
Foto 02

Ortognaisse tonalítico injetado por corpos tabulares de
trondhjemito. Em destaque, nível anfibolítico boudina-

do assimetricamente por transcorrência dextrógira.
Planta. Localização: 3km ao sul de Granjeiro.

Foto 04

Ortognaisse tonalítico milonitizado, em zona de trans-
corrência, com forte lineação de estiramento (lx3) mar-
cada por agregados minerais. Notar o caráter ligeira-
mente discordante dos veios trondhjemíticos e a pre-

sença de kink bands em alto ângulo com a direção do
cisalhamento. Planta. Localização: 3km ao sul de

Granjeiro.

Foto 01

Ortognaisse da suíte TTG com bandamento ressaltado
pela alternância de bandas escuras (tonalíticas) e cla-
ras (trondhjemíticas). Observar dobramentos e trans-
posição relacionados às transcorrências D3. Planta.

Localização: 3km ao sul de Granjeiro.

Foto 03

Ortognaisse da suíte TTG em zona de transposição e
milonitização relacionada às transcorrências. As ban-
das mais escuras correspondem a anfibolitos rema-

nescentes de provável crosta oceânica. Os anfibolitos
são interpretados como os protólitos dos tonalitos-gra-
nodioritos (bandas cinzentas) e trondhjemitos (bandas
claras). Planta. Localização: 5km ao sul de Granjeiro.



Foto 08

Ortognaisse tonalítico permeado por corpos tabulares
de leucogranitóides, produtos da fusão parcial in situ
dos próprios tonalitos. Os dobramentos são sin-trans-

corrência D3. Planta. Localização: cerca de 10km a NE
de Camelópolis, quadrante SW da folha.

Foto 06

Metabasalto amigdaloidal deformado em zona de alto
strain cisalhante transcorrente. Provável remanescente

de arco vulcânico de mar raso. Planta. Localização:
9km a norte de Itaguá, extremo-SW da folha.

Foto 05

Metachertes silicosos e ferríferos incluindo lâminas tu-
fáceas (?), dobrados e crenulados sin-evento transcor-
rente.Interpretação: sedimentos químico-exalativos de

fundo oceânico. Corte vertical. Localização: açude
Poço da Pedra, no extremo-SW da folha.

Foto 07

Geometria das dobras sin-transcorrência D3 em meta-
plutônicas dioríticas da suíte TTG. Localização: açude

Poço da Pedra, extremo-SW da folha.



Foto 12

Ortognaisse tonalito-granodiorítico milonitizado, incluin-
do mobilizados leucogranitóides, dobrados, boudina-
dos e transpostos em zona de cisalhamento transcor-
rente. Corte vertical (seção YZ do elipsóide de defor-
mação). Localização: 4km a leste de Várzea Alegre.

Foto 10

Subvulcânicas porfiríticas semelhantes às da foto ante-
rior, incluindo corpos de calcissilicáticas, anfibolitos e

veios pegmatóides, boudinados e transpostos em
zona de transcorrência. As rochas encaixantes são or-

tognaisses tonalíticos do embasamento pré-Orós.
Planta. Localização: 3km ao norte da vila Tabuleiro,

quadrante SW da folha.

Foto 11

Ortognaisse tonalítico com vênulas de trondhjemito e
mobilizados potássicos com evidências de fusão par-
cial in situ. Planta. Localização: 8km ao norte da vila

Tabuleiro.

Foto 09

Subvulcânicas e vulcânicas ácidas a intermediárias,
porfiríticas incluindo estreitos níveis de anfibolito (me-
tatufos?), dobrados, transpostos e milonitizados em

zona de cisalhamento transcorrente. Associação per-
tencente à bacia mesoproterozóica de Orós. Planta.

Localização: açude do Angical, 7km a oeste de Jucás.



Foto 14

Ortognaisses tonalítico e granodiorítico porfiróide inje-
tados por corpo tabular de leucogranitóide derivado

da fusão parcial do próprio tonalito. Corte vertical. Lo-
calização: 4km a SE de Acopiara.

Foto 15

Estruturas relacionadas à tectônica tangencial
pré-brasiliana (Dn), destacando-se dobras isoclinais

recumbentes e uma forte foliação de transposição asso-
ciadas a empurrões dúcteis, dirigidos para norte (direita
da foto). Localização: 2km ao norte de Várzea Alegre.

Foto 13

Ortognaisse tonalítico em zona de transcorrência. No-
tar dobra isoclinal (Fn) com charneira verticalizada pa-
ralela a uma forte lineação de interseção (1bn) de alto
rake, contrastando com uma lineação de estiramento

de baixo rake (1b3), ambas, em relação a S3. Corte ver-
tical. Localização: 4km a leste de Várzea Alegre.

Foto 16

Paragnaisses grauvaqueanos com veios de granitói-
des evidenciando um grau avançado de fusão parcial.
Notar finas salbandas máficas (melanossomas) entre o

leucossoma e o gnaisse. Planta. Localização: 3km a
SE do povoado Santo Antonio.



Foto 18

Microconglomerado com seixos de quartzo azulado,
exibindo granodecrescência ascendente em intervalos
decimétricos encimados por horizontes psamo-pelíti-

cos. Prováveis metagrauvacas turbidíticas da bacia de
Orós. Corte vertical. Localização: 15km ao sul da loca-

lidade Barra, extremo centro-oeste da folha.

FOTO 20

Provável piroclástica associada à sequência Orós. É
uma rocha de cor cinza, matriz fina, algo carbonática,

incluindo fragmento mili a centimétricos de metavulcâni-
cas ácidas a intermediárias, de tonalitos e de quartzo.

Bloco deslocado. Localização: 2km ao sul de Saboeiro.

FOTO 19

Intercalações de metapelitos, metapsamitos e metavul-
cânicas ácidas porfiríticas da seqüência Orós. Corte

inclinado. Localização: 15km ao sul da localidade Bar-
ra, extremo centro-oeste da folha.

Foto 17

Associação vulcanogênica bimodal mostrando alter-
nância de gnaisses máficos e félsicos, de provável ori-
gem piroclástica. Metavulcânicas de Orós. Planta. Lo-

calização: 5km a NE de Jucás.



Foto 22

Fendas de tração e falhas normais em sedimentos da
Bacia do Cococi. Corte e planta. Localização: 15km a

leste de Cococi.

Foto 21

Feições relacionadas à tectônica transtensiva, afetan-
do sedimentos cambrianos anquimetamorfizados da

Bacia do Cococi. Notar fendas de tração dispostas or-
togonalmente aos eixos de crenulação anastomosada.

Planta. Localização: 15km a leste de Cococi.
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