato e lepidolita na
zona intermediária do pegmatito da Lavra Fazenda
do Brejo I, a concentração dos geodos hospedeiros
das gemas de turmalina na zona intermediária dos
pegmatitos, bem como a presença de turmalinitos
na região de contato, tanto no mica xisto encaixante
quanto na zona marginal do pegmatito, como
observado na lavra de turmalina Zé de Luchol.
8.2.1.6 – Pegmatitos da Cachoeira
A definição do Grupo Pegmatítico da Cachoeira
deve-se a ROMEIRO et al. (1997). Ocorre no centrooeste da Folha Itaobim, no vale do ribeirão Piauí,
compreendendo 2 pontos cadastrados, ambos
no contexto da Mina da Cachoeira, operada pela
Companhia Brasileira de Lítio (CBL) (Tabela 8.7). O
ponto CN41 representa a Mina da Cachoeira e o VP232
refere-se a um corpo pegmatítico específico da mina
que foi explotado por cerca de 14 anos consecutivos,
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com um intervalo entre os anos de 1998-2000, e que,
quando da época do cadastro, tinha uma perspectiva
de interrupção da lavra devido à sua inviabilização em
função da profundidade alcançada. Espodumênio é,
historicamente, o mineral-minério de Li produzido.
Segundo SÁ (1977), nos fins da década de 1960, em

decorrência das necessidades do mercado nacional,
a explotação de espodumênio teve início na Lavra da
Cachoeira. Segundo AFGOUNI; MARQUES (1997), os 4
corpos pegmatíticos conhecidos que compõem a jazida
têm uma reserva medida de espodumênio da ordem
de 127.874 metros cúbicos ou 409.197 toneladas.

Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

CN41

Mina da Cachoeira - CBL

espodumênio

VP232

Mina da Cachoeira – CBL - Corpo 5D1

espodumênio

Tabela 8.7 - Pegmatitos da Cachoeira.

Os pontos cadastrados estão inseridos em
áreas sob a responsabilidade da Companhia Brasileira
de Lítio. As lavras são subterrâneas e encontravamse ativas na época do cadastro. Trata-se de lavras
mecanizadas com acesso para veículos e máquinas
pesadas, com iluminação elétrica e exaustores.
Os pegmatitos do Grupo da Cachoeira se
enquadram no grupo “pegmatitos com microclina,
quartzo, espodumênio, albita e moscovita”, conforme
classificação de SÁ (1977).
Segundo SÁ (1977) e ROMEIRO (1998), os
pegmatitos do Grupo da Cachoeira mostram certa
constância nas suas características mineralógicas
e texturais. Os minerais principais são quartzo,
feldspato potássico (microclina pertítica), albita,
moscovita e espodumênio.
O espodumênio representa cerca de 20%
dos corpos, K-feldspato e albita, cerca de 40 a 45%,
quartzo, em torno de 25% e moscovita, menos de 10%.
Segundo Romeiro (1998), a mineralogia acessória é
formada por cassiterita, berilo e montebrasita. Os
prismas de espodumênio podem ter até 1,5 metro
de extensão, com tamanho médio oscilando entre 10
e 20 centímetros. Espodumênio e albita intersticiais
são comuns, imersos na massa quartzo-feldspática.
Segundo SÁ (1977), os pegmatitos deste
grupo apresentam uma fase de albitização em
escala moderada. A albita freqüentemente substitui
microclina e espodumênio, podendo, eventualmente,
preencher fraturas nestes minerais.
Segundo ROMEIRO (1998), a zoneografia dos
pegmatitos apresentada em CERNY (1991) não se
aplica ao Grupo da Cachoeira, pois seus pegmatitos
não apresentam o zoneamento textural clássico
nem preenchimentos de fratura ou corpos de
substituição.
Os pegmatitos estão encaixados em xistos da
Formação Salinas. Próximo ao contato com os pegmatitos

e, principalmente, nos contatos de capa, ocorre freqüente
turmalinização dos xistos (ROMEIRO, 1998).
Os pegmatitos ocorrem como veios tabulares e
descontínuos, conforme evidenciado pelo fechamento
longitudinal dos corpos. Em planta apresentam
formas lenticulares seguindo um padrão escalonado.
Têm espessura variando entre 3 e 10 metros e
comprimentos variáveis, que podem atingir algumas
centenas de metros. Sua direção é quase constante,
próxima de NE-SW, e se encaixam, preferencialmente,
na xistosidade dos xistos, a qual tem atitude média
N52E/43NW, bem como em sistemas de clivagem
de fratura, com maior destaque para um sistema
com direção NE e mergulhos médios a altos para SE
(ROMEIRO et al., 1997), (ROMEIRO, 1998).
O corpo pegmatítico correspondente à estação
VP232 mostra, além do fechamento ao longo de
sua direção, fechamentos significativos segundo
o mergulho do mesmo. Constitui-se em um corpo
extenso, conhecido ao longo de aproximadamente
400 metros. Tem posicionamento discordante, se
encaixando em um sistema de clivagem de fratura
no xisto de direção NE e mergulhos variando
de subhorizontais a subverticais para SE, com
predominância de valores médios, em torno de 45º.
São comuns as mudanças no seu comportamento,
apresentando bifurcações e inversões do mergulho
(informação verbal do geólogo Júlio Cezar P. Romeiro).
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
O controle do emplacement dos pegmatitos
exercido pela xistosidade e por sistemas de clivagem
de fratura dos xistos, conforme apresentado por
ROMEIRO et al. (1997) e ROMEIRO (1998), é um guia
prospectivo de caráter local importante. Os mapas
geofísicos de derivada vertical e sinal analítico da
área (CODEMIG/CPRM, 2005, 2006) salientam bem
o trend NE-SW dos xistos.
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Figura 8.3 – Porção subaflorante do Granito Teixeirinha (Mapa de sinal analítico: CODEMIG/CPRM (2005/2006)).

8.2.1.7 – Pegmatitos do Areão
Ocorre no centro-oeste da Folha Itaobim,
junto à margem esquerda do rio Jequitinhonha,

compreendendo 6 pontos cadastrados, divididos em
2 subáreas. As principais substâncias lavradas são
gemas de turmalina e cristal de quartzo (Tabela 8.8).
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Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

MC50

Garimpo do Areão

tu

MC51

Garimpo de Antônio
Messias

tu

MC52

Garimpo Messias

cr, tu

MC54

Garimpo do Angico

tu

MC68

Garimpo Bebê Juca

cr, columbita/tantalita

VP312

Pontal

cr

Tabela 8.8 - Pegmatitos do Areão.

As lavras estão em atividade e a maioria tem
um caráter intermitente. O desenvolvimento da lavra
é manual, com o uso de equipamentos rudimentares
e, por vezes, de explosivos artesanais.
As gemas de turmalina têm cores verde, azul
ou rosa, e o quartzo é, normalmente, hialino e em
cristais bem formados, sendo aproveitados como
gemas e peças de coleção.
As lavras são subterrâneas ou mistas, a
maioria delas se desenvolvendo tanto no elúvio/
colúvio quanto no corpo pegmatítico. No garimpo
da estação VP312 existem 8 serviços, sendo 2 em
atividade, instalados em vários corpos pegmatíticos.
Na época do cadastro, a atividade na área ocupava
cerca de 20 garimpeiros.
Os pegmatitos têm forma tabular ou irregular
e a sua espessura usual é entre 0,5 metro e 6 metros.
Na estação VP312, onde a encaixante é um granito,
os pegmatitos ocorrem como bolsões irregulares com
espessuras entre 20 centímetros e 1 metro, mostrando
bruscas variações na espessura e ramificações.
Os pegmatitos apresentam estruturação
interna homogênea ou zonada, essa última referente
às estações MC51 e MC52. Na zona intermediária do
pegmatito da estação MC51 ocorrem geodos com
gemas de turmalina e quartzo. Estão encaixados nos
xistos do Grupo Macaúbas ou, no caso das estações
MC50 e VP312, em rochas do Granito Fazenda Areão,
em ambos os casos posicionados em planos de fratura
com orientações diversas podendo, em alguns casos,
ter ramificações concordantes com o xisto.
A associação mineralógica usual dos pegmatitos
é quartzo, feldspato potássico, moscovita, albita e
turmalina. Na estação MC68, o pegmatito contém
columbita/tantalita, que é também um bem explotado.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
A proximidade dos pegmatitos mineralizados
com o corpo granítico Fazenda Areão ou a sua própria

inserção nestes domínios graníticos permite deduzir
uma relação genética direta entre eles, tornandose a área de ocorrência deste corpo granítico e suas
imediações, regiões prospectáveis para este tipo de
mineralização.
8.2.1.8 – Pegmatitos da Xuxa
Ocorre no centro-oeste da Folha Itaobim, a
sudoeste do distrito de Taquaral, englobando duas
subáreas separadas pelo agrupamento da Generosa e
compreendendo 5 pontos cadastrados (Tabela 8.9). Na
época do cadastro, todas as lavras estavam paralisadas
e a cava da estação JB342 estava parcialmente
inundada, o que restringiu as observações. A Lavra
da Xuxa, produtora de espodumênio, é a mais
importante delas, se enquadrando na tipologia
de pegmatitos cujo principal mineral de lítio é o
espodumênio (ver descrição do Grupo da Cachoeira),
segundo classificação de SÁ (1977).
Os pontos cadastrados estão inseridos em
área da empresa Arqueana de Minérios e Metais
Ltda. requerida junto ao DNPM. As lavras são
mistas, subterrâneas ou a céu aberto. A lavra da
Xuxa parece ser a única que teve uma estrutura
mais elaborada e processos mecanizados de lavra,
na qual observam-se grandes salões sustentados
por pilares de rocha e um plano inclinado para
acesso e transporte de material.
O pegmatito da Xuxa tem uma mineralogia
diversificada, conforme indicado pelos bens
minerais já produzidos. Na lavra da estação JB342,
além do quartzo, feldspato, moscovita, turmalina
e espodumênio, o pegmatito contém columbitatantalita, cassiterita e albita. Já na Lavra Faria/Xuxa
II observou-se apenas quartzo, feldspatos, moscovita
e espodumênio. O pegmatito da Lavra Piauí tem
lepidolita como mineral acessório e o da estação
MC98 tem uma mineralogia simples à base de
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Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já produzida)

MC108

Lavra da Xuxa

espodumênio, alb, fd, cassiteria, columbita/
tantalita, lepidolita

MC98

Lavra Poço D´Anta

cr

JB342

Poço D’anta

espodumênio

CN10

Faria/Xuxa II

fd, espodumênio

CN11

Piauí

tu, fd
Tabela 8.9 - Pegmatitos da Xuxa.

quartzo, feldspatos, moscovita e turmalina. As lavras
produtoras de espodumênio têm este mineral na sua
variedade gemológica verde, a hiddenita. A estrutura
interna dos pegmatitos da Lavra da Xuxa e da Lavra
Poço D´Anta (MC98) é homogênea e as dos demais
pegmatitos não pôde ser observada.
Os pegmatitos estão encaixados em micaquartzo xistos da Formação Salinas. O pegmatito da
Lavra da Xuxa é ora concordante ao xisto (N40E/45SE),
ora discordante, posicionando-se em planos de
fratura N40E/60SE. Sua espessura é em torno de 20
metros, sendo a espessura dos demais pegmatitos
sempre menor que 5 metros, com exceção da estação
JB342, onde a espessura não foi observada. Segundo
QUÉMÉNEUR; LAGACHE (1999), o pegmatito da Xuxa
tem extensão longitudinal de cerca de 900 metros.
Os pegmatitos produtores de espodumênio
provavelmente constituem um grupo pegmatítico,
entretanto, são necessários mais estudos dos
pegmatitos das estações JB342 e CN10, cuja
acessibilidade não é muito favorável.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
O controle do posicionamento do pegmatito
da Xuxa pela xistosidade e por sistema de fratura dos
xistos encaixantes é um guia prospectivo de caráter
local. Os mapas geofísicos de derivada vertical e sinal
analítico da área (CODEMIG/CPRM, 2005, 2006)
salientam bem este trend NE-SW dos xistos.
8.2.1.9 – Pegmatitos da Generosa
Ocorre no centro-oeste da Folha Itaobim, a
sudoeste do distrito de Taquaral, compreendendo
3 pontos cadastrados (Tabela 8.10). Na época
do cadastro, os principais bens produzidos eram
gemas de turmalina verde, azul, rosa ou vermelha.
O pegmatito da Lavra da Generosa pertence à
mesma tipologia dos pegmatitos da área do Urubu

(descrita adiante), que se caracterizam por ter
a lepidolita e/ou ambligonita como minerais de
minério de lítio, aos quais podem se associar uma
gama enorme de outros minerais de minério. Os
pegmatitos das estações JB343 e CN9 poderiam,
tentativamente, compor, juntamente com o
pegmatito da Generosa, um grupo pegmatítico de
mesma tipologia, entretanto as informações sobre
ambos são escassas. O fato deles mostrarem um
zoneamento interno os aproxima mais da tipologia
do pegmatito da Generosa que dos pegmatitos não
zonados com minério de espodumênio que ocorrem
nas redondezas, entretanto, são necessários mais
estudos para confirmar esta composição.
Na época do cadastro, a Lavra da Generosa
tinha uma atividade intermitente e eram produzidas
gemas de turmalina, albita, feldspato potássico,
columbita e cassiterita. Segundo SÁ (1977), já na
década de 1950, a Lavra da Generosa produzia
ambligonita. A Lavra Velha Poço D’anta produzia
turmalina, quartzo, albita e feldspato potássico.
Segundo informações locais, esta lavra existe há mais
de 80 anos e já houve grande produção de gemas
de turmalina, mas a atividade garimpeira era de
pequena monta quando do cadastro. A Lavrinha já
produziu gemas de turmalina e cristal de rocha.
Os pontos de lavra estão inseridos em área
da empresa Arqueana de Minérios e Metais Ltda.
ou da Sandspar Minérios Ltda. Apenas a Lavrinha
estava inativa na época do cadastro. O método de
lavra pode ser misto, como na Lavra da Generosa,
ou a céu aberto, nas demais. A Lavra da Generosa
já foi mecanizada no passado, mas na época do
cadastro, como as demais, as atividades de lavra
eram rudimentares. Havia 8 garimpeiros trabalhando
na Lavra da Generosa e cerca de 25 pessoas, entre
homens e mulheres, na Lavra Velha Poço D’anta,
sendo que boa parte destes se dedicava à extração
de quartzo e turmalinas no elúvio.
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Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

JB341

Generosa

tu, alb, fd, lepidolita, columbita, cassiterita,
ambligonita

JB343

Lavra Velha Poço D’anta

tu, qz, alb, fd

CN9

Lavrinha

tu, cr

Tabela 8.10 - Pegmatitos da Generosa.

O pegmatito da Generosa tem uma mineralogia
complexa que é retratada pelos bens minerais que já
produziu. A Lavra Velha Poço D’anta tem lepidolita
na sua constituição mineral, além dos minerais já
produzidos, e o pegmatito da Lavrinha tem uma
mineralogia simples à base de quartzo, feldspato,
moscovita e turmalina.
Os pegmatitos têm forma lenticular. O
pegmatito da Lavra da Generosa tem espessura de
cerca de 20 metros e o da Lavrinha, de até 3 metros.
Na Lavra Velha Poço D’anta, o garimpo se desenvolve
em vários corpos pegmatíticos, um dos quais tem
espessura de cerca de 1 metro.
A estrutura interna dos pegmatitos é zonada
e o da Lavra Generosa mostra uma zona mural
onde destacam-se prismas de turmalina verde
centimétricos, uma zona intermediária com cristais
de ortoclásio, albita, agregados de lepidolita, mica
verde e “livros” de moscovita, e um núcleo com
quartzo xenomórfico a piramidal envolvido por
feldspato e albita. Neste pegmatito, a columbita
e a cassiterita aparecem associadas a zonas com
albita e feldspato potássico ou a massas micáceas.
As turmalinas verde, azul e rosa estão inclusas em
minerais micáceos, albita e quartzo. Ocorrem geodos
repletos de turmalinas coloridas, quartzo hialino
piramidal e peças de cleavelandita.
Os pegmatitos estão encaixados nos xistos
da Formação Salinas. O pegmatito da Generosa
está preferencialmente encaixado em plano de
fratura N60E/50NW, tendo ramificações por vezes
concordantes com a xistosidade N60E/50SE.
Os pegmatitos da Lavra Velha Poço D’anta são
concordantes com o xisto encaixante.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
O controle estrutural dos pegmatitos,
encaixados na xistosidade ou em planos de fratura
do xisto com direção em torno de NE, é um guia
prospectivo importante.

8.2.1.10 – Pegmatitos do Urubu
Ocorre no centro-oeste da Folha Itaobim, a
sudoeste do distrito de Taquaral, compreendendo 10
pontos cadastrados (Tabela 8.11). Este agrupamento
de lavras se caracteriza por ter a lepidolita e/ou
ambligonita como minerais de minério, aos quais pode
se associar uma gama enorme de outros minerais de
minério, como nas lavras da Aroeira e do Urubu, esta
última tendo se tornado conhecida mundialmente
como um “museu mineral”, tendo em vista a sua
mineralogia amplamente variada, segundo AFGOUNI;
MARQUES (1997). Com exceção dos pegmatitos das
estações MC120, MC121 e CN7, que parecem ser
de tipologia distinta, os demais compõem um grupo
pegmatítico, no sentido de CERNY (1982), dadas as
suas semelhanças intrínsecas.
Os pegmatitos se enquadram no “grupo dos
pegmatitos com microclina, albita, quartzo, lepidolita
e ambligonita”, conforme classificação proposta por
SÁ (1977), o qual tem como principais minérios de
lítio a lepidolita e a ambligonita, nesta ordem, bem
como a cassiterita como um acessório importante e
a tantalita-columbita como um acessório de menor
relevância. Segundo o autor, desde a década de
1950, grande volume de cassiterita já havia sido
explotada da Mina do Urubu, sendo, entretanto, a
sua produção reduzida naquela época. Na época do
cadastro, turmalinas gemológicas eram explotadas
na maior parte das lavras, podendo ser das cores
verde, azul, rosa, vermelha ou da variedade
“melancia”. Segundo AFGOUNI; MARQUES (1997),
a Mina do Urubu já havia produzido dezenas de
milhares de toneladas de lepidolita, milhares
de toneladas de albita, centenas de toneladas
de berilo, dezenas de toneladas de concentrado
estano-tantalífero e algumas dezenas de toneladas
do minério de césio polucita, este último descoberto
recentemente, ocorrendo lamelando núcleo de
quartzo e com reserva medida da ordem de 733
toneladas. SILVA et al. (1987) relatam que na Mina do
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Urubu, as atividades de operação datavam de mais
de 30 anos, tendo sido produzidos, principalmente,
lepidolita, ambligonita e berilo, além de cassiterita,
turmalinas coradas e quantidades subordinadas
de tantalita-columbita, ocorrendo ainda grandes
reservas de feldspato.

Como exceção tem-se os pegmatitos das
lavras do Cláudio I e II que não contêm lepidolita
e/ou ambligonita. Já o pegmatito da Lavra da
Aroeira II/Formiga não produz estes minerais,
mas contém lepidolita e cassiterita na sua
associação mineral.

Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já produzida)

CN2

Lavra do Urubu

tu, alb, fd, lepidolita, ambligonita, berilo
industrial, polucita, cassiterita, tantalita/
columbita, petalita, tz, mo

CN5

Lavra Lagoa do Alto

ambligonita, cassiterita, tu

CN7

Lavra do Aroeira II/
Formiga

tu, fd

CN12

Lavra do Costelão

ambligonita, fd

CN28

Lavra Maravilha I

lepidolita, alb, tu

JB365

Lavra Ponte do Piauí

tu, ambligonita, alb, lepidolita

MC69

Lavra Maravilha

tu, lepidolita, alb

MC107

Lavra da Aroeira

tu, cr, cassiterita, fd, lepidolita, cleavelandita,
columbita

MC120

Lavra do Cláudio I

petalita

MC121

Lavra do Cláudio II

tu, cr

Tabela 8.11 - Pegmatitos do Urubu.

Os pontos cadastrados estão inseridos em
áreas da empresa Arqueana de Minérios e Metais
Ltda. requeridas junto ao DNPM. As lavras das
estações CN5, CN12, MC107 e MC121 estavam
inativas na época do cadastro. O método de lavra
pode ser misto ou exclusivamente subterrâneo ou a
céu aberto. As lavras normalmente são mecanizadas
e dispõem de energia elétrica. Nas lavras do Cláudio
I e II, os métodos de explotação são manuais. Na
ocasião do cadastro, o número de trabalhadores não
era expressivo, com destaque para a Mina do Urubu,
que empregava cerca de 15 homens.
Segundo SÁ (1977) e SILVA et al. (1987), os
pegmatitos com lepidolita e ambligonita apresentam
uma associação mineral altamente diversificada
que se associa, normalmente, com os processos
de albitização observados. Os autores citam as
diversas variedades de berilo e turmalinas coloridas,
a cassiterita e a tantalita-columbita, bem como o
próprio minério de lítio como relacionados à esta
fase de albitização.

Os pegmatitos do grupo têm forma
lenticular ou tabular. O pegmatito da Mina do
Urubu tem espessura que pode variar de cerca
de 5 metros, na sua extremidade, a mais de 30
metros, no seu centro. Nas estações CN5, CN12,
MC69 e MC107, a espessura máxima observada
dos pegmatitos é de cerca de 10 metros. Na
estação JB365, o pegmatito tem espessura de
1,5 metro. O pegmatito da Mina do Urubu tem
extensão longitudinal de no mínimo 150 metros,
o da Lavra Lagoa do Alto, de cerca de 260 metros e
o da Lavra do Costelão, de cerca de 200 metros.
A estrutura interna dos pegmatitos é zonada,
com exceção do pegmatito da Lavra do Cláudio II.
Segundo SÁ (1977), nos pegmatitos com lepidolita
e ambligonita são identificadas as quatro zonas
clássicas normalmente presentes nos pegmatitos
evoluídos. Da borda para o centro, são elas: uma zona
de borda com granulação milimétrica e espessura
centimétrica, mostrando intensa turmalinização
no contato com o xisto encaixante; uma zona de
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pegmatito do tipo simples de granulação centimétrica
e espessura pouco superior a 1 metro; uma zona com
grandes cristais de microclina, os quais, à medida
que se aproxima do núcleo, cedem lugar a massas de
albita; e o núcleo de quartzo.
SÁ (1977) salienta o elevado grau de
albitização observado nos pegmatitos deste tipo,
a qual se desenvolve, principalmente, dentro da
zona do feldspato (microclina), avançando a partir
do núcleo de quartzo e podendo chegar até perto
dos contatos, como acontece na Lavra do Urubu. Ao
redor do núcleo de quartzo concentram-se grandes
massas de lepidolita, normalmente com volume
de alguns metros cúbicos, intimamente associadas
à albita, bem como bolsões de ambligonita. Os
minerais acessórios cassiterita e tantalita-columbita
também ocorrem, normalmente associados à
albita. Segundo SILVA et al. (1987), a polucita
destes pegmatitos evoluídos pode ter sua gênese
relacionada a processos de substituição, com o
envolvimento de fluidos enriquecidos em césio.
Para QUÉMÉNEUR; LAGACHE (1999), um aumento
da concentração de césio no fluido teria propiciado
a cristalização eventual de polucita nas partes
mais evoluídas do pegmatito do Urubu. Segundo
AFGOUNI; MARQUES (1997), o pegmatito do Urubu
contém bolsões de ambligonita, polucita e berilo
em volta dos núcleos de quartzo. O corpo é rico
em drusas de turmalina e quartzo e mostra uma
disseminação generalizada de turmalina, cassiterita
e columbita-tantalita.
SÁ (1977) relata um zoneamento na distribuição
das variedades de turmalina na Lavra do Urubu. A
turmalina negra é encontrada na borda do corpo,
a de cor verde predomina na zona de parede e as
variedades róseas e bicolores localizam-se nas partes
centrais dos corpos, principalmente nas bordas do
núcleo de quartzo.
Durante o cadastro mineral desenvolvido neste
projeto foram observados belíssimos exemplares
de turmalinas coloridas, de albita/cleavelandita e
quartzo concentrados em geodos presentes tanto nas
zonas mais externas quanto internas dos pegmatitos
do grupo.
Os pegmatitos estão encaixados nos xistos da
Formação Salinas, com exceção do da estação MC69,
encaixado em xisto do Grupo Macaúbas. A maior parte
deles é concordante à xistosidade das encaixantes, a
qual orienta-se entre N30-70E com mergulhos médios
para NW ou SE. Alguns posicionam-se em planos de
fratura/clivagem de fratura dos xistos com direção
variando entre N50W e N50E e mergulhos variados.
Os pegmatitos das lavras do Urubu e Aroeira têm um
comportamento misto, sendo ora concordantes, ora
discordantes do xisto encaixante.

Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
O controle estrutural dos pegmatitos do Grupo do
Urubu, boa parte dos quais encaixado na xistosidade das
encaixantes, orientada em torno de NE e com mergulhos
variados, é um guia prospectivo importante. Esta
estrutura é bem marcada em mapas de derivada vertical
e sinal analítico (CODEMIG/CPRM, 2005, 2006).
8.2.1.11 – Pegmatitos do Taquaral
Ocorre no quadrante noroeste da Folha
Itaobim, próximo da sua porção central. Compreende
22 pontos cadastrados, localizados a sudeste e sul do
lugarejo de Taquaral (Tabela 8.12). Gemas (e peças
de coleção) de turmalina e quartzo são os principais
bens minerais produzidos na área. As turmalinas têm
cores predominantes verde ou azul, podendo ser
vermelhas ou rosas. O quartzo é normalmente incolor
e transparente, sendo classificado como cristal de
rocha, e mostra, com freqüência, faces bem formadas,
por vezes com terminações piramidais. Variedades
translúcidas são também aproveitadas. Na estação
MC84, quartzo rosa é lavrado no elúvio. Na estação
MC89, quartzo azulado, ocorrendo como boudins
encaixados no xisto, é aproveitado como gema.
O feldspato potássico (ortoclásio) foi o
principal bem explotado nas lavras das estações
MC79, MC81 e MC97, ou um subproduto na lavra da
estação MC101, as quais encontravam-se paralisadas
na época do cadastro, o que impediu uma avaliação
da importância econômica da produção deste bem
mineral. Nas lavras das estações MC89, MC102 e
MC104, o feldspato potássico é explotado como
subproduto de pouca importância, sendo que, nas
duas últimas, é explotado apenas com o objetivo
de minimizar os custos da lavra, pois o seu preço,
as dificuldades de acesso e volumes relativamente
pequenos não incentivam a sua extração. Na estação
MC89, o xisto encaixante do pegmatito contém
cristais transparentes a translúcidos de andaluzita
vermelha a esverdeada e de cordierita, ambas
relacionadas a metamorfismo térmico, as quais são
aproveitadas como gemas. Albita ocorre na zona
intermediária da maioria dos pegmatitos zonados,
não sendo aproveitada em função do seu baixo
preço ou de seu baixo volume. Cleavelandita ocorre
em geodos associada com turmalina e quartzo.
A maioria dos pegmatitos estudados tem uma
mineralogia a base de quartzo, feldspatos, moscovita
e turmalina. As lavras cadastradas não produzem
minerais de lítio, cassiterita ou columbita-tantalita. Em
quantidades restritas ocorre lepidolita nos pegmatitos
das estações MC89, CN36 e CN38, ambligonita na
CN35, lepidolita e ambligonita na CN40 e columbita/
tantalita, lepidolita e ambligonita na MC102.
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Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

MC78

Garimpo Laranjeira

tu

MC79

Garimpo Laranjeira Humaitá

fd

MC80

Lavra Laranjeira II

tu

MC81

Lavra Laranjeira III

fd, tu

MC82

Lavra Laranjeira IV

tu

MC83

Garimpo Laranjeira V

tu

MC84

Taquaral/Córrego Fundo

cr, quartzo rosa

MC86

Córrego Fundo

cr

MC87

Córrego Fundo/Taquaral

cr

MC88

Garimpo Córrego Fundo

cr

MC89

Garimpo Douglas/Zé da
Estrada

tu, cor, tz, and, quartzo azul, fd

MC90

Garimpo Taquaral/Laranjeira

tu

MC97

Lavra Baixa (Lavra do Pecil)

fd, ama, tu, qz

MC101

Lavra Mangue de Zá

tu, fd

MC102

Lavra Pinheira

tu, fd

MC104

Lavra Lagoa da Mara I

tu, fd

MC105

Lavra Lagoa da Mara II

tu

CN35

Lavra do Gravatá/Ildefonso

tu

CN36

Lavra do Nezinho

tu, cr

CN37

Lavra da Percília

tu

CN38

Lavra do Pirineu

tu

CN40

Lavra do Zé da Estrada/
Sebastião

tu, cr

Tabela 8.12 - Pegmatitos do Taquaral.

A maior parte dos pontos cadastrados
está inserida em áreas de concessão de lavra da
empresa Arqueana de Minérios e Metais Ltda. ou
da Mineração Zé da Estrada Indústria e Comércio
Ltda. e da Sandspar Minérios Ltda. As lavras das
estações MC82, MC83, MC84, MC89, MC90,
MC102, MC104, CN35 e CN40 estavam ativas na
época do cadastro.

Os jazimentos do Taquaral são lavrados num
sistema misto ou exclusivamente subterrâneo.
A estrutura operacional é simples, com
desenvolvimento de lavra manual, uso de ferramentas
rudimentares e, em alguns casos, de explosivos
feitos artesanalmente. As lavras da Mineração Zé
da Estrada (estações MC89 e MC97) contam com
energia elétrica e são semi-mecanizadas. A extração

283

CPRM - Programa Geologia do Brasil

de cristal de rocha e quartzo rosa no garimpo da
estação MC84 se dá no elúvio.
O número de trabalhadores nas lavras
é bastante variável. Sua proximidade com o
distrito de Taquaral faz com que várias pessoas se
dediquem à atividade garimpeira, na ausência de
uma outra ocupação.
Os pegmatitos do Taquaral têm forma tabular
ou lenticular. Os pegmatitos que produzem apenas
quartzo têm espessura menor que 5 metros, já os
produtores de turmalina têm espessuras variando
de poucos metros a até cerca de 30 metros e os
produtores de feldspato (com ou sem turmalina) têm
espessuras usuais em torno de 30 metros, podendo
ser menores, com cerca de 5 a 10 metros.
Os pegmatitos podem ter estrutura interna
zonada ou homogênea, sendo que os que produzem
apenas quartzo são homogêneos, os que produzem
feldspato são, na sua maior parte, zonados e os
que produzem turmalina podem ser zonados ou
homogêneos. Nos pegmatitos zonados destaca-se
a zona intermediária, onde normalmente ocorrem
os geodos, que são as estruturas que hospedam
as gemas de turmalina, algum quartzo e peças
de cleavelandita. Nesta zona pode haver grande
concentração de feldspato potássico, permitindo
o seu aproveitamento econômico, como ocorre
na lavra da estação MC101. Os núcleos de quartzo
contêm quartzo xenomórfico ou, localmente,
piramidal e transparente.
Excetuando-se os pegmatitos das estações
MC78, MC90, CN35, CN37 e CN38, todos os demais
estão encaixados em xistos da Formação Salinas.
Nas estações CN35, CN38 e MC90, os pegmatitos
mineralizados integram os corpos aflorantes do
Pegmatito (granito pegmatóide) Córrego Taquaral,
enquanto nas estações CN37 e MC78, os pegmatitos
estão encaixados em rochas graníticas não mapeáveis
na escala 1:100.000. Boa parte dos pegmatitos do
Taquaral ocupa a área equivalente à projeção em
superfície do prolongamento subaflorante do batólito
do Granito Teixeirinha ou as suas vizinhanças (Figura
8.3) (ver descrição da Formação Salinas, Capítulo
3 – Unidades Estratigráficas). A maior parte dos
pegmatitos está encaixada em planos de fratura ou
clivagem de fratura (nos xistos) que mostram grande
variação na sua orientação.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
A associação espacial dos pegmatitos do
Taquaral com a porção subaflorante do batólito do
Granito Teixeirinha e suas vizinhanças, bem como
com os corpos do Pegmatito Córrego Taquaral,
permite deduzir uma relação genética direta entre
eles. As áreas de ocorrência destas rochas (porções

aflorantes ou subaflorantes) e suas vizinhanças são
áreas em potencial para conter depósitos minerais
relacionados a pegmatitos. O controle estrutural
do posicionamento dos pegmatitos por sistemas de
fratura se consiste em guia prospectivo de caráter
mais local. No âmbito do pegmatito em si, os que
apresentam estrutura interna zonada têm suas
mineralizações concentradas na zona intermediária,
onde ocorrem os geodos, que hospedam as gemas
e peças de coleção de turmalina, algum quartzo e
cleavelandita, bem como grandes concentrações de
feldspato potássico.
8.2.1.12 – Pegmatitos do Jenipapo
Ocorre no quadrante noroeste da Folha Itaobim,
compreendendo 27 pontos cadastrados, a maioria
se concentrando na bacia do ribeirão Jenipapo e nas
proximidades do lugarejo homônimo (Tabela 8.13).
Gemas de turmalina e quartzo eram os principais
bens minerais produzidos na época do cadastro. As
turmalinas têm cores verde, azul, vermelha ou rosa e
na estação JB357 são lavrados cristais bicolores azuis
e vermelhos. O quartzo é incolor e transparente,
sendo classificado como cristal de rocha, e mostra,
com freqüência, faces bem formadas. Localmente
pode ser da variedade citrino (estação MC67), sendo
lavrado em depósito de elúvio. O cadastro de campo
propiciou o registro de um novo mineral gemológico
na região, qual seja, a brasilianita.
As lavras do Jenipapo podem ser divididas,
genericamente, em dois grandes conjuntos, com
base na constituição mineral dos seus pegmatitos.
No primeiro grupo, os pegmatitos podem conter
minerais de Li (ambligonita ou, restritamente,
lepidolita e espodumênio) e/ou cassiterita e/ou
columbita. No segundo grupo, estes minerais não
são observados e a mineralogia é simples, formada
por quartzo, feldspatos, moscovita e turmalina,
alguns podendo conter biotita. De maneira geral,
os pegmatitos do grupo 2 situam-se mais próximos
dos corpos do Granito Córrego da Chuva, ou mesmo
se encaixam neste granito (estações MC58, MC63 e
MC65), quando comparados aos do grupo 1, o que
pode evidenciar os diferentes graus de evolução dos
fluidos mineralizantes oriundos deste magmatismo
granítico. Em ambos os grupos, as gemas de
turmalina e quartzo são os principais produtos.
O garimpo das estação MC71 está instalado em
depósito elúvio-coluvial.
Nas lavras do grupo 1, a ambligonita é
lavrada ou já o foi, em tempos mais recentes, como
subproduto sem maior importância comercial. A
Lavra João Dutra (estação JB352) era, na época do
cadastro, a que tinha produção mais destacada deste
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mineral, entretanto, o volume produzido era restrito.
A Lavra Mário Pinto (estação MC55) foi, no passado,
trabalhada pela empresa Arqueana de Minérios e
Metais Ltda. para a obtenção de espodumênio e albita,
sendo, atualmente, objeto de lavra rudimentar para
turmalina e cristal de rocha. Algumas lavras do grupo
1 produzem ou já produziram alguma cassiterita e
columbita/tantalita. Na época do cadastro, estes
minerais eram explotados como subprodutos de
pouca relevância econômica em algumas lavras. A
falta de acessos para caminhões era um entrave ao
aproveitamento do feldspato potássico e da albita
em algumas lavras, ao que se somavam os baixos
preços e a cultura dos garimpeiros da região de
direcionar os trabalhos para as gemas. Na Lavra João
Dutra (estação JB352), algum feldspato potássico era
comercializado para a indústria vidreira. Na Lavra do
Jorge II (estação JB358), quantidades restritas de albita
e feldspato potássico eram aproveitados. Na Lavra
Mário Pinto (estação MC55), explotavam-se cristais
gemológicos de andaluzita, com maior dimensão de
até 25 centímetros, relacionados a metamorfismo
térmico e hospedados no xisto, próximo à região de
contato com os pegmatitos.
Nas lavras do grupo 2, além da produção
de turmalina e quartzo, são destaques as minas
da Maricota e do Morundu, inativas, que já foram
grandes produtoras de feldspatos. SÁ (1977) e SILVA
et al. (1987) fazem referência ao pegmatito da Mina
Morundu, na região do Jenipapo, como portador
de petalita, entretanto, parecem tratar-se de
jazimentos diferentes com o mesmo nome, situação
comum em áreas pegmatíticas. O garimpo do Jorge
(estação MC57) tinha uma produção modesta de
feldspato potássico na época do cadastro. Em grande
parte das lavras do grupo, o feldspato potássico e,
subordinadamente, a albita não são aproveitados
pelos mesmos motivos que nas lavras do grupo 1.
Estes minerais não chegam a ser separados pelos
garimpeiros, sendo acumulados junto ao estéril, por
vezes em grandes quantidades, como observado na
Lavra do Elra I (estação MC64). Nas lavras do Córrego
Seco I e II (estações MC66 e MC67) foram explotadas
peças de coleção de cleavelandita. No garimpo
da estação MC56, cristais de andaluzita de até 20
centímetros relacionados a metamorfismo térmico
são explotados como gema no mica xisto, próximo
do contato com o pegmatito mineralizado, ou em
depósitos eluviais originados deste material.
A brasilianita é o principal bem mineral lavrado
no garimpo Lavra do Bié II (estação MC61). Ocorre como
cristais de cor verde-limão, translúcidos a transparentes,
bem cristalizados e com características gemológicas.
Peças de rara beleza de quartzo hialino facetado,
piramidal são também explotadas neste garimpo.

Os pontos cadastrados estão inseridos em
áreas de concessão de lavra da empresa Arqueana
de Minérios e Metais Ltda. ou da Sandspar Minérios
Ltda. Apenas as lavras das estações MC66, MC67,
JB349, JB358, JB359, JB360, JB363 e ITG041004
estavam inativas na época do cadastro. Segundo
SÁ (1977), a atividade de garimpagem na área do
Jenipapo é histórica, com os relatos mais antigos da
exploração de berilo datando da década de 1950.
Segundo o autor, a empresa Arqueana de Minérios e
Metais Ltda. teria iniciado suas pesquisas no vale do
ribeirão Jenipapo na década de 1970.
Os jazimentos do Jenipapo são normalmente
lavrados num sistema misto, podendo também
ser exclusivamente a céu aberto ou subterrâneo.
A estrutura operacional é bastante simples, com
desenvolvimento de lavra rudimentar e o uso de
ferramentas manuais. Normalmente são usados
explosivos para o desmonte e o trabalho de perfuração
é manual. Algumas lavras, como a de Pedro Antônio
(estação JB361), fazem uso de gerador elétrico para
iluminar as galerias.
Na ocasião do cadastro, o número de
trabalhadores apurado nas lavras do Jenipapo foi
de cerca de 300 pessoas, com destaque para a Lavra
João Dutra (estação JB352) que ocupava cerca de 150
pessoas, parte delas se dedicando a revirar os botaforas lançados nas imediações das bocas de galerias,
e a Lavra do João Rodrigues (estação JB354) que
ocupava cerca de 30 pessoas. A Lavra do Sebastião
(estação MC71), instalada no depósito secundário, é
desenvolvida por famílias inteiras que se distribuem
nas diversas frentes de garimpagem.
Os pegmatitos do Jenipapo têm forma
tabular ou lenticular. Os pegmatitos do grupo 1 têm
espessuras que variam de cerca de 5 a 10 metros.
Mostram um zoneamento interno com uma zona
intermediária bem definida onde se concentram
as mineralizações tanto de lítio e de feldspatos,
quanto de gemas de turmalina e quartzo, essas
alojadas em geodos. Cristais bem formados e
hialinos de quartzo também podem ocorrer nos
núcleos de quartzo dos pegmatitos.
Dentre os 15 pegmatitos do grupo 2, 8 têm
espessuras menores que 5 metros e apresentam
estrutura interna homogênea. Os pegmatitos das
lavras do Córrego Seco II, Orozinho, da Mina da
Maricota e da Lavra do Jorge II têm espessura entre
6 e 10 metros, enquanto os da Mina do Morundu,
da Lavra do Elra I e da Lavra de Pedro Antônio, de
cerca de 30 metros, todos estes apresentando uma
estrutura interna zonada, indicando uma relação
entre o desenvolvimento do zoneamento interno
e a espessura dos pegmatitos. As mineralizações
de gemas de turmalina e quartzo concentram-se
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Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou já
produzida)

Grupo

MC55

Lavra Mário Pinto

tu, and, espodumênio, alb, lepidolita

1

MC56

Lavra do Vicente

qz, and

2

MC57

Lavra do Jorge

fd

2

MC58

Garimpo do Tedi

cr

2

MC59

Lavra do Bié I

cr,tu

2

MC60

Lavra Orozinho

cr,tu

2

MC61

Lavra do Bié II

bra, cr

MC63

Lavra do Ezequiel

cr, tu

2

MC64

Lavra do Elra I

cr, tu

2

MC65

Lavra do Elra II

cr

2

MC66

Lavra do Córrego
Seco I - João
Francisco

tu, cleavelandita

MC67

Lavra do Córrego
Seco II - João
Francisco

tu, cr, ci, cleavelandita

MC70

Lavra do Zezão

cr

MC71

Lavra do
Sebastião

cr, and

JB349

Mina da Maricota

fd, alb, tu

2

JB351

Baixa – Jenipapo

tu, qz, ambligonita, cassiterita, alb, fd

1

JB352

Lavra João Dutra

tu, ambligonita, alb, fd, cassiterita, qz,
mo

1

JB353

Puera (Lavra do
Vicente)

qz, ambligonita, alb, fd, cassiterita,
columbita, be

1

JB354

Lavra do João
Rodrigues (Santa
Maria)

cr, tu, ambligonita, alb, cassiterita,
columbita

1

JB355

Lavra do Manoel
Domingos

tu, qz, ambligonita, cassiterita, alb, fd

1
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JB357

Lavra do Jorge I

tu, qz, cassiterita, columbita

1

JB358

Lavra do Jorge II

tu, cr, cassiterita, columbita/tantalita,
alb, fd

1

JB359

Lavra Orozinho
(Jenipapo)

tu, qz, cassiterita, columbita

1

JB360

Lavra do Bié

tu, qz

2

JB361

Lavra de Pedro
Antônio

qz

2

JB363

Mina do Morundu

fd, alb, tu, qz

2

*ITG041004

Lavra dos Dutra Fazenda Jenipapo

tu, qz, fd, alb, lepidolita

1

Tabela 8.13 - Pegmatitos do Jenipapo.
*Ponto do Projeto Pró-Gemas (SALUM, 2003)

em geodos distribuídos na zona intermediária dos
pegmatitos, onde, também, podem ocorrer amostras
de coleção de cleavelandita. Cristais de quartzo bem
formados e hialinos também podem ocorrer nos
núcleos de quartzo.
O pegmatito produtor de brasilianita da
Lavra do Bié II tem espessura de cerca de 8 metros
e mostra um zoneamento interno com marcante
variação granulométrica, de pegmatítica fina a
média, da zona mural até o núcleo de quartzo. A
brasilianita concentra-se na zona intermediária em
meio a material intemperizado denominado pelos
garimpeiros de moledo.
Dentre os pegmatitos do grupo 2, os das
estações MC58, MC63 e MC65 estão encaixados
no maciço granítico Córrego da Chuva e os demais,
encaixados em metassedimentos do Grupo
Macaúbas, a uma distância máxima de cerca de 2,3
quilômetros deste maciço. Os pegmatitos do grupo 1
estão, em média, a distâncias ligeiramente maiores
deste maciço granítico, posicionando-se em domínios
do Grupo Macaúbas. Na Lavra da Puera (estação
JB353), o pegmatito associa-se a domínio de rocha
granítica não mapeável na escala 1:100.000. Os
mica xistos também são a encaixante do pegmatito
produtor de brasilianita.
Os pegmatitos do grupo 1 estão encaixados
predominantemente
na
xistosidade
dos
metassedimentos Macaúbas, que mostram
orientação preferencial variando entre ENEWSW e NE-SW com mergulhos médios a altos

preferencialmente para NW. Os pegmatitos do
grupo 2 têm seu posicionamento controlado
predominantemente por sistemas de fratura/
clivagem de fratura com orientações variadas, mas
mostrando alguma predominância em torno de
NE-SW, com mergulhos subverticais, ou em torno
de NW, com mergulhos médios a altos para SW ou
médios para NE. Subordinadamente, os pegmatitos
deste grupo encaixam-se na xistosidade dos xistos
orientada preferencialmente em torno de NE com
mergulhos variados para SE. O pegmatito produtor
de brasilianita encaixa-se em plano de fratura
orientado N15W/90.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
A proximidade dos pegmatitos do Jenipapo
com o maciço granítico Córrego da Chuva parece
ter sido uma condicionante para a formação
das mineralizações. O controle estrutural do
posicionamento dos pegmatitos por sistemas de
fraturas e pela xistosidade dos xistos Macaúbas
se consiste em guia prospectivo importante. A
concentração do minério na zona intermediária
dos pegmatitos zonados se constitui em um guia de
caráter mais local.
8.2.1.13 – Pegmatitos da Água Fria
Ocorre no noroeste da Folha Itaobim, na bacia
do ribeirão Água Fria, compreendendo 3 pontos
cadastrados. As principais substâncias lavradas são
gemas de quartzo e turmalina (Tabela 8.14).
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Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção
ou já produzida)

MC35

Fazenda Água Fria

ci, tu

MC36

Córrego Água Fria - Cata do Atacílio

cr

MC37

Fazenda Córrego São Bento. Garimpo
do Alceu e Maricota

qz, mo, tu

Tabela 8.14 – Pegmatitos da Água Fria.

Apenas o garimpo da estação MC37 estava
ativo na época do cadastro e os trabalhos de
lavra ainda estavam em fase inicial. O garimpo
da estação MC35 se desenvolveu exclusivamente
no elúvio. O quartzo citrino e o cristal de rocha
ocorrem comumente como cristais bem formados
e as turmalinas gemológicas têm cor verde ou azul.
As lavras são mistas, tanto a céu aberto quanto
subterrâneas, e com desenvolvimento rudimentar.
Os pegmatitos têm forma lenticular e a
espessura é de cerca de 10 metros na estação
MC37 e menor que 5 metros na estação MC36.
Os pegmatitos estão encaixados em xistos do
Grupo Macaúbas. O pegmatito da estação MC37
é concordante ao xisto encaixante e o da estação
MC36 encaixa-se em plano de fratura.
O pegmatito da estação MC37 tem uma
estruturação interna zonada e o da estação MC36,
homogênea. A associação mineralógica usual dos
pegmatitos é quartzo, feldspato potássico, moscovita
e turmalina, ocorrendo ainda albita, granada e
morganita na estação MC37, sendo este último
mineral também lavrado.

Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
O controle do posicionamento dos pegmatitos
pela xistosidade ou por sistemas de fratura é um
importante guia prospectivo de caráter local.
8.2.1.14 - Pegmatitos Isolados
Incluem-se neste item, 5 pegmatitos
isolados que não foram reunidos em nenhum dos
agrupamentos descritos (Tabela 8.15).
Dentre eles cabe destacar a Lavra do Paulo
(estação JB374), localizada a leste do agrupamento
do Jenipapo. Constitui-se de um pegmatito zonado
com espessura variando entre 5 e 10 metros,
posicionado concordantemente à xistosidade das
rochas encaixantes da Formação Salinas. Trata-se
de uma lavra em atividade que vem produzindo
petalita, gemas de turmalina e quartzo. O pegmatito
hospedeiro contém, adicionalmente, feldspato
potássico, moscovita, albita, biotita, columbita/
tantalita, cassiterita e berilo. A lavra se dá a céu aberto
e é semi-mecanizada. Havia 4 homens trabalhando
na época da visita.

Sigla/Nº
Estação

Toponímia

Substância (em produção ou
já produzida)

CN29

Lavra do Jardim (José Antônio)

tu

JB374

Lavra do Paulo

petalita, tu, cr

MC39

Córregos das Abelhas

tu

MC42

Fazenda Quartel

cr

MC47

Fazenda Cambaúba

quartzo rosa

Tabela 8.15 - Pegmatitos isolados.

8.2.1.15 – Geoquímica Prospectiva
O tratamento das análises de sedimento de
corrente do projeto (ver Capítulo 6 - Geoquímica
Prospectiva) identificou zonas anômalas da associação

geoquímica Be-Li-Cs na Folha Itaobim, interpretadas
como indicativas da presença dos granitos e
pegmatitos da associação magmática/hidrotermal
Єγ4S, que compõem o Campo Pegmatítico de Itinga.
A presença destas anomalias na Folha Comercinho,
em áreas sem pegmatitos mineralizados conhecidos
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e com registro da ocorrência do magmatismo Єγ4S e
de metassedimentos Macaúbas, que são importantes
encaixantes de pegmatitos mineralizados na Folha
Itaobim, abre perspectivas prospectivas para esta
região (Figura 8.4).
8.2.2 - Pegmatitos não relacionados
ao Campo Pegmatítico de Itinga
Gema de água-marinha é o bem mineral
relacionado a pegmatito mais importante fora
da área do Campo Pegmatítico de Itinga. Foram
cadastrados 25 pontos de extração distribuídos
nas folhas Almenara, Jequitinhonha, Comercinho e
Itaobim (ver mapa de recursos minerais em anexo).
Na Folha Almenara foram cadastrados 7 garimpos
e duas minas de água-marinha, todos inativos. No
noroeste da folha existe uma concentração de 5 lavras
em domínios do Granito Laranjeiras, correspondentes
às estações RM52, RM53, RM54, JB44 e JB315. A mais
importante delas é a mina da estação RM52, a qual
se insere em uma área de concessão de lavra de um
processo de 1938 da empresa Mineração Laranjeira
Ltda. Ela compreende uma área com extensão de
cerca de 200 metros com 16 bocas de galeria ao longo
de corpo pegmatítico intemperizado, sendo conhecida
como Lavra Principal Matriz das Laranjeiras. Segundo
informações locais, esta mina já produziu cristais de
água-marinha em grande quantidade e de grande
pureza e qualidade, com o auge da produção entre
1930 e 1940, tendo sido retomada a lavra em 2001,
quando também foi explotada grande quantidade
de água-marinha. A Lavra do Soberbo (estação JB44)
também teria produzido grande quantidade de águamarinha de boa qualidade. Esta lavra está em área de
pesquisa da empresa Araras Gemas Ltda. Este grupo
de pegmatitos tem mineralogia formada por quartzo,
feldspato, moscovita, berilo, topázio e (biotita). Poucos
quilômetros a leste deste agrupamento de lavras temse um garimpo inativo (exaurido) de água-marinha
da estação RM55, onde a encaixante do pegmatito
é o Granito Pedra Azul. De acordo com informações
locais, este pegmatito também teria produzido peças
em quantidade e de boa qualidade. Um pouco mais
a sul, em domínios do Granito Maranhão, do tipo-S,
foram cadastrados 2 garimpos inativos de águamarinha correspondentes às estações JB69 e JB122.
Ainda na Folha Almenara, na sua porção sudoeste,
foi cadastrado um garimpo inativo de água-marinha
correspondente à estação JB213, estando o pegmatito
encaixado no Granito Maranhão, do tipo-S.
Na Folha Jequitinhonha foram cadastrados 9
garimpos relacionados a pegmatitos. Água-marinha é
a principal gema procurada e teria inspirado o nome
da cidade de Pedra Azul. Os poucos pegmatitos com

sinais de explotação estavam sem atividade de lavra
ou mostravam atividade garimpeira intermitente,
sem sinais de que estivessem produzindo.
Nas cidades e vilas da Folha Jequitinhonha
não se observou comercialização de gemas e outras
pedras coradas, fato corriqueiro em locais produtivos.
Os pegmatitos são todos pequenos, com no máximo
poucos metros de espessura, aparentemente
subverticais e encaixados principalmente em
granitos cambrianos, como o Medina e o Ilha Alegre.
Em um único local está encaixado em granito tipo-S,
muito próximo ao contato com o Granito Medina,
de onde deve ter se originado (estação CP381). No
maciço Medina, as lavras garimpeiras estão situadas
em Serrinha e Bolívia, localidades imediatamente ao
norte da cidade de Medina. Em Serrinha (estação
CP388) existem vários corpos sendo lavrados por
uma a duas dezenas de garimpeiros. Não se observou
“escória” de berilo junto às lavras.
Na Folha Comercinho foram cadastrados 5
garimpos inativos de água-marinha. Eles ocorrem
na borda do Granito Medina (estação CH529), numa
estreita faixa do granito tipo-S Água Branca limitada
pelo Granito Medina e pelo Granito Landim (estação
CH518), em domínios do Granito Landim (estações
CH536 e CH550) ou em domínios do Granito General
Dutra (estação CH497).
No norte da Folha Itaobim foram cadastrados
dois garimpos de água-marinha de pequenas
dimensões, um ativo e outro inativo, instalados em
pegmatitos encaixados em xistos do Grupo Macaúbas.
Nas proximidades ocorrem rochas graníticas das
associações magmáticas NP3γ2S e Єγ4S (estações
CH482 e CH483).
Adicionalmente, foram cadastrados 3 garimpos
inativos de quartzo rosa relacionados a pegmatito na
Folha Joaíma, correspondentes às estações PJ237, PJ243
e PJ249. Os pegmatitos estão encaixados em biotita
gnaisses do Complexo Jequitinhonha, normalmente
nas proximidades de corpos graníticos da Suíte Fazenda
Liberdade. O garimpo da estação PJ249 está inserido
em área de concessão de lavra de um processo de
1935 da empresa Diamante Rosa Mineração Ltda.
Nesta estação, o corpo pegmatítico tem cerca de 10
metros de largura. No quadrante nordeste da Folha
Itaobim foram cadastrados 5 garimpos inativos de
quartzo e turmalina (estações MC15, MC20 e MC40) ou
de feldspato (estações MC17 e MC31). No quadrante
sudeste da Folha Itaobim, a estação VP218 corresponde
a uma ocorrência de quartzo rosa.
Guias Prospectivos e Áreas Potenciais
O posicionamento usual dos pegmatitos
produtores de água-marinha em domínios de granitos
tardios tipo 5I ou 5A ou nas suas proximidades
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permite propor uma relação genética direta entre
ambos, sendo as áreas de ocorrência destes granitos
alvos preferenciais para pesquisa deste bem mineral.
No noroeste da Folha Almenara, os depósitos
aluvionares de córregos que cortam zonas com

mineralizações primárias de água-marinha são alvos
potenciais para pesquisa deste bem mineral. A sua
concentração residual em depósitos eluviais das
superfícies de aplainamento da região é um modelo
prospectivo viável.

Figura 8.4 - Zonas
anômalas da associação geoquímica
Be-Li-Cs (sedimento de
corrente) nas folhas
Comercinho (norte) e
Itaobim (sul).
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8.3 - Minerais metálicos

8.4.2 – Caulim

8.3.1 – Manganês
Há ocorrências de manganês, na forma de
óxido/hidróxido, nas estações AC261 e AC263 em
paragnaisse saprolitizado, apresentando-se como
material escuro de brilho metálico em forma de
películas e/ou pequenos veios concordantes com a
foliação ou alojados em fraturas. Na estação AC287
apresenta-se em solo laterítico como manchas
pretas, em domínios dos paragnaisses do Complexo
Jequitinhonha (Tabela 8.16).
Estação
AC261
AC263

AC287

Toponímia

Manganês

Manganês

Tabela 8.16 - Pontos de cadastro de manganês.

Na estação AC259 foi cadastrada uma
ocorrência de pirita em planos de fraturas de granito
(Tabela 8.17).
Substância

AC259

SW de Vila
Formosa

Pirita

Tabela 8.17 - Ponto de cadastro de pirita.

8.4 - Minerais não metálicos
8.4.1 – Sillimanita
A ocorrência na estação CH95 apresenta-se
como um sillimanita xisto intemperizado associado a
uma provável zona de falha, com grandes blocos de
quartzo leitoso (Tabela 8.18).
Estação

Toponímia

Substância

CH95

Fazenda
Traçadal

Sillimanita

Tabela 8.18 - Ponto de cadastro de sillimanita.

Substância

AC281

Fazenda
Jacutinga

Caulim

Tabela 8.19 - Ponto de cadastro de caulim.

8.3.2 – Pirita

Toponímia

Toponímia

A grafita ocorre principalmente na porção
nordeste da área do projeto, concentrada na
Folha Almenara. O minério de grafita tipo flake é
encontrado principalmente nas áreas ou depósitos
de São Domingos, Águas Belas e Fazenda Lameiro, as
duas primeiras situadas no município de Almenara e a
última, no de Jequitinhonha. É um importante recurso
mineral que vem sendo extraído no extremo nordeste
mineiro. As atividades de lavra e beneficiamento deste
bem mineral já são um fato notável tanto em Pedra
Azul como em Salto da Divisa (Tabela 8.20).

Manganês

Estação

Estação

8.4.3 – Grafita

Substância

Estrada Vila
Formosa/Bom
Jardim
Região de
Bom Jardim
Cabeceiras
do córrego
Barro Branco,
região de Pé
de Pedra

Ocorre na estação AC281 massa caulínica
residual com grãos de quartzo. Nas imediações
(estações AC280 e AC282) ocorre regolito
esbranquiçado e espesso caracterizando a
cobertura eluvionar, produto da alteração de biotita
leucogranito (Tabela 8.19).

Estação

Toponímia

Substância

JB320

Sapucaia

Grafita

RM46

São Domingos

Grafita

RM48

São Domingos

Grafita

RM49

Estrada
Almenara/Mata
Verde

Grafita

RM50

Águas Belas

Grafita

RM67

Fazenda
Lameiro

Grafita

RM69

Estrada
Almenara/
Sacode

Grafita

RM70

Estrada
Almenara/
Sacode

Grafita

RM82

Emparedado

Grafita

Tabela 8.20 - Pontos de cadastro de grafita.

De acordo com DACONTI (2004), os depósitos
de grafita localizados na região nordeste de Minas
Gerais são explorados desde o século XVIII. Hipóteses
recentes sobre a gênese destas mineralizações
de grafita estão em LOBATO; PEDROSA-SOARES
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(1993), FLEISCHER; OLIVEIRA (1994), MORAISFILHO (1997), REIS (1999), PEDROSA-SOARES et
al. (1999) e GUIMARÃES (2000), que sugerem três
processos geológicos controladores da distribuição,
concentração e características da grafita na região,
quais sejam, processos sedimentar, metamórfico
e estrutural. Com base nestes fundamentos e na
distinção dos tipos de mineralizações de grafita, o
trabalho de DACONTI (op. cit.) enfoca o contexto
geológico e o controle das zonas mineralizadas em
grafita da região de Almenara e busca correlacionálas com depósitos de grafita do nordeste de Minas
Gerais. As mineralizações de grafita encontram-se
disseminadas em paragnaisses pertencentes ao
Complexo Jequitinhonha, de acordo com o trabalho
de campo empreendido na Folha Almenara. As rochas
paragnáissicas exibem intercalações subordinadas
de grafita gnaisse, quartzito (puro ou portador
de grafita, sillimanita, feldspato e/ou biotita),
rocha cálcio-silicática e piroxênio hornblendito. Os
protólitos destes gnaisses são sedimentos marinhos
depositados durante o Neoproterozóico. As rochas
da unidade foram metamorfizadas na transição
da fácies anfibolito-granulito associada a intensa
anatexia. O grafita gnaisse é o protominério de grafita
da região e ocorre associado a quartzito, compondo
estruturas dobradas, juntamente com o paragnaisse.
Apresenta-se sob a forma de lentes e/ou camadas de
espessuras centimétricas a decimétricas, intercaladas
em gnaisses geralmente intemperizados ou em
quartzitos comumente grafitosos. Apresenta-se,
geralmente, em estágio avançado de intemperismo,
friável e comumente untuoso ao tato. A coloração
varia de avermelhada a cinza-escura, a granulação
de fina a média, e a foliação é bem marcada por
palhetas de grafita. A composição modal, ainda
segundo DACONTI (op. cit.), é quartzo (40-60%),
feldspato potássico (20%), plagioclásio (15%), grafita
(10-20%), sillimanita fibrosa (10%), biotita castanhoavermelhada (5-10%), cordierita (5%) e granada
(5%), com traços de sulfetos, sericita e clorita, os
dois últimos minerais formados sob condições de
retrometamorfismo. A rocha onde se hospeda a
grafita, nos depósitos de Águas Belas e Fazenda
Lameiro, constitui-se de saprólito de grafita gnaisse
que, sob a atuação do intemperismo, foi lixiviado,
ressaltando as porções grafitosas e/ou biotíticas.
Depósito de Águas Belas - Este depósito, com
processo de DNPM 830541/1995, cuja empresa
mineradora titular é a Magnesita S/A, está a 7
quilômetros a oeste da cidade de Almenara. Está
associado a grafita gnaisse que ocorre juntamente com
paragnaisse e tem a forma de lente, com espessura
variável entre 10-20 metros e extensão da ordem
de dezenas de metros. Estas rochas são bandadas,

de aspecto friável, às vezes maciças, compostas
macroscopicamente, de acordo com DACONTI (2004),
por quartzo (40-50%), feldspato (25%), grafita (15-20%)
e granada, sillimanita e biotita (<5%). A grafita ocorre
na forma de flakes grossos, disseminados, marcando
a foliação principal, raramente como bandas maciças.
A foliação é paralela ao bandamento composicional
e, às vezes, encontra-se dobrada. Com apoio técnico
da MAGNESITA S/A, foram visitados todos os locais
onde trabalhos de pesquisa se processaram por
meio de poços e sondagem. Por meio dos poços foi
possível determinar a zona saprolitizada que capeia
o grafita gnaisse, onde se nota maior concentração
de grafita flake, em torno de 27%. Este depósito foi
prospectado e apresenta continuidade física por vários
metros. A pesquisa da MAGNESITA S/A foi realizada
na margem direita do córrego Águas Belas, estação
RM50, embora a mineralização de grafita se estenda à
margem esquerda do referido curso d’água, ao longo
da estrada Almenara - São José do Prata, assinalada na
estação RM69. Segundo informações da MAGNESITA
S/A, o teor de grafita flake neste trecho chega a 20%.
Nas pesquisas implementadas nesta área foram
executados 52 furos de sonda e foi calculada uma
reserva de 6,7 milhões de toneladas de minério de
grafita, com teor médio de carbono entre 10 e 12%.
Depósito Fazenda Lameiro - Este depósito, com
processo de DNPM 830532/1995 tem como empresa
detentora a MAGNESITA S/A. Situa-se a 25 quilômetros
a sudoeste da cidade de Almenara, próximo ao local
de São José do Prata, conhecido como “Sacode”. Tem
reservas estimadas em oito milhões de toneladas de
minério de grafita, com teor médio de carbono entre 5
e 6% (SECCO, 2003, comunicação oral). De acordo com
o trabalho de DACONTI (2004), o contexto geológico
deste depósito é semelhante ao de Águas Belas,
compreendendo rochas pertencentes ao Complexo
Jequitinhonha, sendo elas gnaisse kinzigítico, grafita
gnaisse e quartzito. O protominério do depósito, ou
seja, o grafita gnaisse, ocorre como lentes de espessura
variável, entre alguns centímetros a 10 metros,
intercaladas em gnaisse kinzigítico e biotita gnaisse,
além de corpos quartzo-feldspáticos. A presença
comum destes corpos, de formas e volumes variados
(vênulas, veios e bolsões), concordantes ou não com
a foliação, mostra estreita relação com as camadas
mineralizadas (SOARES; SILVA, 2002). A grafita ocorre
na forma de flakes finos, disseminados, marcando a
foliação principal e, juntamente com minerais micáceos,
desenvolve uma segunda foliação observada em lâmina
delgada (DACONTI, op. cit.). Os trabalhos de pesquisa,
estações RM66, RM67 e RM68, foram realizados por
meio de dois furos de sonda estratigráficos e trincheiras
cortando a zona mineralizada (com 12% de grafita) em
grafita gnaisse saprolitizado.

292

Projeto Jequitinhonha

Depósito São Domingos - Este depósito, com
processo de DNPM 831580/2001, foi prospectado
intensamente pela MAGNESITA S/A, mas atualmente
a empresa mineradora titular é a Risa Refratários e
Isolantes Ltda. Localiza-se a 20 quilômetros a NNE
da cidade de Almenara, em uma das vertentes da
serra de São Domingos, sendo banhado pelo córrego
homônimo. De acordo com DACONTI (2004), apenas
rochas kinzigíticas do Complexo Jequitinhonha
e pegmatitos associados a essas rochas afloram
neste depósito. Os principais litotipos aos quais a
grafita está associada são grafita gnaisse, granada
gnaisse, grafita-feldspato gnaisse e grafita-quartzo
gnaisse, com intercalações de quartzito geralmente
intemperizado. Os gnaisses apresentam intensidades
variadas de migmatização, cujo produto é mobilizado
quartzo-feldspático de textura granítica, localmente
pegmatítica. Segundo DACONTI (op. cit.), a rocha
hospedeira da mineralização é principalmente
grafita gnaisse. Esta rocha apresenta bandamento
composicional marcado por bandas escuras
compostas essencialmente de grafita, sillimanita,
biotita e cordierita, e bandas claras quartzofeldspáticas (mobilizados félsicos), que podem
conter alguma grafita disseminada. Os pegmatitos,
de acordo com DACONTI (op. cit.), constituem corpos
pontuais, sendo relacionados à fusão dos gnaisses
kinzigíticos, concordantes ou não com a foliação
principal destas rochas. Apresentam morfologia
irregular e são compostos principalmente por
feldspatos e, subordinadamente, por moscovita e
biotita. Ressalta-se que os pegmatitos apresentam
foliação, evidenciando seu caráter sin-cinemático ao
processo de deformação, e são mais espessos que
nos demais depósitos.
Nesse depósito ainda não foram quantificadas
as reservas de grafita. No trabalho de campo, na
estação RM47, foram realizadas caminhadas ao
longo do curso do córrego São Domingos, que
revelaram uma drenagem encaixada em uma incisão
aberta por suas águas, que cortam kinzigitos frescos,
grafita gnaisses e quartzitos. É possível determinar
o contato do gnaisse inalterado com o quartzito,
que exibe uma foliação N70E/70NW. Nesse mesmo
córrego foram coletadas amostras de gnaisse fresco
com grafita. Na estação RM46, ao longo da estrada
que corta o depósito, aflora, por cerca de 20 metros,
saprólito de kinzigito de coloração avermelhada,
com níveis de grafita flake cinza concordantes à
sua foliação, de atitude N20-25E/60SE, com teores
variados de grafita entre 3% e 12%, podendo
chegar a 20% em alguns sítios. Na estação RM48,
na fazenda do Zito, no mesmo depósito, ocorre o
contato do quartzito cisalhado, com aspecto de “sal
grosso”, com saprólito de gnaisse portando grafita.

Já na estrada de Almenara – Mata Verde, fora,
portanto, do âmbito do depósito de São Domingos,
na estação RM49, tem-se saprólito de biotita
gnaisse com grafita, onde são observados esparsos
flocos de grafita sem concentração econômica. No
extremo NNW da Folha Almenara, em Sapucaia, foi
observada uma ocorrência de grafita na estação
JB320, sem apresentar concentração econômica e
hospedada em granito.
Uma ocorrência de grafita é conhecida a
cerca de 3,5 quilômetros a sudoeste do povoado
Estiva, município de Jequitinhonha, na cabeceira do
córrego Emparedado, em domínio de granitos tipo-S,
possivelmente como restito anatético a partir de
gnaisse kinzigítico, em zona de falha. PERILLO (1995)
a associa também a um pegmatito. Ainda PERILLO
(op. cit.), registra outras duas ocorrências a partir
de citações bibliográficas não referenciadas. Uma a
cerca de 1,5 quilômetro a NNW da fazenda Oriente,
no domínio sul do Granito Medina, outra em terras
da fazenda Cabeça Torta, ao norte do maciço rochoso
de mesmo nome, em domínio do Granito Pedra Azul,
granito do tipo-A e I, respectivamente, improváveis
hospedeiros de depósitos de grafita. Podem se tratar
de xenólitos, provavelmente sem nenhuma expressão
econômica. Esses corpos não foram localizados.
8.4.4 - Andaluzita e estaurolita
As concentrações de andaluzita e estaurolita
cadastradas na Folha Itaobim relacionam-se a
processos metamórficos atuantes na região,
ocorrendo na metade norte da folha. Foram
cadastrados dois garimpos de andaluzita, um em
atividade e outro inativo, nas estações JB350 e JB362,
respectivamente, e uma ocorrência não explotada
de estaurolita, na estação MC33 (Tabela 8.21). A
andaluzita é aproveitada como gema, sendo que,
na Lavra do Mário Pinto II, parte dela foi explotada
visando-se a aplicação industrial. A turmalina verde
proveniente da Mina do Guta pode, eventualmente,
ser comercializada como gema.
A andaluzita é hospedada no biotita xisto
do Grupo Macaúbas, ocorrendo disseminada,
preferencialmente ao longo da xistosidade destas
rochas, relacionando-se ao metamorfismo térmico
originado pelo posicionamento das rochas graníticas/
pegmatíticas da associação Єγ4S. Na estação JB350,
turmalina verde também ocorre disseminada no
xisto. O intemperismo do xisto facilita a extração das
gemas de andaluzita. Na época do cadastro havia
cerca de 30 pessoas trabalhando de forma bastante
rudimentar na “Mina” do Guta, distribuídas em
várias catas.
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Estação

Toponímia

Substância

JB350

Mina do Guta
(Jenipapo)

Andaluzita,
turmalina
verde

JB362
MC33

Lavra do
Mário Pinto II
(Jenipapo)
Barreiro

irregulares de pegmatito, que são o alvo principal
da explotação. Estes pegmatitos caracterizam-se por
palhetas de biotita com extensão média de cerca
de 10 centímetros (Fotografia 8.1), além de conter
quartzo, moscovita, feldspato potássico em cristais
de até 30 centímetros e rara turmalina negra.

Andaluzita
Estaurolita

Tabela 8.21 - Pontos de cadastro de andaluzita e estaurolita.

8.5 - Materiais de uso na construção civil
8.5.1 – Granitos ornamentais
e de revestimento
A arrecadação do CEFEM (DNPM, 2009) indica
as rochas graníticas como o principal bem mineral
da área do projeto, embora os minerais derivados
de pegmatitos e a grafita também sejam de grande
importância para alguns dos municípios abrangidos. A
maior contribuição para esse resultado é claramente
a dos granitos explorados como rocha ornamental
e de revestimento. São 112 pontos cadastrados de
rochas graníticas e 10 de rochas pegmatíticas.
Em termos de rochas ornamentais nessa
área é conveniente apresentar os dados obtidos
no levantamento de recursos minerais em termos
da principal tipologia das rochas granitóides
presentes, compostas por granitos tipo-S, I e
A, facilitando a caracterização dos jazimentos e
descrição de alguns aspectos comuns de interesse
mercadológico e genético.
8.5.1.1 - Pedreiras no domínio
do magmatismo NP3γ2S

Fotografia 8.1 - Pegmatito com quartzo, feldspato, moscovita e palhetas de biotita em destaque. Estação MC44
(Foto do geólogo Carlos Augusto da Silva Leite).

As pedreiras estão instaladas nos maciços
e são desenvolvidas a céu aberto. As lavras são
mecanizadas e dotadas de energia elétrica. São
adotadas técnicas de corte com fio diamantado e
por meio de perfuração, com distância entre os furos
entre 10 e 15 centímetros e uso de compressor,
marteletes e explosivos. O fio diamantado se destina,
normalmente, aos cortes maiores e a separação dos
blocos é feita com o uso de marteletes e explosivos.
Entre os blocos que apresentam dificuldades para
serem separados, usa-se uma massa expansiva.
A estação PJ12 está inserida em domínios
do Granitóide Cananéia, uma mistura de granito
NP3γ2S e Єγ3S, na Folha Joaíma. A estação JB275
se insere em domínios do Granito Maranhão, na
Folha Almenara (Tabela 8.22).

O magmatismo NP3γ2S ocorre no centronorte da Folha Itaobim e nas demais folhas do
projeto, tendo áreas mais significativas nas folhas
Jequitinhonha e Almenara.
Na Folha Itaobim é representado por rochas
graníticas e pegmatitos associados. O interesse dos
mineradores é voltado tanto para as rochas graníticas
quanto pegmatíticas, com destaque para estas últimas
(ver descrição do magmatismo NP3γ2S no Capítulo 3
– Unidades Estratigráficas). Na Folha Itaobim foram
cadastradas 3 pedreiras correspondentes às estações
MC25, inativa na época do cadastro, MC44 e JB364,
ativas naquela época. A primeira delas produziu um
material heterogêneo formado por rocha granítica
branca ou amarela, normalmente foliada e cortada
por veios pegmatíticos de espessura centimétrica a
métrica. Nas estações MC44 e JB364 ocorre rocha
granítica normalmente foliada com textura porfirítica
ou, em zonas de maior strain, porfiroclástica,
intensamente recortada por veios ou bolsões
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Estação

Toponímia

Substância

JB275

Rio
Jequitinhonha

Granito

JB364

Rio
Jequitinhonha

Pegmatito

MC25

Granito do
Altino

Granito/Pegmatito
(granito
com veios
pegmatíticos)

Fazenda
Pegmatito
Cachoeira
E de São
PJ12
Pedro do
Granito
Jequitinhonha
Tabela 8.22 - Pontos de cadastro de pedreiras relacionadas ao magmatismo NP3γ2S.
MC44
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8.5.1.2 - Pedreiras no domínio
do magmatismo Єγ3S
Foram cadastrados 52 pontos de rochas
graníticas no âmbito dos granitóides tipo Єγ3S. A sua

distribuição é mais concentrada nas folhas Itaobim
(NE) e Joaíma (NW), embora umas poucas pedreiras
tenham sido localizadas nas folhas Comercinho e
Jequitinhonha (Tabela 8.23).

Estação

Toponímia

Substância

CH24

Fazenda Ventania

Granito

CH270

Pedreira Pé da Serra

Granito

CH277

Campestre dos Moreiras

Granito

CH286

Fazenda Ventania

Granito

CH313

Argemiro Varjão

Granito

CH314

Olho d’água

Granito

CH316

Córrego Paraíso

Granito

CH446

SE de Pingueira

Granito

CL148

Capela do Bom Jesus

Granito

CP113

Fazenda Lagoa

Granito

CP125

Rochedo

Granito

JB265

Estrada Jequitinhonha Felizburgo

Granito

JB356

Rio Jequitinhonha

Granito

MC1

Inhumas

Granito

MC2

Inhumas

Granito

MC3

Pedreira Córrego do
Brejo

Granito

MC4

Inhumas

Granito

MC5

Córrego Paraíso

Granito

MC6

Córrego Paraíso

Granito

MC7

Pedreira Itaobim

Granito

MC8

Pedreira Itaobim

Granito

MC10

Olhos d’água

Granito

MC11

Fazenda Veneza

Granito

MC12

Fazenda Veneza

Granito

MC13

Fazenda Veneza

Granito/Pegmatito
(com veios
pegmatíticos)

MC14

Córrego Pau de Canoa

Granito

MC19

Flor de Minas (BR116)

Granito
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MC24

Fazenda Córrego Novo

Granito

PJ16

Pedreira da Gran-Minas

Granito

PJ22

Fazenda Farroupilha

Granito

PJ47

Fazenda Santa Rosa

Granito

PJ60

Lagoa Encoberta

Granito

PJ61

W de Monte Formoso

Granito

PJ63

W de Monte Formoso

Granito

PJ98

Rio Jequitinhonha

Granito

PJ101

Fazenda Mumbuca

Granito

PJ103

Brejo

Granito

PJ106

Córrego Antinha

Granito

PJ107

Fazenda Mumbuca

Granito

PJ108

Córrego Antinha

Granito

PJ109

Fazenda Antinha

Granito

PJ110

Córrego Antinha

Granito

PJ113

Fazenda Renascer

Granito

PJ117

SE da fazenda Renascer

Granito

PJ147

Córrego Antinha

Granito

PJ165

Próximo rio
Jequitinhonha/Fazenda
Preciosa

Granito

PJ292

N de Monte Formoso

Granito

PJ322

Lagoa Encoberta

Granito

PJ398

Próximo rio
Jequitinhonha/Fazenda
Preciosa

Granito

PJ399

Próximo rio
Jequitinhonha/Fazenda
Preciosa

Granito

RM87

Nova Esperança

Granito

VP236

W da BR116

Granito

Na Folha Itaobim, as pedreiras estão
inseridas nos domínios do Monzogranito Ponto
dos Volantes (estações MC2, MC19, MC24 e
CL148), Granitóide Itaobim (estações MC11,
MC12, MC13 e MC14), Leucogranito Córrego do
Brejo (estações MC3, MC4, MC10, CH313, CH314
e CH316), Leucogranito Faísca (estação VP236) e
Granito Água Boa (estação JB356).

Tabela 8.23 - Continuação

Na Folha Itaobim, dentre as pedreiras nos
domínios do Monzogranito Ponto dos Volantes, apenas
a da estação MC2 estava ativa na época do cadastro e
encontrava-se em fase inicial de explotação, já tendo
sido comercializados alguns blocos. A presença de
uma foliação reliquiar espaçada, marcada por filmes
ou finos “níveis” descontínuos com concentração
de biotita e sillimanita, é comum nestas rochas, o
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que as caracteriza, comercialmente, como granitos
movimentados (Fotografia 8.2). O “tingimento” das
rochas graníticas, originalmente brancas, de tons
amarelos ou bege-claros é um aspecto importante na
qualificação destas rochas como rochas ornamentais
e de revestimento (Fotografia 8.3). As pedreiras
estão instaladas nos maciços e são desenvolvidas a
céu aberto. A lavra da estação MC2 adota técnica de
corte contínuo, com o uso de fio diamantado.

vênulas de granito com cordierita. As pedreiras
estão instaladas nos maciços e são desenvolvidas
a céu aberto. As lavras das estações MC12 e MC13
são mecanizadas e esta última tinha 12 homens
trabalhando na época do cadastro. A Mineração
Veneza é a responsável pelos trabalhos de lavra.

Fotografia 8.2 - Rocha ornamental da pedreira da estação
MC24 com foliação reliquiar característica.

Fotografia 8.4 - Rocha ornamental da pedreira da estação
MC12 intensamente recortada por veios pegmatíticos
(Foto do geólogo Carlos Augusto da Silva Leite).

Fotografia 8.3 - Rocha ornamental da pedreira da estação
MC24 com coloração branca ou bege-amarelada e foliação reliquiar.

Ainda na Folha Itaobim, dentre as pedreiras
instaladas nos domínios do Granitóide Itaobim,
as das estações MC12 e MC13 estavam ativas na
época do cadastro. Ambas têm como característica
marcante a presença de veios e bolsões pegmatíticos/
pegmatóides, que podem conter turmalina negra,
cortando a rocha granítica. Tonalidades amarelas
são também características do material lavrado
(Fotografia 8.4). A rocha da estação MC14 tem

Na Folha Itaobim, todas as pedreiras instaladas
nos domínios do Leucogranito Córrego do Brejo
estavam ativas na época do cadastro. A ocorrência
de cordierita com aspecto de nódoas escuras e com
fração modal normalmente entre 5 e 15%, é uma
característica marcante destas rochas. A presença
de uma foliação reliquiar espaçada marcada por
lâminas descontínuas com concentração de biotita e
sillimanita ocorre em algumas exposições, permitindo,
nestes casos, classificar o material como um granito
movimentado, conforme terminologia comercial
do setor. O “tingimento” das rochas graníticas,
originalmente cinza-claras a esbranquiçadas, de
tons amarelos é um aspecto importante para o seu
aproveitamento como rochas ornamentais e de
revestimento. O material produzido nas pedreiras
das estações MC3 e MC4 tem o nome comercial
Granito Yellow, já o da estação MC10 tem o nome
Lapidus. Durante o cadastro, se apurou o nome de
duas empresas atuantes na área, sendo elas a Zeus
Mineração e a Mármore Comércio e Exportação
Ltda. As pedreiras estão instaladas nos maciços
e são desenvolvidas a céu aberto. As lavras são
mecanizadas e explotadas tanto por técnicas de
corte cíclicas, por meio de perfuração, com uso de
compressor, marteletes e explosivos, quanto por
técnicas de corte contínuo (Fotografias 8.5 e 8.6).
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Na porção noroeste da Folha Itaobim foi
cadastrada uma pedreira em atividade instalada
nos domínios do Granito Água Boa, correspondente
à estação JB356 (Fotografia 8.7). Trata-se de uma
rocha granítica cinza-clara, por vezes amarelada,
intensamente recortada por veios pegmatíticos
ou quartzo-feldspáticos grossos, normalmente
sinuosos ou irregulares e de espessura centimétrica
a métrica que, quando com tons amarelados, se
constituem no maior propósito da lavra. Material
de textura granítica predomina amplamente na
exposição. A pedreira está instalada no maciço e
é desenvolvida a céu aberto. A frente de lavra tem
dimensões médias de cerca de 40 m X 40 m X 3 m.
A lavra é mecanizada e, na época do cadastro, havia
quatro homens trabalhando.

clara, grossa, porfirítica com comuns agregados de
granada. Os fenocristais de K-feldspato são brancos,
euédricos/subédricos, com maiores dimensões
variando de milimétricas a cerca de 6 centímetros,
com orientação aleatória ou alinhados segundo o
fluxo magmático e mostram distribuição irregular
na rocha. A pedreira está instalada em matacões e
não há quantidade significativa de material para se
continuar a lavra neste sistema.

Fotografia 8.7 - Pequena frente de
lavra da pedreira da estação JB356.

Fotografia 8.5 - Frente de lavra da pedreira da estação MC3.

Na Folha Jequitinhonha, as duas lavras de
leucogranitos Єγ3S estão situadas na fazenda
Lagoa (estação CP113) e na fazenda Rochedo
(estação CP125, Fotografia 8.8). Trata-se de
um leucogranito grosso, rico em “cordões” de
cordierita negra, com milímetros a centímetros
de largura e centímetros a vários decímetros
de comprimento, em um arranjo subparalelo
irregular e aleatório (Fotografia 8.9).

Fotografia 8.6 - Blocos estocados para comércio na pedreira da estação MC3.

Fotografia 8.8 - Lavra de leucogranito Lápis na pedreira
da fazenda Rochedo (CP125).

No extremo sudeste da Folha Itaobim foi
cadastrada uma pedreira inativa instalada nos
domínios do Leucogranito Faísca, correspondente
à estação VP236. Trata-se de rocha granítica cinza-

Esse material recebe o nome comercial
Granito Lápis ou Lapidus. Granada pode ocorrer
em agregados dispersos, mas é considerada nociva,
prejudicando a qualidade comercial do granito.
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A extração está ocorrendo principalmente em
maciços, com uso de cabo de aço diamantado ou
maçarico. O transporte é rodoviário até as serrarias de
Medina ou até Governador Valadares, onde, segundo
informações de produtores, os blocos (pelo menos em
parte) são embarcados em trem para Vitória.

Fotografia 8.9 - Granito Lápis da fazenda Rochedo (CP125).
Leucogranito grosso, rico em “cordões” de cordierita negra,
em um arranjo subparalelo irregular e aleatório.

Na Folha Joaíma, as lavras de granitos desse tipo
ocorrem principalmente na sua porção noroeste, no
prolongamento da região produtora (e das unidades
cartografadas) do nordeste da Folha Itaobim. Na estação
PJ16 (Fotografia 8.10), por exemplo, na lavra da Pedreira
Gran Minas, o granito apresenta-se branco, com
granulação grosseira, com 5% a 7% de biotita e foliação
herdada realçada por faixas biotíticas e cordieríticas. A
cordierita apresenta-se com coloração castanha a verde e
também cinza-escura. Esse leucogranito, quando adquire
coloração amarelada (pela alteração intempérica?),
encontra aceitação no mercado chinês, para onde é
exportado. A produção da pedreira é da ordem de 300 a
350 m3/mês, segundo informações locais.

Fotografia 8.10 - Pedreira Gran Minas (PJ16), Folha
Joaíma. Detalhe da frente de lavra mostrando a foliação
herdada e, na bancada superior, o granito amarelado.

8.5.1.3 - Pedreiras no domínio
do magmatismo Єγ4S
O magmatismo Єγ4S é representado
por rochas graníticas do tipo-S e pegmatitos a
elas relacionados geneticamente. Ocorre no
centro e oeste da Folha Itaobim e na Folha
Comercinho como corpos mapeáveis ou não na
escala 1:100.000. O interesse dos mineradores
é voltado, prioritariamente, para as rochas com
textura pegmatítica, sobretudo para os “granitos
pegmatóides” (ver descrição do magmatismo Єγ4S
no Capítulo 3 – Unidades Estratigráficas). O termo
“granito pegmatóide” é utilizado por SÁ (1977)
para designar corpos graníticos presentes na Folha
Itaobim, com formas irregulares e dimensões
aflorantes variáveis, ocorrendo nas bordas dos
maciços ou mesmo afastados destes, mostrando
grande variação textural, de granítica a pegmatítica.
CORREIA-NEVES et al. (1983) e PEDROSA-SOARES
(1997) utilizam este mesmo termo na Folha
Araçuaí, a oeste da Folha Itaobim, num contexto
similar ao de SÁ (1977), para definir corpos de
dimensões variáveis, de centenas de metros a vários
quilômetros, de rochas de granulação grosseira, a
exemplo dos pegmatitos, mas muito variada, sem o
zoneamento típico dos grandes pegmatitos.
As pedreiras instaladas em granitos
pegmatóides são: as das estações MC48 e MC49,
onde rocha com textura pegmatítica predomina
sobre rocha com textura granítica, esta última
ocupando cerca de 25 a 15% da área aflorante
(Fotografias 8.11 e 8.12); a da estação MC45, onde
predomina a textura granítica; as das estações
MC43, MC85, MC91, MC103 e VP301, onde
a textura pegmatítica predomina largamente
ou, mesmo, não se observa textura granítica.
As encaixantes destas rochas pegmatíticas/
graníticas são metassedimentos da Formação
Salinas e do Grupo Macaúbas (Fotografia 8.13).
Na estação VP291, o material lavrado consiste
de veios com dezenas de metros de extensão
aflorante, onde predomina, largamente,
rocha pegmatítica sobre granítica, sendo a
rocha encaixante um granito a duas micas.
Adicionalmente, há uma pedreira no extremo
norte da folha, correspondente à estação MC38,
instalada em leucogranito cortado por veios
pegmatíticos, sendo o conjunto intrusivo nos
xistos Macaúbas e em rochas graníticas mais
velhas que o magmatismo Єγ4S. As duas pedreiras
das estações CH2 e CH3, nas fazendas Campestre
e Itinguinha, respectivamente, também se
inserem em domínios de leucogranitóides
(Tabela 8.24).
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Estação

Toponímia

Substância

CH2

Fazenda Campestre

Granito

CH3

Fazenda Itinguinha

Granito

MC38

Fazenda Vila das
Abelhas

Granito

MC43

NE de Taquaral

Pegmatito

MC45

Córrego Lagoa da
Espera

Granito/Pegmatito
(granito pegmatóide)

MC48

Pedreira Areão

Pegmatito/Granito
(granito pegmatóide)

MC49

Fazenda Areão

Pegmatito/Granito
(granito pegmatóide)

MC85

SE de Taquaral

Pegmatito

MC91

Pedreira Córrego
Taquaral

Pegmatito

MC103

Taquaral

Pegmatito

VP291

Lajeado do Gato

Pegmatito

VP301

NE de Taquaral

Pegmatito

Tabela 8.24 - Pontos de cadastro de pedreiras relacionadas ao magmatismo Єγ4S.

Fotografia 8.11 - Bloco para comercialização de granito
pegmatóide mostrando textura granítica fina (aplítica)
no seu canto inferior direito e grossa/pegmatítica no
restante da área. Estação MC48 (Foto do geólogo Vinícius
José de Castro Paes).

Fotografia 8.12 - Bloco de granito pegmatóide para
comercialização, constituído por quartzo, feldspato,
biotita e moscovita, mostrando textura granítica grossa
a pegmatítica. Estação MC48 (Foto do geólogo Vinícius
José de Castro Paes).
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mineral acessório comum, tanto no material com textura
pegmatítica quanto granítica. Este mineral tipifica a rocha
da estação MC103, tendo sido inspiração para o seu nome
comercial “Granito Branco Torrone” (Fotografia 8.16).

Fotografia 8.13 - Xenólito de biotita xisto da Formação Salinas
exposto em frente de lavra em granito pegmatóide da estação
MC103 (Foto do geólogo Vinícius José de Castro Paes).

Quando predomina a textura pegmatítica
sobre a granítica, a rocha lavrada tem um nome
comercial de “Granito Feldspático” ou “Feldspato”.
Com exceção das pedreiras das estações MC45, MC85
e MC91, todas as demais estavam em atividade na
época do cadastro. A alta heterogeneidade na cor,
com comuns e bruscas variações do amarelo-bege
(que valoriza o material) ao branco, bem como na
granulação, com freqüentes porções graníticas finas,
que desvalorizam o material, tirou o depósito da
estação MC45 do mercado. O intenso fraturamento e
alta friabilidade apresentados pelos pegmatitos das
estações MC85 e MC91 foram, possivelmente, um
empecilho à continuidade da lavra.
As empresas atuantes na área são a Mineração
Itinga, K2 Mineração, Mineração Medina, Pedreira
Areão e Pedreira Machado. As pedreiras estão
instaladas nos maciços e são desenvolvidas a céu
aberto. As lavras são mecanizadas e são adotadas
técnicas de corte cíclicas, por meio de perfuração,
com uso de compressor e marteletes, e com a
utilização de explosivos (Fotografia 8.14), ou técnicas
mais modernas de corte contínuo, com o uso de
fio diamantado, como ocorre na lavra da estação
MC43. Em termos de estrutura operacional destacase a pedreira da estação MC48, que possui energia
elétrica e veículos de grande porte.
As dimensões das diversas frentes de lavra,
com destaque para a pedreira da estação MC48 que
possui duas frentes com dimensões de 100 m X 20 m
X 4 m e 30 m X 15 m X 2 m, bem como a quantidade
de blocos estocados para comércio, com destaque
também para a mesma pedreira, com cerca de 85
blocos cortados e numerados, aponta para produções
expressivas (Fotografia 8.15).
A cor usual da rocha explotada é branca,
normalmente com porções com tons amarelos ou beges,
o que lhe agrega valor comercial. Turmalina negra é um

Fotografia 8.14 - Aplicação de técnicas de corte cíclicas
com o uso de marteletes e explosivos para a separação
dos blocos. Estação MC49.

Fotografia 8.15 - Blocos estocados para comercialização
no pátio da pedreira da estação MC48 (Foto do geólogo
Vinícius José de Castro Paes).

Fotografia 8.16 - Granito pegmatóide da estação MC103
(“Branco Torrone”) com turmalina (biotita subordinada) de
cor preta (Foto do geólogo Vinícius José de Castro Paes).
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8.5.1.4 - Pedreiras no domínio
do magmatismo Єγ5A
Um dos primeiros trabalhos, senão o primeiro,
sobre os granitos ornamentais e de revestimento
da região foi apresentado por PERILLO (1995). O
Governo de Minas Gerais, através da COMIG (1999),

apresentou um estudo visando fomentar a produção
de rochas ornamentais e de revestimento no estado,
onde a região de Medina está contemplada de
maneira parcial.
No estudo atual foram cadastradas 35 lavras
de blocos de granito, 17 delas ativas à época da visita.
Quinze eram em granito porfirítico grosso e duas em
leucogranito (Tabela 8.25).

Estação

Toponímia

Substância

CH16

Faz. Alceu Guimarães

Granito

CH530

Faz. Cinelândia

Granito

CN42

Trevo BR116 - Medina

Granito

CP3

Duas Barras

Granito

CP4

Aredo

Granito

CP5

Aredo

Granito

CP7

Faz. Braço Esquerdo

Granito

CP12

Faz. Sete Lagoas

Granito

CP18

Três Irmãos

Granito

CP19

Pico do Pedro ou Três
Irmãos

Granito

CP21

Taquaral

Granito

CP22

Taquaral

Granito

CP32

Biquinha, Bidó

Granito

CP33

Biquinha

Granito

CP36

Bidó

Granito

CP45

Bolívia

Granito

CP46

Bolívia

Granito

CP54

Faz. Santa Maura

Granito

CP58

Faz. Limeira

Granito

CP93

Gruta Mineira

Granito

CP116

BR116

Granito

CP119

Rosa Cruz

Granito

CP120

Rosa Cruz

Granito

CP340

Arredor

Granito

CP352

Faz. Terra do Sol

Granito

CP353

Faz. Terra do Sol

Granito

CP357

Terra do Sol

Granito

CP359

Ipueira, Pé-da-Pedra

Granito

CP361

Caju

Granito
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CP374

Faz. Bate-Pau

Granito

CP382

Faz. Bate-Pau

Granito

CP384

Santa Maura

Granito

CP387

Capoeira

Granito

CP417

Rosa Cruz

Granito

RM13

Faz. São Luiz

Granito

Tabela 8.25 - Pontos de cadastro de pedreiras relacionadas ao magmatismo Єγ5A.

Na Folha Jequitinhonha, as lavras ativas de
granito porfirítico são todas no maciço de Medina,
nas localidades Rosa Cruz, Arredor, Duas Barras,
Fazenda Bate-Pau, Pico do Pedrão, Florença, Biquinha,
Taquaral e Bidó.
Nas pedreiras Mina Aredo (CP4, Fotografia
8.17), Mina Taquaral (CP21, Fotografia 8.18),
Mina Ouro Minas - Bidó (CP32, Fotografia
8.19), frente 5 da Mina Bidó Ouro Minas (CP36,
Fotografia 8.20) é lavrado um granito porfirítico
com fenocristais de feldspato prismáticos e
amendoados (ovais ou arredondados) com
vários centímetros de aresta e de diâmetro,
respectivamente, geralmente com núcleo cinzaclaro translúcido transicionando para tonalidades
rosa-clara e amarela para a borda, onde o
amarelo fica cada vez mais saliente. A tonalidade
amarela também está presente em feldspatos da

matriz grossa e em fissuras nos fenocristais. Essa
rocha recebe nomes comerciais Giallo Fiorito ou
Amarelo Florença (Fotografia 8.21).
Um tipo de tonalidade mais acastanhada é
chamado Marrom Medina, produzido na lavra Duas
Barras. O corte dos blocos geralmente é feito em
seção inclinada cerca de 70 graus em relação à maior
dimensão dos fenocristais, quando preferencialmente
orientados, de maneira a expor seções elípticas
(amêndoas) que agregam maior valor comercial
às chapas à medida que são maiores. Evitam-se,
assim, seções basais e prismáticas de fenocristais.
Onde predominam as cores cinza ou rosa, a lavra
é abandonada ou nem se inicia, com quase todas
as lavras inativas sendo nessas rochas. O material
lavrado (Amarelo Florença ou Giallo Fiorito) visa o
mercado externo, ao que parece principalmente os
países asiáticos.

Fotografia 8.17 - Vista da mina Aredo (CP4).

Fotografia 8.18 - Vista da mina Taquaral (CP21).

Fotografia 8.19 - Vista da mina Ouro Minas Bidó (CP32).

Fotografia 8.20 - Vista da frente de lavra 5 na mina
Bidó Ouro Minas (CP36).
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8.5.1.5 - Pedreiras no domínio
do magmatismo Єγ5I

Fotografia 8.21 - Granito Giallo Fiorito ou Amarelo Florença.

No estudo atual foram cadastradas 23 lavras
de blocos de granito, a maior parte delas inativa
à época da visita, associadas, preferencialmente,
aos granitos da Folha Comercinho (Tabela 8.26).
Foram escolhidas as pedreiras das estações RM96
e RM97, ativas, associadas ao Monzogranito
Santa Cruz de Salinas, para exemplificar este
agrupamento.

Estação

Toponímia

Substância

CH12

Fazenda Lagoa
Grande

Granito

CH26

Fazenda José Dos
Santos

Granito

CH27

Córrego São Pedro

Granito

CH28

Fazenda José Dos
Reis

Granito

CH102

Candeal

Granito

CH235

Próximo a
Sumidouro

Granito

CH235a

Próximo a
Sumidouro

Granito

CH236

Fazenda Porteira
Nova

Granito

CH237

João Vagalume

Granito

CH238

Fazenda Marcela

Granito

CH239

Fazenda Bela Vista

Granito

CH243

Fazenda Capim De
Cheiro

Granito

CH271

Córrego Água Preta

Granito

CH304

Fazenda Lagoa

Granito

CH567

Fazenda Lagoa
Grande

Granito

CH598

Fazenda Dutra

Granito

CH600

Fazenda Dutra

Granito

CH601

Fazenda Dutra

Granito

CP134

Fazenda Jardineira

Granito

CP148

Lagoa Preta

Granito

PJ7

Fazenda Sapucaia

Granito

RM96

Capão Queimado

Granito

RM97

Mineração
Grandemed-Marcela

Granito
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Tabela 8.26 - Pontos de cadastro de
pedreiras relacionadas ao magmatismo Єγ5I.
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Na estação RM96 (Fotografias 8.22 e 8.23),
pedreira da Mineração Sena, é lavrado um granito de
cor cinza a cinza-clara, textura inequigranular porfirítica,
isotrópico, denominado “Amarelo Claro”, com prismas
feldspáticos de até 4-5 centímetros. Onde meteorizada
ou parcialmente meteorizada, a rocha apresenta-se
com cor amarelada-clara. A pedreira conta com sete
marteletes, um pau de carga e um compressor. A frente
de lavra no maciço tem aproximadamente 50 m por
6 m de altura e tinha, em estoque, cerca de 25 blocos
cortados, na época do cadastramento.

Fotografia 8.22 - Aspecto da operação de corte dos blocos
da bancada utilizando marteletes, na estação RM96, Mineração Sena, na Folha Comercinho (foto do geólogo Fernando
Antônio Rodrigues de Oliveira, 2006).

Na estação RM97, na pedreira da Mineração
Grande Med, são explorados grandes matacões de
granito porfirítico acinzentado com 12 a 14% de biotita
e pórfiros de 2-3 centímetros. A mina tinha em torno
de 20 blocos estocados e dispunha de um compressor
pneumático, três marteletes e um pau de carga.

Fotografia 8.23 - Pau de carga tendo ao fundo estoque de
blocos cortados na estação RM96, Mineração Sena, na Folha
Comercinho (foto do geólogo Fernando Antônio Rodrigues
de Oliveira, 2006).

8.5.2 – Xisto ornamental e de revestimento
Foi cadastrada uma pedreira de xisto, explotado
como rocha ornamental e de revestimento, a cerca
de oito quilômetros, em linha reta, a leste do distrito
de Taquaral, na Folha Itaobim (Tabela 8.27). Na época
do cadastro, as operações de lavra estavam em fase
inicial. Itinga Mineração, a empresa responsável
pelos trabalhos, mantinha uma estrutura operacional
simples com menos de 10 homens que se utilizavam
de compressores, marteletes, um gerador elétrico e
ferramentas manuais.
O xisto tem cor cinza-clara, é constituído por
quartzo, biotita, feldspato e cordierita e pertence
à Formação Salinas. Trata-se de uma rocha coesa
que, localmente, apresenta venulações graníticas
e pegmatíticas paralelas à sua xistosidade, o que a
deteriora para o uso como rocha ornamental e de
revestimento.
Estação

Toponímia

Substância

JB373

Taquaral

Xisto

Tabela 8.27 - Ponto de cadastro de xisto.

8.5.3 - Areia
Existem volumosos depósitos de areia quartzosa
aluvionar relacionados a alguns dos mananciais mais
expressivos do médio vale do rio Jequitinhonha, como o rio
Itinga e o córrego Teixeira, na Folha Itaobim, por exemplo,
e o próprio rio Jequitinhonha. Optou-se por não marcar
pontos de ocorrência destes depósitos de areia tendo
em vista que eles podem se estender por quilômetros ao
longo do vale destes cursos de água. Durante o período
de estiagem, que pode ser bastante longo na região, os
depósitos de areia nos leitos dos rios são parcialmente ou
totalmente expostos (Fotografia 8.24).

Fotografia 8.24 - Mosaico de fotos de quatro depósitos de
areia quartzosa nos leitos dos cursos d’água intermitentes
(a: córrego Teixeira; b, c e d: rio Itinga).
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Na Folha Jequitinhonha a areia é extraída
principalmente nas aluviões dos rios Jequitinhonha,
São Miguel e São Pedro para consumo local. No rio
Jequitinhonha, junto à cidade de Jequitinhonha, a
areia é retirada, com pá, da aluvião atual e colocada
em carroças de tração animal ou caminhão para
entrega em domicílio. A produção anual apresentada
por PERILLO (1995) nesta folha foi de 15.300 m3.
8.5.4 – Argila
Foram cadastrados 17 pontos de argila
(Tabela 8.28).
A argila comum para produção de tijolos e
telhas é obtida nas várzeas e atende ao consumo das
populações locais. A produção anual apresentada
por PERILLO (1995) foi de cerca de 2.230.000 tijolos
maciços, 200.000 tijolos furados (só referido em
Jequitinhonha) e 1.150.000 telhas, sem referência à
produção de telhas em Pedra Azul. Parte da argila é
usada como matéria prima no artesanato de barro.
Na Folha Almenara ocorre argila a nordeste
da cidade de Rubim, em área da fazenda Revolta.
Observa-se uma escavação, estação RM37, com
cerca de 60 metros de diâmetro, atualmente alagada
e com vegetação característica de brejo e pasto, de
onde se extraía argila para a fabricação de telhas
e tijolos, constituindo um garimpo abandonado.
Segundo informações locais, a argileira encontrase abandonada há 20 anos. Próximo a este local
encontra-se um forno onde eram queimados as
telhas e os tijolos.
Nos arredores da cidade de Jequitinhonha,
margem esquerda do mesmo rio, se observa uma
lagoa, estação RM72, com cerca de 100 metros de
diâmetro, de onde se extraía argila, há 15 anos, para
a fabricação de telhas e tijolos que eram consumidos
no local. O material argiloso é bem consistente e tem
coloração marrom-clara a castanha.
Na margem esquerda do rio São Francisco,
fazenda Exupério Canguçu, na estação RM76,
observa-se um garimpo ativo de argila, usada
na fabricação de telhas e tijolos na cerâmica
de Almenara. A escavação é feita por um trator
de esteira com lâmina. O material argiloso é
transportado por caminhão até a cerâmica e é de
coloração marrom a bege-amarronzada. A planície
aluvionar do rio está coberta por pastagem e
mata arbustiva. Pela margem direita do rio São
Francisco, arredores do aeroporto da cidade de
Almenara, se observa uma extração de argila,
estação JB328, utilizada na Cerâmica Casa Nova
para a fabricação de tijolos, com produção mensal
de 90.000 unidades que são consumidas em
Almenara e arredores.

Estação

Toponímia

Substância

JB328

Almenara

Argila

MC9

Fazenda
Cilindro

Argila

MC22

Fazenda Lagoa
D’Anta

Argila

MC26

Lagoa dos
Peixes

Argila

MC28

Itinguinha

Argila

MC32

Itinguinha

Argila

MC41

Fazenda
Quartel

Argila

MC92

Fazenda
Campo Grande

Argila

MC93

Pasmado/Rio
Jequitinhonha

Argila
(artesanato)

MC115

Fazenda
Campo
Queimado

Argila
(artesanato)

PJ175

Ribeirão Bom
Jardim

Argila

PJ245

Igreja Senhor
Bom Jesus

Argila

PJ406

Pedreira da
Gran-Minas

Argila

PJ409

Fazenda
Campo Grande

Argila

RM37

Fazenda
Revolta

Argila

RM72

Rio
Jequitinhonha

Argila

RM76

Fazenda
Exupério
Canguçu

Argila

Tabela 8.28 - Pontos de cadastro de argila.

Os depósitos cadastrados na Folha Itaobim
correspondem a depósitos de origem aluvionar
situados, em sua maioria, nas proximidades da calha do
rio Jequitinhonha ou, subordinadamente, de alguns de
seus tributários, como o rio Itinga, no centro norte da
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folha, o ribeirão São Roque e o córrego D’anta, ambos
no nordeste da folha. As argilas têm cor cinza e são
divididas em dois grupos em função de sua aplicação,
sendo eles o das argilas para cerâmica vermelha e o
das argilas para fins artesanais.
Na Folha Itaobim, no que se refere à cerâmica
vermelha, foram cadastrados três garimpos ativos,
correspondentes às estações MC22, MC26 e MC28,
dois garimpos inativos, nas estações MC32 e MC92,
e duas ocorrências não explotadas, nas estações
MC9 e MC41. As lavras de argila são pequenas e
a explotação é feita utilizando-se ferramentas e
equipamentos manuais rudimentares. A argila é
matéria prima para a produção de tijolos maciços
comuns, tijolos furados e telhas (estações MC26
e MC28) ou tijolos tipo adobe (estação MC22),
que atendem a demandas locais. Estes últimos
correspondem a tijolos crus, secos ao sol, aplicados
em moradias bastante modestas da região
(Fotografia 8.25). As unidades fabris, ou olarias, são
de pequeno porte e localizadas nas imediações das
áreas de extração da matéria prima, situação usual
para pequenos produtores neste ramo de atividade
econômica. Dentre os pontos cadastrados, somente
a Rio Itinga Cerâmica (estação MC28) possui uma
olaria semi-mecanizada, com luz elétrica, maromba
e forno, sendo as demais de estrutura operacional
precária, baseada no uso de equipamentos manuais,
e de gestão muito simples. Na época do cadastro, as
unidades de explotação de argila e manufatureiras
das estações MC26 e MC28 ocupavam cerca de 20
empregados, cada.
Quanto à argila para fins artesanais, destaca-se
o distrito de Pasmado, situado poucos quilômetros
a nordeste da cidade de Itinga, entre as margens
da rodovia BR367 e o rio Jequitinhonha. Existem
neste distrito cerca de 35 famílias que sobrevivem
exclusivamente do artesanato, utilizando a argila
como matéria prima na fabricação de diversos
utensílios de cozinha e objetos decorativos.

Fotografia 8.25 - Tijolos do tipo adobe. Estação MC22.

Foram cadastrados dois pontos de
extração de argila nas estações MC93 e MC115.
Compreendem pequenas concentrações de
argila, sendo a explotação conduzida através de
várias escavações no terreno com a utilização de
ferramentas manuais e rudimentares, como pás
e enxadas. A argila é transportada em lombo de
burros até o povoado de Pasmado. O material
tem, normalmente, baixo grau de pureza,
apresentando areia quartzosa associada. A usual
baixa qualidade da matéria prima se constitui em
um problema de cunho geológico enfrentado pela
comunidade artesã.
O contato com a população de artesãos
deixa clara a necessidade de implementar
alguma mecanização no trabalho de pulverização
e homogeneização das massas cerâmicas. Os
métodos artesanais de produção de massa, como
o uso do pilão, por exemplo, são extremamente
penosos e afetam, em longo prazo, a integridade
física dos artesãos e artesãs que se ressentem
desse trabalho. A ergonomia da atividade de
modelagem feita, normalmente, no chão, à moda
indígena, também é danosa à saúde dos artesãos,
cuja maior parte queixa-se de problemas na
coluna. As perdas no transporte, por falta de uma
tecnologia ou melhor processo de embalagem
das peças, constitui também uma queixa geral
e repetida na comunidade artesã. O estudo de
alguma forma de embalagem usando-se materiais
alternativos, como serragem ou palha de arroz, é
uma necessidade.
Na Folha Joaíma, estação PJ409, na fazenda
Minas Boa, a produção artesanal chega a 80.000
tijolos/mês e funciona há mais de 40 anos,
empregando 12 pessoas em duas olarias (Fotografias
8.26 e 8.27).

Fotografia 8.26 - Extração de argila na Fazenda Minas Boa,
tendo ao fundo a secagem de tijolos já moldados (PJ409).
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8.5.5 – Brita, pedra para construção,
pedra de talhe e pedra de corte
Foram cadastrados 43 pontos de extração de
brita e pedra para construção civil (Tabela 8.29).

Estação

Fotografia 8.27 - Forno para a queima dos
tijolos na olaria da Fazenda Minas Boa (PJ409).

AC5

Toponímia

Substância

Estrada Joaíma/Fronteira
Granito (Pedra
dos Vales. Sítio Boa
para calçamento)
Vista

AC18

Estrada Joaíma/
Felizburgo

Granito (Pedra
para calçamento)

AC34

SW de Felizburgo

Granito (Pedra
para calçamento)

AC95

S de Santa Helena de
Minas

Granito (Pedra
para calçamento)

AC226

Sítio Diamante

Granito (Pedra
para calçamento)

AC241

Estrada Felizburgo/Rio
do Prado, Fazenda Boa
Sorte

Granito (Pedra
para calçamento)

CH10

Escola Padre Marques
Machado

Granito (Brita)

CH22

Fazenda Florestal

Granito (Brita)

CH37

Fazenda Chácara

Granito (Brita)

CH118

Fazenda Brasa Mundo

Granito (Pedra
para calçamento)

CH312

Itaobim

Granito (Brita)

CH352

Itinga

Granito (Brita)

CH387_1

Fazenda Veneza

Granito (Pedra
para construção)

CH454

Itinga

Granito (Brita)

CN43

Medina

Granito (Pedra
para construção)

CP185

Estiva

Granito (Pedra
para construção)

CP215

América

Granito (Pedra
para construção)

CP242

Pedra Azul, subestação
da CEMIG

Granito (Pedra
para construção)

CP312

Jequitinhonha

Granito (Brita)

CP329

São Pedro

Granito (Pedra
para construção)

JB2

Fazenda Águas Belas

Granito (Brita)
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JB31

Fazenda Cajueiro

Granito (Brita)

JB110

Rubim

Granito (Brita)

JB206

Ilha do Pão

Granito (Brita)

MC1

Inhumas

Granito (Brita)

MC5

Córrego Paraíso

Granito (Pedra
para construção)

MC6

Córrego Paraíso

Granito (Pedra
para construção)

MC7

Pedreira Itaobim

Granito (Brita)

MC8

Pedreira Itaobim

Granito (Brita)

PJ23

S de Itaobim

Granito (Pedra
para calçamento)

PJ66

Fazenda Primavera

Granito (Pedra
para calçamento)

PJ168

Fazenda São Vicente

Granito (Pedra
para construção)

PJ194

Fazenda Guanabara

Granito (Pedra
para calçamento)

PJ280

W de Fronteira dos Vales

Granito (Pedra
para calçamento)

RM35

Pedreira Ribeiro

Granito (Brita)

RM57

Fazenda Manhã Dourada

Granito (Pedra
para construção)

RM58

Córrego do Cupã

Granito (Pedra
para construção)

RM60

Estrada Almenara/Pedra
Azul

Granito (Brita)

RM63

Vai Não Torna

Granito (Brita)

RM74

Fazenda Pindorama

Granito (Brita)

RM81

Fazenda Pantanal

Granito (Brita)

RM83

Fazenda Emparedado

Granito (Pedra
para construção)

VP4

Quati

Granito (Pedra
para construção)

Tabela 8.29 - Pontos de cadastro de brita, pedra para construção, pedra de talhe e pedra de corte.
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Pedra marroada ou brita manual são produzidas
a partir de granito de qualquer tipo, por processo de
quebra manual com marreta (Fotografia 8.28).

Fotografia 8.28 - Pedreira de pedra marroada na estação CP215.

A produção está concentrada nas proximidades
das cidades ou vilas, com uso na pavimentação
de ruas, algumas obras de engenharia viária e na
construção civil. A produção anual apresentada por
PERILLO (1995) para Pedra Azul e Jequitinhonha, de
lavras situadas no âmbito da folha, era cerca de 1.380
m3 de brita, 6.360 m3 de pedra marroada, 1.500 m3
de paralelepípedos e uma produção insignificante
de meio-fio e blocos. Embora PERILLO (1995) faça
referência, não se percebeu empresas produzindo
brita bitolada, mas em Jequitinhonha existe uma
pedreira desativada da Minas Brita. Em Medina não
é feita referência à produção desses produtos.
Na Folha Almenara, cidade de Rubim, localizase a Pedreira Ribeiro, estação RM35, representada
por um maciço rochoso com a frente de lavra de
80 metros. Trata-se de afloramento do Granito
Maranhão. Localmente a rocha tem aspecto de
gnaisse (granada-biotita gnaisse). A produção local
de brita marroada, do tipo 1 e 3, é de 10 a 12 latas de
20 litros por dia, segundo informações locais. Tratase de garimpo ativo onde trabalham dois operários
em tempo integral. Toda produção é consumida na
região de Rubim.
Na fazenda Manhã Dourada ocorre uma lavra
desenvolvida em blocos gigantescos de até 8 a 10
metros de diâmetro (estação RM57), sendo um
garimpo ativo, onde operam dois trabalhadores com
produção diária de 100 a 300 paralelepípedos. Este
material é produzido com o uso de marretas. Toda a
produção é usada no calçamento de ruas das cidades
vizinhas. A rocha é um granito compacto e inalterado,
no domínio do Granito Pedra Azul.
Na fazenda Estância Santa Fé, córrego Cupã,
há uma pedreira paralisada, estação RM58, formada
por blocos métricos arredondados, sendo a rocha
um dique de granito inalterado. A sua produção era

destinada à fabricação de paralelepípedos usados no
calçamento de ruas.
Na estrada de Almenara para Pedra Azul,
próximo à fazenda Cajueiro, pela margem direita do
rio São Francisco, ocorre uma pedreira abandonada,
estação RM60, com extensão aproximada de 30 m
x 20 m e 6 m de altura, escavada em um maciço de
rocha granítica que produziu brita para a construção
civil. A rocha local é um dique de granito inalterado.
Ainda neste dique de granito, no local Vai-Não-Torna,
tem-se uma pedreira (estação RM63) com cerca de
300 m de diâmetro, formada por seis frentes de lavra
onde se fazia o uso de explosivos, cada uma delas
com extensão estimada em 30 m x 30 m e altura
de 3 a 4 m, conjunto este abandonado há vários
anos, segundo informações locais. Durante muito
tempo foi produzida brita para construção civil. A
rocha do maciço é um granito cinza, inalterado, de
granulação fina.
Na margem direita do rio Jequitinhonha,
fazenda Pindorama, a estação RM74 é uma pedreira
abandonada onde aflora um maciço granítico com
extensão estimada em 250 m x 250 m. A escavação
da pedreira apresenta 50 m de frente por 50 m de
fundo e cerca de 10 m de altura, tratando-se de
um garimpo paralisado, onde se extraiu brita para
a construção civil. O granito é cinza, inalterado,
de granulação média e se insere no domínio do
Granito Maranhão.
Na fazenda Pantanal, localizada na margem
esquerda do rio Jequitinhonha e nas margens
da estrada Almenara - São José do Prata, há um
garimpo ativo recente desenvolvido no colúvio do
Granito Maranhão, no Morro do Cruzeiro, estação
RM81, onde é lavrado um bloco gigantesco de
granito com dimensões estimadas de 15-20 m
de comprimento por 10 m de altura, do qual é
extraída brita marroada, produto do trabalho de
dois operários braçais. O granito é inalterado e de
granulação fina à média. Na fazenda Água Bela,
ainda no mesmo depósito de colúvio, na estação
JB2, tem-se uma pedreira ativa fornecedora de
brita e pedra marroada usadas na construção civil.
O granito é de cor cinza e inalterado.
Em estrada encascalhada Almenara - Pedra
Azul, pela margem direita do rio São Francisco, há
uma pedreira de granito (estação JB31) com extensão
aflorante estimada em 40 m x 30 m, boa parte
lavrada com o uso de explosivos, de onde se extraiu
brita e pedra marroada empregadas na construção
civil. A rocha está relacionada a um dique de granito
inalterado de granulação fina.
Na cidade de Rubim, na porção sudeste da
Folha Almenara, há uma pedreira abandonada
de granito (estação JB110) onde foi extraída
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brita empregada na construção civil da parte
urbana da cidade.
Ao longo da estrada Jequitinhonha - Almenara,
margem direita do rio homônimo, há uma pedreira
abandonada (estação JB206) onde era produzida
brita utilizada na construção da própria estrada
asfaltada Jequitinhonha – Almenara, em domínios
do Granito Maranhão.
Na Folha Itaobim foram cadastrados seis
pontos de extração de brita e quatro de pedras de
pavimentação urbana. As fontes para produção
destes materiais são rochas graníticas, material
abundante na região.
As pedreiras de brita situam-se nas
proximidades dos centros urbanos de Itaobim e
Itinga. Na época do cadastro, apenas a Pedreira
Itaobim (estação MC8) estava ativa. As pedreiras
das estações CH312 e CH454 têm uma produção
intermitente. A Pedreira Itaobim (estação MC7) já
teve uma produção significativa que supria a demanda
de brita de Itaobim e outras cidades da região, além
de ter fornecido material para a mistura asfáltica
para a pavimentação da BR116 e BR367. A lavra da
estação MC1 também forneceu brita para a obra de
pavimentação da BR367 (Fotografia 8.29). Na Pedreira

Itaobim (estação MC8), pequenas catas manuais e de
subsistência ainda permanecem em atividade. São
famílias que tiram seu sustento da produção artesanal
de brita utilizando-se de ferramentas rudimentares
como marretas, talhadeiras e peneiras. Na época do
cadastro era produzido cerca de 0,5 m3/dia de brita
(números 2 e 3) que era vendido no comércio de
Itaobim (Fotografias 8.30 e 8.31).

Fotografia 8.29 - Pedreira Itaobim, desativada. Estação MC7.

Fotografias 8.30 e 8.31 - Extração rudimentar de brita para suprir a demanda local. Estação MC8.

As pedras de pavimentação urbana produzidas
na Folha Itaobim englobam paralelepípedos,
blocos irregulares e lajotas usados para calçamento
de ruas, de acessos locais e pequenos trechos
de estradas secundárias, bem como guias (ou
paralelos), que são peças de pedra que delimitam
a calçada da rua. Blocos são também usados no
alicerce de moradias locais.
A explotação e a manufatura do material
são feitas de forma rudimentar com o uso de
ferramentas simples, como marretas e talhadeiras.
A lavra da Fazenda Veneza (estação CH387) se

processa em matacões de granito fino que corta
o granito regional. As demais lavras se processam
nos maciços. Na época do cadastro, com exceção
do garimpo da estação VP4, todos os demais
estavam ativos. A atividade ocupa um pequeno
número de pessoas e atende demandas locais
de proporções reduzidas. Na época do cadastro,
conseguiu-se apurar o número de trabalhadores
da lavra da estação MC5, que correspondia a
apenas duas pessoas. A maior parte da produção
nesta lavra é comprada pela prefeitura de Itaobim
(Fotografias 8.32 e 8.33).
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Fotografia 8.32 - Produção artesanal de material destinado à pavimentação urbana de Itaobim. Estação MC5.

Fotografia 8.33 - Produção artesanal de guias destinadas
à demarcação de ruas (meio fio). Estação MC5.

8.5.6 - Saibreiras e cascalheiras
Foram cadastradas 17 cascalheiras e 9 pontos
de extração de saibro (Tabela 8.30).
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Estação

Toponímia

Substância

AC16

2 km a norte de
Felizburgo

Cascalho

AC25

Fazenda São
Vicente. Nascente
do córrego
Pantaleta

Cascalho

AC51

Estrada Felizburgo/
Bom Jesus da
Vitória. 1 km a
norte da fazenda
Aliancinha

Cascalho

AC52

Estrada Felizburgo/
Monte Castelo. 500
m a sul do trevo
para Bom Jesus da
Vitória

Cascalho

AC53

Estrada Felizburgo/
Monte Castelo.
2 km a sul da
fazenda São
Salvador

Cascalho

AC54

Cabeceiras do
córrego Prata

Cascalho

AC81

Estrada Rio do
Prado/Palmópolis

Cascalho

AC100

1 km a leste da
fazenda Nevada

Cascalho

AC102

Fazenda Itabira

Cascalho

AC109

2 km a sudoeste da
fazenda Altamira

Cascalho

AC114

Estrada Monte
Castelo/Águas
Formosas. 2 km
a sudoeste da
fazenda Jaboti

Cascalho

AC126

1 km a norte de
Umburaninha,
fazenda Santa
Clara

Cascalho

AC148

Margem do
córrego São
Sebastião

Cascalho

AC205

Estrada para a
fazenda Espírito
Santo

Cascalho
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CH122

Córrego Abaixo

Cascalho

CH158

Topo da serra
Gineta

Saibro

CH377

Lado W da Rodovia
Itinga-Jacaré

Saibro

CH426

Fazenda Sul
América

Saibro

CP219

Fazenda São
Domingos

Saibro

CP245

Fazenda Bom
Jardim

Saibro

JB335

Estrada Almenara Rubim

Saibro

RM42

E da fazenda São
Domingos

Saibro

RM56

Rio São Francisco

Saibro

RM65

Estrada Felizburgo
- Jequitinhonha

Saibro

VP91

Barra do Pontal

Cascalho

VP95

Pinheiros

Cascalho

Fotografia 8.35 - Saibreira de quartzito na estação CP219.

O cascalho é extraído de maneira muito
rudimentar no leito atual do rio Jequitinhonha, junto
à cidade de Jequitinhonha. Os trabalhadores ficam
dentro do rio, com água até a cintura e retiram o
cascalho fino (<3 centímetros), junto com areia,
usando pá e o colocam em canoas que são conduzidas
até a margem ou a praia de areia na calha do rio,
onde o material é acumulado. Na época de cheia é
impossível essa operação (Fotografia 8.36).

Tabela 8.30 - Pontos de cadastro de saibreiras e cascalheiras.

Na Folha Jequitinhonha, saibro derivado de
quartzito grosso a muito grosso é utilizado na conservação
de estradas, principalmente a MG105 e a BR251. A
principal jazida está à margem desta BR, na fazenda São
Domingos (estação CP219) (Fotografias 8.34 e 8.35).

Fotografia 8.36 - Trabalhador retirando cascalho do leito
do rio Jequitinhonha (foto do geólogo Custódio Netto).

Fotografia 8.34 - Saibreira de quartzito na estação CP219.

No limite a oeste das folhas Comercinho e
Itaobim, nas estações CH158 e CH377, o saibro é
rico em quartzo e se desenvolve sobre quartzitos
do Grupo Macaúbas. O garimpo inativo da estação
CH377 apresenta escavações no terreno em área
com dimensões de cerca de 50 m x 15 m, com 1,5 m
de altura média.
Na Folha Itaobim foram cadastradas duas
ocorrências não explotadas de cascalho (estações
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VP91 e VP95). O cascalho ocorre associado a
abundantes concentrações de areia quartzosa, os
quais compõem depósitos de origem aluvionar e
idade neógena, alguns deles delimitados em mapa.
Ocorrem no extremo oeste da Folha Itaobim, nas
proximidades da calha do rio Jequitinhonha.
Na estação VP91, o depósito de cascalho tem 2
metros de espessura e sua extensão longitudinal não
pôde ser observada. Na estação VP95, o depósito de
cascalho se estende por aproximadamente 100 metros
morro acima, apresentando uma forma irregular, o
que dificulta a determinação de sua espessura média.
Os fragmentos constituem-se em seixos e grânulos
de quartzo, com blocos subordinados, estes últimos
mais freqüentes na estação VP91. Estes fragmentos
geralmente são arredondados e com média a alta
esfericidade. A matriz silto-argilosa de cor marrom
ocorre subordinada, com distribuição irregular nos
depósitos.
Na Folha Almenara, o saibro ocorre na região
de Santa Rosa, onde tem-se uma saibreira exaurida,
estação RM42, marcada por uma escavação com
dimensões estimadas em 80 m x 50 m. O material
extraído foi empregado na pavimentação das

estradas locais. Nesse garimpo abandonado restam
fragmentos centimétricos de canga ferrífera e de
quartzito cisalhado, tipo “sal grosso”. Esta saibreira
localiza-se no domínio das Coberturas Cenozóicas.
No córrego da Areia, na fazenda homônima,
próxima à estrada de Almenara para Pedra Azul
(MG406), há um garimpo abandonado de saibro
(estação RM56) marcado por extenso afloramento
com cerca de 50 m x 50 m de rocha ácida foliada e
meteorizada. Trata-se de um granito rico em feldspato,
com menor porcentagem de quartzo e pouca biotita.
O material foi utilizado para a pavimentação de
estradas. Ao leste da cidade de Jequitinhonha, na
fazenda Ipanema, ao longo da estrada encascalhada
em direção a Felizburgo, tem-se uma antiga saibreira
abandonada (estação RM65), onde numa área de
cerca de 100 m x 50 m há fragmentos de quartzito
rosado, cisalhado e com textura de “sal grosso”. O
material foi empregado na pavimentação de estradas.
Ao sul de Almenara, na estrada para Rubim, no
córrego do Cilindro, tem-se uma saibreira usada pela
prefeitura local (estação JB335) para a pavimentação
de estradas. Trata-se de um quartzito cisalhado, com
textura de “sal grosso” e intemperizado.
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9 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
No Projeto Jequitinhonha foram cartografadas
4 unidades metassedimentares neoproterozóicas
e rochas graníticas neoproterozóicas e cambrianas
agrupadas em 6 grandes eventos magmáticos, um
deles descrito pela primeira vez no âmbito deste projeto. Estas associações de rochas relacionam-se ao
desenvolvimento do Orógeno Araçuaí no contexto
do Ciclo Geotectônico Brasiliano. Adicionalmente foi
cartografada uma unidade fanerozóica de natureza
piroclástica, até então desconhecida da comunidade
geológica, e uma unidade sedimentar paleógena-neógena denominada Córrego Colônia.
As unidades metassedimentares neoproterozóicas incluem o Grupo Macaúbas, concentrado no
oeste da área do projeto e formado por xistos, gnaisses e quartzitos de alto grau metamórfico, o Complexo Jequitinhonha, concentrado no leste da área e
formado por paragnaisses e quartzitos de alto grau
metamórfico, a Formação Salinas, concentrada no
sudoeste da área e formada por metarenitos impuros (xistos), e a Formação Mata Escura, concentrada
no leste da Folha Jequitinhonha e na Folha Rio do
Prado e constituída por quartzitos.
As associações magmáticas compreendem granitos do tipo-I pré a sincolisionais (NP3γ1I), até então
não cartografados em domínios tão setentrionais do
orógeno, granitos do tipo-S sincolisionais (NP3γ2S),
granitos do tipo-S tardi- a pós-colisionais (Єγ3S),
granitos do tipo-S pós-colisionais (Єγ4S), granitos
do tipo-I pós-colisionais (Єγ5I) e granitos do tipo-A
(Єγ5A), esta última tipologia tendo sido descrita pela
primeira vez no Orógeno Araçuaí.
A Unidade Serra do Tombo tem natureza piroclástica e é constituída por tufos félsicos. Sua descoberta, neste projeto, implica um enorme avanço no
conhecimento geológico e abre novas possibilidades
de estudo e perspectivas metalogenéticas para a região. Sua idade absoluta ainda é desconhecida, mas
acredita-se que esteja relacionada aos eventos de
ruptura continental e geração do Atlântico Sul ocorridos no Mesozóico.
É de se destacar os enormes chapadões com
topos ligeiramente planos cartografados em toda a
extensão da área do projeto, os quais compreendem
solos, que podem apresentar coberturas lateríticas,
relacionados ao desenvolvimento da Superfície de
Aplainamento Sul-Americana, de idade cenozóica.

São também extensos, alguns depósitos aluvionares
neógenos, principalmente arenosos, que se relacionam aos principais cursos de água, os quais são expostos, parcialmente ou na sua totalidade, nos longos períodos de estiagem que afetam a região.
A tectônica tangencial relacionada à fase colisional do orógeno acha-se melhor registrada e preservada em domínios do Complexo Jequitinhonha. Ela é
observada em escala de afloramento (SANTOS, 2005),
sendo a sua delineação em mapa dificultada pela intensidade do intemperismo. As klippes em quartzitos
da Formação Mata Escura são exemplos desta deformação tangencial, marcando zonas de movimentação
tectônica nos contatos com rochas do Complexo Jequitinhonha e das associações graníticas NP3γ1I (pré
a sincolisional) e NP3γ2S (sincolisional). A ocorrência
de fusão parcial após a fase principal da tectônica tangencial, com destaque para os processos de fusão in
situ que geraram rochas Єγ3S (ver Monzogranito Ponto dos Volantes, por exemplo. Capítulo 3 – Unidades
Estratigráficas), leva à atenuação ou mesmo à destruição completa das marcas desta fase tectônica.
Sucedendo a esta deformação tangencial
ocorrem sistemas de deformação de alto ângulo com
importantes componentes direcionais de deslocamento, preferencialmente nas direções N-S, NE-SW
e NW-SE. Um exemplo importante de uma destas zonas NE-SW é representado por lineamentos que cortam diagonalmente toda a área do projeto, desde o
seu limite oeste, em domínios do Grupo Macaúbas
na metade norte da Folha Itaobim, até o seu extremo leste, na Folha Almenara. Esta zona corresponde
ao prolongamento leste do sistema direcional dextral
definido por PEDROSA-SOARES (1995).
O levantamento radiométrico da NUCLEBRAS/
PROSPEC (1982), realizado para a prospecção de minerais radioativos, apresentou-se bastante útil como
auxiliar no mapeamento geológico, principalmente
na Folha Comercinho. Foi observada, pelo cotejamento entre as observações de campo, imagens de
satélite e os dados geofísicos uma importante correlação entre os valores de K, U e Th associados e
a presença dos granitóides pós-colisionais, como as
unidades Pingueira, Medina, General Dutra, Santa
Cruz de Salinas, Landim e Córrego do Calção.
Entre os resultados preliminares interessantes, obtidos através da medição da susceptibilidade
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magnética das amostras de mão em laboratório, está
a discriminação entre os granitóides dos tipos A e I.
Os granitóides tipo-I possuem uma média mais alta
por um fator de 3 vezes em relação à média calculada para a susceptibilidade magnética dos granitóides do tipo-A. Os metassedimentos e os granitos S
não têm uma diferença significativa entre si, mas se
diferenciam bastante dos granitóides pós-colisionais
dos tipos I e A. Os resultados iniciais desses procedimentos levam a sugerir a sua incorporação à metodologia de mapeamento geológico como auxiliar
na discriminação de litologias, mas também como
parâmetro numérico para interpretações geofísicas
quantitativas, tornando-as mais precisas.
Foram cadastrados 390 pontos de recursos minerais, englobando ocorrências, garimpos, pedreiras
e minas. Cabe destacar o Campo Pegmatítico de Itinga, na Folha Itaobim, importante produtor de lítio,
metal este que tem mais de 99% das suas reservas
conhecidas no Brasil concentradas nos municípios de
Itinga e Araçuaí, segundo o Anuário Mineral Brasileiro de 2006 (ano base de 2005). Destaca-se, ainda, no
âmbito social, a possibilidade de emprego extensivo
de mão de obra não qualificada nas lavras rudimentares de gemas e peças de coleção de turmalina e
quartzo, principalmente. Ainda é destaque, o registro de um novo mineral gemológico na região, qual
seja, a brasilianita.
Os pegmatitos do Campo de Itinga relacionam-se, geneticamente, ao magmatismo Єγ4S. O
tratamento das anomalias de sedimento de corrente identificou zonas anômalas de associações geoquímicas, dentre elas, zonas da associação Be-Li-Cs,
interpretadas como indicativas da presença de pegmatitos na área do Campo Pegmatítico de Itinga. A
ocorrência destas zonas em áreas sem pegmatitos
mineralizados conhecidos e com o registro do magmatismo Єγ4S e de rochas do Grupo Macaúbas, abre
novo potencial prospectivo na região.

do sido cadastradas 10 pedreiras, sendo 8 ativas, a
maioria relacionada à associação magmática Єγ4S.
Há um número expressivo de pedreiras de granito
ornamental em domínios da associação magmática
Єγ5I na Folha Comercinho, estando, entretanto, a
maioria delas, inativa.
Cabe também destacar a potencialidade da
área para produzir grafita do tipo flake relacionada a
paragnaisses do Complexo Jequitinhonha. Não existe mina em operação na área do projeto, mas foram
cadastrados 2 depósitos de grafita inseridos em área
de pesquisa da empresa Magnesita S.A. e mais 4
ocorrências.
Como recomendações para estudos futuros,
sugere-se, no âmbito da metalogênese, a realização
de trabalhos de detalhe na Unidade Serra do Tombo,
com foco no melhor entendimento de suas características petrogenéticas e especializações metalogenéticas. A identificação de novas áreas de ocorrência
de rochas relacionadas a este evento vulcanoclástico, de seus condutos alimentadores e dos complexos
plutônicos relacionados é tarefa de relevância.
O investimento em pesquisa mineral no âmbito do Campo Pegmatítico de Itinga pode levar à descoberta de novos depósitos minerais relacionados a
pegmatitos. Alguns critérios prospectivos definidos no
projeto devem direcionar os trabalhos exploratórios.
O crescimento do setor de granitos ornamentais na região demanda, além de pesquisa mineral,
ações de marketing junto aos grandes grupos da
construção civil nos mercados interno e externo,
investimentos em infra-estrutura viária e de transporte, em equipamentos, qualificação e treinamento permanente de mão-de-obra, desburocratização
da atividade e, sobretudo, financiamentos a custos
compatíveis.

A atividade econômica voltada para exploração de granito ornamental e de revestimento é também relevante na área do projeto, havendo potencialidade para o seu crescimento, tendo em vista a
abundância e as características do material disponível. Destaca-se o pólo produtor de Medina (folhas Jequitinhonha e Comercinho), instalado em domínios
da associação magmática Єγ5A, com predominância
de granitos porfiríticos. Sobressai-se, também, a explotação de leucogranitos ornamentais da associação Єγ3S nas folhas Joaíma e Itaobim. A explotação
de pegmatitos ou “granitos pegmatóides” ornamentais é uma atividade em crescimento na região, ten-
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11 — SÚMULA DOS DADOS
FÍSICOS DE PRODUÇÃO

Número de folhas mapeadas (1:100.000):
Quilometragem de caminhamento geológico estimada:
Número de afloramentos descritos:

6
6427 km
2754

Recursos minerais cadastrados:

390

Número de amostras de rocha coletadas:

1995

Número de análises executadas:
Análise química de rocha

208

Análise química de sedimento de corrente

697

Análise mineralométrica

132

Análise geocronológica U-Pb

6

Análise geocronológica Sm-Nd

6

Lâminas delgadas descritas

945

Mapeamento geológico (área em km²):

18000

Prospecção geoquímica (área em km²):

18000
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Análises químicas e parâmetros litoquímicos de amostras de unidades cartografadas (Capítulo 4)
Mapa Geológico, escala 1:100.000 da Folha Comercinho (SE-24-V-A-I)
Mapa Geológico, escala 1:100.000 da Folha Jequitinhonha (SE-24-V-A-II)
Mapa Geológico, escala 1:100.000 da Folha Almenara (SE-24-V-A-III)
Mapa Geológico, escala 1:100.000 da Folha Itaobim (SE-24-V-A-IV)
Mapa Geológico, escala 1:100.000 da Folha Joaíma (SE-24-V-A-V)
Mapa Geológico, escala 1:100.000 da Folha Rio do Prado (SE-24-V-A-VI)
Mapa de Recursos Minerais, escala 1:200.000, integrado das folhas Comercinho, Jequitinhonha, Almenara,
Itaobim, Joaíma e Rio do Prado
Tabela 4.6 - Análises modais de litotipos do Complexo Jequitinhonha.
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(Continuação da tabela 4.6)
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Tabela 4.7 - Análises químicas de óxidos de elementos maiores (em porcentagem), elementos traços e
elementos terras raras (em ppm) e Au (em ppb), de amostras de litotipos do Complexo Jequitinhonha.

337

CPRM - Programa Geologia do Brasil

(Continuação da tabela 4.7)
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(Continuação da tabela 4.7)
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Tabela 4.8 - Análises químicas de amostras selecionadas dos granitóides tipo NP3γ1I e do Granito Monte
Castelo (Єγ5I) de óxidos de elementos maiores (em porcentagem) e Sc (em ppm), além de perda ao fogo
(LOI) e total (Sum).
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Tabela 4.9 - Teores (em ppm) de elementos traços de amostras selecionadas dos granitóides tipo NP3γ1I,
incluindo amostras do Granito Monte Castelo, do tipo Єγ5I, para comparações. Au em ppb.
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(Continuação da tabela 4.9)
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Tabela 4.10 - Teores (em ppm) de elementos terras raras não normalizados e normalizados segundo o
padrão condrítico de BOYNTON (1984), incluindo as somas, as anomalias de Eu e as razões LaN/YbN, LaN/SmN
e GdN/YbN de amostras de granitóides do tipo NP3γ1I, com amostras do Granito Monte Castelo (Єγ5I).
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(Continuação da tabela 4.10)
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Tabela 4.11 - Análises modais dos granitos tipo NP3γ2S e NP3γ2-3S.
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(Continuação da tabela 4.11)
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Tabela 4.12 - Análises químicas de amostras dos granitos tipo NP3γ2S e NP3γ2-3S.
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(Continuação da tabela 4.12)
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(Continuação da tabela 4.12)
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(Continuação da tabela 4.12)
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Tabela 4.13 - Análises modais de amostras dos granitóides tipo Єγ3S, com os parâmetros QAP.
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(Continuação da tabela 4.13)
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Tabela 4.14 - Análises químicas de amostras de granitos do tipo Єγ3S de óxidos maiores (em porcentagem),
elementos traços e elementos terras raras (em ppm). O FeO não entra na soma dos óxidos. Os resultados do
Au são em ppb.
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(Continuação da tabela 4.14)
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(Continuação da tabela 4.14)
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(Continuação da tabela 4.14)
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Tabela 4.15 - Análises modais de amostras dos granitóides tipo Єγ4S, com os parâmetros Q, A e P, segundo
os critérios de Streckeisen (1976). Estão registrados também as médias e os desvios padrões dos minerais
identificados.
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(Continuação da tabela 4.15)
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Tabela 4.16 - Análises químicas de amostras dos granitóides do tipo Єγ4S. Óxidos dos elementos maiores
(em porcentagem), elementos traços e terras raras (em ppm) e Au (em ppb).
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(Continuação da tabela 4.16)
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Tabela 4.17 - Análises modais de amostras representativas dos granitos tipo Єγ5I, com respectivos
parâmetros QAP.
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(Continuação da tabela 4.17)
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(Continuação da tabela 4.17)
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(Continuação da tabela 4.17)
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Tabela 4.18 - Análises químicas de amostras representativas de granitos tipo Єγ5I para óxidos de elementos
maiores (em porcentagem), elementos traços (em ppm) e Au (em ppb). Nas duas últimas linhas estão
calculadas as médias e os desvios padrões.
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(Continuação da tabela 4.18)
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(Continuação da tabela 4.18)
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(Continuação da tabela 4.18)
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Tabela 4.19 - Parâmetros de elementos terras raras e as razões Ga/Al, Rb/Sr e Rb/Ba utilizados na
interpretação dos granitóides tipo Єγ5I.
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(Continuação da Tabela 4.19)

371

CPRM - Programa Geologia do Brasil

Tabela 4.20 - Análises químicas de amostras dos granitóides tipo Єγ5A, incluindo o Granito Ilha Alegre, de
óxidos dos elementos maiores (em porcentagem) e elementos traços (em ppm).
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(Continuação da tabela 4.20)

Tabela 4.21 - Parâmetros estatísticos de análises químicas de amostras dos granitos tipo Єγ5A, incluindo as
razões Y/Nb, Yb/Ta e Zr/Hf.
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Tabela 4.22 - Análises de elementos terras raras (em ppm) de amostras dos granitóides tipo Єγ5A, incluindo
o Granito Ilha Alegre. Incluem-se teores normalizados pelo padrão condrítico, segundo Boynton (1984) e
parâmetros como ∑ETR, ∑ETRN, (La/Yb)N, (La/Sm)N, (Gd/Yb)N e Eu/Eu*. Além desses parâmetros estão
representados Rb/Sr, Rb/Ba, Al e (10000.Ga/Al) utilizados na identificação dos granitos tipo-A.
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(Continuação da tabela 4.22)
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