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SÍNTESE TECTONO-ESTRUTURAL

Na tabela 3.1 estão sumarizados os eventos
tectono-termais responsáveis pela construção
deste trato da terra expresso na Folha Itabira.

No qua dran te SE des sa fo lha ge o ló gi ca ocor rem
as ro chas mais an ti gas da re gião agru pa das no
Com ple xo Aca i a ca, de ida de pro vá vel arque a na,
den tro do que foi de no mi na do “Pro vín cia Ge o tec tô -
ni ca Man ti que i ra” (Pa di lha et al., 1990).

Essas ro chas têm con ti nu i da de fí si ca para sul e
su des te nas fo lhas Ma ri a na (Bal ta zar et al., 1993),
Pon ta Nova (Sil va et al., 1991), Rio Espe ra (Ra po so
et al., 1991), Rio Pom ba (Bran da li se, et al., 1993),
Bar ba ce na (Vi a na et al., 1991) e Lima Du ar te (Pin to
et al., 1991).

A de for ma ção mais an ti ga re co nhe ci da nes sas
ro chas é de no mi na da DMn-2 (M de “Man ti que i ra”).

Li mi tan do-se, a NE, com as ro chas des sa “Pro -
vín cia” ocor rem ro chas do Com ple xo San ta Bár ba -
ra (subs tra to do Su per gru po Rio das Ve lhas, da Se -
qüên cia Gnáis si ca-Anfibolítica e do Com ple xo
Guanhães, “pro-parte”) e do Com ple xo Gra ni to-
Gnáis si co-Migmatítico que, jun ta men te com o
Com ple xo San ta Bár ba ra, se não no todo pelo me -
nos em par te, cons ti tu em a in fra-estrutura da “Pro -
vín cia Ge o tec tô ni ca São Fran cis co” (Pa di lha et al.,
op.cit.), e so bre o qual se de sen vol ve rá o rift Espi -
nha ço.

Aí tam bém é re co nhe ci da uma de for ma ção an ti -
ga, de ida de pro vá vel ar que a na, aqui de no mi na da
DSFn-2  (SF de “São Fran cis co”); que pode ou não 
es tar re la ci o na da com a DMn-2.

Essas duas de for ma ções não são de fá cil iden ti fi -
ca ção de vi do às de for ma ções su per pos tas mais re -
cen tes. Encon tram-se pre ser va das em al guns lo ca is
atra vés de “mi cro li tons” in ter la mi na res e do bras in tra -
fo li a res de le u cos so mas dos gna is ses e mig ma ti tos.

Este ci clo de for ma ci o nal deve ter ida de mais ve -
lha que 2,9 Ga.

Após esse ci clo de de for ma ção, ou as so ci a do ao 
seu fi nal, deve ter ha vi do uma fase ex ten si o nal di a -
crô ni ca, des de o Qu a dri lá te ro Fer rí fe ro até a re gião
de Gu a nhães, en tre os pro to con ti nen tes arque a nos 
Pa leo-São Fran cis co e Juiz  de Fora (?). Esta fase
dis ten si o nal é res pon sá vel pela cri a ção dos lo cii
onde se cons ti tu i ram, por fu são sub crus tal do Com -
ple xo Juiz de Fora e Su í te São Ben to dos Tor res, os
plu to ni tos do Com ple xo Man ti que i ra, a sul e su des -
te; con di ci o nou o am bi en te de po si ci o nal da se -
qüên cia gre ens to ne do Su per gru po Rio das Ve lhas
(e seu equi va len te “For ma ção” La fa i e te) a oes te; da 
Se qüên cia Gnáis si ca-Anfibolítica, a nor des te; e do
Com ple xo Gu a nhães, a nor des te e nor te. Estes
dois úl ti mos me ta mor fi za dos na fá ci es an fi bo li to. As 
lo ca li za ções ci ta das são as atu a is.
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Tabela 3.1 – Síntese da Evolução Tectônica na Folha Itabira e adjacências.

Geração
de Ro chas 

Idade Evento Características
tectônico-estruturais 

Formação de terrenos
granito-gnáissicos mais
antigos: grey gnaisses,
granulitos etc. (complexos
Santa Bárbara e Acaiaca).

 2,9Ga
DM n-2
DSFn-2

Re sul tan te de tec tô ni ca  com pres si o -
nal mu i to com ple xa.

Constituição/ deposição dos
plutonitos do Complexo
Mantiqueira e supracrustais
associadas (arco magmático); 
da seqüência greenstone do
Supergrupo Rio das Velhas,
da Seqüência
Gnáissica-Anfibolítica e do
Complexo Guanhães.

2,8Ga
Dn-1

Fase distensional diacrônica
envolvendo os protocontinentes São
Francisco e Juiz de Fora (?), com
constituição de arco magmático, arco
vulcânico (?) com magmatismo
komatiítico e toleiítico, constituição de
bacia (s) de sedimentação, asso-
ciada (s) ou não.

Deformação e metamorfismo
das seqüências formadas no
evento Dn-1.

< 2,8Ga
> 2,7Ga

Dn

Fase compressional quase N - S, com
vergência de Norte para Sul, na parte
oeste deste cinturão, e NW - SE, com
vergência de NW para SE, na parte
leste. Está marcada por bandamento
composicional, foliações e
xistosidades que transpõem as
superfícies S0 das unidades
supracrustais, onde se desenvolvem
lineações minerais e de estiramento.
São observados fechamentos de
dobras recumbentes e zonas de
cisalhamento dúctil de baixo ângulo
(cavalgamentos).

Deposição do Supergrupo
Minas (Formação Gandarela –
2,42Ga-Pb/Pb; Formação
Sabará – 2,13Ga-U/Pb).
Reativação de plútons nos
Complexos Santa Bárbara,
Caeté e Belo Horizonte.
Provável soerguimento, no
final da fase, dos domos
granito-gnáissicos citados,
bem como dos complexos do
Bação e Bonfim.

<2,7Ga
>2,1Ga 

Dn+1

Fase distensional com formação de
bacia pericratônica ao sul da
“Província Geotectônica São
Francisco” (=“Cráton do Paramirim?”),
tendo ao sul o arco magmático
exumado constituído pelo Complexo
Mantiqueira.
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(Continuação da Tabela 3.1)

Deformação e metamorfismo
interessando todas as
seqüências infra e
supracrustais anteriores e as
supracrustais do Supergrupo
Minas. 

<2,1Ga
>1,8Ga

Dn+2

Fase compressiva mais importante
registrada na região. É um fold-thrust
belt responsável pela solda-
gem das “províncias geotectônicas
Mantiqueira e São Francisco”, em uma 
faixa que, em sua maior largura
exumada e atualmente reconhecível
(raiz de uma zona de colisão
continente-continente) tem mais de
300km. Esta tectônica tangencial em
regime dúctil é responsável pela
transposição de todas as estruturas
pretéritas com formação de uma
foliação e/ou xistosidade de médio a
baixo ângulo, plano-axial. Tem
vergência de E para W, a leste da
Folha Itabira; de SE para NW a sul da
mesma; e de S para N a sudoeste.
Além das foliações e xistosidade, em
meso-escala são comuns estruturas
S x C, sigmoidais, lenticularizações  e
boudinage nos gnaisses, dobras
intrafoliais, meso e macrodobras
desenhadas pelas foliações e
estratificações pré-transposição. Os
contatos entre as diversas unidades
litológicas são, normalmente, zonas de 
cavalgamento onde há intensificação
do cisalhamento dúctil. As lineações
mineral e de estiramento têm, na Folha 
Itabira, direção de transporte de ESE
para WNW. 

Formação de batólito granítico 
e sieno-granítico, de província
alcalina; intrusão através de
fraturas profundas de magma
básico.

<1,8Ga
>1,6Ga

Dn+3
Fase dis ten si o nal, com iní cio do rif te a -
men to me so pro te ro zói co.

De po si ção do Su per-
gru po Espi nha ço, do Gru po
Ma ca ú bas, do Gru po Sa li nas
e do Gru po Bam buí.

<1,2Ga
>0,9Ga

Fase distensional, progressiva da
anterior, com evolução da bacia
Espinhaço para um mar epicontinental  
sobre crosta siálica, podendo ter
evoluído para um proto-oceano
embora não se tenha registros
indiscutíveis de formação de crosta
oceânica no Ciclo Brasiliano-
Panafricano (Gariep?)
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Deformação e metamorfismo
dos sedimentos meso e neo-
proterozóicos e de parte de
seu embasamento
consolidando a Faixa Araçuaí
na borda leste do Cráton do
São Francisco.

Geração de pegmatitos

< 0,8Ga
> 0,57Ga.

Dn+4

Fase compressiva, materializada pela
implantação de um fold-thrust belt
brasiliano, que, na Folha Itabira, é
responsável pelo grande transporte de
massa que levou à posição atual as
rochas do Supergrupo Minas, da Suíte
Borrachudos e das unidades basais
do Supergrupo Espinhaço, além de
remobilizar grande parte do
embasamento pré-brasiliano. Essa
fase iniciou-se com uma tectônica
laminar (thin skinned) atingindo,
essencialmente, as supracrustais e
progrediu para uma tectônica crustal
(thick skinned) envolvendo fatias, mais
ou menos espessas, do embasamento
provocando o imbricamento tectônico
entre estas rochas e as supracrustais.

Deformação e
retrometamorfismo localizado
sobre as seqüências líticas
afetadas por este evento.

Dn+5

Fase compressiva de caráter flexural,
dúctil-rúptil, associada a redobramentos
junto às frentes de empurrões aí
ocorrentes. Conformam dobras abertas,
de amplitude desde métrica, em
sinclinórios e anticlinórios de direção
geral ENE-WSW; alguns falhamentos
transpressivos sub-paralelos às
direções dos eixos de dobra. São mais
comuns nas regiões central, nordeste e
sudeste da folha. Aparecem clivagens
de crenulação, clivagens espaçadas e
kink bands. Esta fase é a feição final do
evento deformacional compressivo
progressivo que inicia-se com a fase
Dn+4.

Tectônica relativa à abertura
do Oceano Atlântico.

<130Ma Fraturamentos preenchidos ou não por
diques básicos.

(Continuação da Tabela 3.1)



A esta fase de no mi na-se, em uma pri me i ra apro -
xi ma ção, Dn-1, já que não é pos sí vel re co nhe cer-se
es tru tu ras a ela as so ci a das. A  ida de pro vá vel des -
te even to é 2,8-2,7Ga.

No fi nal do pro ces so hou ve uma fase com pres si o -
nal qua se N-S, com ver gên cia de nor te para sul, na
re gião oes te da fa i xa e, de no ro es te para su des te na
par te les te. Esta de for ma ção, aqui de no mi na da de
Dn, é a fase mais an ti ga que atin ge as se qüên ci as de 
ro chas an te ri or men te re fe ri das e, pro va vel men te, é
res pon sá vel pela re a ti va ção de plú tons no Com ple -
xo San ta Bár ba ra e, a oes te, na re gião de Ca e té, que 
in ter cep tam ro chas do Su per gru po Rio das Ve lhas.
Esta é a fase de de for ma ção  mais an ti ga se gu ra -
men te iden ti fi ca da atra vés de li ne a ções mi ne ra is e
de es ti ra men to, de fe cha men tos de do bras re cum -
ben tes e do ban da men to com po si ci o nal, an te ri o res
à de po si ção do Su per gru po Mi nas. Esta su ges tão
tem como base a ob ser va ção de Si chel (1983a), na
re gião de Ba rão de Co ca is e San ta Bár ba ra, de que
di ques me so-proterozóicos não cor tam as ro chas
do Su per gru po Mi nas nem da Su í te Bor ra chu dos, o
que im pli ca que a for ma ção des tas ro chas ocor reu
em po si ção mais ao sul e fo ram trans por ta das para a 
po si ção atu al pela tec tô ni ca Espi nha ço. Como as
de ter mi na ções iso tó pi cas para o Su per gru po Mi nas
(For ma ção Sa ba rá, U/Pb em zir cão 2.125 ± 4Ma;
For ma ção Gan da re la, Pb/Pb, 2.420Ma), são pa -
leo-proterozóicas, esta pos sí vel zona de su tu ra te ria
ida de Arque a no Su pe ri or - Pa leoproterozóico.

Com base nes ses úl ti mos ar gu men tos su ge re-se
que o Su per gru po Mi nas te nha-se de po si ta do ao sul  
e su des te de uma bor da con ti nen tal for ma da em
even to dis ten si o nal Dn+1, ten do a sul o arco mag má -
ti co cons ti tu í do pelo Com ple xo Man ti que i ra que
con tém uni da des for ma das fron tal e  in tra-arco (Uni -
da de São Se bas tião do So ber bo). A in ver são des ta
fa i xa é res pon sá vel pela de for ma ção Dn+2. Esta é a
fase mais no tá vel iden ti fi ca da, com am pla dis tri bu i -
ção re gi o nal, afe tan do to das as uni da des, in de pen -
den te men te de ori gem ou ní vel crus tal, com ex ce -
ção da Su í te Bor ra chu dos e do Su per gru po Espi -
nha ço. Sua cons ti tu i ção ma cror re gi o nal é um
fold-thrust belt, res pon sá vel pela sol da gem das
“pro vín ci as ge o tec tô ni cas Man ti que i ra e São Fran -
cis co”, em uma fa i xa de, em sua ma i or lar gu ra, apro -
xi ma da men te, 300km. É res pon sá vel pela xis to si da -
de e fo li a ção gnáis si ca de mé dio a ba i xo  ân gu lo, re -
sul ta do da for te de for ma ção tan gen ci o nal dúc til
que, na Fo lha Ita bi ra, tem a ver gên cia de E para W,
trans pon do to das es tru tu ras pre e xis ten tes. Para sul
e su do es te da ci ta da fo lha, a ver gên cia é de SE para
NW e de S para N, res pec ti va men te. Nas uni da des

pre e xis ten tes ao even to con tra ci o nal Dn a trans po si -
ção atua so bre o ban da men to gnáis si co e a fo li a ção
ou xis to si da de Dn. Nas su pracrustais do Su per gru po 
Mi nas a trans po si ção afe ta o aca ma men to S0, já que
é co mum que a fo li a ção/xis to si da de Sn+2  se mos tre
pa ra le li za da ou sub pa ra le li za da, com a al ter nân cia
de es tra tos de com po si ção dis tin ta. São ca rac te rís ti -
cas des sa de for ma ção o ca rá ter anas to mo sa do da
fo li a ção, es tru tu ras sig mo i da is, len ti cu la ri za ção e
bou di na ge nos gna is ses, do bras in tra fo li a res, meso
e as di ver sas uni da des ma pe a das são mar cadas
por zo nas de ci sa lha men to dúc til de ba i xo ân gu lo
ma cro do bras, de se nha das pela fo li a ção e/ou es tra -
ti fi ca ção pré-transposição.

Uma  gran de par te dos con ta tos en tre as di ver sas
uni da des ma pe a das são mar ca das por zo nas de ci -
sa lha men to dúc til de ba i xo ân gu lo (even to Dn+2),
com for ma ção de pro to mi lo ni tos, mi lo ni tos e blas to -
mi lo ni tos com gra da ções tex tu ra is en tre os ti pos e
in ter di gi ta ção, de vi do aos ca val ga men tos di fe ren ci -
a is, en tre as li tou ni da des. Essas zo nas de ci sa lha -
men to são con cor dan tes com a fo li a ção de trans po -
si ção em ní vel re gi o nal. Esta fo li a ção re gi o nal con -
tém uma qua se ubí qua li ne a ção mi ne ral com di re -
ção, na Fo lha Ita bi ra, ESE-WNW ca in do para ESE e
mos tran do trans por te de ESE para WNW.

Mars hak & Alkmin (1989) de no mi na ram de “Cin -
tu rão Ca ra ça”, que pro lon ga-se na Fo lha Ita bi ra,
um sis te ma de fa lhas re ver sas de alto ân gu lo com
di re ção ge ral N-S, com for tes mer gu lhos para E, e
mo vi men to de E para W. Este sis te ma li mi ta, a oes -
te, o Com ple xo San ta Bár ba ra, im pri min do nes ta
mar can te fa i xa mi lo ní ti ca, onde ob ser va ram, nas
ro chas gra ní ti cas do Com ple xo San ta Bár ba ra, re -
la ções S x C, do bras de ar ras to e li ne a ções mi ne ra -
is im pres sas no pla no da  fo li a ção mi lo ní ti ca que as -
se gu ram o ca rá ter de fa lha men to re ver so. Asso -
cia-se esse “cin tu rão” a fase Dn+2 (D1 de Mars hak &
Alkmin, op.cit.).

Este fold-thrust belt é a cul mi na ção da co li são
en tre as duas “pro vín ci as ge o tec tô ni cas Man ti que i -
ra e São Fran cis co”, con so li dan do o me ga con ti -
nen te no fi nal do Pro te ro zói co Infe ri or.

Após este even to, ou tar dio a ele, teve ori gem um
pro ces so dis ten si vo que pro pi ci ou a cons ti tu i ção
de uma pro vín cia al ca li na  com for ma ção de plú -
tons  gra ní ti cos e si e no-graníticos al ca li nos (Su íte
Bor ra chu dos), pró xi mo à zona de su tu ra das duas
pro vín ci as ge o tec tô ni cas su pra ci ta das. Este pro -
ces so deve ter evo lu í do para o pro ces so de ri fe ta -
men to me so pro te ro zói co res pon sá vel pelo iní cio
do em ba ci a men to que ori gi nou o ful cro de de po si -
ção ini ci al do Su per gru po Espi nha ço, o qual ex tra -
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va sou so bre o Crá ton do Pa ra mi rim (Tran sa ma zô ni -
co) a nor te e no ro es te. Este even to, Dn+3, deve ter
acon te ci do du ran te o Me so pro te ro zói co, com ida -
de li mi te in fe ri or 1,75Ma (ri o li tos de Con ce i ção do
Mato Den tro – Bley, 1979 ; gra ni tói des al ca li nos da
Su i te Bor ra chu dos – Dos sin, 1993). Os fa lha men tos 
pro fun dos que pre sen ci a ram este pro ces so per mi -
ti ram a as cen são de mas sas vul câ ni cas e hi po a bis -
sa is bá si cas, e a as cen são dos plú tons gra ní ti cos.
Esta tec tô ni ca ex ten si o nal pros se guiu e  fez evo lu ir
a ba cia Espi nha ço de um sis te ma rift  para a aber tu -
ra do pro to-oceano bra si li a no (Pan-africano), onde
pros se guiu a de po si ção dos se di men tos su pe ri o -
res do Su per gru po Espi nha ço, do Gru po Ma ca ú -
bas (Gru po Sa li nas) e Gru po Bam buí “pro-parte”, 
este já no re gi me de pré-inversão, na pla ta for ma.

Qu an do da in ver são des ta ba cia, ori gi nou-se um
fold-thrust belt de ida de bra si li a na que, no âm bi to
da Fo lha Ita bi ra, é res pon sá vel pelo trans por te tec -
tô ni co para a po si ção atu al do Su per gru po Mi nas,
da Su í te Bor ra chu dos e das uni da des ba sa is do Su -
per gru po Espi nha ço. Este even to atin ge a les te e
su des te até a cos ta bra si le i ra, não ne ces sa ri a men -
te em uma mes ma ba cia, já que re mo bi li za todo o
em ba sa men to crus tal me so pro te ro zói co, po den do
ter ha vi do ou tros cen tros de de po si ção se pa ra dos
por “ma ci ços me di a nos” ou “mi cro con ti nen tes”. 
Esta fase de for ma ci o nal com pres si va pro vo cou ini -
ci al men te uma tec tô ni ca la mi nar (thin skin ned) in te -
res san do, es sen ci al men te, as ro chas su pra crus ta -
is, que pro gre diu para uma  tec tô ni ca crus tal (thin
skin ned) pro vo can do o im bri ca men to tec tô ni co en -
tre as ro chas do em ba sa men to gra ni to-gnáissico e
as su pra crus ta is. Esta é a fase Dn+4, que com ple ta e 
fe cha os even tos de for ma ci o na is ma i o res que con -
so li da ram a Fa i xa  Ara çu aí na bor da les te do Crá ton
do São Fran cis co.

A este even to tec to no-metamórfico pode ser ad -
ju di ca do o sis te ma con tra ci o nal dúc til de alto ân gu -
lo dex tral, trans gres si vo, de di re ção NNE que con -
di ci o na os me ta mor fi tos do Gru po Dom Sil vé rio, a
les te e su des te da Fo lha Ita bi ra. Tam bém é res pon -
sá vel pe las zo nas de ci sa lha men to dos sis te mas
Ga rim po; Fun dão-Cambotas-Itabira-Santa Ma ria
do Ita bi ra, que  cons ti tu em o li mi te NW da Zona de
Imbri ca ção Tec tô ni ca Les te do Qu a dri lá te ro Fer rí -

fe ro-Santa Bár ba ra-Santa Ma ria de Ita bi ra (Pa di lha
et al., 1995), além de ou tros. A li ne a ção de es ti ra -
men to tec tô ni co fi bras de quart zo, ei xos de es tru tu -
ras fla ser, e de mi ne ra is, com ubí qua ocor rên cia no
pla no de fo li a ção, bem como in di ca do res ci ne má ti -
cos – SxC, som bras de pres são, etc. – apre sen -
tam-se  com ve tor do mo vi men to se gun do a di re ção 
ESE-WNW, com mo vi men ta ção de ESE para WNW.

A ida de pro vá vel des te even to de for ma ci o nal é
bra si li a na.

Este even to é se me lhan te àque le des cri to por
Sou za Fi lho et al. (1989) para iden ti fi car o que cha -
mou de Fase D1, na área da Mina de Con ce i ção,
dis tri to de Ita bi ra. A fase D2, des se au tor, cor res -
pon de ria a uma fase Dn+5, des te tra ba lho, de ca rá -
ter dúc til-ruptil, con tra ci o nal fle xu ral, as so ci a do às
fren tes de em pur rão aí ocor ren tes. São do bras fle -
xu ra is, de am pli tu de des de mé tri ca a qui lo mé tri ca,
que con for mam an ti cli nó ri os e sin cli nó ri os de di re -
ção ENE-WSW, com fa lhas trans pres si vas as so ci a -
das re fle tin do o ca rá ter oblí quo e la te ral de al guns
dos em pur rões, e ca i men to, em ge ral, para ENE.
Essas do bras per me i am toda a por ção cen tro, no -
ro es te e su des te da Fo lha Ita bi ra. Sou za Fi lho et al.
(op.cit.) su ge rem uma fase D3, dúc til-ruptil, com for -
ma ção de cli va gens de cre nu la ção, cli va gens es -
pa ça das e kink bands. No en tan to é mais pro vá vel
que es tas es tru tu ras es te jam as so ci a das à fase D2
des se au tor (Dn+5 des te tra ba lho). E as fa ses Dn+4 e
Dn+5 são, na re a li da de fe i ções se qüen ci a is de um
even to de for ma ci o nal pro gres si vo.

Du ran te este even to, os gra ni tói des da Su í te Bor -
ra chu dos se po si ci o na ram no nú cleo das do bras
re cum ben tes/es ca mas de em pur rão. E o Cor po
Bor ra chu dos des ta su í te, na área de Ita bi ra, nu cle -
ou es sas es tru tu ras.

Ain da, as so ci a das ao fi nal des te even to ocor rem
fa lhas trans ten si vas, tal vez em re gi me rúp til, de di -
re ção ENE-WSW, onde pa re cem se en ca i xar os va -
les dos gran des cur sos d’água da re gião.

Este é o fi nal dos gran des even tos es sen ci al -
men te com pres si o na is nes ta re gião. Pos te ri or -
men te, du ran te a re a ti va ção We al de ni a na ocor re -
ram fa lha men tos e fra tu ra men tos ex ten si o na is, as -
so ci a dos ou não ao po si ci o na men to de di ques bá -
si cos.
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