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ABSTRACT

Radiometric Rb/Sr ages of 2.1 - 2,2 G.a determined for milonites of the
Caete complex, combined with tectonic relationships among the sequences
of the Espinhaço, Minas and Rio das Velhas Supergroups, sugest that the
thrust and fold tectonic style observed around Caeté results from
two
deformation episodes, with similar vergence and style. Theparautochthonous
domain in Caeté Region has beem affected
by both
deformations epi^
sodes (Early Proterozoic and Upper Proterozoic) whereas the allochthonous
domain apparently was afected only by the younger episode. ^

^

. A perliminary analysis of the Quadrilátero Ferrifero as a whole,
consi
dering these two major deformation episodes, is compatible, at least in
part, with the large scale features observed in maps. In an effort
to
understanding the tectonic framework of Ç.F. an speculation is made on
an evolutive model, considering also the existence of two distinct
extensional events (Late Archean and Middle Proterozoic),
respectively
related to the deposition of Minas and Espinhaço Supergroups in a rift/
aulacogen sisterns/^

RESUMO
Idades radiométricas de 2.1 a 2.2 G.a obtidas em milonitos do maciço gra
nodiorito-gnaisse de Caeté, através do método Rb/Sr em rocha total, e as
relações tectônicas do Espinhaço Meridional com o Quadrilátero Ferrifero
(Q.F.) evidenciam que a tectonics tangencial Identificada nos domínios
para-autóctone e alóctone de Caeté é conseqüência de dois eventos defo£
nacionais, com estilo e vergência tectonics similar. 0 domínio
para-au
tóctone foi afetado por ambos (Transamazônico e Brasiliano) enquanto que
o domínio alóctone somente pelo último.
A extrapolação de**** rloi* domínio tectônieos de Idades Transamazônlca e
Brasiliana para o restante do Q.F. explicam, em parte, os dados geocrono
lógicos c as grandes feições tectônicas regionais. Numa tentativa de me
lhor explicar o arcabouço tectônico do Q.F., especula-se sobre um modelo
evolutivo, considerando também a existência de dois eventos
tectônico»
extensionais no final do Arqueano e Proterozólco Médio, respectivamente,
responsáveis pela deposição em sistemas de "rift"/aulacógeno, do
Super
grupo Minas e Espinhaço.
INTRODUÇÃO
Desde os trabalhos pioneiros a nível regional no Quadrilátero Ferrifero,
no início da década de 70, já era verificada a complexidade da evolução
pré-Cambrlana conforme revelada pela geocronologla (Kerz, 1970), cenário
que tem praticamente permanecido até o presente, apesar da continuidade
dos estudos radlométrlcos. Inclusive através de metodologias de alto va
lor interpretative como U/Pb em zlrcões. Essa heterogeneidade no padrão

geocronológico no Q.F. • refletida pela distribuição de idades entre 450
a 3.000 m.a., cuja explicação ainda não é satisfatória através dos diver
sos modelos evolutivos propostos.
~
Tais modelos enquadram-se basicamente em duas teorias, uma fixista e ou
tra mobilista. A primeira ê baseada nos modelos de evolução
geossincli^
nal (Oorr, 1969; Ladeira et aili, 1983; Ladeira e Viveiros, 1984) enquan
to que a segunda está relacionada ao desenvolvimento de grandes movimen
tos crustais tangenciais (Cordani et alli, 1980; Drake e Morgan,
1980?
Belo de Oliveira e Vieira, 1967).
A utilização da geocronoloiga integrada a estudos tectônicos na
região
de Caeté é uma tentativa de integrar o Q.F. num quadro evolutivo
regio
nal, através de um modelo tectõnico, a partir dos dados que vem sendo ob
tidos pela DOCECEO e datações radiomêtricas, especialmente realizadas pe
Io Centro de Pesquisas Ceocronológicas do IG-USP num programa cientifico
de cooperação.
Tal modelo foi idealizado a partir das evidências de dois eventos tecto
nicos compressionaís de idades proterozóica inferior e superior e
atra
vés de especulações sobre dois eventos tectônicos extensionais no final
do Arqueano e Proterozóico Médio, responsáveis pela deposição do Supergru
po Kinas e Espinhaço em sistemas de "rift"/aulacógeno.

CONTEXTO GEOLÓGICO
A região de Caeté está localizada na porção norte oriental do Q.F. e
é
geologicamente constituída por quatro grandes unidades
estratigráficas
(Fig. 1 ) :
a) Rochas granodiorito-gnáissicas de idade arqueana;
b) Supergrupo Rio das Velha3, de idade arqueana (2,78 G.a), representar»
do seqüências vulcano-sedlmentares do tipo "greenstone belt"
(Almel,
da, 1975; Schorscher, 1978; Machado et alli, 1989);
~
c) Supergrupo Minas, de idade proterozóica inferior, sugerida
indireta
mente pelo padrão geocronológico das rochas do embasamento cristalino
do Q.F. (Cordani et alli, 1980) e pelas recentes datações de U/Pb na
Formação Sabará (Machado et alli, 1989);
d) Supergrupo Espinhaço, de idade proterozóica inferior (1,78 G.a), com
base em datações de metarlolitos relacionados à sua porção
inferior
(Machado et alli, 1989). é consti t-uído pr»dominaníeit«íni.e por sedimen
tos elásticos.
0 arcabouço tectõnico da área é definido por um sistema de falhas de em
purráo, com a falha de empurrão de Morro Vermelho representando o
fron
te de um domínio de rochas alóctone (Belo de Oliveira, 1986) constituído
por rochas vulcano sedlmentares do Supergrupo Rio das Velhas e metassedi^
mentos (predominantemente de natureza química pelítica) do Supergrupo Mi
nas. A rampa oblíqua da falha de Morro Vermelho, localizada na
porção
leste da Fig. 1, intercepta rochas quartzíticas do Supergrupo Espinhaço
e rochas do domínio para-autóctone, este constituído por rochas máficas/
ultramáficas e vulcano sedlmentares (indivisas) do Supergrupo Rio das
Velhas e rochas granodiorito-gnáissicas.
As duas unidades estratigráficas do domínio alóctone, Supergrupo Rio das
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Velhas • Supergrupo Ninas, apresentam um estilo estrutural similar rela
cionado e um evento deformacional denominado Dn (Pelo de Oliveira e VieT
ra, 1987). que manifestou-se progressivamente em três fases: dúctll. due
til rúptil e rúptil.
~
A interferência do domínio alncton* no domínio rí^r^-^utóctone, qu*
tarr
bem apresenta o mesmo estilo estrutural, ainda não esta bem
definida?
mas ê responsável pelo desaparecimento e/ou diminuição, em profundidade,
de diversos corpos de minério de ouro das lavras antigas localizadas no
domínio para-autóctone, próximo a Falha de Korro Vermelho (Fig. 1 ) .
CE0CR0N0L06IA
Quatro isócronas individuais pelo método Rb/Sr em rocha total foram fei^
tas com material coletado em quatro pontos com diferentes graus de defor
maçào, ao longo de uma seção do granodiorito-gnáissico de Caeté, dentro
do domínio para-autóctone (Ponto A da Fia. 1 ) .
A estruturação do granodiorito gnaisse é de maneira geral NNE com mergu
lhos suaves de 20» a 40* para E S Junto às zenascisalhamento dúctil e com in
gulos mais elevados nos locais não deformados. Os componentes minerais
básicos são albita/oligoclásio (45»). quartzo (-27*), K-feldspato (4-23*)
e biotita, conferindo-lhe uma composição granodiorítica a granitica.
A
presença local de ortoclásio. revelada por difração de Raio-X, com inver
são para estrutura triclínica da microclina (triclinicidade 0,81 a 0,91),
associada à biotita sagenítica indicam um reajuste metamórfico da minera
logia pretérita, característica de condições de T e P mais elevadas, pa
ra fácies xisto verde. Palhetas muito finas de biotita neoformadas asso
ciam-se a quartzo granoblástico, sendo responsáveis por uma foliaçáo in
sipiente. Nas rochas miloníticas observa-se uma generalizada sericitlza
ção do plagioclásio, muscovitização da biotita sagenítica e o aparecimen
to de agregados de rutilo e luecoxênio estirados. Quartzo serlcita
xis
tos de coloração clara são produtos extremos desses milonltos.
As isócronas individuais indicaram idades semelhantes desde 2.250 • 124
m.a., em rochas pouco deformadas, a 2.130 • 101 m.a. em rochaj miloníti
cas. De maneira integrada, as idades isocronicas são interpretadas como
decorrentes de metassomatismo associado à mllonitização superimposta
a
essas rochas. As razoes iniciais das isócronas dos afloramentos pouco de_
formados (0,7061 a 0,7084) sugerem que o evento datado refira-se a
um
retrabalhamento de material crustal pré-exiatente, o que é
corroborado
pelos dados petrográflcos e pela idade U/Pb de 2.776 m.a. em zírcão (Ma
chado et alli, 1989), obtida em granodiorito-gnaisses milonitizados, ca
valgados sobre rochas do Supergrupo Rio das Velhas (Ponto B da ílg. 1 ) .
As idades U/Pb de 2.0 a 2.3 Caomrutilo, obtidas nesse mesmo lcoal (Ponto
B da fig 1) são semelhantes às idades Rb/Sr e refletem também as condi^
ções metamórflcas associadas à mllonitização, estando relacionadas a uma
tectônlca tangencial qu« afetou rochas granodiorlto-gnálssicas e
supra
crustais do domínio para-autóctone.
DISCUSSÃO
As idades de 2.1 a 2.2 G.a. obtidas em milonltos do maciço granodlorltognaisse de Caeté, através dos método* Rb/Sr em rocha total e U/Pb em ru
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tilo, r-vel*m_que p«lo menos parte da tectõnica tanger.cial identificada
na rigiio está relacionada ao evento Transamazônico e não exclusivamente
ao Brasiliano, como proposto por Belo Oliveira et alli (1987). cost base
na identificação de um essa» estilo estrutural nos domínios para-autócto
ne e aiõctone e na relação tectõnica do Espinhaço Meridional com o Q.F.
Assumindo-se a idade Brasiliana para o Sistema de Empurrões
Cambotas,
constituído pelo conjunto de falhas de cavalgamento presentes na Serra
das Cazbotas (Ver Rodrigues et alli, 1987), que transporta rochas do Su
pergrupo Espinhaço sobre os granodioritos-gnaisses e mais ao norte sobre
o Grupo Bambuí, de idade proterozólca superior, as Falhas de Morro Verme
lho e Kantalvão seriam os limites dos domínios Transamazônico (» oeste)
e Brasiliano (a leste) para a porção nordeste do Q.F.
0 caráter progressivo e contemporâneo para • tectõnica tangencial Transa
mazõnica é também evidenciado pela relação dos sistemas de empurrões da
região de Caeté, parcialmetne representados na Figura 2, onde a Falha de
Caeté, associada à neoformaçáo de rutiIo, com idade de U/Pb de 2.0 a 2.2
C a . intercepta uma zona de cisalhamento dúctil com idade Rb/Sr de 2.1 _*
0.1 C a . . No Brasiliano, a estruturação NS das Falhas de Montalváo e das
Cambotas seria anterior â Falha de Morro Vermelho (responsável pelo
ar
rasto da foiiação milonítica dos quartzitos da Serra das Cambotas) e con
dicionaria sua geometria. A interferência de falhas dentro de um
mesmo
sistema é também observada no sistema de empurrões Morro Vermelho - Ganda
rela, através de uma movimentação diferenciada de diversas unidades lito
lógicas alóctones, a exemplo da estrutura Geriza cavalgada pela Falha de
Gandarela.
A extensão dos domínios identificados na região de Caeté, relacionados a
eventos tectõnicos compressionais de idades Proterozóico Inferior e
Su
perior, para o restante do Q.F. não é suficiente para a explicação
do
seu arcabouço tectõnico. Especula-se então dois eventos tectõnicos exten
sionais ocorridos no final do Arqueano e no Proterozóico Médio que expli.
cariam diversas feições regionais.
Tal modelo
é
discutido
abordando-se
primeiramente os eventos
tectõnicos extensionais e a seguir os compressionais, precedidos de uma
discussão dos seus problemas.
TECTÕNICA EXTENSIONAL
A Problemática Minas
A evolução geológica dos Supergrupos Minas e Espinhaço é sem dúvida um
dos tecas mais polêmicos da geologia do Brasil. Para Pflug e colaborado
ros, que há mais de uma década se dedicam ao estudo do tema, a evolução
do Espinhaço seria sincrõnica ao Minas através de um modelo de transição
mio-eugeossinclinal (Pflug e Renger, 1973; Scholl e Fogaça, 1979). Para
Almeida (1977) o Supergrupo Espinhaço seria mais jovem que o Supergrupo
Minas, enquanto que Ladeira (1980) considera o Espinhaço mais jovem
do
que o Minas, com base no trabalho de Dorr (1969).
A estratigrafia do Supergrupo Minas adotada atualmente foi elaborada por
Dorr .:?59) com modificações posteriores principalmente quanto às sequen
cias çuartzíticas Cambotas. Moeda e Itacoloml. De maneira
simplificada
2S92

tris unidades são estabelecidas: unidade inferior epiclástica grosseira
a fina; unidade Media química e unidade superior epiclástica
cosposta
tanto por sedimentos maduros, quanto por sedimentação turbidítica
de
águas profundas, acompanhadas de vulcanismo. Segundo Dorr (1963) as duas
primeiras unidades teria* se depositário «r? ambiente de piataíorm*
está
vel enquanto que a unidade superior nua ambiente eugeossinclinal.
~
Fase Distensiva - Proterozóico Inferior
O reconhecimento de numerosos sistemas de "rifts" de idade proterozóica
e fanerozóica, com base principalmente em analogia com "rifts" cenozói^
cos da África, tem sido descritos desde a década de 70 por Burke e Dewey
(1973). Para os autores muitos desses "rifts" também iniciaram-se em jun
ções tríplices.
~
Dentro de um modelo de grandes movimentos crustais, no qual a crosta da
terra teria sofrido ao longo de bilhões de anos movimentos extensions s
< cospresstiunais (ftosenaam. 1987), o Supergrupo Minas teria se depôs1 ca
do em sistemas de "riftsM/aulacógenos intracontinentais. no final do Ar
queano.
Horfologicamente a presença de Junções tríplices é sugerida ao longo do
Supergrupo Minas no Q.F., destacando-se a Serra do Curral com a Serra da
Moeda e esta com a sinclinal Dom Bosco, de onde outro braço se
estende
para SE, em direção a Lavras, por mais de 100 km de extensão (Mapa Geoló
gico do Brasil, 1981).
0 padrão de sedimentação clástico-química para "rift':
intracontinental
já foi utilizado para o Supergrupo Minas por Schorscher (197S, 1980), pa
ra justificar seu modelo de margem continental Espinhaço-Mlnas, numa mo
dlficação do modelo de transição facial mio-eugeossinclinal de Pflug
e
Renger (1973).
Corrobora para o sistema "rlft" o vulcanismo associado á unidade
média
do Supergrupo Minas, definido por Guimarães (1964), que sugeriu uma for
te afinidade entre as formações ferríl^ras e rochas metavulcânicas. Pi_
res (1979, 1983) reconheceu ao longo dos Sinclinais Moeda e Dom Bosco se
quências de rochas verdes de filiação máfica a ultramáfica, relacionadas
ás unidades infeior e média. Diques de idade proterozóica inferior
ao
norte do Q.F. (Virglnópolis/Guanhãcs}, cora composição química semeinante
a toleitos de "rifts", seriam correlatos á evolução do Supergrupo Minas
(Pereira et alli, 1984).
A não identificação do magmatlsmo alcallno, normalmente associado
aos
sistemas de "rifts", principalmente próximo ás Junções tríplices, devese não só á falta de estudos geológico-geoquímicos de detalhe e
data
ções radiométricas, mas ao intenso transporte tectõnico que
afetou
o
Q.F. e a borda leste do Espinhaço. No entanto, a presença de diamante e
seus minerais satélites são sugestivos da presença de chaminés
alcali.
nas, possível fonte de diamantes para os conglomerados do Supergrupo Es
plnhaço. Também a petrologla alcallna para a parte dos diques de Esmerai,
das/Pará de Minas (Flg. S) tem sido reportada em trabalhos recentes (OU
velra, 1990).

A Problemática Espinhaço
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A Serra das Caabotas. na porção norte do Q.F. é a extensão fisiográfiea
da Cordilheira do Espinhaço, coa aais d* 2.000 km da extesáo (Harder
e
Chanbarlin, 1915). Apesar de ser o local tipo do Grupo Taaanduá. defini,
do por Dorr (1969) eoao a base do Supergrupo KInas. é atualaente correia
eionado aos quartzitos do Supergrupo Espinhaço no Mapa Geológico do Brã
sil (19*1) e por diversos autores, entre os quais
Ladeira
(1980)
ê
Schorscher et alli (1982).
0 Grupo Tamanduá foi definido por Simmons e Maxwell (1961) nas
Serras
das Caabotas e Caraça. Esta últiaa. anteriormente, era o local tipo
do
grupo homônimo e seus quartzitos correiacionavais à Formação Moeda (Dorr.
19S7). Posteriormente, Dorr (1969) assume o Grupo Tamanduá com os quart
sites das Serras das Caabotas, Caraça e Ouro Branco. Este Grupo já havia
sido correlacionado ao Grupo Maquine por Barbosa (1969) e ao
Xtacolomi
por Guimarães (1931), enquanto que Johnson (1962) considerou os quarts!
tos da Serra do Ouro Branco com posição estratigráfica indefinida.
Os quartzitos Itacolomi. definidos por Harder e Chamber1in (1915)
como
pertencentes á série Minas, foram elevados á série por Guimarães (1931)
com base numa discordância angular com as rochas subjacentes da Série IM
nas. Dorr (1969) mantém esta divisão e cita a existência de
conglomera
dos lenticular»» e polimiticos com seixos de itablritos da unidade média
do Supergrupo Ninas. Marshak e Alkmin (1989) consideram os Grupos Taman
duá e Itacolomi como correlacionáveis á Formação Moeda, colocando-os na
base do Supergrupo Minas, enquanto que os quartzitos da Serra das Cambo
tas são correlacionados pelos autores ao Supergrupo Espinhaço.
Fase Distensiva - Proterozóico Médio
Uma fase extensional i
.ao Proterozóico médio tem sido conside
rada apenas para o Supergrupo Espinhaço ao norte do Q.F., onde processos
de "rifting" assimétricos teriam condicionado uma instabilidade crustal,
com geração de inúmeros blocos falhados
no
embasamento
arqueano
(Hartmann, 1987). Evidência disso seria a presença de falhas e vulcanis
mo sin-sedimentares (Almeida Abreu et alli, 1987; Pflug et alli, 1980) e
deposição episódica cíclica de seqüências conglomeráticas. Um modelo de
bacia de margem passiva para o Espinhaço também foi proposto por
Kiang
et alli 11988), enquanto que Costa e Inda (In Schobbenhaus et alli,1984)
propõem usi modelo de aulacógeno para o Supergrupo Espinhaço.
Neste trabalho é proposto o prolongamento da abertura do "rift"/aulacóge
no Espinhaço até o extremo SE do O.F.. considerando-se ainda
que
os
quartzitos Tamanduá e Itacolomi pertençam ao Supergrupo Espinhaço, expli.
cando a discordância entre os quartzitos Itacolomi com o Supergrupo
Mi,
nas, assim como a presença de conglomerados polimiticos com seixos da u
nldade média do Supergrupo Minas na porção SE do Q.F..
A polêmica em torno dos quartzitos da porção oriental do Q.F., referida
acima, deve-se sem dúvida à aparência de campo muito semelhante, quando
não idêntica, dessas litologlas e pelo caráter alóctone de toda a porção
oriental do Q.F., onde os contatos litológicos e estratigráflcos são ge
neralizaúamente tectõnicos. A consideração do contato normal dos quartzl,
tos da Serra das Cambotas com o "nappe" de Gandarela, por exemplo,
foi
um dos principais argumentos utilizados por Dorr (1969) para considerar
n Gr'jpo Tamanduá inferior AO nuartzito Mo*rt» <1o Grupo Caraça,
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A ausência o* idades uruaçuanas noSupergrupo Espinhaço sugere que
as
arcas paleogeográficas do domínio Espinhaço seria* topograficaeente bai^
xas no inicio do evento Brasiliano, quando teriam sido envolvidas, junta
•ente con as rochas da infraestrutura e supracrustai? a leste, durante a
tectônica colisional ao final do Proterozóica.

TECTÔNICA CCKPRESSIONAL
A Problemática da Deformação Coapressional do Q.F.
As grandes controvérsias a respeito das fases deforaacionais no Q.F. re
sultam dos diversos andelos tectônicos propostos para a região, destacan
õo-se os modelos propostos por Dorr. Ladeira e Viveiros. Belo de Olivei^
ra e VieiraeNarshak e Alaimin.
Dorr (1969) define três fases deformacionais. A mais antiga, de idade ar
queana, seria sais intensa na porção W do Q.F.. onde observam-se as dis
Curãttiiciaâs angulares com o Supergrupo Minas. A segunda fase seria
põsMinas e pré-Itacolomi (pré-Brasiliana), atendo para o autor obscura.
A
terceira, e mais importante, seria pós-Itacolomi e responsável pelas gran
des estruturas regionais.
Ladeira e Viveiros (1984}, com base no estilo de dobras e na orientação
de seus planos axiais definem seis fases deformacionais. A fase Dl seria
a mais antiga e caracterizada por dobras intrafoliares sem raízes. supe£
fícies So//Sl, eixos de dobras S65E e vergência para NE. A fase D2 seria
correlacionável ao Transamazõnico com dobras e isoclinais recur.centes as
sociadas à foliaçáo S2 (a mais proeminente no Q.F.), "muilions" £W e ver
gência para S. As fases D3 e D4, correlacionadas ao Brasiliano(?}, saô ca,
racterizadas por dobras apertadas assimétricas, transposição por cisalhamen
to e empurrão, eixos de dobras paralelos (L8.//L3 //LB.) e vergência pa
ra N. As fases D. e D, referem-se respectivamente à dooras chevrons
e
kinks (com eixos de dobras NS), juntas e falhas normais, com
vergência
para W.
Belo Oliveira e Vieira (1987) definem um evento deformacional Dn de ida
de Brasiliana, com característica dúctil e progressiva afetando todas as
unidades estratigráficas do Q.F., responsável pelas grandes falhas de em
purráo e pelas principais feições planares e lineares regionais. A
ver
g?neí» <?esse evento, deduzido a partir de análise tectônica e í:icrotoct£
nica, seria de ESE para WNW.
Harshak e Alkmin (1989) definem três fases compresstonais. A fase Dl, de
idade proterozóica inferior é compressive e responsável por "fold-thrust
belts", zonas de cisalhamento, lineação mineral e grandes estruturas com
direção NE-SW (Candarela, Conceição e parte de Ouro Fino), com vergência
para NW. A fase D2 de idade proterozóica médio, é também
contraclonal,
com dobras fechadas com planos EW a WNE-ESE (inflexão das grandes estru
turas tipo Gandarela e Ouro Fino), falhas reversas, soergulmento do Ba
çáo e vergência para N. A fase D3, de idade Proteorzóico Superior, esta
relacionada também a "fold-thrust belts", zonas de clsalhamento,
linea
çáo mineral e vergência de ESE para WNN,
Fase Compressiva - Proterozóico Inferior

asw

A f i.-.i de Morro Veraelho e Can:arela integraa ua complexo sistema de ca
purrrts que s« estende para a porção SE do Q.F., ali identificado
por
Bartts* (1969). A extensão da Falha de Morro Veraelho para o sul. até
Fair.» i~ Engenho, poderia representar, então, o fronte de ua domínio
lóetc.-.i que constitui a porção oriental do Q.F. (Fig. 3 ) .

a
a
~

O restante do O.F. teria então seu arcabouço tectônico definido
prlncl
palte-te no Transamaxônico, quando desenvolvera»-se grandes
estruturas
tipo Sir.clinais do Moeda e Doa Bosco e aegadobras ea bainha contendo ia
portar.:** depósitos auríferos na porção norte ocidental do Q.F.,
como
Cuiat* e Laaego (Belo de Oliveira e Vieira. 1967), estas evidenciando o
caráter também dúctil e progressivo desse evento.
A existência de ua evento deforeaeional pré-Minas. mais intenso e marcar»
te na tcrçào oeste do Q.F.. foi proposto por Dorr (1969), principalmente
eoa tits
nas fortes discordãneias angulares entre formações ferríferas e
quart::?:* do Grupo Nova Lima com o Supergrupo Minas (pontos 1, 2, 3 da
Fig. c • A existência de padrões de interferência e duas
xistosidades
distirtis (ponto 4 da Fig. 3 ) , taebea citados por Ladeira (1968). corro
borazr : " a hipótese de Sorr (op. cit.j.
Esse estilo, no entanto, parece ser observado somente ao oeste do liaite
propest: na Figura 3. pois junto às minas de ouro do Distrito de Nova Li^
aa, cs tiios estruturais descritos por Ladeira (1980) e Ladeira e Vivei^
ros ;:?;•*},
analisados considerando-se o caráter progressivo e dúctil
da aeírrraçào (heterogênea e não coaxial) apresentam ua estilo seaelhan
te ao isserito para o domínio alóctone de Caeté. Esse liaite, apesar de
especulativo, sugere a existência â oeste, de ua domínio de rochas do Su
pergrur: ?.io das Velhas deformado no Arqueano e retrabalhado duetilaente
no Trar-sacazônico. Já à leste seria deformado no Transamaxõnico e retra
balhaâr r.s Brasiliano soaente próximo à Falha de Morro Veraelho (Fig. 3 ) .
Fase Ctczressiva - Proterozólco Superior
Essa f u i foi responsável pela aloctonla do domínio oriental do Q.F.
e
consequentemente pelo desenvolvimento de suas principais estruturas, co
ao Gerita s "nappe" Gandarela (Belo de Oliveira, 1986) e Sinclinal de Ou
ro fir.: rig. 3 ) . As feições deforaacionais associadas a essa fase, rela
cionatiá a mecanismos de deformação plástica extensiva â escala cristal^
na dos cir.erais (Belo de Oliveira e Vieira, 1967), caracterizam a porção
oriente io Q.F, como um cinturão de clsalhamento dúctil con inter.ss ££
tasser.it:x=s associado. As inflexões na porção mediana das principais es
truturü tssse domínio são reflexo do caráter dúctil e progressivo desse
evente.
Pelo RS.-.:S parte do Grupo Maquine, que para Dorr (1969) representaria se
dimentts clássicos plataformais do Supergrupo Rio das Velhas, é
inter
pretacc rteo produto de uma "melange" tectônica, relacionada a esse even
to co.T.;ríu;onal, a exemplo da porção oeste da Serra do Caraça,
0 esti:.- estrutural para as rochas do Supergrupo Rio das Velhas e Super
grupo Kir.is dentro do domínio alóctone oriental é Idêntico e relacionado
a um úr.::: evento deformaclonal (Belo de Oliveira e Vieira, 1987), dife
r e n d a m : - : do domínio ocidental no aual essas unidades 3pr;sentam uua»
e uma í».** ;eformacional, respectivamente Arqueana e Transamazônica
e
2586

Transamaxõnica. O M W estilo estrutural nessas «tuas unidades -a região
de I tab ira levara* Chemale Jr. e Quad (1986) a propor que o Distrito Ft£
rifero de Itabira fosse uma unidade separada do Q.F.

CONCLUSÕES
Co* base nas datações radiometrics* e estudos tectônieos na região
de
Caeté e nos dados regionais disponíveis subdivide-se o Q.F. es três doai
nios: um oriental, com uma fase deformacional Brasiliana; um
medianoT
com uma deformação principal Transamaxõnica e outra Brasiliana e um oc£
dental com deformação principal Transamaxõnica e evidências de uma defo7
maçâo arqueana, afetando somente o Supergrupo Rio das Velhas
(Fig. 3)7
Uma sugestão de modelo evolutivo para o Q.F. desde final do Arqueano até o
Proterosóico Superior é representada na figura 4.

ARQUSAKO
Na figura 4A especula-se que as rochas do Supergrupo Rio das Velhas cons
tituiriam núcleos distintos (microplacas) que tiveram uma história defor
•acionai diferenciada.
A evolução desses núcleos arqueanos estaria relacionada a uma grande mo
biUdmdr crustal, responsável pels "rifting" que condicionaria a
deposi^
ção das seqüências vulcano sedimentares. A instabilidade e a mudança de
condições dessas bacias é refletida pela intercalaçáo de seqüências se
dimentares elásticas conglomeráticas em seqüências vulcânicas e dentro
destas a passagem lateral de rochas piroclásticas dacíticas para
derra
mes básicos (unidade inferior de Pltangui).
Sobre o núcleo arqueano oriental da figura 4A, correspondente ao domínio
oriental da Figura 3, com rochas ácidas (ponto 8 da Flg. 3 ) de idade
U/Pb em zireão de 3.029 •/- 6 m.a. (Machado et alli, 1989)
especula-se
que teria evoluído para a abertura de um oceano, com deposição subsequen
te das unidades Ninas, correspondentes àquelas do domínio oriental do Q.F. e
da região deItabira e Rio Piracicaba.
Corroboram para essa hipótese a predominância de sedimentos
do
tipo
"flysch" e vulcanlsmo máfico-ultramáfico do Supergrupo Rio das Velahs •
a sedimentação predominantemente química-pelitlca com contribuição vulcâ
nica do Supergrupo Ninas. As rochas máfica-ultramáflcas do
Supergrupo
Rio das Velhas, a exemplo da Estrutura Ceriza, poderiam corresponder
a
feições de complexos ofiolíticos.
Rochas ácidas sub-aflorantes (granodlorito), introduzidos na unidade in
ferior de Pltangui são claramente responsáveis pelo halo metaaórfico de
grau mais elevado (granada • estaurollta) dessas rochas. Essa aureola dt
contato é também observada na estreita faixa de xistos do Grupo Nova li.
ma, com estaurollta e cordlerita ao sul do Bação (Guild, 1967) enquanto
que igualmente próximas, rochas basais do Supergrupo Ninas não
apresen
tam efeitos metamórficos (Johnson, 1962), evidenciando uma alta tempera
tura de intrusão ou formação de rochas granitóides antes do Procerozóico
inferior (Herz, 1970), possivelmente relacionada á tectonogênes* arquea
na.
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A relação de corpos granodioríticos no Complexo do Baçào e«a o s granodio
r i t o s se Moeda e Cacto, coa idade U/Pb ca zircào d* 2 , 7 b . a . (ponto S •
C da Fig. 3 ) , obtida por Machado * t ai l i (1M9), ainda é obscura, assim
coso a natureza a a n t é l í e a ou crus tal das M M K . Hers (1970) j á
r*ccnhe
c i a a í í f í c u i d a d a do definir a origea do granodioríto Hoeda a p a r t i r de
reaobiliaacáo de rochas p r é - e x i s t e n t e s .
Rochas s a i s antigas que c o n s t i t u i r . a s o embasamento dos núcleos
arquea
nos sãa encontradas, por exemplo, ao norte da Serra da Piedade e no Com
plexo so Baçào, onde Goaes (1986) concluiu QUO OS a i g a a t i t o s gerados
na
f á e i e s a n f i b o l i t o a l t o a granulito t e r i a a por origem p r o t ô l i t o s a a i s an
t i g o s sue a s rochas vizinhas, da f á e i e s x i s t o verde, do Supergrupo Rio das
Velhas.
A tectsnogênese arqueana citada por Dorr t e r i a afetado apenas o núcleo o
cidental da Figura 4A e a porção w d e s t e , sea e s t i l o t e c t õ n i c o definidoT
PR0TERC2ÓIC0 INFERIOR
A borda 4a área *k crat=r.i=»da foi caracterizada por uaa intensa aobilí.
dade no Ciclo Transamazônico (Teixeira. 1985). i n i c i a l a e n t e através
õc
uaa tectônica extensional, responsável pelo sistema " r i f f / a u l a c ô g e n o Mi^
nas e no f i n a l por una forte tectônica compressional relacionadas ao e
vento transamazônico, afetando a geometria o r i g i n a l desse sistema.
A figura 4A representa uma especulação acerca da paleogeografia no f i n a l
do Areu* ano com o s e i x o s de abertura do sistema " r i f f / a u l a c ó g e n o Minas.
0 condicionamento desse sistema sobre cinturões de rochas verdes deforma
das baseia-se principalmente na região
de
Pitangui
onde
as
ro
chás do Supergrupo Minas í « i n c l i n a i do Rio do P e i x e ) , discordantes
das
rochas arqueana», estendem-se ao longo da mesma direção (NW-SE), sugerin
do que as rochas arqueanas também tenham se depositado ao longo de
fo£
sas alongadas balizadas por falhas, conforme modelos arqueanos propostos
por Anhauesser e t a l l i (1969).
0 sister.a " r i f f / a u l a c ó g e n o Minas explicaria a pontos polêmicos do Q.F.
como a junção das Serras do Curral e Koeda, obliterada pela presença se
cobertura de canga e s e l o . Dorr (1969; inferiu um contato por falha
de
empurrão. Pires (1979) sugeriu duas f a s e s deformacionais com vergências
para WKW (Transamazônico) e w (Brasiliano) e finalmente Ladeira e Vivej.
ros (1564) explicaram-na como c nrort»tf> f*n»l de s e i s faces 2c i s f s r r . i
çâo.
0 evente Transamazônico caracterizou-se por um intenso
retrabalhamento
de material crustal pré-existente e pelo transporte tectõnico de rochas
da infraestrutura e do núcleo arqueano mediano da Figura 4A, entre
2.2
a 2,06 Z.a., com base em idades radiometric»» U/Pb e Rb/Sr obtidas no rca
c i ç o granodíorítico de Caeté (pontos 6 e 7 da Fig. 3 ) . As idades U/Pb de
2,059 +/- 6 tn.a. para t í t a n í t a em enclave de a n f i b o l i t o dentro de migr.a
t i t o s e 2.030 a 2.040 m.a. para monazitas de pegmatito não deformado no
Complexo do Baçào (ponto 8 da Fig. 3) marcam o último evento t e c t o n o - t e £
mal importante registrado no Baçào (Machado et a l l i , 1989).
Portanto, o arcabouço tecrônlc© <i« toda * pr>rçâc ocidental io Q.T.
cluínae o domo de Baçào) e a intensa mllonlttzaçào junto ao contato
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codas as unidades estratigráficas foi resultado do evento Transamazônico
com transporte tectônico, deduzido dos indicadores cinemáticos, de
ESE
para WNW.

PROTEROZÓICO MÉDIO
No Proterozóico Médio processos tectônicos e extensionais promovem a a
bertura do sistema "ríft"/aulacógeno Espinhaço (Fig. 4C) com espessos pa
cotes de sedimentos essencialmente elásticos, representados no Q.F.
pç_
los Grupos Tamanduá e Itacoloml, definidos por Dorr (1969). 0 aagmatismo
ácido inicial e básico final, relacionado a esse sistema, ainda não foi
reconhecido no Q.F.. Rejuvenecimentos parciais de idades K-Ar no enbasa
merto regional marcam esta etapa tectônica do final do Proterozóico
Me
dio, com idades entre 1,4 e 1,0 G.a. (Herz, 1970; Teixeira, 19SS)
sem,
no entanto, envolver o Supergrupo Espinhaço.

PROTEROZÓICO SUPERIOR
A deposição de sedimentos do Supergrupo São Francisco estaria relaciona
da a uma faro extensional (Torquato e Fogaça, 1978) que, segundo
Xiang
et alli (1988) seria continuação de processos iniciados no Proterozóico
Médio, que acomodaram também parte do Supergrupo São Francisco. 0 condi^
cionamento de estruturas pretéritas para a fase extensional do
Proter£
zóico Superior é sugerida
ao norte de
Pitangui onde o Grupo Bam
bui deposita-se, discordantemente do Supergrupo Minas,ao longo do eixo do
Sinclinal do Rio do Peixe, indicando novamente uma subsidência ao longo
da direção NW-SE após a tectonogênese Minas.
Durante o Ciclo Brasiliano, não houve contribuição significativa de mat£
rial à crosta continental, havendo, no entanto, uma grande
mobilidade
compressional, responsável pelo intenso retrabalhamento de material crus
tal e transporte tectônico da porção oriental do Q.F. (Fig. 4D;, cc^i re_
Juvenescimento completo do sistema K-Ar (micas e anfibólio) no esbasamento
(Teixeira et alli, 1987).
Com base no estilo tectônico definido na região de Caeté (Belo de 01ivei_
ra e Vieira, 1987) e Itabira (Souza Filho et alli, 1989) a
defor-iação
das seqüências supracrustais da porção Oriental do Q.F. (Fig. 40) teria
ocorrido em um único evento de caráter progressivo e, consequentemente,
permanecido estável desde o Arqueano até a tectônica colisional Brasilia
na (Hartmann, 1987), com o fechamento oceânico.
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