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INTRODUÇÃO

O

s mapas geológicos certamente se enquadram nos primeiros projetos
interdisciplinares bem-sucedidos na aplicação das ciências como base
para o desenvolvimento regional. Eles são mais do que a localização
das ocorrências minerais em uma região; incluem os condicionamentos das ocorrências minerais e projetam em superfície a diversidade geológica de uma região,
nem sempre visível à flor da terra.
A construção de mapas geológicos no mundo tem raízes bem antigas.
Talvez o primeiro mapa geológico conhecido tenha sido o Mapa Geológico de
Wadi Hammanahat, no Egito, confeccionado em 1.150 a.C.. A necessidade de ter
a localização onde ocorriam os recursos de natureza geológica, incluindo as
fontes de água, talvez tenha sido uma das grandes necessidades do Egito antigo.
No mundo ocidental a cartografia começa em meados do século XVII, com os
mapas de E. Guettard, o mapa mineralógico da França, e de C.H. Lommer, em
seu mapa geológico da Alemanha. A produção de mapas em geral coincide com
os princípios organizacionais dos povos. O mais famoso deles foi o Mapa da
Inglaterra, da região de Gales e parte da Escócia, de W. Smith, em 1815, que
lança as bases dos mapas geológicos como os conhecemos hoje e organiza a produção de carvão mineral, a capacidade de avaliação de reservas e consolida as
bases energéticas britânicas necessárias para o desenvolvimento de suas indústrias. Desde então, o acúmulo de conhecimentos sobre a história da Terra, sobre
seus constituintes minerais e rochosos encontra um instrumento de expressão geográfica. A fusão entre eles cria uma sólida plataforma de planejamento para as
intervenções humanas sobre a Terra, buscando dimensionar os recursos de natureza geológica e oferecer bases para a ocupação não errática do território e a
modificação da paisagem.
Em um canto do Novo Mundo, na região central de Minas Gerais, a produção de ouro já atingira seu auge e começava a decair. Nesse momento, e não
muito distante das iniciativas no continente europeu, esforços de naturalistas
europeus frutificavam nos primeiros registros textuais e de seções geológicas
regionais, com Eschwege (1818), e os mapas geológicos surpreendentemente
detalhados como os de Claussen, em 1841 (Castro & Machado 2018) e Helmreichen (1843, segundo Machado et al. 2015). O que foi mais tarde conhecido como
Quadrilátero Ferrífero, berço da mineração organizada no Brasil, experimentava
os primeiros sinais da transição entre a mineração aurífera para a ferrífera como
base para a manutenção e desenvolvimento social das cidades e populações ali
presentes.
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Após estas iniciativas e o reconhecimento mundial dos teores e estimativas das reservas de
minérios de ferro, na região central de Minas Gerais, somente em 1946 inicia-se um ambicioso
projeto de conhecimento da geologia da região, o famoso projeto de reconhecimento e mapeamento geológico do Quadrilátero Ferrífero, determinado por um convênio entre o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o United States Geological Survey (USGS). O projeto,
coordenado por John van Nostrand Dorr II, à frente de uma equipe de 17 geólogos e engenheiros,
sendo 3 brasileiros e 14 norte-americanos, culminou em 1969 com a publicação do mapa de integração regional e seu texto explicativo. Mais do que o período de confecção do mapa geológico do
sul da capital de Minas Gerais, este período significou a consolidação da geologia como campo de
conhecimento e profissão no Brasil. Houve treinamento de equipes e formação de geólogos de
campo com o objetivo de cartografar este imenso território brasileiro e produzir cartas geológicas
que serviriam não somente para trabalhar as ocorrências minerais, mas para planejar a ocupação do
território, naquilo que hoje se chamaria ordenamento territorial.
Em 2019, comemoram-se cinquenta anos da publicação do relatório e do mapa do Quadrilátero Ferrífero de Dorr e colaboradores. No intuito de marcar este feito e reconhecer sua importância para a sociedade brasileira, foram programados dois eventos: o primeiro foi o lançamento do
novo mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, revisado e atualizado, em escala 1:150.000, resultado de um esforço de centenas de geólogos de várias instituições ao longo das últimas duas décadas; o segundo foi a edição do livro que ora você tem em mãos.
O mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, versão 2019, foi apresentado à comunidade
geocientífica e à sociedade em geral em dois eventos realizados em dezembro de 2019, um em
Belo Horizonte e outro em Ouro Preto. Ele está disponibilizado ao público no sítio do Centro de
Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero (www.qfe2050.ufop.br). O mapa representa a consolidação dos projetos de mapeamentos geológicos em escala 1:10.000, realizados nos últimos 20
anos pelo Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto,
com o objetivo de esclarecer aspectos ainda pendentes e duvidosos que não foram solucionados no
magistral trabalho de J. V. N. Dorr II (1969), alguns dos quais ainda persistem, apesar dos estudos
subsequentes conduzidos por inúmeros pesquisadores (por exemplo Lobato et al. 2005, Baltazar et
al. 2005, Baltazar & Silva 1996, Zucchetti & Baltazar 1998). As coordenações dos trabalhos de
cartografia foram conduzidas por Issamu Endo. Coube a ele a coordenação geral, a concepção do
modelo tectônico e a compilação dos dados geológicos que incluiu, também, os mapas geológicos
produzidos a partir de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB), além de mapeamentos realizados pela Vale S.A.. Adicionalmente, foram
utilizados mapas geológicos resultantes de convênios celebrados entre a UFOP e as mineradoras
Vale, CSN, Belmont, MBR, Samitri e Ferteco. Foram incorporados novos dados de estratigrafia e
geologia estrutural, além da expansão de uma faixa a sul e a leste do Quadrilátero, resultando em
uma área em torno de 12.785 km2. Esta expansão teve como objetivo alcançar a melhor compreensão da conexão entre o Quadrilátero Ferrífero e os domínios geológicos circunvizinhos. Os aportes
destes dados aliados aos dados geocronológicos permitiram a elaboração de um novo modelo de
evolução estrutural e tectônica para o Quadrilátero Ferrífero.
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O resultado é um mapa consistente, considerando o que há de mais novo tanto nas teorias
que permeiam as várias especialidades geológicas, quanto em termos de técnicas analíticas. Contribui para um melhor entendimento desta área tão importante para Minas Gerais, para o ordenamento do território, dando subsídios para o entendimento dos recursos naturais, suas potencialidades, e virtuais limitações e conflitos de uso, que são de interesse das comunidades, do poder
público, das indústrias e da academia.
O livro foi organizado de maneira a contemplar as diversas dimensões do Quadrilátero Ferrífero. Organizado em três seções, o livro procura contemplar aspectos regionais, sempre embasados
no viés geológico, o que, de resto, acompanha a concepção, embora não explicitada, no texto de
Dorr (1969).
A primeira seção engloba as Geociências no Quadrilátero Ferrífero.
O capítulo inicial faz uma vigorosa e bem ordenada análise histórica da evolução do conhecimento geológico regional. O texto e figuras elaborados pelo professor Fernando Flecha Alkmim
(UFOP) perpassam a evolução do conhecimento do intricado contexto geológico do Quadrilátero
Ferrífero, alcançando os modelos de contextualização e evolução tectônica, bem como a sua inserção na evolução geodinâmica global, sobretudo pré-Cambriana, sua expressão geológica maior.
Em seguida, é apresentada uma visão contemporânea do contexto geológico do Quadrilátero
Ferrífero. Concebido e escrito pelo professor Issamu Endo (UFOP) e colaboradores, este capítulo é
fruto do trabalho realizado por diferentes gerações de geólogos ao longo de mais de duas décadas
de trabalhos na região. Ele apresenta a concepção da evolução estrutural regional calcada na revisão e releitura estratigráfica que procura dirimir aspectos obscuros, por vezes pouco congruentes,
da estratigrafia consolidada em Dorr (1969).
Ferramental indispensável na evolução do conhecimento geológico regional, o capítulo Geofísica do Quadrilátero Ferrífero foi escrito pela professora Maria Sílvia Carvalho Barbosa (UFOP)
e pelo mestrando Luís Artur Souza Oliveira (UFOP). Os autores trazem as fases de aquisição, processamento, organização e apresentação dos dados obtidos por métodos potenciais, sua aplicação e
utilização no avanço do conhecimento do arcabouço geológico tridimensional do Quadrilátero Ferrífero. O texto vem sustentado por uma singela, porém rigorosa fundamentação teórica compatível
com a concepção do livro.
Os avanços do conhecimento científico regional são apresentados no capítulo intitulado Geoquímica no Quadrilátero Ferrífero: um relato histórico, escrito por um grupo de químicos e engenheiros geólogos da UFOP coordenados pelo professor Hermínio Arias Nalini Jr (UFOP). O capítulo traz a síntese da evolução dos conhecimentos geoquímicos regionais, uma árdua tarefa na
escolha e concisão necessárias dos temas abordados.
Se é fato que a expressão geológica pré-cambriana é soberana no Quadrilátero Ferrífero, o
avanço do conhecimento fanerozoico regional é de suma importância. O capítulo O Cenozoico no
Quadrilátero Ferrífero, escrito pelos professores Paulo de Tarso Amorim Castro e Angélica Fortes
Drumond Chicarino Varajão, ambos da UFOP, traz relevantes informações a respeito da evolução
cenozoica da região, úteis em estudos continentais.
A evolução do modelado do relevo do Quadrilátero Ferrífero tem atraído a curiosidade de
inúmeros geocientistas. Foi uma das fontes inspiradoras para a teoria de King (1967) a respeito da
evolução do relevo continental. O capítulo A Geomorfologia do Quadrilátero Ferrífero, escrito
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pelo professor Cláudio Eduardo Lana (UFOP), traz uma síntese sobre o conhecimento geomorfológico regional, incluindo as tendências mais recentes de investigação científica.
O decreto federal número 6.640, de 2008 e as instruções normativas do Ministério do Meio
Ambiente, publicadas em 2009 e em 2017, visaram a direcionar as ações com vistas a regulamentar a conservação das cavidades naturais, entendidas com bens da União pela Constituição Federal
de 1988. Desde então, o uso das rochas onde estão presentes as cavidades como recurso abriu
espaço para atuação profissional dos espeleólogos. O capítulo Avanços da Espeleologia no Quadrilátero Ferrífero, escrito por Georgete Macedo Dutra e a equipe de espeleólogos da VALE S.A.,
faz um apanhado das cavernas existentes no Quadrilátero Ferrífero, muitas delas desenvolvidas em
quartzitos e itabiritos, formando um conjunto incomum e significativo no cenário espeleológico
mundial.
O capítulo Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. Escala
1:150.000: uma celebração do cinquentenário da obra de Dorr (1969), escrito pelo professor
Issamu Endo (UFOP) e colaboradores, traz informações acerca do mapa geológico do Quadrilátero
Ferrífero, publicado em 2019, e da equipe de geólogos e engenheiros geólogos, bem como das
empresas que contribuíram para os estudos geológicos regionais e confecção do mapa.
A segunda seção enfoca os georrecursos existentes no Quadrilátero Ferrífero e que têm sido
usados como base para o desenvolvimento regional, estadual e nacional ao longo dos últimos trezentos e vinte quatro anos.
O primeiro capítulo trata do ouro, o georrecurso que historicamente foi o motivo da interiorização da ocupação do território brasileiro e do estabelecimento das principais vilas e cidades, e da
formação cultural do tecido social das terras altas de Minas Gerais. Não há grupo mais adequado
para escrever sobre os depósitos auríferos do Quadrilátero Ferrífero e seus condicionantes geológicos do que aquele composto pela professora Lydia Maria Lobato (UFMG), a professora Rosaline
Cristina Figueiredo e Silva (UFMG) e o geólogo Marco Aurélio Costa.
Se o ouro foi o georrecurso soberano durante os primeiros duzentos e vinte anos de ocupação
do Quadrilátero Ferrífero pelos brasileiros euro e afrodescendentes, o ferro passa a substituí-lo nos
anos seguintes. Ao longo do século XX e no início do século XXI, este georrecurso foi responsável
por profundas transformações de valores e comportamentos na sociedade do centro sul de Minas
Gerais. Em vista de sua importância, dois capítulos são dedicados a ele: o capítulo Minério de
Ferro e o capítulo Quadrilátero Ferrífero: cinco décadas de histórias, descobertas, importância
econômica e tecnológica e novas fronteiras para a mineração de ferro. A maioria dos autores de
ambos os capítulos tem sua vida profissional dedicada ao minério de ferro, quer seja em estudos e
pesquisas voltadas aos seus condicionantes geológicos, quer seja empregando processos para sua
explotação.
O primeiro destes capítulos foi escrito por uma equipe coordenada pela engenheira geóloga
Adriana de Cássia Zapparoli e formada por 14 autores, sendo que 13 deles são geólogos e engenheiros geólogos com atuação profissional junto à VALE S.A. Este capítulo aborda os condicionantes geológicos da ocorrência do minério de ferro, tratando dos aspectos tectônicos, estratigráficos, petrológicos e mineralógicos. Discorre também sobre os métodos prospectivos utilizados em
sua exploração. O segundo capítulo foi escrito por seis autores que trabalham na VALE S.A., engenheiros de minas, civil e geológica, coordenados pelo engenheiro de minas Neymayer Pereira
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Lima. Trata essencialmente dos avanços nos processos de aproveitamento do minério de ferro a
partir de suas diferentes composições.
O capítulo Bauxitas do Quadrilátero Ferrífero foi escrito pelo professor César Augusto Chicarino Varajão (UFOP). Trata-se de um importante georrecurso do Quadrilátero Ferrífero que sustentou a primeira corrida de alumínio primário no Brasil, na fábrica Elquisa, Ouro Preto, em 1945.
O texto apresenta a caracterização das jazidas de bauxita localizadas no Quadrilátero Ferrífero.
O topázio imperial não tem a mesma magnitude econômica que o ouro e o ferro na economia
da parte sul do Quadrilátero Ferrífero. Não obstante, tem sido um importante georrecurso, contribuindo para sustentação econômica da população, sobretudo em tempos de crise econômica. O
professor Antonio Luciano Gandini (UFOP) contribuiu com o capítulo Uma pequena revisão dos
estudos do topázio imperial da região de Ouro Preto, MG, onde faz uma resenha dos artigos sobre
o topázio imperial.
Água: um recurso cada vez mais importante para a sociedade. Conhecer e conservar as reservas hidrogeológicas é fundamental para a manutenção das atividades humanas e sustentar a vida,
sobretudo nos continentes. O capítulo Histórico e Arcabouço Hidrogeológico do Quadrilátero
Ferrífero fornece uma visão do avanço no conhecimento hidrogeológico regional, oferecendo à
sociedade informações de base para a realização de um ordenamento territorial exitoso. Escrito por
Maria Luiza Silva Ramos, Vinícius Feijó Cordeiro e Rinaldo Afrânio Fernandes, geólogos da
VALE S.A., este capítulo contempla o conhecimento do arcabouço hidrogeológico regional, além
de fazer um histórico sobre a evolução desse conhecimento, tão importante atualmente.
A terceira seção do livro reúne três textos que dizem respeito ao território, sua ocupação primeva e a incorporação da geoconservação como uma estratégia de ordenamento territorial. Eles
indicam a importância de conhecer aspectos regionais que não eram ressaltados pela equipe coordenada por Dorr, objetivamente focada na necessidade de fornecer bases para a avaliação da
dimensão dos recursos minerais do Quadrilátero Ferrífero. Naquela época, a geoconservação ainda
não emergira como um dos campos das geociências e sua preocupação com preservação e conservação de locais, afloramentos e paisagens importantes, para contar não somente parte da história
da Terra e da vida na Terra, mas também a história de ocupação do território.
O capítulo intitulado Testemunhos pré-Coloniais nos Campos Ferruginosos do Quadrilátero
Ferrífero, escrito pelos arqueólogos Alenice Maria Motta Baeta e Henrique Moreira Duarte Piló
(Artefactto Consultoria), mostra importantes registros de ocupação pré-colombiana na região.
Boa parte dos registros de ocupações humanas pré-coloniais e mesmo algumas coloniais
estão localizados em cavidades e abrigos esculpidos naturalmente nas rochas da região. Estes abrigos e cavidades são objeto de estudos do mais antigo grupo de espeleologia das Américas, criado
por estudantes de engenharia da Escola de Minas, em Ouro Preto, em 1937. Os membros ativos da
Sociedade Excursionista e Espeleológica escreveram o capítulo A contribuição da Sociedade
Excursionista e Espeleológica para os avanços do conhecimento espeleológico no Quadrilátero
Ferrífero (UFOP).
Por fim, a professora Úrsula Ruchkys de Azevedo (UFMG) escreve, com fluidez textual, o
capítulo A Geoconservação no Quadrilátero Ferrífero no contexto do convênio DNPM/USGS, um
importante registro do destaque encontrado nos trabalhos realizados pela equipe do convênio entre
o DNPM/USGS a sítios de importância para a geoconservação.
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Ao comemoramos o jubileu de ouro do lançamento do texto final e mapa do magistral projeto liderado e coordenado J. V. N. Dorr II, nos orgulhamos de entregar ao público esta obra: O
Quadrilátero Ferrífero: Avanços do conhecimento nos últimos 50 anos.
Esperamos que este livro possibilite ao leitor uma visão do que é o Quadrilátero Ferrífero,
uma região que concentra cerca de 22% da população e cerca de 26% do Produto Interno Bruto do
Estado de Minas Gerais (Castro et al. 2015).
Boa parte do que somos agora é fruto dos esforços de nossos antepassados, de sua capacidade de se relacionar com outros povos, seus conhecimentos, e de sua sabedoria em incorporar
procedimentos e posturas positivas à nossa cultura. Parte do que serão as gerações vindouras e o
planeta Terra reside na herança de nossos antepassados e, principalmente, de nossa habilidade de
nos organizarmos como sociedade, enfrentando os problemas atuais, muitas vezes causados por
nossa ignorância e imperícia. Entendemos que este livro possa contribuir, pelo que apresenta, em
caminhar com consistência para um futuro harmônico de duas maneiras: a primeira, ao dignificar a
herança dos antepassados, e a segunda, ao prover às novas gerações um conjunto de informações
que possam servir de substrato para a nossa conciliação com o sistema Terra.
Paulo de Tarso Amorim Castro
Issamu Endo
Antonio Luciano Gandini
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Introdução
A região do centro de Minas Gerais que, em meados do século passado, passou a ser conhecida como Quadrilátero Ferrífero (QFe), poderia ter sido originalmente chamada de Quadrilátero
Aurífero, desde que se conhecesse a sua orografia. Isto porque ela abarca o coração da “região das
minas” do período colonial, onde foram encontrados os mais numerosos e ricos depósitos auríferos
que abasteceram a economia do Ciclo do Ouro. Somente por esta razão já se esperaria que viesse a
receber a atenção de grande número de técnicos, exploradores e acadêmicos dos mais variados
campos do conhecimento. Com o passar do tempo, o território das serras dispostas em um distorcido quadrilátero revelou-se muito mais que aurífero. Apresentou-se como hospedeiro de uma das
maiores reservas de minério de ferro de alto teor do mundo, além de vários outros depósitos minerais. Sabe-se hoje também que, para além da riqueza mineral, a região expõe uma sucessão de unidades litoestratigráficas que registram a operação processos de abrangência regional e global
durante as eras Neoarqueana e Paleoproterozoica, intervalo de tempo no qual o planeta experimenta radicais mudanças em todas suas esferas. Por tudo isto, o QFe tornou-se, como previra
Barbosa (1968), uma das áreas clássicas do Pré-Cambriano no mundo, e não é surpresa, portanto, o
fato de que o número de publicações que tratam dos mais variados aspectos da sua geologia já
tenha chegado à casa dos milhares.
Os autores que se dedicam à história das geociências no Brasil, em geral, fazem-no discriminando fases que encontram correspondência com importantes eventos da história do país (p. ex.,
Figueiroa 1997, Ferri & Motoyama 1981, Motoyama 2004). No caso da região em apreço, o tratamento de Machado (2009) pode ser considerado definitivo sobre o tema do surgimento e evolução
do conceito “Quadrilátero Ferrífero” e suas representações. A autora discrimina sete fases evolutivas que se iniciam com as primeiras notícias sobre a atividade mineira na região e se encerram em
1969, ano da publicação da síntese de Dorr (1969), celebrada neste volume. Por simplificação e
compatibilidade com as demais partes deste livro, o presente histórico é aqui apresentado em três
seções temáticas, que são: estratigrafia, arcabouço estrutural e modelos geotectônicos. Cada uma
delas, por sua vez, contém subseções que seguem os seguintes cortes temporais: pré-convênio
DNPM-USGS, produtos do convênio DNPM-USGS e contribuições pós-convênio.
As primeiras abordagens sobre geologia da região tiveram início nos primeiros anos do
século XIX e experimentaram um primeiro incremento após a chegada da família real ao Brasil, e
ainda um segundo a partir do início do século XX. O conhecimento gerado nestes dois momentos
do século XIX, pioneiro para o Brasil, consiste essencialmente de descrições da constituição do
terreno e dos seus minérios, além de observações de caráter mais geral. A partir do século XX, o
conhecimento especializa-se progressivamente em sintonia com os primeiros passos rumo ao
estabelecimento de uma cultura geológica nacional, e forma a base para os desenvolvimentos
seguintes, principalmente no que tange aos recursos minerais, não abordados neste capítulo.
O convênio estabelecido entre o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) e o
United States Geological Survey (USGS) com a finalidade de realizar o mapeamento da área de
7.000 km2 do QFe e, principalmente, estimar as suas reservas de minério de ferro, manganês e
outros bens minerais, resultou de uma cooperação entre o Ministério da Agricultura do Brasil e a
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International Corporation Administration do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Formalmente iniciada com um acordo intergovernamental de 26 de novembro de 1948, a cooperação DNPM-USGS já estava em curso desde o final de 1946, com atividades de técnicos de
ambas instituições na região. Como base para o mapeamento geológico, a área de interesse foi
integralmente coberta por um levantamento aerofotogramétrico na escala de 1:25.000, a partir
do qual confeccionaram-se cartas topográficas na escala de 1:10.000. A região foi subdividida
em 47 quadrículas que ficaram sob a responsabilidade de 17 geólogos coordenados por John van
Nostrand Dorr II. Para cada uma das quadrículas, produziram-se mapas geológicos na escala de
1:25.000 que, de forma combinada ou isolada, se fizeram acompanhar de notas explicativas,
publicadas na série dos USGS Professional Papers. Em depósitos minerais importantes e minas,
foram confeccionados mapas na escala até de 1:2.000. As atividades de campo encerram-se em
1962 e, após dois relatos preliminares e vários artigos em periódicos, vieram a público, em
1969, o mapa geológico integrado (Fig. 1) e a síntese final pelo coordenador do projeto. O resultado desta campanha é um produto que, em detalhe e qualidade, persiste como marco no conhecimento do território brasileiro.

Figura 1 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, modificado e simplificado a partir de Dorr
(1969). Não estão incluídas a área de Itabira, as seções geológicas e a carta topográfica
de fundo do original. O modelo digital de terreno comparado com o mapa geológico ilustra
as relações entre os grandes traços estruturais, a distribuição das unidades litoestratigráfi
cas e o relevo da região. Nomenclatura das unidades estratigráficas e estruturas de
acordo com o original.
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Após 1969, verificam-se no QFe um crescente detalhamento das várias unidades estra
tigráficas anteriormente definidas, investigações do arcabouço estrutural e dos depósitos minerais,
além da formulação de vários modelos evolutivos.
Uma segunda campanha de investigação geológica e cartografia de detalhe realizada na
região em foco foi o “Projeto Rio das Velhas”, no qual se engajaram companhias mineradoras e
instituições governamentais. A porção central do QFe, que figura nas quadrículas da campanha
DNPM-USGS como área de ocorrência dos Grupos Rio das Velhas e Maquiné (Fig. 1), foi alvo de
aerolevantamentos magnetométrico, gama-espectrométrico e eletromagnético de detalhe, bem
como de cartografia geológica na escala de 1:25.000. Idealizado pelo DNPM, o projeto foi levado
a efeito por equipe de geólogos e geofísicos do Serviço Geológico do Brasil-CPRM entre os anos
1992 e 1996, quando foi publicado o mapa geológico integrado na escala de 1:100.000 e respectivo texto explicativo (Baltazar & Silva 1996). Seguiram-se a estes primeiros documentos outras
sínteses e várias publicações sobre tópicos específicos abordados no projeto.
Outra importante iniciativa constituiu o projeto “Geologia do Quadrilátero Ferrífero: Integração e Correção Cartográfica em SIG” (Lobato et al. 2005), executado pelo Centro de Pesquisa
Prof. Manoel Teixeira da Costa do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas
Gerais, sob a coordenação de L. M. Lobato. Financiado pelas empresas AngloGold Ashanti, Minerações Brasileiras Reunidas-MBR, IAMGOLD Brasil, São Bento Mineração, Companhia Vale do
Rio Doce-CVRD e Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais–CODEMIG
entre 2004 e 2005, este projeto realizou o georreferenciamento e integração das cartas geológicas
produzidas nas campanhas DNPM-USGS e Projeto Rio das Velhas, possibilitando o seu uso com
as ferramentas modernas do geoprocessamento e eliminando certos problemas de correlação
estratigráfica, resolvidos em função de novos dados então disponíveis na literatura.
Os anos 1960 ficaram marcados pela construção de uma teoria para a dinâmica terrestre, até
então inexistente. Em grande efervescência científica, os anos 1970 terminam com a ampla difusão
da Teoria da Tectônica de Placas e ensaios de sua aplicação às mais diversas partes do globo. Geólogos que se dedicavam ao estudo de terrenos pré-cambrianos se perguntavam, então, se os novos
conceitos seriam aplicáveis àqueles domínios. Com progresso dos estudos, mostrou-se que, sem
dúvida, eram aplicáveis pelo menos ao caso dos terrenos pré-cambrianos mais jovens. Persiste,
porém, até os presentes dias a questão original ainda sem resposta definitiva, agora formulada de
maneira distinta: quando teve início a tectônica de placas? (Vide, por exemplo, Brown 2008,
Condie & Kroener 2008.)
Foi também entre as décadas de 1960 e 1970 que se introduziu definitivamente na literatura
internacional o conceito de “greenstone belts” (vide, dentre outros, Anhausser et al. 1968, 1969,
Viljoen & Viljoen 1969a,b, De Wit & Ashwal 1997), como elementos típicos dos terrenos arqueanos, dotados de estratigrafia, estrutura, zoneamento metamórfico e história metalogenética diferenciadas. O estudo em detalhe destas feições terminou por mudar o significativamente entendimento
que se tinha da geologia do Pré-Cambriano e, por extensão, da dinâmica global.
Neste mesmo período, o conhecimento da arquitetura e processos deposicionais experimentou um grande avanço, que culminou com a consolidação dos conceitos de ambientes e sistemas
deposicionais, protagonizada por Fisher & McGowen (1967), Fisher & Brown (1972), Brown &
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Fisher (1977). No Brasil, sedimentólogos e estratígrafos da PETROBRAS desempenharam um
papel fundamental na divulgação dos novos avanços para a comunidade geológica. A sua aplicação
a terrenos pré-cambrianos brasileiros teve como marco a realização em Ouro Preto, em 1987, do
Simpósio sobre Sistemas Deposicionais no Pré-Cambriano. Promovido pela Sociedade Brasileira
de Geologia, Núcleo de Minas Gerais, com o apoio das universidades federais de Ouro Preto e
Minas Gerais, envolveu cursos, excursões e participação de geólogos atuantes em várias partes do
território brasileiro.
O Brasil experimenta, a partir dos anos 1970, notáveis incrementos no conhecimento geológico do seu território. Além da conclusão da cartografia de detalhe do QFe, este período ficou assinalado, entre outros, pelos seguintes desenvolvimentos:




Consolidação de um panorama tectônico do território brasileiro, com a caracterização da
Plataforma Sul-Americana e seus constituintes fundamentais, quais sejam, crátons,
orógenos brasilianos e bacias sedimentares fanerozoicas (principalmente a partir de Barbosa 1966, Almeida 1967, 1969, 1977, Cordani et al. 1968, Almeida et al. 1977, 1981,
Asmus & Porto 1972, Asmus & Ponte 1973, Asmus 1984, Almeida & Hasui 1984,
Schobbenhaus et al. 1981, 1984).
Notável crescimento do acervo de dados geocronológicos que, além de contribuir para o
panorama anteriormente mencionado, possibilitou a caracterização dos grandes eventos
tectônicos registrados no território brasileiro (vide, entre outros, Hurley et al. 1967,
Almeida 1971, 1978, Almeida et al. 1973, Cordani et al., 1973a,b, 1979, 1980, Hasui &
Almeida & 1970, Cordani & Brito Neves 1982, Almeida & Hasui, 1984).

Nas seções seguintes, procura-se mostrar como se construiu o conhecimento sobre a estratigrafia, estrutura e evolução geodinâmica do QFe. Nelas, a nomenclatura das unidades estratigráficas e de feições estruturais empregada reproduz, tanto quanto possível, a original do autor em tratamento. No caso das estruturas, são adicionados aos originais dos autores, em algumas situações,
os respectivos nomes atuais que constam no mapa da Figura 1. Há que se mencionar também que,
prioritariamente, foram aqui enfocadas as obras que se referissem à região como um todo. Alguns
estudos que versam sobre feições e processos locais, mas cujos resultados tiveram repercussões
regionais, foram também considerados.

Estratigrafia
O desvendar da constituição do terreno, a discriminação de unidades litológicas e sua ordenação estratigráfica tiveram início, de fato, após a chegada da família real ao Brasil em 1808,
quando se viabilizaram incursões de naturalistas estrangeiros no território das minas. Deve-se
mencionar, porém, que um pouco antes a região fora objeto de exame de naturalistas brasileiros
egressos de Coimbra, imbuídos da missão de inspecionar os então decadentes serviços de mineração lá praticados. Uma segunda fase de estudos em crescente nível de detalhe teve início partir dos
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últimos anos do século XIX, com contribuições de vários brasileiros e estrangeiros. Concluídos os
trabalhos do convênio DNPM-USGS, somente poucas mudanças de vulto foram feitas na coluna
estratigráfica compilada por Dorr (1969) nos anos seguintes à sua publicação. Elas ocorreram nos
complexos de rochas graníticas e gnáissicas e no Supergrupo Rio das Velhas. As demais unidades
supracrustais receberam interpretações em termos de processos deposicionais, tectônicos e até
mesmo globais. De grande importância para todos estes desenvolvimentos têm sido as determinações geocronológicas que, iniciadas na região nos anos 1960, tornam-se a cada dia mais numerosas, possibilitando a construção de um robusto edifício geocronológico. Especialmente frutíferas
têm sido as determinações de idades de zircões detríticos. Com largo emprego no mundo, esta ferramenta tem fornecido importantes informações sobre idades, proveniência e paleogeografia de
assembleias pré-cambrianas (por exemplo, Condie et al., 2009, Hawkesworth et al. 2010, Cawood
et al. 2007, 2012, 2013).

Os primeiros desenvolvimentos
Dentre naturalistas brasileiros egressos de Coimbra que atuaram no QFe, merece destaque,
no campo da estratigrafia, José de Sá Bittencourt Câmara (Accioli) (Oliveira & Leonardos 1940,
Figueirôa 1994, Renger 2005, Machado 2009). Em uma memória coligida provavelmente em
1822, mas só publicada em 1897, o autor trata de aspectos geográficos, petrográficos e estratigráficos da Comarca de Sabará. Com foco nos minérios auríferos hospedados na formação ferrífera,
Câmara (1897) descreve a sucessão de rochas expostas na região das minas de Brucutu, Gongo
Soco e da Serra do Gandarela como constituída por “gré” (quartzito), xistos e “camadas das minas
de ferro”, as quais seriam, por sua vez, capeadas por “Tapanhoacanga”. Enfatiza que as rochas ferríferas desta região continuariam para sul até a região de Mariana e Villa Rica, sempre posicionadas sobre as camadas de quartzito e xisto. O autor descreve ainda xistos intercalados com gnaisses
decompostos nas vizinhanças de Caeté e, a sudoeste desta localidade, a ocorrência de basaltos e
rochas a talco e serpentina.
Logo após a vinda da família real para o Brasil, o governo português incumbiu o engenheiro
militar, geognosta e naturalista alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege das missões de revigorar a
atividade mineira em franca decadência e desenvolver a siderurgia no Brasil. Já em serviço em
Portugal desde 1803, como diretor de minas, Eschwege chegou ao Brasil em 1810 e aqui permaneceu até 1821. As muitas ações que empreendeu em Minas Gerais permitiram-lhe deixar um legado
que soma vários títulos e que vai muito além do conhecido Pluto Brasiliensis de 1833 (Sommer
1952, Leonardos 1973, Renger 2005). No QFe, dentre muitas outras atividades científicas,
Eschwege fez descrições de litotipos e minérios, estabeleceu o primeiro ordenamento estratigráfico
de validade regional e reconheceu os principais traços morfoestruturais da região. Coube a ele, por
exemplo, a introdução na literatura, com as respectivas descrições, dos termos itabirito, itacolomito e tapanhoacanga (canga) (Eschwege 1822, Machado 2009).
Na sequência estratigráfica sintetizada por Eschwege, que não se referia somente ao QFe,
mas à maior parte da região sudeste do Brasil, são discriminadas e ordenadas, de acordo com a
concepção neptunista werneriana, as seguintes unidades (Renger 2005):
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– Primeira Formação Primitiva: granito, gnaisse e mica xisto, que corresponde aos atuais
complexos gnáissicos.
– Segunda Formação Primitiva: quartzito, xisto argiloso, talco (xisto), formação ferrífera e
pouco calcário, que equivale às sequencias supracrustais dos supergrupos Rio das Velhas,
Minas e Espinhaço.
– Terceira Formação ou de Transição: xisto argiloso (ou ardósia), quartzo xisto, grauvaca e
calcário maciço, incluídos hoje nos grupos Macaúbas e Bambuí.
– Aluviões e tapanhoacanga.
No período compreendido entre a publicação destes trabalhos pioneiros e os primeiros anos
do século XX, um número considerável de naturalistas visita a região das minas e publica suas
observações na forma de memórias, livros e cartas geográficas e geológicas. Figuram entre os mais
conhecidos destes viajantes John Mawe, Virgil Von Helmreichen, Carl Friedrich Phillip von
Martius, Johann Baptist von Spix, Auguste de Saint-Hilaire e Georg Heinrich von Langsdorff.
Porém, no que tange à estratigrafia, estes relatos pouco acrescentam ao quadro geral delineado por
Eschwege. De um modo geral, trazem observações locais ou discutem o estabelecido por este ou
outros autores, muitas vezes sem mencioná-los.
Coincide com a criação da Escola de Minas, em 1876, a inauguração de uma nova fase de
estudos estratigráficos na região, que recebe contribuições a princípio de estrangeiros e, posteriormente, de brasileiros, muitos deles egressos da instituição recém-fundada. Nos seus primeiros
anos, alguns de seus alunos fazem uma série de descrições litológicas e estratigráficas locais,
muitas delas não publicadas. Porém, o fundador Henri Gorceix deixa a sua visão sobre a estratigrafia da região de Ouro Preto em dois artigos nos então nascentes Anais da Escola de Minas (Gorceix
1881, 1883). Enfatizando a natureza metamórfica da maioria das rochas estudadas, cujos protólitos
seriam principalmente sedimentares e subordinadamente vulcânicos, discrimina as seguintes unidades ordenadas das mais velhas para as mais novas: i) gnaisse porfiroidal, leptinito, pegmatito;
ii) gnaisse de grãos finos, anfibolitos, dioritos; iii) micaxistos; iv) xistos micáceos com grafita,
estaurolita, distênio e calcários; v) quartzitos com mica verde ou sericita (itacolomitos), veeiros de
quartzo com pirita e ouro e calcários; vi) xistos micáceos passando a filitos, itabitiritos e calcários;
vii) quartzito sericítico (Itacolomi) ou não (Caraça); viii) Quartzitos pouco perturbados e pouco
micáceos; ix) canga.
Orville A. Derby, geólogo americano, estabeleceu-se definitivamente no Brasil a partir de
1875. Primeiramente, integrou a Comissão Geológica do Império e, quatro anos depois, ingressou
no Museu Nacional. Fez várias viagens por Minas Gerais e, em artigo de 1882, apresenta a sucessão estratigráfica observada nas regiões do QFe e parte sul da Bacia do São Francisco, que seria
constituída, da base para o topo, por: i) 1º Grupo: rochas cristalinas, granitos, sienitos, gnaisse,
mica-xistos; ii) 2º Grupo: itacolomitos, itabiritos, xisto e calcário; iii) 3º Grupo: quartzitos superiores e conglomerados; iv) 4º Grupo: xistos argilosos, calcários e arenitos; e v) 5º Grupo: arenitos e
xistos não metamórficos. Em 1906, vem a público o seu conhecido artigo sobre a Serra do
Espinhaço, da qual o QFe era entendido como porção terminal sul. Nele é introduzido o termo
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“Série Minas” para se referir conjuntamente às rochas dos 2º e 3º grupos acima mencionados, as
quais foram também designadas, respectivamente, como: “...(2) the schists, quartzites, and
limestones of the auriferous regions; and (3) the quartzites and sandstones of the diamantiferous
regions” (Derby 1906, p. 395), ou seja, as sucessões hoje correspondentes aos supergrupos Minas
e Espinhaço.
Deve-se a Harder & Chamberlin (1915a,b), professores norte-americanos, a apresentação
de um quadro estratigráfico para as regiões do QFe e Serra do Espinhaço com uma subdivisão
em unidades menores, devidamente nomeadas de acordo com suas principais áreas de ocorrência e desambiguação de algumas correlações não tão claras postuladas por seus precedentes
(Fig. 2). Os autores designam como “Quartzito Caraça” a maioria das rochas expostas na Serra
do Espinhaço (no sentido atual) e aquelas hoje incluídas nas formações Cambotas e Moeda,
indicando-as como marcadoras da base da Série Minas de Derby (1906). Elas ficaram, portanto,
separadas dos xistos inferiores (hoje Supergrupo Rio das Velhas), que por sua vez sucederiam às
“rochas cristalinas do complexo do embasamento”. Esta visão da estratigrafia e alguns outros
pontos irão constituir matéria de intensos debates que persistirão por muitos anos. Outra contribuição pioneira destes autores é a interpretação que fazem do ambiente de deposição das várias
unidades, especialmente da formação ferrífera, para qual sugerem uma origem biogênica, produto de ação bacteriana.

Figura 2 - Colunas estratigráficas propostas para a região do Quadrilátero Ferrífero por Harder &
Chamberlin (1915), Freyberg (1932), Lacourt (1935) e Barbosa (1954). A nomenclatura das
unidades e terminologia empregada seguem, tanto quanto possível os originais.
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Guimarães (1931) propõe a individualização dos quartzitos, metaconglomerados e filitos
superiores da Série Minas (o Quartzito Itacolomi de Harder & Chamberlin 1915) na forma da uma
nova série, a Itacolomi. Ela estaria separada da inferior por discordância, dela conteria clastos e
possuiria como outro traço diagnóstico o fato de conter feldspatos detríticos parcialmente sericitizados. O autor aponta como área tipo da unidade a serra homônima em Ouro Preto, e indica como
outras áreas de ocorrência as serras de Ouro Branco, do Espinhaço (no sentido atual), do Cabral e
do Lenheiro, próximo a São João del Rey. Em obras posteriores de 1951, 1958, 1964, Guimarães
apresenta colunas estratigráficas da região (Fig. 3), nas quais mantém a interpretação de que as
rochas supracrustais posicionadas entre os gnaisses e grantitoides e o Quarzito Caraça de Harder e
Chamberlin (1915) seriam pertencentes à Série Minas e não constituiriam, portanto, uma unidade
distinta.

Figura 3 - Colunas estratigráficas propostas para a região do Quadrilátero Ferrífero por Guimarães
(1951), Oliveira (1956), Dorr et al. (1957) Dorr et al. (1969). A nomenclatura das unidades e
terminologia empregada seguem, tanto quanto possível os originais.
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Outras abordagens importantes de questões estratigráficas foram as seguintes:










Freyberg (1932), que é o primeiro autor a enfatizar a existência de variações de fácies na
Série Minas, especialmente na sua porção medial, envolvendo passagens laterais entre itabiritos, quarzitos e xistos (Fig. 2).
Lacourt (1935) que, pela primeira vez, apresenta em mapa de maior detalhe (Folha Ouro
Preto, escala de 1:200.000) a distribuição das unidades do Complexo Cristalino arqueozoico, da Série de Minas do Algonkiano Inferior e da Série Itacolomi do Algonkiano
Médio. O autor subdivide a Série Itacolomi em sua área tipo em três andares (Fig. 2).
Barbosa (1949), em estudo estratigráfico e estrutural na região de Congonhas do Campo,
individualiza e cartografa as seguintes unidades: i) “gnais” arqueano; ii) Série de Minas
subdividida em duas formações, Ouro Preto (xistos, itabirito, dolomito, quartzito esteatitos, anfilbolitos, intrudidos por granito) e Santo Antônio (quartzitos conglomeráticos).
Barbosa (1954) agrupa na Série Barbacena, compreendida entre o Gnaisse Mantiqueira e a
Formação Caraça base da Série de Minas (Fig. 2), os gnaisses, granodioritos, xistos verdes
e talco xistos que ocorrem a sul do QFe.
Oliveira (1956) (Fig. 3) retoma e especifica o que já tinha sido proposto anos antes por
Oliveira & Leonardos (1940), que é a discriminação de uma Série Pré-Minas composta por
xistos, filitos, grauvacas formações ferríferas, quartzitos e dolomitos, à qual sucederia o
Gnaisse Mantiqueira e ficaria separada da Formação Caraça da base da Série de Minas por
discordância.

Resultados da campanha DNPM-USGS
Decorridos 12 anos de cartografia nas várias quadrículas em que foi subdividido o QFe, Dorr
et al. (1957) trazem a público a primeira revisão da estratigráfica para a região (Fig. 3). Neste
mesmo ano, P.W. Guild apresenta a nota explicativa relativa à quadrícula de Congonhas, a primeira
a ser integralmente concluída e publicada. Estes trabalhos foram precedidos por Rynearson et al.
(1954), que documentam a discordância angular na base da Série Minas, e sucedidos por outros
que tratam da definição formal das várias unidades então individualizadas (vide Dorr 1958a,b, Gair
1958, Maxwell 1958, Pomerene 1958a,b,c, Simmons 1958, Simons & Maxwell 1961, Wallace
1958). Destaca-se, aqui o fato de que, nestas definições, adotou-se, com modificações, a nomenclatura introduzida por Harder & Camberlin (1915a), e seguiram-se as normas do Código Estratigráfico Internacional (Ashley et al. 1933) e da Comissão Americana de Nomenclatura Estratigráfica.
Obedecer a estes documentos permitiu eliminar uma série de problemas de origem puramente
semântica (que permeava e ainda permeia a literatura geológica nacional), alicerçou em bases sólidas um arcabouço litoestratigráfico e garantiu a sua sobrevivência até os nossos dias.
Na revisão estratigráfica de Dorr et al. (1957) individualizaram-se três séries de pré-cambrianas
separadas por discordância: Rio das Velhas, Minas e Itacolomi (Fig. 3). As rochas gnáissicas e graníticas não são abordadas na revisão. Porém, na coluna estratigráfica que a ilustra, a assembleia de
gnaisses e granitos é posicionada na base da sucessão supracrustal e assinalada com um ponto de
interrogação (Fig. 3).
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A caracterização da discordância na base da Série Minas foi decisiva para definição da unidade subjacente, a Série Rio das Velhas, que tinha a sua existência em debate. Mesmo assim, Guild
(1957) ainda seguiu a concepção de Guimarães (1951, 1964), não discriminando esta nova
unidade, fato que pode ser, em parte, explicado pela ausência de relações estratigráficas críticas e
complexidade estrutural da região por ele cartografada (quadrículas de Casa de Pedra, Congonhas,
Jeceaba e São Julião). A Série Rio das Velhas foi compartimentada em dois grupos, Nova Lima e
Maquiné, que também estariam separados por discordância. A Série Minas ficou constituída por
três grupos, Caraça, Itabira e Piracicaba (Fig. 3), interpretados, respectivamente, como depósitos
marinhos transgressivos, sedimentos dominantemente químicos acumulados em ambiente marinho
plataformal e depósitos marinhos, localmente transgressivos ou “geossinclinais”.
Dois anos mais tarde, é publicada uma primeira síntese de resultados gerais, acompanhada de
um mapa integrado preliminar na escala de 1: 200.000 (Dorr et al. 1959). Nela, Herz (1959) serve-se
de dados petrológicos, geoquímicos, relações de contato e, muito importante, da ferramenta da
geocronologia absoluta que então surgia (método K-Ar) para discriminar, entre as rochas ígneas,
cinco grupos de rochas graníticas, e mais dois de rochas básicas e ultrabásicas. Dentre as rochas
graníticas, o Granodiorito de Engenheiro Correia, então datado entre 2.510 Ma e tido como a rocha
mais velha da América do Sul, fora interpretado como mais velho que a Série Rio das Velhas. O
Granito de Itabirito, datado em 1.340 Ma, foi entendido como mais novo que a Série Rio das
Velhas e mais velho que a Série Minas. Outras rochas graníticas das regiões de Belo Horizonte,
Ibirité e Itabira, que forneceram idades entre 550 e 400 Ma, foram interpretadas como mais novas
que a Série Minas. Elas seriam responsáveis pelo desenvolvimento de metamorfismo de contato
verificado em rochas desta unidade na região ao norte da Serra do Curral.
Já se vislumbra, tanto no texto, quando no mapa preliminar de Dorr et al. (1959), um problema que, apontado pelo autor, irá persistir sem solução por muito tempo. Trata-se da posição
estratigráfica de vários pacotes de rochas quartzíticas que, em virtude da ausência de critérios de
correlação e complexidades estruturais locais, persistiu como questão em aberto.
A obra de conclusão de Dorr (1969) traz algumas modificações importantes no quadro
estratigráfico anteriormente apresentado. As mais importantes entre elas foram as seguintes (Figs.
1 e 3):






Ao contrário do que fora postulado por muitos autores antes da campanha DNPM-USGS,
assumiu-se que as rochas gnáissicas e graníticas seriam intrusivas nas unidades supracrustais. Uma parte delas cortaria apenas a Série Rio das Velhas, e uma outra parte também a
Série Minas. Um terceiro conjunto seria produto da granitização de rochas de ambas as
séries. Não existiria, portanto, um embasamento na região.
Os corpos ultramáficos foram interpretados como pré-Minas, intrusivos na Série Rio das
Velhas. Por outro lado, metabasitos, clorita xistos e meta-ultramáficas cartografadas, entre
outras localidades no vale do Quebra Ossos, foram como interpretados produtos do metamorfismo de intrusões pós-Minas.
O Grupo Maquiné da Série Rio Velhas ficou composto por duas formações, Palmital e
Casa Forte.
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Uma nova unidade, o Grupo Tamanduá, definido por Simmons & Maxwell (1961), é introduzida na base da Série Minas. Composta pela Formação Cambotas (essencialmente quartzítica) e uma formação sem nome (filitos, quartzitos e formação ferrífera), estaria separada
da Série Rio das Velhas por uma discordância angular, e das rochas Minas, por uma superfície de erosão. Ele teria como uma das áreas características de ocorrência a Serra do
Caraça.
Os três outros grupos da Série Minas passaram a englobar as várias formações anteriormente definidas. Para cada uma delas, é postulada uma interpretação em termos de
ambiente de sedimentação e significado tectônico.
É inserida no mapa regional e na coluna estratigráfica a Formação Fonseca, de idade
Terciária e originalmente descrita por Gorceix (1884).

Contribuições posteriores a 1969
Complexos de rochas gnáissicas e graníticas
Embora os primeiros detalhamentos dos complexos de rochas gnáissicas e graníticas da
região tenham que ser creditados aos trabalhos de Herz (1959, 1970) e Herz et al. (1961), um
quadro completamente distinto do que fora interpretado pela equipe do convênio DNPM-USGS
descortinou-se nos anos seguintes. Isto foi possível principalmente pelo emprego da nova ferramenta da geocronologia absoluta, em associação com estudos petrológicos e geoquímicos.
Um primeiro conjunto de trabalhos concluídos até o final dos anos 1980, alguns deles com
suporte geocronológico, revelou a complexidade dos terrenos gnáissicos e levou à interpretação de
que seus constituintes seriam arqueanos e, pelo menos em parte, constituintes do embasamento
estratigráfico da região (entre outros, Schorscher 1975, 1976, 1978, Schorscher & Guimarães
1976, Besang et al. 1977, Roeser 1977, Cordani et al. 1980, Ladeira 1980, Gomes 1985, Gomes &
Müller 1987, Roeser et al. 1982, Teixeira 1985). Retornou-se, assim, às interpretações de autores
pré-Convênio DNPM-USGS. Com estes estudos surgiu também uma tendência que se firmou nos
anos seguintes, que foi a individualização informal de vários complexos de gnaisses e granitoides
de acordo com suas respectivas áreas de ocorrência no interior e adjacências do imediatas do QFe.
Desta forma, ao final da década, já se falava nos complexos de Belo Horizonte, Bonfim, Bação,
Caeté, Santa Bárbara e Mantiqueira (Fig. 4). Da mesma forma que Herz et al. (1961), as investigações realizadas neste período empregaram os métodos K-Ar e Rb-Sr. Delas produziram-se ainda
interpretações sobre a evolução dos complexos, relacionando-a aos grandes eventos termotectônicos definidos na Plataforma Sul-Americana.
Em sintonia com os desenvolvimentos experimentados pela geocronologia, passou-se a
empregar na região, a partir dos últimos anos da década de 1980, o método U-Pb em grãos de
zircão, em combinação com outros métodos da geoquímica isotópica, dentre eles o Sm-Nd.
Vieram a público, em um primeiro momento, os estudos de Romano (1989), Carneiro (1992),
Machado & Carneiro (1992), Machado et al. (1992), Carneiro et al. (1994,1995), Noce (1995),
Noce et al. (1997, 1998), Teixeira et al. (1996,1998), Brueckner et al. (2000). As contribuições
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Figura 4 - Mapa geológico esquemático com a localização dos vários complexos gnaisses e gra
nitoides do interior e adjacências do Quadrilátero Ferrífero. Distribuição das unidades
baseada em Dorr (1969), Romano (1989), Peres et al. (2004), Barbosa et al. (2015).

mais importantes destes estudos foram: i) a caracterização de múltipla atividade magmática TTG e
granítica nos complexos entre 2.930 Ma e 2.680 Ma, parte dela síncrona com vulcanismo de 2776
Ma registrado no Supergrupo Rio das Velhas (vide adiante); ii) um evento metamórfico paleoproterozoico de idade compreendida entre 2.060 Ma e 2.030 Ma registrado por titanitas e monazitas; iii)
indicações da ocorrência de eventos magmáticos mais antigos, no intervalo de 2.930 Ma e 3.200
Ma.
A partir de 2000, tem-se uma série de trabalhos que passam a empregar novas técnicas e
métodos da geoquímica isotópica. Dentre estes, citam-se, Lana et al. (2013), Romano et al. (2013),
Farina et al. (2015), Albert et al. (2016, 2018), Aguillar et al. (2017). Em síntese dos resultados da
maioria destes e de estudos anteriores, Farina et al. (2016) concluem, expandindo o que fora proposto por Lana et al. (2013), que quatro eventos magmáticos principais podem ser caraterizados
nos complexos do QFe, quais sejam: i) Santa Bárbara, que registrado no complexo homônimo,
teve lugar entre 3.220 Ma e 3.200 Ma; ii) Rio das Velhas I, entre 2.930 Ma e 2.850 Ma; iii) Rio das
Velhas II, entre 2.800 Ma e 2.760 Ma, acompanhado de metamorfismo regional; e iv) Mamona,
entre 2.750 Ma e 2.680 Ma.
A zona de ocorrência de rochas gnáissicas e granitoides situada imediatamente a sudoeste do
QFe (Fig. 4) foi caracterizada por Teixeira & Figueiredo (1991) como Cinturão Mineiro, um domínio orogênico Transamazônico, afetado por granitogênese, metamorfismo e deformação entre
2.200 Ma e 1.900 Ma. Desde então, contrastante com o que revelavam os dados dos demais com-
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plexos situados ao norte, que preservaram uma geologia essencialmente arqueana, esta região
mostrou-se de fato como um setor de abundante granitogênese paleoproterozoica com idades entre
2.470 Ma e 2.100 Ma e de natureza juvenil (Noce et al. 2000, Campos & Carneiro 2008, Ávila
et al. 2010, 2014, Seixas et al. 2012, 2013, Teixeira et al. 2015, Barbosa et al. 2015, 2019, Moreira
et al. 2018, Cardoso et al. 2019). Além disso, as rochas vulcanossedimentares que ocupam uma
porção substancial da região (Toledo 2002, Ávila et al. 2014, Correa-Neto et al. 2012) e que foram
correlacionadas ao Supergrupo Rio das Velhas (por exemplo, Seixas 1998, Zucchetti et al. 1996),
possuem idades máximas de sedimentação compreendidas entre 2.350 Ma e 2.100 Ma (Ávila et al.
2012, Teixeira et al. 2015).
O Supergrupo Rio das Velhas
Almeida (1976) e Schorscher (1976) reconheceram na Série Rio Velhas um equivalente dos
greenstone belts, então em ampla difusão na literatura. Além disso, o último autor definiu como
componente basal da sucessão o Grupo Quebra Osso, no qual foram incluídas as rochas máficas e
ultramáficas individualizadas por Maxwell (1960) no setor nordeste do QFe (Fig. 1).
Após atualização de nomenclatura para Supergrupo Rio das Velhas (Loczy & Ladeira 1976),
esta unidade passou a ser investigada principalmente no distrito aurífero de Nova Lima e adjacências. O Grupo Nova Lima foi lá composto por Ladeira (1980) por três unidades informais (em
sequência típica dos greenstone belts): i) unidade metavulcânica; ii) unidade metassedimentar Química; e iii) unidade clástica superior. Nos anos seguintes, conformações algo distintas foram propostas por Oliveira et al. (1983), Vieira e Oliveira (1988). Elas diferem da primeira na nomenclatura (unidades inferior, média e superior), por considerar a seção majoritariamente constituída por
rochas vulcânicas e vulcanoclásticas, e por agrupar todos os termos metassedimentares na unidade
superior.
O Projeto Rio das Velhas, anteriormente mencionado, resultou em uma subdivisão da sucessão greenstone belt em unidades faciológicas (vide Pedreira & Silva 1996, Baltazar & Pedreira
1996, Golia 1997, Baltazar & Pedreira 1998, Zucchetti et al. 1996, 2000). No produto mais recente
do projeto, Baltazar & Zucchetti (2007) subdividem o Grupo Nova Lima em sete associações de
fácies que se sucedem na seguinte ordem da base para o topo (Fig. 5): i) vulcânica máfica-ultramáfica; ii) vulcânica e sedimentar-química; iii) sedimentar clástica e química; iv) vulcanoclástica; v)
ressedimentada (turbidítica); vi) sedimentar costeira; vii) sedimentar não marinha. De acordo com
a distribuição espacial destas associações, os autores distinguem 3 blocos, Nova Lima-Caeté, Santa
Bárbara e São Bartolomeu, os quais correspondem a setores paleogeográficos distintos no curso da
evolução do greenstone belt. Além disso, definem 4 ciclos sedimentares que ocorreram entre 3.030
Ma e 2.670 Ma, e que refletiriam distintos estágios de evolução da bacia.
Várias investigações geocronológicos foram levadas a efeito no Supergrupo Rio das Velhas a
partir de 1990 (Hartmann et al. 2006, Machado et al. 1992,1996, Noce et al. 2002, 2005, 2007,
Schrank et al. 2002), e seus resultados foram incorporados aos modelos resultantes do Projeto Rio
das Velhas. Machado et al. (1996) e Noce et al. (2005) demonstram que o magmatismo félsico
registrado no Grupo Nova Lima estendeu-se por aproximadamente 40 Ma, entre 2.790 Ma e 2.750
Ma, e foi coetâneo com evento plutônico documentado nos complexos gnáissicos, como anterior-
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mente mencionado. Estes autores salientam o fato de que as unidades intermediárias e superiores
do grupo derivariam fontes essencialmente continentais e, portanto, não devem ter sido depositadas em ambiente exclusivamente intra-oceânico. Moreira et al. (2016), em recente exame dos
espectros de zircões detríticos do Grupo Maquiné, concluíram que a unidade é constituída por
sedimentos sin- a pós-orogênicos, cuja idade máxima fica em 2.730 Ma.

Figura 5 - Associações faciológicas do Supergrupo Rio das Velhas e sua distribuição geográfica que
define 3 blocos distintos, Nova Lima, Santa Bárbara e São Bartolomeu. Modificado de
Baltazar& Zucchetti (2007).

O Supergrupo Minas
Os primeiros ensaios de aplicação à Série Minas dos novos conceitos em estratigrafia e sedimentologia surgidos nos anos 1970, também com a nomenclatura atualizada para supergrupo
(Loczy & Ladeira 1976), foram feitos por Garcia & Fonseca (1985) e Morais (1985).
Valendo-se principalmente dos dados geocronológicos então disponíveis, Renger et al.
(1995) tecem considerações sobre a evolução sedimentológica e estratigráfica do supergrupo e
postulam que a sua deposição deva ter ocorrido entre 2.580 Ma e 2.050 Ma. Eventos tectônicos em
2.580 Ma, 2.400 Ma e 2.150 Ma, registrados pelas discordâncias, respectivamente, da base da
sucessão, da base do Grupo Piracicaba e da base do então designado Grupo Sabará, teriam influen-
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ciado a arquitetura geral e paleogeografia da Bacia Minas. Face à sua natureza sin-orogênica, a sua
grande espessura e o enorme hiato caracterizado entre a Formação Sabará (sensu Gair 1958 e Dorr
1969) e as demais unidades, os autores propõem, seguindo a linha de pensamento de Barbosa
(1968), a sua separação do Grupo Piracicaba e elevação ao status de grupo. Em exploração do significado global do supergrupo, Renger et al. (1995) analisam a sua correlação com o Supergrupo
Transvaal da África do Sul.
Alkmim & Marshak (1998) sintetizam os dados da literatura sobre a estratigrafia do QFe, em
especial sobre o Supergrupo Minas, na forma de uma carta estratigráfica. Mais tarde, Alkmim &
Martins-Neto (2012) atualizam a parte desta carta relativa ao Supergrupo Minas e nela indicam as
idades máximas de sedimentação e a distribuição geográfica das diversas fácies, como é ilustrado
pela Figura 6.

Figura 6 - Carta estratigrafia do Supergrupo Minas compilada por Alkmim & Martins-Neto (2012), na
qual indicam-se a distribuição geográfica das fácies, bem como os ambientes e idades
máximas de sedimentação. Dados geocronológicos de Babinski et al. (1995), Silva et al.
(1995), Machado et al. (1996), Hartmann et al. (2006)

A Formação Cambotas do Grupo Tamanduá, na sua ocorrência da Serra do Caraça, foi alvo de
observações estratigráficas e sedimentológicas por Ribeiro-Rodrigues (1992), Ribeiro-Rodrigues &
Chemale Jr. (1992). Nunes (2016) realizou um estudo sedimentológico e geocronológico na unidade e concluiu ser ela essencialmente aluvial, com contribuições subordinadas de sedimentos
eólicos em transição para marinhos litorâneos. Os espectros de zircões detríticos obtidos pelo autor
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confirmaram as conclusões de Machado et al. (1996) sobre uma proveniência essencialmente partir
de fontes arqueanas. Além disso, permitiram concluir que sua acumulação teria ocorrido em bacia
rifte, a no máximo 2.520 Ma. Estes resultados, quando comparados com os dados disponíveis para
a Formação Moeda (vide adiante) indicam que a Formação Cambotas na Serra do Caraça pode,
sem mais, ser a ela correlacionada, como estava originalmente em Dorr et al. (1957).
Abordagens detalhadas da estratigrafia e sedimentologia da Formação Moeda aparecem na
literatura já nos primeiros anos da década de 1980. Foram realizadas como suporte a campanhas de
exploração para urânio e ouro, realizadas nas regiões noroeste e nordeste do QFe, onde a formação
apresenta-se com os três membros definidos por Wallace (1965) e em condições as mais proximais
entre todas as suas áreas de ocorrência. Estudos realizados por Villaça (1981), Renger et al. (1988,
1993), Minter et al. (1990), Garayp et al. (1991) e, mais recentemente, por Madeira et al. (2019)
indicam que a Formação Moeda é de origem aluvial (sistemas fluviais entrelaçados, dominantemente) e marinha, e que seus conglomerados basais são portadores de pirita detrítica, além de ouro
e minerais de urânio de mesma natureza, comparável, em função destes atributos, aos conhecidos
depósitos da bacia arqueana de Witwatersrand.
Machado et al. (1996), Hartmann et al. (2006), Koglin et al. (2014), Martínez-Dopico et al.
(2017) realizaram determinações geocronológicas em zircões detríticos e xenotimas extraídas da
Formação Moeda, os quais fundamentaram diferentes estimativas para a sua idade máxima de
sedimentação. Uma idade mais nova, de 2.580 Ma, foi obtida por Hartmann et al. (2006), e uma
mais velha, compreendida entre 2.680 Ma e 2.650 Ma, foi sugerida por Koglin et al. (2014). Todos
estes autores concordam, porém, que os espectros de idades de zircões obtidos refletem os eventos
magmáticos registrados nos complexos gnáissicos e no Supergrupo Rio das Velhas.
A Formação Cauê e minérios de ferro nela hospedados têm sido objeto de estudos petrológicos, geoquímicos e geocronológicos (vide, dentre outros, Babinski et al. 1993, Pires et al. 1995,
Chemale Jr. & Rosière 1996, Klein & Ladeira 2000, Spier et al. 2003, 2007, Rosière et al. 2008,
Amorim & Alkmim 2011, Neri et al. 2013, Cabral et al. 2012, Alkmim 2014, Alkmim et al. 2015,
Mendes et al. 2016, Teixeira et al. 2017, Sampaio et al. 2018). Estes trabalhos levam às seguintes
conclusões principais: i) a Formação Cauê é similar em aspectos litológicos e geoquímicos às formações ferríferas bandadas siderianas de várias partes do mundo, e tem origem marinha bioquimicamente influenciada; ii) registra um ciclo transgressivo regressivo, com muito baixa influência
clástica. No que tange à sua idade, estimativas foram feitas inicialmente com base na idade Pb-Pb
de 2.420±19 Ma obtida por Babinski et al. (1995) na Formação Gandarela, para a qual ela grada.
Cabral et al. (2012) propuseram, todavia, uma idade mais antiga, neoarqueana, em torno de 2.650
Ma, a qual se mostra incompatível com os dados disponíveis para o Grupo Tamanduá e Formação
Moeda anteriormente mencionados.
Relativamente menos estudada que as demais unidades, a Formação Gandarela revelou-se,
na sua área tipo, constituída por dolomitos e calcários portadores de estruturas biogênicas, dentre
elas estromatólitos e oncólitos (Souza & Müller 1984). Nesta mesma região, foi datada pelo
método Pb-Pb que resultou na idade sideriana de 2.420 Ma (Babinski et al. 1995). Buscando correlações globais e informações sobre a química dos oceanos e paleoclimas do Paleoproterozoico,
determinações de espectros de isótopos de carbono e oxigênio foram realizadas na formação por
Bekker et al. (2003) e Nogueira et al. (2019). Os resultados indicam valores compatíveis com
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sequências carbonáticas de mesma idade, porém, sem indícios claros de influência glacial, documentada em outras partes do mundo em unidades potencialmente correlativas.
Para Garcia et al. (1988), as unidades basais do Grupo Piracicaba, as formações Cercadinho
e Fecho do Funil, nas suas ocorrências da região de Dom Bosco, registrariam sedimentação inicialmente deltaica, seguida de um evento transgressivo, que permitiu o desenvolvimento local de
rampas carbonáticas, posteriormente afogadas por novo aporte de clásticos finos. O registro de isótopos de carbono e oxigênio das rochas carbonáticas revelaram condições compatíveis com as de
rochas de mesma natureza formados em épocas pós-glaciais do Paleoproterozoico, tal como documentado em outras partes do mundo (Bekker et al. 2003, Nogueira et al. 2019). Mendes et al.
(2014) encontraram na Formação Cercadinho espectros de idade de zircões detríticos equivalentes
aos das unidades basais do Supergrupo Minas, indicativos, portanto de mesma proveniência.
Reis et al. (2002) interpretam a sucessão do Grupo Sabará como depósitos sin-tectônicos, acumulados em bacia de antepaís durante o Evento Transamazônico e alimentadas por fontes situadas a
sul e sudeste, confirmando assim as interpretações de Barbosa (1968) e Dorr (1969). As determinações de idades de zircões detríticos levadas a efeito por Machado et al. (1996) levaram-nos a postular
idade de sedimentação em torno de 2.125 Ma para esta unidade, muito mais jovem, portanto, que
aquelas das unidades inferiores que, além disso, não derivam de fontes paleoproterozoicas.
O Grupo Itacolomi
Glöckner (1981) cartografa em detalhe as ocorrências do grupo nas vizinhanças de Ouro
Preto e nelas realiza análises estratigráfica (baseada em espectros quantitativos de minerais pesados) e estrutural. Para este autor, todas aquelas ocorrências seriam alóctones e de posicionamento
estratigráfico incerto. Para a sucessão do Pico do Itacolomi, limitada na base e no topo por falhas
de empurrão, sugere correlação com unidades pré-Minas.
Tessari Filho & Amorim (1984) interpretam os conglomerados e meta-arenitos hematíticos
(fácies Sto. Antônio sensu Dorr 1969), que ocorrem próximo ao distrito de Passagem de Mariana,
como sedimentos aluviais derivados do Supergrupo Minas. Alkmim (1987) propõe que a sucessão
de meta-arenitos e metaconglomerados da Serra de Ouro Branco, antes correlacionada à Formação
Moeda por Guild (1957) e Jonhson (1962), ao Grupo Maquiné por Barbosa (1969), e ao Grupo
Tamanduá por Dorr (1969), correspondesse ao Grupo Itacolomi, ali representado por depósitos
aluviais (leques aluviais em associação com sistemas fluviais entrelaçados).
Machado et al. (1996) obtêm em amostras coletadas na área tipo do grupo e na Serra de Ouro
Branco, idades máximas de sedimentação respectivamente de 2.059 Ma e 2.066 Ma, associadas
espectros de idade similares, que refletiriam fontes principalmente paleoproterozoicas (2.100 Ma a
2.400 Ma). Os resultados permitiram a conclusão de que é correta a posição estratigráfica do grupo
como unidade pré-cambriana mais jovem da região, a qual deveria ter sido depositada em bacia de
antepaís, posteriormente à orogenia Transamazônica.
Tomando por base argumentos estruturais e relações de campo, Almeida et al. (2004) propõem a atribuição dos meta-arenitos e metaconglomerados da região de Chapada e Lavras Novas
ao Grupo Sabará, com a denominação de Formação Estrada Real. Tais ocorrências foram desde
Lacourt (1935) a Dorr (1969) tradicionalmente correlacionadas ao Grupo Itacolomi.
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Novas determinações de idades de zircões detríticos realizadas na unidade por Hartmann et
al. (2006) e Duque (2018), confirmam os resultados obtidos anteriormente por Machado et al.
(2016). Elas indicam que são correlativas ao grupo os pacotes de meta-arenitos, metaconglomerados e filitos que ocorrem no bloco alóctone do Pico do Itacolomi, nas regiões de Chapada e Lavras
Novas e na serra de Ouro Branco. Além disso, Jordt-Evangelista et al. (2015), também com base
em espectro de idades de zircões detríticos, atribuem ao grupo os chamados Quartzitos de Furquim,
no extremo sudeste do QFe.

Arcabouço estrutural
Estão claramente expressos no nome do QFe duas das suas características mais marcantes:
um relevo que reproduz sua peculiar estrutura e a riqueza em ferro (Fig. 1). Mas quando é que se
teve conhecimento do seu primeiro atributo? Embora desde a primeira metade do século XIX já
tenha sido reportado o envolvimento das unidades presentes na região em estruturas deformacionais, um completo panorama estrutural da região e suas relações com o relevo só é integralmente
revelado depois de concluída a campanha de cartografia do convênio DNPM-USGS. O mesmo
pode-se dizer da evolução tectônica e da história e zoneamento metamórficos. Após 1969, é realizada, principalmente em minas de minério de ferro, uma série de estudos de análise estrutural de
detalhe, cujos resultados, juntamente com outros de natureza petrológica e geocronológica, foram
utilizados para formulação de modelos de evolução tectônica.

Observações e estudos anteriores ao convênio DNPM-USGS
A noção de que as unidades expostas na região descreveriam dobras e seriam seccionadas
por falhas já está nas reportagens dos vários cientistas que passaram pela região após a vinda da
família real para o Brasil. Como salientado por Machado (2009, 2010), Eschwege foi também pioneiro em registrar a disposição dos estratos em seções geológicas feitas nas regiões de Itabirito,
Congonhas do Campo e Ouro Preto (Eschwege 1822, 1832) e elaborar uma primeira carta do
relevo. Estampada no famoso “Pluto Brasiliensis” de 1833, a carta de Eschwege já permite que se
vislumbre a disposição em quadrilátero dos principais elementos orográficos da região.
É notável o quadro morfo-estrutural que se depreende dos registros de Helmreichen (1846) e
Pissis (1848). No mapa de Helmreichen, elaborado provavelmente em 1842 e reproduzido em
Machado (2009), delineiam-se claramente os traços estruturais principais dos sinclinais da Moeda
e Gandarela, do Anticlinal de Mariana, bem como o contorno do Domo do Bação (Fig. 1). Quadro
semelhante está em Pissis (1848), cujo mapa geológico é elaborado com uma técnica de colorido e
sombreamento que salienta os elementos principais do relevo e a disposição dos estratos. Nele,
encontram-se especialmente bem representados o Sinclinal Dom Bosco e o Anticlinal de Mariana.
Esta última estrutura é notavelmente capturada em uma seção geológica de orientação NS, que vai
da Serra de Antônio Pereira ao Pico do Itacolomi (vide reprodução em Machado et al. 2010).
Do início do século XX até a campanha de mapeamento do convênio USGS-DNPM, vêm a
público várias investigações locais e regionais que tratam de feições estruturais. Elas se iniciam
com os artigos de Harder & Chamberlin (1915a,b), nos quais é enfatizada, logo na introdução, a
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complexidade estrutural da região. Estes autores, de forma bastante simples e clara, descrevem o
panorama tectônico da região (Fig. 7): “The characteristic deformation of the rocks of central
Minas Geraes has been thrust faulting and accompanying folding. The forces in general came
from the east and south …….In the southern part of this area is an east-west syncline resulting in
two parallel belts of sediments; in the western part is a north-south overturned syncline causing a
similar distribution, and in the northern and eastern parts is a series of more or less parallel
thrust faults, resulting in several parallel and branching belts of sediments. In the center, occupying the angle between the two synclines, is a large circular area of granite, gneiss, and schist of
the basement complex raised by this combination of forces into a dome structure (Harder & Chamberlin 1915a, p. 346-348). Para os autores este quadro foi produzido por um evento deformacional
pré-devoniano, acompanhado de metamorfismo.

Figura 7 - Mapa geológico da região central de Minas Gerais, que cobre parte da Bacia do São Fran
cisco e da Serra do Espinhaço Meridional, além de todo o Quadrilátero Ferrífero segundo
Harder & Chamberlin (1915a, Fig. 2). As seções geológicas correspondem às figuras 5 e 7
dos mesmos autores. Sua localização é indicada no mapa. Na seção a, são mostradas as
relações entre as unidades da Série Minas; na seção b, mostra-se a repetição das unida
des por falhas de empurrão.
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Lacourt (1935) apresenta o mapa por ele confeccionado da Folha Ouro Preto na escala de
1: 200.000 com respectiva nota explicativa. A seção geológica mais representativa da quadrícula,
reproduzida na Figura 8, se estende do vale do Rio Maynart, a SW, até do Córrego do Romão, a
NE. Nela podem ser vistas a Falha do Engenho, o Sinclinal Dom Bosco e o Anticlinal de Mariana.
Nesta última estrutura, Lacourt (1938) realiza uma análise dinâmica, que toma como base a natureza e a orientação das fraturas presentes. Conclui, primeiramente, que o eixo do anticlinal “tem
direção aproximada N55W e “pitch”(sic) de 10 a 20º SE” (Lacourt 1938, p. 147). Discrimina,
então, duas etapas de geração de fraturas: a primeira teria a “pressão” principal orientada perpendicularmente ao eixo do anticlinal e daria origem às fraturas principais transversais preenchidas por
veios mineralizados em ouro; a segunda, com a pressão principal posicionada paralelamente ao
eixo do anticlinal, teria gerado dobras secundárias de orientação NNE e a um par conjugado de
juntas de menor expressão.

Figura 8 - Seção geológica de orientação NNE-SSW entre Lavras Novas, Pico do Itacolomi e Campo
Grande, região de Ouro Preto, por Lacourt (1935, Fig. 10, p. 47)

Oliveira & Leonardos (1940) utilizam para ilustrar a estrutura geral da região, uma seção que
vai da Serra da Moeda à Serra de Itabirito, evidenciando a presença um sinclinal de grande porte e
flanco leste invertido e de falhas no contato entre as unidades arqueanas (gnaisses e granitos) e
supracrustais (Fig. 9).
Em 1949, são publicados três artigos que discutem o estilo estrutural dominante na região.
Para Barbosa (1949) os elementos tectônicos dominantes ao norte de Congonhas seriam de trens
de dobras fechadas a isoclinais vergentes para oeste e sul (Fig. 10a,c). Em uma argumentação em
favor deste estilo estrutural dominante no “quadrilátero da Série de Minas” (Barbosa 1949, p. 11),
são incluídos no artigo cortes geológicos de outras áreas, dentre eles um que se estende da Serra da
Moeda ao Rio Piracicaba (Fig. 10b). No extremo leste desta seção, o autor incorpora a interpreta-
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Figura 9 - Seção geológica de orientação EW entre a Serra da Moeda e o Pico de Itabirito por
O.H.Leonardos, reproduzida em Oliveira e Leonardos (1940, p. 109). Notar a distinção feita
pelo autor, na região de Moeda, entre gnaisses e um granito (o Granito Mamona de Car
neiro 2012), o qual por sua vez figura em contato tectônico com as rochas supracrustais.
Esta estrutura, redescoberta mais tarde, terá grande importância nas interpretações da
evolução tectônica da região. Legenda: Arqueano gn -gnais;gr -granito (laurentiano).
Algonquiano f -filitos; q -quartzitos; i -itabirito; h -hematita compacta; c -calcário dolomítico
cristalino. F -falha; d -dique de diabásio.

Figura 10 - Seções geológicas confeccionadas por Barbosa (1949, pag. 7 e 12) para representar as
estruturas dominantes nas regiões a norte de Congonhas (a,c) e porção central do Qua
drilátero Ferrífero (b). Comparando-se a seção da Figura 10b com aquela reproduzida
adiante, Figura 12b, notam-se as diferentes interpretações do estilo estrutural dominante
na região de acordo com Barbosa (1949 e Guimarães (1951).
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ção de Harder & Chamberlin (1915a) para a região, na qual estão presentes três falhas de empurrão
(comp. Fig. 6), entendidas por Barbosa (1949) como estruturas subsidiárias. Rolff (1949) apresenta
um esboço estrutural da região de Ouro Preto, acompanhado de uma seção geológica que vai da
Serra de Ouro Branco, a SW, até o Morro do Frazão a NE. Ela registra duas grandes dobras abertas, normais e contíguas, o Sinclinal de Burnier (atual Dom Bosco) a sul, e o anticlinal de Passagem (atual de Mariana) a norte. Brajnikov (1949) discute os artigos anteriores e propõe uma interpretação estrutural bastante distinta (Fig. 11). Para ele, as estruturas mestras da região seriam
falhas de empurrão e reversas, estas últimas associadas a alçamento do embasamento. Dobras
seriam estruturas secundárias, subordinadas às falhas. O autor assume, além disso, que a Série Itacolomi seria equivalente à Série de Minas e que, na sua área tipo, a serra homônima, corresponderia a um bloco alóctone como mostrado na Figura 11a.

Figura 11 - Mapa morfo-estrutural esquemático e seções geológicas da região compreendida entre
Ouro Preto e Ouro Branco por Brajnikov (1949, Figs. 2,3,4 p. 17 e 18), que ilustram a inter
pretação do autor sobre o estilo estrutural da região.

Em artigos e livros, Guimarães expõe a sua visão sobre o arcabouço estrutural e evolução
tectônica do “Quadrilátero Central de Minas Gerais”, expressão que ele usou para se referir à
região em 1958. Guimarães (1951) apresenta vários cortes geológicos. Um deles, de orientação
NS, estende-se Belo Horizonte através da Serra do Curral até o vale do Rio das Velhas (Fig. 12a).
Outro, de orientação EW (Fig. 12b), corresponde a uma modificação da seção de Barbosa (1949)
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Figura 12 - Seções geológicas por Guimarães (1951, Prancha CI e CIV) a) Seção geológica que par
tindo da região do Ribeirão Arrudas (Horto Florestal), atravessa a Serra do Curral e vai até
o vale do Rio das Velhas. b) Seção entre as serras da Moeda e Caraça, que corresponde
a uma modificação feita pelo autor no corte apresentado por Barbosa (1949) e aqui repro
duzido na Figura 10b.

(reproduzida na Figura 10b) com a introdução de várias falhas. Com estas ilustrações, autor manifesta a sua opinião sobre o estilo estrutural dominante na região. Para Guimarães (1951,1964), o
arcabouço estrutural do QFe resultaria da superposição de três eventos principais entre o Algonquiano e início do Devoniano. Embora não fosse possível caracterizar o registro de um evento
diastrófico entre as rochas arqueanas do substrato (gnaisses e migmatitos) e as algonquianas da
Série de Minas, a sua existência poderia ser presumida. O evento tectônico de maior expressão na
região seria a Orogenia Huroniana do final do Proterozoico Inferior, durante a qual as rochas da
Série de Minas teriam sido intensamente deformadas, metamorfizadas e em parte granitizadas.
Após esta fase, depositar-se-iam, em ambiente marinho raso e durante o Proterozoico Médio, as
rochas da Série Itacolomi. Na passagem entre o Proterozoico Médio e Superior, a Orogenia Peno-
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queana resultaria na deformação e metamorfismo das rochas Itacolomi. As estruturas então formadas experimentariam ainda reativações durante fases epirogenéticas posteriores, principalmente,
durante o diastrofismo Caledoniano do final do Siluriano e início do Devoniano. Para Guimarães
(1951), no QFe, a Orogenia Huroniana geraria dobras e falhas de orientação N40E, ao passo que as
penoqueanas teriam direção N40W. A Orogenia Caledoniana resultaria em falhas de direção NS,
que alçariam blocos previamente deformados nas fases anteriores.

Desdobramentos do convênio DNPM-USGS
Já no mapa provisório e síntese parcial apresentados por Dorr et al. (1959), os grandes traços
e muito detalhes estruturais da região já estão integralmente caracterizados. Após analisar as grandes estruturas neles representadas, Barbosa (1961) postula a seguinte história evolutiva para as
mesmas: i) após a deposição da Série Rio das Velhas, intensa granitogênese seria responsável pela
formação de várias estruturas dômicas; ii) uma vez depositada a Série Minas, teria lugar o evento
orogenético principal, no início do qual se depositaria a Série Itacolomi, posteriormente por ele
também capturada. As deformações orogenéticas principais seriam pós-Itacolomi e resultariam em
transporte inicial de leste para oeste e, posteriormente, de sul para norte. Um ponto importante
salientado por pelo autor é o seguinte: “A orientação das estruturas predominantes varia bastante.
Entretanto, ela está em relação constante com o domo granítico de Itabirito, o qual teve influência
genética fundamental na sua constituição.” (Barbosa 1961, p. 49.)
Barbosa (1968) volta ao tema da tectônica, descreve com um pouco mais detalhe as estruturas dominantes da região e salienta a importância de falhas de baixo ângulo, paralelas aos contatos
entre as unidades (“falhas de aleitamento”). Com uma mudança na interpretação da cronologia
relativa e cinemática de geração dos elementos principais, o autor postula que estas falhas de aleitamento teriam sido nucleadas por solicitações advindas de E ou SE, durante a deformação principal (pós-Itacolomi), e então deformadas pela elevação diapírica dos domos graníticos.
Na síntese final da campanha, Dorr (1969) descreve em detalhe as grandes estruturas da
região (Fig. 1). Seguindo a mesma linha de Barbosa (1968), o autor salienta que três episódios de
deformação podem ser reconhecidos na região, sendo que dois deles, ocorridos entre a deposição
das séries Rio das Velhas e Minas, e Minas e Itacolomi, não puderam ter a sua origem claramente
caracterizada. O evento estruturador por excelência seria o pós-Itacolomi. Na descrição deste episódio, o autor chama a atenção para o importante fato de que, a despeito do seu papel de evento
orogenético principal, “...the relatively systematic sequence of aligned anticlines and synclines
found in many younger orogens cannot be found in the Quadrilátero Ferrífero.” (Dorr 1969,
p. A84). Atribui este fato à existência de obstáculos à migração da frente orogênica, gerados pelo
soerguimento do Complexo do Bação e todos os demais corpos graníticos da região logo ao início
do evento pós-Itacolomi. Durante o seu desenvolvimento, o transporte tectônico seria inicialmente
dirigido de SE para NW e, posteriormente, de E para W. Sob esta última condição, ter-se-ia
formado o soerguimento do Rio das Velhas, que, para ele, seria uma das estruturas mais proeminentes da região.
A presença em todas as unidades supracrustais expostas no QFe de uma proeminente lineação com caimento preferencial para ESE constituiria outra peculiaridade da região, já enfatizada
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por Dorr et al. (1959) como um dos produtos da Orogenia Pós-Itacolomi: “O esforço extremo
imposto sobre as rochas da série Minas e Pré-Minas durante esta orogenia resultou na criação de
uma estrutura linear proeminente. Isto é causado pela orientação dos minerais alongados, seixos
nos conglomerados, formação de estruturas tubulares nas rochas estratificadas, intersecção de
clivagens, a criação de estruturas de “boudinage” e paralelismo dos eixos das dobras nas rochas.
Esta estrutura linear é muito importante sob ponto de vista econômico, porque ela controla a
localização de algumas massas mineralizadas” (Dorr et al. 1959, p. 26).
Dentre os inúmeros produtos da campanha DNPM-USGS, está a caracterização de eventos
metamórficos e condições em que se desenvolveram por Herz (1959, 1978). Este autor advoga que
os eventos anteriormente descritos por Dorr devem ter sido acompanhados de metamorfismo, mas
que não fora possível discriminar cada um deles com seus respectivos registros. Observa, porém,
que na maior parte do QFe, as rochas supracrustais mostram-se metamorfizadas nas condições da
fácies xisto verde, passando a anfibolito nas áreas a sudeste e extremo nordeste. Este quadro geral
refletiria o metamorfismo regional pós-Itacolomi. Além disso, Herz (1978) documenta e registra
em mapa, tanto nas rochas Rio das Velhas como Minas, auréolas de metamorfismo de contato
formadas nas adjacências dos complexos graníticos, as quais estariam marcadas pela presença de
biotita, granada, estaurolita, andaluzita e sillimanita.

Contribuições posteriores a 1969
Entre os últimos anos das décadas de 1960 e 1980, é realizado um grande número de estudos
estruturais de grande detalhe, principalmente em minas (vide, dentre outros, Eichler 1968, Fleischer
1971, Hackspacher 1979, Pires 1979, Ladeira 1980, Glöckner 1981, Rosière 1981, Guba 1982,
Poppinga 1984, Evangelista 1984, Alkmim 1985, Gomes 1985, Chemale Jr. 1987, Endo 1988,
Fonseca 1990). Levados a efeito como projetos acadêmicos em universidades estrangeiras e brasileiras, estes estudos, juntamente com os produtos do convênio DNPM-USGS, serviram de base
para sínteses e modelos evolutivos de abrangência regional elaborados nos anos seguintes. Tais
hipóteses podem ser agrupadas em duas linhas conceituais distintas. Modelos da primeira linha,
apesar de algumas diferenças marcantes, seguem a concepção de Dorr (1969), na medida em que:
i) a geometria das grandes estruturas da região é entendida da mesma forma que este autor; ii) a
maioria dos eventos tectônicos principais são também interpretados como compressionais. Nos
modelos da segunda linha, a geometria das grandes estruturas é interpretada diferentemente de
Dorr (1969), os principais eventos estruturadores não necessariamente são tidos como compressionais, ou as duas coisas. Na primeira linha estão Marshak & Alkmim (1989), Chemale et al. (1991,
1994), Chauvet et al. (1994), Baltazar (1996, 1998) e Alkmim & Marshak (1998); na segunda,
Ladeira & Viveiros (1984), Endo (1997) e Endo et al. (2005).
Ladeira & Viveiros (1984) propuseram que a história de deformação das unidades supracrustais da região compreenderia seis eventos. O primeiro (D1), que afetaria exclusivamente as rochas
do Supergrupo Rio das Velhas, teria como registro principal trens de dobras vergentes para NE. O
segundo, o principal e registrado em toda sucessão metassedimentar, seria caracterizado por zonas
de cisalhamento originalmente subhorizontais e intenso dobramento, cujas elementos possuiriam
orientações preferenciais a NE e SE. Os eventos seguintes D3 e D4 seriam co-axiais e marcados por
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dobras com eixos EW, que promoveriam a rotação e empinamento das charneiras das gerações
anteriores. O evento D5 teria geraria dobras e falhas de orientação NNE e seria seguido pelo evento
D6 de natureza rúptil, registrado por intenso fraturamento. Segundo os autores, os dobramentos
co-axiais dos eventos D3 e D4 fizeram com que as estruturas caracterizadas por Dorr (1969) como
sinclinais Moeda, Dom Bosco, Santa Rita, Ouro Fino e Gandarela se convertessem em dobras
reclinadas, cujas charneiras mostrariam caimentos de 30º a 40º para E e SE, não possuindo, portanto, fechamentos inferiores. O mesmo teria ocorrido com o anticlinal de Mariana.
Marshak & Alkmim (1989) tratam da evolução tectônica do QFe no cenário da porção sul do
Cráton do São Francisco e correlacionam fases de deformação interpretadas na região com eventos
termotectônicos então caracterizados na Plataforma Sul-americana por Almeida & Hasui (1984). A
história de deformação da região se daria em quatro fases, todas elas no tempo pós-Itacolomi e
seriam: i) D1, que seria responsável pela geração de um cinturão de empurrões e dobras vergentes
para NW; ii) D2, em que um campo compressivo NS induziria o envolvimento do embasamento
balizado por falhas reversas e de empurrão, dando origem a dobras na cobertura metassedimentar
(como os “basement-cored uplifts” da Cordilheira Norte-Americana); iii) DE, que de natureza distensional, promoveria geração de várias zonas de cisalhamento normais em associação com a
intrusão de diques máficos; iv) D3, induzido compressão EW, afetaria principalmente a região
situada a leste do Complexo do Bação na forma de um sistema de falhas e dobras de orientação
NS. A fase D1 foi entendida como uma manifestação do Evento Transamazônico. As fases D2 e
DE foram atribuídas ao Evento Uruaçuano e a D3 ao Evento Brasiliano.
Um estudo realizado por Nalini Jr. (1990) no Sinclinal da Moeda teve importantes repercussões. Ele revelou que a zona de cisalhamento que marca o contato entre as rochas do Complexo do
Bonfim (vide Fig. 9) com a Formação Moeda ao longo do sopé da serra homônima é de caráter
normal. Revistada em vários artigos posteriores (vide, dentre outros, Hippertt et al. 1992, Endo &
Nalini 1992), esta descoberta foi incorporada em vários trabalhos de abrangência regional que
vieram a seguir.
Chemale Jr. et al. (1991, 1994) compilam um grande número de dados e realizam, pela primeira vez, uma abordagem cinemática integrada das grandes estruturas do QFe. Elaboram, então,
um modelo para a história de deformação da região em duas etapas principais. A primeira, que
teria lugar durante o Evento Transamazônico (2.060 Ma a 2.000 Ma), seria de natureza distensional e resultaria na formação dos domos gnáissicos e dos sinclinais entre eles posicionados. Os
domos foram interpretados como possíveis “Cordilleran metamorphic core complexes”, formados
em ambiente metamórfico geral da fácies xisto verde. Intrusões graníticas associadas ao seu
desenvolvimento teriam causado a formação das auréolas de contato descritas por Herz (1970) e
Jordt-Evangelista et al. (1992). Na segunda etapa, desenvolvida no decorrer do Evento Brasiliano
(650 Ma a 500 Ma) e assistida por metamorfismo regional nas condições da fácies xisto verde, formar-se-ia um sistema de falhas de empurrão e dobras vergentes para W e a grande maioria das
estruturas geradas na etapa anterior experimentaria inversão total ou parcial, especialmente na
metade leste do QFe.
Chauvet et al. (1994) estudam o controle estrutural do depósito aurífero de Passagem de
Mariana. Com base nos dados obtidos e partindo do pressuposto que o Grupo Itacolomi seria equivalente ao Supergrupo Espinhaço, propõem um modelo para a história tectônica do QFe em três
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estágios. Após a estabilização do substrato arqueano, o Evento Transamazônico (cerca de
2.000Ma) promoveria o soerguimento de blocos do embasamento e deformação da cobertura sob
compressão geral NS. Para estes autores, o panorama estrutural da região resultaria principalmente
de duas fases do Evento Brasiliano (cerca de 600 Ma): a primeira, de natureza compressional, estaria associada a transporte tectônico para W e NW; a segunda, de natureza distensional, refletiria o
colapso orogenético e causaria movimentação de material em direção a S e SE.
Um segundo produto do projeto Rio das Velhas foi a delimitação de uma área relativamente
grande na porção noroeste do QFe (Fig. 13), a qual preservaria uma família de estruturas formada
entre 2.749 Ma e 2.672 Ma. Para Baltazar (1996, 1998), ela seria exclusiva da unidade em foco e
seu embasamento (Evento D1). Em parte identificadas por Rynearson et al. (1954) e Correa Neto &
Baltazar (1995), estas estruturas constituiriam um fragmento de uma sistema falhas de empurrão e
dobras de direção geral EW a ENE que vergem para S e SSE. Este sistema estaria limitado por
estruturas mais jovens, as quais foram originalmente atribuídas por Baltazar (1995) a duas fases de
deformação. Revistas por Baltazar & Zucchetti (2007), foram reinterpretadas como pertencentes a
três gerações distintas. A geração D2 inclui dobras vergentes para SW e grandes zonas de cisalhamento e de orientação geral NW, dentre elas as de São Vicente, Tapera e Acuruí (Fig. 11), provavelmente formadas por volta de 2.672 Ma, em concomitância com o desenvolvimento dos grandes
depósitos auríferos do distrito de Nova Lima. A geração D3 engloba os domos gnáissicos e estruturas
por eles induzidas na cobertura paleoproterozoica, ao passo que as estruturas D4, falhas de empurrão
e dobras orientadas segundo NS, corresponderiam à manifestação local do Evento Brasiliano.
Endo (1997) reexamina todas as grandes estruturas da região pela ótica cinemática combinada com a compilação de dados geocronológicos. Apresenta um modelo de evolução tectônica
em dez fases de deformação, dentre as quais oito seriam de natureza transpressional e as demais
transtracionais, diferindo, portanto, quanto ao regime tectônico, de todas as interpretações prévias.
A primeira fase, o Evento Pré-Rio das Velhas, estaria registrada no Complexo do Bonfim na forma
de deformação transcorrente sinistral ocorrida por volta de 2.920 Ma. Ela seria sucedida pelo
Evento Jequié com três fases transpressionais, Rio das Velhas I (Orogênese Rio das Velhas assistida por metamorfismo regional e granitogênese) e Rio das Velhas II e III, que teriam lugar entre
2.780 Ma e 2.560 Ma, respectivamente. A Orogênese Transamazônica compreenderia uma alternância de quatro fases de deformações transpressionais e transtracionais desenvolvidas entre 2.520
Ma e 1900 Ma, sendo as duas primeiras relativas à Orogenia Minas (acompanhada de metamorfismo regional e magmatismo granítico) e as duas últimas à Orogenia Itacolomi. Após a Tafrogênese Espinhaço por volta de 1770 Ma, a região do QFe seria envolvida no Evento Brasiliano com
duas fases de deformação transpressional entre 600 Ma e 500 Ma.
Alkmim & Marshak (1998) voltam tema da história tectônica pós-Minas. Desta feita, tomam
por base uma interpretação prévia que fizeram do processo de formação de domos gnáissicos e
estruturas sinformais nas unidades da cobertura, que caracterizam a arquitetura em “domos e
quilhas”, característica de terrenos arqueanos e também presente em alguns de idade paleoproterozoica (Fig. 14). Para Marshak et al. (1992, 1997), no QFe, os domos seriam gerados durante um
evento distensional ocorrido imediatamente após a deformação orogênica transamazônica responsável pela criação de um cinturão de dobras e falhas de empurrão e direção geral NE-SW. O
colapso distensional do sistema promoveria a ascensão dúctil dos domos gnáissicos do embasamento. Diferentemente dos “metamorphic core complexes” as estruturas dos complexos gnáissicos
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Figura 13 - Mapa estrutural simplificado com os principais elementos do arcabouço estrutural do
Supergrupo Rio das Velhas por Baltazar (1996, Fig. 6, p. 50, modificado). A caixa em ver
melho enquadra a área na qual as estruturas da primeira geração (D1) encontram-se pre
servadas com suas posições originais e limitadas pela Zona de Cisalhamento São
Vicente (SV).

seriam domos diapíricos, que penetrariam as unidades supracrustais e, em função do contraste
térmico, nelas induziriam a formação de auréolas metamórficas. Postulam ainda que o Grupo
Itacolomi seria depositado em bacias criadas no curso do processo de distensão pós-orogênica e
que o Evento Brasiliano, como proposto por Belo de Oliveira et al. (1987) e Chemale Jr. (1991,
1994), afetaria grande parte da região na forma de um sistema de falhas de empurrão e dobras vergentes para oeste.
Endo et al. (2005) trazem uma nova interpretação para o arcabouço estrutural da região.
Segundo os autores, na sua essência, ele resultaria da superposição de duas nappes deformadas
em eventos posteriores ao seu alojamento. A Nappe Curral, inferior (Fig. 15) seria uma estrutura
alóctone em dobra recumbente que ocuparia toda metade noroeste do QFe e teria sido transportada
para NNE sobre uma superfície de carreamento alojada nos complexos gnáissicos, e no contato
entre estes e as unidades supracrustais (Fig. 15). A Nappe Ouro Preto, superior (Almeida 2004),
por outro lado, movimentar-se-ia em direção a SW sobre uma superfície de descolamento que se
expressa na forma da Zona de Cisalhamento de São Vicente (Madeira 2016). Na mesma linha de
interpretação, estão os estudos de Franco & Endo (2004) e Angeli (2015), sobre as estruturas
dominantes da porção nordeste do QFe.
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Figura 14 - Modelo para o desenvolvimento de províncias de domos e quilhas paleoproterozoicas por
Marshak et al. (1997) e aplicado ao caso do Quadrilátero Ferrífero. A) Orógeno preexis
tente; B) Distensão inicial; C) Iniciação dos domos; D) Estágio final de formação dos
domos e estruturas sinformais entre eles.

Geotectônica
A concepção pioneira de D. Guimarães
O tratamento da evolução geológica do QFe como manifestação da dinâmica terrestre foi
realizado, pela primeira vez, por Guimarães (1951, 1952). Fundamentado na hipótese wegeneriana
da deriva continental e levando em consideração os elementos da fisiografia e evolução dos
geossinclinais, Guimarães (1951, 1952) advoga que a evolução da região sudeste do Brasil, nela
incluído o QFe, teria ocorrido, como anteriormente mencionado, em resposta a três eventos diastróficos principais. Para ele, o substrato do território brasileiro compreenderia quatro maciços
siálicos, quais sejam, o Arqui-Guiana, o Soco Arqueozoico Goiano-Matogrossense, o Arqui-Gondwana e o Arqui-Brasil (Fig. 16a). Separados por fossas geossinclinais até o início do Proterozoico
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(Fig. 16b), estes blocos siálicos em deriva teriam uma interação inicial com um quinto maciço, o
Aqui-África, o que resultaria na Orogenia Huroniana ao final do Proterozoico Inferior. Ela afetaria as
rochas Minas e, nos seus estágios finais, criaria antefossas nas quais se depositaria mais tarde a Série
Itacolomi (Fig. 16c). Ao final do Proterozoico Médio, durante Orogenia Penoqueana, ocorreria a colisão entre o Arqui-Brasil e Arqui-África e todos os demais maciços siálicos (Figura 16d). O Diastrofismo Caledoniano, do final do Siluriano, reativaria todas as estruturas anteriormente formadas e promoveria a deformação das rochas da Série Bambuí, depositadas na Bacia do São Francisco.

Figura 15 - Expressão em mapa e em seções da coroa e setor norte da Nappe Curral, a inferior,
segundo Endo et al. (2005, Fig. 3 p. 282).
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Figura 16 - Ilustração de estágios da evolução geotectônica da região central de Minas Gerais de
acordo com Guimarães (1951, Prancha 2, Figs. 3,4 e 5). a) Blocos siálicos constitutivos
do substrato do território brasileiro e da África Ocidental e sua provável situação no alvo
recer do Paleoproterozoico. b) Seção representativa da bacia formada entre os maciços
arqueanos Arqui-Brasil e Arqui-África durante o Algonquiano Inferior (isto é, início da Era
Paleoproterozoica), na qual se depositaram os sedimentos da Série Minas. c) Inversão
inicial da bacia durante a Orogenia Huroniana, ocorrida ao final do Proterozoico Inferior.
d) Colisão penoqueana ocorrida ao final do Proterozoico Médio.

Resultados do convênio DNPM-USGS
A interpretação geotectônica produzida ao final do projeto fundamentou-se exclusivamente
no modelo geossinclinal e não foi acompanhada de ilustrações. Uma vez definidas as series Rio
das Velhas, Minas e Itacolomi, Barbosa (1961, 1968) conjectura sobre os seus significados tectônicos. Dorr (1969) vê a primeira unidade e, em conjunto, as duas últimas como representantes de
dois ciclos geossinclinais superpostos, separados por um grande intervalo de tempo. De acordo
com o autor, os grupos Nova Lima e Maquiné teriam sido depositados em uma bacia eugeossinclinal,
inicialmente preenchida pela assembleia flysch do Grupo Nova Lima, caracterizada por importante
contribuição vulcânica e, provavelmente, derivada de um arco insular. Sucederia então a deposição
dos sedimentos molássicos, aluminosos e quartzosos do Grupo Maquiné, cujas fontes deveriam
ser rochas graníticas profundamente intemperizadas. O primeiro ciclo geossinclinal se encerraria
com a “orogenia pós-Rio das Velhas”, cuja polaridade seria de oeste para leste, e que teria sido
assistida por magmatismo granítico datado em 2.430 Ma e metamorfismo, presumivelmente, de
baixo grau.
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Para Dorr (1969), a quase totalidade da Série Minas registraria a sedimentação em plataforma estável, pontuada por eventos transgressivos e regressivos e em ambiente oxidante, contrastante com o dominantemente redutor característico do tempo Rio das Velhas. Porém, ao tempo da
Formação Sabará, a plataforma seria abruptamente incorporada a uma bacia geossinclinal e passaria a ser preenchida por sedimentos flysch, com contribuição vulcânica e, provavelmente, derivados de fontes posicionadas a sudeste. Após considerável soerguimento e erosão no ambiente
geossinclinal, sobreviria a sedimentação molássica da Série Itacolomi, alimentada por fontes localizadas a sudoeste e oeste.
A orogenia pós-Itacolomi, de grande intensidade e responsável configuração final do arcabouço tectônico da região, seria também acompanhada de magmatismo granítico desde suas fases
iniciais, bem como por dois episódios metamórficos: um registrado por auréolas em torno dos
corpos graníticos e outro de abrangência regional. Ambos atingiram as condições da fácies anfibolito.

Modelos pós-Convênio DNPM-USGS
Um primeiro ensaio de aplicação da Tectônica de Placas ao QFe foi feito por Drake &
Morgan (1980) no artigo intitulado “Precambrian Plate Tectonics in the Brazilian Shield –
Evidence from Pre-Minas Rocks of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais”. Apesar do título, o
artigo consiste somente na interpretação que os autores fazem das rochas máficas e ultramáficas da
Série Rio das Velhas como uma assembleia ofiolítica. Para eles, estas rochas teriam sido obduzidas
e lançadas sobre rochas graníticas e gnáissicas da região, entendidas como o embasamento, e não
como intrusões. Desta forma, estaria, segundo os autores, registrada operação da tectônica de
placas na região.
Ladeira (1980) postula um modelo geotectônico para a evolução do Greenstone Belt Rio das
Velhas, o qual consiste na geração, preenchimento e inversão orogênica de um rifte formado sobre
crosta continental extremamente atenuada e posicionado em área adjacente a um centro vulcânico.
O cenário proposto, semelhante ao vislumbrado por Dorr (1969), lembra em muitos aspectos o de
um arco magmático em associação com uma bacia de retro-arco. A zona axial do rifte seria o
centro de injeção e acumulação inicial das vulcânicas ultramáficas e máficas características do
grupo, sucedidas pelas vulcânicas ácidas, piroclásticas, sedimentos químicos e, finalmente, pelas
rochas terrígenas da porção superior do Grupo Nova Lima e do Grupo Maquiné (Fig. 17), estes
depositados após cessada a atividade vulcânica o todo sistema ter sido soerguido. A história ao
tempo pré-Minas, isto é, durante o Arqueano, se encerraria com deformação compressional, metamorfismo nas condições da fácies xisto verde e alojamento de corpos graníticos. Ladeira et al.
(1983) modificam alguns aspectos do modelo anteriormente descrito para enfatizar a intrusão de
grandes volumes de plútons sódicos na crosta siálica primitiva nos estágios iniciais do desenvolvimento do sistema (Fig. 17).
Romano (1992) observa diferenças fundamentais entre as sucessões arqueanas expostas das
regiões de Itatiaiuçu e Mateus Leme-Pitangui e as demais do de QFe. O autor sugere que a evolução geotectônica destes terrenos tenha-se dado de acordo os seguintes passos principais: i) acumulação das unidades vulcanossedimentares em bacias de retro e ante-arco, desenvolvidas sobre um
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Figura 17 - Cartoon ilustrativo dos estágios finais de evolução do Cinturão de Rochas Verdes Rio das
Velhas por Ladeira et al. (1983, Fig. 8, p. 165). a) Bacia Rio da Velhas desenvolvida sob
crosta siálica estirada, que recebeu, inicialmente derrames de rochas máficas e ultramáfi
cas, além de intrusões de granitoides sódicos em seu substrato. b) Etapa de inversão da
bacia com deformação e metamorfismo da sequência em condições da fácies xisto verde
a anfibolito, em evento tectônico cuja idade mínima os autores estimaram em 2.700 Ma.

núcleo continental correspondente a região entre Mateus Leme e Pitangui, o qual estaria separado
de um maciço continental exposto na região de Itatiaiuçu por um oceano restrito; ii) convergência
e colisão entre estes dois núcleos causariam a obducção do substrato oceânico e seu lançamento
em direção ao sul por sobre o bloco de Itatiaiuçu. Este processo teria ocorrido entre 2.750 Ma e
2.590 Ma.
Para a evolução paleoproterozoica do QFe, Alkmim & Marshak (1998) apresentam um
modelo ilustrado pelo cartoon da Figura 18. Entre 2.600 Ma e 2.400 Ma, desenvolver-se-ia a bacia
de margem passiva Minas, a qual receberia a sedimentação dos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira e
Piracicaba. As porções distais do oceano a ela adjacente encontravam-se em subducção sob um
arco insular, já aderido a uma massa continental. A convergência e interação inicial entre estes elementos a aproximadamente 2.100 Ma propiciaria a deposição da sucessão flysch Grupo Sabará em
uma bacia oceânica residual, seguida da sua propagação no sentido do antepaís. A colisão e consequentemente fechamento final da bacia oceânica, levaria ao desenvolvimento de um edifício orogênico e avanço do front de empurrões e dobras em direção ao antepaís assistida por metamorfismo regional. Por volta de 2.095 Ma, o sistema entraria colapso distensional e o seu abatimento
levaria a formação de domos no substrato de gnaisses e granitoides, como descrito na seção anterior. Em bacias interdômicas ter-se-ia a deposição dos sedimentos molássicos do Grupo Itacolomi.
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Os autores entendem que esta evolução refletiria a geração de um sistema orogênico transamazônico na margem de um núcleo arqueano representado pelo segmento de orientação NS do Cráton
do São Francisco (Fig. 18). Tal sistema constituiria o substrato da zona orogênica brasiliana que
ocupa a margem leste do cráton – o Orógeno Araçuaí (Pedrosa Soares et al. 1992, 2001) – e teria
continuidade na porção leste do Estado da Bahia, então caracterizada como domínio transmazônico por Figueiredo (1989), Sabaté et al. (1990), Barbosa (1993), Ledru et al. (1994, 1996).

Figura 18 - a) Modelo geotectônico do desenvolvimento do orógeno transmazônico a partir de coli
são e inversão da bacia margem passiva Minas, representada em cinco estágios por
Alkmim & Marshak (1998, Fig. 14, p. 49). b) Situação do Quadrilátero Ferrífero na zona
limítrofe entre o Cráton do São Francisco e a Faixa Araçuaí e sua participação no orógeno
paleoproterozoico, que constitui o embasamento do domínio brasiliano e teria continui
dade no leste baiano Alkmim & Marshak 1998, Fig. 15, p. 51).

Baltazar & Zuchetti (2007) apresentam um modelo geotectônico para a evolução do Greenstone
Belt Rio das Velhas, o qual prevê uma evolução a partir de um rifte continental que evolui para
uma bacia oceânica, nos seus primeiros estágios, entre 2.800 Ma e 2.780 Ma. Sistemas de subducção ativos em margem continental e em domínios intra-oceânicos gerariam arcos magmáticos e
bacias que, após convergência, colidiriam por volta de 2670 Ma.
Em uma síntese da geologia do QFe, Farina et al. (2016) apresentam um modelo geotectônico para a história Meso-Neoarqueana da região, que envolve três estágios principais (Fig. 19).
No Evento Rio da Velhas I (sensu Lana et al. 2013), entre 2.920 Ma e 2.850 Ma, formar-se-iam, após
acreção de vários arcos insulares, os gnaisses TTG dominantes nos complexos metamórficos, bem
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Figura 19 - Modelo geotectônico em três estágios para a evolução do Supergrupo Rio das Velhas
entre o final da Era Mesoarqueana e a segunda metade da Era Nearquena por Farina et
al. (2016, Fig. 11, p. 18)
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com as unidades ultramáficas e máficas basais do Supergrupo Rio das Velhas. Durante o Evento
Rio das Velhas II (sensu Lana et al. 2013), entre 2.800 Ma e 2.750 Ma, após considerável crescimento crustal, ter-se-ia o desenvolvimento de um arco continental e desenvolvimento de bacias
associadas, nas quais se depositaria a seção de rochas vulcanossedimentares do Grupo Nova Lima.
Mistura de magmas de derivação continental e fusão parcial da crosta oceânica daria origem a granitoides de médio-K característicos deste intervalo. O Evento Mamona, entre 2.760 Ma e 2.680
Ma, seria marcado colisão entre massas continentais e teria como consequências a formação de
magmas graníticos sin-colisionais de alto-K, deformação e metamorfismo das rochas do Grupo
Nova Lima e acumulação das molassas do Grupo Maquiné em bacia de retro-arco convertida em
antepaís, tal como postulado por Moreira et al. (2016).
Os estudos conduzidos no Cinturão Mineiro desde sua definição por Teixeira & Figueiredo
(1991) - Noce et al. 2000, Campos & Carneiro 2008, Ávila et al. 2010, 2014, Seixas et al. 2012,
2013, Teixeira et al. 2015, Barbosa et al. 2015 -, em conjunto com o entendimento obtido por
Noce et al. (2007) para o Complexo Mantiqueira, resultaram em um novo panorama geotectônico
do Paleoproterozoico na porção sul do Cráton do São Francisco, com repercussões no QFe.
Levando em consideração este novo quadro e resultados de determinações de idades de metamorfismo obtidas em titanitas e monazitas extraídas das rochas dos complexos gnáissicos do QFe,
Aguilar et al. (2017) reveem o modelo geotectônico proposto por Alkmim & Marshak (1998). Tal
como ilustrado pela Figura 20, a evolução envolveria a formação, na margem do protocráton São

Figura 20 - a) Modelo geotectônico da evolução do orógeno transmazônico a partir de colisão e
inversão da bacia margem passiva Minas em quatro estágios por Aguillar et al. (2017,
Fig. (1998, Fig. 8, p. 108), no qual é incluída a geração do arco magmático Mantiqueira
na margem franciscana. b) Tentativa de reconstrução do cenário pós-colisional do evento
transmazônico, no qual estariam envolvidos o arco Mantiqueira na margem do paleoconti
nente São Francisco (Bloco do Gavião), os terrenos juvenis do Cinturão Mineiro (M) e
Juiz de Fora (JF), além dos microcontinentes Serrinha (S), Jequié (J) e Itabuna-Salvador
-Curaçá (IB) do leste baiano (Aguillar et al. 2017, Fig. 10, p. 111).
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Francisco, de um arco magmático continental, representado pelo Complexo Mantiqueira (Noce
et al. 2007). A história proposta teria como clímax a colisão entre os núcleos arqueanos dos crátons
do São Francisco e do Congo, e formação de um grande sistema orogênico. Separaria estes núcleos
um oceano no qual estavam instalados arcos intra-oceânicos representados pelo complexo Juiz de
Fora (Machado et al. 1996; Heilbron et al. 1997, 2010; Noce et al. 2007) e o terreno juvenil do
Cinturão Mineiro. Neste cenário, o QFe estaria situado no domínio de retro-arco/antepaís, e receberia nos estágios sin- e pós-colisional os sedimentos do Grupo Sabará e Itacolomi, respectivamente. Vale mencionar que uma questão ainda não resolvida neste panorama do extremo sul do
Cráton do São Francisco e sua margem é a relação entre o arco continental Mantiqueira e o sistema
de arcos juvenis do Cinturão Mineiro, bem como a relação deste com o arco Juiz de Fora (Alkmim
& Teixeira 2017).

Comentário final
O que está sintetizado nas seções anteriores cobre dois séculos de investigações científicas no
QFe. O exame destes estudos nos oferece um panorama da evolução da prática geocientífica no
Brasil, que, por sua vez, reflete de perto os avanços experimentados pelas geociências no plano
mundial. Apesar de todo o conhecimento adquirido, muito ainda há por investigar e os modelos
evolutivos propostos carecem de testes para sua comprovação. Vale, porém, reafirmar que o registro geológico do QFe, que cobre o intervalo entre o final do Paleoarqueano e o Paleoproterozoico,
tem um grande potencial de revelações de feições e processos de abrangência regional e global
ainda desconhecidos.
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1 - Introdução
Em 1969, há cinquenta anos, John Van Nostrand Dorr II e sua equipe estabeleceram um
novo marco na geologia pré-cambriana do Brasil ao sintetizar os resultados do mapeamento geológico em escala 1:25.000 do Quadrilátero Ferrífero (QFe) na magistral publicação intitulada
“Physiographic, Stratigraphic and Structural Development of the Quadrilátero Ferrífero, Minas
Gerais, Brazil”. Este trabalho foi desenvolvido por meio de um convênio entre o Departamento
Nacional da Produção Mineral (DNPM) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Em
pouco menos de duas décadas (1946-1962), foi realizado o mapeamento geológico de 42 quadrículas em escala 1:25.000, equivalente a uma área de aproximadamente 7.000 km2, além da consolidação de um mapa geológico integrado em escala 1:150.000. Este projeto possibilitou um grande
avanço no conhecimento geológico de uma das províncias minerais de ouro, ferro e manganês
mais importantes do mundo. Dentre as pesquisas anteriores, destacam-se as de Derby (1906),
Harder & Chamberlin (1915), Guimarães (1931), Moraes (1932), Lacourt (1936), Moraes &
Barbosa (1939), Barbosa (1949), entre outros.
Desde então, os estudos evoluíram nas mais variadas escalas e áreas do conhecimento. Em
linhas gerais, a cartografia geral das unidades estratigráficas do Supergrupo Minas não sofreu
mudanças significativas em sua região central, exceto nas porções oriental e meridional do QFe
(Endo et al. 2019a,b). O Supergrupo Rio das Velhas foi cartografado em escala 1:25.000 (Baltazar
& Silva 1996, Zucchetti & Baltazar 1998). A concepção estratigráfica desta unidade arqueana
mudou com a descoberta de uma unidade vulcânica ultramáfica basal, o Grupo Quebra Osso, proposto por Schorscher (1976, 1978), o qual caracterizou como um terreno do tipo greenstone belt.
Esta proposta mudou o paradigma da exploração mineral no QFe. Estudos geocronológicos posteriores permitiram caracterizar e refinar a sucessão estratigráfica e litodêmica de seu conteúdo
litoestratigráfico (Machado et al. 1992 e 1996, Noce 1995, Noce et al. 1998 e 2005, Hartmann et
al. 2006, Lana et al. 2013, Farina et al. 2015, Dopico et al. 2019).
Entretanto, é no âmbito dos modelos estruturais e tectônicos do QFe que residem as maiores
controvérsias. Muitos pesquisadores foram atraídos para estudar a sua configuração quadrangular,
que contém megadobras com eixos dispostos em todos os quadrantes (NE-SW, N-S, NW-SE e
E-W), segundo a concepção de Dorr (1963). Não há ainda uma convergência em termos da sua
evolução estrutural (Guimarães 1951, Dorr 1969, Pires 1979, Endo 1988, Marshak & Alkmim
1989, Chemale et al. 1992 e 1994, Marshak et al. 1992, Endo 1997, Alkmim & Marshak 1998,
Almeida 2004, Endo et al. 2005).
Este trabalho foi elaborado para celebrar o cinquentenário de publicação da obra monumental de Dorr (1969). Ele descreve e incorpora novos dados sobre a estratigrafia e a geologia estrutural de uma área para além dos limites originalmente definidos por Dorr e colaboradores. Ele consolida os resultados de mapeamentos geológicos em escala 1:10.000, realizados nos últimos 20 anos
pelo Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, com o
objetivo de esclarecer os aspectos ainda pendentes e duvidosos que não foram solucionados no
magistral trabalho de Dorr, alguns dos quais ainda persistem, apesar dos estudos subsequentes conduzidos por inúmeros pesquisadores. As coordenações dos trabalhos de cartografia foram conduzidas por I. Endo, A. Danderfer Fº, C. J. S. Gomes, M. A. Carneiro, H. A. Nalini Jr., M. A. Martins
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Neto, L. A. R. Seixas, M. T. de F. Suita, P. de T. A. Castro, F. F. de Alkmim, F. Chemale Jr. e M. de
S. Martins, além da compilação de mapas geológicos e produtos de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação da UFOP, UFMG, UFRJ, USP e UnB, bem como de projetos de convênios de mapeamentos geológicos celebrados entre a UFOP e as mineradoras Vale,
CSN, Gerdau, MBR e Ferteco. São incorporados aqui novos dados, de uma área superior a 70% do
QFe, além da expansão de uma faixa a sul e a leste, com o objetivo de melhor compreender a
conexão com os terrenos afetados pela deformação de idade neoproterozoica-cambriana.
O objetivo do presente capítulo é fornecer uma atualização do estado da arte da cartografia
geológica, da estratigrafia e da geologia estrutural dos complexos metamórficos arqueanos e
metassedimentares arqueanos e paleoproterozoicos, constituintes do QFe. Tópicos como os
recursos minerais e naturais, geomorfologia, geoquímica das formações ferríferas bandadas,
geologia do cenozoico e novas fronteiras de exploração são abordadas em outros capítulos deste
livro.

2 - Estratigrafia
O QFe (Fig. 1) é constituído por unidades litodêmicas e litoestratigráficas do Arqueano, do
Paleo-Mesoproterozoico e do Cenozoico (Fig. 2), a saber:
i) Complexos Metamórficos, constituídos de gnaisses bandados ou não, migmatitos, granitoides, anfibolitos e corpos máficos/ultramáficos;
ii) Supergrupo Rio das Velhas, constituído por rochas metassedimentares clásticas e químicas, metavulcanoclásticas e por rochas metavulcânicas félsicas, máficas e ultramáficas;
iii) Supergrupo Minas, constituído por rochas metassedimentares clásticas e químicas;
iv) Supergrupo Estrada Real, constituído por rochas metassedimentares clásticas e químicas e
por rochas metavulcânicas félsicas, máficas e ultramáficas;
v) Grupo Barbacena, constituído por rochas metassedimentares clásticas e químicas e por
rochas metavulcânicas máficas e ultramáficas;
vi) Supergrupo Espinhaço, constituído majoritariamente por metarenitos e metaconglomerados;
vii) Unidades sedimentares, correspondentes às coberturas do Paleógeno ao Holoceno, constituídas por sedimentos terrígenos.
Além disso, inclui-se no mapa do QFe o Grupo Barbacena e as suítes intrusivas máfica/ultramáfica Paraopeba e Santa Cruz (Carneiro 1992), Santa Rita de Ouro Preto e Catas Altas da
Noruega (Endo et al. 2019b) e Pedro Lessa (Heineck et al. 2003), as quais são de diferentes gerações, composições e orientações, ocorrendo ainda pequenos corpos de granitoides, aplitos e veios
pegmatíticos.
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Figura 1 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al. 2019a).

2.1 - Complexos Metamórficos
Macroscopicamente, os complexos metamórficos (Fig. 2) são constituídos por ortognaisses
bandados, contendo localmente corpos de anfibolitos, ortognaisses finamente laminados, migmatitos, corpos intrusivos de granitoides leucocráticos, veios aplíticos e diques máficos de diferentes
gerações (Guimarães et al. 1967, Herz 1970, Cordani et al. 1980, Gomes 1986, Carneiro 1992,
Schorscher 1992, Noce 1995, Endo 1997, Lana et al. 2013, Farina et al. 2016).
Os gnaisses bandados exibem uma alternância de bandas leucocráticas e meso a melanocráticas, espessuras variáveis de milimétrica a centimétrica, apresentando, por vezes, injeções leucocráticas e bandas anfibolíticas. Apresentam-se dobrados, com as bandas leucocráticas e mesocráticas
exibindo uma foliação gnáissica plano-axial de dobras transpostas. Nas bandas melanocráticas, a
xistosidade tende a se paralelizar ao bandamento gnáissico. Os domínios migmatíticos definem as
zonas de charneiras antiformais de dobras regionais (Endo et al. 2019b).
Datações recentes realizadas nesses complexos permitiram identificar a atuação de quatro
eventos tectono-magmáticos do Arqueano no QFe entre 3.220 Ma e 2.680 Ma, denominados (do
antigo para o mais velho) de Santa Bárbara, Rio das Velhas (I e II) e Mamona (Lana et al. 2013,
Romano et al. 2013, Farina et al. 2015). O evento magmático mais antigo encontra-se preservado
no Complexo Metamórfico Santa Bárbara, com idade entre 3.220 Ma e 3.200 Ma, constituindo a
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| 75

76 | O Quadrilátero Ferrífero: avanços do conhecimento nos últimos 50 anos
crosta paleoarqueana do QFe. A manifestação magmática do evento Rio das Velhas I ocorreu entre
2.930 e 2.850 Ma, e o do evento Rio das Velhas II, entre 2.800 e 2.760 Ma. Os plútons Caeté e
Samambaia, de idade 2.770 Ma (Machado et al. 1992), registram a atuação do último evento
metamórfico Neoarqueano no QFe, ocorrido durante o segundo evento Rio das Velhas (evento II).
Após este evento metamórfico regional de fácies anfibolito, o QFe foi submetido a um novo evento
magmático generalizado entre 2.750 Ma e 2.680 Ma, que foi acompanhado pela intrusão de plútons, veios e diques.

2.2 - Supergrupo Rio das Velhas
Dorr et al. (1957) e (Dorr 1969) estabeleceram a clássica divisão do Supergrupo Rio das
Velhas nos grupos Nova Lima (inferior) e Maquiné (superior). O Grupo Nova Lima é sobreposto
pelo Grupo Maquiné em contato gradacional a discordante (Gair 1962). A sua base não é reconhecida no QFe. O Grupo Nova Lima é constituído, principalmente, por intercalação de rochas de
origem sedimentar e vulcânica que, com a imposição de uma forte deformação cisalhante e ação
de processos hidrotermais, foram transformadas em xistos, xistos cloríticos e filitos. Ocorrem,
ainda, de forma subordinada e descontínua, camadas ou lentes de filitos grafitosos, formações ferríferas, dolomitos e quartzo-ankerita xisto (Lapa Seca), metagrauvacas e quartzitos. A Lapa Seca é
a rocha hospedeira do depósito aurífero de Morro Velho (Dorr 1969, Vial et al. 2007).
O Grupo Maquiné corresponde à unidade molássica constituída por duas formações: Palmital
(inferior) e Casa Forte (superior). A Formação Palmital é composta por sericita filito, quartzo-clorita xisto e xistos, sendo sobreposta pela Formação Casa Forte, composta de quartzitos, metaconglomerados e metadiamictitos. No vale do Rio das Velhas, o Grupo Maquiné se acunha para
sudeste, sendo na região recoberto por xistos e filitos do Grupo Nova Lima em contato, aparentemente, gradacional, com espessura estimada em 3.400 m. Angeli (2015) caracterizou a conexão da
faixa Maquiné do vale do Rio das Velhas com a faixa Maquiné do vale do Rio Conceição, demonstrando que ambas as faixas compõem os flancos de uma megadobra reclinada, com a zona da charneira sendo fortemente dobrada e exposta na serra do Batatal. Angeli (2015) propõe denominar
Formação Serra do Coqueiro, do Grupo Maquiné, a uma faixa de quartzitos laminados, que ocorre
na serra do Batatal e continua no flanco ocidental da serra do Caraça em discordância angular com
os quartzitos da Formação Moeda.
A sucessão de rochas do Supergrupo Rio das Velhas forma uma típica sequência arqueana do
tipo greenstone belt, caracterizada por um conjunto de litofácies em associação (da base para o
topo) de rochas metavulcânicas máfica-ultramáficas e félsicas, metavulcanoclásticas, metavulcanossedimentar química, metassedimentar clástica marinha e metassedimentar costeiro (Zucchetti
et al.1998, Baltazar & Pedreira 1998, Baltazar & Zucchetti 2007). Estas unidades foram previamente inseridas nos grupos Nova Lima e Maquiné por Dorr (1969) e mais tarde Schorscher (1979)
propõe a designação de Grupo Quebra Osso ao conjunto de rochas vulcânicas ultramáficas, que
ocorrem na borda leste do QFe. Endo et al. (2019a,b) adotam a distribuição de associações de litofácies com base na ambiência tectonossedimentar, proposta por Baltazar & Pedreira (1998) e Baltazar & Zucchetti (2007), sendo agrupadas (da base para o topo) em: Grupo Quebra Osso, consti-
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tuído pela associação de rochas metavulcânicas máfica-ultramáficas e félsicas; Grupo Nova Lima,
constituído pelas associações metavulcanossedimentar química, metavulcanoclásticas, metassedimentar clástica marinha e o Grupo Maquiné, constituído pela associação metassedimentar não-marinha.

2.3 - Supergrupo Minas
Endo et al. (2019a) propõem uma nova subdivisão das unidades paleoproterozoicas do QFe
nos supergrupos Minas e Estrada Real. O Supergrupo Minas possui idade paleoproterozoica e dispõe-se em discordância sobre o Supergrupo Rio das Velhas (Dorr 1969). A deposição das unidades
do Supergrupo Minas se deu entre 2.584 +/- 10 Ma (Hartmann et al. 2006) e 2.420 +/- 19 Ma
(Babinski et al. 1995).
O Supergrupo Minas é composto, da base para o topo, dos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira
e Piracicaba, constituindo uma sucessão continental-marinha de pelo menos 3.424 m de espessura
(Dorr 1969) e representa um dos estágios de evolução de uma bacia de margem passiva (Alkmim
& Martins Neto 2012).
Os grupos Tamanduá (Simmons & Maxwell 1961, Dorr 1969) e Caraça (Dorr et al. 1957)
são constituídos predominantemente por psamitos e, subordinadamente, por pelitos e conglomerados aluviais a marinhos (Dorr 1969), os quais registram a fase rifte e a transição para o desenvolvimento da margem passiva (Renger et al. 1995; Alkmim & Marshak 1998). O Grupo Tamanduá
consiste, da base para o topo, em um espesso pacote (1.037 m) (Dorr 1969) de quartzitos, ortoquartzitos, quartzitos com lâminas ferruginosas, xistos quartzosos e argilosos da Formação Cambotas (inferior) e de xistos filíticos e quartzosos, xistos ferruginosos e formação ferrífera dolomítica da Formação Morro Grande (superior) (Endo et al. 2019b). O Grupo Caraça consiste,
predominantemente, da base para o topo, de quartzitos, quartzitos sericíticos, filitos e metaconglomerados da Formação Moeda (inferior) com 500 m de espessura (Dorr 1969). A Formação Batatal
(Maxwell 1958), com um pacote de 700 m de espessura (Dorr 1969), é constituída de filitos e,
subordinadamente, por formações ferríferas bandadas, metacherts, filitos grafitosos e mármores
dolomíticos.
O Grupo Itabira (Dorr et al. 1957) é constituído de 1.100 m de rochas metassedimentares
marinhas (Dorr 1969) e representa o registro integral da bacia de margem passiva (Alkmim &
Marshak 1998). Consiste em itabiritos, itabiritos dolomíticos, itabiritos anfibolíticos e, subordinadamente, de filitos, quartzitos e mármores da Formação Cauê (Fig. 3a,b) com espessura de 350 m.
É sobreposta por mármores dolomíticos, filitos dolomíticos, dolomitos ferruginosos, filitos e itabiritos da Formação Gandarela ((por exemplo Dorr 1958, Spier et al. 2007).
O Grupo Piracicaba (Dorr et al. 1957), com 1.280 m de espessura de rochas metassedimentares marinhas, é constituído de quatro formações (da mais antiga para a mais nova): Cercadinho,
Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. A Formação Cercadinho é constituída de quartzitos ferruginosos, filitos prateados e, subordinadamente, por dolomitos, xistos sericíticos e metaconglomerados,
sendo sobreposta em contato gradacional por filitos, filitos dolomíticos, metassiltitos, dolomitos
quartzosos e argilosos da Formação Fecho do Funil. Completam o grupo os ortoquartzitos da Formação Taboões e os filitos grafitosos, filitos e xistos (subordinados) da Formação Barreiro.
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Figura 3 - Aspectos de campo de rochas do Quadrilátero Ferrífero. A) Bandamento composicional de
itabirito da Formação Cauê da Nappe Itabira-Rio Piracicaba. Local: Sinclinório de Itabira;
B) Itabirito anfibolítico da Formação Cauê da Nappe Curral. Local: Serra da Moeda;
C) Ortoquartzito da Formação Florália, Supergrupo Estrada Real. Local: Cláudio Manoel;
D) Detalhe textural do ortoquartzito granular grosso.

2.4 - Supergrupo Estrada Real
A designação Estrada Real provém da redefinição do Grupo Sabará de Almeida et al. (2005).
O Supergrupo Estrada Real é composto pelos grupos Sabará e Itacolomi, seguindo a proposição de
Teixeira da Costa (1961), e representa uma sucessão do tipo flysch e molassa sin-orogênicos de
pelo menos 3.625 m de espessura (Dorr 1969, Noce 1995, Reis et al. 2002). As rochas metassedimentares marinhas do Grupo Sabará e as continentais do Grupo Itacolomi encontram-se interdigitadas na região do pico do Itacolomi (Barbosa 2018), contrariamente ao que foi proposto por Barbosa (1961), em que os filitos do Sabará sotopostos aos quartzitos Itacolomi cavalgam o Grupo
Itacolomi. A provável idade de deposição destas unidades é fornecida por seus zircões detríticos
com idades de 2.125 +/– 4 Ma para o Grupo Sabará e de 2.059 +/- 58 Ma para o Grupo Itacolomi
(Machado et al. 1996), que as posicionam por volta de 2.100 Ma. Adicionalmente, Endo et al.
(2019a,b) formalizaram a proposta de duas novas unidades litoestratigráficas, as formações
Córrego do Germano na base do Grupo Sabará e Florália na base do Grupo Itacolomi.
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O Grupo Sabará (Gair 1958) é composto pelas formações Saramenha (Almeida et al. 2005),
Córrego do Germano (Endo et al. 2019a,b) e Catarina Mendes (Freitas 2019, Freitas et al 2019,
Freitas et al. em prep.), as quais ocorrem em todo o QFe. A espessura desta unidade é de 1.750 m
na seção tipo em Sabará. Dorr (1969) estimou uma espessura de 3.500 m, porém, no seu cálculo
não considerou que o Grupo Sabará, na localidade tipo, está dobrado e forma o sinclinal Mangabeiras (Endo et al. 2019a,b). A Formação Saramenha é constituída, principalmente, por clorita
xistos, mica xistos com intercalações de metagrauvacas, quartzitos e formação ferrífera bandada.
Na região de Ouro Preto, esta formação possui uma espessura mínima de 978 m (Gomes Jr. 2002,
Almeida et al. 2005), sendo constituída por xistos quartzosos, clorita xistos, metapelitos, metassiltitos, filitos grafitosos e lentes de dolomito, metarritmitos com clastos de granitoides, quartzitos
ferruginosos e dolomito, metadiamictitos com clastos de granitoides, metachert e formação ferrífera. São frequentes clastos de dimensões de seixos a calhaus. Contém, subordinadamente, metavulcânicas félsicas (Noce 1995) e metavulcânicas ultramáficas (Endo et al. 2019b). Pomerene
(1964) descreve o contato com as unidades do Grupo Piracicaba como estruturalmente concordante e gradacional, localmente, e, em outras áreas, como sendo marcado por uma discordância
erosiva (Simmnons 1968). Pires (1979) e Endo et al. (2019b) descrevem na serra do Curral a presença da falha do Curral no contato entre as unidades dos grupos Sabará e Piracicaba e a falha
Mário Campos entre o Grupo Sabará e o Complexo Metamórfico Belo Horizonte. Já na borda leste
do QFe, nos sinclinais Santa Rita e Dom Bosco, esse contato não está exposto adequadamente para
a sua caracterização. Entretanto, segundo a cartografia geológica (Maxwell 1960, Barbosa 1969ab)
mostra que a unidade basal, a Formação Córrego do Germano, se encontra tectonicamente bastante
afetada por dobramentos e falhamentos reversos.
A Formação Córrego do Germano é a unidade basal do Grupo Sabará, sendo constituída
essencialmente de formação ferrífera bandada do tipo granular e quartzitos ferruginosos. Foi descrita por Gair (1958) como uma formação ferrífera lenticular com laminação mal definida, interpretada como um metachert ferruginoso. Barbosa (1969a, b) descreve a ocorrência de extensas
camadas de quartzitos ferruginosos e itabiritos nas quadrículas de Ouro Preto e Mariana e Maxwell
(1960) descreve estas mesmas unidades na quadrícula de Santa Rita Durão. Estima-se para esta
formação uma espessura mínima entre 50 m a 100 m.
A Formação Catarina Mendes é a unidade de topo do Grupo Sabará, sendo constituída por
biotita-quartzo xistos, quartzitos e filitos. Esta unidade aflora no núcleo da Anticlinal de Mariana
em uma janela estrutural cuja idade é estimada em 2.114 +/– 5 Ma (Freitas et al. 2019, Freitas
et al. em prep.).
O Grupo Itacolomi compõe-se das formações Florália (inferior) e Pico do Itacolomi (superior). A Formação Florália, a unidade basal, consiste de ortoquartzitos (Fig. 3c,d), cuja ocorrência
se estende de Cláudio Manoel, passando por Florália e Rio Piracicaba, a leste de Itabira, e estendendo-se para NNE, para além das fronteiras do QFe, podendo ser observado até nas imediações
de Santa Maria de Itabira, perfazendo de forma descontínua uma extensão superior a 70 km. A
espessura varia de 80 m em Cláudio Manoel a 350 m em Santa Maria de Itabira. A Formação Pico
do Itacolomi corresponde aos quartzitos do Grupo Itacolomi de Dorr (1969). Consiste, predominantemente, de quartzitos com estratificação cruzada acanalada, marcada por trilhas de óxido
de ferro, metaconglomerados com seixos, calhaus e raramente matacões de veios de quartzo,
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quartzito, itabirito, filito e granito. Na localidade tipo, região do pico do Itacolomi, situado a sul de
Ouro Preto, o quartzito Pico do Itacolomi encontra-se interdigitado com filitos e xistos da Formação Saramenha, cuja espessura mínima é de 1.875 m (Barbosa 2018). O Grupo Itacolomi da região
da serra do Pires contém, adicionalmente, camada de formação ferrífera detrítica, que possui
espessura de algumas dezenas de metros e extensão de até 1,5 km.
As unidades do Grupo Barbacena, representadas por grafita xistos, gonditos, queluzitos,
metacherts, xistos manganesíferos, micaxistos, quartzitos feldspáticos, filitos com intercalações de
anfibolito e metaultramáficas, que ocorrem na porção meriodional do QFe são correlativas ao
Grupo Sabará (por exemplo Cabral et al. 2019).

2.5 - Suítes Intrusivas Máficas e Ultramáficas
As intrusões máficas e ultramáficas pós-Minas manifestam-se em todo o QFe, sendo que na
sua porção meridional, nos domínios do Complexo Metamórfico Santo Antônio do Pirapetinga
(Raposo 1991), concentra-se o maior número desses corpos intrusivos (Suita et al. 2007b, 2013;
Endo et al. 2019a,b).
A Suíte Santa Rita de Ouro Preto caracteriza-se pela manifestação de um magmatismo ultramáfico intrusivo nas unidades metassedimentares do Paleoproterozoico, representado por um batólito na região de Santo Antônio do Pirapetinga, e por vários stocks e por um enxame de diques com
extensões que variam de 2 km a 15 km (Endo et al. 2019a,b). Os corpos ultramáficos encontram-se
metamorfisados em fácies xisto-verde, indicados pela paragênese mineral com clorita ± serpentina
± talco ± tremolita ± carbonato (Gonçalves et al. 2011). Os diques possuem direção NW-SE,
espessuras métricas a decamétricas, com deformação cisalhante sinistral superimposta (Gonçalves
et al. 2011). As principais rochas metaultramáficas são o esteatito (pedra-sabão) e o serpentinito
(Jordt-Evangelista & Silva 2005). A primeira é amplamente extraída para a confecção de artesanatos e subordinadamente para uso na indústria de placas para revestimentos especiais e rochagem.
Na borda leste do QFe observa-se a ocorrência de diversos diques de rochas metaultramáficas de
direção NW-SE, seccionando rochas do Grupo Itacolomi, nas regiões de Camargos e Bento Rodrigues, e rochas do Supergrupo Minas, em Santa Rita Durão, Catas Altas, Morro de Água Quente e
em João Monlevade (Endo et al. 2019a,b), bem como os gnaisses do Complexo Metamórfico
Mantiqueira em Acaiaca e Barra Longa (Suita et al. 2009). Dorr (1969) atribuía uma idade pós-Minas à faixa de metaultramafitos da serra do Caraça. Foram observadas relações de intrusão nas unidades Minas em Fábrica Nova, Bento Rodrigues, Morro de Água Quente e em João Monlevade
(Endo et al. 2019a,b) e no batólito Alto Maranhão (Suita et al. 2006, 2007a).
A Suíte Catas Altas da Noruega corresponde à manifestação de um evento magmático de
natureza máfica pós-Suíte Santa Rita de Ouro Preto, formando um enxame de diques máficos
intrusivos nos xistos cloríticos do Grupo Sabará e nos ortognaisses do Complexo Metamórfico
Santo Antônio do Pirapetinga (Raposo 1991), incluindo também um corpo batolítico na região de
Catas Altas da Noruega. A direção preferencial dos diques é NW-SE e raramente NE-SW na região
meridional do QFe e E-W e N-S nos demais setores (Endo et al. 2019a,b). Os corpos máficos apresentam espessuras de alguns metros a dezenas de metros, e exibem comumente uma foliação de
cisalhamento bastante pronunciada na borda. A idade provável desta suíte é 1.714+/- 5 Ma, obtida
pelo método U/Pb em baddeleyíta (Silva et al. 1995).
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2.6 - Unidades Cenozoicas
Os principais depósitos sedimentares de idade cenozoica do QFe encontram-se restritos às
bacias do Fonseca (Gorceix 1884, Dorr 1969, Maxwell 1972), do Gandarela (Gorceix 1884) e do
Gongo Soco (Saadi et al. 1992, Maizatto 1993), sendo formalmente designadas, respectivamente,
por formações Fonseca (Dorr 1969, Maxwell 1972), Fazenda do Gandarela e Gongo Soco, estas
duas últimas propostas neste trabalho.
A Formação Fonseca (Gorceix 1884, Dorr 1969, Maxwell 1972) é uma unidade litoestratigráfica de aproximadamente 85 m de espessura, assentada nos gnaisses do Complexo Metamórfico
Santa Bárbara. É constituída, predominantemente, por argilitos, siltitos, arenitos, linhitos e conglomerados de origem flúvio-lacustre. A sedimentação teria ocorrido entre o Neoeoceno e Oligoceno
(Maizatto 2001).
A Formação Fazenda do Gandarela é constituída, predominantemente, por argilitos, arenitos
e linhitos recobertos por uma camada de argila avermelhada e canga, e está assentada na Formação
Gandarela (Gorceix 1884). Maizatto (2001) sugere que a sedimentação ocorreu entre Neoeoceno e
o Eomioceno e que as fácies sedimentares foram associadas a depósitos lacustres e de fluxos de
detritos. A espessura mínima do pacote sedimentar da bacia do Gandarela é de 125 m. Maizatto
(2001) identificou na referida bacia que a direção do aporte sedimentar durante o Neoeoceno foi de
sul para norte, e que durante o Oligoceno foi de NE para SW.
A Formação Chapada de Canga é uma unidade litoestratigráfica originalmente descrita como
Chapada de Canga por Dorr (1969) e depois definida como formação por Sant’anna (1994).
Encontra-se sobreposta à Formação Fonseca e é constituída por ortoconglomerados oligomíticos
contendo seixos de itabirito numa matriz ferruginosa fina, associados a depósitos de leques
aluviais (Sant’anna1994). Para Maizatto (2001), a idade máxima para esta unidade é neo-oligocênica.
A Formação Cata Preta (Castro & Ferreira 1997, Castro et al. 1998) é constituída por arenitos maciços de coloração avermelhada e diamictitos apresentando seixos subangulosos a subarredondados de filitos, quartzitos ferruginosos e quartzo de veio envolvidos por uma matriz argilosa
avermelhada relacionados a depósitos de leque aluvial. De acordo com estes autores, a Formação
Cata Preta encontra-se sobreposta pela Formação Chapada de Canga. Além disso, diversos depósitos isolados similares à Formação Cata Preta ocorrem no QFe, sendo coletivamente designados de
Depósitos Terrígenos (Endo et al. 2019a,b).
A Formação Gongo Soco consiste de um espesso pacote de sedimentos formados por fluxos de
detritos associados a leques aluviais, sendo dividido da base para o topo em cinco fácies: i) diamictitos com fragmentos de dimensões entre 1 cm e 8 cm de hematita, itabirito e quartzo, ii) brechas com
fragmentos de itabirito e hematita de dimensões que variam de 10 cm até 30 cm, iii) diamictitos com
fragmentos de itabirito com tamanhos entre 15 cm e 20 cm, dispersos em matriz argilosa, iv) arenitos
de granulação média e coloração amarelada; v) diamictitos com fragmentos de itabirito e hematitito e
matriz hematítica. Os sedimentos apresentam mergulhos entre 25º a 55º para SSE e são afetados por
estruturas como falhas inversas e normais e dobras de arrasto (Maizatto 1993).
Sant’anna (1994) descreve a ocorrência de falhas normais nos sedimentos da Formação Fonseca, indicando a atuação de eventos trativos de direções NE-SW e NW-SE e um novo evento trativo segundo as direções N-S e E-W, identificado nos ortoconglomerados da Formação Chapada de
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Canga. Maizatto (2001) descreve a ocorrência de um evento trativo sin-deposicional na Formação
Fazenda do Gandarela de idade oligocênica.
Canga
A canga é um aglomerado rochoso constituído principalmente de fragmentos de formação
ferrífera e subordinadamente de filito e quartzo cimentados por óxido de ferro. Distinguem-se
quatro tipos de canga: i) Canga Detrítica, contendo cerca de 20% a 80% de fragmentos detríticos
de formação ferrífera com pequena quantidade de quartzo, e que ocorre recobrindo principalmente
a Formação Cauê. O teor de ferro nesta canga varia entre 50% a 60% de Fe (por exemplo, Dorr
1969, Spier et al. 2019b); ii) Canga Estruturada, constituída essencialmente de blocos de formação
ferrífera autóctone com mínimo conteúdo de material detrítico cimentados por limonita (Endo
et al. 2019b); iii) Canga Química, corresponde a uma canga de baixo conteúdo de material detrítico e alto de limonita. Esta variedade apresenta em geral teores menores que 50% de ferro e raramente acima de 55%. A fração detrítica perfaz geralmente cerca de 5% a 10% em volume da
rocha, tendo comumente fragmentos menores que 1 cm (Dorr 1969) e, iv) Canga Rica é uma canga
constituída essencialmente de fragmentos de hematitito cimentados por limonita. O conteúdo em
ferro é geralmente cerca de 64%, podendo em muitos casos ser superior a 66%. Os fragmentos de
hematitito são angulosos ou arredondados e com tamanho que varia de seixo a bloco (Dorr 1969).
A componente detrítica da rocha é derivada em grande parte da Formação Cauê, e o ferro do
cimento limonítico foi dissolvido a partir da formação, durante o processo de intemperismo, transportado no estado ferroso, e redepositado na superfície ou próximo dela, onde o meio oxigenado
muda o estado de oxidação do ferro ferroso solúvel para ferro férrico insolúvel. Uma parte do ferro
é provavelmente transportada como colóide, e outra parte transportada como ferro férrico, e ambas
foram depositadas pela evaporação da água subterrânea perto da superfície durante a estação seca
(Simmons 1960, Dorr 1964).
Aluvião
Grandes acumulações de material aluvionar no QFe são incomuns, devido ao fato de que a
maioria dos canais de fluxo se encontrava bem acima dos níveis de base regionais. Entretanto, em
alguns canais, o gradiente de fluxo se torna muito baixo, possibilitando a formação de depósitos
aluvionares de areia e cascalho tanto no leito ativo dos rios, quanto em terraços antigos.
Elúvio/Colúvio
Depósitos elúvio-coluvionares ocorrem em todo o QFe, especialmente nas regiões elevadas
suportadas pela presença de formações ferríferas e quartzitos. Acumulações econômicas de minérios de ferro são encontradas de forma descontínua, geralmente nos sopés e flancos de serras, e
raramente em estruturas sinformais antigas. As unidades quartzíticas, especialmente as do Grupo
Itacolomi, são fontes para a formação de grandes depósitos de tálus como nas serras de Ouro
Branco e do Caraça e nos picos do Itacolomi e do Frazão.
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3 - Arcabouço estrutural
O arcabouço estrutural do QFe é caracterizado por dobras de várias gerações e estilos, associadas a diferentes fases e eventos tectônicos, que atuaram na região (Dorr 1969, Endo 1997,
Almeida et al. 2001, Almeida et al. 2002, Almeida 2004, Almeida et al. 2005). As dobras de escala
regional são (Fig. 4):


Nappe Curral com vergência para N-NE;



Sistema de Nappes Ouro Preto com vergência para S-SW;



Dobras da terceira geração resultantes de amplificação e ou redobramento.

O sistema de nappes do QFe, embora apresente vergências opostas, possui planos de simetria
similares (por exemplo, Turner & Weiss 1963, Ramsay 1967, Sander 1970, Díaz-Azpiroza et al.
2019), cujos polos, dados pela disposição da lineação de interseção entre a xistosidade principal e
o acamamento, se orientam em torno de 095/45 (Fig. 5). A lineação mineral, de estiramento mineral e de alongamento de seixos se orientam paralelamente à lineação de interseção e aos eixos de
dobras em todas as escalas, tanto na Nappe Curral quanto no Sistema de Nappes Ouro Preto. A
lineação de estiramento de seixos apresenta características de geometria prolata (Fig. 5) (Endo
1988, 1997 e 2003, Endo et al. 2005, Almeida et al. 2001, Almeida 2004, Almeida et al. 2005,
Piassa 2014, Rossi 2014, Rossi & Endo 2015, Angeli 2015, Madeira 2015, Piassa 2018, Barbosa
2018, Endo et al. 2019b).
O Sistema de Nappes Ouro Preto é produto de redobramento coaxial durante o evento Transamazônico, gerando uma xistosidade plano-axial S2 penetrativa e oblíqua ao acamamento (Figs.
5, 12) (Almeida 2004, Almeida et al. 2005, Piassa 2014, Rossi 2014, Barbosa 2018, Rossi et al.
2019, Endo et al. 2019b).

3.1 - Nappe Curral
A Nappe Curral é uma megadobra alóctone vergente para norte que domina o cenário estrutural da porção ocidental do QFe (Endo et al. 2005, Fig. 4), correspondendo à nappe expandida de
Pires (1979). A sequência Minas que se dispõe na serra do Curral, em posição estratigráfica invertida, representa o flanco inverso dessa nappe. O seu núcleo é ocupado pelas unidades do Supergrupo Rio das Velhas. Entre Casa Branca e Brumadinho, o núcleo da nappe está representado
pelos gnaisses Souza Noschese e Alberto Flores, que pela sua peculiaridade será designado de
anticlinal Bonfim. A zona da charneira da nappe Curral compreende a região da junção serra do
Curral-sinclinal Moeda, materializada pela anticlinal Curral cuja atitude axial é 120/30. O flanco
normal da nappe se encontra redobrado formando o sinclinal Moeda, o qual se estende continuamente desde Capão Xavier até as proximidades de Fábrica. A partir daí, para sul, ele se encontra
recoberto pela nappe Ouro Preto e por dobras subsidiárias. De Fábrica, o segmento correspondente
ao flanco leste do sinclinal Moeda, inflete-se para leste e passa a constituir o flanco sul da anticlinal de Mariana, e o flanco oeste inflete-se para sudoeste, o qual se estende até as imediações de
Lavras (Fig. 4).
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Figura 4 - Mapa esquemático de articulação do sistema de nappes do Quadrilátero Ferrífero e as
principais falhas/zonas de cisalhamento. Nappes: NC- Nappe Curral, NM- Nappe Maquiné,
NSR- Nappe Santa Rita, NIRP- Nappe Itabira-Rio Piracicaba, NOP- Nappe Ouro Preto.
Falhas: SB- São Bento, AQ- Água Quente, RP- Rio Piracicaba, IT- Itacolomi, Cr- Curral.
Zonas de cisalhamento: MB- Moeda Bonfim (descolamento basal da Nappe Curral), SVSão Vicente (descolamento basal do Sistema de Nappes Ouro Preto).

A xistosidade S1 encontra-se associada a dobras de variadas escalas, as quais se articulam
com a estrutura principal, que é a nappe Curral. Ocorrem em toda área dobras de ordens inferiores
com geometrias e escalas variadas, com perfis abertos a fechados, centimétricas a quilométricas,
ocorrendo, principalmente, nos itabiritos, mármores e dolomitos, onde sua geração foi favorecida
pelas propriedades reológicas destas rochas. Observa-se, localmente, a transposição do acamamento primário. Com base no ângulo inter-flancos, as dobras F1 apresentam estilos muito diversos, variando entre abertas e fechadas até apertadas ou isoclinais, dependendo da litologia envolvida na deformação. Nos mármores, dolomitos e itabiritos, por exemplo, há uma tendência destas
dobras estarem com perfis mais apertados e até isoclinal, exibindo menor comprimento de onda e
maior amplitude. Por outro lado, em litologias mais competentes, como em quartzitos, por exemplo, dominam dobras mais abertas e de maior comprimento de onda e menor amplitude. Em
termos de orientação, os eixos de dobras F1 tendem a apresentar caimentos para “E-NE”, mais precisamente para N075º a N090º, com caimentos variando entre 25º a 60º (Fig. 5). A superposição de
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Figura 5 - Diagramas de projeção estereográfica (hemisfério inferior) de acamamento (S0), xistosi
dade plano-axial (Sn), lineação de interseção entre S0xSn, eixos de dobra (B) e lineação
mineral/estiramento mineral da Nappe Curral e do Sistema de Nappes Ouro Preto.
N = Número de medidas, K = Parâmetro de forma, C = Parâmetro de consistência.
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outros eventos nas dobras F1 e na clivagem S1 pode afetar as orientações geométricas anteriores,
promovendo ampla dispersão dos elementos (planares e lineares) no diagrama estereográfico, ao
ponto do caimento dos eixos se posicionar em diversos quadrantes.
A relação entre o acamamento e a xistosidade S1 na serra do Curral, aliada aos critérios
geopetais de topo e base, é de flanco inverso ou vorticidade horária associada às dobras em padrão
“Z”, e na serra da Moeda a relação passa a ser de flanco normal com vorticidade anti-horária associada às dobras em padrão “S”. Devido ao fato de o flanco normal da nappe estar redobrado, formando o sinclinal Moeda, a vorticidade no flanco leste passa a ser horária, podendo estar associada
às dobras em padrão “Z”. Uma fase tectônica se superimpõe ao sinclinal Moeda, próximo à junção
com a serra do Curral, e inverte a vorticidade nos flancos leste e oeste do referido sinclinal.
As principais dobras de segunda ordem associadas à Nappe Curral são:


Anticlinal Bonfim;



Anticlinal Curral;



Sinclinal Moeda;



Sinclinal da Mutuca;



Anticlinal dos Fechos;



Anticlinal Catarina;



Sinclinal das Gaivotas;



Sinclinal Mangabeiras.

A anticlinal Curral representa a zona de charneira reliquiar da nappe Curral. Faz a conexão
entre o flanco inverso da nappe, formada pelas unidades Minas da serra do Curral, e o flanco
normal, pelas unidades do sinclinal Moeda. O traço axial daquela estrutura possui direção ENE-WSW e ocorre desde as cabeceiras do ribeirão Mutuca até a sudeste da serra do Rola Moça. A
extensão da anticlinal Curral para WSW se dá por meio da anticlinal Bonfim, cujo núcleo, ocupado
(no primeiro) pelos xistos do Supergrupo Rio das Velhas, é substituído pelos gnaisses Souza Noschese e Alberto Flores do domo de Bonfim. A zona de charneira da anticlinal Bonfim está representada por uma larga faixa do Gnaisse Souza Noschese, situada entre Casa Branca e Brumadinho.
A zona da charneira da nappe Curral é constituída por um conjunto de dobras, fora-de-fase,
de segunda ordem com geometria em “M”, que no flanco oeste está representada pela anticlinal
Catarina e pelo sinclinal das Gaivotas, e no flanco leste, pela anticlinal dos Fechos e pelo sinclinal
Mutuca. Possuem orientação axial submeridiana, podendo se estender até a junção com o sinclinal
Dom Bosco. As relações entre acamamento e xistosidade S1 apresentam um padrão geral dominante em todo o segmento da serra da Moeda, com predomínio de relações de dobras em “S” ou de
vorticidade anti-horária, correspondendo ao flanco oeste do sinclinal Moeda, e de vorticidade horária, correspondendo ao flanco leste do sinclinal.
O sinclinal Mangabeiras corresponde a uma estrutura nucleada na lapa do descolamento
basal da nappe Curral, envolvendo apenas as unidades do Grupo Sabará. Possui eixo sub-horizontal, cuja direção axial acompanha o traço do cavalgamento da nappe Curral. É uma dobra fora-de-fase do evento principal D1 com vergência para N-NW.
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Falhas e zonas de cisalhamento
Duas importantes falhas marcam a deformação da fase F1, sendo elas a falha Curral e a falha
Mário Campos. A falha Curral representa a superfície de descolamento basal da nappe Curral e se
localiza na interface entre os grupos Piracicaba e Sabará. Nesta interface, o filito da Formação Barreiro apresenta forte transposição do acamamento e localmente essa transposição se propaga até
aos ortoquartzitos da Formação Taboões, resultando em intensa milonitização e recristalização. Na
região da serra de Três Irmãos, a falha Curral aflora no contato entre o Gnaisse Souza Noschese e o
Supergrupo Minas. Isto se deve ao alçamento tectônico imposto pela participação do embasamento
no núcleo da nappe Curral. Na seção do Rio Paraopeba e na da serra da Moeda, o contato dos
gnaisses do Complexo Metamórfico Bonfim com os quartzitos do Supergrupo Minas é marcado
por uma expressiva zona milonítica com cinemática de vorticidade anti-horária, resultante do
transporte tectônico das unidades Minas para norte (Fig. 6a). Uma fase subsequente com vorticidade horária é verificada nesta zona de cisalhamento denominada Moeda-Bonfim (Fig. 6b).
Hippertt et al.(1992) caracterizaram esse contato como uma zona de cisalhamento normal.
A

B

C

D

Figura 6 - Aspectos estruturais de campo. Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim que corresponde ao
descolamento basal da Nappe Curral: A) Granito Mamona milonítico, estrada para Moeda,
com a foliação S/C indicando movimento principal com topo dirigido para norte e subsequente
movimento normal com topo para sudeste (destral) (B); C) xistosidade plano-axial penetrativa
em quartzito da Formação Serra do Coqueiro, Serra de Capanema, mostrando a sua relação
com o acamamento; D) Lineação de interseção penetrativa entre o bandamento composicional
do itabirito e a xistosidade plano-axial. Local: Mina Morro Agudo, Rio Piracicaba.
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A falha Mário Campos marca o cavalgamento do Grupo Sabará sobre o Gnaisse Belo Horizonte, com forte componente reverso-destral para NNW. Esta falha apresenta estruturas de reativação resultantes da superposição de fases deformacionais que afetaram posteriormente esta região.
Tais reativações propagam-se por algumas centenas de metros no interior da sequência Sabará,
próximo ao contato com o embasamento. Em alguns segmentos, estas falhas passam a delimitar a
própria ocorrência do Grupo Sabará.

3.2 - Sistema de Nappes Ouro Preto
O Sistema de Nappes Ouro Preto representa um segmento crustal alóctone sobre a Nappe
Curral, vergente para SSW, no qual se articulam quatro nappes (Fig. 4): Nappe Maquiné, inferior;
Nappe Santa Rita; Nappe Ouro Preto e Nappe Itabira-Rio Piracicaba, superior. As principais
dobras associadas ao Sistema de Nappes Ouro Preto são:


Sinclinal Gandarela;



Sinclinal Ouro Fino;



Anticlinal Conceição;



Sinclinal Santa Rita;



Sinclinório de Itabira



Sinclinório João Monlevade-Rio Piracicaba;



Anticlinal de Mariana;



Sinclinal Dom Bosco.

A Nappe Maquiné envolve as unidades greenstone do Supergrupo Rio das Velhas e do Supergrupo Minas em um sistema de dobras regionais articuladas com geometria em estilo “M”, vergentes para SSW e transportadas sobre a superfície de descolamento basal definida pela Zona de Cisalhamento São Vicente – ZCSV. As megadobras, que compõem a Nappe Maquiné, são os sinclinais
antifórmicos Gandarela e Ouro Fino e a anticlinal sinfórmica Conceição (Dorr 1969) (Fig. 7).
Estas dobras apresentam traços axiais NE-SW e eixos de atitude em torno de 110/45. As charneiras
dos sinclinais se posicionam no extremo SW de cada estrutura (Endo & Rocha Filho 2003, Endo et
al. 2004, Franco 2003, Endo et al. 2019a,b).
A Nappe Santa Rita é representada pelo sinclinal Santa Rita, delimitada na base pela falha
São Bento, e no topo pela falha de Água Quente. Esta estrutura envolve fatias do greenstone do
Supergrupo Rio das Velhas e das unidades do Supergrupo Minas (Fig. 7). O sinclinal apresenta
traço axial na direção submeridiana e eixo com atitude 110/55. A zona da charneira se posiciona na
região de Almas (Fig. 7). As camadas do Supergrupo Minas do flanco leste, com estratigrafia
invertida, apresentam orientação meridiana e encontram-se fortemente segmentadas, boudinadas e
rompidas pela deformação cisalhante associada à falha de Água Quente (Endo et al. 2019a,b). Já
as camadas do flanco normal têm os efeitos mais acentuados do redobramento, como no sinclinal
Conta História (Dorr 1969, Angeli 2015), na anticlinal de Mariana (Endo et al. 2019a,b) e no sinclinal Alegria-Fábrica Nova (Rossi 2014, Rossi & Endo 2015). Ambos os flancos do sinclinal
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A

B

Figura 7 - Articulação das nappes Maquiné e Santa Rita (A) e o modelo de dobramento da Nappe
Maquiné (B).
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Santa Rita foram seccionados pela falha de Água Quente, em regime de extensão da camada, a
qual vai depois se conectar com a Zona de Cisalhamento São Vicente, e dali sendo transportados
para SSW (Endo et al. 2019a,b) (Fig. 8).

Figura 8 - Zona de confluência das falhas do Sistema de Nappes Ouro Preto no flanco sul da Anticli
nal de Mariana: ZSCV- Zona de Cisalhamento São Vicente, FSB- Falha São Bento, FAQFalha de Água Quente, FIT- Falha Itacolomi. Localidades: OP- Ouro Preto, PM- Passagem
de Mariana e MAR- Mariana. Em vermelho está representado os limites cartográficos do
Grupo Itabira. Enquadramento vide figura 4.

A Nappe Ouro Preto está representada pelo flanco inverso do sinclinal Santa Rita, desmembrado pela falha de Água Quente, e transportado para SSW por meio da superfície de descolamento basal - Zona de Cisalhamento São Vicente, sendo delimitada no topo pela falha Itacolomi
(Barbosa et al. 2017, Barbosa 2018) (Fig. 4). Esta sequência ocupa quase integralmente o sinforme
Dom Bosco, constituindo a estrutura mestra da nappe Ouro Preto. Inúmeras feições geopetais indicam que a sucessão estratigráfica do Supergrupo Minas na região encontra-se em posição estratigráfica invertida. Estruturalmente, os limites norte e oeste são contínuos e bem marcados pelas
unidades do Supergrupo Minas, as quais compõem os flancos do sinclinal Moeda. A contraparte
sul da estrutura é recoberta pela escama de cavalgamento do flanco inverso do sinclinal Santa Rita
e por megadobras associadas de direção geral E-W. As unidades dos supergrupos Minas e Estrada
Real se articulam de forma complexa em sistemas de dobras e escamas de falhas que são redobradas e se configuram propriamente em uma estrutura sinformal contínua de eixo E-W, exceto no
setor ocidental, onde ela sofre forte inflexão para SSW (Endo 1997, Almeida et al. 2001, Almeida
et al. 2002, Endo 2003, Almeida 2004, Almeida et al. 2005) (Fig. 1). No setor centro-oriental, no
domínio da anticlinal de Mariana, o sinforme apresenta-se como uma dobra aberta com eixo apre-
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sentando caimento para “E” e com o envolvimento dos gnaisses do Complexo Metamórfico Mantiqueira na sua estruturação. Nesse setor, as unidades do Supergrupo Estrada Real, que apresentam
direção E-W, no interior do sinforme, sofrem inflexão para SSE. Já no setor centro-ocidental, no
domínio do Complexo Metamórfico Bação, a porção do sinforme de eixo E-W apresenta-se invertido
e vergente para SSW, e a sua contraparte infletida para sul apresenta-se invertida e vergente para W,
formando uma dobra em “L” de simetria triclínica (miter folding – Fig. 14) (Endo et al. 2019a).
Os blocos de quartzito da serra de Ouro Branco, da serra de Lavras Novas e do pico do Engenho, compõem os domínios de flancos inversos de megadobras vergentes para SSW, com xistosidade plano-axial S2 penetrativa (Piassa 2018). O traço axial dos respectivos sinformes situa-se imediatamente a sul dos blocos de quartzito. O bloco de quartzito do morro do Cachorro em Ouro
Preto compõe o flanco normal de uma anticlinal vergente para SSW, cujo flanco inverso localiza-se
na serra de Lavras Novas.
Adicionalmente, o conjunto do bloco de quartzito da serra de Ouro Branco representa um
sinclinal antifórmico isoclinal com traço axial de direção N70W. Tal feição já tinha sido reconhecida por Zapata-Pericón & Quémeneur (1982).
A Nappe Itabira-Rio Piracicaba está representada por escamas tectônicas dos complexos
metamórficos Santa Bárbara e Guanhães e por segmentos tectonicamente fatiados de um sinclinal
antifórmico vergente para SSW. No sinclinório de Itabira estão representadas as unidades dos
supergrupos Rio das Velhas e Minas, as quais se encontram em posição estratigráfica normal no
flanco inverso (Rossi et al. 2017) e as unidades dos supergrupos Minas e Estrada Real, do sinclinório João Monlevade-Rio Piracicaba, se encontram no flanco normal. Em Rio Piracicaba estão
representados ambos os flancos da referida nappe, porém fatiados em escamas tectônicas. Corpos
intrusivos da Suíte Borrachudos reconfiguram a geometria desta nappe, sendo igualmente redobrados pelas fases de deformação do evento Brasiliano (Endo et al. 2019a,b).

3.3 - Estruturas da Terceira Geração: Amplificação/Redobramento
As feições de redobramento ou amplificação de estruturas no QFe são resultantes de duas
direções de encurtamento crustal, uma E-W e outra N-S, ambas relacionadas à tectônica de idade
Brasiliana. Os efeitos de encurtamento E-W são a inversão da aba leste do sinclinal Moeda; a formação do sinclinal Cláudio Manoel e anticlinal Acaiaca de eixos N-S (Endo et al. 2019a,b) e a formação do sinclinal Alegria-Fábrica Nova com traço axial NW-SE (Rossi 2014, Rossi & Endo
2015). Já as feições de redobramento por encurtamento N-S são o sinclinal Ouro Fino e as seguintes estruturas, pela ordem, de sul para norte: sinforme Dom Bosco, antiforme Furquim, sinforme
Nova Lima-Brumal, antiforme João Monlevade e sinforme Itabira, todos de direção axial E-W
(Endo et al. 2019a,b).
Falhas e Zonas de Cisalhamento
As falhas e zonas de cisalhamento do Sistema de Nappes Ouro Preto delimitam as nappes
desse sistema, sendo elas a Zona de Cisalhamento São Vicente e as falhas São Bento, de Água
Quente, Rio Piracicaba e Itacolomi. Todas essas estruturas apresentam cinemática com topo
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dirigido para SSW e vorticidade horária em torno do eixo de rotação de caimento para ESE, representado pela lineação de intersecção S/C. A direção original, WNW-ESE, sofreu basculamento
(rotação rígida) para E e arqueamentos de eixo E-W, em resposta aos encurtamentos tectônicos,
respectivamente, com campos de esforços de direções E-W e N-S.
A Zona de Cisalhamento São Vicente corresponde a uma superfície de descolamento basal
do Sistema de Nappes Ouro Preto, com cinemática de topo dirigida para SSW. A orientação submeridiana da estrutura foi reconfigurada pela fase de encurtamento N-S, com magnitude de rotação sub-rígida crescente para sul. A expansão da zona de cisalhamento, tanto para a lapa quanto
para a capa, é bastante heterogênea, com a coexistência de vorticidades horárias, próprias do
transporte do descolamento basal para SSW, e anti-horárias, próprias do sistema de dobras da
nappe Maquiné, na capa, e da nappe Curral, na lapa. De norte para sul, esta zona de cisalhamento ascende estratigraficamente em patamar-rampa suave até as proximidades do anticlinal de
Mariana e, a partir daí, acentuando a inclinação da rampa até atingir as unidades do Supergrupo
Minas, na altura da serra da Brígida em Ouro Preto. E para sul, a zona de cisalhamento volta à
condição inicial de patamar. A anticlinal de Mariana é entendida como a manifestação do alçamento tectônico de uma fatia do Complexo Metamórfico Bação por meio de uma ramificação
cega, na lapa, da Zona de Cisalhamento São Vicente, ocorrida no momento do ápice do empilhamento tectônico.
A falha São Bento delimita a nappe Maquiné e a nappe Santa Rita. Apresenta cinemática
de topo dirigida para SSW. A geometria do segmento centro-setentrional da falha é de rampas e
patamares até atingir as unidades Minas, na altura da serra de Capanema, e a partir daí ela se
instala no topo do Grupo Caraça, indo depois se conectar com a Zona de Cisalhamento São
Vicente (Fig. 8).
A falha de Água Quente de Dorr (1969) é redefinida como uma falha de cavalgamento que
justapõe as rochas do Complexo Santa Bárbara sobre as unidades do Supergrupo Minas, cuja cinemática de topo é dirigida para SSW. O traço da falha se orienta segundo a direção meridiana no
segmento central, e na direção NE-SW no setor norte e no extremo sul. Na altura de Mariana, ela
se inflete para W e vai se conectar com a Zona de Cisalhamento São Vicente (Fig. 8) (Endo et al.
2019a).
A falha Itacolomi (Barbosa et al. 2017, Barbosa 2018) é uma estrutura que delimita a nappe
Ouro Preto e o front da nappe Itabira-Rio Piracicaba. É caracterizada por justapor os flancos de
antiformes vergentes para sul, ambos de posição estratigráfica normal, sendo a capa pelo flanco
inverso de uma dobra e a lapa pelo flanco normal da outra dobra.
A falha Rio Piracicaba justapõe as rochas gnáissicas do Complexo Mantiqueira sobre a
nappe Itabira-Rio Piracicaba, a qual foi localmente reativada como falha reversa com cinemática
de topo dirigida para W, em resposta ao encurtamento tectônico de direção E-W. Imediatamente a
leste desta falha, tem-se a falha Acaiaca de orientação submeridiana e cinemática reversa de alto
ângulo, com transporte tectônico dirigido para W. Ela foi reativada com cinemática direcional destral durante o encurtamento tectônico N-S do QFe.
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4 - Evolução Estrutural e Tectônica
O QFe é constituído por rochas supracrustais arqueanas e paleoproterozoicas alóctones sobre
o embasamento cristalino, sendo polideformadas e metamorfizadas em grau baixo a médio. Organizam-se em dois sistemas de nappes de idade transamazônica que acomodam dobras e falhas,
cujos eixos de dobras regionais e de ordens menores apresentam caimentos moderados a elevados
para ESE, destacando-se a Nappe Curral com vergência para NNE (Fig. 9) e o Sistema de Nappes
Ouro Preto com vergência para SSW (Fig. 10). As polaridades tectônicas opostas destas nappes
são concordantes com as polaridades metamórficas crescentes para NNE, do Sistema de Nappes
Ouro Preto, e para SSW, da Nappe Curral (por exemplo, Müller et al. 1982, Hoefs et al. 1982,
Pires & Bertolino 1991, Olivo et al. 1996, Quéméneur et al. 2003, Neri 2012).
A nappe Curral caracteriza-se por constituir um arranjo geométrico e cinemático de uma tectônica epidérmica (thin-skin), envolvendo as unidades do greenstone do Supergrupo Rio das
Velhas e do Supergrupo Minas sobre a superfície de descolamento basal Moeda-Bonfim, seguida
de uma tectônica do embasamento de antepaís (thick-skin) com o envolvimento dos complexos
metamórficos Bonfim e Bação (Fig. 9, Seção Três Irmãos). As unidades de antepaís são constituídas pelas rochas do Grupo Sabará (Noce 1995), cuja idade Sm-Nd em rocha total (granada-moscovita) é de 2,09 Ga (Marshak et al. 1997). A ascensão de blocos do embasamento sobre o flanco
inverso da nappe proporcionou a formação do protossinclinal Moeda de eixo N-S e de um conjunto de dobras fora-de-fase associadas, restritas ao flanco normal da estrutura, representadas pelos
sinclinais da Mutuca e das Gaivotas e as anticlinais dos Fechos e Catarina (Fig. 9, Seção Bonfim).
Essa ascensão de blocos provocou a inversão do movimento de cavalgamento da Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim com topo dirigido para NNE por outro de movimento de cinemática normal
com lapa dirigida para N. O protossinclinal Moeda foi posteriormente amplificado, seguido de
inversão do flanco leste, durante o encurtamento E-W relacionado à orogenia Brasiliana.
A fase tardi-tectônica da ascensão de blocos do embasamento cristalino foi acompanhada
pela intrusão de vários pequenos corpos de granitoides nas rochas do Grupo Sabará, posicionados
ao longo da direção axial do sinclinal Mangabeiras (Noce 1995, Endo et al. 2019a,b). Na gênese
dos granitoides, admite-se a hipótese de fusão parcial da crosta em resposta a interação entre os
blocos dos complexos metamórficos Belo Horizonte e Bonfim por meio de uma falha de infracavalgamento (Fig. 11). Oliveira (2009) caracterizou um espessamento da litosfera a partir da serra
do Curral para NW.
O soerguimento e a interação dos blocos do embasamento promoveram a partição de deformação bastante peculiar na junção entre o homoclinal serra do Curral (flanco inverso da nappe) e o
sinclinal Moeda (flanco normal da nappe) como:




Rotação da charneira do sinclinal Moeda na altura da mina de Capão Xavier, infletindo de
N-S para NW-SE;
Nucleação da falha Serra das Gaivotas de cinemática reversa sinistral com transporte tectônico dirigido para NNE. A geometria da falha é suavemente côncava com a convexidade
voltada para N. Esta falha foi um dos elementos utilizados numa das hipóteses de Dorr
(1969) para explicar a partição da deformação entre o homoclinal serra do Curral e o sinclinal Moeda (Fig. 11a) (Endo et al. 2019a,b);
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Figura 9 - Nappe Curral. Seções transversais N-S, ortogonais ao eixo da nappe (Águas Claras e Três
Irmãos) e a seção Bonfim E-W, paralela ao eixo da estrutura. V - Vergência, ST - Superfície
topográfica. Localização das seções: vide figura 4.
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Figura 10 - O Sistema de Nappes Ouro Preto do Quadrilátero Ferrífero estilizado: NM- Nappe
Maquiné, inferior, NSR- Nappe Santa Rita, NOP- Nappe Ouro Preto, NIRP- Nappe ItabiraRio Piracicaba, superior, ZCSV- Zona de Cisalhamento São Vicente, FIT- Falha Itacolomi.



Reversão do fluxo de massa para sul no terço setentrional do sinclinal Moeda, evidenciada
pela inversão de vorticidade de anti-horária para horária no flanco W, e de horária para
anti-horária, no flanco E. As dobras de escala sub-regional de Pau Branco, no flanco W, e
Morro do Chapéu, no flanco E, respectivamente, de vorticidade horária e anti-horária,
apresentam eixos com caimento para E, e se associam a uma xistosidade plano-axial penetrativa (S2). O arranjo destas feições estruturais e a deformação associada (strain) são compatíveis com o modelo de rampa frontal-retroempurrão em estilo pop-up (Fig. 11b).

O Sistema de Nappes Ouro Preto caracteriza-se por constituir um arranjo geométrico e cinemático de uma tectônica epidérmica (thin-skin), envolvendo as unidades do greenstone do Supergrupo Rio das Velhas, supergrupos Minas e Estrada Real sobre a superfície de descolamento basal
São Vicente, seguida de uma tectônica do embasamento de pós-país (thick-skin) com o envolvimento dos complexos metamórficos Santa Bárbara e Guanhães. Este sistema é constituído de
quatro nappes: Nappe Maquiné, inferior; Nappe Santa Rita; Nappe Ouro Preto e Nappe Itabira-Rio
Piracicaba, superior, delimitadas pelas falhas São Bento, Água Quente, Itacolomi, Rio Piracicaba e
pela superfície de cavalgamento basal do sistema denominada Zona de Cisalhamento São Vicente
(Figs. 4 e 10).
As nappes do QFe têm em comum o paralelismo entre os seus elementos lineares (lineação
mineral e de estiramento mineral, eixos de dobras e lineação de interseção), notavelmente orientados em 095/45 (Fig. 5). Há na literatura diversos modelos estruturais e tectônicos que conduzem
ao paralelismo entre essas tramas lineares (Cobbold & Quinquis 1980, Ridley 1986, Alsop &
Holdsworth 2006, Sullivan 2013). Entretanto, não se observa no QFe a presença de dobras em
bainha ou mesmo outras estruturas com evidências de deformação cisalhante intensa e generali-
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A

B

Figura 11 - Interação entre o homoclinal Serra do Curral (flanco inverso da Nappe Curral) e o Sincli
nal Moeda (flanco normal). A) Mapa esquemático mostrando a falha Serra das Gaivotas
de cinemática reversa sinistral e geometria semi-côncava em articulação com a falha
Casa Branca (retroempurrão) e a falha de infracavalgamento. B) Seção geológica N-S
(AB). Minas: PBR- Pau Branco, CMT- Capitão do Mato, TMD- Tamanduá, CPX- Capão
Xavier, MRZ- Mar Azul; MTC- Mutuca e MOV- Morro Velho. Complexos metamórficos Belo
Horizonte (CMBh) e Bonfim (CMBf).
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zada que pudessem promover a rotação e o paralelismo desses elementos lineares por mecanismos
de deformação, tais como por cisalhamento simples ou cisalhamento puro ou combinados em um
regime transpressivo. Assim, propõe-se que a configuração geométrica desse paralelismo dos elementos lineares da trama do QFe seja o resultado da deformação (strain) em regime de fluxo constriccional (Fig. 12). Nestas condições, a lineação mineral e de estiramento mineral correspondem a
uma lineação do tipo “b” (por exemplo, Sander 1970, Ramsay 1967, Passchier 1998, Sullivan
2013).

Figura 12 - Modelo de deformação (strain) do Quadrilátero Ferrífero: regime constriccional.

O sistema de nappes do QFe sofreu os efeitos da deformação de idade brasiliana em duas
fases, uma com campo de esforços dirigidos de E para W e, outra, em seguida, de S para N. A primeira fase corresponde o reflexo da manifestação tectônica do orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares
et al. 2007) no interior da placa Sanfranciscana (Gomes 2018). O acervo estrutural resultante é
constituído de:








Dobras mesoscópicas de escala métrica com clivagem de crenulação associada a eixos
N-S, vergentes para W. Observam-se, localmente, dobras em kink e clivagens contínuas
vergentes para E;
Falhas direcionais conjugadas, com orientações NW-SE e NE-SW, desenvolvidas em
regime de deformação rúptil, sendo a primeira família de cinemática sinistral (falha Marinho da Serra e Cata Branca), e a segunda, de cinemática destral (falha do Bonga);
Falhas reversas de orientação submeridiana com topo dirigido para W (falhas do Pari e
Acaiaca);
Sistema de veios de quartzo de atitude geral 270/45, de espessura decimétrica a métrica,
distribuído em todo o QFe;
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Veios de quartzo de espessura, em geral, centimétrica e raramente decamétrica, subvertical,
de direção E-W, dobrados em padrão pitgmático, cujos eixos se orientam para 270/45;



Reativação de diques máficos e ultramáficos;



Amplificação passiva do sinclinal Moeda, inversão e boudinagem do flanco leste;



Nucleação dos sinclinais Alegria e Fábrica Nova de traço axial NW-SE por mecanismo de
flanking fold (Rossi 2014, Rossi & Endo 2015).

Esta fase de deformação foi responsável por uma das etapas de mineralização de ferro do
QFe e envolveu a circulação de fluidos hidrotermais (por exemplo, Hagemann et al. 2016) com
geração de corpos discordantes (diques de espessura métrica a decamétrica) e concordantes a subconcordantes (bandas milimétricas a centimétricas) de hematitito. Os diques apresentam mergulhos subverticais e direção E-W. Este processo de circulação de fluidos promoveu o enriquecimento da formação ferrífera Cauê e foi controlado por antiformes abertos capeados por filitos das
formações Batatal e Cercadinho e por diques máficos arqueados.
Note-se que as estruturas Andersonianas (por exemplo, Jaeger 1956) formadas pelas falhas
conjugadas, fraturas de alívio e fraturas de tração preenchidas por veios de quartzo, encontram-se
basculadas para E de aproximadamente 45º (Fig. 13). Uma das hipóteses para se atingir tal configuração é a partir da instalação de uma cunha orogênica sobre a placa Sanfranciscana durante o
evento Brasiliano (Fig. 13).
A segunda fase de deformação corresponde à manifestação da interferência da faixa Ribeira
em relação ao orógeno Brasília (Peternel et al. 2005, Campos Neto et al. 2007), resultando em um
vetor tectônico dirigido de S para N. As principais feições desta fase são:


Sistema de dobras de direção axial E-W, sendo representado, de sul para norte, pelo sinforme Dom Bosco, antiforme Furquim, sinforme Nova Lima-Brumal, antiforme João
Monlevade e pelo sinforme Itabira (Endo et al. 2019a,b). O encurtamento crustal correspondente é da ordem de 25 km;



O redobramento do sinclinal Ouro Fino;



Reativação de falhas e diques de orientação NW-SE, com cinemática destral;



Amplificação do sinclinório de Itabira por mecanismo de flanking fold (Rossi et al. 2019);



Dobras mesoscópicas vergentes para N, com clivagens de crenulação associada.

O sinforme Dom Bosco constitui uma estrutura enigmática do QFe, cuja gênese não foi ainda
abordada adequadamente. Regionalmente, observam-se as seguintes feições:




Rotação do grupo de diques máficos de direções E-W e N-S para NW-SE e NE-SW, respectivamente;
Rotação das unidades dos supergrupos Minas e Estrada Real para SE, na borda sudeste do
QFe e para SW, na borda sudoeste;
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Figura 13 - Modelo de flexura crustal. A) Diagrama estereográfico mostrando o conjunto de estrutu
ras Andersonianas formadas de fraturas/falhas conjugadas direcionais NE-SW (destral) e
NW-SE (sinistral), fraturas de alívio e de tração preenchidas por veios de quartzo rotacio
nadas de 45º em torno de um eixo horizontal N-S. Os veios de quartzo de orientação E-W,
vertical, encontram-se dobrados em padrão pitgmático com eixos de atitudes em torno
de 270/45. B) Seção regional E-W mostrando os elementos tectônicos da interação do
orógeno Araçuaí com a placa Sanfranciscana: 1) arqueamento de Sete Lagoas (Sawa
sato 1995), 2) região do Quadrilátero Ferrífero, 3- Sinclinal Cláudio Manoel e Anticlinal
Acaiaca (Endo et al. 2019a,b), 4) Descontinuidade de Abre Campo (provável sutura), 5)
vetor de encurtamento tectônico brasiliano e veios de quartzo e falhas com movimento
reverso para E (5a), 6) colapso orogênico brasiliano e dobras mesoscópicas vergentes
para E (6a) e ST) superfície topográfica.






Diminuição da magnitude da deformação (strain) de sul para norte;
Amplificação do sinforme na porção centro-oeste e inversão da vergência de N para S,
seguida de rotação e redobramento do sinforme em geometria “L” (miter folding) na
região de Fábrica (Fig. 14);
Presença do Lineamento Congonhas (Seixas 1988) que representa uma conspícua zona
de cisalhamento rúptil-dúctil, de alto ângulo, que se estende desde Pires para além de
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Itaverava, numa extensão superior a 45 km. A cinemática sinistral correspondente ao
encurtamento crustal E-W é superposta por uma cinemática destral de encurtamento N-S;


Cinemática sinistral do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso (Campos 2004);



Reativação da falha Acaiaca com cinemática destral.

Figura 14 - Modelo de redobramento em “L” do sinforme Dom Bosco que no setor centro-oeste está
representado pelo sinforme de Segredo (SEG), de direção axial NW-SE, vergente para sul
e pelo sinforme de João Pereira (JPE), de direção axial N-S, vergente para W. O sinforme
de Segredo se estende até a porção central do sinforme Dom Bosco em Miguel Burnier e
o sinforme João Pereira, até a região de Casa de Pedra. Em Almas situa-se a zona de
charneira desse sistema, cuja atitude média da linha de charneira é 090/35. A dobra em
“L” (ou ‘miter folding’ ) é uma estrutura de simetria triclínica, resultante da indentação do
bloco Barbacena para norte e arraste sinistral concomitante junto ao flanco normal do sin
clinal Moeda. T- Topo estratigráfico.

Tais feições, integradas, coadunam-se com o modelo de indentação do bloco Barbacena para
norte (Figs. 15, 17). A partição da deformação regional se dá por meio do lineamento Jeceaba-Bom
Sucesso com movimento sinistral, da falha Acaiaca com comportamento de uma falha de transferência, da Zona de Cisalhamento Campo do Meio (Morales 1993), e por meio de dobras de eixo
E-W, distribuídas no interior do QFe. No interior do bloco indentante, a partição da deformação
ocorre ao longo de falhas paralelas ao lineamento Jeceaba-Bom Sucesso (Machado & Endo 1993),
de cinemática sinistral, e ao longo da Zona de Cisalhamento Congonhas, de cinemática destral. A
figura 16 ilustra uma hipótese de interação entre o bloco indentante e o Complexo Metamórfico
Bação, onde estão representados os mecanismos de inversão da vergência de N para S e geração de
pequenos corpos de granitoide/pegmatoide presentes na porção sul do QFe (por exemplo Johnson
1955, Guild et al. 1960a,b, Dorr 1969, Noce 1995).
Finalmente, as evidências estruturais indicam que extensas áreas do QFe foram afetadas pela
orogenia Brasiliana, gerando dobras amplas de eixos E-W e dobras geradas por mecanismo de
flanking fold com envolvimento de segmentos do embasamento cristalino, notadamente os complexos metamórficos Bação, Santa Bárbara e Guanhães. O Complexo Metamórfico Bonfim não foi
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Figura 15 - Modelo de indentação do bloco Barbacena promovido pela interferência da Faixa Ribeira
com o orógeno Brasília Meridional. A oeste, o indentor é limitado pelo Lineamento JeceabaBom Sucesso (JBS) e a leste, pela falha Acaiaca (FAc). Complexo Metamórfico Bonfim
(CMBf), Complexo Metamórfico Belo Horizonte (CMBH), Complexo Metamórfico Bação
(CMB), Complexo Metamórfico Mantiqueira (CMM), Complexo Metamórfico Santa Bárbara
(CMSB). BH- Belo Horizonte, NL- Nova Lima, OP- Ouro Preto, CG- Congonhas, IT- Itabira.
1- Sinforme Dom Bosco, 2- Antiforme Furquim, 3- Sinforme Nova Lima-Brumal, 4- Anti
forme João Monlevade e Sinforme Itabira.

Figura 16 - Proposta de modelo da relação entre o Complexo Bação (CB) e o bloco indentante (Bloco
Barbacena) por meio de uma falha de infracavalgamento e escape tectônico vertical de
metassedimentos do sinforme Dom Bosco. CSAP- Complexo Santo Antônio do Pirape
tinga, GB- Grupo Barbacena e (Gr) Granitoides Paleoproterozoicos, ZCC- Zona de Cisa
lhamento Congonhas de cinemática direcional destral, (gr)- corpos de granitoides e peg
matitos descritos por Dorr (1969) e Endo et al. (2019a) e datados por Noce (1995). Seta
preta: vetor tectônico. Seção vertical no meridiano de Barbacena (Figura 17).
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poupado da deformação Brasiliana. Assim, propõe-se que o limite do cráton São Francisco tenha o
contorno definido pelo lineamento Jeceaba-Bom Sucesso e pelas serras da Moeda, do Curral e da
Piedade (Fig. 17).
Relictos de depósitos terrígenos de idade cenozoica ocorrem em toda extensão do QFe e
encontram-se deformados como resultado da atuação de uma tectônica rúptil, de natureza compressiva e distensiva, formando falhas reversas, falhas normais, fraturas e reativações de descontinuidades crustais pretéritas (por exemplo Sant’anna et al. 1997, Lipski 2002) relacionadas ao
evento Sul-Atlantiano (por exemplo, Schobbenhaus & Brito Neves 2003).

Figura 17 - Mapa geológico simplificado do cráton São Francisco meridional e sua relação com as
faixas marginais de idade Brasiliana, o bloco indentante (Bloco Barbacena) e o Quadrilá
tero Ferrífero (QFe). Estruturas: LJ- Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, LC- Zona de
Cisalhamento Congonhas, FAc- Falha Acaiaca e (d)- Dique máfico com componente de
cisalhamento sinistral superimposto. Seta preta: Vetor tectônico. O vetor tectônico de sul
para norte é resultado da composição de movimentos da faixa Brasília (E-W) e da faixa
Ribeira (NW-SE) articulado na Zona de Cisalhamento Campo do Meio – ZCCM (Morales
1993), limite sul do bloco Barbacena. Localidades: L- Lavras, B- Barbacena.
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4.1- Síntese Geológica
Apresenta-se, abaixo, o quadro síntese dos eventos tectônicos que atuaram no QFe indicando
os principais processos e produtos tectono-deformacionais, magmáticos e sedimentares:

Era

Eventos
Regime Fase de DeTectônicos Tectônico formação

Processos e Produtos Tectônicos
Domínio da Nappe Curral

Domínio do Sistema de
Nappes Ouro Preto

Formação de depósitos terrígenos, aluviões, elúvios e colúvios

Cenozoico

SulAtlantiano

Mesozoico

Compressão

F5

Extensão

Deposição dos sedimentos que compõem as formações Fonseca,
e Fazenda do Gandarela e Gongo Soco e posteriormente das
formações Cata Preta e Chapada de Canga.

Extensão

Magmatismo máfico: Suíte Santa Cruz

Compressão NS

Neoproterozoico

F4

Nucleação dos sinformes Dom Bosco, Nova Lima-Brumal e
Itabira e antiformes Furquim e João Monlevade de direções
axiais EW por processo de indentação do bloco Barbacena
com movimento de sul para norte. Redobramento do sinforme
Dom Bosco: Dobra em “L” de Almas-Segredo (miter folding).
Formação de clivagens de crenulação E-W e dobras de
escala mesoscópica vergentes para N. Intrusão de corpos
de granitos e pegmatitos no domínio do sinforme Dom
Bosco. Reativação das falhas Marinho da Serra, Cata Branca,
Congonhas e correlatas (cinemática dextral). Rotação horária,
de aproximadamente 45º, dos diques das suítes Santa Rita de
Ouro Preto e Catas Altas da Noruega no domínio de influência
do bloco Barbacena. Amplificação e rotação dos sinclinórios
de Itabira e João Monlevade-Rio Piracicaba por mecanismo de
flanking folds.

F3

Formação de clivagens de crenulação N-S e dobras de escala
mesoscópica vergentes para W e, localmente, para E. Inversão
do flanco E do Sinclinal Moeda. Nucleação do Sinclinal Cláudio
Manoel e Anticlinal Acaiaca.
Reativação de descontinuidades pretéritas com geração de
foliação nas rochas máficas e ultramáficas. Geração dos
sinclinais Alegria e Fábrica Nova por mecanismo de flanking
folds sem geração de clivagem plano-axial associada. Geração
de estruturas Andersonianas (fraturas conjugadas, de alívio
e de tração) e posteriormente basculadas para E. Fraturas
de alívio NS preenchidas por veios de quartzo e de tração
preenchidas por corpos de hematitito. Falhas Marinho da Serra,
Cata Branca, Congonhas e correlatas (cinemática sinistral).

Brasiliano

Compressão EW

Extensão

Fase de fraturamentos, falhamentos e reativações de descontinuidades crustais herdadas.

Magmatismo máfico: Suíte Pedro Lessa
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Era
Mesoproterozoico

Eventos
Regime Fase de DeTectônicos Tectônico formação

Processos e Produtos Tectônicos

Espinhaço

Extensão

Formação da bacia Espinhaço

Pós-Minas

Extensão

Magmatismo máfico/ultramáfico e alcalino:
diques de direção E-W e N-S: Suíte Santa Rita de Ouro Preto/Suíte
Catas Altas da Noruega e Suíte Borrachudos.

Compressão

F2

Fase F2: Nucleação do Sistema de Nappes Ouro Preto
por redobramento coaxial
Fase F2: Localmente presente
da nappe F1. Polaridade
no domínio da estrutura pop-up
metamórfica crescente para
delimitado pelas falhas Casa
NNE de fácies xisto-verde
Branca e Serra das Gaivotas.
para anfibolito. Xistosidade
Dobras de propagação da falha
plano-axial S2 associada.
Cata Branca: Morro do Chapéu
Nucleação da Anticlinal de
e Pau Branco. Xistosidade
Mariana por ramificação de
plano-axial S2 associada na
uma falha cega de lapa da
dobra de Morro do Chapéu.
Zona de Cisalhamento São
Vicente (Descolamento Basal), na etapa tardia fase F2.

F1

Fase F1: Nucleação da Nappe
Curral com vergência para NNE.
Polaridade metamórfica crescente para SSW de fácies
xisto-verde para anfibolito.
Xistosidade plano-axial S1
associada. Intrusão de corpos
graníticos no domínio de
antepaís (Sinclinal Mangabeiras
e Serra do Curral):
Ex. Morro do Papagaio

Paleoproterozoico
Minas

Compressão

Nucleação da Nappe da fase
F1 com vergência para sul:
Pré-Sistema de Nappes Ouro
Preto.

Inversão da bacia Minas

Arqueano

Mamona,
Rio das
Velhas
(I e II) e
Santa
Bárbara

Eventos tectono-metamórficos pré-Minas
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1 – Introdução
Geofísica vem do grego e significa Física da Terra, portanto, refere-se à investigação do planeta Terra a partir de fenômenos físicos naturais ou provocados que nele se manifestam. Assim, a
geofísica é a ciência aplicada aos princípios da física ao estudo da Terra, no intuito de medir, processar e analisar as propriedades físicas das rochas com base nas suas heterogeneidades. Sua utilização é de suma importância nos estudos da estrutura e composição do interior do planeta (Telford
et al. 1990).
Desde a década de 1950, a geofísica era aplicada essencialmente para a indústria petrolífera,
enquanto a mineração pouco utilizava essa ferramenta. No fim do séc XX, início do XXI, essa realidade modificou. Como os recursos minerais aflorantes estavam se exaurindo, novas metodologias
de prospecção foram testadas. Com o sucesso da magnetometria e radiometria aplicadas em escala
regional, a CPRM em parceria com órgãos estaduais investiu fortemente em campanhas de aerolevantamentos utilizando estes métodos, o que estimulou a utilização da geofísica na prospecção
mineral.
A escassez de depósitos aflorantes ou pouco profundos gera a necessidade de descobrir novas
jazidas e compreender o comportamento estrutural dos depósitos minerais em subsuperfície.
Assim, obter informação de subsuperfície é imprescindível para o desenvolvimento da mineração,
tornando essa ciência essencial.
A investigação geofísica envolve a coleta de medidas na superfície ou próxima a ela, as quais
são influenciadas pela distribuição interna de suas propriedades físicas (Kearey et al. 2009). Os
dados obtidos nestes levantamentos revelam como as características variam vertical e lateralmente
no interior da Terra. As variações podem fornecer a profundidade estimada, posição geográfica de
rochas e estruturas em subsuperfície. Posteriormente a obtenção das informações físicas do meio,
faz-se o processamento dos dados e a interpretação geofísica. As informações de subsuperfície
subsidiam os conceitos estruturais e modelos geotectônicos de uma dada região.
O conhecimento teórico sobre os métodos geofísicos e ferramentas matemáticas contribui na
compreensão das respostas físicas dos litotipos, elucida eventuais restrições metodológicas e contribui para as escolhas mais adequadas das ferramentas a serem utilizadas. Os métodos geofísicos
podem ser divididos em naturais (potenciais) ou artificiais. Uma diferença importante entre eles é
que, nos métodos artificiais, a profundidade de exploração pode ser controlada dentro de certos
limites por meio da escolha apropriada das posições relativas da fonte e dos detectores do campo,
o que não é possível nos métodos de campo natural (Lowrie 2007). No entanto, Kearey et al.
(2002) afirmam que os métodos naturais geralmente atingem maiores profundidades e são logisticamente mais simples na aquisição do que os métodos artificiais. Estes últimos, entretanto, são
capazes de produzir dados mais detalhados e com maior resolução do subsolo.
Segundo Telford et al. (1990), nenhum método pode ser considerado como o “ideal” para os
estudos geológicos, pois cada um tem seu próprio campo de aplicação, seus limites, suas vantagens
e desvantagens. Assim os melhores resultados são obtidos mediante a combinação de mais de um
método. Neste capítulo são abordados dados de Métodos Potenciais (gravimetria e magnetometria)
e radiometria no Quadrilátero Ferrífero e os avanços tecnológicos e científicos provenientes de sua
utilização integrada.
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2 - Fundamentos teóricos
2.1 – Métodos potenciais
Os métodos potenciais são embasados pela lei de conservação de energia, que considera
constante o total de energia em um sistema fechado. Avaliam-se duas formas de energia, a primeira
é a energia do potencial, a qual um objeto tem em virtude de sua posição em relação à origem de
uma determinada força, e a segunda é o trabalho feito contra a ação da força durante uma mudança
na posição (Lowrie 2007).
A gravimetria e a magnetometria recebem o nome de métodos potenciais por analisarem as
variações dos campos potenciais gravitacional e magnético, respectivamente, ou seja, são métodos
geofísicos que utilizam o princípio da Teoria do Potencial (Telford et al. 1990). Consideram-se
estes como métodos geofísicos não destrutivos, uma vez que seus sensores apenas captam diminutas oscilações nos respectivos campos equipotenciais (Lowrie 2007).
A gravimetria avalia as perturbações no campo gravitacional provocadas pelas diferentes
densidades litológicas. Na magnetometria, são as heterogêneas distribuições de minerais
magnéticos que promovem as variações no campo. Os métodos potenciais podem inferir, apontar,
ou mesmo identificar estruturas, litotipos e acumulações minerais em subsuperfície (Kearey et al.
2009). Apresentam ampla aplicação geológica e estão entre as técnicas geofísicas mais utilizadas
no mundo.
2.1.1 - Gravimetria
O principal objeto de estudo da gravimetria é o campo de gravidade da Terra, sendo que este
campo contém informações de relevância geofísica em diferentes escalas. O método é responsável
pela medida do campo, análise e interpretação gravitacional terrestre.
A gravimetria investiga a geologia de subsuperfície baseando-se nas variações do campo gravitacional do planeta, causadas por diferenças de densidade das rochas em profundidade. Considera-se uma fonte ou corpo causador qualquer unidade de rocha de densidade diferente da circundante, sendo uma zona de massa anômala em subsuperfície a causa de uma perturbação localizada
no campo gravitacional, conhecida como gravidade anômala. Heterogeneidades geológicas geram
zonas de massas anômalas que produzem significativas anomalias de gravidade, sua interpretação
permite uma avaliação da provável profundidade e forma da fonte (Telford et al. 1990).
A densidade das rochas depende da composição e da porosidade. De um modo geral, as
rochas ígneas e metamórficas têm baixa porosidade e as diferenças de densidades competem às
diferenças de composição. Por outro lado, as rochas sedimentares, devido à compactação, apresentam aumento da densidade em função da profundidade (por exemplo Telford et al. 1990, Luiz &
Silva 1995, Kearey et al. 2009).
Para compreender o campo gravitacional é importante considerar uma massa puntiforme m1
e um ponto P do espaço adjacente, definido pelo vetor 𝐫⃑ de P em relação a m1. Considerando em P
uma massa puntiforme de valor m2 qualquer, atuará sobre m2 uma força 𝐅⃑ gerada pela presença de
massa m1, força essa de intensidade proporcional tanto a m1 quanto a m2, e inversamente propor-
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cional ao quadrado da distância r que separa as massas. A direção do vetor 𝐅⃑ será a do segmento de
reta que une as duas massas e a orientação será contrária à do vetor 𝐫⃑ (Figura 1).

Figura 1 - Imagem esquemática do campo gravitacional.

A gravimetria estuda a subsuperfície por meio da força de atração gravitacional (ou força
peso) que as rochas exercem sobre corpos localizados no instrumento de medida gravimétrica, o
gravímetro (Equação 1).
(Equação 1)
Analisando a Equação 1, observa-se que o princípio físico do método gravimétrico nada mais
é do que a Lei da Atração Gravitacional Universal (Figura 1). Isto é, a força de atração (𝐅⃑) entre
dois corpos depende de uma relação entre suas massas (m1, m2) e da distância entre seus centros de
gravidade (r). G é a constante da gravitação universal (por exemplo Serway & Jewett Jr. 2004).
A força ( 𝐅⃑ ) e massa (m) se relacionam pela aceleração gravitacional ( 𝑔⃑ ). Observe que
e a partir desta relação, é definido o potencial gravitacional (U) (Equação 2).

(Equação 2)
A primeira derivada do potencial gravitacional (U) em qualquer direção dá a componente da
gravidade naquela direção. Ademais, U promove uma simplificação de extrema importância na
geofísica: o conceito de superfícies equipotenciais. As superfícies são níveis de um mesmo potencial dentro do campo onde o trabalho é nulo. O nível do mar, por exemplo, é uma superfície equipotencial amplamente conhecida e utilizada na gravimetria (por exemplo Telford et al. 1990, Luiz
& Silva 1995, Kearey et al. 2009).
Nas Equações 1 e 2, a gravidade é constante para um modelo ideal. No entanto, a forma elipsoidal, rotação, topografia, efeitos de marés e a distribuição interna das massas da Terra fazem com
que a gravidade varie significativamente (Kearey et al. 2009).
A maior parte da massa da Terra (cerca de 99,7%) localiza-se no manto e núcleo. Do restante, estima-se que 0,001% da gravidade medida na superfície referem-se às litologias relacionadas à prospecção geológica (Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995).
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Contribuição dos Satélites para a Gravimetria
Os dados de altimetria por satélite, como os referentes às missões Geosat/Exact Repeat Mission, Endeavour, ERS-1 e Topex-Poseidon, muito contribuem para o conhecimento das características gravimétricas da Terra. O avanço científico-tecnológico dos satélites, aliado ao contínuo progresso da informática e ao desenvolvimento de novos algoritmos, estão aumentando a velocidade
do processamento dos dados e ampliando a resolução dos mapas gravimétricos.
Os dados de satélite são de alta definição espacial. Segundo De Sá (2004), apenas a nave
Endeavour, em fevereiro de 2000, coletou mais de um trilhão de dados para a representação dos
continentes. Com esta tecnologia, a topografia é medida a laser e o potencial gravitacional da Terra
é determinado pontualmente.
A gravidade utilizada na elaboração de mapas gravimétricos é o gradiente georadial do
potencial da anomalia de geoide (Turcotte & Schubert 2002). Os elementos do campo gravitacional podem ser expressos por meio de funções lineares. A correlação da altura medida via satélite
(h’) com o potencial anômalo (Uh’) e a aceleração da gravidade (gh’) é tradicionalmente conhecida
como fórmula de Bruns (Equação 3).
(Equação 3)
Assim, ao se obter dados de altimetria, tem-se a anomalia de geoide, potencial gravitacional
pela fórmula de Bruns, consequentemente a anomalia de Ar Livre e Bouguer. Desta forma, podem-se obter em diferentes regiões do globo informações gravimétricas.
2.1.2 - Magnetometria
A magnetometria é um método potencial, com propriedade de analisar a magnetização das
rochas, e existe em função da susceptibilidade magnética presente principalmente em minerais
como magnetita, pirrotita e ilmenita. As rochas, por apresentarem heterogeneidades em relação às
propriedades físicas de seus componentes, tornam as análises magnetométricas complexas. Sendo
assim, os avanços tecnológicos no ramo da geofísica são de extrema importância para a interpretação dos dados (Telford et al. 1990).
Variações do campo magnético terrestre são utilizadas para investigar a geologia por meio
das susceptibilidades magnéticas das rochas. A indução magnética de um corpo submetido a qualquer campo magnético externo é dada pela Equação 4.
𝐵 = 𝜇𝐻

(Equação 4)

onde 𝐁 é a indução magnética, campo magnético total; 𝐇 é o campo magnético pré-existente e μ é
a permeabilidade magnética relativa. Observa-se que quando não há materiais magnéticos imersos
no campo, não há perturbação na magnetização resultante. Assim, devido as constantes de permeabilidade magnética do ar e da água serem muito próximas a do vácuo, pode-se adotar na magnetometria μ como a constante de permeabilidade magnética do vácuo (μo). Contudo, quando corpos
magnéticos perturbam o campo, o valor da permeabilidade magnética é alterado por indução ( 𝐌)
(Kearey et al. 2009).
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Para campos de baixa intensidade, a indução magnética ( 𝐌) é linearmente proporcional à
magnetização ( 𝐇 ). Onde a constante de proporcionalidade é a própria susceptibilidade magnética
do material (k) (Equação 5).
𝑀 = 𝑘𝐻

(Equação 5)

𝐵 = 𝜇 0 𝐻 + 𝑘𝐻 = 𝜇 0 1 + 𝑘 𝐻

(Equação 6)

k = 0,3p

(Equação 7)

Logo, o campo total é obtido pela resultante dos campos presentes na região do material
magnético analisado (Equação 6).

É por meio da susceptibilidade magnética da concentração dos minerais magnetizáveis nas
rochas que a magnetometria contribui ao conhecimento geológico (por exemplo Telford et al.
1990, Luiz & Silva 1995, Blakely 1996).
O mineral ferromagnético mais comum na natureza é a magnetita. A abundância relativa
desse mineral em comparação aos demais minerais magnéticos é tão representativa, que se classifica o comportamento magnético das rochas em função da sua concentração (por exemplo Telford
et al. 1990, Luiz & Silva 1995, Blakely 1996). A Equação 7 é a aproximação matemática entre a
susceptibilidade magnética da rocha (k) em função da concentração de magnetita disseminada em
volume (p).

O campo magnético terrestre pode ser representado por um vetor no espaço, onde 𝑻 é o
campo magnético total, que é decomposto na componente vetorial horizontal 𝐇 e na vertical 𝐕 . O
ângulo entre o campo total 𝑻 e a componente horizontal 𝐇 é a inclinação magnética (Î) e o ângulo
� ) como
que a componente horizontal 𝐇 faz com o norte geográfico é a declinação magnética (𝐃
mostra a Figura 2. Por convenção, o campo magnético é positivo no polo Norte e negativo no polo
Sul (Telford et al. 1990).

Figura 2 - Elementos do campo geomagnético e os vetores do campo magnético (modificado de Tel
ford et al. 1990)
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O principal objetivo dos levantamentos magnéticos é investigar a subsuperfície de uma área
com base nas anomalias do campo magnético terrestre, resultantes das propriedades magnéticas
em profundidade. As rochas magnetizam-se de acordo com a sua susceptibilidade magnética, que
depende da quantidade e do modo de distribuição dos minerais magnéticos presentes. A concentração de minerais magnéticos produz distorções locais no campo magnético da Terra, que podem ser
ilustradas, fornecendo informações da subsuperfície. Considerando-se que grande parte dos minerais formadores de rochas não seja magnética, alguns deles, denominados como ferromagnéticos,
fornecem importantes informações para a detecção de depósitos minerais de interesse econômico
associado a eles, além de permitir a observações de estruturas regionais. Os levantamentos magnéticos podem ser aéreos, terrestres ou marinhos. Assim, a técnica é largamente empregada em diferentes escalas de observação e objetivos distintos. A velocidade de operação de levantamentos
aerotransportados torna o método muito atraente na análise estrutural e na busca por tipos de depósitos minerais que contenham minerais magnéticos.
2.1.3 - Técnicas de Filtragem
As filtragens encontram-se em posição de destaque dentre as ferramentas dos métodos potenciais, por apresentar uma alta versatilidade. Diversas características da região são passíveis distinguir relacionando a frequência do sinal geofísico com a profundidade da fonte emissora. A frequência do campo medido na superfície da Terra é inversamente proporcional à profundidade das
fontes geradoras. As transformadas de Fourier são métodos matemáticos que permitem a correlação entre a frequência e a profundidade (por exemplo Blakely 1996).
As técnicas de filtragem (Tabela 1) podem ser aplicadas individualmente ou associadas a
outros filtros e ferramentas. Desta forma, permite-se selecionar os dados coletados em campo de
acordo com a necessidade da investigação, possibilitando eliminar a interferência de fontes profundas na investigação de fontes rasas, e vice-versa. Além de permitir descrever qualitativamente a
cronologia de eventos geológicos e mapear o embasamento de bacias sedimentares (Luiz & Silva
1995).
2.1.4 Deconvolução de Euler
A deconvolução de Euler é a mais popular e eficiente técnica de inversão dos métodos potenciais. Baseando-se na equação homogênea de Euler, Thompson (1982) iniciou uma série de estudos que se estendem aos dias atuais correlacionando a distribuição de densidade e/ou a heterogeneidades de susceptibilidade magnética das fontes geradoras com sua geometria em profundidade
(Barbosa & Silva 2005). Sem interferências de outras fontes ou ruídos, qualquer anomalia gravimétrica ou magnetométrica produzida por uma fonte pontual tridimensional satisfaz a equação
homogênea de Euler (Equação 8).
𝑥 − 𝑥0

∂𝑇
∂𝑇
∂𝑇
+ 𝑦 − 𝑦0
+ 𝑧 − 𝑧0
= −𝜂𝑇
∂𝑥
∂𝑦
∂𝑧

(Equação 8)
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Tabela 1 - Filtros de Fourier e finalidades geofísicas (fonte Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995, Salem
et al. 2008)
Filtros

Derivadas

Continuação

Frequência

Finalidade Geofísica

Gradiente vertical (1ª derivada)

Evidencia estruturas superficiais.

Gradiente residual (2ª derivada)

Remove anomalias regionais e realça anomalias locais.

Gradiente horizontal em X

Evidencia estruturas N-S.

Gradiente vertical em Y

Destaca estruturas E-W.

Amplitude do sinal analítico

Projeção em superfície das anomalias em profundidade.

Tilt Derivativo

Derivada do ângulo de inclinação da anomalia. Fornece uma
estimativa do local de origem dos dados magnéticos.

Para cima

Retira anomalias superficiais.

Para baixo

Retira anomalias mais profundas (instável).

Passa banda

Determina intervalo de frequência.

Passa alta

Retira dados de baixa frequência, obtendo informações mais
superficiais.

Passa baixa

Retira dados de alta frequência, obtendo informações mais
profundas.

onde T(x,y,z) é a anomalia do campo total produzida por uma fonte pontual tridimensional situada
nas coordenadas x0, y0, z0 de um sistema cartesiano destral, η é uma medida da taxa de decaimento
da intensidade do campo com do aumento a distância entre a fonte e o ponto medido. Este parâmetro é um indicador da forma geométrica da anomalia e por isso recebe o nome de índice estrutural
(Reid et al. 1990).
Desta forma, presume-se o conhecimento prévio do índice estrutural da anomalia em análise.
Caso isso não ocorra, o desvio padrão da resposta do campo total auxilia na metodologia empírica
de tentativas sucessivas para assim, obter a geometria da anomalia e seu posicionamento tridimensional. Posto isto, tem-se, então que Deconvolução de Euler é um processo de inversão pelos mínimos quadrados, que a partir dos valores do campo magnético ou gravitacional anômalo e de um
índice estrutural previamente definido, busca-se resolver as equações de Euler, gerando desta
forma, soluções da profundidade e da posição geográfica das diversas fontes magnéticas ou gravimétricas existentes.
Diferenças físicas intrínsecas aos campos potencias terrestres fazem com que os índices
estruturais de gravimetria e magnetometria também sejam diferentes. A Tabela 2 enumera os índices estruturais mais comuns. Contudo, geralmente os corpos geológicos possuem geometrias irregulares e os valores intermediários nos índices estruturais são utilizados.

Geofísica do Quadrilátero Ferrífero

| 123

Tabela 2 - Relação do índice estrutural com os modelos físico e geológico (modificado de Thompson
1982, Reid et al.1990, Reid 1997, Fitzgerald et al. 2004)
Modelo Geofísico

Modelo Geológico

Monopolo

Índice Estrutural (η)
Gravimetria

Magnetometria

Contato

1

1

Dipolo

Dique fino

-

1,5

Prisma

Dique

-

2

Cilindro

Pipe

2

2,5

Esfera

Diápiro

3

3

2.2 - Radiometria
A Radiometria, também conhecida como gamaespectometria, é utilizada para auxiliar os trabalhos de mapeamento geológico regional e prospecção mineral, considerando que as variações
litológicas podem ser caracterizadas por suas distintas assinaturas radioativas (Kearey et al. 2009).
O desenvolvimento tecnológico permite que os levantamentos aéreos e terrestres identifiquem
zonas alteradas hidrotermalmente e explorar suas relações com os processos de mineralização em
diversos ambientes geológicos. Por possuir baixa penetrabilidade, as informações obtidas por ele
relacionam-se a materiais, no máximo, subaflorantes. São reconhecidos mais de 50 isótopos
radioativos de ocorrência natural, contudo os elementos químicos de maior empregabilidade na
exploração radiométrica são o urânio (U), o tório (Th) e o potássio (K), devido a seus caracteres
litófilos e suas abundâncias na natureza em diferentes tipos de rocha (Figura 3). A identificação do
elemento fonte é possível a partir do espectrômetro de raios gama, pois os espectros de raios gama
dos isótopos 238U, 232Th e 40K contêm picos que representam estágios em suas séries de decaimento.
Assim, quanto mais alta a frequência da radiação gama maior seu conteúdo de energia (Kearey et
al. 2009).
Os minerais que contêm esses elementos fazem parte de várias assembleias de rochas, sendo
que rochas sedimentares contém uma maior quantidade em relação às rochas ígneas e metamórficas, com exceção dos granitos potássicos. Na Tabela 3, segue a relação dos principais minerais que
contém elementos radioativos.
Cada elemento destes tem sua particularidade na prospecção geofísica no auxílio do mapeamento geológico. Os mapas radiométricos fornecem informações sobre a presença ou não de elementos radioativos. Exemplificam-se as utilizações locais que não possuem rochas aflorantes, pois
as informações radiométricas adquiridas nos solos, nada mais são do que propriedades das rochas
que os originaram.
Após coletadas as informações geofísicas, estes dados são tratados em softwares compatíveis
com o tipo de informação, para melhor visualização da distribuição dos principais elementos
radioativos (K, U, Th). A transformação das medidas adquiridas em campo em contagens por
segundo para concentrações de K (potássio - %), eU (equivalente urânio – ppm) e eTh (equiva-
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Figura 3 - Quantidades relativas de elementos radioativos em diferentes rochas (adaptado de Kearey
et al. 2009)

Tabela 3 - Elementos radioativos e suas respectivas associações mineralógicas e litológicas (Telford
et al. 1990)
Elementos Radioativos

Urânio (U)

Tório (Th)

Potássio (K)

Minerais

Ocorrência

Uraninitas

Granitos, pegmatitos e veios com prata,
chumbo e cobre

Carnotita

Arenitos

Gumita (alteração da uraninita)

Associados com uraninitas

Monazita e fosfatos de terras raras

Granitos, pegmatitos e gnaisses

Thorianita

Granitos, pegmatitos e depósitos de aluvião

Thorita, uranotorita

Granitos, pegmatitos e depósitos de aluvião

Microclina e ortoclásio

Granitos ácidos e pegmatitos

Muscovita

Granitos ácidos e pegmatitos

Alunita

Alteração de vulcânicas ácidas

Silvita e carnalita

Depósitos sedimentares salinos

lente tório – ppm) permite extrair informações importantes desses dados, em correspondência à
integração de dados exploratórios multiforme, possibilitando a identificação de zonas alteradas
hidrotermalmente e explorar suas relações com os processos de mineralização em vários ambientes
geológicos (Dickson & Scott 1997).
Mapas temáticos são gerados com finalidade de auxiliar o entendimento geológico, bem
como a distribuição das rochas e zonas hidrotermalizadas. Os mais empregados encontram-se descritos na Tabela 4.
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Tabela 4 - Utilização dos diversos mapas temáticos da radiometria (modificado de Musset & Khan
2001)
MAPAS TEMÁTICOS

Canal

Razão

UTILIZAÇÃO

Urânio

Visualizar rochas sedimentares com presença de uraninita, além de granitos e
pegmatitos.

Potássio

Identificar granitos alcalinos e pegmatitos ricos em micas e feldspatos, além de
depósitos evaporíticos. Um fator complicador é a fácil lixiviação deste elemento,
sendo necessário o emprego de outros métodos geofísicos.

Tório

Identificar zonas quimicamente intemperizadas, bem como delinear contatos
litológicos.

Contagem Total

Somatório dos canais supracitados. Delimita contatos.

U/Th

Correlacionar o tipo de ambiente deposicional de folhelhos negros carbonosos,
por U se concentrar em ambientes marinhos e o tório em ambientes terrestres.

Th/K

Contrastes para delinear contatos, filiação ígnea para baixas razões.

U/K

Delinear contatos e filiação ígnea para baixas razões.

Fator F (𝐹𝐹 =

𝐾 𝑒𝑈
)
𝑒𝑇ℎ

Imagem Ternária

Caracterizar zonas hidrotermais.
Delimitar contatos a partir das feições de mesma concentração dos isótopos
U, Th e K e selecionar áreas relevantes para estudo de canais isolados e/ou as
razões entre os elementos.

A radiometria pode otimizar e fornecer informações valiosas nos trabalhos de prospecção
mineral e de mapeamento geológico, tendo em vista que as variações nas concentrações dos
radioelementos podem indicar processos geológicos primários, tais como a ação de soluções mineralizantes ou de processos metamórficos. As variações também caracterizam processos geológicos
secundários, tais como alteração supergênica e lixiviação, auxiliam também na exploração de
cobre porfiríticos (potassificação) e ouro, a partir da associação de ouro e vanádio, por exemplo.
Como as mudanças nas concentrações de U, Th e K que acompanham as principais mudanças na
litologia, auxiliando no reconhecimento de estruturas e litotipos (Telford et al. 1990).
Embora os mapas de radioelementos individuais sejam mais efetivos na distribuição de tipos
de rochas e trends estruturais, eles não são os mais indicados para encontrar concentrações de
materiais localizados (Ostrosvskiy 1975), os depósitos representam concentrações anômalas de um
determinado elemento na crosta terrestre e seu processo gerador envolve concentração preferencial. Localidades onde apresentam afloramentos escassos e predomínio de coberturas sedimentares, a intensidade da radioatividade é muito baixa, as razões entre os radioelementos ameniza a
importância da intensidade radiativa como um fator na avaliação da importância geoquímica do
material fonte. Assim, pode-se considerar que a concentração dos isótopos é maior nas rochas
(meta) sedimentares do que nas rochas (meta) ígneas, exceto quando as (meta) ígneas são ácidas.
Dentre as rochas (meta) sedimentares, a argilosidade é proporcional à concentração dos isótopos.
Enquanto que nas rochas (meta) ígneas, relaciona-se à concentração de sílica.
Fornazzari et al. (2001) afirmam que a radiometria, aérea e terrestre, possibilita a identificação de zonas alteradas hidrotermalmente e a exploração de suas relações com processos de minera-
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lização de ouro e prata, além de metais base (Cu-Pb-Zn), em vários ambientes geológicos. Ostrosvskiy (1975) estudou o antagonismo radioativo em paredes de rochas alteradas por processos
metassomáticos que denominou parâmetro F (ou fator F). Devido ao alto poder de migração do
potássio em relação ao tório e ao urânio, é provável o acúmulo de potássio em zonas hidrotermais,
pois, ao contrário do tório e do urânio, o potássio está sempre na fase líquida da solução hidrotermal (Ostrosvskiy 1975). O isótopo 40K é importante constituinte das soluções hidrotermais, sendo
o principal contribuinte e responsável por 98% da emissão de radiação gama dos radio isótopos
primários presentes na crosta terrestre (Pires 1995).
Desta forma, o Parâmetro F (ou Fator F – FF) é utilizado para detectar regiões anômalas de
potássio, o qual é típico de processo de alteração acompanhado por enriquecimento secundário de
potássio. Os valores baixos representam as anomalias do rádio elemento eTh, enquanto que altos
valores, anomalias de potássio (Soares 2004) (Equação 9).
FF =

𝐾 𝑒𝑈
𝐾
𝑒𝑈
=
=
𝑒𝑇ℎ
𝑒𝑇 ℎ⁄ 𝑒𝑈
𝑒𝑇 ℎ⁄ 𝐾

(Equação 9)

onde eTh e eU correspondem aos isótopos mais energéticos emitidos pelos seus isótopos filhos
tálio (208T) e bismuto (214Bi), respectivamente (Dickson & Scott 1997).

3 – Banco de dados
3.1 Gravimetria
Os dados gravimétricos aqui processados são provenientes de satélites, referentes à missão
espacial TOPEX-POSEIDON. No site http://topex.ucsd.edu, estão disponíveis gratuitamente os
dados de topografia, e anomalia ar livre gerados na missão.
As informações pesquisadas no endereço virtual foram convertidas para um arquivo no formato “.gdb” a fim de serem analisadas no software OASIS MONTAJ. Na sequência, os dados
foram interpolados usando mínima curvatura e uma malha quadrada regular de 3.000 m. Após o
controle de qualidade das medidas e a análise da coerência dos grids, iniciou-se a confecção dos
mapas temáticos. Os primeiros produtos gerados foram os mapas topográfico e anomalia ar livre.
Obteve-se o mapa bouguer por meio da rotina Gravity.omn do software OASIS MONTAJ e os
demais mapas temáticos utilizando-se a rotina Magmap.omn.

3.2 Magnetometria e Radiometria
Os atuais levantamentos geofísicos aerotransportados são de alta resolução e permitem estudos regionais e locais em diferentes áreas das geociências.
Os dados magnetométricos e radiométricos foram cedidos pela CPRM, por meio do geofísico sênior Antonino Juarez Borges (in memoriam), estão contidos em cinco levantamentos de
três projetos aerogeofísico distintos (Figura 4): Projeto Rio das Velhas (PRV), Projeto Gemas de
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Minas Gerais e Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais, Áreas 2, 3 e 10
(DNPM 1992, CPRM 1996, SEME 2001a, b, 2008). As informações relevantes a cada projeto
encontram-se listadas na Tabela 5.
O Projeto Rio das Velhas (PRV) foi um projeto cooperativo entre governo (DNPM/CPRM),
indústria (empresas mineradoras) e cientistas de universidades. O objetivo deste projeto foi prover
a região de conhecimentos de subsuperfície que possibilitassem detectar novos alvos para a prospecção mineral, como também novos subsídios para o estudo do caráter geológico e do feitio tectônico/estrutural da área, visando facilitar e aprimorar a execução do mapeamento geológico em
1:25.000 de toda área coberta pelo aerolevantamento (Borges 1998).
O Projeto Gemas de Minas Gerais – Faixa Itabira Ferros provém do contrato entre o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e a GEOMAG S.A. – Prospecções Aerogeofísicas e foi firmado
em 28 de dezembro 1995 com o objetivo de executar o levantamento e processamento dos dados
aerogeofísicos de magnetometria e radiometria do Projeto Gemas de Minas Gerais, Faixa Itabira
Ferros.
O Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais é um contrato firmado pela
Secretaria de Minas e Energia (SEME) com a Lasa Engenharia e Prospecção S.A., para execução
de serviços de aquisição e processamento de dados aerolevantados de magnetometria e radiometria. Neste trabalho, utilizaram-se deste projeto as Áreas 2 (Pitangui – São João Del Rei – Ipatinga - SEME 2001a), 3 (Morro do Pilar – Serro – Guanhães - SEME 2001b) e 10 (Belo Horizonte, Curvelo, Três Marias – SEME 2008).

Figura 4 - Mapa de localização dos projetos geofísicos, convênio CPRM-CODEMIG, utilizados neste
trabalho.
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Tabela 5 - Dados dos projetos de aerolevantamentos de magnetometria e radiometria utilizados no
trabalho.

Projeto

Localização

Bloco 1

Nova Lima - Caeté

Bloco 2

Santa Bárbara Barão de Cocais

Rio das Velhas

2

km

Velocidade Altura
voo
de voo
km/h

m

Linhas de produção Linhas de controle
Espaçamento
Espaçamento
Direção
Direção
m
m

70 a 110

80

250
N60W

N30E

Bloco 4

Santa Bárbara Barão de Cocais

N30E

N60W

Bloco W

Pitangui

Bloco E

São João Del Rei
Ipatinga
Morro do Pilar Serro - Guanhães
Belo Horizonte Curvelo - Três
Marias

Área 2

Área 3
Área 10

1996 4.600

180

150

500

2.156
2000
13.611
2001

N40W

12.000

250

N50E

N60E

10.141
21.564

270

500

NS

(m)

Radiometria
(s)

2
a
3

SAD69

0,1

2.500
N30W

100

(s)

(m)

5

20
a
30

1

50

N60W

N30E
200

Magnetometria

5.000

Nova Lima - Caeté

Itabira-Ferros

Datum

N60W

N30E
1992 1.700

Amostragem

N30E

N60W

Bloco 3

Gemas de Minas Gerais

Aerogeofísico de
Minas Gerais

Ano

Área

10.000

EW

5,5

55,5

7,5

75

Córrego
Alegre

4 – Processamento de dados
4.I - Gravimetria
A sequência gravimétrica de mapas temáticos utilizando dados de satélites TOPEX/POSEIDON iniciou-se com a elaboração dos mapas de topografia e de anomalia ar livre (Figura 5). Na
Figura 5, tem-se que a topografia da região do QFe é consideravelmente acidentada, com altitudes
variando entre os 660 metros e 1.350 metros.
As correções gravimétricas que geram as anomalias ar livre (Figura 5) ajustam a diferença de
altitude entre o ponto observado e do geoide de referência. Contudo, não consideram a influência
da atração gravitacional das massas próximas a esse ponto. O mapa Bouguer (Figura 5) supre essa
influência e foi elaborado a partir da rotina Gravity.omn do software OASIS MONTAJ. Os demais
mapas temáticos visam salientar estruturas de diferentes profundidades e direções obtidos pelas
técnicas de filtragem conforme descrito na Tabela 1. Elaboraram-se os mapas gradientes verticais
de primeira, gradientes horizontais nos eixos X e Y e a continuação para cima 100 metros e 1000
metros, utilizando as rotinas magmap.omn.

4.2 - Magnetometria
Os bancos de dados de magnetometria, que englobam a área do QFe, consistem de diferentes projetos de aerolevantamentos com parâmetros de aquisição distintos, tais como, altura, velocidade e direção de voo, espaçamento entre as linhas de produção e controle (Tabela 4), e consequentemente de amostragem variada. Apesar dos levantamentos terem parâmetros semelhantes,
não são iguais. Para a obtenção dos mapas temáticos necessita-se que o banco dado seja uniforme. “Assim, para uniformizar o banco de dados, iniciou-se o processamento deste com a
importação dos arquivos em formato “.gdb” dos diversos projetos, no software OASIS MONTAJ.

Geofísica do Quadrilátero Ferrífero

| 129

Em cada banco de dados, realizou-se um pré-processamento de interpolação utilizando a técnica
de mínima curvatura. Após a análise dos dados pré-processados selecionou-se, em cada aerolevantamento, a área de interesse. Os dados das subáreas foram obtidos recortando em cada levantamento um polígono com a rotina winxy.gx. Na sequência, fez-se a unificação desses polígonos,
de modo a formar um só banco de dados. Posteriormente, realizou-se a técnica de micronivelamento no intuito de eliminar possíveis resíduos de imperfeições nos dados nivelados. Com o
banco de dados único no polígono da área de estudo, a etapa de interpolação das amostragens
aeromagnetométricas foi iniciada.

Figura 5 - Mapa topográfico, mapa anomalia ar livre, mapa Bouguer, (DX) gradiente horizontal na
direção X do dado Bouguer; (DY) gradiente horizontal na direção Y; (DZ) gradiente vertical
de primeira ordem do Bouguer; (Res) gradiente vertical de segunda ordem do Bouguer,
(Up100) Continuação para cima 100 m; (Up1000) Continuação para cima 1000 m.
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As rotinas de interpolação utilizando mínima curvatura, krigagem e bidirecional foram testadas e avaliadas. Seus resultados foram semelhantes, contudo a técnica escolhida foi a mínima curvatura. Tal decisão foi apoiada nos conceitos teóricos de que esta rotina é a mais indicada em
levantamentos com perfis paralelos e linhas orientadas (Whitehead & Musselman 2010). Durante a
interpolação dos dados adotou-se uma malha quadrada regular de 100 m, equivalente a 1/4 do
espaçamento entre as linhas de registro (250 m e 400 m).
Na sequência, foi gerado o primeiro mapa temático magnetométrico, o mapa campo
anômalo. A partir deste mapa aplicam-se as técnicas de filtragens (Figura 6) de modo a ressaltar as
anomalias em diferentes profundidades e direções. Elaboraram-se os mapas gradientes verticais de
primeira e segunda ordem (ou residual), gradientes horizontais nos eixos X e Y, utilizando as rotinas Magmap.omn. Além destes, a partir do mapa de campo anômalo, fizeram-se o Tilt derivativo e
a continuação para cima. Em paralelo, confeccionou-se o mapa amplitude do sinal analítico utilizando a rotina de alta centricidade de mesmo nome, bem como o seu gradiente vertical de primeira
ordem. Cada um dos mapas temáticos foi analisado individualmente e correlacionado apenas com
os outros mapas de mesma propriedade física.

Figura 6 - Mapas temáticos magnetométricos (CA) Campo Anômalo; (ASA) Amplitude do Sinal Analí
tico; (DASA) gradiente vertical de primeira ordem do ASA; (DX) gradiente horizontal na
direção X; (DY) gradiente horizontal na direção Y; (DZ) gradiente vertical de primeira
ordem do CA; (Res) gradiente vertical de segunda ordem do CA, (Tilt) Derivativo tilt.,
(Up100) Continuação para cima 100 m; (Up500) Continuação para cima 500 m.
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4.3 - Estimativas Matemático-Geofísicas de Profundidade
Uma sistemática minuciosa de processamento e análise foi desenvolvida para inferir as profundidades das fontes geradoras do campo gravitacional e magnético. O processo baseia-se na
aplicação dos princípios matemáticos da resolução das equações de Euler para inferir a profundidade por meio da frequência e pode ser utilizada em qualquer campo homogêneo, ou seja, a deconvolução de Euler. Neste trabalho, dois princípios físicos de dados matemático-geofísicos, bouguer
e amplitude do sinal analítico, foram utilizados para inferir a profundidade da fonte de suas anomalias.
Na metodologia abordada, a estimativa de profundidade propriamente dita é bidirecional
(Figuras 7 e 8) e foi realizada com o software EULDEPH trinta e quatro perfis, equiespaçados de
4.400 metros, de direção W-E. Sua visualização tridimensionalidade é obtida pela interpolação
pelo método estatístico krigagem. A Figura 9 ilustra a profundidades estimadas das fontes magnéticas e a Figura 10, das heterogeneidades de densidade.

Figura 7 - Perfil de Deconvolução de Euler realizado no sofware Euler 1.0 no perfil 21, dados de gra
vimetria Bouguer. O perfil mostra (A) dados gerados; (B) gradientes horizontais (em preto)
e verticais (em vermelho); (C) estimativas da profundidade das anomalias; (D) localização
dos perfis realizados, em destaque o perfil 21.
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Figura 8 - Perfil de Deconvolução de Euler realizado no sofware Euler 1.0 no perfil 21, dados de gra
vimetria (Bouguer). O perfil mostra (A) dados gerados; (B) gradientes horizontais (em
preto) e verticais (em vermelho); (C) estimativas da profundidade das anomalias; (D) locali
zação dos perfis realizados, em destaque o perfil 21.

Figura 9 - Visualização do modelo 3D dos dados de magnetometria da área de estudo obtido pela
interpolação (krigagem) da inversão dos 26 perfis no ArcScene 9.3.
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Figura 10 - Visualização do modelo 3D dos dados de gravimetria da área de estudo obtido pela inter
polação (krigagem) da inversão dos 26 perfis no ArcScene 9.3.

4.4 - Radiometria
O processamento dos dados radiométricos foi similar ao processamento magnetométrico,
com a importação dos arquivos no formato “.gdb” dos diversos projetos de aerolevantamento, no
software OASIS MONTAJ.
A radiometria tem a sua principalmente utilização na correlação de suas assinaturas radiométricas com feições litológicas em superfície, a partir dos diferentes níveis de radioatividade do
Tório (232Th), Urânio (238U), Potássio (40K). Os mapas temáticos radiométricos refletem as rochas
em superfície ou próximo a ela, pois possui uma baixa penetratividade, uma vez que a alta frequência da radiação gama, corresponde à baixa profundidade de observação. Dessa forma, o
método auxilia os trabalhos de mapeamento geológico e os estudos correlatos, tal como, trabalhos
ambientais. Os dados de radiométricos foram submetidos à rotina no software Geosoft, e para a
elaboração dos mapas radiométricos realizou-se de início a geração dos grids e efetuaram-se o
micronivelamento e a interpolação dos dados por meio dos métodos matemáticos de mínima
curvatura. Posteriormente aplicaram-se a rotina de geração de mapas temáticos radiométricos,
gerando os mapas ilustrados na Figura 11. Com o propósito de identificar as variações dos isótopos
e correlacioná-los, geraram-se os mapas temáticos correspondentes aos canais de U, Th e K, contagem total, ternário, razão Th/K, razão U/Th, razão U/K e Fator F (Figura 11).
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Figura 11 - Mapas temáticos radiométricos.

5 - Contribuição da Geofísica
A análise geofísica inicia-se com a avaliação do banco de dados. As características fundamentais que devem ser observadas da aquisição dos dados são: espaço amostral, altura de voo
(caso aerolevantamento) e direção de levantamento. A compreensão do banco de dados é primordial pois esses fatores permitem definir se esse banco de dados tem amostragem suficiente para
responder à questão geológica desejada.
Definido o banco de dados, executa-se o seu processamento, gerando os diversos mapas
temáticos. A integração dos resultados geofísicos com os dados geológicos é função dos objetivos
que se deseja obter. Na maioria das vezes, a análise geofísica tem como objetivo o mapeamento
geológico geofísico, e/ou a análise tectono-estrutural da área, e/ou a prospecção de um determinado bem mineral, entre outros. Indiferente do objetivo, inicia-se a análise com a integração dos
diversos mapas temáticos geofísicos com os dados de geologia no ambiente SIG (Figura 12).
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Figura 12 - Visualização dos mapas temáticos geofísicos e geológico (Endo et al. 2019a) em
ambiente SIG.

É importante ressaltar que as informações expressas nos mapas colorpéticos são relativas, ou
seja, representam um contraste lateral da propriedade física específica do método analisado. Assim,
corpos podem ter valores elevados em uma determinada região e podem possuir valores relativamente baixos em outras, dependendo da variação da propriedade física. Portanto, em qualquer
escala de estudo geofísico, a compreensão geológica é fundamental, no intuito de compreender as
características físicas das unidades em questão, bem como, verificar quais métodos e escalas
devem ser utilizados no estudo geofísico. Deste modo, a análise geofísica terá grande probabilidade de auxiliar no problema. Salienta-se, ainda que, os mapas colorpéticos gerados possuem propriedades relativas e variam conforme a escala executada e resolução pretendida. Posto isso, se o
banco de dados possui alta resolução, um mapa gerado na escala regional não possui informação
detalhada e para tanto, é necessário processar na escala adequada, tendo em vista que a análise é
feita a partir de contrastes. A definição da escala da pesquisa depende do objeto de estudo.
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Apresenta-se aqui a importância de trabalhos desenvolvidos em termos de inovação tecnológica e aplicabilidade, com resultados que permitem novas e mais precisas interpretações quanto à
estruturação geológica atual e a evolução tectônica, além do estudo de áreas alvos para a prospecção de recursos minerais.
A maior aplicabilidade dos mapas temáticos radiométricos é a sua utilização para relacionar
as anomalias com as variações litológicas, possibilitando a identificação de assinaturas radiométricas que determine certos tipos de rochas e auxilie os trabalhos de mapeamento.
O QFe conhecido mundialmente pela sua enorme potencialidade mineral e complexidade
tectono-estrutural. É uma região que historicamente é estudada com a finalidade de descobrir
novos recursos minerais. As ocorrências de ouro, ferro e manganês foram mineradas desde o Brasil
Colônia, e atualmente a crescente demanda destes bens minerais e exaustão dos depósitos existentes fazem-se necessário, portanto, a descoberta de novas jazidas. Como a geofísica é a ciência de
análise de subsuperfície, a sua aplicação permite avanços científicos e tecnológicos para as novas
descobertas, bem como o maior entendimento dos recursos conhecidos.
A análise integrada entre a radiometria e geologia (Figura 13), por meio dos diversos mapas
temáticos (Figura 11) permite auxiliar a delimitação dos contatos geológicos. A Figura 13 exemplifica essa associação com o mapa ternário (Radiometria) sotoposto aos contatos geológicos do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al. 2019a). Observa-se que as variações da concentração dos isótopos
estão associadas com as litologias mapeadas. No QFe, as rochas gnáissicas dos Complexos
Metamórficos (Endo et al. 2019b) apresentam concentração elevada de potássio, baixos valores de
urânio e intermediário para o tório; as rochas metavulcânicas máficas e ultramáficas do Supergrupo
Rio das Velhas são caracterizadas por baixas concentrações dos isótopos urânio, tório e potássio;
as rochas metassedimentares clásticas argilosas do Supergrupo Minas apresentam valores expressivos de concentração destes isótopos, enquanto as metassedimentares químicas baixos valores.

Figura 13 - (A) Imagem ternária sobreposta aos limites litológicos (linhas brancas); (B) imagem terná
ria; (C) mapa geológico (escala 1:150.000 – Endo et al. 2019a).
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A magnetometria é um método geofísico muito utilizado quando a análise geofísica tem por
objetivo a análise tectono-estrutural. Considerando-se que o teor de magnetita, principal ferromagnético na crosta, aumenta em descontinuidades por ser altamente volátil, o método, além de caracterizar litologias mais magnéticas, registra um aumento de magnetização nestas estruturas (Figura
14). O Sistema de Nappes (Curral e Ouro Preto), descrito por Endo et al. (2019b), é registrado pelo
aumento de magnetização das rochas.

Figura 14 - (A) Mapa magnetométrico, Amplitude do Sinal Analítico sobreposto aos limites litológicos
(linhas brancas); (B) mapa magnetométrico, Amplitude do Sinal Analítico; (C) mapa geo
lógico (escala 1:150.000 – Endo et al. 2019a).

No entanto, se a análise tectono-estrutural visa informações de mais alta profundidade, a análise gravimétrica de dados de satélite é passível de ser realizada. As estruturas profundas (mais que
10 km) podem ser visualizadas pela inversão dos dados gravimétricos de satélite. No QFe, a Zona
de Cisalhamento de São Vicente foi analisada pela técnica por Madeira (2016). O mapa Bouguer
integrado ao mapa geológico permite observar estruturas mais regionais (Figura 15), uma vez que
os litotipos apresentam um contraste de densidade que perturbam o campo gravitacional.
A necessidade de maior compreensão em profundidade das estruturas observadas em
superfície, a inversão por meio da deconvolução de Euler possibilita a visualização destas estruturas. Assim, a inversão dos dados magnetométricos integrados aos gravimétricos podem caracterizar essas estruturas em profundidades distintas (Figura 16) a partir das heterogeneidades em
subsuperfície.
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Figura 15 - (A) Mapa Bouguer sobreposto aos limites litológicos (linhas brancas); (B) Mapa Bouguer;
(C) mapa geológico (escala 1:150.000 – Endo et al. 2019a).

A Pesquisa Mineral demanda de um mapeamento geológico de detalhe e da compreensão
estrutural da área analisada, tendo em vista que o enriquecimento mineral natural ocorre devido a
processos tectônicos registrados por essas estruturas. Nesse sentido a análise geofísica é de grande
valia, pois auxilia no mapeamento geológico e na caracterização tecno-estrutural da área. Ressalta-se que é importante a análise integrada de métodos geofísicos, de forma a minimizar as ambiquidades inerentes de cada método. No entanto, o minério de ferro apresenta como principal contraste
a alta magnetização, sendo, portanto, bem visualizado na magnetometria. O potencial aurífero é
bem determinado pela anomalia de radiometria, Parâmetro F, pois registra zonas de maior hidrotermalismo que pode estar relacionada à fonte do ouro. Os kimberlitos, fonte primária dos diamantes,
apresentam como principal característica geofísica anomalias circulares de alta magnetização e
baixo comprimento de onda.
A sistemática aqui apresentada destaca-se em diferentes áreas da geociência devido à sua
vasta aplicabilidade e eficiência em visualização de estruturas em profundidade. No Quadrilátero
Ferrífero, a metodologia foi empregada a distintas áreas da geociência, como no mapeamento geológico, análise tecto-estrutural, hidrogeologia, pesquisa mineral, geotecnia e geologia ambiental.
Citam-se alguns trabalhos em que essa sistemática geofísica foi a ferramenta fundamental ao
estudo, tais como trabalho de Teodoro (2013) e Bernardes (2016) no mapeamento geológico,
Madeira (2016) e Faversani (2019) na análise tectono-estrutural e prospecção de ouro na zona de
cisalhamento São Vicente e Falha de Água Quente, respectivamente; Brito (2016) e Coelho (2018)
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Figura 16 - Mapa geológico (escala 1:150.000 –simplificado de Endo et al. 2019a, legenda vide
Figura 15) sobreposto ao imageamento em profundidade da (A) Gravimetria e (B) Magne
tometria (legenda de profundidade, vide Figuras 9 e 10).

no estudo de hidrogeologia; Bovolenta (2018) na prospecção de diamante; Ribeiro (2017) e Bandeira (2018) no estudo geotécnico, entre outros.
A utilização da metodologia de pesquisa geofísica adequada na geociência contribui significativamente na minimização do tempo, risco e custo, maximização de informações e otimização
dos resultados. Desta forma, a Geofísica é a aplicação dos avanços tecnológicos ao conhecimento
científico.
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1 - O território do Quadrilátero Ferrífero e os primórdios da
geoquímica no Brasil
No Brasil, a geoquímica teve como marco do seu início a fundação da Escola de Minas, em
1876 (desde 1969, uma unidade acadêmica da Universidade Federal de Ouro Preto), na cidade de
Ouro Preto, na porção Sudeste do Quadrilátero Ferrífero (QFe), pelo francês Claude-Henri
Gorceix. Em seus primórdios, a implantação da geoquímica como ciência no Brasil teve como alicerce os conceitos estabelecidos pelos avanços teóricos e práticos da geoquímica na Europa, conforme apresentados em Licht et al. (2007), Brasil (2009) e Souren (1999). A sólida formação de
Gorceix em física e química possibilitou a implantação de um projeto de ensino de qualidade para
a formação de recursos humanos, visando a suprir a necessidade técnica de profissionais para iniciar a instalação da indústria mineral brasileira.
A escolha, por Gorceix, da região de Ouro Preto para a instalação de uma escola de formação
de engenheiros seguramente teve como um dos principais motivadores as riquezas minerais e geológicas da região, atualmente denominada de QFe. A geodiversidade do território do QFe foi determinante, tanto para a formação dos estudantes, como para despertar o interesse pela implantação
de laboratórios e técnicas analíticas, que visavam ao reconhecimento dos materiais geológicos
locais, ambos fundamentais para o nascimento e desenvolvimento da geoquímica como ciência no
Brasil. Gorceix fundou, na Escola de Minas de Ouro Preto, o primeiro laboratório de “geoquímica”
do Brasil, denominado “Laboratório de Docimasia da Escola de Minas de Ouro Preto” (Saturnino
Oliveira 1897), onde realizou análises químicas de minerais e rochas no Brasil, inclusive de elementos terras raras (ETR). Grande parte das amostras analisadas eram oriundas do QFe, cujos
resultados foram divulgados nos Anais da Escola de Minas de Ouro Preto (Gorceix 1881, 1883,
1884 e 1885). Dutra (2002) ressalta as possíveis dificuldades enfrentadas e ultrapassadas por
Gorceix para implantar e manter um laboratório químico no Brasil, o qual, durante muitos anos,
supriu a incipiente demanda por análises geoquímicas, lançando as bases da geoquímica analítica
no país.
Em 1934, segundo Dutra (2002), foi criado o Laboratório de Produção Mineral (LPM) do
Departamento de Nacional de Produção Mineral (DNPM), que passou a analisar minerais e água,
visando a estudos científicos e à descoberta de depósitos minerais de interesse econômico. Paralelamente, Djalma Guimarães, engenheiro civil e de minas, formado na Escola de Minas em 1919,
desenvolvia pesquisas em pegmatitos e minerais raros, e utilizava para tanto o laboratório de
espectrografia de emissão atômica do Serviço Estadual de Produção Mineral, da Secretaria de
Agricultura de Minas Gerais. Posteriormente, enquanto diretor do Instituto de Tecnologia Industrial (ITI) de Minas Gerais, Djalma Guimarães criou um laboratório de análises espectroquímicas
em Belo Horizonte, que ficou sob o comando do químico Cláudio V. Dutra.
Na segunda metade da década de 1950, no escopo da cooperação entre o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) – o
projeto iniciara-se na década anterior e fora coordenado por John Van Nostrand Dorr II –, foram
realizados estudos geoquímicos e a determinação de idades de granitos no QFe por Norman Herz e
Cláudio Dutra (Herz & Dutra 1958, Herz & Dutra 1960). Portanto, além da geoquímica básica,
inauguram-se os estudos de geoquímica isotópica e geocronologia no Brasil.
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Em meados da década de 1960, é criado o laboratório GEOLAB pela empresa GEOSOL –
Geologia e Sondagens, primeiro laboratório de serviços de geoquímica do Brasil (Dutra 2002) e
em funcionamento até os dias atuais.
Com o avanço de estudos geoquímicos em diferentes locais do Brasil, foi organizado o primeiro encontro de geoquímicos do Brasil, que ocorreu, em 1968, na Escola de Minas de Ouro
Preto. A grande colaboração da Geoquímica para o conhecimento geológico nacional e da região
do QFe era reconhecida por todos os presentes. Paralelamente, o grande avanço no desenvolvimento de técnicas analíticas instrumentais e o uso da geoquímica em prospecção mineral eram evidentes.
Depois de duas edições do Simpósio Brasileiro de Geoquímica, ocorridas em 1980, em Camboriú (SC), e em 1982, em Salvador (BA), quando do III Simpósio Brasileiro de Geoquímica, em
1984, decidiu-se pela criação da Sociedade Brasileira de Geoquímica (SBGq), em reunião no
Salão Nobre da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). A programação
contemplou um amplo espectro de temáticas geoquímicas, envolvendo litogeoquímica, prospecção
geoquímica, pedoquímica, geoquímica do meio ambiente, geoquímica orgânica e geoquímica analítica. Em 1985, como consequência da decisão tomada no III Simpósio Brasileiro de Geoquímica,
foi formalmente criada, em Ouro Preto, a Sociedade Brasileira de Geoquímica.
A partir da década de 1980 e, de maneira mais acentuada, a partir dos anos 2000, instalaram-se estruturas analíticas importantes tanto no Departamento de Geologia da Escola de Minas da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), como no Centro de Pesquisa Manoel Teixeira da
Costa, vinculado ao Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Atualmente o parque laboratorial instalado possui espectrômetros de emissão atômica, espectrômetros de massa de alta resolução, microssonda eletrônica e microscópios eletrônicos, atendendo a
demandas analíticas tanto no que se refere à obtenção de concentrações de elementos maiores,
traços e terras raras (ETR) em rochas e minerais, como também à crescente demanda por análises
de isótopos radiogênicos (para a geocronologia) e estáveis. Paralelamente ao avanço tecnológico
na disponibilização de infraestrutura analítica, ocorreu a consolidação da formação de recursos
humanos, em nível de mestrado e doutorado, voltados para a pesquisa geológica e em mineração
nos programas de pós-graduação de Evolução Crustal e Recursos Minerais (desde 1984) e de
Engenharia Mineral (desde 1998) da Escola de Minas da UFOP e do programa de pós-graduação
em Geologia (desde 1988), e em Engenharia de Minas (desde 1971) da UFMG. Importante ressaltar o papel fundamental das agências financiadoras CAPES, CNPq e FAPEMIG, além da iniciativa
privada (PETROBRAS e VALE S.A., entre outras), na viabilização da montagem dessa infraestrutura e na parceria no desenvolvimento de projetos.

2 - Evolução do conhecimento geoquímico das principais unidades
litoestratigráficas do Quadrilátero Ferrífero: um breve resumo
Neste tópico será apresentada uma abordagem histórica-científica envolvendo as principais
unidades litoestratigráficas do QFe. Os tópicos serão apresentados seguindo a ordem cronoestratigráfica reconhecida para o QFe, das unidades mais antigas para as mais novas, baseada em Dorr
(1969), Alkmim & Marshak (1998), Romano et al. (2013) e Moreira et al. (2016).
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Complexos metamórficos granito-gnaissicos
Os complexos granito-gnáissicos do QFe são compostos por diferentes rochas gnaissicas,
comumente migmatizadas, e pela presença de corpos de granitoides e rochas de natureza máfica e
intrusivas (Dorr 1969, Herz 1970). Herz (1970), em seu clássico e pioneiro estudo “Gneissic and
igneous Rocks of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil”, apresenta informações petrográficas, petrológicas, geocronológicas e geoquímicas dos diferentes complexos metamórficos
granítico-gnáissicos da região.
No final da década de 1970, Roeser (1977) desenvolveu estudos geoquímicos em rochas do
Complexo Santo Antônio do Pirapetinga, a Leste-Noroeste do QFe, constituído por um conjunto
de rochas gnaissicas, principalmente leucocráticos, e por um conjunto de rochas máficas e ultramáficas. Segundo Roeser, os gnaisses desse complexo possuem afinidade tonalítica-trondhjemítica,
característica de rochas arqueanas. Baltazar & Raposo (1993) identificam razões LaN/YbN bastante
elevadas, evidenciando importante processo de diferenciação, e também propõem que os gnaisses
estudados representem os tonalitos e granitos gerados no final do Arqueano e, posteriormente,
metamorfizados. As rochas máficas anfibolíticas encontradas na região caracterizam-se como de
natureza Fe-tholeítica.
A partir da década de 1970, Schorscher et al. (1982) e Schorscher (1988) identificaram diferentes tipos de rochas, essencialmente de afinidade granítica, geradas em épocas distintas, nos
complexos metamórficos do QFe. A esses grupos, Shorscher (1988) designou de Complexo Granítico. Identificou ainda rochas metamórficas, metassomáticas e ígneas máficas e félsicas, consideradas mais jovens.
Nas primeiras abordagens, acima descritas, fica bastante evidente a dificuldade de se desenvolver um estudo mais sistemático da geoquímica dos complexos metamórficos do QFe, sobretudo
devido às dificuldades de estabelecer a cronologia de eventos magmáticos e metamórficos responsáveis pela geração dos litotipos existentes.
Buscando avançar no reconhecimento petrogenético das rochas dos complexos granito-gnaissicos do QFe, na obtenção da idade de cristalização (U/Pb) e dos principais eventos metamórficos
registrados nos diferentes litotipos desses complexos, é que se iniciaram estudos em regiões mais
específicas, como aqueles de Carneiro (1990), no Complexo Bonfim, localizado a oeste da Serra da
Moeda, e Noce (1995), no Complexo Belo Horizonte, localizado na porção norte do QFe.
Carneiro (1990, 1992), além de estudos petrográficos, petrológicos e geocronológicos, faz
uma abordagem geoquímica bastante detalhada das rochas máficas e félsicas do Complexo
Bonfim. No que se refere às rochas félsicas, os Gnaisses Alberto Flores apresentam composição
essencialmente trondhjemítica de baixo Al2O3, com caráter metaluminoso a peraluminoso e filiação
calcio-alcalina. São rochas com importante fracionamento de ETR e pronunciada anomalia negativa de európio. Possuem idade mínima entorno de 2.920 Ma, com herança isotópica que remonta
a 3.280 Ma. Mostram também zircões com sobrecrescimento de 2.772 ± 6 Ma. Os Gnaisses Souza
Noschese possuem uma composição granítica, principalmente de natureza peralcalina a peraluminosa e filiação cálcio-alcalina. Apresentam-se pouco fracionados e com importante anomalia negativa de európio. São bastante enriquecidos em ETR pesados (ETRP) quando comparados com os
Gnaisses Alberto Flores. Os Tonalitos Samambaia apresentam filiação cálcio-alcalina e metalumi-
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nosa. Apresentam-se enriquecidos em ETR, são bastante fracionados e possuem anomalias
de európio discretas. A idade de cristalização dos Tonalitos Samambaia, obtida por meio de datação U/Pb em zircões e titanitas, é de 2.780 +3/-2 Ma. O Granito Brumadinho apresenta filiação
cálcio-alcalina com caráter peralcalino a metaluminoso. Apresenta elevado fracionamento de ETR
e discretas anomalias de európio. Apresentam idade U/Pb em zircões de 2.703 +24/-20 Ma.
No caso das rochas máficas, Carneiro (1990, 1992), além de estudos geocronológicos, identifica a afinidade basáltica das rochas anfibolíticas Paraopeba e Candeias, a afinidade basáltica à
andesítica, com alguns termos traquiandesíticos-basalticos, dos metadiabásios Conceição de Itaguá
e dos diabásios Santa Cruz. Segundo este autor, os andesitos Paraopeba (idade K/Ar entre 2.157
Ma a 1.930 Ma) e os anfibolitos Candeias (idade K/Ar de 1.707 ± 64 Ma) apresentam composição
predominantemente de basaltos tholeíticos, com variações para basaltos transicionais e andesito-basaltos. Tanto os anfibolitos Paraopeba como os anfibolitos Candeias mostram padrão de ETR
pouco fracionado. No caso dos metadiabásios Conceição do Itaguá (K/Ar de 1.006 ±43 Ma),
observa-se uma significativa diferenciação magmática, com os termos mais básicos sendo basaltos
tholeíticos e/ou transicionais até os lati-andesitos. Apresentam importante fracionamento de ETR e
com enriquecimento de terras raras superiores às unidades anfibolíticas do Complexo Bonfim. Os
diabásios Santa Cruz (K/Ar de 1.000 Ma a 600 Ma, idade de rochas semelhantes na região de Pará
de Minas; Teixeira et al. 1988 , em Carneiro 1992) possuem características petrográficas e geoquímicas semelhantes àquelas dos metadiabásios Conceição do Itaguá.
As rochas características do Complexo Belo Horizonte, segundo Noce (1995) e Noce et al
(1997), são os gnaisses, que passaram, em grande parte, por processo intenso de migmatização (U/Pb
de 2.860 +14/-10 Ma) e apresentam caráter predominantemente peraluminoso a ligeiramente
metaluminoso, com concentrações elevadas de Na2O (média de 5,2%) e possuem composição
trondhjemítica. O Granito Santa Luzia (2.712 +5/-4 Ma) e o Granito General Carneiro são
cálcio-alcalinos ricos em potássio e de natureza peraluminosa. O Granito Santa Luzia é mais enriquecido em ETR e apresenta acentuado fracionamento. O Granito General Carneiro apresenta fracionamento menos acentuado. Ambos os granitos são bastante evoluídos e apresentam derivação
crustal (por exemplo, Grossi Sad & Dutra 1989). Comparativamente, o denominado Granito Marzagão de Gair (1962) é mais pobre em minerais máficos e encontra-se bastante deformado.
Segundo Noce et al. (1997), o Granito Marzagão poderia ser constituído pelo Granito General Carneiro milonitizado. O Granodiorito Ibirité (2.698 ± 18 Ma, Chemale Jr. et al. 1993) é relativamente
mais pobre em ETR e mostra anomalia negativa de európio menos acentuadas. Ainda ao norte do
QFe, tem-se o Complexo Caeté, composto essencialmente por rochas de afinidade granodiorítica e
idade de cristalização U/Pb em zircão 2.776+7/-6 Ma (Machado et al. 1989, 1992).
Num esforço de compatibilizar as informações obtidas ao longo do início da década de 1990,
Teixeira et al. (1996) distinguem dois estágios na evolução arqueana do QFe: um deles definido
pela colocação de magmas de natureza tonalítica-trondhjemítica-granodiorítica (TTG), responsável
pela formação da crosta siálica da região, e a extrusão de magmas máficos e ultramáficos entre
3.200 Ma e 2.770 Ma; e um segundo estágio, marcado por intensa deformação e a colocação de
granitoides potássicos entre 2.750 Ma e 2.600 Ma (Machado et al. 1992). Este segundo estágio
também foi identificado por Campos et al. (2003) e Romano et al. (2013).
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Buscando uma análise integrada entre os dados geocronológicos da literatura, notadamente
de Carneiro (1992), Machado e Carneiro (1992), Machado et al. (1992), Noce et al. (2005) e dados
mais novos obtidos via LA-ICP-MS e SHRIMP, nas rochas granito-gnaissicas dos Complexos
Bação, Belo Horizonte, Bonfim e Santa Bárbara, Lana et al. (2013) propõem uma evolução
magmática para a crosta da série de tonalito-trondhjemito-granodioritos (TTG), com no mínimo
três períodos de magmatismo e um evento metamórfico. Os eventos magmáticos propostos são:
colocação das rochas TTGs do Complexo Santa Bárbara entre 3.220 Ma e 3.200 Ma (evento Santa
Bárbara); colocação dos granito-gnaisses TTGs dos Complexos Bação, Belo Horizonte e Bonfim
entre 2.930 Ma e 2.900 Ma (evento Rio das Velhas I); e magmatismo entre 2.800 Ma e 2.760 Ma
(evento Rio das Velhas II). Posteriormente, entre 2.750 Ma e 2.700 Ma, identifica-se a colocação
de granitoides potássicos (evento granítico potássico).
Farina et al. (2015) e Farina et al. (2016), com base em análises geoquímicas em rochas graníticas dos complexos Bação, Bonfim e Belo Horizonte, classificaram a maioria dos litotipos analisados como trondhjemitos e granitos, sendo que as rochas do plúton Samambaia (Carneiro 1992) se
caracterizam como tonalitos (Figura 1 - complexos metamórficos). Os espectros de ETR dos granitoides de médio potássio (trondhjemitos) mostram elevado fracionamento e anomalias de európio
ausentes ou levemente negativas, sendo que possuem características geoquímicas compatíveis como
da série de TTG arqueanos. Já os granitoides de alto potássio são menos fracionados, mas apresentam uma pronunciada anomalia de európio e possuem espectros similares aos granitos tipo-I.

Figura 1 - Diagrama triângular normativo An-Ab-Or (O’Connor) mostrando a composição de gnais
ses, granitos e leucogranitos das regiões do Bação, Bonfim e Belo Horizonte, assim como
a composição de dacitos do Supergrupo Rio das Velhas (RdV). A maior parte dos litotipos
são plotados no campos de trondhjemitos e granitos, com exceção do plúton Samambaia,
que foi plotado nos campo de tonalitos. O campo para TTGs arqueanos é de Moyen and
Martin (2012), e os demais dados são de Gomes (1985), Carneiro et al. (1992), Noce et al.
(1997), Da Silva et al. (2000) e Farina et al. (2015). Figura modificada de Farina et al.
(2016).
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Associados aos complexos granito-gnaissicos, sobretudo na região do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga, na região Sul do QFe e na região do Complexo Bação, são identificados dezenas de corpos de rocha ultramáficas metamorfizadas e metassomatizadas em diferentes intensidades.
Roeser (1977) e Roeser (1979) foram pioneiros nos estudos mineralógicos e geoquímicos das
rochas ultramáficas do QFe. Apesar das amostras de rocha ultrabásica analisadas por Roeser
(1977) apresentarem concentrações elevadas de SiO2, a presença de talco, clorita e serpentina e
elevados teores de crômio e níquel presentes permitem classificar essas rochas como ultrabásicas.
Segundo Roeser (1977), as rochas analisadas (esteatitos) classificam-se como peridotitos komatiíticos e basaltos komatiíticos.
Mais recentemente, Fonseca (2011) e Fonseca & Evangelista (2013) realizaram estudos
petrográficos, químico-mineralógicos e geoquímicos em rochas metaultramáficas da porção central, Leste, Sul, Sudoeste e Oeste do QFe. As rochas metaultramáficas estudadas caracterizam-se
como ultrabásicas a básicas e possuem concentrações de SiO2 entre 37% e 53%, e de MgO
variando de 21% a 36%. Os valores de crômio variaram de 1.500 ppm a 3.800 ppm, e os de níquel
entre 800 ppm e 2.000 ppm. São rochas que apresentam afinidade komatiítica a basalto-komatiíticas.
Tal classificação corrobora aquela de Roeser (1977) e Baltazar & Raposo (1993) para amostras da
região da Folha Mariana. Segundo Fonseca (2011), essas rochas representariam a porção plutônica
do magmatismo que deu origem às unidades basais do greesntone belt arqueano Rio das Velhas.

Supergrupo Rio das Velhas
O Supergrupo Rio das Velhas caracteriza uma sequência vulcanossedimentar do tipo greenstone
belt sobreposta aos complexos metamórficos do QFe. As principais unidades estratigráficas do
Supergrupo Rio das Velhas foram formalizadas por Dorr et al. (1957), O’Rourke (1957), Gair
(1962), Dorr (1969), Ladeira, (1980) Baltazar & Silva (1996) e Zucchetti et al. (1996, 1998), e
resultaram na seguinte ordem estratigráfica da base para o topo: Grupo Nova Lima, contendo lavas
básicas, grauvacas e quartzitos com intercalações de formações ferríferas, dolomitos quartzosos e
rochas ankeríticas quartzosas, conglomerados e filitos carbonáticos; Grupo Maquiné, composto
pela Formação Palmital, na base, formada de quartzitos e filitos quartzosos, e Formação Casa
Forte, no topo, formada por quartzitos e conglomerados. Schorscher (1979) denomina de Grupo
Quebra Osso, porção basal do Supergrupo Rio das Velhas, formada por rochas originadas a partir
de fluxo komatiíticos. Posteriormente, Ladeira (1980) sugere que o Grupo Nova Lima seja composto por uma unidade metavulcânica (base), unidade metassedimentar química (intermediária) e
unidade metassedimentar clástica (topo).
Segundo Van Acken et al. (2016), os komatiítos do Grupo Quebra Osso representam uma
suíte de alto Al/Ti, tipo Commondale. Apresentam empobrecimento incomum em elementos
incompatíveis, baixa ETRL / ETRP, baixo Re / Os e variável 187Os / 188Os. As assinaturas complexas decorrem da multiplicidade de processos que afetam a composição do magma komatiítico,
desde a erupção, fusão parcial e a segregação da fonte via ascensão e interação com o ambiente
peridotítico, à potencial contaminação crustal, e assinatura metamórfica.
A partir de estudos petrográficos e geoquímicos, Guitarrari (1999) e Guitarrari & Schrank
(2004) distinguem dois tipos de rochas metassedimentares turbidíticas nas litofácies do Grupo
Nova Lima: uma denominada de metagrauvacas tipo I, mais antiga, cuja área-fonte dos metassedi-
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mentos são de natureza bimodal máfica-félsica; a outra, denominada de tipo II, cuja área-fonte era
de natureza essencialmente máfica.
Zucchetti (1998), com o uso de dados geoquímicos de ETR, indica que os metabalsaltos do
Grupo Nova Lima compõem cinco populações, considerando o grau de evolução magmática. Sugere-se
a afinidade da população mais primitiva (população I) a uma fusão parcial de fonte mantélica tipo
pluma, e que as demais populações mais diferenciadas se formaram por diferenciação fracionada a
partir da população I. Os metabasaltos são caracterizados com de fundo oceânico do tipo P-MORB.
Os basaltos da associação de litofácies vulcânicas máfica-ultramáficas são de natureza tholeítica e de alto teor de magnésio. Os basaltos de alto magnésio são bastante primitivos, sendo que os
padrões de ETR indicam derivação por fusão parcial de pluma mantélica (Zucchetti 1998).
Moreira et al. (2016) analisaram os isótopos U-Pb em 1.433 grãos de zircão do Grupo
Maquiné, via LA-ICP-MS. Neste estudo, 343 zircões foram também analisados para isótopos Lu-Hf
e os resultados destas análises sugerem a idade máxima de deposição dos sedimentos do Grupo
Maquiné, portanto no final do evento Rio das Velhas II (Lana et al. 2013). Os zircões mais antigos
que 3.000 Ma apresentam idades modelo (TDM) entre 4.140 Ma e 3.220 Ma. Zircões neoarqueanos
formados entre 3.000 Ma e 2.700 Ma posicionam-se no intervalo de idades TDM entre 3.640 Ma e
3.020 Ma. Neste estudo foi datado um zircão de 3.882 ± 30 Ma, reforçando a possibilidade de existência de uma crosta paleoarqueana no Cráton São Francisco meridional.
As ocorrências de rochas ultramáficas do corpo do Córrego dos Boiadeiros, na porção
Centro-Oeste do QFe, foram estudadas por Gair (1962), Pomerene (1964), Padilha et al. (1985),
Costa et al. (1992), Costa (1995) e, mais recentemente, por Fernandes (2016). Gair (1962) e
Pomerene (1964) consideraram essas rochas como intrusivas nas rochas do Grupo Nova Lima, sob
a forma de soleiras e diques. Fernandes (2016) mostra, a partir de análises de rochas total nas
rochas serpentiníticas e esteatíticas, que as rochas metaultramáficas do Córrego dos Boiadeiros se
caracterizam de maneira geral como peridotitos komatiíticos, podendo ocorrer komatiítos, komatiítos
cumuláticos ou sills acamadados. Com base nos espectros de ETR, possuem um padrão de fracionamento de ETR similar às rochas intrusivas ultramáficas do tipo Peridotito Stillwater, Piroxenito
Bushveld e Metapiroxenito da Sequência Acamadada de Itaguara. Todas as rochas metamáficas do
local podem ser classificadas com tholeiítos de alto magnésio, oriundas da fusão de um manto primitivo. Considera-se que o Corpo do Córrego dos Boiadeiros represente uma porção intrusiva do
magmatismo komatiítico do Grupo Nova Lima (Fernandes 2016).
Araújo & Lobato (2019) desenvolveram estudos petrográficos e geoquímicos em chert contendo siderita e carbonatos e em formações ferríferas bandadas do greenstone belt Rio das Velhas,
associados a diferentes depósitos de ouro da porção norte e nordeste do QFe. As camadas de chert
apresentam significante anomalia positiva de európio e baixa concentração de elementos imóveis,
sugerindo um elevada contribuição de fluidos hidrotermais e baixa contribuição detrítica na sua
formação. As formações ferríferas carbonáticas e magnetíticas são caracterizadas por uma contribuição intermediária de fluidos hidrotermais, bem como também uma contribuição detrítica limitada. Em alguns casos, observam-se anomalias positivas de európio e concentrações mais elevadas
de alumínio, indicando a predominância de contribuição detrítica.
De maneira geral, fica evidente a necessidade de um estudo geoquímico e isotópico mais sistemático das rochas que compõem as diferentes unidades do Supergrupo Rio das Velhas, o que
possibilitará avanços tanto do ponto de vista do entendimento da gênese da sequência vulcanosse-
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dimentar, como também no fornecimento de dados de interesse na exploração mineral e controle
de mineralizações auríferas.

Supergrupo Minas
Da mesma forma que para os complexos granito-gnáissicos e para o Supergrupo Rio das
Velhas, até o final do século XX poucos foram os estudos litogeoquímicos que envolveram as
sequências sedimentares do Supergrupo Minas. Além de alguns dos estudos vinculados ao convênio DNPM/USGS (por exemplo, Dorr 1969 e Herz 1978), encontravam-se dados geoquímicos de
rocha total de maneira isolada, principalmente associados às ocorrências de ferro e manganês. Posteriormente, conforme será apresentado abaixo, diversos estudos litogeoquímicos e isotópicos
foram desenvolvidos, sobretudo tendo como objeto as sequências sedimentares químicas, a saber,
as formações ferríferas bandadas metamorfizadas (itabiritos) e as rochas carbonáticas.
A base do Supergrupo Minas, formada pelo Grupo Caraça (Wallace 1958, Dorr 1969), composto pelas formações Moeda (base) e Batatal, corresponde a uma sequência clástica, aluvial a deltaica ou marinha rasa, composta por quartzitos e conglomerados. A Formação Moeda apresenta
zircões detríticos que remetem à deposição de idade neoarqueana (Renger et al. 1995; Machado
et al. 1996; Hartmann et al. 2006, Neri et al. 2013; Koglin et al. 2014, Cassino 2014 e Nunes
2016), indicando esse intervalo de tempo como aquele da abertura da bacia Minas sobre os terrenos adjacentes arqueanos. O zircão mais jovem encontrado possui idade de 2.520 ± 13 Ma (Nunes
2016). Do ponto de vista mineralógico e geoquímico, ressalta-se a presença de minerais de urânio,
de sulfetos e ouro, vinculados aos conglomerados da Formação Moeda. A mineralização aurífera
encontra-se associada a grãos de pirita detríticos. Na década de 1980, foram identificadas importantes anomalias radioativas concentradas nas unidades metaconglomeráticas da Formação Moeda,
comparáveis aos depósitos mundialmente conhecidos de ouro e urânio de Witwatersand, na África
do Sul (Vilaça & Moura 1985).
Minter et al. (1990) realizaram análises de diferentes amostras mineralizadas da Formação
Moeda, que mostram concentrações elevadas de elementos traços (658 ppm de arsênio, 339 ppm
de cromo, 79 ppm de urânio, 56ppm de tório e 20 ppm de estrôncio) além de 7,6 ppm de ouro e 4,1
ppm de prata. A presença de uraninita, dentre os minerais encontrados nos metaconglomerados de
base da Formação Moeda, indica a ocorrência de um ambiente com deficiência de oxigênio, ao
menos durante o período de transporte e acumulação desse mineral, pois a uraninita possui baixa
estabilidade em ambientes oxidantes (International Atomica Energy Agence 2009). Além disso, a
preservação de piritas detríticas também pode indicar a baixa disponibilidade de oxigênio no
ambiente, considerando que são instáveis em ambientes oxidantes.
A Formação Batatal é constituída por filitos sericíticos contendo lentes de formação ferrífera,
chert, filito grafitoso e dolomitos (Dorr 1969). Cabral et al. (2011), estudando composição isotópica de molibdênio, indicam que os sedimentos geradores dos filitos da Formação Batatal acumularam molibdênio em uma bacia rica em ferro sobre condições anóxicas com períodos euxínicos
intermitentes.
O Grupo Caraça é sobreposto pelo Grupo Itabira, caracterizando uma unidade formada por
sedimentação essencialmente química, composto pelas formações Cauê, (base) e Gandarela (topo).
A Formação Cauê é constituída por formações ferríferas metamorfizadas (itabiritos) do tipo Lago
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Superior, dolomitos e filitos, com idade deposicional entre 2.520 Ma (zircão mais jovem da Formação Moeda, Nunes 2016) e 2.420 Ma (idade Pb/Pb em carbonatos da Formação Gandarela,
Babinski et al. 1995). A Formação Gandarela é composta por mármores dolomíticos, filitos carbonáticos formações ferríferas dolomíticas (Dorr II 1969).
Apesar do território do QFe ser uma das principais regiões produtoras de minério de ferro do
mundo, estudos geoquímicos detalhados das formações ferríferas bandadas (BIF – banded iron
formation) do local são pouco numerosos, e os principais serão abordados nos parágrafos seguintes. Além do seu interesse econômico, os estudos geoquímicos dessas rochas possuem grande interesse científico, pois as formações ferríferas registram, na região, o Grande Evento de Oxidação,
em escala global, ocorrido entre 2.450 Ma e 2.220 Ma (Bekker et al. 2010, Holland 2006).
Diversas variações composicionais podem ser observadas a partir da alternância de bandas
ricas em minerais ferro, e outras ricas em quartzo (Rosière & Chemale 2000), nos itabiritos (rocha
resultante da atuação do metamorfismo da formação ferrífera bandada), por exemplo: quartzo
itabiritos, itabirito dolomítico (siderita e calcita subordinadas) e itabirito anfibolítico. Os modelos
de mineralização sob influência de fluidos hidrotermais foram estudados por Rosière & Rios
(2004), sendo que o enriquecimento supergênico secundário resultou em minério de ferro residual
a partir da lixiviação de minerais da ganga dos itabiritos (Rosière 2008).
Pode-se considerar que Klein & Ladeira (2000) – devido a seus estudos geoquímicos envolvendo elementos maiores, menores e traços (incluindo ETR) em itabiritos da Formação Cauê
(minas de Águas Claras, Pico e Mutuca e região da Serra da Piedade) – inauguraram uma abordagem geoquímica mais moderna nos estudos das formações ferríferas do QFe. Ressaltam-se as concentrações elevadas de Fe2O3 e baixas de FeO. Os modelos dos espectros de ETR, sobretudo das
rochas das minas de Águas Claras e Mutuca, indicam anomalias positivas de európio evidentes,
características de padrões de ETR do Arqueano e Proterozoico (Junqueira & Ladeira 1990; Ladeira
et al. 1991; Klein & Beukes 1992; Pereira 1995; Raposo e Ladeira 1998), resultado da contribuição de soluções hidrotermais suboceânicas oriundas de vulcanismo marinho, considerado com a
principal fonte do ferro e do silício. As variações apresentadas no isótopo de carbono se encontram
dentro dos valores encontrados por Beukes & Klein (1992) para as BIFs proterozoicas da África
do Sul (sequência Kuruman), evidenciando a similaridade entre as formações.
Os estudos posteriores expandiram o trabalho de Klein & Ladeira (2000) para os diversos
tipos de itabiritos ao longo do QFe. Destacam-se os trabalhos de Spier et al. (2007), estudando os
itabiritos e itabiritos dolomíticos da região Noroeste do QFe e Alkmim et al. (2015), caracterizando os itabiritos silicosos, anfibolíticos e magnetíticos da região da Serra Azul (oeste do QFe),
assim como o trabalho realizado por Mendes (2015), que estudou a geoquímica de amostras de
itabirito e minério de ferro provenientes da porção oeste do QFe. Na região central do QFe, destacam-se os trabalhos de Alkmim (2014), Leão (2016), Sampaio et al. (2018) e Sampaio (2019), que
caracterizaram a geoquímica dos diversos tipos de itabiritos presentes nos sinclinais Gandarela,
Ouro Fino e Conta História. Estes trabalhos, assim como o de Hensler et al. (2015), evidenciam a
similaridade entre a assinatura geoquímica dos itabiritos com a da água do mar (Planavski et al.
2010), e que a composição química e mineralógica dos itabiritos mais alterados, como o itabirito
friável e o goethítico, registram os processos pós-deposicionais ocorridos nestas rochas.
Pesquisas abordando os isótopos de ferro nos itabiritos no QFe, importantes como traçadores
do ciclo biogeoquímico do ferro, podem auxiliar no entendimento dos processos de oxidação abióticos e bióticos em ambiente marinho. Dessa forma, os estudos isotópicos de ferro, realizados
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recentemente, podem ser uma ferramenta fundamental para a compreensão da gênese das formações ferríferas do QFe e de seus processos pós-deposicionais. Os trabalhos mais recentes, como os
de Mendes et al. (2017), Teixeira et al. (2017), Sampaio et al. (2018) e Sampaio (2019), mostram
que as composições isotópicas de ferro das amostras de itabiritos do QFe apresentam uma variação
significativa, com valores de δ56Fe no intervalo entre -1,36 ‰ e 1,30 ‰. Segundo Sampaio et al.
(2018), os valores mais negativos de δ56Fe dos itabiritos menos alterados, como o dolomítico e o
silicoso compacto, refletem a assinatura do ambiente de deposição da Formação Cauê como de
águas profundas com baixa disponibilidade de oxigênio. Os itabiritos mais friáveis e hidratados
apresentam maiores valores de δ56Fe (-0,44 ‰ a 1,23 ‰), que podem ser interpretados como
resultado de processos de alteração (Figura 2 – formações ferríferas). Tais achados demonstram as
limitações da interpretação da gênese da formação ferrífera do QFe, com base no uso exclusivo de
isótopos de ferro, e ressaltam a importância das análises serem feitas em conjunto com estudos
mineralógicos e quimio-estratigráficos.
A Formação Gandarela (idade Pb-Pb de 2.420 ± 19 Ma; Babinski et al. 1995) é composta por
dolomitos, calcários, calcários dolomíticos, filitos dolomíticos, formação Ferrífera dolomítica e
filitos (Dorr 1969). Os carbonatos da porção intemediária da Formação Gandarela possuem estromatólitos e oncolitos (Souza & Müller 1984), indicando deposição em ambientes rasos até aqueles
de intermaré de alta energia. Dolomitos mais escuros podem possuir até 1,2 % de manganês
(Moore 1969). Segundo Bekker et al. (2003) as concentrações de ferro variam de 0,12 % a 3,69 %,
as de manganês entre 1.608 ppm e 16.339 ppm e as de estrôncio entre 19 ppm e 977 ppm. Os calcários apresentam as mais altas concentrações de estrôncio quando comparados com os dolomitos.
Do ponto de vista isotópico, os valores de δ 18O variam de -13,5 ‰ a -6,0 ‰. Os principais valores de δ13C em carbonatos da Formação Gandarela foram obtidos por Schidlowski et al. (1976),
Sial et al. (1999, 2000 e 2002), Bekker et al. (2003), Maheshwari et al. (2010) e Nogueira (2018) e
Nogueira et al. (2019), e estão situados entre -3,2 ‰ e +1,6 ‰.
Segundo Nogueira (2018) e Nogueira et al. (2019), os carbonatos analisados das pedreiras Bemil
e Lagoa Seca apresentam grandes variações nos teores de ETR. Revela que a maioria das amostras
analisadas mantém assinatura da água do mar preservada. No entanto, algumas amostras analisadas
contém uma quantidade significativa de material terrígeno, que efetivamente dificulta a identificação
da assinatura da água do mar nessas amostras, devido às concentrações elevadas dos ETR.
As rochas carbonáticas analisadas apresentam considerável variação na δ13C (−6,33 ‰ a
+ 0,67 ‰ V-PDB) (Figura 3 - carbonatos). A maioria das amostras analisadas das pedreiras Bemil
e Lagoa Seca apresentam δ13C entre −2,0 ‰ e + 0,67 ‰, podendo ser correlacionadas com carbonatos paleoproterozoicos de mesma idade (2.420 Ma) em outras partes do mundo. A maioria das
amostras estudadas das pedreiras Bemil e Lagoa Seca apresentaram δ18O menor que -12 ‰, correspondendo a carbonatos que sofreram mudanças por processos pós-deposicionais como interação
com fluidos isotopicamente mais leves.
O Grupo Piracicaba, que sobrepõe a Formação Gandarela de maneira discordante, inclui as
formações Cercadinho, Fecho do Funil, Tabões e Barreiro, representando uma pacote espesso de
rochas metassedimentares de natureza marinha e deltaica, transgressiva a regressiva (Dorr 1969).
A Formação Cercadinho é composta por arenitos, arenitos ferruginosos (95 % de SiO2 e 12,3 % de
Fe2O3; Simmons 1968, Romano 1989), intercalados com filitos ferruginosos, ricos em alumínio e

154 | O Quadrilátero Ferrífero: avanços do conhecimento nos últimos 50 anos

Figura 2 - Variação geoquímica (%Fe2O3 e %SiO2), isotópica (δ56Fe) e dos espectros de ETR+Y normalizados pelo Post Archean Australian Shale
(PAAS) da Formação Cauê nos sinclinais Ouro Fino e Gandarela. Os litotipos mais alterados, como itabirito goethítico friável (IGF) e itabi
rito silicoso friável (ISF), apresentam assinaturas distintas dos demais itabiritos (itabirito silicoso compacto (ISC), itabirito dolomítico (IDO)
e itabirito goethítico compacto (IGC)), como enriquecimento do ferro em relação à sílica e perda da assinatura de ETR+Y da água do
mar.
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Figura 3 - (a) Coluna estratigráfica da pedreira Bemil (Formação Gandarela) mostrando a localização
das amostras, juntamente com as curvas isotópicas de carbono e oxigênio. As composi
ções isotópicas de carbono e oxigênio dos carbonatos da pedreira de Bemil são expres
sas em relação ao Vienna Pee Dee Belemnite (V-PDB) em partes por mil (‰). Os valores
de δ18O (-18,5 ‰ a 0,87 ‰) mostram maior dispersão em comparação com os valores de
δ13C (-4,46 ‰ a 0,69 ‰). (b) Diagrama mostrando o padrão dos ETR+Y normalizado pelo
Post Archean Australian shale (PAAS) para as amostras da pedreira Bemil, que mantém o
padrão dos ETR+Y da água do mar. O padrão dos ETR+Y da água do mar normalizado
pelo PAAS são caracterizados pela depleção uniforme dos ETR leves, anomalia negativa
de Ce e anomalia positiva de La.

contendo lentes de carbonatos dolomíticos. Ressalta-se, conforme as idades de zircão detríticos de
Mendes et al. (2015) e Dutra et al. (2019), a importância das rochas mesoarqueanas a neoarqueanas como fontes dos sedimentos dessa formação (zircões mais jovens com idade de 2.680 ± 24 Ma
e 2.561 ± 19 Ma, respectivamente). As amostras de dolomitos lenticulares da Formação Cercadinho apresentaram concentrações bastante variadas de ferro (0,85% a 9,22%), manganês (279ppm a
1992ppm) e estrôncio (16ppm a 69ppm), valores de δ18O entre -9,9‰ e -8,0‰ e de δ13C entre
+3,3‰ e +5,4 ‰ (Bekker et al. 2003). Bekker et al. (2003) sugerem que os carbonatos da Formação Cercadinho se depositaram durante o estágio inicial da anomalia biogeoquímica global (entre
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2.220 Ma e 2.100 Ma), evento que ocorreu imediatamente após o final da época glacial paleoproterozoica (2.450 Ma a 2.220 Ma). A inconformidade existente entre as formações Gandarela e Cercadinho, segundo Bekker et al. (2003), pode explicar a ausência de registros geológicos e geoquímicos da glaciação.
A Formação Fecho do Funil é composta por filitos, arenitos quartzo-ferruginosos e lentes
dolomíticas ricas em argila e contendo estromatólitos (Dardenne & Campos Neto 1975). Os dolomitos apresentaram concentrações de ferro entre 0,26 % e 5,87 %, manganês entre 926 ppm e 3242
ppm e de estrôncio entre 5 ppm e 111 ppm. Os valores de isótopos de δ18O variam de -12,3 ‰ a
-9,1 ‰. Os litotipos dolomíticos ricos em estromatólitos (idade Pb-Pb de 2.110 ± 110 Ma;
Babinski et al. 1995) possuem δ13C variando entre +5,6 ‰ e +7,4 ‰ (Bekker et al. 2003).
Nogueira (2018) e Nogueira et al. (2017) realizaram análises geoquímicas sistemáticas de elementos maiores, traços, terras raras e isótopos de carbono e oxigênio em rochas da Pedreira do Cumbi.
Todos os dolomitos da pedreira do Cumbi mostram elevados teores de Al2O3 (1,31 % a 18,68 %)
quando comparados aos valores médios das rochas carbonáticas contaminadas com materiais siliciclásticos (0,42 %) e podem ter incorporado materiais terrígenos durante sua deposição. A variação de δ13C (+6,02 ‰ a + 7,23 ‰) mostrada pelas rochas da pedreira do Cumbi é compatível com
a anomalia positiva de δ13C demonstrada pelos carbonatos que estão ligados ao Evento Global
Lomagundi, ocorrido há cerca de 2.100 Ma. Todas as amostras analisadas neste estudo mostram
valores de δ18O maiores que -12 ‰, consistentes com muitas outras sucessões de carbonato
pré-cambriano, sugerindo que as rochas analisadas sofreram pouca troca pós-deposicional.
Esses litotipos gradam para os quartzitos da Formação Taboões, caracterizando um ciclo
regressivo. A Formação Barreiro é composta por filitos escuros e filitos carbonosos e ricos em
pirita, com carbono orgânico total chegando a 4,4% (Romano 1989), refletindo sua deposição em
ambiente redutor.

Supergrupo Estrada Real
Conforme proposto por Endo et al. (2020), o Supergrupo Estrada Real é formado pelos
grupos Sabará e Itacolomi.
O Grupo Sabará consiste em uma sequência do tipo flysch composta por metagrauvacas,
filitos carbonaceous, metadiamictitos, metaconglomerados e rochas metavulcânicas félsicas a
intermediárias (Dorr 1969). Recentemente, Dutra et al. (2019) indicam idade máxima de deposição
do Grupo Sabará, na região do sinclinal Gandarela, em 2.036 ± 25 Ma.
Estudando a petrografia e geoquímica das rochas turbidíticas do Grupo Nova Lima e do
Grupo Sabará, Guitarrari (1999) e Guitarrari & Schrank (2004) caracterizam os metassedimentos
do Grupo Sabará como de origem félsica. Classificam os turbiditos do Grupo Sabará como arenitos
sódicos e arenitos ferro-magnesianos potássicos. Os espectros de ETR mostram fracionamento
moderado. No caso dos pelitos, observa-se anomalia negativa de európio e enriquecimento de
ETRL, enquanto nas grauvacas não se observa anomalia negativa de európio. Esse comportamento
pode estar relacionado às características geoquímicas das rochas presentes nas áreas-fonte.
Reis et al. (2002), estudando a geoquímica das rochas do Grupo Sabará em três regiões distintas do QFe e integrando os dados com os de Guitarrari (1999), identificam uma mistura de
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áreas-fonte, prevalecendo uma fonte ígnea intermediária e sedimentar quartzosa, vinculadas a
ambientes de margem continental ativa e arco magmático continental. Para esses autores, o Grupo
Sabará representa, provavelmente, a sedimentação em uma bacia de antepaís compartimentada,
formada durante a deformação, soerguimento e erosão dos depósitos arqueanos e paleoproterozoicos do Cinturão Mineiro.
O Grupo Itacolomi encontra-se sobreposto ao Grupo Sabará por meio de contato discordante
angular e erosivo (Dorr 1969). É interpretado como uma sequência molássica, composta por
quartzito, metarcósio e metaconglomerado, contendo seixo de formação ferrífera. Sua porção inferior, a Formação Santo Antônio, é composta por metaconglomerado, quartzito e filito. A idade
máxima de deposição é de 2.059 ± 58 Ma para Machado et al. (1996) e 2.058 ± 9 Ma para Alkmim
et al. (2014).

Diques máficos
Silva et al. (1995), estudando os enxames de diques máficos do QFe e da Serra do Espinhaço
Meridional, estabelecem três eventos de magmatismo básico com idades de 1.700 Ma a 1.500 Ma,
906 Ma e 120 Ma. Possuem em sua grande maioria caráter toleítico, com proeminente enriquecimento em ferro, devendo representar volumosas fusões mantélicas que marcam o início de amplos
regimes distensivos. Segundo esses autores, tais diques possuem afinidade com basaltos intraplaca
continental, e as variações no comportamento de elementos traço incompatíveis e parcialmente
compatíveis podem ser interpretadas como uma combinação de processos magmáticos, evolução a
partir de fonte mantélica heterogênea e contaminação crustal.

3 - O futuro da geoquímica no Quadrilátero Ferrífero
Os avanços tecnológicos vinculados ao aperfeiçoamento dos equipamentos já existentes e o
desenvolvimento de novos instrumentos de análise geoquímica, sobretudo a disseminação de instrumentação de análises multi-elementares e de espécies químicas em campo em diferentes matrizes geológicas e ambientais, permitiram a obtenção de dados cada vez mais exatos e precisos, com
maior rapidez e menor custo. O uso de novas tecnologias, associado a uma maior densidade de
informações geoquímicas no QFe, sem dúvida permitirão ao longo da próxima década um avanço
significativo no desenvolvimento de modelos geológico-geoquímicos em escala de maior detalhe e
de natureza tridimensional. A execução de mapeamento geoquímico de alta densidade e o uso de
dados mineralógicos, petrográficos e geoquímicos, obtidos a partir de testemunhos de sondagem
para elaboração de modelos geológicos tridimensionais, deverão colocar-se como prioridades,
tanto por contribuírem para o entendimento da evolução crustal arqueana e paleoproterozoica do
QFe, como também para o avanço da exploração mineral com bases mais sustentáveis.
O mapeamento geoquímico de alta densidade no QFe é a base de estudos adequados tanto no
campo da litogeoquímica como da geoquímica ambiental. A obtenção e sistematização de valores
de referência (background) de metais em rochas, solos, sedimentos e águas, constitui uma ferramenta fundamental no ordenamento territorial e nos estudos epidemiológicos e de saúde pública,
portanto de grande interesse socioambiental.
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No caso da exploração mineral, a melhor caracterização da composição geoquímica e condições físico-químicas dos fluidos mineralizantes será importante tanto no avanço de estudos sobre a
gênese do minério de ferro como de ouro. Os dados a serem obtidos, associados a modelos experimentais, levarão a um melhor entendimento dos processos de mobilização, transporte e fixação de
metais, importantes para o reconhecimento da assinatura geoquímica de depósitos minerais, seja
por meio de análises geoquímicas de rochas, minerais, solos e água. A disseminação do uso de isótopos de oxigênio, ferro, crômio, chumbo, cobre, selênio e mercúrio, entre outros, pode colaborar
tanto no entendimento da composição dos fluidos mineralizantes como no mecanismo físico-químico de transporte e acumulação de metais (Coker 2010).
O avanço da geoquímica em escala de maior detalhe, e com a disponibilidade cada vez maior
de dados de qualidade, favorecerá a confecção de modelos de depósitos minerais cada vez mais
precisos e, por consequência, uma extração mineral mais seletiva, que contribuirá para a diminuição da quantidade de rejeitos e, portanto, tornando a atividade mineral mais sustentável.
Evidencia-se de forma inequívoca, com base no conteúdo dos tópicos acima apresentados,
que os quase 144 anos de estudos geoquímicos no QFe (desde a fundação da Escola de Minas de
Ouro Preto) foram decisivos para a busca de uma melhor compreensão da história geológica da
região, que constitui um território de enorme interesse científico e econômico mundial. Na história
do desenvolvimento da geoquímica, podem-se distinguir dois momentos determinantes: a criação
da Escola de Minas de Ouro Preto e o primeiro laboratório de geoquímica do Brasil; e o convênio
firmado entre o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o Serviço Geológico
Americano (USGS). Este último possibilitou a implantação do projeto de mapeamento do QFe,
coordenado por J.V Door, que potencializou a interação entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, o desenvolvimento de técnicas analíticas em laboratórios recém-instalados e a obtenção de
dados geoquímicos de qualidade.
A investigação no campo da geoquímica continuará sendo um dos principais alicerces do
conhecimento geológico do território do QFe, da pesquisa de minerais de interesse tecnológico e
da inovação, tão importantes para o desenvolvimento da sociedade contemporânea.
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Após ter sido palco de eventos arqueanos e proterozoicos com expressivos registros geológicos, a ponto de tornarem-no uma das regiões de geologia mais complexa e instigante do
Brasil, o Quadrilátero Ferrífero (QFe) quietou-se ao longo de todo o Paleozoico e durante
metade do Mesozoico. Somente ao final desta Era o cenário se modificaria e, mesmo assim, de
modo pouco expressivo: diques básicos instalados e aflorantes no QFe (Silva et al. 1995,
Carneiro et al. 1997) são a única expressão litológica. Associados à ruptura do Gondwana, eles
se dispõem subparalelamente ao enxame de diques eocretácios Transminas que atravessa o
Cráton São Francisco mais ao norte, estendendo-se pelas faixas Araçuaí e Brasília (127-130 Ma,
Coelho & Chaves 2017) e ao alinhamento 120º, onde se estabeleceram as intrusões alcalinas a
sudoeste do QFe. O Cenozoico nesta região é caracterizado por deixar poucos e dispersos registros rochosos ao longo dos cerca de 12.700 km2. Nesta Era, o cenário geológico regional está
condicionado pelas respostas aos esforços internos à Placa Sul-Americana. Por se tratar de uma
região localizada no interior da placa, a dissipação das tensões se dá em áreas restritas, associadas as zonas de fraqueza pré-existentes.
Ao longo do Mesozoico, quando se deu a ruptura do Gondwana, esforços tectônicos deram
origem as regiões de acúmulos de sedimentos distintas na Plataforma Sul-americana. Em direção
aproximadamente submeridiana, zonas de acúmulo de sedimentos se instalaram descontinuadamente. Na região centro-oeste de Minas Gerais, expressivas áreas em subsidência acumularam
sedimentos continentais durante o Jurássico e Cretáceo, configurando-se na Bacia Sanfranciscana
(Sgarbi et al. 2001; Campos & Dardenne 1997), de direção geral sul-norte separadas da Bacia
Bauru (Fernandes & Coimbra 2000) / Paraná (Milani et al. 2007) pelo Soerguimento do Alto Paranaíba e que, de certo modo, estiveram ativas no Neocretáceo. Em ambas as bacias, os registros
sedimentares podem ter alcançado o Neógeno, sendo representados pelas formações Chapadão
(tida como Plioceno, Campos & Dardenne 1997) e Itaqueri (Paleoceno-Eoceno, Ricominni 1997).
Após a ruptura do Gondwana e a formação da Superfície Sul-Americana (King 1956), no
Paleógeno, os processos de dissecação preponderaram sobre os de acumulação por toda a região
centro-oriental do país.
Ao longo do Cenozoico, o registro sedimentar se concentrou em grabens e calhas que se
localizavam ao longo de algumas zonas de fraqueza crustal em lineamentos cartografados por
Saadi (1991;1993). No QFe eles se distribuem descontinuadamente na forma de pequenos depósitos, a maioria com expressão areal de no máximo 5 km2 (à exceção da Chapada de Canga) ao
longo dos baixos topográficos que formam a calha do Sinclinal Moeda, em depressões nos flancos
internos do Sinclinal Gandarela e Dom Bosco, na Serra da Moeda e à leste da Serra do Caraça.
As idades dos registros litológicos cenozoicas no QFe são definidas por métodos paleobiológicos, principalmente paleopalinológicos (por exemplo Lima & Salard-Cheboldaeff 1981, Pinto &
Regali 1990, Maizatto 1997). Pinto & Regali (1990) e Maizatto (2001) consolidam o arcabouço
cronoestratigráfico regional, utilizando-se de dados palinológicos das rochas sedimentares das
bacias do Gandarela e Fonseca. As rochas sedimentares da Bacia do Gandarela compõem a mais
completa seção estratigráfica continental cenozoica do Sudeste do Brasil, indo do Eoceno ao
Eomioceno (Figura 1).
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Figura 1 - Estratigrafia cenozoica do Quadrilátero Ferrífero pré-Quaternário.

1. Unidades Litoestratigráficas
As unidades litoestratigráficas cenozoicas com registros bibliográficos no QFe são as formações Fonseca, Fazenda Gandarela, Chapada de Canga, Cata Preta e Gongo Soco. Dorr (1969)
definiu formalmente como Formação Fonseca às rochas sedimentares regionais sem se ater às
demais ocorrências que não guardam similaridade a ela. No texto do relatório de 1969, denominou
as rochas que ocorrem no distrito de Fonseca (município de Alvinópolis) como Formação Fonseca.
No entanto, ao compor a tabela contendo as unidades estratigráficas, ele equivocou-se quanto ao
nome do local de ocorrência, chamando de Formação Florália, que obviamente é inconsistente
com os dados dos levantamentos realizados por Maxwell na região (publicados somente em 1972),
onde se localizam Fonseca e os depósitos cenozoicos. Os estudos das rochas cenozoicas da região
de Fonseca foram realizados em afloramentos próximos à localidade de Fonseca e em drenagens
afluentes do Rio Piracicaba, que compõem a bacia hidrográfica do Córrego da Chácara (figuras
2 e 4).
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Figura 2 - Perfis sedimentares da Formação Fonseca. Modificado de Maizatto et al. (2014) e Castro
(2017).

As rochas sedimentares aflorantes e estudadas em testemunhos de sondagens na região da
Fazenda Gandarela, não tiveram registros publicados quanto à denominação litoestratigráfica,
sendo genericamente referidos como “sedimentos da bacia do Gandarela”. Os estudos nos depósitos da fazenda Gandarela (bacia do Gandarela) se deram a partir de análises em amostras coletadas
em furos de sondagem rasas realizadas pela MBR (Minerações Brasileiras Reunidas), cujo interesse era conhecer o volume de linhito para utilização industrial. Os afloramentos de uma antiga
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cava ali instalada para extração de linhito, no início do século XX, também permitiram a realização de estudos tectônicos e a compreensão dos esforços que conduziram a formação e deformação
das rochas (Maizatto 1997, Lipski 2002). Descritas inicialmente por Gorceix (1884), que teve
acesso a relatos sobre a existência de pedras que pegavam fogo na região da Fazenda Gandarela,
estas rochas ganharam indiscutível relevância a partir da década de 1980, quanto houve as primeiras descrições do conteúdo polínico nos testemunhos (Pinto & Regali 1990), Posteriormente, com
os estudos sobre as características estruturais, sedimentológicas, bioestratigráficas e cronoestratigráficas feitos por J.R. Maizatto (Maizatto 1993, 1997, 2001; Maizatto et al. 2014), estas rochas
ganharam a importância devida, por se tratarem do mais completo e contínuo registro bio- e
cronoestratigráfico (Neoeoceno ao EoMioceno) continental do sudeste do Brasil. No intuito de
evitar sinonímia com a Formação Gandarela (Grupo Itabira, Supergrupo Minas Dorr 1969), é proposta a denominação de Formação Fazenda Gandarela (Endo et al. 2020) para estas rochas.
Foram feitos vinte furos nos depósitos cenozoicos da Fazenda Gandarela. A profundidade
máxima de recuperação de testemunhos foi 125 m e, ainda assim, não se atingiu o embasamento.
Somente testemunhos de quinze deles puderam ser amostrados (Maizatto 2001). Os dados apresentados nas figuras 3 e 4 mostram variações na espessura dos registros cronoestratigráficos e a predominância de litotipos lamosos e linhitos que compõem as associações de fácies lacustres (Maizatto
2001), que predominam no registro sedimentar do Cenozoico da Fazenda Gandarela.

Figura 3 - Seção cronoestratigráfica dos depósitos sedimentares da Fazenda Gandarela, indicando
os litotipos, a migração do depocentro da bacia e a evolução dos sistemas deposicionais,
como a redução do acúmulo de restos vegetais ao longo das épocas. Modificado de
Maizatto (2001).
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Figura 4 - Distribuição das associações de fácies lacustres e aluviais presentes nas rochas sedimen
tares da Formação Fazenda Gandarela. Modificado de Maizatto (2001).

A Formação Chapada de Canga foi proposta por Sant’anna (1994, Sant’anna & Schorscher
1997) para os conglomerados ferruginosos que se encontram sobre as rochas da Formação
Fonseca, descritos inicialmente por Gorceix (1884). Assentados discordantemente sobre as rochas
da Formação Fonseca e sobre o Complexo Santa Bárbara, ela tem uma área de ocorrência mais
ampla que a Formação Fonseca e foi formada por processos sedimentares associados a leques
aluviais, em condições energéticas mais intensas do que os depósitos fluviolacustres das rochas da
Formação Fonseca (Maizatto et al. 2014, Castro 2017), Figura 5.
Endo et al. (2020) denominaram Formação Gongo Soco aos depósitos sedimentares clásticos
presentes na mina de ferro de Gongo Soco, descritos inicialmente por Saadi et al. (1992) e Maizatto
(1993). Trata-se de lamitos vermelhos-castanhos ricos em ferro, maciços e estratificados, arenitos,
conglomerados sustentados pelo arcabouço, brechas e diamictitos, com clastos principalmente de
itabirito e hematita. As análises de fácies indicam a deposição em sistemas de leques aluviais, com
expressiva presença de fluxos gravitacionais. Os depósitos encontram-se basculados, sendo afetados por falhas e fraturas (Maizatto 1993). Embora Saadi et al. (1992) tenham informado que trabalhadores locais relataram a presença de blocos de argilito com impressões de folhas, os estudos de
detalhe realizados por Maizatto (1993) não confirmaram a presenças de tais blocos.
A Formação Cata Preta designa os depósitos diamictíticos e arenitos expostos na cava da
antiga mineração aurífera dos séculos XVII e XIX, conhecida como Cata Preta, que se situa
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adjacente ao distrito de Santa Rita Durão, Mariana. Os arenitos são mal selecionados, com grãos
angulosos. Os diamictitos apresentam matriz lamosa com blocos e matacões de até 40cm de filito,
quartzito ferruginoso, quartzo e magnetita, normalmente subangulosos e são compostos por hematita, quartzo e feldspatos. Encontram-se em contato discordante sobre quartzitos do Supergrupo
Minas, preenchendo um graben de direção NNE (Castro & Ferreira 1997, Castro 2017), Figura 5.

A

B

Figura 5 - A) Mapa geológico da região da Chapada de Canga; B) Seções geológicas, localizadas no
mapa geológico. Modificado de Sant’anna (1994), Castro & Ferreira (1997) e Castro (2017).
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As duas últimas formações não apresentam registros fossilíferos, em função de suas características litológicas, dos processos deposicionais que as formaram e do grau de intemperismo e
ferruginização presentes em seus afloramentos.
Na Mina de Fábrica Nova, ocorrem depósitos sedimentares cenozoicos interpretados por
Rossi (2014) com sendo a expressão local da Formação Cata Preta. Ela ocorre preenchendo hemigrabens expostos nas paredes da cava e apresenta fácies deposicionais de um sistema de leques
aluviais, com predominância de depósitos de fluxo gravitacional (figuras 6, 7 e 8).

Figura 6 - Fácies presentes na Formação Cata Preta na Mina de Fábrica Nova. Associação de fácies
A: formada por lamitos, maciços ou interestratificados com arenitos ferruginosos; fácies B:
sedimentos arenosos de coloração marrom avermelhada, com seixos de quartzo e forma
ção ferrífera; fácies C: conglomerados suportados por uma matriz areno-lamosa, com clas
tos arredondados a subarredondados e blocos de filitos, quartzo e formação ferrífera, que
atingem até 20 centímetros de diâmetro; fácies D: lamitos de coloração avermelhada.
Nesta fácies são encontrados de seixos de formação ferrífera. Modificado de Rossi (2014).
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Figura 7 - Modelo proposto para deposição dos sedimentos da Formação Cata Preta, em preenchi
mento de hemigraben na mina de Fábrica Nova. Modificado de Rossi (2014).

1 - falha normal, componente do hemigrabem. A esquerda os itabiritos e a
esquerda a Formação Cata Preta.
2 - contato entre facies diamictítica
abaixo de 2 (em destaque na foto b)
e associação de facies lamosa.

Figura 8 - Parede da cava da Mina de Fábrica Nova mostrando fácies de preenchimento. Modificado
de Rossi (2014).
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2. Registros estratigráficos dispersos
Sob a denominação de depósitos terrígenos estão englobados os demais depósitos sedimentares que ocorrem no QFe e encontram-se intemperizados e/ou com avançados processos pedogenéticos. Não apresentam registros fossilíferos. As pequenas dimensões em área e espessura de suas
ocorrências e a falta de furos de sondagem não permitem estudos estratigráficos mais detalhados
(Quadro 2). No entanto, em face das exposições em frentes de lavras de extração de argilominerais, vários destes corpos apresentam estudos refinados, concernentes à origem, fácies, constituição
e alterações superficiais.
Os depósitos terrígenos do QFe, quando do mapeamento realizado pelo convênio DNPM-USGS, foram denominados mudstones (Guild 1957), primeiramente no distrito de Congonhas, a
sudoeste do QFe. Entretanto, Dorr (1969), ao efetuar a integração das inúmeras ocorrências cartografadas como mudstones, constatou a existência de uma polêmica sobre a origem desses materiais. As
controvérsias iniciam-se com a utilização do termo mudstones, pois tais corpos possuem componentes
mineralógicos e líticos em outras frações granulométricas além da argila (areia, cascalhos, blocos).
São corpos maciços, não apresentam feições diagenéticas e têm filiações genéticas divergentes. O
termo aqui utilizado para designação de tais corpos é depósitos terrígenos (Figura 1; Endo et al. 2020).
A ligação destas ocorrências com os grupos Itabira e Piracicaba, bem como a relação espacial
com as superfícies de erosão, levou a duas linhas de interpretação para sua origem: 1) in situ e 2)
sedimentar.

2.1 - Origem in situ
Guild (1957) e Pomerene (1964) descreveram os depósitos terrígenos como sendo originados
da alteração de dolomitos e dolomitos ferruginosos e silicosos da formação Gandarela. Segundo
Pomerene (1964), estes materiais seriam formados pela laterização in situ e associou um pequeno
transporte por abatimento e deslizamento para explicar a presença de fragmentos de itabirito,
quartzo de veios e quartzitos na base do depósito. Contudo, segundo Dorr (1969), considerando a
falta de estratificação destes corpos, a distribuição caótica de grãos quartzo e o alto teor em titânio,
interpretou que a laterização se deu a partir de cinzas vulcânicas do Paleógeno ou Neocretáceo.
A origem a partir da alteração de rochas vulcânicas foi também sustentada para os corpos
ocorrentes no Sinclinal Dom Bosco (Vermelhão e Morro do Caxambu - Quadro 2), especificamente nas proximidades de Ouro Preto e do seu distrito Dom Bosco (Derby 1906, Barbosa 1934),
Scorza 1939, Guimarães 1965, D’Elboux & Ferreira 1975, Ferreira 1983).
Estudos mais recentes, a partir da década de 1990, envolvendo análises macromorfológicas,
mineralógicas, micromorfológicas e geoquímicas, nas ocorrências do sinclinal Dom Bosco (Santos
1998, Santos e Varajão 2004, Santos et al. 2004), mostraram a contribuição magmática somente
para um corpo de morfologia tabular, discordante do saprolito dos filitos do grupo Piracicaba, localizado na Mina do Vermelhão (ver Seção 2, artigo Topázio Imperial, neste livro). Para estes autores, a composição argilosa kaolinítica com a paragênese ilmenita-magnetita, a alta concentração de
quartzo, e o elevado teor em elementos terras raras leves (ETRL) levou à interpretação de que este
saprolito seria proveniente da alteração intempérica in situ de uma rocha intrusiva ácida, corroborando os trabalhos de D’Elboux & Ferreira (1975) e Ferreira (1983).
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2.2 - Origem sedimentar
A origem sedimentar para os depósitos terrígenos do QFe foi defendida por Johnson
(1962), que caracterizou a ocorrência do Morro do Caxambu (Quadro 2), Gair (1962), nas quadrículas de Nova Lima e Rio Acima, Pomerene (1964) no platô da Serra da Moeda, onde descreveu a presença de fragmentos e a íntima associação dos mudstones com a formação Gandarela.
Por outro lado, Wallace (1965) mostrou que a distribuição do mudstone não está intimamente
relacionada à litologia do embasamento, e atribuiu sua origem como produto do intemperismo
de uma bauxita pré-existente ou de um solo laterítico. Segundo Dorr (1969), a presença de conglomerado entre o depósitos terrígenos e as rochas subjacentes, como descrito pelos autores
supracitados (Johnson 1962, Gair 1962, Pomerene 1964), e que foi desconhecida por Guild
(1957), mostra que o mudstone não é um simples produto de decomposição, mas sim, que o
material original do qual ele se formou foi transportado.
Estudos petrológicos de detalhe iniciados no final da década de 1980, nos depósitos do Sinclinal da Moeda (Varajão 1988; Varajão et al. 1989a, 1989b, 1990, 2000, 2001; Rocha 1998;
Santos 2003; Mateus 2013; Mateus et al. 2013), onde estão localizadas as maiores ocorrências dos
depósitos terrígenos cenozoicos no QFe, tanto em tamanho quanto em frequência (Vargem dos
Óculos, Pau Branco, depósitos da BR-356 (lagoa das Codornas), Padre Domingos, Água Limpa e
Casa de Pedra, Quadro 2), e no Sinclinal Dom Bosco (Santos 1998, Santos e Varajão 2004. Santos
et al. 2004, Vermelhão e Morro do Caxambu, Quadro 2), mostraram uma origem sedimentar
comum para todos estes depósitos, relacionada à deposição de sedimentos lateríticos (Varajão et al.
em prep.), corroborando, em parte, as observações de Johnson (1962) e Wallace (1965). Os resultados destas investigações mostraram que os depósitos terrígenos são formados por perfis complexos depositados discordantemente sobre o saprolito das rochas do substrato. Trata-se de uma unidade alóctone caracterizada como um perfil laterítico invertido, cujas fácies da base correspondem
aos horizontes superficiais da cobertura laterítica da área fonte (encostas adjacentes).

2.3 – Caracterização macromorfológica e micromorfológica dos depósitos terrígenos
Os depósitos ocorrem em contato discordante com as rochas dos grupos Itabira e Piracicaba
e sobre o Complexo Bonfim, à leste do QFe. Normalmente apresentam forma alongada e área entre
centenas de m2 até 10 km2. A deposição de sedimentos se deu por fluxo gravitacional, em pequenas
bacias tipo graben, formadas por eventos tectônicos, possivelmente no Oligoceno (Lipski 2002 e
Lipski et al. 2001).
O estudo macromorfológico, mineralógico, micromorfológico e geoquímico dos depósitos
terrígenos no Sinclinal Moeda e do Sinclinal Dom Bosco, permitiu definir as diferentes fácies que
os constituem, assim como correlacioná-las e definir suas filiações, contribuindo para o entendimento dos processos envolvidos na origem dos depósitos terrígenos do QFe (Varajão et al. em
prep.).
Cinco principais fácies foram identificadas (Quadro 1): Fragmentária (F), Nodular (N), argilosa quartzo arenosa (AQA), argilosa maciça (AM) e conglomerado (C). Entretanto, nem todas as
fácies estão presentes em todos os depósitos, sendo que uma mesma fácies, quando presente em

178 | O Quadrilátero Ferrífero: avanços do conhecimento nos últimos 50 anos
outros depósitos, apresenta similar feição macromorfológica, porém, com variações laterais e verticais, além de distribuição espacial descontínua. Em todos os depósitos ocorre deformação rúptil
com falhas normais e reversas, fraturas e, localmente, falhas transcorrentes.
Quadro 1 - Fácies dos principais depósitos terrígenos do Quadrilátero Ferrífero, localizados nos sincli
nais Moeda e Dom Bosco.

Fácies
Depósitos

Lagoa das Codornas (BR)

F

N

AQA

AM

C

*

*

*

*

*

*

*

Água Limpa (AL)
Padre Domingos (PD)

*
Sinclinal

da Moeda

Pau Branco (PB)
Casa de Pedra (CP)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vargem dos Óculos (VO)
Capão Xavier (CX)

Mina do Vermelhão (MV)

Sinclinal
Dom Bosco

Morro do Caxambu (MC)

*

*

*

Fácies: F = fragmentária; N = nodular; AQA - argilosa quartzo arenosa; AM = argilosa maciça;
C = conglomerado.

2.3.1 - Fácies Fragmentária (F)
A fácies fragmentária não está presente em todos os depósitos. Sua espessura pode variar de
1 m, como no depósito Lagoa das Codornas, a até 70 m no depósito de Pau Branco (Figura 2). Sua
distribuição é irregular, podendo ocorrer na base e/ou nas bordas dos depósitos (Figuras 9A, 10A,
11E, 11I). O contato basal é discordante com as rochas do embasamento local (itabiritos ou filitos
dos grupos Itabira e Piracicaba, respectivamente) e o topo é gradacional e localmente interdigitado,
com a fácies nodular.
É caracterizada por sedimentos imaturos, pobremente selecionados, angulares, com tamanho
variando de areia média a matacão (Figuras 9B, 10E, 11I), constituídos de filitos/quartzitos (Figura
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10E) e hematita compacta/itabiritos (Figuras 9B, 11I), respectivamente nos depósitos sobre substrato de filito (grupo Piracicaba) e Itabirito (grupo Itabira). A matriz, de tom castanho avermelhado
(2.5YR 5/4 a 5/6) a vermelho escuro (2.5YR 3/6), segundo Munsell color (1975), é composta por
uma argila siltico-ferruginosa que também envolve os fragmentos angulares menores, nódulos
pedogenéticos e grãos de quartzo (cerca de 5%). A razão entre fragmentos / nódulos e matriz é de 1
a 3. Material argilo-ferruginoso preenche as fraturas e planos de falhas ao longo dos depósitos.

Figura 9 - Depósito Pau Branco (PB) com a distribuição espacial e macromorfologia das fácies frag
mentária (B) e Nodular (C).

Microscopicamente, esta fácies mostra nódulos litoreliquiais e pedorreliquiais, e grãos de
quartzo dispersos em uma micromassa argilo-ferruginosa, com uma fábrica birrefringente cristalítica compondo uma distribuição porfírica (Figura 10I), segundo Stoops (2003). Mica e cianita
também estão presentes como esqueleto em alguns depósitos. Os nódulos litoreliquiais consistem
predominantemente de hematita / itabirito e quartzitos / filitos, respectivamente nos depósitos
sobre substrato de itabirito e filito (Figura 10I). A micromassa tem uma composição predominante
de caulinita, podendo ocorrer, em maiores ou menores proporções, gibbsita, hematita, goethita,
mica e quartzo, refletindo a influência direta da rocha do substrato local.
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2.3.2 - Fácies Nodular (N)
A fácies nodular ocorre sobre a fácies F ou sobre a fácies AQA (Figura 9, 10A, 11A, 12H).
Com uma espessura média de 2 m, podendo atingir até 6 m em alguns depósitos, esta fácies consiste em fragmentos líticos e nódulos (Figuras 10C, 11D, 12H) embebidos em uma matriz argilo-siltosa avermelhada (2,5 YR 4/8, segundo Munsell color 1975). Estruturas sedimentares estão
ausentes. Manchas esbranquiçadas e mosqueadas de diferentes tons de rosa, vermelho e amarelo
são frequentes em torno dos planos de fratura / falha, como observado em perfis lateríticos (Bocquier et al. 1983, Boulangé 1984, Nahon 1991, Tardy 1993).

Figura 10 - A - Depósito do Morro do Caxambu com a distribuição espacial das fácies fragmentária
(F), Nodular (N), Argilosa quartzo-arenosa (AQA), Conglomerado (C) e suas respectivas
feições macromorfologicas E, D, C e B. I, H, G e F são fotomicrografias em nicois cruza
dos, respectivamente, das fácies F, N, AQA e C. q = quartzo, n = nódulo; f = fragmento.

Microscopicamente, os fragmentos são filito, quartzito, hematita compacta / itabirito subangulares a subarredondados, com ou sem córtex ferruginoso, que os caracteriza como nódulos litoreliquiais (Nahon 1991, Tardy 1993). Os nódulos são ferruginosos maciços subarredondados com
diâmetro variando de 1,0 mm a 2 cm, apresentam um córtex ferruginoso e podem conter a mesma
fábrica do fundo matricial (Figura 8H), caracterizando-os como pedorreliquiais (Tardy e Nahon
1985, Nahon, 1991, Tardy 1993). A composição da micromassa é semelhante à da fácies anterior.
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2.3.3 - Fácies argilosa quartzo arenosa (AQA)
A fácies AQA tem uma espessura variável de 7 a 130 m e, em alguns depósitos ocorre na
parte basal em contato discordante com os filitos do embasamento local. A sua coloração é variável
nos diferentes depósitos (Figuras 10A, 10C, 11D, 11F, 12A, 12C, 12E), de tonalidades avermelhadas (10R 4/8) a esbranquiçadas (10R 8/1), segundo Munsell color (1975), com zoneamentos avermelhados, mosqueamentos com variações avermelhadas, amarelados e esbranquiçadas em torno de
planos de fratura, caracterizando zonas de deferruginização.
Contém uma ampla variação na porcentagem de grãos de quartzo (de 5% a 40%), mica
branca (em torno de 5%), minerais pesados e fragmentos líticos (em torno de 5%, filitos e quartzitos raros) dispersos em uma matriz argilosa a argila siltosa.

Figura 11 - A: Foto aérea oblíqua, década de 1980 (MBR), do depósito VO. B: Imagem de satélite
Google Earth agosto 2019 da mina CX. C: Depósito CX mostrando o corpo argiloso
deferruginizado (D) e o ferruginizado (E) sobre o substrato do grupo Itabira. D: Depósito
argiloso deferruginzado de CX, mostrando as fácies AQA (F) e o saprolito (G). E: Depósito
ferruginizado mostrando as fácies F (I) e N (H).

Microscopicamente (Figuras 12B, 12D, 12F), o material grosseiro é constituído predominantemente por quartzo, podendo ocorrer outros componentes como mica branca, fragmentos líticos
(filitos, quartzitos), nódulos e minerais pesados como rutilo, cianita (Figura 12B), turmalina,
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epidoto, que se encontram envolvidos por uma micromassa de tonalidades variadas do vermelho
escuro, amarelo e esbranquiçado de composição caulinita, hematita, goethita, mica e quartzo. No
depósito Vargem dos Óculos (Figura 9A), Varajão (1988) e Varajão et al. (1990), descrevem
nódulos gibbsíticos em íntima associação com a micromassa caulinítica (Figura 12F), levando a
interpretá-los como relíquias de uma laterita alumino-ferruginosa das vertentes adjacentes que foi
erodida e depositada na bacia, e que, posteriormente, sob condições hidromórficas, foi deferruginizada e silicificada formando uma micromassa caulinítica.

Figura 12 - A, C e E: Feição macromorfológica da fácies AQA, respectivamente nos depósitos BR, AL
e VO. B e D: Fotomicrografia em nicois cruzados, mostrando a massa grosseira formada
por grãos de quartzo ao lado de cianita (B) disseminados na micromassa caracterizando
uma distribuição porfírica aberta. F: Fotomicrografia em nicois cruzados, mostrando
nódulos de gibbsita emerso na micromassa caulinítica.
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2.3.4 - Fácies Argilosa Maciça (AM)
A fácies AM ocorre na base de alguns depósitos e tem como substrato filitos dos grupos Piracicaba e Itabira. Apresenta estrutura maciça, sem porosidade, e contém grãos de quartzo, com
granulometria de areia fina a grossa, disseminados na matriz argilosa, mas em menor quantidade
do que a ocorrida na fácies AQS (menor que 5%). Nódulos ferruginosos de 3 a 10 mm também
estão presentes.
A ocorrência desta fácies na base dos depósitos, em contato com o filito do substrato local,
em estágio avançado de alteração, sugere ser o filito a origem da mesma, ou pelo menos, da sua
base. Observa-se a transição do filito para um material argiloso com relíquias da foliação principal,
isalterita, preservada pela orientação das ilitas. Análises destes cristais de ilita, ao microscópio eletrônico de transmissão, mostram perda constante de potássio do centro para as bordas chegando à
composição da caulinita com sua morfologia hexagonal característica. Assim, sugere-se que a caulinita da base da fácies MC seja originada da alteração das ilitas. Este fato foi descrito na unidade
basal in situ do depósito de caulim de Vargem dos Óculos (Varajão et al. 2001), onde intercamadas
de illita em caulinita são características de pseudomorfos cauliníticos pós-mica. Morfologias hexagonais e ripas são típicas de pseudomorfos de caulinita que ocorrem em perfis de intemperismo
desenvolvidos pela evolução in situ (Dixon 1989, Singh e Gilkes 1992). Para o pacote argiloso da
unidade alóctone, dados cristalográficos e químicos mostraram o maior grau de desordem nos
cristais de caulinita da parte inferior e intermediária, além da predominância de cristais hexagonais
e sub-hexagonais que são comuns em caulinitas pedogenéticas (Dixon 1989, Varajão et al. 2001).
Entretanto, para as fácies superiores (topo de AQA e N) e do saprolito da base, a morfologia em
ripas, que é uma feição típica de pseudomorfose de caulinita proveniente de mica (Singh e Gilkes
1992, Varajão et al. 2001), é de ocorrência generalizada (Figura 10). Tais evidências mostram a
ocorrência de pelo menos duas descontinuidades ao longo dos depósitos. Na base, o contato discordante de caulinita saprolítica com caulinita pedogenética e, no topo, a caulinita pedogenética
com a caulinita saprolítica (Varajão et al. 2001).
2.3.5 - Fácies Conglomerado
Esta fácies ocupa o topo de alguns depósitos e ocorre em paleocanais em discordância erosiva com a base (Figuras 10A, 10B). Localmente, nas descontinuidades que definem os canais,
ocorrem maciços de material argilo-ferruginoso. É constituída por fragmentos líticos geralmente
de filito (40%), quartzito ferruginoso (15%), quartzo de veio (menos que 5%), fragmentos das
fácies sotopostas AQS e N (5%) e nódulos ferruginosos litorreliquiais. Estudos micromorfológicos
da matriz argilosa-arenosa mostram uma similaridade com as fácies subjacentes, AQS e N.
A morfologia desses paleocanais, a presença de estratos sub-horizontais e os ciclos de granodecrescência ascendente dos fragmentos das fácies sotopostas, permitem interpretar esta fácies
como proveniente da deposição por fluxos unidirecionais; provavelmente efêmeros canais “fluviais” durante o processo final de deposição.
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Figura 13 - Variação morfológica dos cristais de caulinita obtidos a partir do Microscópio Eletrônico
de Transmissão (TEM) da base (A), a profundidade de 76 m, para o topo a profundidade
10 m (F). Observar a presença de grandes partículas hexagonais e ripas a 76 m, caracte
rística do saprolito, a bimodalidade, com mistura de grandes e pequenas partículas a
58 m e 54 m, caracterizando a transição do saprolito para a caulinita pedogenética, ou
seja, a fácies AQA. As pequenas partículas a 24 m caracterizam a morfologia da caulinita
pedogenética da fácies AQA. A presença de cristais em forma de ripas no topo (E e F), a
10 m e 13 m, caracteriza a mistura de caulinita saprolítica com caulinita pedogenética e
evidencia uma descontinuidade. (Modificada de Varajão et al. 2001).
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2.4 – Processos envolvidos na formação dos depósitos terrígenos
Os seguintes fatores devem ser considerados para a compreensão dos processos envolvidos
na formação dos depósitos terrígenos do QFe.
2.4.1 - Processos deposicionais
A presença de blocos e calhaus, angulosos, fragmentos das rochas dos substratos, em distribuição irregular nas bordas e base dos depósitos, em discordância com as rochas do substrato
local, caracteriza a fácies fragmentária. A granulometria expressivamente grande desta fácies
caracteriza um processo do tipo de queda de blocos, oriundo quando da abertura dos grabens, onde
se acumularam os depósitos. A natureza dos fragmentos, como itabiritos, filitos e quartzitos,
mostra a nítida filiação com as rochas do substrato.
A fácies nodular, em alguns depósitos sobre a fácies fragmentária e, em outros, sobre a fácies
AQA, mostra uma diferenciação no aporte de sedimentos, com presença de nódulos litorreliquiais.
O aspecto maciço da maior parte dos depósitos, constituído pela fácies AQA, caracterizada
pela elevada quantidade de matriz argilosa de composição caulinítica, com concentrações variadas
de grãos de quartzo, fragmentos líticos, nódulos pedorreliquiais, com ausência de segregação dos
constituintes mineralógicos, leva à interpretação de ser oriunda da deposição por processos gravitacionais de sedimentação do tipo fluxo de detritos coesivos (Lowe 1982) ou fluxo de detritos sensu
stricto (Johnson 1970, Middleton e Hampton 1973), ou mesmo por fluxo de lama, quando a porcentagem de grãos de quartzo é mais baixa. A recorrência de partes com maior ou menor porcentagem
da fração areia/grânulos representa pulsos de sedimentação durante o preenchimento da bacia.
2.4.2 - Área Fonte dos Sedimentos
Para se fazer considerações sobre a origem dos sedimentos que constituem os depósitos terrígenos, os seguintes dados devem ser considerados:
a) o grau de intemperismo dos materiais com a formação de um depósito espesso de composição predominantemente caulinítica;
b) a composição mineralógica cuja assembléia de minerais pesados, como a presença de
cianita, pirofilita, mostra forte indicativo de fonte metamórfica;
c) grãos de quartzo, associados à gibbsita e com halos ferruginosos, dispersos na matriz caulinítica, típicos de nódulos reliquiais de uma laterita;
d) a presença de fragmentos líticos das mesmas rochas do substrato (filitos, quartzitos, itabiritos, nódulos ferruginosos) em todas as fácies, atesta a filiação dos sedimentos com o substrato.
e) variações na morfologia, tamanho e intensidade de defeitos estruturais dos cristais de caulinita como consequência de sedimentos formados por caulinitas pedogênicas transportadas
sobre saprólito de um filito caulinizado in situ (Varajão et al. 2001);
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f) as duas descontinuidades ocorrentes nos depósitos, mostradas pelas propriedades dos cristais de caulinita, ou seja, o contato discordante de caulinita saprolítica com caulinita pedogenética na base, e a caulinita pedogenética com a caulinita saprolítica no topo (Varajão
et al. 2001).
Considerando que os materiais são alóctones e têm filiação com as rochas do substrato, os
constituintes das fácies superficiais dos depósitos seriam oriundos dos horizontes mais profundos
de um perfil de alteração das encostas adjacentes, ou seja, da transição aloterita / isalterita, o que
reflete cristais de caulinita maiores, com baixos defeitos estruturais, maiores valores de DC e morfologia em ripas. Por outro lado, as caulinitas da base e porção inferior dos depósitos, que apresentam alta concentração de defeitos estruturais, típicos da caulinita pedogenética, seriam oriundas
dos horizontes superficiais do perfil de alteração.
Neste contexto, podemos sugerir que a fonte de sedimentos dos depósitos cenozoicos são os
mantos de alteração das rochas metapelíticas do Supergrupo Minas (grupos Piracicaba e Itabira).
Estes mantos de alteração, caracterizados como perfis lateríticos, seriam compostos por um horizonte saprolítico espesso, sobre o qual ocorre um horizonte aloterítico, rico em argilas cauliníticas,
com horizonte mosqueado, que é sobreposto por um horizonte alumino-ferruginoso, com ou sem
couraça (Tardy 1993). Esta constatação confirma o descrito por Wallace (1965), que atribuiu o
mudstone como sendo produto do intemperismo de uma bauxita pré-existente ou de um solo laterítico.
O clima quente e úmido no Eoceno (Maizato 1997 e 2001, Zachos et al., 2001), que propiciou a formação de lateritas e bauxitas (Parrish et al. 1982, Tardy et al. 1991), incluindo as couraças aluminosas e ferruginosas do QFe (Spier et al. 2006, Monteiro et al. 2014, Vasconcelos e
Carmo 2018), têm, além dos óxidos e hidróxidos de ferro e hidróxido de alumínio, a caulinita
como o argilomineral mais frequente neste tipo de solo.
Deve-se notar também o clima quente e úmido no Mesomioceno, bem como o período árido
do Plioceno, responsáveis pelas modificações dos sedimentos pós-deposição, ou seja, as transformações pedogenéticas.
2.4.3 – Transformações pedogenéticas
Mecanismos de ferruginização, facilitados pelas novas mudanças climáticas no Mioceno e
pela riqueza em óxidos de ferro nas rochas adjacentes, atuaram em todos os depósitos. Migrações
laterais e verticais do ferro e sua percolação através de planos de fraturas e falhas levaram à
impregnação ferruginosa dos sedimentos previamente laterizados, com baixa litificação. Este processo levou à formação de nódulos litorreliquiais e pedorreliquiais, e de camadas de ferricretes. Os
nódulos litorreliquiais foram gerados devido à precipitação de ferro férrico na porosidade intermineral entre a micromassa e os fragmentos líticos (Nahon 1991, Tardy 1993).
Os nódulos pedorreliquiais são compostos do mesmo material que o fundo matricial, ou seja,
os sedimentos foram invadidos por acumulações in situ e difusões de ferro nas microporosidades
da micromassa e / ou fraturas e descontinuidades pré-existentes, devido a condições químicas
favoráveis (Boulangé 1984, Tardy 1993). A transferência e o crescimento de hematita, hematita-
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-goethita e goethita são comuns em perfis lateríticos (Bocquier et al. 1983), sendo usual a presença
de halos de goethita ao redor de nódulos.
O processo de ferruginização foi seguido por mecanismos de deferruginação, que resultaram
em fácies esbranquiçadas na base, mosqueadas no meio e parcialmente ou totalmente ferruginizadas, na porção superior. Essas transformações foram favorecidas por uma mudança do nível de
base regional / local causada pela subsidência da bacia. Desta forma, as fácies basais foram mantidas sob um ambiente saturado (condições hidromórficas), o que levou à solubilização do ferro,
processos de silicificação, enriquecimento relativo em titânio (Varajão 1988, Varajão et al. 1990) e
clareamento e mosqueamento das fácies.
Sugere-se que, após esses eventos significativos, outros tipos menos expressivos de mobilização se seguiram, possivelmente em períodos geológicos mais recentes, quando novos zonamentos
ferruginosos foram formados, ligados a oscilações de águas subterrâneas. As fraturas favoreceram
a condução de compostos ferruginosos, uma vez que as argilas são naturalmente impermeáveis. As
manchas esbranquiçadas orientadas de acordo com os planos de fratura em todos os depósitos são
um testemunho dessas percolações.

3 - As cangas
As cangas têm expressiva distribuição no topo e encostas das principais cristas de serras do
QFe, onde afloram as formações ferríferas bandadas, principalmente aquelas do Grupo Itabira,
Supergrupo Minas. Estudos realizados neste século (Spier et al. 2006, Monteiro et al. 2014) indicam que o processo de formação das cangas remonta ao início do Paleógeno e continuam sendo
transformadas (Ramainadou et al. 1994), num processo de dissolução dos óxidos e hidróxidos de
ferro, e reprecipitação sobretudo de goethita.

4 - Tectônica cenozoica
Estabelecer a sucessão dos eventos tectônicos que afetaram os registros litológicos do QFe
não tem sido uma tarefa simples. Excetuando-se as rochas sedimentares da Fazenda Gandarela e
de Fonseca, os demais depósitos pré-Quaternários não contam com estudos bioestratigráficos e
cronoestratigráficos, seja pelos poucos afloramentos existentes que se encontram, em sua maioria
muito intemperizados, seja por se tratar de depósitos clásticos grosseiros, principalmente conglomerados e diamictitos, além de lamitos depositados por fluxos gravitacionais, em condições pouco
propícias à presença e preservação de registros fossilíferos. Sendo assim, a idade dos depósitos terrígenos é obtida por inferências, sobretudo paleoclimáticas. Os depósitos sedimentares pré-Quaternários descritos neste capítulo e a maioria dos listados no Quadro 2 estão afetados por estruturas
rúpteis.
Lipski (2002; Lipski et al. 2001), tentativamente, estabelece uma cronologia dos depósitos
pré-Quaternários baseando-se na disposição dos campos de tensões responsáveis pelas deformações dos depósitos cenozoicos. No entanto, devido à descontinuidade desses depósitos, e sua relação com zonas de rúpteis na região e a tectônica frágil predominar, a natureza não penetrativa das
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Quadro 2 - Depóstios sedimentares cenozoicos do quadrilátero ferrífero.
Denominação na
figura 1

Nome do
local

Localização

Formação
Fazenda
Gandarela

Bacia do
Gandarela

PARNA
Serra do
Gandarela

Formação
Fonseca

Bacia do
Fonseca

distrito
Fonseca,
Alvinópolis

Coordenada

20o03’40”S;
43o40’13”O

20o09’38”S;
43o05’O

distrito
Santa Rita
Formação
Chapada Durão, Ma- 20o09’28”S;
Chapada
de Canga riana; distri- 43o24’05”O
de Canga
to Fonseca,
Alvinópolis
Formação
Cata Preta

Santa
Rita Durão

distrito
Santa Rita
Durão,
Mariana

20o11’09”S;
43o25’19”O

Principal
Descrição
via de
sumária
acesso

Estudos

Idade / método

Referencias

MG-030

Pinto & Regali
palinológico Neoeoceno lamitos,
(1990); Maisedimentológico
Eomioceno.
linhitos e
zatto (2001);
- estratigráfico palinologia - croarenitos
Maizatto et al.
- estrutural
noestratigrafia
(2014)

MG-326

Sant’anna
palinológico
Eoceno - Oligo- (1994); Mailamitos,
-sedimentológico ceno. palinologia zatto (2001);
linhitos e
- estratigráfico -cronoestrati- Maizatto et al.
arenitos
estrutural
grafia
(2014); Castro
(2017)

conglo- sedimentológico
MG-129 merados - estratigráfico e arenitos
estrutural

Sant’anna
pós Oligoceno. (1994); Castro
posição estrati& Ferreira
gráfica
(1997); Castro
(2017)

MG-129

diamicpalinológico
pós Oligoceno .
titos e -sedimentológico
posição estraticonglo- - estratigráfico gráfica
merados
estrutural

pré-Quaternário

Saadi et al.
(1992);
Maizatto
(1993)

Castro & Ferreira (1997);
Castro (2017)

depósitos
terrígenos

Gongo
Soco

Distrito
Socorro,
Barão de
Cocais

19o57’48” S;
43o35’43”O

MG-436

diamictitos,
brechas,
arenitos, sedimentológico
com
- estratigráfico fragmenestrutural
tos de
itabirito e
hematita

depósitos
terrígenos

Padre
Domingos

Itabirito

20o12’33”S;
43o56’40”O

BR-040

diamictitos e
arenitos

sedimentológico
-pedogenético estrutural

pré-Quaternário

Santos (2003)

pré-Quaternário

Santos (2003)

depósitos
terrígenos

Água
Limpa

Itabirito

20o13’57”S;
43o56’59”O

BR-040

diamictitos,
sedimentológico
arenitose -pedogenético congloestrutural
merados

depósitos
terrígenos

Pau
Branco

Congonhas

20o09’25”S;
43o58’49”O

BR-040

diamictitos

sedimentológico
-pedogenético estrutural

pré-Quaternário

Santos (2003)

depósitos
terrígenos

Casa de
Pedra

Nova Lima
- Brumadinho

20o29’01”S;
43o55’11”O

BR-040

diamcititos,
arenitos,
lamitos

sedimentológico
-pedogenético estrutural

pré-Quaternário

Santos (2003)

Distrito
depósitos Morro do Cachoeira
terrígenos Caxambu do Campo,
Ouro Preto

20o24’32”S;
43o40’26”O

lamitos

sedimentológico
-pedogenético estrutural

pré-Quaternário

Santos
(1998);
Santos e Varajão (2004)

BR-356
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Denominação na
figura 1

Nome do
local

depósitos
terrígenos

Vermelhão

Principal
Descrição
via de
sumária
acesso

Localização

Coordenada

Ouro Preto

20o24’18”S;
43o31’55”O

MG-262

Rio do
Peixe - Nova Lima
Miguelão

20o08’11”S;
43o56’46”O

BR-040

lamitos e
sedimentológico
arenitos

Vargem
depósitos
dos Ócu- Nova Lima
terrígenos
los

20o03’25”S;
43o58’40”O

BR-040

lamitos e
arenitos

depósitos
terrígenos

Capão
Xavier

Nova Lima

20o03’14”S;
43o58’33”O

BR-040

depósitos
terrígenos

Lagoa
das Codornas

Nova Lima

20o11’24”S;
43o01’11”O

depósitos
terrígenos

Encosta
do Tamanduá

Brumadinho

depósitos
terrígenos

Fábrica
Nova

depósitos
terrígenos

lamitos

Estudos
sedimentológico
- pedogenético estrutural

Idade / método
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Referencias

Santos
(1998),
pré-Quaternário
Santos e Varajão (2004)
pré-Quaternário

Pomerene
(1964); Dorr
(1969)

estrutural tectônico

Eo-eoceno

Varajão
(1988), Varajão et al.
(2001)

lamitos

pedogenético

Eo-eoceno

Rocha (1998);
Rocha et al.
(1998)

BR-356

lamitos

pedogenético

pré-Quaternário

Campos
Mateus et al.
2013)

20o05’40”S;
43o58’27”O

BR-040

lamitos

estrutural tectônico

pré-Quaternário

Lipski (2002)

Mariana

20o11’08”S;
43o26’58”O

MG-129

arenitos
e conglomerados

estrutural tectônico

pré-Quaternário

Lipski (2002)

Córrego
das Almas

Itabirito

20o20’54”S;
43o55’16”O

BR-040

lamitos,
diamictitos

estrutural tectônico

pré-Quaternário

Lipski (2002)

depósitos
terrígenos

Córrego
dos Angás

Brumadinho

20o05’20”S;
43o58’36”O

BR-040

conglomerados
e lamitos

estrutural tectônico

pré-Quaternário

Lipski (2002)

depósitos
terrígenos

Pires

Ouro Preto

20o25’23”S;
43o51’06”O

BR-040

lamitos

estrutural tectônico

pré-Quaternário

Lipski (2002)

depósitos
terrígenos

Córrego
Cabeceira do
Cercadinho

Belo
Horizonte

19o59’21”S;
43o57’17”O

BR-040

lamitos e
conglomerados

estrutural tectônico

pré-Quaternário

Lipski (2002)

Formação
Juatuba

Chalé da
Serra

BR -262

arenitos,
estratitigráfico lamitos e
sedimentológico
conglo- palinológico
merados

pré-Quaternário

Fonseca &
Costa (1971);
Romano
(2014)

depósitos
terrígenos

Juatuba
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estruturas não permite o estabelecimento claro de uma ordem cronológica de deposição e deformação. No entanto, sabe-se que, ao início do Cenozoico, ao menos no Neoeoceno, o QFe foi afetado
por esforços distensivos, responsáveis pelo estabelecimento dos grabens onde estão localizadas as
rochas das formações Fazenda Gandarela e Fonseca. Os grabens onde se acumularam as sedimentos que compõem a Formação Cata Preta, tanto em Santa Rita Durão (Castro 2017), quanto na
Minas de Fábrica Nova (Rossi 2014), e os depósitos terrígenos de Gongo Soco, Padre Marinho,
Água Limpa e Pau Branco (Quadro 2), parecem ter sido formados posteriormente. Um terceiro
evento teria sido responsável pela geração de estruturas rúpteis na maioria dos depósitos cenozoicos do QFe. Levando em consideração os estudos citados neste capítulo, o Quadro 2 traz as informações cronológicas para os depósitos pré-Quaternários.
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Conhecimento Geomorfológico do Quadrilátero Ferrífero em
período anterior a Dorr
As rotas comerciais que se consolidariam como ramais da Estrada Real tiveram nos contrafortes do Quadrilátero Ferrífero (QFe) um de seus principais referenciais. Mapas dos séculos
XVIII e XIX já destacavam serras que, somadas a vales e picos, norteariam a ocupação e fixação
social nesta parte de Minas Gerais (Guimarães & Moreira 2011) (figura 1), orientando também a
circulação de naturalistas como Spix, Martius e Saint-Hilaire.
Além de condicionar o processo de ocupação, o relevo imprimiu sobre os locais importantes
traços de seu comportamento, de tal forma que, como mencionado por Dorr, “... o isolamento
imposto pela topografia acidentada deixou suas marcas na população da região; as pessoas são
independentes, amantes da liberdade e individualistas, embora conscientes e orgulhosas de suas
tradições.” (Dorr 1969, p. 4).
Desde a primeira metade do século XIX, a conformação dos domínios geomorfológicos do
QFe é tocada em investigações geológicas. Wilhelm Ludwig von Eschwege, incumbido por D.
João VI de revigorar a mineração de ouro do país, se tornaria um precursor na delineação do sistema orográfico da área, inicialmente relutando aceitar a obliquidade do acamamento em função de
seus princípios netunistas, conforme relato de Renger (2005).
As estruturas dobradas, de acordo com Machado et al. (2010), só viriam a ser registradas
pelo geólogo e engenheiro de minas austríaco Virgil von Helmreichen, em 1846, e pelo geólogo e

Figura 1 - Recorte da nova Carta da Capitania das Minas Gerais levantada por Eschwege (1821),
onde são ilustradas, entre outras feições geomorfológicas, a Serra da Moeda, o vale do Rio
das Velhas e o Pico do Itabirito (da Itabira). Fonte: Eschwege (1833).
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cartógrafo francês Aimé Pissis, em 1848. Trabalhos posteriores de viés igualmente geológico dedicaram especial atenção à evolução do relevo, destacando-se Harder & Chamberlin (1915) que relataram a existência de superfícies de aplainamento e o importante papel da erosão diferencial no
desenvolvimento da paisagem.
Nas décadas seguintes, a região foi alvo de várias pesquisas voltadas especificamente às
questões geomorfológicas, muitas vezes carecendo do apoio de dados quantitativos. As publicações também abordaram a identificação, compreensão e distinção de superfícies de aplainamento
ou de erosão ((por exemplo: James 1933, King 1956, Barbosa & Rodrigues 1965).
As opiniões dos diferentes autores convergiram em torno da relação entre a justaposição de
rochas de diferente erodibilidade e o desenvolvimento do atual modelado do QFe, fato que culminaria na individualização de 3 grupos litológicos: quartzitos e itabiritos, menos erodíveis; xistos e
filitos, intermediários, e metagranitoides, mais erodíveis.
Dentre os trabalhos mencionados, King (1956) representa um marco no estudo do relevo brasileiro. O autor identificou quatro superfícies de erosão no QFe (Gondwana – 1500 m a 1600 m de
altitude, Pós-Gondwana – 1200 m a 1300 m; Sul-americana – 900 m e Velhas – 650 m). A publicação se tornou referência essencial para pesquisas subsequentes que a utilizaram como base para
comparações, revisões de premissas e aprimoramentos metodológicos.

Geomorfologia do Quadrilátero Ferrífero na visão de Dorr
Dorr sintetizou as características fisiográficas da área em “picos altos e acidentados, longas
cadeias de montanhas em hogback, platôs elevados, alguns canyons profundos e suaves vales
abertos” (Dorr 1969; p. 7.). Ao classificar os principais rios da região como antecedentes, o autor
reconheceu a superimposição fluvial sobre a estrutura geológica, destacando a ocorrência de piratarias fluviais e water gaps (Figura 2). Ele também frisou o contraste entre segmentos suaves e
entrincheirados ao longo da calha do Rio das Velhas e a presença de canyons no Rio Piracicaba e
no sistema Gualaxo-Carmo, cuja geometria seria estruturalmente controlada.
Como foram identificados poucos pontos de acumulações aluviais expressivas, Dorr concluiu
que, apesar do profundo intemperismo, o gradiente dos maiores e menores cursos d’água seria
íngreme o suficiente para remover os sedimentos recebidos. O autor relatou a ocorrência de depósitos
de tálus e colúvio com até 30 m de espessura junto aos flancos das serras, por vezes acompanhando
antigos vales. Sua continuidade normalmente não ultrapassaria algumas centenas de metros.
O desenvolvimento da topografia e fisiografia da região foi atribuído à conjunção entre a
complexidade composicional, a granulometria (ou granulação), o grau de cisalhamento, o fraturamento e o isotropismo das rochas. Além das questões litoestruturais, Dorr vinculou o desenvolvimento fisiográfico a uma sucessão de soerguimentos epirogenéticos. Neste sentido, frisou as constatações de Harder & Chamberlin (1915) e revisou o trabalho de King (1956), que reconheceu
como “um feito de persistência dificilmente igualável em breve” (Dorr 1969, p. 10), graças aos
esforços de campo e à qualidade dos resultados em face da inadequação de suas bases topográficas.
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Figura 2 - Watergaps (fechos) do Funil (A) e de Sabará (B), destacando-se o acentuado entrincheira
mento dos rios Paraopeba e das Velhas, respectivamente. Imagem Google (2019).

Além dos 4 níveis de erosão de King, Dorr identificou outros 4, que aparecem sombreados
no Quadro 1. As superfícies intermediárias foram atribuídas a pequenos soerguimentos entre eventos principais. Mesmo não concordando com todas as idades de King, Dorr seguiu sua nomenclatura e o esquema principal de níveis de erosão.
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Quadro 1 - Níveis de erosão do Quadrilátero Ferrífero. Modificado de Dorr (1969).

Elevação
(m)

Área de melhor
desenvolvimento

2000 a
2100

Topo da Serra do
Caraça

1750 a
1850

Serra do Caraça e
Itacolomi

Serra do Batatal e Serra da Piedade

1500 a
1650

Sinclinal Conta História
e Tutameia

Topo da Serra do Ouro Fino; Picos
mais altos das serras da Moeda e da
Piedade; Serra do Itacolomi

Eocretáceo

Gondwana

1250 a
1400(c)

Serra do Rola Moça e
Sinclinal Moeda

Maior parte da Serra do Curral a oeste
de Belo Horizonte

Neocretáceo

PósGondwana

1100 a
1200

Flancos da Serra do
Curral(d)

Sinclinal Dom Bosco
(Morro do Caxambu).

1000 a
1100

Lagoa Seca e Centro
do Sinclinal Gandarela

Serra do Curral, Complexo Bação

850 a 950

Vale do Rio das Velhas
e Chapada de Canga

Itabirito, vale do Rio Paraopeba

Paleógeno

Sulamericana

700 a 750

Vale do Rio das Velhas

Neógeno

Velhas

Outras áreas de ocorrência

Idade (King)

Nome
(King)

(a)

(b)

(b)

Observações relevantes de Dorr:
(a)
Destaque ao fato de King e outros autores associarem esta superfície a um plano erosional Paleozóico.
(b)
Crítica à não individualização dessas superfícies por King, que as correlacionou genericamente à Superfície
Gondwana.
(c)
Discordância em relação à interpretação dada por King a segmentos da Serra do Curral com cerca de 1400 m,
que haviam sido entendidos como exemplos da Superfície Gondwana.
(d)
Individualização desta superfície que para King estaria englobada na Superfície Pós-Gondwana.

Conhecimento Geomorfológico do Quadrilátero Ferrífero em
período posterior a Dorr
Conforme a temática, as investigações foram agrupadas em: superfícies de aplainamento,
erosão diferencial de longo termo, evolução de encostas e evolução de vales fluviais.
Como as margens de erro inerentes aos diferentes métodos geocronológicos não comprometem a
essência desta síntese, quando forem mencionados resultados de datações, eles estarão arredondados.

Superfícies de aplainamento
Maxwell (1972) descreveu cinco superfícies erosivas nas imediações da Serra do Caraça. As
três primeiras seriam mesozoicas, e as demais, cenozoicas pré-quaternárias. A superfície mais elevada foi interpretada a partir de fragmentos que ocorrem em cotas próximas às da mais alta super-
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fície de Dorr. As demais se encontram menos descontínuas e foram observadas a 1800 m, 13501550 m, 900 m e 750 m.
Lichte (1979) identificou seis superfícies de erosão aproximadamente na mesma região.
Soerguimentos teriam alçado os patamares correspondentes às quatro superfícies de King e uma
superfície mais elevada, atribuída ao Jurássico, com cota também similar à da primeira superfície
de Dorr (Figura 3A). Além disso, existiria uma superfície abaixo daquela análoga à Superfície
Velhas, correspondendo às calhas fluviais atuais dos arredores de Catas Altas (Figura 3B).

Figura 3 - Segmento da serra do Caraça nas imediações de Catas Altas, destacando-se em meio à
linha de cumeada o pico do Sol, ponto culminante da serra, a 2070 m de elevação (A).
Calha fluvial definindo a superfície mais baixa de Lichte (1979) (B).

Barbosa (1980) foi crítico em relação à ausência de material paleontológico para as necessárias datações de feições e fatos geomorfológicos do QFe. Como ele também julgou difícil a extensão para a área de dados geocronológicos obtidos fora dela, parte das idades das superfícies de
seus antecessores foi colocada em suspeição, tornando igualmente questionável a cronocorrelação
de superfícies identificadas por autores diferentes.
Varajão (1991) julgou que o relevo do QFe foi configurado por fenômenos pouco compreendidos como a tectônica pós-cretácica e oscilações paleoclimáticas. O autor se baseou em dados
cartográficos para concluir, em consonância com as críticas de Dorr ao trabalho de King, que a
qualidade da diferenciação de patamares erosivos é função da escala dos mapas. Neste sentido, o
cômputo e a datação de diferentes superfícies deveriam ser tratados de forma parcimoniosa na
região.
Ao contrário de Dorr, Varajão (1991) simplificou a questão das superfícies de aplainamento
ao considerar que poderiam ser definidos somente três níveis geomorfológicos diferentes. O
primeiro equivaleria às cristas com as maiores cotas do QFe, onde afloram quartzitos e itabiritos; o
intermediário seria definido em áreas onde ocorrem xistos e filitos, normalmente preenchendo
calhas de estruturas topograficamente invertidas, e o último corresponderia às “terras baixas”, mais
erodíveis, sendo representado por gnaisses e migmatitos do embasamento (Figura 4A).
Valadão (1998) reconheceu que o papel da erosão diferencial na distribuição de superfícies
aplainadas levaria à ocorrência de um mesmo patamar em diferentes cotas, entendendo, neste
contexto, que a individualização dessas superfícies na área seria inviável.
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Erosão diferencial de longo termo
Como se pode perceber, ao longo do último século muitos autores reconheceram a importância da erosão diferencial na evolução do modelado do QFe, atacando o problema de forma predominantemente qualitativa.
Visando a ratificar a questão, a partir de 2004, uma série de publicações se fundamentou em
cálculos de taxas de denudação geoquímica, a partir da quantificação de sólidos totais dissolvidos e
elementos maiores em águas fluviais. Além disso, foi analisada a produção de Be10 com vista a
compreender as taxas de erosão de longo-termo em rochas, solos e veios de quartzo, somadas às
taxas de denudação em sedimentos fluviais.
Com relação à denudação geoquímica, Salgado et al. (2004) perceberam que a região apresenta três comportamentos diferentes. Nas áreas de rochas carbonáticas a denudação é alta, sendo
média nas ocorrências de granitos, gnaisses, xistos e filitos, e baixa nas áreas mais elevadas dominadas por quartzitos e itabiritos.
No que diz respeito à quantificação dos processos erosivos sobre diferentes litologias,
Salgado et al. (2008) analisaram as concentrações de Be10 em sedimentos fluviais. Os resultados
mostraram que as taxas de erosão de longo-termo para os itabiritos e quartzitos são da ordem de
0,29 m/Ma a 2,35 m/Ma; para os xistos e filitos, estão entre 7,95 m/Ma e 11,82 m/Ma e para os
granitos e gnaisses, são de 12,92 m/Ma (Figura 4A).
Quando compararam as taxas de denudação química com as taxas de erosão de longo-termo,
Salgado et al. (2006) e Salgado et al. (2007a) julgaram os valores concordantes, reforçando a hipótese do papel essencial da erosão diferencial na evolução da paisagem.
Salgado et al. (2007b) notaram que o recuo lateral (backwearing) das escarpas de quartzitos
e itabiritos da bacia do alto Rio das Velhas é muito superior ao recuo vertical (downwearing). As
escarpas foram consideradas mais vulneráveis em função da erosão dos litotipos mais frágeis que
geralmente se encontram em seus sopés (Figura 4B).

Figura 4 - Parte do flanco leste da Sinclinal Moeda em uma visada para noroeste, onde são observa
dos os contrastes topográficos entre quartzitos e itabiritos (Serra de Itabirito, ao fundo);
xistos e filitos (Morro do Cristo) e gnaisses e granitos (cidade de Itabirito) (A). Detalhe da
exposição de quartzitos na escarpa da serra de Itabirito, potencializada pela remoção ero
siva de xistos e filitos do Supergrupo Rio das Velhas
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Varajão et al. (2009), conjugando dados de taxas de erosão (Be10) e perfis de solos dos principais litotipos do QFe, concluíram que a taxa média de erosão da área (7 m/Ma) é compatível com
as obtidas a leste do Lineamento Transbrasiliano. Um quadro de maior instabilidade tectônica ao
longo do Cenozoico levaria a taxas de erosão mais altas que as observadas a oeste do referido
lineamento.
Peifer Bezerra (2018), combinando a análise geomorfológica quantitativa em bacias hidrográficas com suas taxas de denudação (Be10), chegou à conclusão de que bacias sustentadas por
litotipos resistentes, apesar de apresentarem rios e encostas muito inclinados, têm baixa taxa de
denudação e vice-versa, mostrando que a litologia é mais importante na determinação das taxas de
denudação que a declividade de rios e encostas.
O autor percebeu que as bacias da parte oriental do QFe apresentam baixas taxas de denudação (menores que 5 m/Ma), enquanto as da parte oposta apresentam taxas de até 30 m/Ma. Esta
variabilidade sugeriria o aumento da rugosidade da área, em vez da esperada suavização.

Evolução das Encostas
A paisagem do embasamento cristalino, sobretudo na área do Complexo Bação, é marcada
por feições erosivas em vários estágios evolutivos. Parzaneze (1991) considerou que o voçorocamento dos solos da área é potencializado pela exposição do saprolito, significativamente mais erodível que o horizonte B. Outros autores buscaram melhor entender os controles das formas erosivas e, consequentemente, da evolução das encostas.
Sobreira (1998) avaliou a evolução de mais de 100 voçorocas nos entornos de Cachoeira do
Campo, a partir de ortofotos, fotografias aéreas e trabalhos de campo. Seus estudos concluíram que
a evolução das formas está relacionada à queda ou escorregamento superficial de material das
paredes e solapamento e colapso de taludes.
As taxas de erosão calculadas entre 0,78 m/a e 1,88 m/a indicaram a estabilidade ou evolução
muito lenta das voçorocas (Figura 5). Além disso, o autor observou que poucas delas teriam-se
formado a partir da década de 1950.

Figura 5 - Voçorocas vegetadas em processo de estabilização em Cachoeira do Campo.

De acordo com Bacellar (2000), quase 400 voçorocas se distribuem na bacia do Rio Maracujá, 70% delas iniciadas pela retirada das porções superficiais e mais resistentes do solo devido à
abertura de caminhos ou trincheiras para separação de propriedades (valos). Além dos contrastes

A Geomorfologia do Quadrilátero Ferrífero

| 203

de erodibilidade entre horizontes, o autor admitiu que pequenas variações texturais e/ou composicionais em áreas geologicamente homogêneas poderiam levar a diferenças nas taxas de erodibilidade do saprolito, o que justificaria a concentração de formas erosivas em pontos específicos do
mesmo domínio litológico.
Santos et al. (2002) apuraram baixas taxas de erosão laminar sobre latossolos da região de
Santo Antônio do Leite, confirmando as interpretações de Parzaneze (1991). Já Morais et al.
(2004) estudaram os processos subsuperficiais de erosão, visando a determinar as variáveis composicionais e texturais, que levariam às diferenças na erodibilidade dos saprolitos. Suas conclusões
mostraram que o horizonte B é de fato menos erodível e revelaram uma relação entre a erosão por
piping e o teor de silte dos saprolitos.
De acordo com Morais et al. (2004), no Complexo Bação os mantos de intemperismo por
vezes alcançam 50 m de espessura, dentre os quais até 40 m correspondem ao saprolito. Segundo
Bacellar et al. (2005), o voçorocamento é minimizado fora do complexo em função da menor
espessura e maior teor de argila dos solos das rochas supracrustais.
Bacellar et al. (2005) observaram que as voçorocas da bacia do Rio Maracujá tendem a
ocorrer em paleovoçorocas (anfiteatros), onde se concentram águas superficiais e subsuperficiais.
Os interflúvios em que elas são observadas têm topo relativamente plano, sendo favoráveis à
recarga e consequente espessamento do saprolito (Figura 6).

Figura 6 - Voçoroca na localidade de Maracujá, ocupando borda de anfiteatro em área de interflúvio
relativamente plano.

Os autores identificaram três terraços aluviais ao longo da bacia. O mais elevado encontra-se
encoberto por colúvios, tem ocorrência restrita e está reafeiçoado. Os demais sobrepõem parcialmente alguns anfiteatros, sendo que o intermediário também está encoberto por colúvios e seus
sedimentos, datados em 31 ka e 7,5 ka (C14), apresentam falhas transcorrentes. Já o terraço mais
baixo disseca o intermediário, está indeformado e foi datado em 5 ka.
Com base na declividade e amplitude altimétrica, Bacellar et al. (2005) dividiram a bacia do
Rio Maracujá em domínios geomorfológicos. Um deles, na região de Cachoeira do Campo,
contém os patamares investigados por Lana & Castro (2010) e é marcado por menor incisão fluvial, relevo menos rugoso e anfiteatros parcialmente recobertos por depósitos aluviais e coluviais

204 | O Quadrilátero Ferrífero: avanços do conhecimento nos últimos 50 anos
menos espessos. Os saprolitos estão confinados por argilas do terraço intermediário, e é neste contexto de alta pressão artesiana, somada à propensão a escorregamentos rotacionais e piping
(Morais et al., 2004), que a perda das coberturas resistentes dispara o processo de voçorocamento.
Drummond & Bacellar (2006) buscaram compreender a evolução de uma voçoroca na bacia
do córrego Carioca (em Itabirito). Foram coletados dados periódicos sobre a cota do nível freático,
a vazão do curso d’água interno à voçoroca e a massa de sedimentos nela transportados. O avanço
das bordas foi avaliado a partir de estacas de referência e a evolução histórica foi analisada em
fotografias aéreas. Os resultados demonstraram que o avanço da voçoroca tem pouca relação com
erosão hídrica subsuperficial. Por outro lado, os processos de queda de blocos, erosão hídrica
superficial, rastejo e escorregamentos rotacionais e planares parecem ser determinantes.
De 1951 a 2004, as taxas de avanço da voçoroca partiram de 0,5 m/a, chegaram a 4,5 m/a
com a suplantação de um nível de base local e decresceram a partir de 1986, sugerindo um quadro
de estabilização. O avanço calculado para 2004 (1,3 m/a) foi considerado compatível com os resultados de Sobreira (1998).
Alguns autores trabalharam na reconstituição dos processos que modelaram as encostas do
QFe a partir de depósitos sedimentares que hoje se encontram fragmentados.
Costa et al. (2014) efetuaram uma investigação pedomorfológica nas cabeceiras do Rio das
Velhas, enfocando mais especificamente frentes de hogbacks formados nos flancos da anticlinal de
Mariana, devido à erosão da charneira (Figura 7A).
Os estudos indicaram que os solos autóctones estão cobertos por colúvios, por vezes dispostos sobre linhas de pedra datadas por LOE entre 3 ka e 6 ka (Figura 7B). Essas idades situam os
eventos erosivos na região entre as faixas intermediária e mais jovem do Holoceno, em consonância com os dados obtidos por Bacellar et al. (2005) em terraços do Rio Maracujá.
Lopes et al. (2016) investigaram o aumento granulométrico para jusante em vales que
entalham xistos do Supergrupo Rio das Velhas, nas cabeceiras da bacia homônima. Distribuições
sedimentares similares têm sido associadas a fluxos de detritos.
Os autores catalogaram matacões de até 8 m salientes em meio à paisagem (Figura 8),
incompatíveis com a baixa capacidade dos canais atuais. Como se tratam de fragmentos do Supergrupo Minas, sua área-fonte seriam os hogbacks da Anticlinal de Mariana.
Seis amostras coletadas abaixo de matacões foram datadas por LOE entre 30 ka e 0,5 ka, em
congruência com idades obtidas na bacia do alto Rio das Velhas por Bacellar et al. (2005), Costa
et al. (2014) e Magalhães et al. (2011). Lopes et al. (2016) relacionaram os fluxos de detrito a
variações climáticas, responsáveis pelo escasseamento da cobertura vegetal, ocorrência de erosão e
movimentos de massa.
Lopes (2017), Lopes et al. (2019) e Lopes et al. (2020) investigaram 3 depósitos cascalhosos
superpostos por material coluvial em topos de colinas do Complexo Bonfim, na bacia do Rio
Paraopeba (Figura 9). Levantamentos faciológicos somados à análise de dados de paleocorrente,
proveniência sedimentar (U/Pb) e datações por LOE (9,5 ka, 12 ka e 15,5 ka) permitiram interpretar que se tratam de resquícios de leques aluviais que teriam dominado a face ocidental da Serra da
Moeda entre o fim do Pleistoceno e o início do Holoceno.
Lopes et al. (2020) entenderam que a preservação desses depósitos alçados em meio à paisagem só se tornou possível graças à presença de zonas de falha nas imediações. Elas teriam potencializado o caráter erosivo das drenagens com consequente aceleração do aprofundamento dos vales.
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Figura 7 - Hogback sustentado por quartzitos e itabiritos no flanco sul da Anticlinal de Mariana. Vista
geral da área de leste para oeste (A). Perfil de solo da frente do hogback, com destaque
para o saprolito do Supergrupo Rio das Velhas e a linha de pedra sobrejacente (B).
Imagem Google (2019).

Figura 8 - Matacão de quartzito em vale afluente do alto Rio das Velhas nas imediações de São
Bartolomeu.
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A incisão fluvial que leva a rede de drenagem à sua cota atual (1,26 mm/a; 0,33 mm/a e
1,29 mm/a, respectivamente), além de observações geomorfológicas e estruturais de campo, evidenciaram a atividade neotectônica da área, em sintonia com trabalhos realizados na mesma bacia
e proximidades (Saadi1991; Marques 1997; Moreira 1997 e Barros 2015).

Figura 9 - Canais sobre saprolito do Complexo Bonfim. Depósito fluvial de retrabalhamento de leques
aluviais (9,5 ka) (A). Intercalação entre depósitos de fluxos de detritos e em lençol (15,5 ka),
associada a porções proximais de leques aluviais (B). Imagem Google (2019).

Além da intercalação entre pulsos de deposição aluvial e rebaixamento do nível de base
regional, interpretada a partir das idades e cotas dos depósitos estudados, Lopes (2017) também
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inferiu a existência de paleossuperfícies em porções elevadas da escarpa da Serra da Moeda. Elas
se apresentam como sequências reliquiares de rampas e patamares que corresponderiam a zonas de
coalescência de depósitos de encosta ainda mais antigos.
A confirmação das formações Moeda e Cauê como áreas-fonte principais dos leques (Lopes
et al., 2020) enfraqueceu a hipótese de que os grãos ferruginosos encontrados nos depósitos tivessem relação com o desmantelamento de eventuais coberturas ferralitizadas do Supergrupo Rio das
Velhas e/ou do próprio Complexo Bonfim.

Evolução de vales fluviais
Neste tema, os estudos focaram a tipologia de níveis deposicionais e a análise faciológica e
cronológica dos pacotes sedimentares associados (terraços aluviais), o que conduziu a interpretações sobre a dinâmica climática e/ou neotectônica da área. As publicações se concentraram nas
bacias do alto Rio das Velhas, médio Rio Paraopeba e alto Rio Doce.
Magalhães Jr. & Saadi (1994) investigaram a dinâmica fluvial cenozoica do Rio das Velhas
na extremidade norte do QFe, entre o fecho de Sabará, onde o rio secciona a Serra do Curral em
um water-gap, e a borda da bacia Bambuí.
Os autores identificaram três níveis deposicionais situados em terraços escalonados e um na
planície de inundação, que se encontra embutida no terraço mais baixo. O escalonamento foi atribuído a um soerguimento de proporções regionais.
O nível associado ao terraço mais alto foi relacionado à Superfície Velhas de King. A diferença altimétrica entre esse nível e o da Superfície Sul-americana indicaria um alçamento tectônico
de 150 m nesta fase, encerrada no Plioceno. Como as espessuras do depósito se mantêm regulares
ao longo do perfil longitudinal investigado, concluiu-se que nesta época a Serra do Curral não funcionava como um barramento.
Os depósitos do terraço intermediário apresentam falhas pós-deposicionais. Como a espessura do pacote e a granulometria diminuem a jusante da serra, interpretou-se que ela teve papel
ativo na retenção de sedimentos durante este estágio, atribuído ao Pleistoceno.
No terraço inferior, também foram observadas pistas de barramento do fluxo pela serra. Além
do desnível de 10 m a 15 m em relação ao terraço intermediário, evidências de falhamento e uma
captura de drenagem corroboraram a atividade tectônica nesta fase.
Os estudos avançariam para a porção central do QFe mais de uma década depois. Dentre as
primeiras contribuições, sucessivos trabalhos agregados por Santos et al. (2009), investigaram
quatro trechos do alto Rio das Velhas onde foi identificado um arranjo de níveis deposicionais
similar ao de Magalhães Jr. & Saadi (1994).
Os três níveis correspondentes aos terraços estão escalonados, denotando o aprofundamento
da calha (Figura 10). Uma série de rupturas no perfil longitudinal dos terraços, coincidentes com
zonas de falha de empurrão NE-SW, foi relacionada à movimentação diferencial de blocos tectônicos, fenômeno que havia sido apontado por Lana & Castro (2006) como um dos controles dos
níveis de base da região.
Num modelo evolutivo preliminar, em blocos de soerguimento ativo, o canal cortaria a calha
e a planície de inundação se tornaria escalonada em relação ao terraço mais baixo, enquanto em
áreas mais estáveis, ela o recobriria. Entretanto, observações de campo mostraram que, durante a
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Figura 10 - Níveis deposicionais do alto Rio das Velhas, a montante da represa de rio de Pedras, pró
ximo a Acuruí (A). Detalhe do escalonamento dos terraços e encaixamento do canal (B).

dissecação do topo do terraço mais baixo, é exposto um nível cascalhoso, por vezes encouraçado.
Sua resistência à abrasão inibiria o escalonamento da planície, mesmo em áreas instáveis.
Investigando a bacia do Rio Maracujá, Magalhães Jr. et al. (2010) identificaram o mesmo
número de níveis deposicionais do alto Rio das Velhas, e também perceberam que por vezes a planície
de inundação recobre o terraço mais baixo devido à exposição de fácies cascalhosas encouraçadas.
A gênese dos níveis encouraçados se tornaria alvo de uma pesquisa empreendida por Barros
et al. (2016), que concluíram que a acumulação de pacotes cascalhosos em fundos de vale se
dá em função da retração da vegetação de maior porte durante períodos mais secos e frios,
tendo em vista que nessas condições a propensão dos solos à erosão é maior. A cimentação dos
grãos é favorecida pela alta permeabilidade desses sedimentos, oscilações freáticas e abundância
de oxi-hidróxidos de ferro na área (Figura 11).
Lana (2010) investigou cinco níveis de base na região do QFe, dois deles na calha do alto
Rio das Velhas e três na do Rio Maracujá. Os do alto Rio das Velhas estão separados por 3 km e
são limitados por falhas. A atividade dessas estruturas foi considerada assíncrona devido aos contrastes texturais entre os depósitos dos níveis de base, apesar de sua homogeneidade composicional. Nos dois casos, entretanto, o canal atual disseca a planície de inundação com vazão similar,
sugerindo que a área passa por um soerguimento de alcance regional.
Os pontos estudados no Rio Maracujá constituem uma sequência de três níveis de base na
região de Cachoeira do Campo e Amarantina. Os dois primeiros se encontram a montante e a
jusante do contato entre o flanco norte da Sinclinal Dom Bosco e o Complexo Bação. A diferença
de erodibilidade entre esses domínios litológicos resulta em uma quebra de relevo muito evidente
(Figura 12). Além disso, os processos de acumulação sedimentar são potencializados a montante
deste contato, já que a drenagem é anaclinal.
O segundo patamar está a montante de uma zona de truncamento entre fraturas NW e NE
responsáveis por fortes inflexões no curso. A retenção de sedimentos na área foi atribuída à atividade tectônica ao longo dessas descontinuidades que, de acordo Campos (2006), teria sido um
fenômeno comum nesta parte do QFe durante o Neógeno.
O terceiro nível de base se encontra na região de Amarantina. A retenção de sedimentos
nesse patamar foi associada à proximidade da confluência com o Rio das Velhas e à estagnação do
fluxo pela presença de diques máficos perpendiculares ao canal.
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Figura 11 - Nível de cascalho encouraçado no vale do Rio Maracujá.

Figura 12 - Quebra de relevo ao sul de Cachoeira do Campo, no contato entre o flanco norte da sin
clinal Dom Bosco e o Complexo Bação. Limite entre os dois primeiros níveis de base
investigados por Lana (2010), onde afloram quartzitos mergulhando para sul (A).
Segundo nível de base em uma visada para norte (B). Imagem Google (2019).
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Figura 13 - Confinamento do Rio Maracujá junto à margem direita (leste), nas proximidades de Ama
rantina. Destaque para os limites da planície de inundação em um mesmo segmento do
vale com visadas para oeste (A) e leste (B).

Os três níveis de base apresentam vales assimétricos, com a margem direita (leste) confinada
junto ao saprolito e a margem esquerda mais desenvolvida, exibindo escalonamento de terraços
e/ou amplas planícies de inundação (Figura 13). Lana & Castro (2010) atribuíram a assimetria dos
vales a um basculamento regional para leste, provavelmente no contexto de hemigrabens controlados
pela reativação de falhas que limitam o Complexo Bação a E-SE da área estudada (Lobato et al.,
2005), o que estaria em conformidade com as constatações regionais de Saadi (1991) e Lana &
Castro (2012).
A partir de 2011, as pesquisas passaram a contar com o suporte de datações absolutas por
Luminiscência Opticamente Estimulada (LOE). Neste sentido, Magalhães Jr. et al. (2011) revisitaram e dataram os níveis de terraços investigados por Santos et al. (2009), agrupando as idades em
3 faixas (50 ka, 10 ka e 1 ka) e corroborando os modelos prévios de evolução dos vales, até então
baseados em análises geomorfológicas relativas.
Magalhães Jr. et al. (2011) relataram sensíveis mudanças tipológicas no terraço intermediário. De montante para jusante ele deixa de ser encoberto pelo terraço mais baixo, que passa a se
colocar de forma embutida, numa transição de condições de alto suprimento sedimentar para
soerguimento lento e pouca incisão. Próximo à Serra do Curral, os terraços são escalonados e
mais espessos, sinalizando maior atividade tectônica e retenção de sedimentos pela serra, como
defenderam Magalhães Jr. & Saadi (1994).
Na bacia do Rio Maracujá, Magalhães Jr. et al. (2012) dataram o terraço mais alto em 81 ka,
e o intermediário (Figura 14A) em 38 ka, idade considerada congruente com os 31 ka (C14) obtidos
por Bacellar et al. (2005) para o mesmo nível. Barros & Magalhães Jr. (2018a) dataram o terraço
mais baixo em 28 ka. As idades mostram que, apesar da tipologia similar, esses terraços não são
contemporâneos aos do alto Rio das Velhas.
Na mesma área, os professores Cláudio Lana e Raquel Cassino (DEGEO-UFOP) dataram a
base de um meandro abandonado (Figura 14B) em 550 anos (C14), mostrando que a planície de
inundação se encontra no mesmo nível pelo menos ao longo dos últimos 5 séculos.
Ainda na bacia do alto Rio das Velhas, Barros & Magalhães Jr. (2018a) identificaram três
níveis de terraço no ribeirão do Mango, datando o mais alto em 50 ka. No ribeirão Sardinha,
encontraram dois níveis, o terraço mais baixo, que apresentou 7,5 ka, e a planície de inundação,
com 1,5 ka. Já no ribeirão Carioca foi encontrado apenas um terraço, datado em 1 ka.
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Figura 14 - Feições morfossedimentares observadas no vale do Rio Maracujá. Nível deposicional
intermediário datado em 38 ka (Magalhães et al., 2012) e em 31 ka (Bacellar et al., 2005)
(A). Meandro abandonado datado em 550 anos (Lana & Cassino, inédito) (B). Imagem
Google (2020).

Somando os dados acima à releitura de trabalhos sobre os rios das Velhas e Maracujá, os
autores concluíram que a diferença no número de níveis deposicionais e suas idades indicaria que a
distribuição dos terraços nos diferentes vales responde a controles locais.
Barros & Magalhães Jr. (2018b) investigaram a evolução fluvial da porção da bacia do Rio
Paraopeba a oeste do QFe. Foram analisados os vales do Rio Paraopeba e dos ribeirões Serra Azul
e Mateus Leme, nas imediações do Fecho do Funil.
O nível mais alto do vale do Rio Paraopeba está encouraçado e foi datado em 45 ka. O nível
imediatamente acima da planície de inundação apresentou 8 ka e está 10 m acima da calha atual,
evidenciando a intensidade do soerguimento holocênico na área.
Nos ribeirões Serra Azul e Mateus Leme, o nível logo acima da planície de inundação foi
datado em 23 ka. Seus depósitos estão encouraçados e se adelgaçam a jusante do fecho do Funil,
num cenário de retenção similar ao observado por Magalhaes Jr. & Saadi (1994) no fecho de
Sabará. O nível localizado dois patamares acima está igualmente encouraçado e apresentou idade
(41 ka) e fácies (antiga planície de inundação) similares às do nível mais alto do Rio Paraopeba,
sugerindo alçamentos ligados a um pulso de reativação de falhas no contato entre o embasamento
e as rochas do Supergrupo Rio das Velhas.
Os autores relataram discrepâncias nas alturas de níveis cronologicamente correlatos, associando o fato à movimentação diferencial de blocos tectônicos, em consonância com as interpretações dadas por Marques (1997) a desnivelamentos da ordem de 20 m no nível mais alto do Rio
Paraopeba e presença de falhas nos depósitos correspondentes.
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Barros & Magalhães Jr. (2013) identificaram oito níveis deposicionais na bacia do Rio Conceição (nordeste do QFe), cujas fácies estão alternadamente cimentadas. Dois dos níveis mais altos
foram datados em 100 ka e 170 ka. Com base nessas idades, os autores calcularam taxas médias de
incisão em 0,14 mm/a, consideradas em conformidade com taxas calculadas para os rios Maracujá
(0,09 mm/a a 0,165 mm/a) e alto Velhas (0,2 mm/a a 0,6 mm/a).
Barros & Magalhães Jr. (2019) investigaram a evolução dos níveis fluviais do alto curso do
Rio Doce, somando dados sobre o ribeirão Coqueiros e o Rio do Carmo às informações sobre o
Rio Conceição e dois de seus afluentes (ribeirões Caraça e Barão de Cocais).
Um patamar acima da planície de inundação do Rio Conceição foi datado em 27 ka, idade
considerada compatível com níveis semelhantes do Rio Maracujá (28 ka – Magalhães et al., 2012).
Uma nova idade de 34 ka foi obtida para o nível de 100 ka de Barros & Magalhães (2013). Pela
proximidade com a idade do nível similar do Rio Maracujá (38 ka - Magalhães et al., 2012 e 31 ka
- Bacellar et al., 2005), ela foi considerada mais coerente.
A planície de inundação do Rio Barão de Cocais se encontra encouraçada e foi datada em
16 ka. Esta idade, próxima ao último máximo glacial, reforça a relação entre o encouraçamento e
climas frios e secos defendida por Barros et al. (2016).
Lavarini et al. (2016) empreenderam uma investigação baseada em análises morfológicas e
morfométricas, visando a compreender as capturas de drenagem nas bacias do Rio do Peixe
e ribeirão Mata Porcos pela bacia do Rio das Velhas, evidenciadas principalmente por dois
watergaps já descritos por King (1956) (Figura 15) e Dorr (1969) na Sinclinal Moeda.
Os autores concluíram que o ribeirão Mata Porcos foi o primeiro a ser capturado, o que teria
levado à denudação e rebaixamento da bacia. Numa fase final de capturas, teria ocorrido a reversão
da drenagem em alguns afluentes e geração de cotovelos próximo à extremidade sul da bacia, além

Figura 15 - Esboço da captura do Rio Mata Porcos pela bacia do Rio das Velhas, adaptado de King
(1956) (A). Traço da drenagem sobre imagem recente do Google Earth, ilustrando a infle
xão para nordeste na zona de captura (B). Imagem Google (2020).
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da migração de canais para leste, decapitação (behead) e pirateamento de águas subsuperficiais da
bacia do Rio do Peixe, responsável pelo aparecimento de formas pseudocársticas (Barbosa &
Rodrigues, 1965).
O trabalho validou a interpretação de Dorr (1969), para quem o ribeirão Mata Porcos teria
sido afluente do Paraopeba até o Plioceno. Da mesma forma, os dados se alinharam com as evidências de atividade neotectônica nos entornos (Lipski 2002) e com a tendência regional de migração
para leste dos afluentes da bacia do Rio das Velhas (Lana 2010).
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As cavernas fomentam curiosidade no imaginário popular, onde os “buracos” fechados e
escuros escondem mistérios e magias... será que existe algum habitante? Será que um “bicho”
mora neste lugar? Ele é do bem ou do mal? O que são aquelas formações em forma de animais e
santas? Perguntas ficam sem resposta até o primeiro corajoso(a) adentrar nos seus domínios.
O que importa é, seja pelo seu uso como abrigo, seja devido às suas belíssimas formas e
depósitos minerais secundários, que as cavernas atraem as pessoas ante a possibilidade de as utilizarem como abrigo em dias de tempestade ou noites frias, como depósitos de materiais, queijos,
vinhos, como laboratórios de estudo de neutrinos, etc. Sejam bem-vindos ao mundo das cavernas!

Um pouco de história...
Os ascendentes dos índios utilizavam as cavernas como abrigo; nos relatos de Oiliam (1965)
infere-se que a região do Quadrilátero Ferrífero (QFe) era habitada por tribos indígenas que pertenciam aos grupos Gê e Tapuia. Muitas localidades devem sua toponímia à influência indígena,
por exemplo o Rio Paraopeba (rio de águas rasas, em tupi-guarani). Vários abrigos e cavidades em
quartzito e outras litologias destacam-se no cenário onde observam-se pinturas rupestres. No QFe,
estas pinturas são observadas principalmente nos abrigos e cavidades em quartzito, onde o substrato apresenta boa absorção e pouca rugosidade, aparentando uma “tela” de pintura. Um bom
exemplo é o sítio arqueológico da Pedra Pintada, no distrito de Cocais (Barão de Cocais) na Serra
da Conceição. As pinturas, datadas em seis mil anos, representam diversos animais (Figura 1).

Figura 1 - Sítio Arqueológico da Pedra Pintada. Foto: Paulo Castro.
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Há também o Abrigo Casa Branca, no município de Brumadinho, com pinturas rupestres tradição Planalto, nas cores preto e vermelho; ou o sítio arqueológico Pau Branco, abrigo com 13 m
de extensão. Em Moeda, existe o sítio arqueológico da Grota, sítio Paraíso, entre outros.
A colonização do Brasil pelos portugueses intensificou-se com a exploração de ouro nos fins
do século XVII (Ciclo do Ouro). No início do século XVIII, a extração deste metal entrou em decadência devido ao término do ouro fácil, em aluviões; em consequência, outras atividades começaram a tomar espaço. A exploração e processamento do ferro iniciou-se neste contexto. Ou seja,
Minas Gerais, mais especificamente o QFe, mostra desde os primórdios a sua vocação para a exploração mineral, atraindo entusiastas tanto por riquezas minerais quanto por sua natureza exuberante.
Esses relatos atraíram a atenção de vários naturalistas, que andaram pelo QFe e estudaram
suas formações, fauna, flora e, claro, suas cavernas. Entre esses naturalistas destacam-se os que
citam cavernas, como Saint-Hilaire, Pissis, Henwood, Spix e Martius.
Saint-Hilaire menciona a Serra da Piedade e a Gruta do Eremita já em 1818. De acordo com
as histórias, a serra atrai visitantes e peregrinos desde o século XVIII devido a aspectos religiosos,
pois acreditava-se que suas fontes fossem miraculosas. Muitos desses peregrinos utilizavam fendas
e abrigos como moradia.
“[...] em uma de minhas excursões fui ter a uma gruta formada por um largo rochedo
que avança horizontalmente acima do solo. Uma pequena parede, construída com terra
vermelha fecha inteiramente a entrada dessa gruta; mas no meio da parede vermelha
fizeram uma pequena janela que serve para iluminar o interior. É por uma abertura
lateral que se penetra na gruta, e, para aí chegar-se é preciso descer sobre grandes
pedras arrumadas à guisa de escada.” (SAINT-HILAIRE, 1818)

Figura 2 - Aspecto externo da Gruta do Eremita na Serra da Piedade. Foto: consulta Internet,
dez/2019 - Tripadvisor - nenhuma violação dos direitos autorais pretendida.
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Esta caverna possui cerca de 25 m de projeção horizontal, sendo composta por depósito de
tálus. Esta é uma das primeiras menções a cavernas associadas a litologias ferríferas no QFe; ocorrem menções posteriores, como PISSIS (1842) e HENWOOD (1871).
Já em 1824, os naturalistas alemães Spix e Martius, interessados em riquezas minerais,
passam pela Vila de Antônio Pereira e revelam a existência de uma Lapa onde ocorriam peregrinações. A história transmitida oralmente por gerações faz crer que, em 1722, ocorreram aparições de
Nossa Senhora em seu interior, tornando-a então alvo de peregrinações, que ocorrem de 13 a 15 de
agosto. Esta caverna recebe as denominações de Lapa de Antônio Pereira, Gruta da Lapa ou Gruta
de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, sendo cadastrada sob registro SBE MG-1649, situando-se
a cerca de 30 km de Ouro Preto e a cerca de 15 km de Mariana. Desenvolve-se nos dolomitos da
Formação Gandarela, sendo composta por seis salões com condutos conectando-os, perfazendo
cerca de 70 m de projeção horizontal. Possui algumas alterações antrópicas, como um portão na
entrada, escadas e iluminação em seu interior, conforme pode ser observado na ilustração de
Afonso de Guaira Hérberie (in IBGE, 1939), Figura 3, onde se nota a situação da cavidade atualmente.

Figura 3 - Esquerda - Entrada da Lapa de Antonio Pereira, em ilustração de Afonso de Guaira Hérbe
rie, in: Grutas de Minas Gerais p. 165; Direita - foto mostrando a situação da cavidade
atual. Foto: Paulo Castro.
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No final da década de 1930, é publicado o livro “As Grutas em Minas Gerais” (IBGE 1939),
com diversas ocorrências distribuídas pelo Estado, de acordo com o município. No QFe, encontram-se as grutas do Fecho do Funil, da Calçada, do Paneleiro, Casa de Pedra, da Água Santa, da
Camarinha, do Itacolomi, de Rodrigo Silva, da Intendência, de Lourdes, do Padre Caio, além da
Lapa de Antonio Pereira, já descrita anteriormente.
A Gruta Fecho do Funil localiza-se no município de Brumadinho, e destaca-se por ser o local
onde foi descrita a sequência estratigráfica da Formação Fecho do Funil. Esta caverna desenvolve-se
em rochas dolomíticas, dolomito itabirítico, intercaladas por camadas de hematita em uma zona de
cisalhamento. O autor do artigo, Dr. Olyntho dos Santos Pires, cita a existência de uma ocorrência
principal, a Gruta do “Fêcho” do Funil, em seu trabalho “Speleologia”, importante publicação a
respeito de cavernas ou furnas do Estado:
“[...] Uma destas grutas acha-se localizada na margem esquerda do rio Paraopeba,
entre a linha da E.F.C. do Brasil, a uns dois quilômetros aquém da parada do Fêcho do
Funil. Abre-se ela em um rochedo de natureza calcarea, tendo sua entrada voltada para
o Paraopeba. Possue um único salão, tendo a forma de um cone deitado, cuja base, que
constitue a entrada, mede seis metros de largura, e cujo vértice se encontra depois de
um percurso de vinte metros aproximadamente. Na entrada a altura é pouco mais de
quatro metros.” (Pires, 1939).

A Gruta da Calçada situa-se na encosta da Serra da Moeda, apresentando quartzitos como
litologia principal. A Gruta do Paneleiro, na cidade de Caeté, possui 12 metros de desenvolvimento
em rochas ferruginosas. As grutas Casa de Pedra, em Conselheiro Lafaiete, na subida da Serra do
Mascate, possuem área aproximada de 80 m2, e 24 m2 sendo ambas desenvolvidas sob rochas ferruginosas.
A Gruta da Água Santa, em Itabira, possui apenas 2 m de projeção horizontal, mas associa-se
a uma fonte termal em seu interior - citada também em 1918 pelo jornal “Diário de Minas”. A
Gruta da Camarinha, também em Itabira, mas em rocha granítica, possui cerca de 5 m de extensão. As grutas do Itacolomi estão em Ouro Preto e a maior possui um salão de cerca de 40 m de
extensão em quartzito. A Gruta de Rodrigo Silva, em Ouro Preto, localiza-se entre as estações de
Dom Bosco (Hardgreaves) e Rodrigo Silva, sendo que a estrada de ferro passava por cima de
suas galerias.
No município de Santa Bárbara, na Serra do Caraça, localizam-se as grutas da Intendência,
com cerca de 40 m, a de Lourdes, com cerca de 50 m, a do Padre Caio e diversas fendas na região,
onde há relatos de aventuras do Dr. Gorceix e do Dr. Costa Sena, que tiveram que pernoitar em
uma fenda na Serra do Caraça e enfrentar uma onça!

Convênio DNPM/USGS e a espeleologia
A partir do fim da década de 1940, o QFe volta a ser estudado do ponto de vista espeleológico. Na Serra do Curral (divisa Belo Horizonte/Nova Lima), Tassini descreve caverna em itabirito. O mapeamento no convênio DNPM/USGS, a partir da década de 1950, possibilitou o mapea-
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mento litoestratigráfico do QFe, além de estudos e citações sobre cavernas observadas na região.
GUILD (1957) descreve a caverna Casa de Pedra na mina homônima. SIMMONS (1963) cita
cavernas encontradas durante seu mapeamento - nas Serras do Batateiro, Tamanduá, Curral e no
Morro da Queimada. DORR (1969) relata cavernas em Itabira e MAXWELL (1972) destaca sua
visita a uma grande caverna na Fazenda Alegria.
Simmons, além de geólogo no mapeamento do QFe, era um entusiasta da espeleologia. Em
1964, publica os estudos sobre a mineralogia de fosfatos encontrados em espeleotemas nas cavernas da Serra do Tamanduá - Figuras 4 e 5.

Figura 4 - Gruta Simmons, formada em itabiritos e canga na serra de Tamanduá, próximo à Barão de
Cocais e à ferrovia. Foto: Robson Zampaulo.

Novos rumos na espeleologia no Quadrilátero Ferrífero
Com a portaria IBAMA n° 887, de 15 de julho de 1990, que regulamenta a proteção e define
o manejo de cavernas no Brasil, observou-se uma mudança no perfil da sociedade, questionando
sobre a conservação de cavernas, culminando, em 1997, com a criação do CECAV - centro especializado voltado ao estudo, proteção e manejo de cavernas.
“Não se preserva o que não se conhece.” Este ditado popular sintetiza a razão da criação do
CANIE - Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, instituído pela Resolução CONAMA
N° 347/2004.
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Figura 5 - A caverna Simmons - figura extraída dos “papers” originais de Simmons, 1963. Redese
nhada por Rogério Dell’Antonio.

Até então, as cavernas eram cadastradas de forma voluntária no cadastro de cavernas da SBE
- Sociedade Brasileira de Espeleologia. A partir do cadastro das cavernas, pode-se observar no QFe
um boom espeleológico em que, nas décadas de 1980 e 1990, a maioria das cavernas cadastradas
estavam associadas a grupos de espeleologia e entusiastas, e a litologia predominante era de carbonatos; nas décadas seguintes, este número disparou, notadamente cavernas em litologias associadas
a ferro (canga, formação ferrífera bandada - FFB, hematitito, itabirito, jaspilito), devido à presença
de grandes minas e projetos associados à extração de minério de ferro, como pode ser observado
no mapa da Figura 6.
Este aumento de cavernas cadastradas acelerou-se em 2005 a partir dos estudos realizados na
Mina de Capão Xavier, por Piló & Auler (2005), e no Parque Estadual do Rola Moça, por Stávale
(2007), em que foi realizada pesquisa bibliográfica e mapeamento das cavidades. Dentre os resultados obtidos, constatou-se que a grande maioria das cavidades em litologia ferrífera situam-se em
rupturas (formações Batatal, Cauê ou Gandarela) e inserem-se na região de contato da canga com
outra litologia (formações Batatal, Cauê ou Gandarela).
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Figura 6 - Distribuição das cavernas no QFe. Fonte dos dados espeleológicos: CANIE (CECAV,
2019), consulta em junho/2019.

Após este momento, descobrindo e cadastrando cada vez mais cavernas no QFe, com destaque de ocorrências em novas litologias onde não se tinha conhecimento de cavidades.
Até junho/2019, a base do CANIE apresentava 1.490 cavernas cadastradas na região do QFe
(Figura 7) sendo:







989 em litologias associadas a ferro;
231 em quartzitos relacionados às formações Moeda e Itacolomi e outras rochas siliciclásticas consideradas como rochas sedimentares terrígenas grossas;
126 em rochas carbonáticas (dolomitos da Formação Gandarela; mármores das formações
Cercadinho, Barreiro, Taboões e Fecho do Funil);
96 em rochas sedimentares terrígenas finas, tais como filitos da Formação Batatal;

Avanços do conhecimento espeleológico no Quadrilátero Ferrífero



37 em xistos, como os do Grupo Nova Lima;



12 em rochas ígneas incluindo-se granitos, gnaisses e diques de rochas vulcânicas.
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Figura 7 - Distribuição das cavernas no QFe por associação de litologia. Fonte dos dados espeleoló
gicos: CANIE (CECAV, 2019), consulta em junho/2019.

Atualmente existem diversos estudos e ocorrências de cavernas no QFe nas mais diversas
litologias. Destaca-se a Gruta do Centenário (SBE_MG1081), no Pico do Inficionado - Serra do
Caraça, com seus 3.790 m de projeção horizontal e um desnível de 484 m; a Gruta da Igrejinha
(SBE_MG186), em Hardgreaves (distrito de Miguel Burnier), com seus 930 m de projeção horizontal e desnível de 49 m; além da paleotoca na Serra do Gandarela.
As fendas e abrigos da Serra do Caraça, com seus rios subterrâneos e nascentes temporárias
nas encostas íngremes, já eram conhecidos desde o século XVIII. As fendas do Pico do Inficionado
foram visitadas inúmeras vezes até que, em 1952, na ocasião do Centenário do Colégio Caraça,
padres e alunos do colégio subiram o pico e topografaram uma caverna, à qual denominaram Gruta
do Centenário - em homenagem ao evento.
O mapa mostra as galerias e condutos e deixa em aberto alguns buracos representados por
abismos. Por volta de 1996, escaladores informaram ao Grupo Bambuí a existência de extensas
fendas na região, com barulho de água em seu interior. A partir daí, com a curiosidade intrínseca
ao ser humano aliada ao grande espírito de aventura, iniciou-se a exploração e o mapeamento da
Gruta do Centenário (Figuras 8, 9 e 10). Não contentes, os espeleólogos do Grupo Bambuí perceberam o grande potencial da região e, após o término da topografia da Gruta do Centenário, iniciaram a prospecção e topografia de diversas outras fendas e cavernas da região.
Do final de 1996 até 2008, ocorre a descoberta, exploração e topografia das grutas do Centenário II (18 m de projeção horizontal), Centenário III (100 m de projeção horizontal), da Bocaina
(3.220 m de projeção horizontal e 404 m de desnível), Alouf (1.200 m de projeção horizontal e 294
m de desnível), do Bloco Suspenso (202 m de projeção horizontal e 172 m de desnível), entre
outras.
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Figura 8 - Gruta do Centenário - Fendas que compõem o sistema de cavernas. Foto: Georgete Dutra.

A Gruta do Centenário constitui o maior desnível da região do QFe, com abismos, toboáguas
e rampas, totalizando 481 m entre a entrada clássica e seu ponto mais profundo. A entrada clássica
topografada pelos alunos e padres do Colégio Caraça possui a parte mais horizontal da caverna e
atinge cerca de 1 km de desenvolvimento; a partir daí são sequências de rampas e abismos. O
maior abismo da caverna constitui-se em um lance livre com 120 m de desnível – o abismo da
Velózia. As rampas com água tornam o quartzito liso e escorregadio, originando os vários toboáguas.
Outro destaque do QFe é a Gruta da Igrejinha. Conhecida desde 1939 (IBGE, 1939), esta
caverna desenvolve-se nos dolomitos da Formação Gandarela, Grupo Itabira (Salgado 1964,
Meyer et al. 2013). O mapa da Gruta da Igrejinha pode ser observado na Figura 11.
De acordo com Rosada et al. (2012), a litologia da gruta é representada por dois tipos principais: mármores cristalinos, prevalecendo aqueles de composição dolomítica, que exibem níveis
milimétricos de hematita e mármores finos, em contato tectônico com itabiritos anfibolíticos a carbonáticos. A Gruta da Igrejinha é conhecida por sua dimensão e características geológicas (contato
geológico dolomito e itabirito). Seu maior salão possui área aproximada de 2.540 m2, com altura
máxima de 37,3 m, como observado na Figura 12. Como visto, o salão possui diversos fragmentos
de granulometria de seixo a matacão originados a partir da detonação de sua entrada por empresa
de mineração. Apesar destes impactos, ainda é possível observar vários espeleotemas na caverna,
como a cortina tipo “bacon” na Figura 13.

Figura 9 - Gruta do Centenário – Planta baixa. Fonte: Rubiolli (1996).
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Figura 10 - Gruta do Centenário - Perfil. Fonte: Rubiolli (1996). Na foto, aspecto da fenda na parte ini
cial da caverna.

A gruta da Igrejinha tem hoje uma importante APP (Área de Proteção Permanente) junto ao
Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. Nesta mesma região foram encontradas várias cavidades nos dolomitos.
As cavernas em formação ferrífera e canga possuem dimensões menores, poucas vezes superando 50 m de projeção horizontal. A grande maioria das cavernas cadastradas no QFe situam-se
no intervalo entre 20 e 30 metros de projeção horizontal, perfazendo cerca de 70% (Auler & Piló
2007). A maior caverna nesses litotipos, até o momento, denomina-se Gruta da Piedade, encontrada na serra homônima, e possui 365 m de projeção horizontal e 39 m de desnível (Figura 13).
A entrada da caverna fica na encosta de acesso ao santuário da Serra da Piedade. Seu desenvolvimento é concordante com a vertente, no contato entre a canga e os itabiritos dolomíticos da
serra. Possui entrada ampla com diversos condutos em diferentes níveis conectando a este salão.
De acordo com descrições na dissertação de Pereira (2012), o aspecto da caverna lembra feições de dissolução; este fato deve-se à rocha encaixante, itabirito dolomítico, mais friável nas condições atuais do que o itabirito sensu strictu.
Outro destaque na região do QFe é a paleotoca do Gandarela. Este icnofóssil possui cerca de
340 m de projeção horizontal e insere-se no contato entre lateritas ferruginosas no topo, recobrindo
rochas básicas alteradas de um dique. De acordo com estudos de Frank et al. (2010), trata-se de
uma escavação produzida por vertebrados extintos, caracterizada por seções arredondadas e
marcas de garras nas paredes e teto.

Figura 11 - Mapa da Gruta da Igrejinha. Modificado de Salgado (1964) e Zeferino et al. (1986).
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Figura 12 - Salão principal da Gruta da Igrejinha. Foto: Georgete Dutra.

Figura 13 - Cortina e outros espeleotemas da Gruta da Igrejinha. Foto: Robson Zampaulo.
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Figura 14 - Gruta da Piedade na serra homônima. Fonte: Pereira (2012).

Devido à acidez da água (pH em torno de 5), ambiente úmido e inóspito, não há relatos da
presença de fósseis no interior de cavidades ferríferas. Desta forma, para identificação do animal
escavador, utilizam-se vestígios tais como as dimensões das galerias, marcas de garras, tamanho,
distância e profundidade dos traços. De acordo com Buchman et al. (2009), os escavadores podem
ser tatus-gigantes, no caso de galerias com diâmetro entre 0,7 e 1,4 m, e/ou preguiças gigantes, no
caso das galerias com diâmetro de até 4 m; ainda de acordo com os referidos autores, as paleotocas
podem apresentar idades pliocênicas a pelistocênicas (entre 3 Ma e 10 mil anos).
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Figura 15 - Gruta da Piedade - aspecto do conduto. Fonte: Pereira (2012).

A

B

C

Figura 16 - Aspectos da paleotoca (A e C - Georgete Dutra) e vestígios de escavações por animal
nas paredes (B - Robson Zampaulo).
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Considerações finais
Ocorre um viés no cadastro de cavernas devido à validade da Portaria IBAMA n°887, de 15
de julho de 1990, que regulamenta a proteção e define o manejo de cavernas no Brasil; a partir
desta época, intensifica-se a busca de cavernas de forma a atender a legislação. Ora, as cavernas
até então eram prospectadas por grupos de espeleologia e pessoas curiosas. Após este período,
observou-se um esforço na prospecção de cavernas por equipes de espeleologia com perfil profissional, contratadas por empresas para prospectar,, topografar e classificar as cavernas.
A espeleologia tem contribuído para a ampliação do conhecimento geológico, biológico,
arqueológico e diversos outros. Na parte da geologia, observa-se o desenvolvimento de um banco
de informações com estudos sobre litologia e gênese de cavernas; descrição e caracterização de
espeleotemas descobrindo-se minerais “novos” principalmente para as cavidades em ferro; formas
de ocorrência de água e inter-relações entre águas superficiais e subterrâneas; ampliação dos
conhecimentos sobre sismografia, resistência de cavernas frente a vibrações, geotecnia e novas
formas de mapeamento com o uso de scanner a laser, conformando mapas em 3D com precisão
milimétrica entre tantos outros estudos.
Em biologia, verifica-se a descoberta de considerável variação em composição de espécies
em cavidades associadas a ferro, que não se encontra nas carbonáticas. Segundo Ferreira (2005), a
grande diversidade bioespeleológica existente nessas cavernas, principalmente nas situadas no
QFe, pode ser justificada por se desenvolverem na canga. Logo, muitas se apresentam como espaços subterrâneos relativamente superficiais que, associados à presença de canalículos, possibilitam
um trânsito frequente de elementos de fauna. Além disso observa-se densa serapilheira e restos
vegetais que mantêm a superfície do solo úmida e protegida dos raios solares diretos, facilitando o
trânsito da fauna.
No que tange aos estudos arqueológicos, muito se evoluiu. Existe uma grande carência e precariedade de registros relacionados ao tema. Baeta & Piló (2005) compõem um estudo cuja proposta é compreender o processo de ocupação dos compartimentos internos e externos de dois sítios
(as cavidades de minério de ferro Capão Xavier I e Capão Xavier II), e interpretar, a partir do resgate de elementos arqueológicos que resistiram aos impactos naturais e antrópicos, os seus usos e
funcionalidade ao longo do tempo. Além deste trabalho, outros de destaque se deram em diversos
sítios relacionados a cavidades e abrigos sob rocha com pinturas rupestres nas Serras da Moeda,
Serrinhas, João Pereira, entre outras.
Diante de tanto desenvolvimento e ampliação de conhecimento, só podemos desejar: que
venham outros 50 anos!
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Este mapa é dedicado a todos que se empenharam em desvendar os
mistérios do Quadrilátero Ferrífero e aos estudantes de geologia.

1 - Apresentação
O mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero - QFe (2019), representa a consolidação dos pro
jetos de mapeamentos geológicos em escala 1:10.000, realizados nos últimos 20 anos pelo Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, com o objetivo
de esclarecer os aspectos ainda pendentes e duvidosos que não foram solucionados no magistral
trabalho de Dorr (1969), alguns dos quais ainda persistem, apesar dos estudos subsequentes conduzidos por inúmeros pesquisadores. As coordenações dos trabalhos de cartografia foram conduzidas
por Issamu Endo, André Danderfer Filho, Caroline Janette Souza Gomes, Maurício Antônio Carneiro, Hermínio Arias Nalini Júnior, Marcelo Augusto Martins Neto, Luis Antônio Rosa Seixas,
Marcos Tadeu de Freitas Suita, Paulo de Tarso Amorim Castro, Fernando Flecha de Alkmim, Farid
Chemale Júnior, Edison Tazava, Cristiano de Carvalho Lana e Maximiliano de Souza Martins. A
compilação dos dados geológicos coube ao primeiro, que incluiu também os mapas geológicos
produzidos a partir de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB). Adicionalmente, foram utilizados mapas geológicos resultantes de convênios celebrados entre UFOP e as mineradoras Vale, CSN, Belmont, MBR, Samitri e Ferteco
(Fig. 1). São incorporados novos dados de estratigrafia e geologia estrutural, além da expansão de
uma faixa a sul e a leste do QFe, resultando em uma área em torno de 12.785 km2 (Fig. 2). Esta
expansão teve como objetivo alcançar a melhor compreensão da conexão entre a região do QFe
com os terrenos afetados pela deformação de idade neoproterozoica-cambriana (Fig. 3). Os aportes
destes dados aliados aos dados geocronológicos permitiram a elaboração de um novo modelo de
evolução estrutural e tectônica para o Quadrilátero Ferrífero (Endo et al. 2020).

2 - Apoio Institucional e Equipe
A realização deste projeto coube ao Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero) com
apoio institucional da Vale S/A.
A Coordenação Técnica coube ao Eng. Geól. Henry Francisco Galbiatti, Geóla. Lilian Grabellos de Barros de Moura e a Enga. Geóla. Adriana de Cássia Zapparoli.
A equipe técnica é constituída por Carlos Eduardo Reinaldo Delgado, Marcos Maia Freire de
Oliveira, Guilherme Gravina Peres, Arildo Henrique de Oliveira, Guilherme Zavaglia e Dionísio
Uendo Carlos. A cartografia digital e editoração coube a Tetra Tech Inc.
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3 - O Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero
Os trabalhos iniciais de compilação dos mapas geológicos do projeto foram realizados pela
empresa Coffey Consultoria e Serviços LTDA no ano de 2012. Nessa etapa foram digitalizados e
compilados diversos produtos de mapeamentos realizados por equipes da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB), além
das mineradoras Vale, CSN, Belmont, MBR, Samitri e Ferteco. A integração cartográfica em SIG e
finalização do projeto foram realizadas no ano de 2019 pela empresa Tetra Tech Inc.
O projeto do mapa geológico digital foi realizado no software ESRI®ArcMap® 10.6 nos formatos map exchange document (.mxd), que consiste no projeto acabado e editorado em Sistema de
Informações Geográficas - SIG, além de arquivos no formato shapefile (.shp), e uma versão acabada em formato Adobe®pdf, para visualização e impressão. Estes produtos estão disponibilizados
na página do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero da Universidade Federal de
Ouro Preto no endereço www.qfe2050.ufop.br .
O SIG é composto por arquivos vetoriais que armazenam as informações textuais, gráficas e
georreferenciadas das camadas geológicas e de dados raster, que representam as bases de referência geofísica e demais imagens utilizadas para definição de corpos geológicos. Os arquivos vetoriais estão organizados segundo diferentes camadas (layers), onde estão dispostas as informações
de: Articulação: incluem os autores de cada carta, data e escala do levantamento, número de estações geológicas e dados estruturais; Litologia: contêm a descrição das unidades litoestratigráficas,
limites e hierarquia estratigráfica; Cobertura: classificada por diferentes tipos de depósitos sedimentares de idade cenozoica; Contato Geológico: contêm a interpretação da continuidade da unidade estratigráfica sob a cobertura sedimentar cenozoica; Diques: contêm a descrição dos corpos
intrusivos máficos e ultramáficos separados por idade e afinidade geoquímica; Estruturas: contempla as megaestruturas do Quadrilátero Ferrífero como dobras, falhas, zonas de cisalhamento e
alinhamentos magnéticos e; Atitudes Estruturais: contêm as atitudes estruturais dos elementos
planares e lineares em notação trama.
Além disso, compõem o mapa diversas camadas (layers) de bases secundárias (localidades,
drenagem, ferrovias, topografia, minas, seções geológicas, geofísica e acessos), que foram adquiridas a partir de fontes privadas e de domínio público, a saber: IBGE, IGAM, DNIT, ANA, CODEMIG e VALE.
Todas as camadas foram espacializadas, compiladas e tratadas no software ESRI® ArcMap®
10.6, conforme definição conceitual do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto e da Vale S/A.
A camada de Articulação foi obtida a partir da compilação de trabalhos realizados nos domínios do QFe, tendo-se um total de 189 mapas, entre mapas em quadrículas de ortofotocartas em
escala 1:10.000 e mapas diversos em escalas 1:10.000 e 1:25.000 além de fontes complementares,
que foram digitalizadas e reorganizadas para compor o limite final do projeto. A atualização da
camada de cobertura gerou um total de 434 polígonos separados em 8 grupos distintos.
A Litologia, com 1.803 polígonos, foi redefinida com base na junção de todos os trabalhos
geológicos reunidos cujo processo teve auxílio de imagens de satélites, dados geofísicos e geocronológicos. Os Contatos Geológicos foram extraídos no nível de Formação (unidade básica e fun-
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Figura 1 - Articulação dos projetos de mapeamentos geológicos e de pesquisa utilizados na compi
lação e elaboração do mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (2019).

damental da classificação litoestratigráfica) a partir da camada de litologia por meio de ferramentas
de Geoprocessamento do Spatial Analyst, contidas no ESRI® ArcMap® 10.6. Os Diques foram
atualizados com auxílio de dados raster geofísicos do tipo magnetométricos cuja camada final é
composta por 818 corpos do tipo linha.
A camada de Estruturas foi atualizada com auxílio de imagens SRTM, dados geofísicos (do
tipo gamaespectrométrico e magnetométrico), MDT e por meio de informações públicas (Google
Earth), cuja finalização somou um total de 198 estruturas definidas.
A camada de Atitudes Estruturais inicialmente continha um banco de dados com 27.416
pontos medidos. Após atualizações recebidas dos trabalhos de campo realizados nos últimos anos,
essa camada conta com um total atual de 30.114. Para representação amostral de atitudes estruturais
no mapa, foram selecionados, dentre os dados globais, 934 atitudes estruturais espacializadas ao
longo da área de mapeamento, compondo 7 grupos, representando as seguintes classes de estruturas:
acamamento (normal e invertido), xistosidade plano-axial, bandamento gnáissico, lineação de inter-
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Figura 2 - Comparativo entre as áreas abrangidas por Dorr (1969) e por este projeto.

seção, lineação mineral e eixo de dobra. Esta seleção de dados foi realizada por meio da ferramenta
de Geoprocessamento “Measuring Geographic Distributions” utilizando o método “recurso central”
o qual permite identificar o recurso localizado mais ao centro de uma classe de pontos.
O mapa geológico digital foi produzido em escala de 1:150.000, de acordo com as normas
técnicas da Cartografia Nacional, com sistema de coordenadas UTM e sistema de projeção
(Datum) SIRGAS 2000, 23 Sul.
A composição de cores RGB para cada uma das unidades cartografadas (Tab. 1, Fig. 3)
seguiu o padrão dos mapas da CPRM/CODEMIG para a região do QFe e foram adaptados
segundo a proposta de cores da IUGS (Cohen et al. 2013). A subdivisão do tempo geológico e as
idades numéricas adotadas seguiram a proposta da IUGS (Cohen et al. 2013).
As seguintes fontes cartográficas foram utilizadas na elaboração do mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (2019): Abreu (2005), Aguiar Jr. & Ramos (1986), Alcântara (2006), Almeida A.
C. S. (2001), Almeida J. F. P. Di S. (2003), Almeida L. G. (2000), Almeida L. G. (2004), Amaral
(1999), Angeli (2014), Aquino (2005), Araújo D. R. (2002), Araújo E. E. de. (2004), Araújo J. G.
M. (2001), Araújo Neto (1999), Araújo & Marçall (2011), Araújo W. C. (2000), Assis (1999),
Assumpção & Menezes (2007), Augusto (2006), Avelar (2002), Barbosa & Prado (2007), Barbosa
& Pereira (2007), Barbosa L. H. do C. (2018), Barcelos & Guerra (2007), Batista (2005), Benedito
(2002), Berni et al. (2007), Borges & Silva (2007), Braga L. C. (2003), Braga S. A. (2005), Braga
S. C. M. (2003), Brandão & Jiamelaro (2007), Bueno & Ferraz (2007), Cândido (2002), Cardoso
& Silva (2008), Carneiro M. A. (2002), Carneiro S. R. C. (2004), Carneiro & Ilário (2007), Carneiro (1992), Carvalho D. T. de. (2000), Carvalho R. K. (2005), Casagrande (1999), Cassino &
Bernardez (2007), Castilho (2004), Castro (2004), Castro & Bersan (2010), Catarino (2006), Cavaterra (2004), Cicolani (2004), Claret & Couto (2011), Coelho (2005), Conti & Miguel (2007), Corneau (2004), Corrêa (2002) Costa A. T. (1998), Costa G. J. N. (2005), Costa J. I da. (1999), Gon-
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Tabela 1 - Padrão de cores RGB aplicado no mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (2019) na dis
criminação das unidades litoestratigráficas e litodêmicas.

çalves & Costa (2007), Cota A. C. C. (2003), Cota J. P. & Castro M. M. de. (2007), Cota M de A.
(2002), Cruvinel (2000), Cruz L. V. (1999), Cruz K. L. (2004), Delgado (2003), Dias & Kaneko
(1993), Dias (2005), Diniz (2005), Domingues & Vincentin (2007), Drummond et al. (1978), Endo
(1988), Endo (1997), Endo et al. (1999), Endo & Fonseca (2000), Endo & Ferreira Filho (2001a),
Endo & Ferreira Filho (2001b), Endo & Zavaglia (2002), Endo & Rocha Filho (2003), Endo
(2003), Endo et al. (2004a), Endo et al. (2004b), Endo & Oliveira (2005), Endo et al. (2008), Endo
(2008), Endo et al. (2013), Endo et al. (2014), Evangelista et al. (2015), Faria & Rocha (1983),

Figura 3 - Representação simplificada do mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (2019), escala 1:150.000 (Endo et al. 2019b).
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Ferreira A. C. S. (1998), Ferreira A. S. (2007), Ferreira & Matteo (2007), Ferreira Filho & Lazarin
(1993), Ferreira J. C. K. R. (2018), Ferreira L. L. (1999), Ferreira R. A. (1999), Ferreira S. A.
(2005), Flausino (2003), Franco A. S. P. (1998), Franco A. S. P. (2003), Franco J. E. T. (2007),
Freitas (2019), Freitas (2003), Galbiatti & Alves (1985), Góes & Mariano (2007), Gomes & Jales
(2008), Gomes D. N. P. C. (2007), Gomes D. N. P. C. (2007), Gomes G. A. de S. (2018), Gomes J.
B. (2003), Gomes Jr. A. A. S. (2001), Gomes L. F. (2005), Gomes R. P. (2005), Gomes R. B. O.
(2004), Gottschalk & Horta (2007), Goulart (2000), Graça (1998), Gramigna & Silva (2007), Guimarães (2000), Kopperschmidt (2004), Krahenbuhl et al. (1989), Lages (2005), Lana (2002),
Lázaro (1999), Lemos (2002), Lima A. L. C. (1999), Lima J. F. (1999), Lima V. S. (2000), Lombello (2005), Lopes (1999), Loutfi (2002), Maciel (1999), Madeira & Souza (2010), Madeira
(2014), Maizatto (1993), Malacarne (2004), Marinho (2006), Martins C. M. (2001), Martins L. A.
(2004), Martins L. M. R. (1999), Martins R. M. (2004), Massa (2017), Medeiro & Soares (2007),
Melo (2002), Merschmann (2000), Milagres & Silva (2011), Moraes R. C. (1998), Moraes V. M.
V. de. (2003), Morais R. P. S. (2002), Morais & Oliveira (2007), Moreira A. P. A. (1999), Moreira
G. M. (2002), Moreira & Araujo Jr. (2007), Nalini Jr (1993), Nicolau (2005), Neves (2004), Oliveira A. D. (1999), Oliveira & Guitarrari (1996), Oliveira D. J. (2001), Oliveira E. C. B. (1998),
Oliveira E. L. C. de. (2002), Oliveira E. L. S. (2006), Oliveira D. M. (2005), Oliveira H. L. (2002),
Oliveira, Mabub & D’Angelo (2011), Oliveira M. M. F. (2005), Oliveira M. V. (1998), Oliveira R.
R. de. (2005), Oliveira S de J. (2000), Oliveira & Vieira (2008), Pedreira (2005), Pereira F. A.
(2002), Pereira F. A. M. (2006), Pereira Filho (2000), Pessoa (2002), Piassa (2018), Pimenta &
Silva (2007), Pinheiro (2005), Pinto C. R. O. B. (2001), Pinto E. A. (2004), Pinto M. L. V. (2005),
Pira (2005), Porfiro (2000), Porto (2000), Queiroz (2006), Rafael G. S. (2005), Reis (1999),
Rezende M. F. T. (1997), Resende Neto (2004), Ribeiro C. A. (1997), Ribeiro L. M. A. (2004),
Ribeiro R. R. (1997), Ribeiro V. E. (2000), Rocha M. R. S. (1999), Rocha R. C. V. (2002), Rodrigues F. A. C. (1991), Rodrigues M. P. (2006), Rolim (2001), Romano A. W. (1989), Romano R. C.
(2005), Rossi (2014), Rossi & Rodrigues (2007), Sálvio (2005), Santolin (2004), Santos M. C..
(2002), Santos M. C. dos. (2004), Santos R. B. & Silva E. Z. (2007), Santos R. F. (2005), Santos S.
S. (2004), Santos T. F. (2005), Santos W. R. (2005), Senna (2001), Silva A. C. (2006), Silva G. P.
A. (2002), Silva L. M. C. da & Gomes M. V. (2011), Silva N. C. da (2000), Silva Jr. A. N. da. &
Angelo M. A. (2007), Silva Jr. A. C. & Silva E. F. (2007), Silva & Pimenta (2006), Silva R. C.
(2004), Silva R. R. (2004), Silva P. C. (2014), Simões (2004), Sousa S. C. (2002), Souza F. P.
(2008), Souza L. L. (2008), Sposito (2002), Sponchiado (2003), Takayama (2005), Toffolo (2002),
Tomaz (2003), Urbano & Gonzaga (2007), Victor (2004), Venturini (2004), Viana (2001), Vieira
(2005), Vilela (1999), Yamamoto (2007), Zavaglia (1995), Zenóbio & Silva M. M. O. (1996).
Como fontes cartográficas complementares foram utilizadas as seguintes fontes: Baltazar &
Silva (1996), Baltazar et al.(2005), Barbosa (1959, 1960, 1961), Dorr (1969), Johnson (1955),
Lobato et al. (2005), Maxwell (1960), Pinto & Silva (2014).
A Nota Explicativa do mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al. 2019a) será
disponibilizada na página do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero da Universidade Federal de Ouro Preto no endereço www.qfe2050.ufop.br.
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1 - Introdução
O Estado de Minas Gerais é destaque no cenário mineral nacional. Minas Gerais possui algumas das maiores jazidas, províncias e distritos minerais do país, além de centenas de ocorrências
menores, sendo ainda um dos principais produtores de todo o ouro do Brasil (por exemplo, Lobato et
al. 2018), com produção aproximada de 36,7 Moz (milhões de onças). No núcleo arqueano-paleoproterozoico estão grandes distritos de ouro e ferro sendo responsáveis, respectivamente, o Supergrupo
Rio das Velhas e o Supergrupo Minas, ambos na região no Quadrilátero Ferrífero – QFe (Figs. 1 a 3).
O QFe está inserido na extremidade sudeste do Cráton São Francisco (por exemplo, Almeida
1977, Heilbron et al. 2017) e compreende terrenos meso- a neo-arqueanos e paleoproterozoicos, margeados por cinturões móveis do Neoproterozoico (por exemplo, Endo 1997). É composto por três unidades geológicas principais: 1) embasamento cristalino arqueano, complexos granito-gnáissicos; 2)
sequências arqueanas greenstone belt, englobadas no Supergrupo Rio das Velhas; e 3) rochas metassedimentares supracrustais do Paleoproterozoico, especialmente o Supergrupo Minas (por exemplo,
Dorr 1957, 1969; Endo 1997; Alkmim e Marshak 1998; Lobato 2001; Baltazar e Zucchetti 2007).
O presente capítulo sumariza os depósitos auríferos da porção centro-leste do QFe (Fig. 1),
sendo a maioria do tipo orogênico (revisão em Groves et al. 1998; Goldfarb e Groves 2015).
Depósitos do extremo noroeste do QFe, do denominado greenstone belt Pitangui (por exemplo São
Sebastião e Turmalina; Fig. 3), não são aqui descritos. O texto segue a lógica temporal, cobrindo
mineralizações em sequências do Arqueano, greenstone belt Rio das Velhas; do Paleoproterozoico,
Supergrupo Minas; e em coberturas do Cenozoico. Ocorrências nos complexos granito-gnáissicos
não são abordadas.

Figura 1 - Mapa geológico simplificado da região do Quadrilátero Ferrífero e arredores, mostrando a
localização dos principais depósitos de ouro em rochas arqueanas e paleoproterozoicas,
em operação ou paralisadas (base geológica de Dorr 1969).
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Figura 2 - Gráfico de setores e tabela com produção (em milhões de onças - Moz) das principais
jazidas de ouro em rochas arqueanas e algumas paleoproterozoicas, em operação ou
paralisadas, do Quadrilátero Ferrífero e arredores, em percentagem.

Nas últimas três décadas, revisões que discutem a metalogênese brasileira, entre outros o ouro
no Brasil e em Minas Gerais, e que focam também no QFe, incluem exemplos como Scarpelli
(1991), Lobato & Pedrosa Soares (1993), Dardene e Schobbenhaus (2001, 2003), Porto et al. (2002),
Lobato et al. (2014, 2016, 2018). Pelo texto que se segue, fica patente a evolução do conhecimento
atingida nas últimas três décadas, especialmente na última. Por outro lado, as contribuições históricas
acerca da caracterização dos distritos e jazidas de ouro são até hoje de extremo valor, e trabalhos relativos às sequências de diferentes idades são citados nos itens específicos. Em especial, para o caso do
Arqueano, são notórias as contribuições de Ladeira (por exemplo, 1980, 1991).
A revisão das unidades geológicas do QFe é encontrada no capítulo de Endo et al. (2020,
Estratigrafia e Evolução Estrutural do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil, neste livro), e
não é tratada no presente texto. Trabalhos pioneiros sobre a geologia desse terreno datam do século
passado como resultado do convênio entre o DNPM e o USGS (entre 1944-1962). Esse convênio
permitiu produzir uma base cartográfica extraordinária para o QFe, em detalhe especial ao Supergrupo Minas, e que é referência até os dias de hoje (vide Dorr 1957, 1969). O trabalho de mapeamento, que focou no Supergrupo Rio das Velhas está consolidado, entre outros, em Baltazar e
Silva (1996) e Baltazar e Zucchetti (2007).
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Figura 3 - Mapa geológico simplificado, como o da Figura 1, mostrando dados de reservas e produção acumuladas de ouro (modificado de
Lobato et al. 2016). Destacam-se em caixas de fundo branco: nome da mina ou depósito e do grupo empresarial responsável;
reserva/recurso de ouro (em milhões de onças (Moz); produção de ouro (Moz) acumulado (em vermelho) e profundidade (em km).
Onde os parênteses estão em branco, sem anotação (vazios), não há cálculo conhecido de domínio público de reserva/recurso de
ouro. Onde se vê XXX não há dados fornecidos/obtidos.
AGA = AngloGold Ashanti Brasil, CMP = Companhia Minas da Passagem; IAG: Mineração Iamgold Brasil; JAG = Jaguar Mineração
Inc.; MML = Mundo Minerals Limited.
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2 - Ouro em unidades do Arqueano, greenstone belt Rio das Velhas
O Supergrupo Rio das Velhas corresponde a uma sequência de rochas metavulcanossedimentares tipo greenstone belt, que hospeda inúmeras jazidas de ouro orogênico no sentido de
Groves et al. (1998), aqui descritas em domínios (Figs. 1 e 4). Todas as jazidas em atividade são
de propriedade da empresa AngloGold Ashanti Brasil, exceto Pilar/Brumal, da empresa Jaguar
Mining Inc.
O ouro no Supergrupo Rio das Velhas é principalmente hospedado em formação ferrífera
bandada-FFB (revisão em Araújo e Lobato 2019), lapa seca (descrita abaixo), rochas turbidíticas e
máficas (andesíticas e basálticas).

2.1 - Domínio Nova Lima
O Domínio Nova Lima engloba as jazidas Morro Velho, Raposos, Faria-Maria Glória, Bicalho e Bela Fama.
Historicamente, o ouro foi inicialmente recuperado em Morro Velho por Domingos da Fonseca Leme, em 1700, e explorado continuamente desde 1834 pela St. John D’El Rey Mining Co.,
que mecanizou as operações (Vial et al. 2007b). Foram abertas duas minas subterrâneas: superior,

Figura 4 - Mapa geológico simplificado da região do Quadrilátero Ferrífero e arredores, onde os
domínios de depósitos auríferos hospedados em unidades do Arqueano (vide texto) são
apontados por tipos de hospedeiro. FFB = formação ferrífera bandada.
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Mina Velha; e inferior, Mina Grande, que atingiu 2.453 m de profundidade no nível 27, em 1929.
As operações foram finalizadas em 1995, na Mina Velha, e em 2004, na Mina Grande, com produção total de mais de 400 toneladas de ouro (Vial et al. 2007b; Lobato et al. 2016).
A rocha hospedeira do minério, conhecida como “lapa seca”, consiste em um grupo de produtos hidrotermais que variam de rochas xistosas a maciças, compostas principalmente por carbonatos (Fe-dolomita dominante), quartzo e plagioclásio. São subdivididos em carbonática, micácea
e quartzosa (Oliveira et al. 1983; Vial et al. 1987 e demais referências em Vial et al. 2007b) e
representam produtos hidrotermais e cisalhados de rochas metavulcanoclásticas/metatufáceas,
variando de composição dacítica a andesítica e até mesmo basáltica. A formação de lapa seca carbonática antecede a mineralização (Vial et al. 2007b) cuja idade é 2,67 Ga (obtida pelo método
U-Pb SHRIMP em monazita hidrotermal), segundo Lobato et al. (2007). Corpos de minério ocorrem em dois tipos: veios de quartzo fumê com ouro livre (apenas em níveis superiores da jazida); e
ricos em sulfetos, estes últimos variando de maciços (maior que 50 vol. %) a disseminados (menor
que 5 vol. %). Dominam pirita, pirrotita, arsenopirita e calcopirita, sendo a razão Au:Ag de 5:1; há
correlação positiva de ouro com arsênio e cobre.
A jazida Raposos operou entre 1920 e 1999. Foram extraídas 67,11 toneladas de ouro (entre
1982-1999), com teores médios de 9,5 g/t Au (Lobato et al. 2016). A rocha hospedeira do minério
é uma formação ferrífera bandada, cisalhada e alterada hidrotermalmente, encaixada por rochas
ultramáficas. Halos de alteração a mica branca limitam as zonas mineralizadas, tanto na lapa
quanto capa, desenvolvidos nos xistos máficos e ultramáficos encaixantes (Vieira e Oliveira,
1988), e correspondem à zona proximal de alteração. Pirrotita é o sulfeto dominante, seguida por
arsenopirita e pirita subordinadas. O ouro ocorre como partículas anédricas ou filmes, preenchendo
fraturas nestes sulfetos (Junqueira et al. 2007).
Outros depósitos de ouro menores, como Faria, Bicalho e Bela Fama, são descritos em Vial
et al. (2007a). Em Faria, o ouro está hospedado em formação ferrífera bandada com produção de 8
toneladas de ouro (teor médio, 8,0 g/t Au), tendo como subproduto a prata; em Bicalho (8,78 toneladas de ouro a 7,25 g/t Au; Lobato et al. 2016) e Bela Fama, é hospedado em lapa seca e em veios
de quartzo.

2.2 Domínio Cuiabá-Lamego
Na jazida Cuiabá está a maior mina subterrânea do Brasil, com um recurso total de 5,78 Moz
(em milhões de onças), e teor médio de 10,26 g/t (Vitorino 2017), já tendo produzido cerca de 372
toneladas de ouro (Lobato et al. 2016). Localiza-se no município de Caeté e opera desde 1986. As
rochas hospedeiras correspondem a uma associação de rochas vulcânicas máficas (de base e topo),
formação ferrífera bandada, pelitos carbonosos e micáceos, metamorfizadas em fácies xisto verde.
Os principais corpos de minério são Fonte Grande Sul, Serrotinho, Balancão e Galinheiro (por
exemplo, Vitorino 2017), e os de importância secundária Galinheiro Extensão, Surucucu, Canta
Galo e Dom Domingos A estrutura deposicional e os corpos de minério são controlados pela dobra
anticlinal Cuiabá, com eixo 116° e ângulo de mergulho entre 35° e 12° (Vitorino 2017), em que o
flanco norte tem posição invertida e o sul posição normal. Ribeiro-Rodrigues et al. (2007) apresenta a geologia estrutural da jazida em detalhe e interpreta a dobra como tubular. A mineralização
de ouro está associada principalmente a sulfetos (pirita, pirita arsenical e arsenopirita), hospedada
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em formação ferrífera bandada. Nesta, domina o estilo de substituição de minerais de ferro, principalmente carbonato (Fig. 5A), relacionadas a zonas de alteração hidrotermal.
Corpos de minério recentemente descobertos na mina Cuiabá têm mineralização hospedada
em andesito (máfica da base), e correspondem a veios de quartzo com ouro livre e sulfetos – corpo
de minério VQZ (Vitorino 2017; Fig. 5B). Estudos recentes de Kresse et al. (2018, 2020) atestam a
origem metamórfica dos fluidos mineralizadores neste corpo de minério da jazida Cuiabá (Tabela
1). Um modelo hidrotermal em dois pulsos de fluido durante o Arqueano é sugerido: um cedohidrotermal aquo-carbônico, de temperatura relativamente alta, e um fluido evoluído, também
aquo-carbônico, de mais baixa temperatura (Tabela 1).
Tabela 1 - Compilação de dados de inclusões fluidas de depósitos selecionados.

Depósito

Idade
Ga

Hospedeira

Metais

Morro Velho

2,671

Lapa seca

Au, Ag,
As, Cu

Raposos

FFB

Inclusões fluidas
Sulfetos
Salinidade (wt % NaCl
principais
equiv), Temp

Voláteis

Py, Apy

Referências
1

Lobato et al.
(2001)

CO2 e CH4

Godoy (1994)

CO2, CH4,
N2 e algum
HS-

Lobato et al.
(2001); 2Xavier et
al. (2000), 3Kresse
et al. (2020)

aquo-carbônicos (~2
a 9); 200 e 375°C

CO2 e CH4

Martins et al.
(2016); 2Morales et
al. (2016)

Po (PyApy)

8,5 a 14,3; Thtot
260 a <180°C

Au, Ag,
Pb, Zn,
Cu

Py (5
tipos),
Apy,

FFB/metachert,
veios de quartzo

Au, Ag,
Pb, Zn,
Cu

Py, Apy,
Cpy, Sph,
Gal

Córrego do
Sítio

Metaturbidito,
veio de quartzo

Au, Ag,
Sb

Apy, Py,
Po, Bert

<8,5; 280±17oC

CO2 e CH4

Ribeiro et al.
(2015)

São Bento

FFB

Au, Ag,
W

Py, Po

3,4 a 5; Th
300 a 200°C

CH4, CO2

Alves (1995)

Cuiabá

Lamego

2,67

1

2,731

FFB,
metandesito*

2

3 a 6; Th 270°C

(i) aquoso (1,8–3,8),
ThTOT 220°C; (ii)
aquoso (5,3–12,7),
ThTOT ~260°C; e (iii)
aquo-carbônico (6,015,1)* ThTOT 300°C

3

2

1

1

*veios hospedados em metandesito

O corpo de minério denominado Viana consiste em veios de quartzo-carbonato relacionados
a zona de cisalhamento, e hospedado na sequência metavulcânica de topo. Foi descoberto em 1899
e explotado até a década de 1940, com produção histórica de mais que 1 tonelada de ouro, e teores
entre 4 g/t e 20 g/t Au (Mathias 1964 apud Vial et al. 2007a).
A jazida Lamego está situada na cidade de Sabará, explorada em mina subterrânea desde
2009. A produção de 2004 até 2016 é calculada em cerca de 40 toneladas de ouro, a teor médio de
4,45 g/t Au (Lobato et al. 2016). A mineralização está associada principalmente a metachert-formação ferrífera bandada e filitos carbonosos na dobra Lamego, reclinada, na qual se distribuem
quatro corpos de minério (figura 2 de Martins et al. 2016): Carruagem; Cabeça de Pedra (que
representa a zona de charneira); Arco da Velha (flanco normal); e Queimada (flanco invertido). Da
base ao topo (Sales 1998) ocorrem rocha metamáfica (andesítica; clorita-carbonato-sericita-quartzo
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(F)

Figura 5 - Fotografias representativas de tipos de minérios de diferentes jazidas selecionadas, men
cionadas no texto. (A) Minério pirítico de substituição em formação ferrífera bandada,
Cuiabá; (B) Veio de quartzo (fumê e branco) sulfetado aurífero do corpo VQZ em metande
sito, Cuiabá; (C) Veio de quartzo fumê (em cristais disformes e grossos, parcialmente
recristalizados e passando a quartzo branco fino, principalmente nas bordas), atraves
sando metachert sulfetado (pirita), em Lamego. A sulfetação da hospedeira se dá por
substituição de bandas escuras e que continham carbonato de ferro, e também ao longo
da parede do veio com a hospedeira; D) Veio com arsenopirita em metaturbidito de Cór
rego do Sítio; (E) Veio tipo lode-gold na Mina da Passagem de Mariana; (F) Jacutinga
aurífera em formação ferrífera bandada (itabirito) da Formação Cauê em Gongo Soco;
(G) Metaconglomerado aurífero da mina Palmital, mostrando seixos de quartzo e matriz
piritosa. A letra (H) mostra fotografia de draga de rio em aluvião do Cenozoico.
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xistos), chert bandado intercalado com formação ferrífera bandada, que podem ser carbonosos e/
ou ferruginosos, e filitos carbonosos e micáceos, com paragêneses minerais compatíveis com a da
fácies xisto verde. Zonas de silicificação contendo quartzo fumê e quartzo branco (Fig. 5C) recristalizado são abundantes e amplamente distribuídas, que contêm os mais altos teores de ouro. Além
de presente nos veios e massas de quartzo, o ouro está associado a sulfetos, produto de substituição
da formação ferrífera bandada por hidrotermalismo (Martins et al. 2016). A alteração hidrotermal
varia de acordo com a rocha hospedeira, com abundante sulfeto-carbonato na formação ferrífera
bandada, e sericita-clorita no filito carbonoso. Martins et al. (2016) obtiveram idade de mineralização 2730 ± 42 Ma em monazita hidrotermal associada a pirita aurífera. Estudos de Morales et al.
(2016) em inclusões fluidas em veios de quartzo do corpo Cabeça de Pedra concluem que fluidos
metamórficos foram responsáveis pela mineralização (Tabela 1).

2.3 - Domínio Roça Grande-Juca Vieira
Os depósitos Roça Grande e Juca Vieira localizam-se na parte centro-norte do QFe (Figs. 1
e 4). Roça Grande produziu cerca de 1,5 tonelada de ouro (Vial et al. 2007a). A principal rocha
hospedeira é uma formação ferrífera bandada com magnetita e clorita, que ocorre como lentes em
meio a rochas máficas (clorita-xistos), sobrepostas por rochas metassedimentares (quartzo-sericita
xistos, xistos carbonosos, metachert e formação ferrífera bandada). O ouro está estruturalmente
controlado por zonas de cisalhamento com componente transpressivo (Vial et al. 2007a). O ouro
ocorre incluso em pirita ou arsenopirita ou livre, associado a veios e vênulas de quartzo sacaroidal
e sulfeto limonitizado na zona oxidada, já que há zona intemperizada de 80 m com enriquecimento
supergênico expressivo nos primeiros 10 m abaixo da superfície (Vial et al. 2007a).
Em Juca Vieira, predominam rochas vulcânicas máficas (clorita–actinolita–clinozoisita–
albita xistos), rochas ultramáficas e xistos carbonosos subordinados (Vial et al. 2007a). Corpos de
minério consistem em veios de quartzo-carbonato-sulfetos hospedados principalmente em rochas
vulcânicas de composição máfica a intermediária (Pereira 1996). Minerais-minério incluem
electrum, ouro nativo, arsenopirita (sulfeto dominante), pirrotita, pirita, e ainda galena, esfalerita,
calcopirita, estibnita, scheelita, tetrahedrita–tennantita e bournonita (Pereira 1996). Concentram-se
em envelopes sericitizados no contato com veios quartzo-carbonáticos.

2.4 - Domínio São Bento-Pilar/Brumal-Córrego do Sítio
A jazida São Bento teve produção histórica de ouro no subterrâneo de 44,6 toneladas (teor
médio 9 g/t Au) entre 1987 e 2001 (Martins Pereira et al. 2007), e há registros de início de operação a céu aberto em 1860. O minério hospeda-se na formação ferrífera bandada São Bento, mineralizada no contato inferior com xistos carbonosos e pelíticos. Quatro horizontes mineralizados em
formação ferrífera bandada são descritos, associados a veios de quartzo sulfetados, sendo arsenopirita mineral-minério principal, seguida de pirita e pirrotita, que têm distribuição variada ao longo
do depósito. Partículas de ouro também ocorrem livres na ganga, e menos comumente em magnetita. A formação ferrífera bandada São Bento é intensamente deformada, com alteração hidrotermal
carbonática pervasiva. Com aumento da profundidade do depósito, não é possível distinguir os
quatro horizontes mineralizados devido a complicações estruturais (Martins-Pereira et al. 2007).
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Estudos de inclusões fluidas (Alves et al. 1997) indicam fluidos aquosos, com ou sem CO2
e/ou CH4, de baixa salinidade (Tabela 1), atestando origem metamórfica.
A jazida Pilar/Brumal está localizada na porção nordeste do QFe, no distrito de Brumal,
município de Santa Bárbara (Figs. 1 e 4). Três estilos de mineralização aurífera são descritos (Silva
2007): (i) stratabound, na formação ferrífera bandada; (ii) associada a veios quartzo-carbonáticos
em xistos máficos; e (iii) disseminada tanto nas rochas máficas quanto nas vulcanoclásticas. Pirrotita é o sulfeto dominante, seguido por arsenopirita e pirita (Silva 2007; Vial et al. 2007a), com
esfalerita, galena, calcopirita, magnetita e ullmanita subordinadas (Vial et al. 2007a). O ouro está
comumente incluso em arsenopirita.
O Lineamento aurífero Córrego do Sítio (Lima 2011) corresponde a uma zona de cisalhamento dúctil com trend NE-SW (Fig.3), que controla ao todo quatorze depósitos, sendo Laranjeiras, Cachorro Bravo e Carvoaria Velha (Lima 2011; Roncato et al. 2015), os mais importantes.
A mineralização de ouro se hospeda em rochas metaturbidíticas da chamada associação de
litofácies Ressedimentada, de Baltazar & Zucchetti (2007), que correspondem a metagrauvacas e
filito carbonoso subordinado, alterados hidrotermalmente a quartzo, carbonato e sericita, além de
sulfetos e sulfossais (Fig. 5D). Diques e sills metamáficos são ambos paralelos e discordantes às
rochas metassedimentares hospedeiras (Porto 2008; Roncato et al. 2015). Em Laranjeiras, o estilo
de mineralização principal é em veios de quartzo-carbonato-sulfetos (±sulfossais). Os minerais-minério mais comuns são arsenopirita, pirita, berthierita e pirrotita, com estibnita, galena, cobaltita,
ullmanita, argentopentlandita e tetraedrita como opacos subordinados (Ribeiro et al. 2015). Estudos de inclusões fluidas e isotópicos, em veios de quartzo em Laranjeiras (Ribeiro et al. 2015;
Tabela 1), sugerem que o fluido mineralizador evoluiu em dois estágios: (i) cedo-hidrotermal
(quartzo fumê) com salinidade moderada; e (ii) tardi-hidrotermal (quartzo recristalizado) de mais
baixa salinidade e temperaturas pouco mais altas que (i). Dados microtermométricos e isotópicos
sugerem fluidos de origem metamórfica.
Em Cachorro Bravo, mineralização disseminada ocorre limitada por diques máficos, com
arsenopirita fina como mineral-minério predominante (Roncato et al. 2015).
Porto (2008) caracterizou os diques metamáficos com alteração clorítica do depósito Cachorro
Bravo, denominando-os como DB1. Concluiu que a xistosidade e a paragênese mineral das bordas
das intrusões são feições originadas pelo mesmo evento de alteração hidrotermal que resultou na
mineralização. Desta forma, estes diques seriam pré-mineralização e pré- a sin-deformação.
Paragênese mineral e geoquímica de rocha total (Roncato 2016) indicam fonte mista para os
fluidos mineralizadores para esses depósitos, que interagiram com as rochas metassedimentares (assimilação crustal), com contribuição de componente máfico, refletido pela presença de minerais
de níquel e cobalto (Ribeiro et al. 2015).

2.5 Domínio Pary-Furquim
A jazida Pary, diferentemente das descritas anteriormente, hospeda-se em rochas metamorfizadas em fácies anfibolito. Localiza-se na porção nordeste do QFe (Fig. 3). Historicamente, as
operações em subsolo iniciaram-se em 1882, pela Santa Bárbara Gold Mining Company Ltd., e
produziram entre 1885 e 1893 cerca de 2,68 t de ouro (Abreu 2004). O ouro hospeda-se em forma-
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ção ferrífera bandada anfibolítica em associação com rochas basálticas e, na base, com unidade
komatiítica denominada Formação Quebra Osso (Abreu 2004; Baltazar e Zucchetti 2007). A estrutura principal é homoclinal, cortada por falha de empurrão (Vial et al. 2007a). Minerais-minério
incluem electrum (Au85Ag15), ouro nativo, arsenopirita (60%) e pirrotita (35%); esfalerita, pirita,
calcopirita, magnetita, granada e pentlandita são minerais secundários (5%). O ouro ocorre intersticial a arsenopirita e pirrotita.
Abreu e Schorscher (2002) e Abreu (2004) sugerem uma origem singenética exalativa para
a mineralização de ouro em Pary, associada a centros ativos basálticos submarinhos durante a
evolução do greenstone belt Rio das Velhas. No entanto, considerando as características da
mineralização relacionada à orogênese arqueana, interpreta-se gênese hidrotermal epigenética,
orogênica.

3 - Ouro em unidades do Paleoproterozoico
O Supergrupo Minas (revisão Renger et al. 1994) detém três grupos de jazidas auríferas: orogênicas; de ouro paladiado; e paleoplaceres em metaconglomerados piritosos.

3.1 - Orogênicas
Distribuem-se por extensa faixa mineralizada a sudeste do QFe, por mais de 25 km desde
Ouro Preto até Santa Rita Durão (Figs. 1 e 6). Diversas minas abandonadas ou paralisadas formam
o Distrito de Mariana (ver em Vial et al. 2007a, c, e referências), sendo as mais importantes Passagem de Mariana-PM (a melhor estudada) e Santana (Vial et al. 2007c; Fig.6).
A mina da PM operou do final do século XVII até 1954. Produziu 60 toneladas de ouro com
média de teor nos veios de 8 g/t Au (Vial et al. 2007c). Tido como epigenético hidrotermal orogênico (revisão em Lobato et al. 2014 e Trumbull et al. 2019 e referências), tem controle estrutural
relacionado a falhas de empurrão nos flancos do anticlinal de Mariana (por exemplo, Chauvet et al.
2001; Vial et al. 2007c; Cabral et al. 2010). Sua geologia é caracterizada por camadas tectonicamente intercaladas entre unidades arqueanas e paleoproterozoicas, em condições de fácies
metamórfica xisto verde alta a anfibolito (Vial et al. 2007c). Considerando que as mesmas unidades têm paragêneses xisto verde baixo no centro do QFe, é possível que a tectônica E-W neoproterozoica tenha alçado PM de níveis crustais mais profundos, para níveis mais rasos, expondo essas
rochas profundas.
Corpos de minério lenticulares (Fig. 5E) estão ao longo do contato falhado da base de itabiritos da Formação Cauê (capa), com rochas metassedimentares da Formação Batatal (lapa). O contato dessas formações é com fatias tectônicas imbricadas e descontínuas do Grupo Nova Lima
(quartzo-carbonato-biotita-sericita xistos). Veios auríferos (Fig. 5E), estruturalmente controlados,
têm quartzo, turmalina, ankerita, sericita, sulfetos (principal arsenopirita) com filito grafitoso e
sericita quartzito.
A associação espacial com níveis turmaliníticos é nítida, e sua presença sempre foi vista
como indicativa de proximidade do minério (por exemplo, Derby 1911). Resultados geoquímicos e
de isótopos de boro in-situ (Trumbull et al. 2019), de três tipos de turmalina, sugerem que essas
gerações sejam todas hidrotermais, como já apontado por Vial et al. (2007c). Trumbull et al.
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Figura 6 - Mapa geológico simplificado da região do Quadrilátero Ferrífero e arredores, para depósi
tos auríferos hospedados em unidades do Paleoproterozoico (vide texto), por tipos de hos
pedeiro. ZC – zona de cisalhamento; Vqz – veio de quartzo.

(2019) também indicam que o boro é de derivação sedimentar crustal, advindo de rochas do Supergrupo Minas. Já dados de inclusões fluidas indicam fluido hidrotermal tipicamente de caráter
metamórfico: baixa salinidade, rico em CO2, temperaturas maiores que 400°C, e que precipitou
ouro de complexos a enxofre a cerca de 250°C. O fluido percolou estruturas do final da fase de
deformação principal e de pico metamórfico no Riaciano (Vial et al. 2007c).
Por apresentar características típicas de depósitos orogênicos (revisão em Goldfarb e Groves
2015), e associação temporal com a Orogenia Riaciana (Transamazônica), a mineralização de PM
deve ter ocorrido entre 2.124 Ma e 2,04 Ma (Vial et al. 2007c). Por outro lado, a deformação do
Neoproterozoico, que afeta a porção a leste do Quadrilátero Ferífero, levou Chauvet et al. (1994) a
considerarem o ouro da PM como desse período. Em função de dados 40Ar-39Ar (485 ± 4 Ma) em
micas, Chavet et al. (2001) sugerem idade cambriana. Cabral e Zeh (2015) obtiveram idade concordante U-Pb (método LA-ICP-MS) de 496 ± 2 Ma, em xenotima de veio com turmalina de PM,
e também indicam idade cambriana, suportada por Trumbull et al. (2019). Idades U-Pb SHRIMP
cambrianas foram ainda obtidas por Martins et al. (2017) e Dias et al. (2019) em jazidas arqueanas
de ouro no greenstone belt Rio das Velhas (monazita e xenotima hidrotermais). Dias et al. (2018,
2019) concluem que o registro Cambriano no ouro arqueano e no ferro do Supergrupo Minas revelam possível influência de fluxo hidrotermal na região do QFe, relacionado ao colapso do Orógeno
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Araçuaí. Martins et al. (2016) indicam que esses fluidos são relacionados à etapa final do magmatismo Araçuaí (granitos pegmatíticos G5). Gonçalves et al. (2019) sugerem que a expressão desses
fluidos se revela pela colocação de grande volume de pegmatitos no Orógeno Araçuaí. Concluindo,
os presentes autores entendem que a idade da mineralização orogênica de PM seja do fechamento
Paleoproterozoico Riaciano.

3.2 - Ouro paladiado - jacutinga
Extensa faixa mineralizada, descontínua por mais de 60 km, segue desde Mariana até Itabira
(Figs. 1 e 6). Possui diversas minas abandonadas no E-SE-NE do QFe, incluindo também Gongo
Soco. É uma classe especial de depósito de ouro paladiado, denominado jacutinga (Hussak 1906),
hospedado em itabiritos da Formação Cauê. São corpos de minério de origem hidrotermal, controlados estruturalmente (por exemplo, Olivo et al. 1995; Galbiatti et al. 2007). Formam veios ricos em
ouro-elementos do grupo da platina (EGP) com hematita especular, quartzo, talco e/ou caolinita, e
livres de sulfetos (Hartt 1870, Hussak 1906; Olivo et al. 1995, 1996; Cabral 1996, 2006; Fig. 5F).
Diversos trabalhos abordam esses depósitos desde o fim do século XIX, conforme citações
em Galbiatti et al. (2007). As principais áreas mineradas no século XIX foram Gongo Soco, Bananal, Cata Preta, Maquiné e Itabira (Figs 1, 3 e 6), além de diversas ocorrências menores na parte
leste do QFe. A empresa Vale S.A. minerou um total de 705 kg de Au-Pd entre 1987 e 1990 nas
minas de Conceição em Itabira (em Olivo et al. 2001). Já na mina Cauê, a Vale produziu 8 toneladas de ouro a partir de minério com teor aproximado de 30 g/t Au (Galbiatti et al. 2007), e teores
médios de EGP em 4,0 % Pd, 0,1 % Pt, 0,6 % Ag, além de 0,5 % Cu.
Os principais depósitos de jacutinga estão em estruturas orientadas NE, nos sinclinais Itabira
e Gandarela (vide Figura 1 de Oliveira et al. 2017). Corpos de minério constituem veios friáveis
com ouro livre, comumente pepitas e agregados, em intercrescimento com hematita especular (Fig.
5F), e minerais de elementos do grupo da platina (EGP); sulfetos são ausentes. Minerais secundários são goethita, talco, flogopita, caolinita, óxido de manganês, quartzo, hematita e magnetita;
acessórios são turmalina, monazita, zircão, apatita, ilmenita, epidoto e rutilo.
Considerados como do Cambriano (495,6 ± 2,2 Ma, método U-Pb LA-ICP-MS; Cabral et al.
2015), os veios cortam ou acham-se paralelos à foliação dos itabiritos. A percolação de fluidos foi
provavelmente impulsionada pela fase de colapso do orógeno Araçuaí (modificado de Oliveira et
al. 2017).
Outros depósitos de Au-Pd (±Pt) descritos no mundo têm sido comparados aos de jacutinga
do QFe. Incluem exemplos na Austrália (por exemplo, Sener et al. 2002), Marrocos (Ghorfi et al.
2006), além do depósito Serra Pelada, no Pará (por exemplo, Berni et al. 2014). Os capítulos 7 e
22 da contribuição de Mungall (2005) também buscam classificar depósitos hidrotermais de platinoides, auríferos ou não.

3.3 - Paleoplaceres - Metaconglomerados piritosos
Metaconglomerados basais na Formação Moeda (espessura de 1000 m) hospedam mineralização de ouro e urânio associados, especialmente nos sinclinais Moeda, Gandarela e Ouro Fino,
com depósitos que cobrem 17.000 km2 (por exemplo, Minter 2006).
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Rochas metassedimentares clásticas da Formação Moeda incluem quartzito, metaconglomerado e filito. Metaconglomerados em lentes de espessura métrica, e quartzitos, ambos de origem
aluvionar, representam paleocanais por sobre superfície de aplainamento nos xistos arqueanos do
Grupo Nova Lima (por exemplo, Villaca 1981; Minter et al. 1990). São em geral ortoconglomerados clasto-suportados que hospedam mineralização associada de urânio e ouro (Fig. 5G), especialmente nos sinclinais Moeda, Gandarela e Ouro Fino, com depósitos que cobrem 17.000 km2
(Minter 2006). Os seixos, a maioria bem arredondados, são de quartzito e de quartzo leitoso ou
fumê, raramente de chert ou formação ferrífera bandada, e variam até cerca de 20 cm. A matriz
tem quartzo, sericita, pirita (5-20 %), e matéria carbonosa em certos níveis mineralizados; também
contém pirofilita e alguma clorita. Filmes micáceos contêm zircão, xenotima, rutilo, nódulos de
matéria orgânica e sulfetos. Entre os minerais pesados da matriz, pirita é o mais abundante (entre
50% e 95 %); há também turmalina, monazita, diferentes sulfetos de Cu-(Fe) (calcopirita, covelita,
idaita) e algum ouro (Minter et al. 1990).
Estudos de Guimarães et al. (2019) mostram que os sulfossais de Sb-As, gersdorfite,
stibnita e ulmanita são tardios em relação aos demais sulfetos. O ouro tem prata e algum mercúrio. Minerais de urânio são uraninita, cofinita, branerita e arsenatos de urânio. Os metaconglomerados uraníferos são essencialmente oligomíticos, constituídos principalmente por seixos de
quartzo bem arredondados. O teor médio de U3O8 pode atingir 800 ppm a 1000 ppm (Villaça e
Moura 1985); os recursos geológicos foram estimados pela Nuclebrás em 15.000 t de U3O8 contido (Javaroni e Maciel 1985).
Existem duas jazidas de pequeno porte (Palmital e Ouro Fino), uma ao sul do sinclinal Gandarela, (Figs. 3 e 6) e a outra no flanco oeste do sinclinal Ouro Fino; ambas tiveram suas operações
paralisadas recentemente. Há ainda potencial para outras jazidas associadas aos megassinclinais
Moeda, Gandarela e Ouro Fino, porém em grande profundidade. Há também potencial no fechamento do Sinclinal do Gandarela, na área das Indústrias Nucleares do Brasil (antiga Nuclebrás-Empresas Nucleares Brasileiras S/A), onde foram estimados recursos não comprovados de cerca
de 30 toneladas.
A gênese desses depósitos é controversa (vide Koglin et al. 2010). As características sedimentológicas e de mineralização se assemelham muito às dos conglomerados do tipo modified
paleoplacers do Witwatersrand, em especial do Ventersdorp Contact Reef (VCR) na África do Sul;
porém as idades são diferentes: ao redor de 2580 Ma para a base da Formação Moeda (Renger
et al. 1994, Hartmann et al. 2006), e 2714 + 8 Ma para o VCR (Frimmel 2005). Além disso, a
dimensão das bacias e a quantidade de ouro acumulado é bem diferente.
Pires (2005) aventou hipótese de origem em parte hidrotermal para a mineralização aurífera
nos metaconglomerados do Moeda. O ouro teria sido precipitado em zonas de cisalhamento devido
à matéria carbonosa e minerais ferro-magnesianos. O autor mostra que o ouro ocorre em fraturas,
na pirita arredondada, e associado a minerais metamórficos, como pirofilita e clorita, além de pirita
esqueletal. Por outro lado, elementos-traço (Ni, Co, Mo, Cu) nos diversos tipos de pirita, no Sinclinal de Ouro Fino, apontam proveniência a partir de rochas máficas/ultramáficas, do greenstone belt
Rio das Velhas, para a pirita detrítica maciça (Koglin et al. 2010, 2011).
Já Guimarães et al. (2019) indicam uma hipótese hidrotermal semelhante a modelos do
unconformity-related deposits para o urânio.
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4 - Ouro em unidades do Cenozoico
A ocupação pela mineração no QFe deu-se inicialmente a partir da descoberta de ouro, predominantemente aluvionar, no final do século XVII, em drenagens das cabeceiras dos rios do Carmo e
das Velhas, respectivamente parte das bacias hidrográficas do alto Rio Doce e São Francisco.
O ouro apresentava-se literalmente à “flor da terra”, superficialmente em aluviões cenozoicos
(Figs. 5H e 7) provenientes da desagregação de diversos tipos de depósitos auríferos, de variadas
dimensões, concentrando-se em cascalheiras, obstáculos naturais e em curvas de rio, e também em
paleoterraços. Além disso, ao subirem a montante das drenagens mineralizadas, é de se supor que
tenham trabalhado em depósitos tipo tálus, ou mesmo sobre ou próximos de depósitos auríferos
em materiais relativamente desagregáveis, tais como sulfetos maciços e mesmo jacutingas intensamente decompostas.
Contudo, em alguns locais é possível observar restos de escavações e cortes antigos, destoantes da topografia regional. Evidências indiretas destas atividades são os relatos de viajantes estrangeiros que, ao longo do século XIX, atravessaram o QFe. Aproximadamente a partir de 1800, estas
atividades passam a experimentar pleno declínio.

Figura 7 - Mapa geológico simplificado da região do Quadrilátero Ferrífero e arredores (como da
Figura 1), para depósitos auríferos em unidades do Cenozoico com indicação das prová
veis rotas de ocupação ao longo dos grandes aluviões, rios e suas drenagens, e a mon
tante das drenagens..
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Partes do Rio das Velhas e vários afluentes menores foram trabalhadas intermitentemente, em
trechos próximos a Sabará, Nova Lima, Honório Bicalho, Rio Acima e Itabirito, em bacias restritas
e em seus terraços adjacentes, incluindo-se também afluentes da margem direita entre Sabará e
Caeté.
Partes do Rio do Carmo e seus afluentes entre Ouro Preto e Antônio Pereira, mais os rios
Gualaxo do Sul, Piranga, Gualaxo, Gualaxo do Norte, Piracicaba foram todos intensamente trabalhados, alguns com grandes depósitos de paleoterraços.
Na região leste do QFe, os rios Santa Bárbara, Barão de Cocais, Conceição (com abundantes
paleoterraços) acham-se exumados em ambos os lados do seu vale. Em Itabira, citem-se o Rio do
Peixe, os ribeirões do Peixe e Água Suja, hoje em grande parte antropizados e urbanizados. Ressalte-se que, na década de 1980, os rejeitos da Mina de Itabira tiveram grande afluxo garimpeiro,
com trabalhos em diversos destes aluviões e em suas cabeceiras.
Ainda nos arredores do QFe, no extremo sul, devem ser os citados o Rio Maranhão e o
Ribeirão Soledade, trabalhados desde Gajé até Congonhas; e a noroeste o Rio São João, entre
Guardas e Pitangui.

5 - Comentários Finais
Embora o QFe mostre variedade de sistemas auríferos, indubitavelmente os depósitos orogênicos em níveis mesozonais no greenstone belt Rio das Velhas dominam tanto no que diz respeito
ao número, quanto ao conteúdo metálico (recursos e reservas; Figs. 2 e 3). Alguns aspectos devem
ser destacados sobre a ótica da exploração mineral nesse terreno arqueano.
1 - Jazidas de ouro orogênico têm forte controle estrutural. As rochas do greenstone belt Rio
das Velhas foram afetadas pelas orogenias do Arqueano, Rio das Velhas; do Riaciano (Transamazônica); e do Neoproterozoico (Brasiliana; por exemplo Baltazar e Zucchetti 2007), o que dificulta
a interpretação das estruturas em cada porção do terreno e em cada jazida aurífera. São necessários
novos trabalhos de investigação estrutural de caráter regional que possibilitem, inclusive, melhor
contextualização em escala de depósito. Nesse sentido, a classificação estrutural de veios de
quartzo (Pereira Sequeto et al. 2013; Vitorino 2017) mostra que a sua evolução temporal relativa
pode ser usada como ferramenta para inferir as principais zonas de fluxo de fluido hidrotermal
associadas com a mineralização aurífera. Se realizada em conjunto com o estudo de inclusões fluidas em quartzo de veio (por exemplo, Ribeiro et al. 2015; Morales et al. 2016; Kresse et al. 2020),
a abordagem auxilia ainda mais a discriminar o timing de formação dos veios e, portanto, sua posição estrutural. O detalhamento estrutural em escala de depósito, como exemplificado para Lamego
(por exemplo, Martins et al. 2016), acompanhado de estudos geocronológicos, também representa
importante avanço.
2 - O greenstone belt Rio das Velhas tem natureza sedimento-dominada, apontada por alguns
autores (por exemplo, Baars 1997; Baltazar e Zucchetti 2007), com espessura sedimentar aproximada de 5 km (Martins et al. 2016). Na maior parte dos greenstone belts arqueanos do mundo
dominam rochas vulcânicas de diferentes composições; já nos da Província Slave (Canadá) essas
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são principalmente sedimentares (Anhauser 2014). Isso se reflete nos tipos de hospedeiras de
minério aurífero (vide Tabela 2.5.4 de Herrington et al. 1997), sendo que no greenstone belt Rio
das Velhas dominam formação ferrífera bandada e metaturbiditos.
Formação ferrífera bandada destaca-se como uma das mais importantes hospedeiras de minério no greenstone belt Rio das Velhas (por exemplo, Pereira 2003), diferentemente de outros
greenstone belts de idade semelhante no mundo (por exemplo, Herrington et al. 1997). Em escala
regional as formações ferríferas bandadas têm ampla variação mineralógica e geoquímica, e
mostram variedade de associações litológicas, refletindo o paleoambiente das formações ferríferas
bandadas no Arqueano (Araújo e Lobato 2019). Como alguns tipos específicos de formação ferrífera bandada são mais propensos à sulfetação aurífera, reconstituir seu paleoambiente pode
auxiliar na identificação de áreas com predominância de um tipo ou outro de formação ferrífera
bandada. Como o ouro é transportado por complexos a enxofre [Au(HS)2; por exemplo, Saundres
et al. 2014], na faixa de temperatura e pressão característica desses depósitos, a formação de sulfetos facilita muito a precipitação metálica.
Além de abundância de formação ferrífera bandada, o greenstone belt Rio das Velhas detém
espessura significativa de rochas clásticas e vulcanoclásticas nas chamadas associações ressedimentadas de Baltazar e Zucchetti (2007). Turbiditos hospedam mineralização no lineamento Córrego do Sítio, e rochas vulcanoclásticas foram objeto de escavações em diversas áreas do QFe. As
rochas dessas associações podem ter fonte félsica ou mista (Baltazar e Zucchetti 2007; Roncato
2016), essa última favorece melhor a formação de sulfetos. Perseguir essa linha de investigação
pode facilitar a distinção de porções mais ou menos promissoras à mineralização aurífera.
3 - A questão geocronológica também merece destaque. Houve avanço nas datações das jazidas nos últimos anos (por exemplo, Lobato 2007; Martins et al. 2016; e outros trabalhos),
mas muito ainda é preciso ser feito no QFe de maneira geral. Controle estrutural, definição das
paragêneses minerais e associação de minerais datáveis (monazita, xenotima e outros) com
minerais-minério são parâmetros essenciais no entendimento da época de formação dessas mineralizações auríferas.
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Introdução
A história do minério de ferro no Brasil se confunde com a própria história do país e de
Minas Gerais, e teve significativa evolução nas décadas de 1950 – 1960, com os estudos desenvolvidos por meio de um convênio feito entre a United States Geological Survey (USGS) e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), coordenado por Dorr, com o intuito de conhecer e
mapear as jazidas do Quadrilátero Ferrífero (QFe).
Apesar de vários trabalhos anteriormente desenvolvidos, como, por exemplo, Derby (1910),
Harder & Chamberlin (1915) e Morais Rego (1923), entre outros, foi a partir dos trabalhos de Dorr
que se gerou o primeiro mapa geológico integrado para todo o QFe, bem como uma proposta sobre
a estratigrafia e evolução geológica dessa região.
Na década de 1940, o então Presidente da República, Getúlio Vargas, criou a Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A criação dessas empresas
está relacionada a um acordo entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, com o intuito de suprir o
mercado internacional, devido à forte demanda por minério de ferro durante o período da Segunda
Guerra Mundial.
O Brasil, neste cenário, produzia minério de ferro somente para consumo interno. Embora a
qualidade do minério brasileiro já fosse mundialmente reconhecida, suas jazidas eram pouco estudadas, o que levou à assinatura do acordo entre a USGS e o DNPM, que durou entre 1946 e 1964.
De 1963 a 1969, os resultados obtidos pelo convênio foram publicados, contribuindo para a
geologia do então chamado Quadrilátero Ferrífero (QFe) como definido por Gonzaga de Campos
(in Derby 1910 – Quadrângulo Ferrífero).
Neste convênio foram executados mapeamentos geológicos em 42 quadrículas, na escala
1:25.000, e a integração dessas quadrículas gerou um mapa regional na escala 1:150.000. Textos
explicativos foram publicados, envolvendo petrografia, mineralogia, estratigrafia, geologia estrutural, metamorfismo e geotectônica, entre outros assuntos. Esse material, além de histórico, é a base
e a referência para o conhecimento do QFe, seja cientificamente seja na indústria mineral, sendo de
suma importância pela qualidade de seu conteúdo.
Meio século após as publicações de Dorr, as bases geológicas passaram por mudanças significativas, como a aceitação da teoria da Tectônica de Placas em substituição à teoria Geossinclinal,
o emprego de levantamentos geofísicos (aéreos, terrestres e perfilagem de furos de sonda) e
geoprocessamento, além da disseminação de laboratórios e de técnicas analíticas avançadas, como
geoquímica isotópica, permitindo o conhecimento desde a escala macroscópica até a escala
nuclear.
Técnicas de prospecção tornaram-se cada vez mais precisas com o uso de tecnologias e equipamentos de georreferenciamento e levantamento de dados primários. A sondagem tornou-se mais
profunda e robotizada. A inteligência artificial e o machine learning estão sendo incorporados ao
levantamento e tratamento de dados.
A diversidade e a precisão das técnicas analíticas, muitas vezes advindas de outras áreas de
pesquisa, como a medicina, ou de outro bem mineral como, por exemplo, petróleo e ouro, possibilitou reinterpretações em todo o âmbito da geologia.
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A soma de todas essas mudanças nos leva a um conjunto de contribuições significativas, seja
na academia, seja na indústria mineral. Neste capítulo, será mostrado o cenário atual do conhecimento do minério de ferro da Formação Cauê, Grupo Itabira, e sua exploração no QFe.

O Pré-Cambriano, a tectônica de placas e os depósitos de ferro
Rochas ferruginosas ocorrem desde o Arqueano até o Fanerozóico e abrigam vários tipos de
depósitos, dentre os quais as formações ferríferas bandadas (BIFs) são as principais ocorrências, e
sua maior expressão está relacionada ao Pré-Cambriano.
São rochas de fácil reconhecimento, resistentes à erosão, e que funcionam como marcadores
estratigráficos, ambientais e temporais no registro geológico. Representam uma importante parte
da história dos continentes, permitindo conhecer a evolução dos oceanos, da biosfera e atmosfera
do planeta em seus primórdios, e mostram relação direta com eventos ígneos magmáticos e a
tectônica de placas (Beukes & Gutzmen 2008; Klein 2005).
Formações ferríferas, como definidas por James (1954), são rochas que contém mais de 15%
do elemento ferro e texturalmente podem ser divididas em dois tipos: Formação Ferrífera Bandada
(BIF) e Formação Ferrífera Granular (GIF). Diferem entre si tanto no aspecto textural como no
temporal, onde o primeiro tipo aparece em sequências arqueanas, paleoproterozoicas e neoproterozoicas (Bekker et al. 2010), enquanto o segundo tipo se restringe às sucessões paleoproterozoicas
(James 1954).
As formações ferríferas do Arqueano e do Paleoproterozoico foram agrupadas em dois tipos:
Algoma e Lago Superior (James 1954; Gross 1980; Gross 1983).
Formações ferríferas do tipo Algoma estão intimamente relacionadas aos greenstone belts e
ao vulcanismo submarino associado, podendo apresentar ocorrências de depósitos vulcanogênicos
de sulfetos maciços (VMS). Exemplos desse tipo de depósito são Isua – na Groenlândia, Grupo
Nova Lima – no Brasil e Yilgarn Block – na Austrália. As formações ferríferas de Carajás são inseridas nesse contexto, porém, há controvérsias sobre seu posicionamento nesse grupo. Atualmente
são consideradas como um cenário a parte do Arqueano, principalmente pelo imenso volume de
rochas ferruginosas presentes.
Já as Formações Ferríferas Bandadas (BIFs) do tipo Lago Superior ocorrem em bacias de
margens passivas de baixa energia, como espessas sequências sedimentares marinhas químicobioquímicas, sem correlação direta com vulcanismo e em condições específicas de precipitação
(por exemplo, James 1954, Gross 1980). Exemplos típicos desse tipo de formações ferríferas
podem ser observados no Grupo Itabira – no Brasil, Lago Superior – nos USA e Supergrupo
Transvaal – na África.
O surgimento de formação ferrífera do tipo Lago Superior tem sido relacionado às ocorrências de plumas mantélicas através do tempo geológico (Isley 1995). Essas plumas levaram à formação de grandes províncias ígneas, incrementando a expansão de cadeias meso-oceânicas, produzindo taxas mais elevadas no crescimento dos platôs oceânicos (Bekker et al. 2010) e colaborando
como fonte primária do ferro.
Estas rochas começam a aparecer em torno de 2.600 Ma, concomitante a um magmatismo
máfico global, que foi responsável por variações de temperatura no limite núcleo - manto. Isso pro-
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porcionou mudanças nas condições redutoras para oxidantes do sistema oceano-atmosfera, com
seu ápice em 2.400 Ma (GOE – Great Oxidation Event), aumentando assim o percentual de rochas
ferruginosas presentes no registro geológico (Bekker et al. 2010).
As Formações Ferríferas Granulares (GIFs) são o produto do retrabalhamento sedimentar das
BIFs e, no QFe, estão representadas pelo Supergrupo Estrada Real, Grupo Itacolomi, Formação
Pico do Itacolomi.
Desaparecem em 1.850 Ma, voltando a aparecer a partir do Neoproterozoico, sendo estas
denominadas de formação ferríferas do tipo Rapitan (Bekker et al. 2010), com sua geração associada à intensa atividade magmática e a um evento de glaciação global (Snowball Earth). Exemplos desses depósitos no Brasil são Corumbá – Grupo Jacadigo e Rio Pardo de Minas – Grupo
Macaúbas.
Depósitos do tipo CID (Channel Iron Deposits - Austrália), Clinton - Minette (oolíticos –
América do Norte e Europa) marcam o retrabalhamento sedimentar dos depósitos arqueanos e proterozoicos. No QFe, exemplos desses depósitos são as formações Cata Preta – e Chapada de
Canga, na região de Mariana.
Estudos recentes mostram que, além do tempo geológico, o posicionamento geotectônico
condiciona o tipo de sítio deposicional e pode ser correlacionado ao volume de rochas ferruginosas
depositadas (Holland 1984; Kerrich et. al. 2005).
Na Figura 1 é apresentado um desenho esquemático, mostrando o posicionamento tectônico
e o tipo de depósito de ferro presente (Gross 1980, 1983 e 1996).

Tipos de fácies, classificação litológica, associações mineralógicas e
metamorfismo
James (1954) propôs uma classificação faciológica para os depósitos do tipo Lago Superior,
fundamentada na mineralogia dos principais minerais portadores de ferro e relacionada ao posicionamento ambiental no momento da deposição. Dessa forma, o autor associou o fácies óxido às
regiões mais rasas, enquanto os fácies carbonato e sulfeto seriam relacionados às regiões mais
profundas, e o fácies silicático a porções intermediárias.
Trabalhos mais recentes não consideram o fácies sulfeto como parte de uma formação ferrífera bandada (Klein 2005). No QFe essa litologia se enquadraria na classe dos folhelhos carbonosos (black shale) da Formação Batatal, marcados por variações no conteúdo de material carbonoso
e minerais de ferro. Em especial tem caráter epiclástico, onde fragmentos retrabalhados de tufos
vulcânicos do Grupo Nova Lima são reconhecidos em meio à rocha (Zapparoli, em preparação).
Componentes aloquímicos e ortoquímicos são observados dentro das formações ferríferas
(Beukes 1973, 1984). Entre esses, destacam-se os fragmentos (maiores que 4 mm - discos, lascas,
psólitos e oncólitos), grãos (menores que 4 mm - intraclastos, oólitos, peloides, pellets), matriz,
cimento e estromatólitos. Estruturas sedimentares e diagenéticas também estão presentes (Beukes
1973, 1984) e são representadas por acamamento, bandamento, laminação, marcas de onda e correntes, pinch & swell, pods, juntas de dissecação, brechas intraformacionais e dobras intraformacionais (slump).
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Figura 1 - Classificação das formações ferríferas em função do ambiente geotectônico. Retirado e
modificado de Gross (1980, 1983 e 1996).

Figura 2 - Classificação dos tipos de formações ferríferas considerando sua mineralogia original (reti
rado e modificado de Beukes, 1973).
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Estruturas primárias são raras no QFe e ocorrem pontualmente. Estão representadas por
estilólitos e porções/bandas carbonáticas micríticas nos itabiritos (Zapparoli, em preparação).
A classificação dos tipos de formações ferríferas foi proposta por Beukes (1973), através de
um diagrama ternário (Figura 2), onde são considerados os percentuais originais de minerais de
argila, jaspe, chert ou quartzo, minerais de ferro e carbonatos.
A estabilidade das fases minerais presentes nos BIFs, após diagênese e metamorfismo, pode
ocorrer em várias condições distintas de temperatura e pressão, persistindo através de vários fácies
e graus metamórficos, sendo essas de caráter isoquímico, com exceção da carbonatação e desidratação (Klein & Beukes 1989). Um quadro comparativo entre as fases minerais presentes na
diagênese e no metamorfismo progressivo pode ser visto na Figura 3.

Figura 3 - Presença de fases minerais dos BIFs durante diagênese e metamorfismo progressivo (reti
rado e modificado de Klein & Beukes 1989).

O Paleoproterozoico e os depósitos de ferro do Quadrilátero
Ferrífero
O Paleoproterozoico corresponde a uma fase metalogenética da história da Terra marcada,
principalmente, pela instalação de extensas bacias sedimentares associadas a magmatismo, onde
foram depositadas espessas sequências ferruginosas, que hoje formam os maiores depósitos de
minério de ferro do mundo (Isley 1995; Beukes & Gutzmen 2008; Klein 2005).
Impressa neste registro está a deposição química marinha dos grandes pacotes ferruginosos
em rifts intraplacas que evoluem para margens continentais passivas, bem como a transição da
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atmosfera redutora para oxidante, evento esse marcado mundialmente pelo Grande Evento de Oxidação - GOE, com ápice entre 2.400 Ma e 2.000 Ma e iniciado, anteriormente, pela fotossíntese
dos primeiros organismos vivos presentes: as cianobactérias (Fortin & Langley 2005, Holland
2006; Frey et al. 2009).
Questões sobre ritmicidade, origem, formas de deposição, fonte do ferro, grau de pureza e
temporalidade das formações ferríferas ainda são controversas, apesar dos extensos estudos realizados durante décadas (Klein & Beukes 1989, 1992; Derry & Jacobsen 1992; Isley & Abbot 1995;
Bjerrum & Canfield 2002; Klein 2005; Fortin & Langley 2005; Lacelles 2007; Bekker et al. 2010).
Os minérios de alto teor (percentual de ferro superior a 60%) ocorrem na forma de corpos,
horizontes ou veios de hematititos e, mais raramente, magnetititos, associados aos BIFs e GIFs.
Seu enriquecimento ocorre pela ação de processos hipogênicos (deformacionais e hidrotermais) ou
supergênicos, sendo comum a superposição de mais de um desses processos (Figura 4).

Figura 4 - Superposição de processos geológicos responsável pela geração de itabiritos e minérios
de alto teor. Modificado de Delgado (2017).

Os minérios de alto teor podem ser divididos em três tipos:




Minérios enriquecidos unicamente pelo processo intempérico, onde os corpos são normalmente paralelos ao bandamento presente nas BIFs/itabiritos encaixantes;
Minérios que foram enriquecidos pela deformação e normalmente são discordantes ao bandamento composicional das BIFs/itabiritos encaixantes;
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Minérios que foram enriquecidos por processos hidrotermais, que mostram relação direta
com a colocação de corpos intrusivos e são discordantes ao bandamento composicional das
BIFs/itabiritos encaixantes.

Alguns corpos são o resultado da superposição dos três processos descritos acima.
Nesta síntese, nos restringiremos às formações ferríferas paleoproterozoicas, posicionadas na
Formação Cauê do Grupo Itabira, Supergrupo Minas (Dorr 1969).
O Grupo Itabira representa o início da sedimentação química da Bacia Minas e é composto
por duas formações: Cauê, dominantemente ferruginosa; e Gandarela, predominantemente carbonática (Dorr 1969).
Com base na análise isotópica de carbonatos pelo método Pb-Pb, em porções pouco alteradas
e com estromatólitos preservados, a deposição dessas rochas da Formação Cauê foi estimada em
2.420 ± 19 Ma por Babinski et al. (1991).
Mais recentemente, datações U-Pb em zircão presente em rocha vulcânica alterada, que
recorta a formação ferrífera, forneceram idades de 2.650 Ma (Cabral et al. 2012), que foram interpretadas como temporalmente correlatas à deposição da Formação Cauê.
Novas datações estão sendo realizadas em quartzitos que ocorrem intercalados à Formação
Cauê e que representam a contribuição detrítica associada à bacia marinha (Zapparoli, em preparação).
A Formação Cauê é um pacote de formações ferríferas bandadas do tipo Lago Superior, com
diversos tipos de itabiritos que, por processos hipogênicos e\ou autigênicos, geram minérios de
alto teor (Dorr 1969). Essa variação litológica resulta tanto dos processos primários de sedimentação, representando os fácies sedimentares, como também como produto de processos subsequentes, como deformação, metamorfismo, hidrotermalismo e intemperismo (Figura 4). Vale ressaltar
que jaspilitos são formações ferríferas do fácies óxido, onde bandas ferruginosas intercalam-se a
bandas silicosas criptocristalinas (jaspe, chert e calcedônia) e representam o protólito dos itabiritos.
A Formação Cauê abriga ainda mármores (ferruginosos ou não), itabiritos dolomíticos, itabiritos anfibolíticos, itabiritos silicosos, hematititos, magnetititos, além de raros jaspilitos, quartzitos
e filitos ferruginosos ou não (Figura 5).
Itabiritos goethíticos, argilosos, aluminosos e ocre são porções intemperizadas que ocorrem
dentro do pacote ferruginoso, e onde há predominância de minerais de ferro na sua forma hidratada (goethita e limonita). Itabiritos manganesíferos, ferro manganês e manganês compacto são
produtos de alteração hidrotermal e intempérica de mármores ferruginosos ou não.
Embora o empilhamento estratigráfico da Formação Cauê seja de maneira geral uniforme
(Figura 6), localmente são identificadas variações litológicas, como no caso da borda leste da Serra
da Moeda e do Sinclinal Ouro Fino, onde o pacote carbonático da base está ausente e os itabiritos
silicosos estão em contato brusco com a Formação Batatal (Spier et al. 2007; Zapparoli, em preparação).
Minérios de alto teor de ferro (mais que 60% ferro) são formados a partir de itabiritos, tanto
por processos supergênicos como por uma combinação de processos deformacionais e hidrotermais. No primeiro caso, se formam espessos depósitos aflorantes que capeiam os itabiritos, em
contato transicional e/ou gradacional, formados a partir do intemperismo, responsável pela migração e saída da ganga (quartzo, carbonato, dentre outros).
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Figura 5 - Litotipos presentes na Formação Cauê: A. Mármore; B. Mármore ferruginoso; C. Itabirito
dolomítico; D. Itabirito anfibolítico; E. Itabirito silicoso; F. Hematitito; H. Jaspilito; H. Quartzito.
Amostras coletadas no Quadrilátero Ferrífero.
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Figura 6 - Perfil esquemático para a base do Grupo Minas, com enfoque especial na Formação Cauê
(Zapparoli, em preparação).

No segundo caso, caracterizam-se por corpos de hematitito (mais raramente magnetitito),
geralmente compactos, posicionados de forma concordante ou discordante ao bandamento dos
itabiritos, que costumam se estender a profundidades superiores à do manto de intemperismo.
Nesse caso é comum serem reconhecidas associações entre os corpos de alto teor com rochas
máficas/ultramáficas pós-Minas, responsáveis por um processo hidrotermal sin a pós-tectônico.

Geoquímica
As formações ferríferas bandadas possuem elevada concentração de silício e ferro que,
juntos, atingem entre 60% e 85% em volume da rocha, além de percentuais variáveis de alumínio,
fósforo, manganês, magnésio, cálcio, carbono, potássio, sódio, titânio e enxofre. As diferenças químicas entre os tipos de BIFs estão relacionadas aos vários tipos de minerais presentes. O avanço
no conhecimento do processo de formação dessas rochas teve uma forte contribuição geoquímica,
particularmente dos Elementos Terras Raras (ETRs) e dos isótopos de carbono (C) e ferro (Fe).
Elementos traços e ETRs têm seu conteúdo limitado nestas rochas, porém esses podem ser
influenciados pela presença de níveis clásticos e vulcânicos e pela contribuição de soluções hidrotermais e fluviais. A geoquímica desses elementos possibilita estabelecer os mecanismos de forma-
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ção tanto dessas rochas como da área fonte, do transporte e do ambiente deposicional, assim como
as condições da atmosfera, hidrosfera e litosfera durante o pré-Cambriano (Derry & Jacobsen
1992; Bau & Koschinsky 2009).
Por exemplo, anomalias em Európio (Eu) em sedimentos químicos no Arqueano e no
Paleoproterozoico (Kerrich & Fryer 1979) indicam enriquecimento da água do mar por descarga
de fluidos hidrotermais. Nos mares recentes, o teor de Eu é controlado pelo fluxo de águas pluviais
continentais. Além do Eu, a concentração anômala (negativa) em Cério (Ce) em formações ferríferas proterozoicas sugere condições fortemente oxidantes no ambiente marinho (Fryer & Edgar
1977, Bau & Koschinsky 2009). BIFs do fácies silicático-carbonático têm distribuição de ETRs e
outros elementos traços sem grandes variações, ou seja, compatível com origem por precipitação
em equilíbrio com a água do mar. Já as rochas do fácies óxido mostram grande variação nas concentrações de Ce, indicando o efeito do processo de absorção e modificações complexas durante a
diagênese.
Padrão de ETRs nos BIFs reflete a mistura de águas superficiais, águas profundas e fluidos
hidrotermais de alta e baixa temperaturas em consequência do oceano estratificado (Derry &
Jacobsen 1992). Nessas condições, nas porções superficiais não há anomalia de Eu e ocorre enriquecimento anômalo em ETRs pesados, enquanto que nas porções profundas há influência das
fontes hidrotermais e maior proporção de ETRs leves, acompanhada da anomalia de Eu. Anomalia
negativa em Ce é, frequentemente, interpretada como resultado do alto grau de oxidação das porções mais superficiais dos oceanos, quando o Ce3+ oxida-se para Ce4+, que é adsorvido na superfície de partículas sólidas (sedimentos em suspensão).
Os isótopos de carbono (13C/C12) permitem avaliar as condições físico-químicas da deposição. Razões em carbonatos são indicativas das fontes de carbono, podendo essas ser a água do
mar, fonte biogênica ou ígnea. Essas razões isotópicas são sensíveis às mudanças de temperatura,
fugacidade de oxigênio e pH (Klein & Beukes 1989, 1992) e são fortemente afetadas por processos de mistura de reservatórios.
Ao contrário dos isótopos de carbono, os isótopos de oxigênio são fortemente afetados por
processos pós-deposicionais, como interação fluído/rocha, evaporação, ebulição e mistura de
fluidos.
No QFe, a utilização de isótopos de carbono e oxigênio tem ajudado na separação de unidades litológicas carbonáticas das formações Batatal, Cauê e Gandarela (Figura 7).
A geoquímica dos isótopos de ferro teve um grande avanço após o desenvolvimento de equipamentos analíticos como o MC-ICPMS. Essas razões isotópicas são sensíveis ao estado redox e
podem separar diferentes fontes, como, por exemplo, ferro presente em rios, oceanos, solos e fluidos presentes em poros, dentre outros.
Estudos utilizando isótopos de ferro foram desenvolvidos por Frost et al. (2007). Os resultados mostraram variações camada a camada dos valores de δ56Fe presentes em cristais de magnetita, que permitiram: identificar processos sedimentares contidos nos registros das rochas pré-cambrianas (formação de sedimentos e litificação); entender a química do ferro nos paleo-oceanos
pré-cambrianos, indicando se esses são derivados de fontes locais ou distantes; e, determinar o
papel da metanogênese durante o fracionamento dos isótopos de ferro.
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Figura 7 - Distribuição dos isótopos de C e O nas interfaces entre as formações Batatal, Cauê e Gan
darela (Zapparoli, em preparação).

Mineralogia dos Itabiritos Silicosos e sua Distribuição Regional
Considera-se minério de ferro, atualmente, na indústria extrativa, todos os termos compostos
por óxidos e hidróxidos de ferro (hematititos e magnetititos) e quartzo (itabiritos), que sejam friáveis ou possam ser moídos. Itabiritos com outros minerais que não sejam quartzo são considerados
minérios marginais e não são lavrados.
Neste item serão apresentados os dados mineralógicos obtidos para os itabiritos silicosos
friáveis e compactos da Formação Cauê.
Atualmente são conhecidos mais de 1.400 minerais com ferro em sua estrutura, porém,
menos de 0,5% têm concentração e abundância natural para serem considerados minerais de minério. Os principais são descritos e ilustrados na Figura 8.
Normalmente a mineralogia dos minérios de ferro é bastante monótona, porém é comum
uma grande variedade de tipos morfológicos do mineral hematita. Enquadram-se nesse grupo as
hematitas granular, tabular, especular, sinuosa e microcristalina (Figura 9). Outros minerais-minério são magnetita, martita e os hidróxidos de ferro (goethita e limonita), além de contaminantes,
normalmente, quartzo e argilominerais, representados por caolinita e gibbsita.
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Figura 8 - Principais minerais de minério e minerais acessórios com Fe, comuns em formações ferrí
feras. Fotografias feitas no Museu de Mineralogia da Escola de Minas da UFOP, Ouro
Preto, Minas Gerais.

A previsão da mineralogia do minério é um aspecto muito importante na indústria mineral,
visto que, a partir das ocorrências dessas associações mineralógicas, há todo um planejamento
sobre a lavra e o beneficiamento do minério por região.
Vários trabalhos foram feitos caracterizando a mineralogia presente, como em Alves (2001);
Endo (1988); Castro & Lagoeiro (2008); Mendes & Lagoeiro (2012) entre outros, na tentativa de
se estabelecer domínios mineralógicos, porém esses estudos ocorreram de forma pontual, sem
representatividade regional.
Rosière et al. (1993) sugerem que na zona de alto strain (porção leste do QFe) prevalecem as
hematitas, enquanto na zona de baixa deformação (porção oeste) prevalecem a martita e a magnetita.
Apesar da monotonia mineral, Rosière et al. (1993; 2001) propõem uma série de transformações mineralógicas para os óxidos de ferro do QFe. Esses processos atuaram desde a diagênese até
o metamorfismo-deformação. É assumido pelos autores que o mineral original é a magnetita que,
quando submetida aos fluidos do processo metamórfico, sofre oxidação, em solução, do Fe+2 para
Fe+3, originando assim a martita.
No decorrer do processo ocorre a inversão cristalográfica da martita (cúbica) para a hematita
(hexagonal) e acontece a precipitação dos vários tipos morfológicos de hematitas. O primeiro tipo
a cristalizar é a lobular, aqui designada de sinuosa. Com o aumento progressivo do metamorfismo/
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TIPO

CARACTERÍSTICAS

HEMATITA
MICROCRISTALINA

• Cristais muito pequenos,
menores que 0,01mm.
• Textura porosa.
• Contatos pouco
desenvolvidos.

MAGNETITA

• Cristais euédricos, isolados
ou em agregados.
• Cristais compactos.

MARTITA

• Hematita com hábito de
magnetita.
• Oxidação segundo os
planos cristalográficos da
magnetita.
• Geralmente porosa.

HEMATITA
SINUOSA

• Formatos irregulares
inequidimensionais.
• Contatos irregulares,
geralmente imbricados.

HEMATITA
GRANULAR

• Formatos regulares
equidimensionais.
• Contatos retilíneos e junções
tríplices.
• Cristais compactos.

HEMATITAS
TABULAR E
ESPECULAR

• Cristais inequidimensionais,
hábitos tabular e micáceo
• Contatos retilíneos
• Cristais compactos

HIDRÓXIDOS
DE FERRO
(Goethita-Limonita)

• Material amorfo e/ou
criptocristalino.
• Estrutura coloforme, hábito
botrioidal
• Textura porosa

FORMA/ TEXTURA

ILUSTRAÇÃO
ESQUEMÁTICA

Figura 9 - Tipos morfológicos de óxidos de ferro e hidróxidos. Retirado e modificado de Caporali
et al. (1998).
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deformação, ocorre a precipitação e a recristalização dos grãos e aparecem os outros termos morfológicos: hematitas granular, tabular e especular. Hematitas podem também ocorrer como um
mineral primário e passariam pelos mesmos processos citados durante o metamorfismo-deformação (Rosière et al. 1993; 2001).
Com o intemperismo, os autores (Rosière et al. 1993; 2001) assumem a hidratação como
processo dominante, com entrada de água e saída do íon Fe, gerando assim os hidróxidos de ferro
– goethita e limonita. Feições típicas da alteração meteórica sãos cristais de martita esqueletiformes e a intensa cimentação da trama por esses hidróxidos.

Métodos Prospectivos para Minério de Ferro
Os depósitos minerais são classificados considerando a dispersão geográfica, a profundidade
da sua ocorrência, a relação com a rocha hospedeira, o controle estrutural, a natureza da mineralização, a morfologia do depósito, seu modelo genético e seu conteúdo metálico. Os programas de
exploração mineral para minério de ferro são separados em dois tipos: Greenfield e Brownfield.
O programa Greenfield considera previsões feitas através de modelos genéticos de geração de
jazidas para encontrar depósitos minerais em áreas ainda não exploradas. A campanha Brownfield
está relacionada à depósitos próximos ou adjacentes a uma área onde já ocorre a mineração de um
dado bem mineral.
Em ambos os casos são empregadas técnicas exploratórias que incluem métodos geofísicos,
utilização de dados de sensoriamento remoto, mapeamento geológico, execução de campanhas de
sondagem, descrição e amostragem de testemunhos (aquisição de dados), análises laboratoriais,
modelagem geológica, classificação de potenciais e estimativa de recursos. Muitas destas técnicas
são utilizadas na prospecção de outros bens minerais, porém, com seu desenvolvimento e importância, passaram a ser aplicadas para depósitos de ferro.

1 - Geofísica
A geofísica é um ramo da ciência em que princípios matemáticos e físicos são aplicados no
estudo do interior da Terra, da crosta terrestre, dos oceanos e do espaço extraterrestre. São estudados o geomagnetismo, as ondas geradas por terremotos, os campos gravitacionais, as condutividades térmica e elétrica e a radioatividade proveniente das rochas, utilizando-se de princípios quantitativos precisos (Daintith & Martin 2010).
Trabalhando em diferentes escalas, os métodos geofísicos podem ser aplicados a uma ampla
gama de investigações, desde estudos planetários até a exploração de uma região específica.
É possível dividir os métodos de levantamento geofísico em dois grandes grupos: os que
fazem uso dos campos naturais da Terra e aqueles que envolvem a aplicação de uma fonte artificial
de energia, por exemplo, caminhões vibroseis, airguns etc. As plataformas de aquisição dos dados
geofísicos podem ser: terrestre, marítima, aerotransportada, satelital etc.
A geofísica, no contexto da Exploração Mineral de ferrosos, visa, principalmente, identificar
alvos exploratórios potenciais por meio do contraste de propriedades físicas entre a zona mineralizada e a rocha encaixante.
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Dentre os métodos de ampla aplicação, relacionam-se a gradiometria da gravidade, a magnetometria, que constituem os métodos potenciais, a gamaespectrometria e a perfilagem gama-gama,
que constituem os métodos nucleares.
Quanto às plataformas de aquisição empregadas na exploração de minério de ferro, usualmente, os métodos potenciais e a gamaespectrometria utilizam plataformas de aquisição aerotransportadas, devido à capacidade de cobertura de grandes áreas e o custo de aquisição relativamente
baixo, e a perfilagem gama-gama (ou de densidade) utiliza plataforma do tipo sonda de perfilagem
aplicada diretamente em furos de sondagem geológica.
A gradiometria da gravidade mede as variações do campo gravitacional terrestre por meio da
variação das componentes do tensor gradiente de gravidade, que não é uniforme devido às diferenças de densidade entre as rochas presentes em subsuperfície. Essa propriedade é medida utilizando
um gradiômetro de gravidade de alta precisão.
A Figura 10 apresenta as seis componentes do gradiente de gravidade medidas sobre a aba
sul do Sinclinal Gandarela.
Após a aquisição de dados, esses são corrigidos e processados. Os locais onde o sinal geofísico apresenta comportamento anômalo passam por modelagem direta e inversa. A inversão
(Figura 11A) consiste na obtenção da geometria tridimensional de uma fonte geológica responsável pelo sinal geofísico registrado (Figura 11B). No caso da inversão de dados de gradiometria da
gravidade, a propriedade de interesse é o alto contraste de densidade.
A magnetometria baseia-se nas propriedades magnéticas de diferentes minerais (diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos) que compõem as
rochas e suas interações com o campo magnético terrestre gerando variações. O mapeamento e a
medida dessas variações permitem reconhecer a distribuição das rochas em subsuperfície (Figura
12).
A gamaespectrometria, pertencente aos métodos radiométricos, é uma metodologia utilizada
para estimar as concentrações dos radioisótopos potássio (40K), urânio (238U) e tório (232Th), através
da medida dos raios gamas emitidos durante o decaimento radioativo. Os levantamentos aerogamaespectrométricos estimam as concentrações desses radioelementos na superfície terrestre, através de voos de aeronaves de asa fixa (aviões) ou asa rotativa (helicópteros), dependendo da extensão e finalidade do levantamento.
Geralmente, os dados gamaespectrométricos apresentam boa correlação com a geologia de
superfície (Figura 13) suas concentrações são representativas da composição química associada às
rochas aflorantes.
A perfilagem gama-gama baseia-se na resposta de um maciço rochoso à exposição a uma
fonte radioativa (137Cs) acoplada a uma sonda de perfilagem ao longo de um furo de sondagem
geológica. Tem ampla aplicação em terrenos sedimentares, especialmente na prospecção de petróleo e gás natural, porém é relativamente recente em pesquisa mineral, especialmente na exploração
de ferrosos. A Figura 14 mostra um exemplo de execução de perfilagem gama-gama.
Por meio da aplicação de perfilagem gama-gama, é possível delimitar domínios litológicos
distintos, utilizando-se do contraste de densidade registrados ao longo de um furo de sondagem,
delimitando topo e base da camada de minério. A Figura 15 mostra um exemplo de dados de perfilagem gama-gama em furo de sondagem geológica em minério de ferro.

Figura10 - Componentes do gradiente de gravidade medidas sobre a aba sul do Sinclinal Gandarela. No painel inferior, à direita, é mostrado o
modelo digital do terreno (Carlos 2013).
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Figura 11 - (A): Vista 3D da distribuição de contraste de densidade correspondente ao corpo de
minério de ferro da Formação Cauê, obtida pela inversão das seis componentes do
tensor do gradiente de gravidade. (B) Geologia da área de estudo. O polígono em linha
vermelha representa o polígono do aerolevantamento de gradiometria da gravidade
(Carlos et al. 2014).

Embora a principal propriedade física de interesse na exploração de ferrosos seja a densidade, outras ferramentas de perfilagem podem ser empregadas. A Tabela I mostra, resumidamente,
os principais métodos de perfilagem e as propriedades físicas às quais se refere cada método.
Dentre as metodologias de perfilagem aplicadas na exploração de ferrosos, destacam-se:
(1) Caliper, que fornece dados sobre a integridade e rugosidade das paredes do furo de sondagem;
(2) Gama Natural, que mede a contagem total de raios gama emitidos de um material geológico e é indicativa da heterogeneidade na composição de uma rocha, bem como a presença de fluidos intersticiais;
(3) Gama Espectral, que mede a contagem de raios gama dividida em canais de energia distintos referentes aos radioisótopos 40K, 238U e 232 Th;
(4) Resistividade, que mede a resistividade de materiais geológicos;
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Figura 12 - Mapa magnetométrico da amplitude do sinal analítico da Área 2 – CODEMIG. Os limites
da formação ferrífera, conforme Dorr (1969), estão sobrepostos, mostrando a correspon
dência direta da geologia da área com o sinal magnetométrico.

(5) Susceptibilidade magnética, que distingue diferentes domínios magnéticos correlacionados a rochas de diferentes idades, composições ou conteúdos ferromagnéticos;
(6) Imageamento ótico (OTV) e acústico (ATV), através dos quais é possível reconstruir
uma imagem das paredes dos furos de sondagem.
Outras ferramentas também podem ser utilizadas na perfilagem geofísica:
(1) Nêutrons, que fornecem informações sobre porosidade, litologia e grau de hidratação
mineral;
(2) Perfil sônico, aplicado na detecção de fraturas e propriedades mecânicas das litologias;
(3) Gyro que calcula trajetória e desvio de furos de sondagem geológica.
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Figura 13 - Mapa gamaespectrométrico do Quadrilátero Ferrífero. A Formação Cauê, conforme Dorr
(1969), foi sobreposta ao mapa radiométrico.

A perfilagem geofísica como um todo, e a perfilagem gama-gama em particular, guardam
algumas particularidades quando aplicadas à exploração mineral, especialmente para minério de
ferro. A alternância e o contato brusco entre rochas compactas e friáveis eventualmente propiciam
a ocorrência de desmoronamentos das paredes dos furos de sondagem, inviabilizando campanhas
de perfilagem gama-gama por conta de condicionantes ambientais relacionadas a sinistros com
fontes radioativas, que requerem operações de “pescaria” de fonte, ou mesmo inviabilizam a descida da ferramenta gama-gama por obstrução do furo de sondagem. A forma encontrada para perfilar os furos de sondagem geológica e evitar o trancamento de uma fonte radioativa é utilizar o próprio hasteamento da sonda após o término do furo.
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Figura 14 - Unidade de perfilagem geofísica posicionada para aquisição de dados em uma praça de
sondagem geológica (Pereira, 2017).

Figura 15 - Exemplo de log de perfilagem geofísica gama-gama mostrando (da esquerda para a
direita): log de ferramenta caliper (verde sólido) sobreposto a diâmetro nominal (em ver
melho); log de profundidades em metros; log de densidade gama-gama (em laranja).
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Tabela I - Aplicação de métodos de Perfilagem Geofísica e sua correlação com as propriedades físi
cas das rochas (retirado de Fonseca, 2014).
Perfil

Parâmetro medido

Propriedades derivadas

Cáliper

Diâmetro do furo

Resistência de rochas,
tensões in situ

Potencial Espontâneo

Potencial elétrico natural

Salinidade, litologia, argilosidade

Raios Gama Natural

Radioatividade total

Litologia, argilosidade

Espectrometria de Raios
Gama

Contagens ou concentrações de
K, U e Th

Litologia, argilosidade

Resistividade Profunda

Resistividade elétrica com grande
profundidade de investigação

Resistividade elétrica das rochas
mais afastadas das paredes
do furo

Resistividade Rasa

Resistividade elétrica com pequena
profundidade
de investigação

Resistividade elétrica das rochas nas
vizinhanças das paredes
do furo

Indução Elétrica

Condutividade elétrica

Saturação líquida, descontinuidades

Densidade (Gama-Gama)

Peso específico das rochas

Porosidade e densidade das rochas

Nêutrons

Índice de Hidrogênio

Porosidade

Sônico

Tempo de trânsito de ondas
mecânicas nas rochas

Porosidade, propriedades elásticas

Dipmeter

Micro resistividade azimutal

Atitude e geometria das camadas

Imageamento Acústico

Resistividade ou velocidade acústica

Estratigrafia, fraturas, dobramentos,
compacidade

Imageamento Ótico

Frequência de onda eletromagnética
Estratigrafia, fraturas, dobramentos
na faixa visível

2 - Sensoriamento Remoto
O sensoriamento remoto é uma técnica que mede a energia da radiação eletromagnética
(EM) refletida por um determinado alvo (reflectância), porém sem contato direto com esse. Ocorrem variações de acordo com as características do sensor utilizado, como, por exemplo, resolução
espacial e espectral.
A resolução dos sensores pode ser espacial, espectral, temporal e radiométrica e a órbita pode
ser polar ou equatorial.
Especificamente para minério de ferro, é possível, através de sensoriamento remoto, mapear
as coberturas ferruginosas ou “platôs de canga”, que são resistentes ao intemperismo e suportam as
porções mais elevadas do relevo.
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Na Figura 16, são apresentados os dados de sensoriamento remoto aplicado às coberturas
ferruginosas e ao relevo do Quadrilátero Ferrífero, evidenciando as diferenças apresentadas por
comparação com fotografias de sobrevoo.

Figura 16 - Sensoriamento remoto aplicado às rochas ferruginosas do Quadrilátero Ferrífero e seu
relevo (Assis, 2017).

Vale destacar que os dados de sensoriamento remoto são aplicados tanto na exploração mineral como em meio ambiente, planejamento urbano e geotecnia.

3 - Mapeamento Geológico
O mapeamento geológico tem por objetivo posicionar e orientar os contatos entre as unidades geológicas e as grandes estruturas, como dobras, falhas, fraturas, entre outras, além de reconhecer padrões de alteração e fraturamento dos tipos litológicos presentes, utilizando o Sistema de
Posicionamento Global (GPS).
O entendimento do estilo e da evolução estrutural de uma área auxilia na compreensão dos
processos formadores de depósitos, na descoberta de novos corpos de minério, nos controles de
trends mineralizados e na validação de modelos geológicos, além de controles geotécnicos e hidrogeológicos associados.
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A etapa de mapeamento geológico considera uma fase preliminar de análise em escritório,
onde toda a base de dados de geoprocessamento disponível é avaliada, visando ao planejamento da
atividade de campo, estabelecimento dos objetivos, reconhecimento das vias de acesso e pontos
prioritários a serem verificados. A etapa de campo compreende o levantamento das informações
relevantes (tipo de rocha, estruturas geológicas planares e lineares, dentre outros) observadas nos
afloramentos, cortes de estradas (parede e piso) e taludes de mina, com confecção de mapa
preliminar (Figura 17). Esta última é sucedida por uma nova etapa de escritório, onde é realizada a
interpretação dos dados obtidos e a compilação do mapa geológico.
Para o desenvolvimento de mapeamento geológico em projetos Greenfield, a base de dados
de geoprocessamento é de suma importância, pois comumente são regiões com poucas informações. Para essas campanhas são utilizados aerolevantamentos geofísicos de magnetometria e gravimetria, imagens de sensores remotos e base bibliográfica.

B

A

Figura 17 - Exposição de itabiritos em campo: (A) afloramento de corte de estrada; (B) talude de
mina (Oliveira, em preparação).

A compilação desses dados e sua interpretação servem para a determinação de áreas com
maior potencial para formações ferríferas. Dessa forma, é possível orientar os trabalhos que serão
desenvolvidos na pesquisa geológica, como, por exemplo, a alocação de linhas de mapeamento e a
definição da escala de levantamento sistemático.
Para projetos Brownfield, devido à sua proximidade a áreas com conhecimento prévio mais
aprofundado, o mapeamento é realizado em escala de detalhamento, podendo chegar a 1:2.000.
Nesses mapeamentos são detalhados os dados referentes ao comportamento espacial e controles de horizontes mineralizados em alto teor para ferro. Essas informações subsidiam a programação de sondagem em malhas de 400x200m até 100x100m.
Entre os métodos de levantamento em campo, destacam-se:


Mapeamento estrutural sistemático, onde o conhecimento geológico evolui a partir do
adensamento de pontos por caminhamento transversal ao corpo mineralizado ou em áreas
de maior complexidade geológica;

Minério de Ferro







| 313

Mapeamento estrutural de travessa, com o objetivo de acompanhar seções ou perfis geológicos, normalmente ortogonais aos corpos mineralizados;
Mapeamento estrutural de contato (ou de acidente tectônico), onde o caminhamento é
feito ao longo de um contato ou estrutura de interesse;
Mapeamento estrutural de alta resolução, com o máximo adensamento de pontos, normalmente realizado em áreas com expressiva ocorrência de afloramentos, como taludes de
minas ativas.

4 - Sondagem
Na pesquisa geológica de minério de ferro, a sondagem ocorre desde os trabalhos iniciais de
pesquisa, passando pelas etapas de avaliação, controle de produção, e permeando por toda a vida
da mina até sua exaustão e fechamento.
Consiste na execução de furos rasos ou profundos a partir da superfície ou de uma abertura
subterrânea. A operação é realizada a partir de praças de sondagem, o que demanda intervenção
ambiental através da supressão vegetal e adequação dos acessos e praças de sondagem.
Para minério de ferro, são utilizados dois tipos de sondagem: rotativa diamantada (DD) e
rotopercussiva de circulação reversa (RC).
A sondagem rotativa diamantada é amplamente utilizada para minério de ferro não só no
QFe, mas em todo o Brasil, pois é capaz de levantar informações completas da estrutura geológica
e textura da rocha perfurada.
Na sondagem rotativa testemunhada diamantada, as rochas perfuradas são cortadas segundo
uma seção circular, pelo movimento de rotação de um elemento cortante, em geral uma coroa de
forma anelar cravejada de diamantes sintéticos de alta qualidade. A sonda emite força à coluna de
perfuração, que tem a coroa em sua extremidade, fazendo com que todo o ferramental gire em alta
velocidade e supere a resistência da rocha. O material perfurado fica retido em um tubo interno do
barrilete e é retirado periodicamente dos furos. Desta forma são recuperadas amostras íntegras em
forma cilíndrica das rochas atravessadas, que constituem os testemunhos de sondagem, que podem
ser analisadas em relação a suas características físicas, químicas e mecânicas.
A sondagem rotopercussiva em circulação reversa não preserva a integridade física da amostra, pois a perfuração se dá por meio do avanço de uma broca tricônica (button bit) para rochas
friáveis, ou martelo de fundo para rochas compactas.
A perfuração com martelo de fundo se dá com a utilização de um compressor de alta pressão.
A pressão do ar injetado entre as hastes interna e externa aciona o martelo para proporcionar a
frequência de batidas em cima do bit que, com o impacto, tira lascas da rocha.
A reversão de ar na face da peça de corte é que promove a entrada dos fragmentos por dentro
do bit, retornando pelo interior da haste interna até a superfície, em um sistema que acumula
sequencialmente, por meio de um ciclone, os fragmentos de rocha correspondentes ao intervalo
fraturado, gerando uma amostragem contínua no momento da perfuração.
Em ambos os tipos de sondagem, os furos podem ser verticais ou inclinados, em diversos
diâmetros e com alta variação de profundidade.
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Hoje, a maioria das sondas que operam no QFe para minério de ferro são hidráulicas. Estudos para implementação de sondagem autônoma estão sendo desenvolvidos.

5 - Aquisição de Dados
Ao final da sondagem, os testemunhos são conferidos (Figura 18), utilizando os seguintes
parâmetros: profundidade, recuperação, marcações e a documentação do furo. Após a checagem
inicia-se a descrição geológica – geotécnica, considerando critérios como: tipo litológico, contatos,
mineralogia, estruturas, grau de alteração, RQD (rock quality designation), dentre outros. Em
sequência à descrição, é feito um plano de amostragem que leva em conta as tipologias envolvidas
e o espaço amostral a ser utilizado; nessa etapa os furos são fotografados (Figura 18). A etapa final,
após a coleta, é o envio das amostras de testemunhos para os laboratórios físico (granulometria) e
químico (percentual de elementos maiores presentes – geralmente na forma de óxidos).
Feito todo esse circuito, os testemunhos de furos de sonda são arquivados para a auditoria de
reservas e projetos futuros.
Técnicas modernas aplicadas à aquisição de dados incluem a utilização de scanner hiperespectral, dentre outras.
O scanner hiperespectral é capaz de produzir imagens digitais mostrando a mineralogia principal presente e parâmetros de alteração. Com o uso dessa técnica, é possível automatizar parte do
processo da descrição dos testemunhos, tornando-o mais rápido e preciso.

Figura 18 - Rota empregada na aquisição de dados geológicos (Modificado de Assis, 2017).

A soma de todas as ferramentas utilizadas na prospecção mineral de ferro tem ajudado a
entender cada vez mais as variações presentes nos corpos de minérios e encaixantes, bem como os
controles da mineralização, contribuindo para o aperfeiçoamento dos modelos geológicos.
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1 - Introdução
O Quadrilátero Ferrífero (QFe), ilustrado na Figura 1, está situado na porção sul do Cráton
São Francisco. Seu embasamento é formado por rochas granito-gnaíssicas arqueanas (Schorscher
1978; Machado et al. 1991; Machado e Noce 1993; Noce et al. 1998) e pelo greenstone belt Rio
das Velhas, composto pelas rochas vulcanossedimentares do Grupo Nova Lima e por rochas clásticas do Grupo Maquiné (Dorr 1969). Essas unidades são cobertas de forma descontínua por rochas
proterozoicas do Supergrupo Minas (Chemale et al. 1994; Alkmim & Marshak 1998) onde os contrafortes das serras com formações ferríferas definem os contornos do QFe. Os depósitos de minério de ferro estão hospedados na Formação Cauê, composta por formações ferríferas bandadas
(BIFs) de baixo grau metamórfico denominadas itabiritos (Dorr, 1969) e que apresentam vários
subtipos reconhecidos de acordo com critérios tectônicos e mineralógicos. Corpos de minério de
hematita compactos ocorrem como lentes descontínuas de tamanhos e formas variadas intercaladas
com os itabiritos. Dois tipos principais de minério de ferro são reconhecidos nas minas. O minério
de alto teor (teor de ferro maior que 64%), conhecido como hematítico, que são itabiritos enriquecidos por processos supergênicos ou hidrotermais, e minério de teor intermediário (teor de ferro de
ferro entre 52% e 64%), denominados itabiritos, que são normalmente friáveis, mas apresentam
variações com itabirito compacto de baixo teor de ferro (Rosière & Chemale 2001).

Figura 1 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero. Modificado de Alkmim & Marshak (1998).

O aproveitamento das reservas de minérios de ferro de Minas Gerais teve início na segunda
metade do século XIX, após a exaustão das reservas de ouro, sendo responsável pelo abastecimento de pequenas unidades de forjas, instaladas próximas as jazidas, com produção próxima de
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0,8 Mt/a até 1948. A criação das Companhias Siderúrgica Nacional (CSN) e Vale do Rio Doce
(CVRD), entre os anos 1940 e 1942, foi importante marca para o impulsionamento da capacidade
produtiva do Estado, aliado também à elevada demanda de aço para reconstrução do mundo após a
Segunda Guerra mundial, tendo alcançado a marca de 7 Mt/a até 1960. O aproveitamento das
hematitas compactas e itabiritos friáveis de elevados teores de Fe foi viabilizado através de etapas
de britagem e peneiramento em umidade natural, havendo com isto acúmulo de estoque de finos. O
desenvolvimento dos processos de sinterização e pelotização possibilitaram o aproveitamento dos
finos provenientes do processamento em umidade natural dos minérios de elevados teores de ferro.
Concomitantemente, o desenvolvimento dos processos de concentração gravítica, magnética e flotação, possibilitaram o aproveitamento da elevada quantidade de itabiritos, atingindo aproximadamente 40 Mt/a de produção até o final de 1969.
A denominação Quadrilátero Ferrífero, um polígono capaz de estabelecer a elevada quantidade e diversidade das reservas de ferro de Minas Gerais, foi proposta e aceita pela comunidade
científica em 1969, diante um cenário de elevada demanda mundial de aço com oferta de produtos
de minérios de ferro com qualidades diversificadas e desenvolvimento de processos para aproveitamento de finos e itabiritos. Desde então, diversos estudos e levantamentos têm sido realizados na
busca da melhor compreensão das características das litologias presentes. Atualmente, as formações ferríferas bandadas presentes no QFe são classificadas em quatro tipos, sendo itabiritos, itabiritos dolomíticos, itabiritos anfibolíticos e hematitas, conforme composição mineralógica predominante e acessória presentes.
A proposta do QFe foi de grande importância, pois, a partir daí, a produção de minérios de
ferro atingiu 100 Mt/a nas duas décadas seguintes, e é superior a 250 Mt/a atualmente, promovida
pelo maior aproveitamento dos itabiritos, representando quase 30% do volume de exportações de
Minas Gerais. O desenvolvimento de diferentes e modernas técnicas de caracterização tem possibilitado a melhor compreensão das características morfológicas, texturais e estruturais dos minerais
de ferro e ganga presentes no QFe, sendo assim chave para construção de modelos de previsibilidade nas etapas de lavra, processamento mineral, manuseio, embarque marítimo e siderúrgico,
com consequente redução de variabilidade de qualidades, maior aproveitamento das reservas e
maior segurança nos transportes marítimos.
Estudos e investigações em curso para o desenvolvimento de novas tecnologias de concentração, aglomeração e siderúrgicos, reagentes químicos mais seletivos e de baixo custo e novas
aplicações, como coprodutos para construção civil e agricultura, poderão possibilitar o aproveitamento de litologias classificadas como estéreis atualmente no QFe, além de aproveitamento de
rejeitos dispostos em barragens nas últimas cinco décadas. Estudos realizados em escala piloto
indicam a viabilidade em processos de desaguamento e disposição de rejeitos em pilhas, contribuindo também para a redução da necessidade de barragens no QFe, além de redução do consumo
de água. Estudos de aproveitamento das reservas do QFe por meio do processamento em umidade
natural ou a seco também estão em curso com o suporte das diversas universidades e centros de
pesquisas em Minas Gerais. Todas estas iniciativas irão contribuir para manutenção da importância
econômica do QFe, através do melhor aproveitamento das diversas litologias presentes, com
menor necessidade de barragens e menor consumo de água.
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2 - Início da exploração das jazidas de minérios de ferro e proposta
do Quadrilátero Ferrífero
As jazidas ferríferas em Minas Gerais tornaram-se conhecidas durante o século XVIII, sendo
que seu aproveitamento teve início na segunda metade do século XIX, após a exaustão das reservas de ouro, onde hematitas friáveis com elevados teores foram lavradas para abastecimento de
forjas locais instaladas próximas às jazidas ferríferas na região central de Minas (Ouro Preto, Congonhas, Minas Novas, Serro, Conceição do Mato Dentro e Itabira do Mato Dentro), após o êxito
alcançado pela Fábrica Patriótica, criada pelo barão Von Eschwege. Ainda na década de 1880, a
avaliação das reservas nacionais de minério e o problema siderúrgico tornaram-se os principais
temas de investigações da recém-criada Escola de Minas de Ouro Preto. A partir desses trabalhos,
foi retomada a ideia de implantação no país de uma siderurgia de grande porte, o que seria concretizado em 1888 com a criação da Usina Esperança, em Itabira (MG), com capacidade para produção de quatro toneladas diárias de ferro.
Outro importante movimento para impulsionar a capacidade produtiva de ferro em Minas
Gerais, que apresenta elevada concentração de minérios de ferro, ocorreu no início dos anos 1940,
com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Em 1942, durante a Segunda Guerra
mundial, os governos americano e britânico encontravam-se voltados para o esforço de suprimentos de matérias-primas para suas indústrias básicas, como a do aço. Em maio, após entendimentos
diplomáticos, o Brasil firmaria com os governos dos dois países, os contratos denominados Acordos de Washington, estabelecendo a transferência das minas de Itabira para o governo brasileiro,
criando assim a Companhia Vale do Rio Doce.
Entre os anos de 1935 e 1950, a produção brasileira de minério de ferro saiu de 0,81 Mt/a
para quase 2 Mt/a, conforme mostra a Figura 2, devido ao aproveitamento de hematitas compactas
do QFe, com utilização de processos de britagem e peneiramento a umidade natural, sendo os

Figura 2 - Histórico da produção brasileira de minério de ferro entre 1935 e 1950. Fonte: Adaptado
de Companhia Vale do Rio Doce, 40 anos, 1982.
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finos estocados para posterior aproveitamento. Os produtos comercializados eram caracterizados
pelo elevado teor metálico, compactos e de elevada dureza, que alcançavam melhores preços no
mercado. Estados Unidos e Canadá representavam quase 90% dos destinos de exportação de minérios de ferro até 1950.
As Figura 3, 4 e 5 ilustram os processos desmonte, de lavra e carregamento de vagões de
minério de ferro na década de 1940.

Figura 3 - Operação de desmonte de rocha em 1944. Fonte: Vale, Nossa História, 2012.

Entre os anos de 1950 e 1960, a produção de minério de ferro do QFe ultrapassou a casa dos
7 Mt/a, através de processos de britagem e peneiramento em umidade natural e mecanização dos
sistemas de carregamento e transporte. Durante este período, o esgotamento das reservas de
hematita causou queda de qualidade (química e granulométrica) dos produtos do QFe, levando a
reclamações de clientes. O aparecimento de novos produtores de lump no mercado mundial e o
acúmulo cada vez maior de finos (menores que 12,5mm) e ultrafinos (menores que 0,150mm) promoveram mudanças na rota de tratamento de minérios para melhor aproveitamento das reservas do
QFe. O desenvolvimento do processo de sinterização possibilitou o aproveitamento de parte dos
finos, juntamente com investimentos e melhorias nos sistemas de carregamento e embarque. Neste
período, os finos passaram a representar até 40% da produção. Além disto, ocorreram embarques
de ROM oriundos da lavra seletiva de hematita, sem necessidade de beneficiamento. Em pouco
tempo, intensificou-se a tendência ao aumento das exportações de finos em detrimento das de
lump, cuja produção tornava-se cada vez mais cara e predatória. Durante este período, ocorreram
mudanças também nos destinos de exportação. De 1950 a 1960, Europa e Japão passaram a res-
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Figura 4 - Operação de lavra na mina do Cauê em 1943. Vale, Nossa História, 2012.

Figura 5 - Carregamento de vagões no Campestre, Itabira (MG), 1949. Fonte: Companhia Vale do Rio
Doce, 40 anos, 1982.
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ponder pelo destino de 60% da produção do Quadrilátero Ferrífero, enquanto com Estados Unidos
e Canadá ficavam os demais 40%. A Figura 6 ilustra a mecanização dos sistemas de carregamento
e transporte ocorridos na década de 1950, e que viabilizaram incremento da produção de minérios
de ferro neste período.

Figura 6 - Mecanização dos sistemas de carregamento e transporte ocorridos na década de 1950.
Fonte: Vale, Nossa História, 2012.

A década de 60 foi marcada pelo aumento do ritmo de produção, chegando a mais de 40
Mt/a, além da diversificação da quantidade de produtos, chegando a mais de 25 tipos, e pelo
aumento das exportações para Europa e Japão. Sistemas de controle de qualidade foram implantados, além de maiores esforços para aproveitamento da elevada quantidade de finos e dos itabiritos
pobres. O desenvolvimento da pelotização, iniciada nos EUA para viabilizar o aproveitamento das
reservas de taconitos, possibilitou o aproveitamento dos ultrafinos (menores que 0,150mm) de
hematita e o maior aproveitamento das grandes reservas de itabiritos, estimadas em mais de 30
bilhões de toneladas na época. Pesquisas realizadas com apoio financeiro de 50% do governo federal mostraram potencial para produção de 4 Mt/a de concentrados obtidos a partir da concentração
dos itabiritos friáveis.
No final dos anos 1960, a produção de minério de ferro das regiões produtoras de Minas
Gerais atingiu 1% do consumo mundial, com reservas da ordem de 31 bilhões de toneladas,
conforme levantamentos realizados pelo DNPM e US Geological Survey. Estas reservas estavam
concentradas numa área de aproximadamente 7.000 km2, compreendendo principalmente as cidades de Sabará, Rio Piracicaba, Casa Branca, Itaúna, Itabira, Nova Lima, Santa Bárbara, Mariana e
Ouro Preto, sendo então denominada Quadrilátero Ferrífero.

3 - Exploração das jazidas de minérios de ferro
No início dos anos 1970, novas usinas com operações unitárias de britagem estagiada,
moagem, classificação a úmido, jigagem, espirais, separação magnética de baixo e alto campo, flotação catiônica reversa, deslamagem, espessamento e filtragem, passaram a compor as novas
usinas em implantação no QFe para melhor aproveitamento das reservas dos itabiritos e hematitas
friáveis e viabilizar o incremento da produção. A Figura 7 mostra registros de implantação da usina
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do Cauê, cuja operação teve início em 1973, sendo considerada na época a maior mina em operação do Ocidente, também com a maior quantidade de operações unitárias.

Figura 7 - Registros da implantação da usina do Cauê, com início de operação em 1973 e em opera
ção. Fonte: Vale, Nossa História, 2012.

O aproveitamento das reservas de hematitas e itabiritos pobres e friáveis, a partir das novas
usinas em operação a partir dos anos 1970, possibilitaram ao QFe a oferta mais diversificada de
produtos de minérios de ferro, com produção próxima de 100 Mt/a nos anos 1980 e 1990, alcançando ainda a maior diversidade de clientes em todo mundo.
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O elevado volume de produção observado entre os anos de 1970 e 2000 não apenas consolidou a importância socioeconômica do QFe, como também levou ao esgotamento de reservas de
hematitas e itabiritos friáveis com teores de ferro superiores a 45%, para os quais os fluxogramas e
operações unitárias desenvolvidos no final dos anos 1960 já não mais atendiam, levando a aumento
da relação estéril/minério nas minas para manutenção dos volumes de produção e qualidades químicas e físicas demandadas pelo mercado. Diante deste novo cenário, novos estudos para aproveitamento das reservas de itabiritos pobres e de maior compacidade foram realizados a partir do
início dos anos 2000. Estes estudos indicaram a necessidade de investimentos em usinas novas ou
adaptadas, nas quais três ou quatro estágios de britagens seguidos por moagem de bolas foram
considerados as rotas de cominuição mais indicadas tecnica e economicamente para as novas jazidas de itabiritos pobres, com requerimento energético inferior a 8 kwh/t. Os estudos apontaram a
necessidade de dois ou três estágios de deslamagem anteriores às etapas de concentração, que são
compostos por reatores de flotação de grandes volumes e/ou concentradores de magnéticos de
baixa, média e elevada intensidade, conforme a susceptibilidade magnética dos minerais de ferro
presentes. Espessadores com áreas próximas a um campo de futebol eram apontados pelos estudos
para o adensamento dos produtos, rejeitos e lamas gerados. Após a conclusão destes estudos, entre
2008 e 2013, foram realizados grandes investimentos para aproveitamento dos itabiritos pobres do
QFe, garantindo assim aumento do volume de produção para valores próximos a 250 Mt/a, além
de melhoria das qualidades químicas, pois os novos fluxogramas promoverem elevada eficiência
na remoção dos contaminantes, principalmente quartzo. A Figura 8 ilustra parte das novas usinas
de tratamento de minérios projetadas para os itabiritos pobres do QFe a partir de 2010.

Figura 8 - Detalhes de usina para processamento de itabiritos pobres do Quadrilátero Ferrífero em
operação a partir de 2010. Arquivo: Publicação interna Vale S.A.
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4 - Tipos e características de formações ferríferas presentes no
Quadrilátero Ferrífero
O QFe abriga quatro tipos de formações ferríferas bandadas, conforme mostra a Tabela 1.
Hematita, martita, magnetita, magemita, dolomita, quartzo, tremolita, actinolita e sericita compõem os principais minerais presentes nas formações ferríferas bandadas, enquanto vários minerais
acessórios são identificados, tais como clorita, caulinita óxidos de manganês, apatita etc. Estas
assembleias minerais e suas associações apresentam diferentes comportamentos nas diversas
operações unitárias presentes nas usinas de tratamento de minérios do QFe.
Tabela 1 - Tipos de formações ferríferas bandadas do Quadrilátero Ferrífero, conforme critérios mine
ralógicos. Fonte: Modificado de Rosière & Chemale Jr (2001).
Tipos de Formação
Ferrífera Bandada

Principais minerais

Minerais Acessórios

Itabiritos

Hematita, martita, magnetita, quartzo

Clorita, sericita, Fe-dolomita, caulinita,
óxidos de Mn,
sulfetos, apatita, pirofilita

Itabirito dolomítico

Martita, hematita, magnetita, Fe-dolomita

Calcita, clorita, biotita, tremolita,
actinolita, quartzo (chert),
sulfetos, pirofilita

Itabirito Anfibolítico

Martita, hematita, magnetita, magemita,
tremolita, actinolita, quartzo

Carbonatos, talco, Fe-Dolomita,
biotita, sulfetos

Hematita e filito

Hematita, sericita

Quartzo, clorita

Diversos estudos e trabalhos de caracterização tecnológica foram realizados nas últimas duas
décadas, visando a entendimento e buscas de previsibilidade de comportamento dos diferentes
minerais e associações nas operações unitárias de cominuição, classificação, concentração, desaguamento e manuseio. Alguns resultados destes estudos serão abordados a seguir.
Associações entre minerais de ferro e minerais de menor densidade, como quartzo e caulinita, e a porosidade das partículas são os principais parâmetros que afetam o desempenho das
operações de concentração gravítica, como a jigagem. De forma geral, as seguintes partículas
tendem a compor o rejeito das operações de jigagem:
1. goethitas (aquelas com porosidade elevada, goethita alveolar, goethita terrosa, goethita
com poros e interstícios preenchidos por caulinita e gibbsita);
2. hematita martítica com porosidade maior que 30% em volume;
3. partículas policristalinas de hematita com porosidade superior a 30% em volume;
4. partículas constituídas pela associação de goethita/hematita martítica/massas terrosas;
5. partículas constituídas pela associação de minerais de ferro/quartzo, onde o quartzo é predominante e a porosidade é superior a 30%;
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6. partículas constituídas pela associação de minerais de ferro/quartzo, onde a porosidade é
menor que 30% em volume, mas que são mistas (quartzo e hematita) e que possuem formato tabular;
7. minerais acessórios (óxidos de manganês, caulinita, gibbsita etc.).
Por outro lado, as seguintes partículas tendem a ser direcionadas para o concentrado das operações de jigagem:
1. goethitas (aquelas com baixa porosidade);
2. hematita martítica com poros totalmente preenchidos pela goethita de maior compacidade;
3. partículas policristalinas de hematita com baixa porosidade (menor que 10% em volume);
4. partículas constituídas pela associação de minerais de ferro/quartzo, onde o quartzo tem
proporção similar à dos minerais de ferro e a porosidade é inferior a 10%.
A Figura 9 ilustra o modelo mineralógico para previsão da operação de jigagem.

Partículas Minerais
de Densidade
Aparente Maior

Partículas Minerais
de Densidade
Aparente Menor

Produto Leve
(Rejeito)

Produto Denso
(Concentrados)

Figura 9 - Modelo mineralógico genérico para as operações unitárias de concentração gravítica de
minério de ferro através da jigagem. Fonte: Queiroz (2008).
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O modelo mineralógico para previsão de comportamento das operações de concentração
magnética aplicadas para os tipos de alimentação do QFe pode ser observado na Figura 10, conforme estudos de Queiroz (2008). Equipamentos com diferentes campos magnéticos são aplicados
conforme a susceptibilidade magnética dos minerais presentes. Além disto, a morfologia, tamanho
dos cristais e associações mineralógicas afetam o desempenho desta etapa de concentração.
Separador de Tambor
de Baixa Intensidade de
Campo (WDLD)

Participação
elevada de
magnetita
Separador de Tambor
de Média Intensidade
de Campo (WDRE)

Magnetita na
forma
reliquiar
Separador de Alta
Intensidade de Campo
(WHIMS)
Minerais livres ou
com participação
baixa de
magnetita

Figura 10 - Modelo mineralógico para as operações unitárias de concentração magnética de minério
de ferro. Fonte: Queiroz (2008).

A Figura 11 ilustra o modelo de moagem, indicando o grau de dificuldade desta operação
conforme as características mineralógicas predominantes.
O comportamento das operações de flotação pode ser previsto pelo modelo mineralógico da
Figura 12, onde minérios hidratados, associações entre minerais de ferro de elevada porosidade e
minerais portadores de Al2O3 e cristais de quartzo grossos dificultam o desempenho desta operação.
O transporte marítimo representa um importante elo na cadeia produtiva da mineração.
Desde 2011, embarcadores de cargas minerais devem atender à legislação internacional vinculada
ao Código Marítimo Internacional para Cargas Sólidas a Granel (IMSBC), promulgado pela Organização Marítima Internacional, uma agência especializada da ONU. Algumas cargas minerais são
susceptíveis à liquefação durante o transporte marítimo, em determinadas condições, caso estejam
com umidade acima de determinado nível. Este fenômeno pode deslocar a carga e colocar a
embarcação e sua tripulação em risco. Para cargas susceptíveis a este fenômeno, o Código IMSBC
estabelece que a umidade deve ser inferior ao Limite de Umidade Transportável (TML) para que o

Quadrilátero Ferrífero: Cinco décadas de histórias... e novas fronteiras para a mineração de ferro

Dificultam a moagem

| 331

Facilitam a moagem

Figura 11 - Modelo mineralógico para as operações unitárias de moagem de minério de ferro. Fonte:
Queiroz (2008).

Pior para a
Flotação

Melhor para
a Flotação

Goethita

Hematita
Martítica

Quartzo

Hem. Cristais
Compactos
Figura 12 - Modelo mineralógico para as operações unitárias de flotação de minério de ferro. Fonte:
Queiroz (2008).
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transporte ocorra com segurança. Para finos de minério de ferro, este parâmetro pode ser obtido
pelo teste de Proctor/Fagerberg Modificado para Finos de Minério de Ferro (PFD80), um teste de
compactação que consiste em se compactar o minério a uma energia de 27,59 kJ/m³ em diferentes
umidades, sendo o TML a umidade em massa base úmida na qual o minério atinge 80% de saturação. O conhecimento relacionado ao TML se tornou essencial para os embarcadores, e estudos
relacionados ao parâmetro são cada vez mais frequentes. Ferreira (2019) avaliou as relações entre
diversas características dos finos de minério de ferro, incluindo distribuição granulométrica, e
composição mineralógica e química, tendo obtido modelos de previsão do TML com base em
alguns dos parâmetros. Algumas das relações com o TML identificadas pelo estudo dizem respeito
à participação de hidróxidos no minério, como goethita, que tende a elevar o TML, e ao grau de
metamorfismo e deformação do minério, refletido pelo conteúdo de hematita especular/lamelar,
que tende a tornar o TML do minério mais sensível a variações granulométricas. Tais relações
tornam possível compreender a variabilidade do TML dos minérios provenientes das diferentes
áreas do QFe e outras regiões do Brasil, ou mesmo em uma mesma jazida. A Figura 13 apresenta o
gráfico de superfície de um dos modelos obtidos por Ferreira (2019), neste caso relacionando o
TML com logaritmo do parâmetro granulométrico coeficiente de uniformidade (D60/D10) e o
índice de contaminação (IC = soma dos teores de Mn, Al2O3 e PPC), que é diretamente proporcional à participação de hidróxidos no minério. Observa-se que, para um mesmo coeficiente de
uniformidade, quanto maior o índice de contaminação, maior o TML do minério.

Figura 13 - Superfície de modelo de previsão do TML com base no logaritmo do coeficiente de uni
formidade (LnCU) e índice de contaminação (IC). Fonte: Ferreira (2019).
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Além das operações unitárias de tratamento de minérios, foram desenvolvidos modelos para previsibilidade de comportamento dos diferentes produtos do QFe nos processos siderúrgicos. A Figura
14 mostra os principais produtos dos QFe para a indústria siderúrgica e seus respectivos aglomerados.

Figura 14 - Produtos de minérios de ferro do Quadrilátero Ferrífero para a indústria siderúrgica e seus
respectivos aglomerados. Modificado de Ribeiro et al. (2016).

A permeabilidade da carga metálica é um dos principais parâmetros de controle, tanto para o
alto-forno como para a redução direta. Antes de entrarem no forno, os minérios naturais devem ser
aglomerados por processos de sinterização ou pelotização. Os produtos gerados a partir desses processos (Figura 14) são o sínter (irregularmente formado com dimensões entre 18 e 25 mm) e a
pelota (formato esférico, com tamanhos variando de 8 a 18 mm). Devido às características do
alto-forno, a qualidade química requerida para os minérios de ferro tem limites de tolerância mais
amplos para SiO2 e Al2O3. Para garantir a produtividade e segurança na operação do forno, a carga
metálica pode ser composta de granulados, sínter e pelotas em diferentes proporções, de acordo
com parâmetros específicos de qualidade física, química e metalúrgica. Por outro lado, no processo
de redução direta, os limites químicos requeridos para SiO2 e Al2O3 são mais restritos, uma vez que
as reações ocorrem no estado sólido e a segregação de ferro e outros óxidos não é possível. A
carga metálica deste processo pode ser composta de pelotas e / ou minério granulado, desde que a
qualidade seja adequada para redução direta.
Com o objetivo de obter um conhecimento mais profundo de seus concentrados e o efeito de
restrições mineralógicas nos processos de aglomeração e redução, um procedimento de caracterização de minérios foi desenvolvido por empresas produtoras de minérios de ferro do QFe para
comparar as propriedades dos diferentes minérios e correlacionar seus desempenhos. Além dos
parâmetros físicos e químicos adquiridos através de abordagens convencionais, a composição
mineralógica, a morfologia do minério, o tamanho e a porosidade foram os sujeitos de medição
através de um conjunto de técnicas instrumentais. A Figura 15 mostra os métodos analíticos
empregados para caracterização dos produtos de minérios de ferro para previsão das etapas do processo siderúrgico, e a Figura 16 ilustra imagens de elétrons retroespalhados de hematitas, obtidas
de dois tipos de pellet feeds, sendo um formado predominantemente por partículas monocristalinas, e o outro por partículas policristalinas.
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Figura 15 - Métodos analíticos aplicados para caracterização de produtos de minérios de ferro e pre
visibilidade de processos siderúrgicos. Modificado de Ribeiro et al. (2016).

Figura 16- Imagens de elétrons retroespalhados obtidas de 2 pellet feeds: a) predominância de par
tículas monocristalinas. b) predominância de partículas policristalinas. Modificado de
Ribeiro et al. (2016).

5 - Importância econômica do Quadrilátero Ferrífero
O QFe sempre pôde suportar a demanda mundial de aço, contribuindo e impulsionando
também esta demanda. A qualidade e volume das reservas, posição geográfica, logística e desenvolvimento tecnológico possibilitaram a esta região uma posição de destaque na oferta de quase
250 Mt/a de produtos de minérios de ferro, representando aproximadamente 11% da produção
mundial atual. A Figura 17 mostra a evolução da produção de minérios de ferro do QFe, onde, em
5 décadas (1970 a 2010), a produção passou de 40 Mt/a para quase 250 Mt/a.
A Figura 18 mostra a produção mundial por países em 2015, onde a produção do QFe é equivalente à produção da soma de países como Rússia, África do Sul, Suécia e Ucrânia.
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Figura 17- Evolução da produção de minérios de ferro do Quadrilátero Ferrífero. Adaptado de USGS
(2017).

Figura 18 - Produção mundial de minérios de ferro em 2015. Adaptado de USGS (2017).

A produção de minérios de ferro do QFe desempenha papel fundamental para o desenvolvimento econômico, contribuindo com 29% do total de exportações de Minas Gerais. Considerando
também a produção de ferro e aço, o percentual de contribuição aumenta para 55%. Considerando
um total de exportação do Estado de 24,4 bilhões de dólares, os produtos de minério de ferro e aço
do QFe representam um total de 13,4 de bilhões de dólares em exportações, contribuindo assim de
forma decisiva para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A Figura 19 ilustra os percentuais de contribuição por produtos na exportação de Minas Gerais.
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Figura 19 - Contribuição percentual por itens nas exportações de Minas Gerais. Fonte: Adaptado de
Cerqueira e Francisco, 2018.

6 - Desafios e oportunidades na produção de minério de ferro no
Quadrilátero Ferrífero
6.1 - Disposição em barragens, aproveitamento e redução de rejeitos
O elevado volume de produção de minérios de ferro do QFe observada nas últimas cinco
décadas, conforme mostrado na Figura 16, ocasionou também elevado volume de rejeitos dispostos em barragens. Barragens de contenção de rejeitos com alteamentos por jusante, para montante
ou por linha de centro foram os métodos convencionalmente empregados no QFe, sendo estes
modelos ilustrados nas Figuras 20, 21 e 22.

Figura 20 - Modelo de barragens de contenção de rejeitos com alteamentos por jusante (Gomes
2009).
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Figura 21 - Modelo de barragens de contenção de rejeitos com alteamentos para montante (Gomes
2009).

Figura 22 - Modelo de barragens de contenção de rejeitos com alteamentos por linha de centro
(Gomes 2009).

Estudos de desaguamento e empilhamento de rejeitos têm sido realizados desde 2010,
visando à substituição dos modelos convencionais de barragens por disposição em pilhas. O elevado percentual de partículas ultrafinas (menores que 10 µm) presentes nos rejeitos de minérios de
ferro é um desafio a aplicação das tecnologias atuais de desaguamento para obtenção de produtos
de baixa umidade e construção de pilhas. Estima-se atualmente a geração de 80 Mt/a de rejeitos no
QFe, com 20% a 30% de partículas menores que 10 µm. Estudos para recuperação de ferro presentes nas frações ultrafinas dos rejeitos também têm sido realizados, indicando potencial para recuperação de aproximadamente 70% do Fe contido nestas frações, viabilizando assim o desaguamento
e empilhamento dos rejeitos, além de contribuir com aumento dos volumes de produção. A Figura
23 ilustra algumas tecnologias em desenvolvimento para maior desaguamento dos rejeitos obtidos
nas operações de tratamento de minérios, para posterior transporte e empilhamento.
A Figura 24 mostra detalhes do transporte de rejeitos desaguados e posterior empilhamento.
Estudos para aproveitamento de rejeitos como coprodutos também têm sido realizados para
redução da necessidade de barragens convencionais. Os resultados destes estudos indicam que,
após ajustes das qualidades químicas e granulométricas, existe potencial para aplicação de parte
dos rejeitos do QFe como areia para a construção civil. A Figura 25 mostra a foto de rejeito após
ajuste das qualidades químicas e granulométricas para possível aproveitamento na construção civil.
O desenvolvimento de tecnologias de classificação para viabilizar o processamento em umidade natural e a eliminação da necessidade de barragens tem sido realizado junto a fornecedores,
centros de pesquisas e universidades. A Figura 26 ilustra uma das litologias de minério de ferro de
elevada hidratação, com grandes dificuldades para peneiramento a umidade natural, para a qual estão
em desenvolvimento novas tecnologias de peneiramento de elevada aceleração da gravidade (G).
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Filtro prensa

Disposição da pasta

Espessador de pasta

Mistura com rejeito arenoso
Figura 23 - Tecnologias usadas para desaguamento de rejeitos de minérios de ferro. Fonte: Arquivo
Vale S.A. (2018).

Caminhão 775, com 58 ton.

Caminhão 775

Caminhão traçado

Figura 24 - Transporte de rejeitos desaguados e empilhamento. Fonte: Arquivo Vale S.A. (2018).

Os produtos do QFe obtidos a partir de processamento em umidade natural apresentam
menores teores de ferro quando comparados com os produtos obtidos por tradicionais processos de
classificação e concentração a úmido. A blendagem com produtos de elevados teores de ferro, principalmente de Carajás, viabiliza o processamento em umidade natural em algumas minas do QFe.
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Figura 25 - Foto de rejeitos do Quadrilátero Ferrífero obtidos após ajustes químicos e granulométri
cos, com potencial para uso na construção civil como areia. Fonte: Arquivos Vale S.A.
(2018).

Figura 26 - Ilustração de litologia de minério de ferro de elevada hidratação. Fonte: Arquivos Vale
S.A. (2018).
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Rotas e tecnologias de cominuição e concentração a seco para eliminação da disposição de
rejeitos em barragens estão em fase de estudo no QFe. Os resultados obtidos mostram que a
moagem a seco seguida de vários estágios de concentração magnética pode ser empregada como
opção de rota de processo para obtenção de produtos com especificações similares às obtidas pelos
tradicionais processos de moagem e concentração a úmido.

6 - Aproveitamento de itabiritos compactos e contaminados
O QFe possui enormes reservas de itabiritos compactos e itabiritos com elevados teores de
minerais contaminantes, como os itabiritos dolomíticos e os anfibolíticos, os quais não são aproveitados atualmente, devido à elevada necessidade de energia para liberação entre os minerais de
ferro e quartzo e à inexistência de tecnologias para remoção dos minerais contaminantes e obtenção de produtos com qualidades dentro das especificações de mercado. O aproveitamento destes
itabiritos irá contribuir para a manutenção dos volumes de produção do QFe, além de redução na
geração de estéril nas minas.
O estudo e o desenvolvimento de alternativas de cominuição e concentração poderão trazer
ganhos econômicos aos projetos de aproveitamento dos itabiritos compactos do QFe, além de viabilizar o aproveitamento de litologias classificadas atualmente como estéreis.
A Figura 27 ilustra o diagrama aplicado para aproveitamento dos itabiritos compactos e itabiritos contaminados presentes no QFe.

Figura 27 - Diagrama esquemático para aproveitamento de itabiritos compactos e contaminados do
Quadrilátero Ferrífero. Arquivos Vale S.A. (2019).
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1 - Introdução
No Quadrilátero Ferrífero (QFe), são conhecidos vinte e quatro depósitos de bauxita (Figura
1) cujas reservas foram estimadas em 10 milhões de toneladas (Varajão 1988b). Dentre estes, à
exceção do depósito da Serra do Batatal, preservado por dificuldade de acesso, todos os demais
depósitos foram exauridos.
Considerando os fatores geomorfológico e litológico, a análise dos trabalhos elaborados por
diversos autores sobre as jazidas de bauxita mostrou a existência de dois grupos distintos. Um se
refere àqueles que consideram as jazidas formadas à partir de laterização sobre materiais transportados (Fleisher et al. 1968, Fleisher e Oliveira 1969, Pomerene 1964, Varella e Rosales 1977,
Buchi et al. 1983, Varajão 1988a, Varajão et al. 1989a, b), e o outro entende que a laterização se
deu sobre materiais in situ (Vaz 1931, Guimarães e Coelho 1945, Guimarães 1945, Lacourt 1947,
Dorr 1969, Ferreira 1983, Moore 1969, Maxwell 1972, Varajão 1988b, Varajão et al. 1989c, Boulangé et al. 1997).

Figura 1 - Localização dos depósitos de bauxita no Quadrilátero Ferrífero. Os números representam
os depósitos listados no Quadro 1. (vide capítulo 2, página 74).
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1.1 – Protominério transportado
Segundo Fleisher et al. (1968), embora a maioria dos depósitos tenha como substrato o grupo
Itabira, e mesmo que associados a paleoplanos, parece não haver preferência por um determinado
ciclo de erosão, pois são encontrados em quatro valores modais distintos (959 m, 1250 m, 1400 m
e 1500 m). Para estes autores, tal fato sugere que os depósitos sejam transportados.
Fleisher e Oliveira (1969) ressaltam a associação dos depósitos de bauxita aos paleoplanos e
afirmam que o minério não revela a natureza da rocha sotoposta e nunca é encontrado associado à
rocha fresca. Para estes autores, o perfil de bauxita de Vargem dos Óculos foi interpretado à luz da
teoria da biorresistasia, erosão e deposição sob clima árido (Erhart 1967). Entretanto, considerando
a associação das jazidas com o grupo Itabira, sugeriram que os dolomitos da formação Gandarela
condicionaram a deposição da bauxita através de armadilhas cársticas. Mas, como não observaram
evidências de uma evolução in situ, optaram por um protominério transportado, oriundo do retrabalhamento de antigos perfis lateríticos formados a partir de rochas básicas e ultrabásicas do embasamento pré-Minas, em decorrência do alto teor em Fe2O3 e TiO2 e baixo teor em SiO2. Para Pomerene (1964), a jazida de Vargem dos Óculos deriva de depósitos lacustres de preenchimentos de
vales, localmente bauxitizados. Esta mesma origem foi sugerida para a jazida de Conta História
(Varella e Rosales 1977, Buchi et al. 1983) e Arataca.
Estudos mais recentes, a partir do final da década de 1980 (Varajão 1988a, Varajão 1988b,
Varajão et al. 1989a, b, c) nos diferentes depósitos do QFe, baseados nas características macromorfológicas, mineralógicas, químicas e micromorfológicas, mostraram uma origem a partir de protominério transportado somente para a jazida Vargem dos Óculos, na qual Varajão (1988a) demonstrou evidências de um protominério coluvionar a partir dos perfis lateríticos circundantes; tal como
inicialmente sugerido por Fleischer e Oliveira (1969).

1.2 – Protominério in situ
A origem in situ foi sugerida por muitos autores como evolução por laterização de filitos e
dolomitos argilosos (Vaz 1931, Guimarães e Coelho 1945, Guimarães 1945, Lacourt 1947, Dorr
1969) e vulcânicas ácidas (Ferreira 1983) para a jazida do Morro do Cruzeiro. A mesma evolução a
partir de metapelitos foi sugerida para as ocorrências no Platô da Lagoa Grande (Quadrícula Conceição do Rio Acima) por Moore (1969) e Maxwell (1972), ou a partir de rochas ultramáficas
(Maxwell 1972).
Estudos comparativos mais recentes (Varajão 1988b), englobando todas as jazidas do QFe,
baseados nas suas características macromorfológicas, mineralógicas, químicas e micromorfológicas, revelaram uma nítida associação preferencial dos depósitos com filitos dolomíticos do
grupo Itabira (17 depósitos) e, secundariamente, com os grupos Piracicaba (3 depósitos), Nova
Lima (1 depósito) e com os sedimentos cenozoicos Formação Chapada de Canga (3 depósitos),
Quadro 1.
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2 – Caracterização das jazidas de bauxita
2.1 – Contexto geomorfológico
Varajão (1988b) mostrou que a distribuição das jazidas tem preferência por determinados
níveis altimétricos (950 m, 1200 m, 1350 m e 1500 m, Figura 2, Quadro 1), analogamente aos
níveis sugeridos por Fleischer e Oliveira (1969), entretanto, não há relação direta entre os níveis
altimétricos e superfícies de aplainamento (Varajão 1991).
Morfologicamente, as jazidas se encontram associadas a três unidades distintas: platô, (jazidas 6,12,13,17,18,19 e 23 da Figura 1 e Quadro 1), depressão (jazidas 3 e 4 da Figura 1 e Quadro 1)
Quadro 1 - Depósitos de Bauxita do QFe , tipo de substrato e altitude. Os números se referem à loca
lização dos depósitos na figura 1.

JAZIDA

SUBSTRATO

ALTITUDE (m)

1- Casa de Pedra

Grupo Itabira

1350

2 – Serra da Bandeira

Grupo Itabira

1500

3- Jardim Canadá

Grupo Itabira

1350

4 – Vargem dos Óculos

Grupo Itabira

1350

5 – Fazenda do Lopes

Grupo Itabira

1510

6 - Maquiné

Grupo Itabira

1600

7 - Gandarela

Grupo Itabira

1640

8 – Vigário da Vara

Grupo Itabira

1510

9 – Fazenda da Vargem

Grupo Itabira

1180

10 – Dois Irmãos

Grupo Itabira

950

11 – Fazenda do Sapé

Grupo Itabira

830

12 - Faria

Formação Chapada de Canga

920

13 - Macaquinho

Formação Chapada de Canga

920

14 - Fazendão

Grupo Itabira

890

15 – Morro da Arataca

Grupo Piracicaba

950

16 – Morro do Fraga

Grupo Itabira

1020

17 – Cata Preta

Formação Chapada de Canga

930

18 - Batatal

Grupo Itabira

1840

19 – Conta História

Grupo Itabira

1550

20 – Serra do Antônio Pereira

Grupo Itabira

1220

21 – Serra da Brígida

Grupo Itabira

1480

22- Monjolo

Grupo Nova Lima

1070

23 – Morro do Cruzeiro

Grupo Piracicaba

1220

24 - Tesoureiro

Grupo Piracicaba

1400
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e vertente (as 15 jazidas restantes da Figura 1 e Quadro 1). As de vertente se localizam entre as
partes média e alta das vertentes que constituem o reverso (dip slope) das abas dos sinclinais e
anticlinais, preferencialmente mais próximas da alta vertente ou nas vertentes suavizadas das
superfícies cimeiras. A jazida de Vargem dos Óculos se localiza na calha do sinclinal da Moeda,
em uma bacia tipo graben (Lipski 2001, Lipski et al. 2001), formada por eventos tectônicos no
Oligoceno (Riccomini et al. 2004), onde ocorreu a deposição de sedimentos lateríticos (Varajão
1988a, Varajão et al. 1989a, b.), corroborando, em parte, as observações de Johnson (1962),
Wallace (1965) e Fleisher & Oliveira (1969).

Figura 2 - Distribuição das jazidas de bauxita do QFe segundo a altitude. Os números se referem aos
24 depósitos localizados na Figura 1.

2.2 – Fácies estruturais
A caracterização das jazidas de bauxita do QFe, com base nas suas fácies estruturais, foi elaborada por Varajão (1988a, b), Varajão et al. (1989c), segundo os preceitos propostos por Bocquier et
al. (1983). Quatro principais fácies foram definidas: maciça, pseudo-brechoide, nodular e solo. A
fácies maciça foi subdividida em três tipos: fácies bauxita maciça, fácies alumino-ferruginosa maciça
e fácies ferro-aluminosa maciça, sendo somente as duas primeiras consideradas como minério.
O grupamento das jazidas, correlacionando as diferentes fácies apresentadas, levou a elaboração de um perfil esquemático representativo das mesmas, formado na base por uma fácies bauxí-
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tica maciça ou em estado inicial de degradação, representada pela fácies pseudo-brechoide,
uma parte intermediária constituída pela fácies nodular e no topo o solo com nódulos de bauxita
(Figura 3) Esta última unidade eventualmente encontra-se ausente ou substituída por uma couraça
ferro-aluminosa.

Figura 3 - Caracterização das jazidas de Bauxita do QFe, segundo suas fácies estruturais. I: Morro
do Fraga; II: Fazenda do Lopes, Fazendão, Morro da Arataca, Fazenda da Vargem; III:
Cata Preta, Tesoureiro, Jardim Canadá, Serra da Brígida, Serra Antônio Pereira; IV: Maca
quinho; V: Fazenda do Sapé, Dois Irmãos, Monjolo, Vigário da Vara; VI: Vargem dos
Óculos, Batatal; VII: Morro do Cruzeiro, Conta História.

2.3 – Composição mineralógica e química
A análise da composição mineralógica das jazidas de bauxita revela a presença majoritária de
gibbsita, seguido pelos minerais caulinita, goethita, hematita e anatásio, em proporções relativas
variáveis.
Com relação à composição química, os teores médios dos seus principais elementos como
Al2O3, Fe2O3, TiO2 e SiO2, são semelhantes nos diferentes depósitos, sendo, respectivamente,
45,4%, 25,0%, 2,3% e 1,3%. Entretanto, deve-se ressaltar duas exceções importantes: uma relacionada às duas jazidas de depressão, Vargem dos Óculos (Figura 7) e a baixa vertente da Jazida do
Fraga (Figura 4) e, a outra, relacionada às jazidas sobre sedimentos cenozoicos, Faria e Macaqui-
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nho (Figura 5). Nas duas primeiras, Vargem dos Óculos e Fraga, os valores mais elevados em
Al2O3 (56%) e TiO2 (4%) e, mais baixos em Fe2O3, se devem à concentração relativa devido a
mecanismos de deferruginização (Varajão 1988a, b). Nas jazidas Faria e Macaquinho, teores mais
elevados em SiO2 total (7%), devido à alta concentração em quartzo decorrente da origem sedimentar do protominério (Varajão 1988b).

3 – Descrição de algumas jazidas-tipo
Uma visão das características macromorfológicas e micromorfológicas das jazidas do QFe
em função da sua relação com as unidades morfológicas pode ser representada por 3 depósitos:
Morro do Fraga (vertente e depressão, Figura 4), Vargem dos Óculos (depressão) e Macaquinho
(platô).

3.1 – Jazida Morro do Fraga
Localizada no leste do QFe, a cerca de 7 km do distrito de Santa Rita Durão, município de
Mariana, a jazida do Fraga, foi totalmente exaurida, ocorrendo atualmente no local a mina de
Fábrica Nova (Figura 4B). Morfologicamente foi caracterizada (Varajão 1988b) como um hog
back arqueado, preservado por erosão diferencial devido à presença da formação ferrífera e de
couraças alumino-ferruginosas desenvolvidas no seu reverso. Segundo sua posição na encosta,
dois perfis-tipo foram distinguidos (Varajão 1988b, Varajão et al. 1989c): um representativo da alta
e média vertente (Figura 4A, topossequência AB) e o segundo da baixa vertente ou depressão
(Figura 4A).
A topossequência da vertente (Figura 4A, 4C) mostrou, da base para o topo, as fácies estruturais: bauxita maciça, bauxita friável, bauxita alumino-ferruginosa, nodular e solo com nódulos de
gibbsita.

3.1.1 – Fácies bauxita maciça
Constitui uma fácies homogênea, consistência dura, de cor marrom avermelhada (10R 4/6,
segundo Munsell color), porosa a vacuolar (Figura 5A), com uma espessura média de 4 m e 8 m,
respectivamente, na alta e média vertente. Os poros, na proporção de 10%, tamanhos variados (1
mm a menos que 5 mm) e distribuição aleatória, são preenchidos por um material argilomorfo
marrom-escuro (10R 3/4, segundo Munsell color), produto de acumulação absoluta oriundo das
partes altas do perfil. Localmente, a porosidade é mais acentuada, o que confere a esta fácies um
caráter mais friável.
Microscopicamente (Figura 5B) apresenta uma micromassa vermelho-escuro (10R 3/6,
segundo Munsell color) com uma fábrica indiferenciada que se transforma, por deferruginização,
em uma micromassa vermelho-claro (10R 5/6, segundo Munsell color) com separações ligeiramente nodulares, de composição hematita e gibbsita. Material grosseiro (0,2 mm a 0,8 mm), é formado por grãos de quartzo (menos que 1%) com feições de dissolução e minerais opacos (menos
que 1%). Vazios são parcialmente ou totalmente preenchidos por gibbsita.
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Figura 4 - A: Vista parcial da Jazida do Fraga (1983). B: Imagem de satélite Google Earth, agosto
2019, da Mina Fábrica Nova. C: Distribuição das fácies estruturais da Jazida do Fraga ao
longo da topossequência AB (Varajão 1988).

A passagem da fácies maciça para a fácies friável é gradacional e caracterizada por um
importante crescimento (30% a 60%) nos poros em tamanho e densidade, isolando partes da fácies
bauxita maciça. Esta passagem é acompanhada da transformação hematita/goethita, com aumento
no teor em alumínio, representado pela predominância em gibbsita, anatásio e hidróxidos de ferro,
este último, por acumulação absoluta.

3.1.2 – Fácies bauxita friável
Constitui uma fácies homogênea, porosa e vacuolar, formada por fragmentos de material
argilomorfo marrom-escuro (10R 3/6, segundo Munsell color, Figura 5C).
Microscopicamente é formada por nódulos (35%) envolvidos por cristalárias de gibbsita
(50%) e poros (Figura 5D). Os nódulos, predominantemente (70%) são formados por material
semelhante ao das cavidades da fácies sotoposta e secundariamente por partes da fácies bauxita
maciça propriamente dita.
As feições pedológicas, representadas por cutãs de iluviação e cristalárias de gibbsita, sugerem que esta fácies resulta da degradação da fácies maciça que leva à remobilização do ferro e alumínio e sua redistribuição, formando nódulos ferruginosos (Bocquier et al. 1983) envolvidos por
cristalárias de gibbsita.
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O contato desta fácies com a superior maciça alumino-ferruginosa é brusco, sendo que, ao
nível da topossequência (Figura 2), é irregular, formando raízes da fácies superior.

3.1.3 – Fácies maciça alumino-ferruginosa
A fácies maciça alumino-ferruginosa é heterogênea, de consistência dura, localmente porosa
a vacuolar (Figura 5E). Apresenta partes marrom-avermelhado (10R 4/6, segundo Munsell color),
de porosidade incipiente, com manchas amarelas, subordinadamente, manchas vermelho-escuro e
partes marrom-escuro mais friáveis e porosas.
Ao microscópio (Figura 5F) apresenta um fundo matricial alumino-ferruginoso que mostra
uma evolução deferruginizante, caracterizada pela passagem de uma micromassa vermelha-escura
para tonalidades mais claras, caracterizadas pelo aumento da relação goethita/hematita, culminando com a formação de nódulos amarelos. Estas variações da micromassa se relacionam às da
fácies basal (bauxita maciça), entretanto não mostram filiação com a fácies sotoposta (friável),
sugerindo uma evolução descontínua no perfil. Este fato, aliado a uma possível filiação desta fácies
com a bauxita maciça da base, permite inferir que a fácies friável foi gerada a partir da degradação
interna do perfil, analogamente ao definido por Leprun (1977).

3.1.4 – Fácies nodular
Esta fácies é formada por nódulos (80%) arredondados aluminoferruginosos, marrom-avermelhado, de forma e tamanho irrregulares, envolvidos por uma matriz síltico-argilosa marromavermelhado (7.5R 4/6, segundo Munsell color). O contato basal com a fácies maciça aluminoferruginosa é gradacional e caracterizado pelo aumento gradativo no processo de nodulação, um
enriquecimento relativo em alumínio e um empobrecimento em ferro.
Microscopicamente, os nódulos apresentam internamente as mesmas características da fácies
sotoposta.
O perfil da parte baixa da vertente mostrou características distintas das observadas na alta e
média vertente. Da base para o topo foram identificadas as fácies: bauxita maciça mosqueada
(Figura 6), bauxita com lamelas ferruginosas, capeadas, seja por um horizonte nodular, seja por
uma couraça maciça lamelar ferruginosa ou seja por uma couraça maciça mosqueada ferruginosa.
O estudo micromorfológico mostrou um processo de deferruginização da base para o topo, associado com um aumento no teor de alumínio e titânio. Esta deferruginização pode ser explicada
pela sua posição topográfica de baixa vertente, onde um impedimento da drenagem propiciou condições redutoras, facilitando a migração do ferro.

3.2 – Jazida Vargem dos Óculos
A jazida de bauxita de Vargem dos Óculos (Figura 1) se localiza no sinclinal da Moeda, ao
lado da jazida de caulinita de Vargem dos Óculos. Os perfis de ambos os depósitos são similares,
as diferenças se referem às espessuras das diferentes fácies.
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Figura 5 - Características macromorfológicas (A, C e E) e micromorfológicas (B, D e F) das fácies
estruturais da Jazida do Fraga.

Figura 6 - Característica macromorfológica (A) e micromorfológica (B) da fácies bauxita maciça mos
queada da baixa vertente da Jazida do Fraga.
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A unidade inferior argilosa, bastante expressiva na jazida de caulinita, não se encontra bem
desenvolvida na de bauxita. Em contrapartida, a fácies bauxita maciça (Figura 7), que pode
atingir 3 m na jazida de bauxita, corresponde apenas a um delgado horizonte de nódulos
alumino-ferruginosos embebidos numa matriz caulinítica-gibbsítica. Esta fácies bauxita, na
jazida de bauxita mostra nódulos reliquiais de uma antiga couraça alumino-ferruginosa, evidenciando um processo de deferruginização, chegando à ressilicificação, como observado na jazida
de caulinita. Os nódulos variam de vermelho-escuro, constituídos de hematita e gibbsita, a
vermelho-amarelado, compostos de gibbsita, goethita e hematita, e podem apresentar um córtex
goethítico-gibbsítico.

Figura 7 - A: Vista parcial da jazida de Bauxita de Vargem dos Óculos (1983) mostrando a fácies
bauxítica. B: Feições de deferruginização da fácies bauxítica. C: Detalhe das penetrações
das feições de deferruginização. D: Fotomicrografia mostrando as regiões deferruginiza
das invadindo as regiões feruginizadas.
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3.3 - Jazida Macaquinho
Localizada no extremo leste do QFe (Figuras 1 e 8), a 11 km do distrito de Santa Rita Durão,
município de Mariana, a jazida Macaquinho encontra-se sobre a Chapada do Canga. Trata-se de
um extenso platô recoberto por couraça alumino-ferruginosa, formada a partir de sedimentos da
Formação Chapada de Canga (Sant’Anna 1994). A jazida é constituída por um corpo de minério
uniforme, seja quanto à espessura (6 m), quanto à distribuição das suas fácies estruturais, sendo da
base para o topo: pseudobrechoide/friável, maciça alumino-ferruginosa e nodular (Figura 3).
O carácter granular apresentado por suas fácies estruturais, juntamente com as suas características químicas e mineralógicas, no que se refere ao elevado teor em SiO2 relacionado à presença
de quartzo, faz desta ocorrência um depósito conspícuo, se comparado aos outros depósitos do
QFe, reforçando sua origem a partir de sedimentos. Segundo Sant’Anna (1994), a Formação Chapada de Canga recobre parcialmente os sedimentos da Formação Fonseca, de idade Neo-Eoceno a
Oligoceno (Lima e Salard-Cheboldaeff 1981, Maizatto 1997, 2001). Considerando que as relações
estratigráficas indicam que a Formação Chapada de Canga é mais jovem que a Formação Fonseca,
e considerando os dois períodos globais de bauxitização (Eoceno e Mioceno; Tardy et al. 1991),
podemos concluir que a formação da jazidas de bauxita da Chapada de Canga (Macaquinho, Faria
e Cata Preta) ocorreu durante o Mioceno.

Figura 8 - Vista parcial da Jazida de bauxita Macaquinho (1983). Ao fundo, vista parcial do flanco
leste da Serra do Caraça (Varajão 1988).
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4 – Implicações das fácies estruturais das bauxitas na prospecção
mineral
O estudo macromorfológico, micromorfológico, mineralógico e químico das fácies estruturais revelou a filiação entre elas, evidenciando que as fácies superficiais decorrem de transformações pedogenéticas progressivas (degradações) em direção ao topo do perfil, a partir da fácies
maciça primária. Tal fato tem importante implicação na prospecção de novas jazidas de bauxita.
Durante a fase de prospecção, a presença de couraças alumino-ferruginosas e nódulos bauxíticos exige investigações mais apuradas a fim de verificar a existência de fácies brechoide e/ou
maciça sotopostas. Tal fato deve ser igualmente considerado quando da utilização de prospecção
por meio de sensoriamento remoto em áreas de cobertura vegetal rala.
Na Serra do Maquiné (Sinclinal do Gandarela), Varajão (1988b) e Meneses & Varajão
(1991), apresentaram um estudo comparativo entre o mapa geológico (1:25.000), a interpretação
de fotografias aéreas (1:60.000) e o processamento de imagens Landsat-TM4 (Figura 9). Esses
autores demonstraram que, através da utilização de diferentes recursos na prospecção de ocorrências de corpos bauxíticos, foi possível mapear as formações superficiais mais comuns no topo da
Serra de Maquiné: couraça ferruginosa (canga), solo ferruginoso com nódulos de canga, couraça
aluminosa (bauxita maciça), solo com nódulos de bauxita (Figura 10).
Comparando-se as imagens das figuras 9 e 10, verifica-se que, através da interpretação de
fotografias aéreas, podem-se delimitar as áreas de couraça ferruginosa. Entretanto, a interpretação
da imagem composição colorida das componentes principais possibilitou também a separação das
áreas com potencial para corpos bauxíticos (bauxita e solo com nódulos de bauxita) e evidenciou
que estes alvos apresentam áreas maiores que as representadas no mapa de campo.

5 – A idade das bauxitas do Quadrilátero Ferrífero
A idade das bauxitas do Quadrilátero Ferrífero durante muitos anos foi balizada por analogia
com as idades relativas dos depósitos mundiais; assim sendo, Varajão (1988b) estimou o Eoceno
como idade máxima para os depósitos do QFe. Posteriormente, Varajão et al. (1989c) e Boulangé
et al. (1997) consideraram que os depósitos associados à Superfície Pós-Gondwana seriam do
Eoceno, e aqueles associados à Superfície Sul-americana (900-1000m) poderiam ter-se desenvolvido até o Plioceno, durante a incisão Velhas.
Varajão et al. (2009) definiram o Mioceno como idade de bauxitização para os depósitos da
superfície Sul-americana, baseado nos dados das jazidas de Faria e Macaquinho. Estes sedimentos
foram alçados tectonicamente no Oligoceno (Sant’Anna et al. 1997), sendo posteriormente bauxitizados, sob as condições úmidas e quentes do Mioceno. A interpretação inicial de idade eocênica
para os depósitos da Superfície Pós-Gondwana foi corroborada por Tardy et al. (1991). Estudos
geocronológicos mais recentes nas couraças do QFe (Spier et al. 2006, Monteiro et al. 2014,
Vasconcelos et al. 2018), em diferentes superfícies de aplainamento, confirmaram estas idades
(Eoceno e Mioceno) como os principais períodos de formação das couraças ferruginosas (canga) e
aluminosa (bauxita).
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Figura 9 - (A) Fotografia aérea oblíqua do topo da Serra do Maquiné (cedida pela MBR, atualmente
encampada pela VALE S.A.); (B) Mapas do topo da Serra do Maquiné, contendo o mapa
geológico das formações superficiais; Interpretação de fotografias aéreas 1:60.000 (C), Inter
pretação da imagem composição colorida de divisão de bandas (D) e; Interpretação da
imagem composição colorida das Componentes Principais de imagens Landsat-TM4 (E).
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Figura 10 - Formações superficiais ocorrentes no topo da Serra do Maquiné: (A) Couraça ferruginosa
(Canga); (B) Couraça aluminosa maciça (Bauxita); (C) Solo aluminoso contendo blocos e
nódulos de bauxita; (D) Solo ferruginoso contendo nódulos de canga e nódulos esparsos
de bauxita.
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Introdução
As mineralizações de topázio imperial da região de Ouro Preto, no Quadrilátero Ferrífero
(QFe), se subordinam às litologias e estruturas características do contexto geológico local, ou
seja, relaciona-se a zonas falhadas nos filitos, quartzitos e mármores, todos dolomíticos, principalmente do Grupo Piracicaba, do Supergrupo Minas, numa região clássica por suas ocorrências
de ouro, ferro, manganês, bauxita, euclásio e diamante, ambos em menor escala, além do
topázio imperial.
Levando-se em conta que o QFe é uma das áreas pré-cambrianas mais importantes do Brasil,
pelas suas mineralizações de ouro e ferro, não se pode deixar de destacar a importância das jazidas
de topázio imperial, um dos minerais-gemas apreciados no comércio nacional e internacional.
Gemas de boa qualidade, transparentes e de cor conhaque acentuada, podem alcançar a cifra de
US$ 1,000.00 o quilate (um quilate, símbolo ct, equivale a dois décimos de grama), competindo
com outras gemas.
O número de trabalhos publicados sobre o topázio imperial da região de Ouro Preto não
ultrapassa a poucas dezenas. Uma característica marcante desses trabalhos é que todos se dedicam
apenas aos aspectos da geologia regional, principalmente problemas de estratigrafia, tectônica e
geocronologia, não indo além da descrição petrográfica e de comentários sobre a gênese (pegmatítica ou metamórfica), sem, contudo, acrescentar dados mineralógicos e químicos das litologias e
do referido mineral-gema. Talvez um dos grandes problemas seja a complexidade das litologias e
estruturas presentes no QFe; além disso, o alto grau de intemperismo presente nas rochas encaixantes do referido mineral dificulta a interpretação genética.
No Brasil, o topázio imperial ocorre somente na região de Ouro Preto. Outras ocorrências
encontram-se na Sibéria, cujas jazidas estão praticamente exauridas, e no Paquistão (Sauer 1982,
Gübelin et al. 1986). O grande diferencial do Brasil, em relação aos outros países, é que aqui o
topázio imperial ocorre em rochas muito intemperizadas, fato que facilita a sua extração e aumenta
a rentabilidade desse empreendimento.
Não se pode deixar de levar em conta outro fator importante que é a localização das mineralizações do topázio da região de Ouro Preto. Todas as jazidas e/ou ocorrências estão localizadas
num raio relativamente restrito e pequeno, onde seu acesso se faz, na maioria das vezes, por rodovias pavimentadas ou por estradas de terra em bom estado de conservação.

Localização e vias de acesso
As várias jazidas e/ou ocorrências de topázio imperial estão localizadas no centro-sudeste do
estado de Minas Gerais, aproximadamente a 96km a sudeste da capital mineira, Belo Horizonte,
nos arredores da cidade de Ouro Preto. A área mineralizada possui uma superfície de, aproximadamente, 750 km2, compreendida entre os paralelos 20o18’S e 20o28’S e os meridianos 43o24’O e
43o47’O.
A cidade de Ouro Preto pode ser alcançada pelo acesso principal, a partir de Belo Horizonte, pelas rodovias pavimentadas BR-040 (Rio de Janeiro a Belo Horizonte) até o quilômetro
28, de onde inicia-se, à esquerda, a BR-356 (dos Inconfidentes), passando-se pela cidade de
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Itabirito. As jazidas e/ou ocorrências mais próximas à Ouro Preto (Vermelhão e JJC - José Joaquim e Celso, proprietários da lavra), distam cerca de 4km do centro urbano, nas vizinhanças da
fábrica Hindalco (antiga fábrica da Alcan), no bairro de Saramenha de Baixo. Estas lavras
podem ser vistas da Escola de Minas (Universidade Federal de Ouro Preto), localizada no centro
da cidade (Figura 1). A lavra JJC é, supostamente, uma continuação do veio mineralizado do
Vermelhão, sendo explotada nos moldes de outros garimpos brasileiros. Outra jazida, a de Antônio Pereira, localizada a nordeste no distrito homônimo de Ouro Preto, é alcançada pela rodovia
que liga Ouro Preto a Mariana e depois pela estrada que liga esta última cidade à Mineração
Samarco, ambas asfaltadas. A referida jazida situa-se na margem desta estrada ao lado do
povoado de Antônio Pereira. A jazida do Capão do Lana, outra importante mineração, dista,
aproximadamente, 12km pela Rodovia dos Inconfidentes até alcançar a Mineração Bemil, perto
do viaduto do Funil, onde há uma estrada pavimentada até o vilarejo de Rodrigo Silva a mais ou
menos 7km, e até a Mina do Capão tem-se que percorrer mais uns 4km, em estrada de chão. As
demais jazidas e/ou ocorrências são atingidas também pela Rodovia dos Inconfidentes e estradas
de terra, em bom estado, que ligam os distritos de Rodrigo Silva e Dom Bosco a Ouro Preto,
seguindo-se após estes vilarejos, por meio de pequenas e tortuosas estradas de terra até as lavras
ou garimpos de topázios (Figura 2).

Figura 1 - Vista a partir da Escola de Minas, no centro da cidade de Ouro Preto, da área da jazida de
topázio imperial do Vermelhão (Gandini 1994).
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Figura 2 - Mapa de localização das principais jazidas e/ou ocorrências de topázio imperial da região
de Ouro Preto (modificado Almeida 2004).

Mineralogia e Geologia
Quanto ao estudo mineralógico do topázio, os resultados mais significativos estão relacionados a seguir. Os cristais de topázio possuem colorações variando do amarelo-claro ao
avermelhado, passando pelo laranja e róseo, apresentando todos os matizes dessas tonalidades. Com menor frequência, ocorrem topázios incolores e esverdeados na região de Dom
Bosco. O hábito é sempre prismático, podendo haver uma variação no número de prismas e
bipirâmides. Quanto às inclusões cristalinas identificadas por difração de raios X, EDS e
MEV, provavelmente, inclusões protogenéticas, são: quartzo, hematita/ilmenita, mica, carbonatos (dolomita/ankerita), rutilo, tremolita, apatita, cloritoide, euclásio e o próprio topázio,
sendo mais abundantes as quatro primeiras. Minerais como a tremolita, apatita e o cloritoide
não foram observados na associação presente nos veios estudados. Parecem ocorrer apenas
nas rochas encaixantes, tendo sido, portanto, englobados no topázio como minerais
ocasionais. As relações texturais observadas nos veios mineralizados, destacando-se a presença de inclusões de topázio em cristais da mesma espécie, são indicativas de sua cristalização em mais de uma etapa. Como inclusões epigenéticas, foram identificados óxidos e hidróxidos, provavelmente de ferro e/ou manganês, presentes nas fraturas não cicatrizadas nos
cristais de topázio.
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Comumente, as dimensões do topázio variam entre milímetros a alguns centímetros, e
mesmo alguns decímetros. Um topázio imperial de 504g descrito por Cassedanne (1989) constitui,
talvez, o maior cristal encontrado até hoje no distrito de Rodrigo Silva, na região de Ouro Preto.
Em Antônio Pereira, também foi achado um exemplar pesando 180g com 13cm de comprimento, e
que se encontra em exposição no Museu de Ciência e Técnica, Setor de Mineralogia I, da Escola
de Minas, UFOP. Outro de aproximadamente 13cm foi encontrado em Saramenha, sendo este
biterminado (Cassedanne 1989). Outra citação desse mesmo autor, refere-se a um cristal com mais
de 30cm de comprimento por 10cm de diâmetro achado nas imediações de Ouro Preto.
O topázio pode altera-se em muscovita [KAl2(AlSi3O10)(OH)2], margarita [CaAl2(Al2Si2O10)
(OH)2], fluorita [CaF2], mullita [Al4+2xSi2-2xO10-x, x ~ 0,4] e caolinita [Al2(Si2O5)(OH)4] (Deer et al.
1982). Segundo Knecht (1958), os cristais de topázio de Ouro Preto (Morro do Caxambu) apresentam um estágio inicial de alteração, atestado por finíssimas fendas irregulares preenchidas por
nacrita [Al2Si2O5(OH)4]. Na parte externa dos cristais, estes não exibem qualquer grau de alteração
intempérica.
De um modo geral, o topázio apresenta um grande número de inclusões fluidas primárias
e pseudo-secundárias, predominantemente bifásicas à temperatura ambiente, as quais possuem
orientações e morfologias variáveis, podendo constituir desde canalículos, de contornos regulares, até cavidades bastante irregulares. Em alguns casos possuem minerais aprisionados acidentalmente junto às inclusões fluidas, identificados, por meio de microscópio petrográfico,
apenas como fases isótropas e anisótropas.
A Tabela 1 contém um resumo das principais propriedades físicas e geológicas do topázio.
Sob o aspecto geológico, Petricorena (1989), associou o topázio a depósitos hidrotermais de
um modo geral. Segundo Rosenberg (1967), a gênese do topázio também pode ser interpretada
com base na razão OH-/F-. Para os topázios ricos em flúor [razão OH-/F- baixa], estes estariam
ligados às cavidades riolíticas, enquanto os ricos em hidroxilas [razão OH-/F- alta], a pegmatitos e
a greisens. Segundo Foord et al. (1988), os topázios ricos em hidroxila estariam ligados a veios
hidrotermais. Para os cristais de topázio da região de Ouro Preto essa relação é de, aproxi
madamente, ±5% de OH- e ±15% de F-, sendo ricos em OH-.
Nas mineralizações da região de Ouro Preto, o topázio ocorre em veios hidrotermais centimétricos e descontínuos ou em geodos decimétricos, que não apresentam uma direção preferencial
(Ferreira 1987, 1991), compostos por concentrações variáveis de quartzo e dolomita, podendo
conter, ainda, hematita (especularita), muscovita, rutilo e florencita (Ferreira 1991, Gandini 1994).
A maioria dos veios e geodos encontram-se caolinizados ou transformados num material proveniente da decomposição de carbonatos, denominado pelos garimpeiros de “borra de café”.

Distribuição mundial
As várias jazidas e/ou ocorrências de topázio imperial da região de Ouro Preto, quase todas a
sudoeste do centro histórico desta cidade, são conhecidas na literatura desde o início do século
XVIII. Apesar do caráter único desses depósitos, do potencial considerável verificado no decorrer
desses anos, e da alta qualidade gemológica desse mineral-gema, os trabalhos focalizando a gênese
são relativamente escassos, e os poucos existentes, são controvertidos, tais como as encontradas
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Tabela 1 - Dados cristalográficos, mineralógicas e geológicos do topázio, modificada de Gandini (1994).
C L

Simetria

ortorrômbico, classe mmm, grupo espacial Pbnm

R O

Hábito

prismático com terminações multifacetadas, muitas vezes exibindo 8 lados

I

G

em seção transversal, com estriações ao longo do eixo c. Na forma de

S R

agregados colunares ou fibrosos recebe o nome vulgar de picnita.

T A

Cela unitária

ao=4.641-4.666Å; bo=8.783-8.836Å; co=8.373-8.400Å; V=340±0,05Å3; Z=4

A F.

Principais reflexões (RX)

2.937Å (100); 3.195Å (65); 3.693Å (60)

Q

Fórmula

Al2SiO4(F,OH)2 - nesossilicato

U

Ligação

iônica-covalente

Í

Relação OH-/F- variável

até 1:3 - topázio rico em OH>F- implica em >d, >2VZ, <bo e <I.R., para >OH- as relações são inversas

I

Solubilidade

fracamente atacado por H2SO4

C.

Calcinação

passa para sillimanita

M

Fusibilidade

infusível

E

Tenacidade

quebradiço

C

Fratura

irregular a conchoidal (assimétrica)

Â

Clivagem

pinacoidal basal perfeita {001}

N

Traço

branco

I

Dureza relativa

8,0 (Mohs); 304 (Brinell)

C.

Densidade relativa

3,4 a 3,6

Brilho

vítreo, nacarado nos planos de clivagem

Diafaneidade

transparente a translúcido

Cores/nuances

incolor, azul-claro a médio, verde-claro, amarelo-claro a escuro, laranja a

M
I

M

N
E
R
A
L
Ó

marrom e rosa a violeta/avermelhado
G

Ó

Dados ópticos

P
I

T

C

A

nX = 1.606 - 1.635, nY = 1.609 - 1.637, nZ = 1.616 - 1.644, B = 0,008 a 0,011;
2VZ = 44 a 68o; X = a, Y = b, Z = c; p.e.o. (010); r>v

Pleocroísmo

amarelo (distinto) - amarelo limão, mel e palha

I

vermelho (forte) - vermelho escuro, amarelo e vermelho rosado

C

róseo (distinto) - incolor, róseo pálido e róseo

A

verde (distinto) - verde pálido, verde-azul claro e branco esverdeado

S

azul (fraco) - azul claro, róseo e incolor

S

Espectro de absorção

6820Å (topázio rosa tratado termicamente)

Luminescência

incolor e azul - fluorescência fraca em O.L. (ondas longas)

(luz ultravioleta)

(amarelo esverdeado)
laranja e rosa - fluorescência forte em O.L. e O.C. (ondas curtas)

G G

Ocorrência

jazidas primárias: rochas ígneas ácidas, pegmatitos graníticos, veio de quartzo

E I

de alta temperatura, cavidades de granitos e riolítos, greisen - (origem

O C

pneumatolítica e hidrotermal)

L O
Ó S
\
Fontes

jazidas secundárias: aluviões e colúvios
Paragênese

quartzo, cassiterita, turmalina, microclínio, albita, muscovita ou zinnwaldita,
berilo, apatita e fluorita

Betekhtin s.d., Roubault 1963, Rosenberg 1967, Roberts et al. 1974, Mauriño 1976, Hurlbut Jr & Switzer 1979, Tröger 1979,
Webster 1980, Deer et al. 1982, Schumann 2002, Klein & Hurlbut Jr 1985, Gübelin et al. 1986, Jaffe 1990
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em: Mawe (1812), Eschwege (1833), Gorceix (1881), BoaNova (1928), Olsen (1971), Ferreira
(1983, 1987 e 1991), Keller (1983), Pires (1983), Pires et al. (1983), Cassedanne (1989), Gandini
(1994), Morteani et al. (2002), Almeida (2004) e Rojas (2008).
Comparando-se as jazidas de topázio imperial da região de Ouro Preto com as do Paquistão,
observa-se que ambas encontram-se encaixadas em rochas dolomíticas metamorfizadas, diferenciando-se as primeiras apenas pelo elevado grau de alteração tanto dos veios mineralizados como
das encaixantes, com exceção da ocorrência de Bocaina, próximo ao viaduto do Funil sobre a
Rodovia dos Inconfidentes, em mármore dolomítico inalterado, compostos essencialmente por
dolomita, em quantidades superiores a 98%, contendo, ainda, quartzo e muscovita, como acessórios, cujos veios são constituídos principalmente por dolomita e quartzo.
Os veios mineralizados em topázio nas colinas de Ghundao, no vale de Katland, Distrito de
Mardan, no Paquistão, localizam-se em falhas subverticais que cortam rochas carbonáticas de
idade Siluriano-Devoniano. Tal datação deve-se a estruturas algálicas e gasterópodes fósseis presentes nas rochas carbonáticas intercaladas com filitos pertencentes a um anticlinal. O veio mineralizado é composto por calcita, quartzo leitoso e incolor, muscovita verde, talco verde e cristais
euédricos de quartzo hialino e de topázio incolor, róseo e púrpuro (Jam 1979, Spengler 1985,
Gübelin et al. 1986). Segundo Gübelin et al. (1986), o topázio foi formado por um processo sintectônico tardio, juntamente com uma atividade ígnea, do tipo hidrotermal/pneumatolítica, pertencente ao estágio final da consolidação de uma intrusão granítica eocênica, próxima a essa mineralização. Isso é sugerido uma vez que o topázio róseo é rico em cromo, do mesmo modo que o
possível granito fonte, de idade eocênica, tendo, portanto, a mineralização uma idade semelhante.
Outra ocorrência é na Sibéria Oriental, nas montanhas de Adun-Tschilon, no distrito de
Nerchinsk (Transbaikalia), e no distrito de Sanarka (Chelyabinsk Oblast), ambas na Rússia, cujas
reservas estão praticamente exauridas (Sinkankas 1966, Hurlbut Jr 1971, Webster 1980, Sauer
1982, Scalisi & Cook 1983, Spengler 1985, Gübelin et al. 1986, Petricorena 1989). Cassedanne &
Cassedanne (1978) e Röeser et al. (1989) citam uma ocorrência de topázio amarelo, similar ao de
Ouro Preto, na serra das Éguas, em Brumado, na Bahia. Talvez uma das últimas descobertas de
ocorrência de topázio imperial seja na Zâmbia, província de North-Western, em Karengerenge
village, Solwezi (Zâmbia 2019).

Trabalhos anteriores
Ao longo do tempo, diversos autores têm publicado modelos distintos em relação à gênese
dos vários depósitos do topázio imperial da região de Ouro Preto.
A referência mais antiga encontrada do topázio nos arredores de Vila Rica, foi relatada pela
corte real portuguesa, em 1751, onde esse mineral era tratado como “rubi brasileiro”, por causa da
cor adquirida a partir de tratamento térmico. A descoberta oficial do topázio imperial foi em 1768,
de acordo com os registros da corte (Rolff 1971). Para exigir cobranças de tributos sobre o produto
de garimpagem do topázio foram registradas, nas atas da Câmara do Governo, referências de atividades garimpeiras nas proximidades de Saramenha e Rodrigo Silva. O Conde de Valadares, então
Governador da Capitania de Minas Gerais, propôs à junta da fazenda que todos pagassem o
imposto do “quinto”, ou seja, vinte por cento com ouro ou topázio. Essa proposta foi recusada e se
determinou a livre explotação ao povo (Mercedes-Benz 1987). Como curiosidade, nos dias atuais,
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a relação do preço do ouro para o topázio imperial é extremamente díspar, ou seja, 1g de ouro está
na faixa de R$190,00, enquanto o topázio imperial extra pode chegar a R$4.000,00 o quilate. Na
equivalência de peso, 1g de topázio (5ct) custaria R$20.000,00. Ainda bem que a proposta do
Conde não foi aceita!
Provavelmente, a primeira citação de cunho científico referente ao topázio imperial encontrada na literatura, seja a de Mawe (1812). Esse historiador inglês em sua viagem pelo Brasil, referiu-se aos corpos mineralizados como sendo veios alterados de micas. Spix & Martius (1831),
naturalistas cujo foco era em zoologia e botânica, fizeram o mesmo tipo de referência. O primeiro
pesquisador a fazer um trabalho essencialmente geológico sobre o topázio imperial foi Eschwege,
em 1833. Devido à sua permanência em Ouro Preto entre os anos de 1811 e 1822, este pesquisador
estudou um pouco mais detalhadamente essas jazidas. Já nesta época determinou dois alinhamentos principais para as mineralizações e ainda referiu-se ao topázio como estando encaixado em
litologias do tipo talco xistos. Claussen (1841, in Cassedanne 1989) interpretou a rocha portadora
de topázio como sendo uma efusão de material fino a partir de diques que cobriram a superfície em
forma de camadas.
Uma interpretação mais detalhada dessas jazidas deve-se a Gorceix (1881), que descreveu as
mineralizações de topázio imperial encaixadas em uma rocha composta por caolinita, muscovita e
quartzo, além de pequenas concentrações de manganês. Para este autor, os depósitos ocorrem ao
longo de falhamentos em veios irregulares, apresentando entre 2 e 3m de espessura. Basicamente,
as mineralizações estão posicionadas ao longo de dois falhamentos paralelos, de direção W20°S. O
topázio é encontrado em um material argiloso castanho proveniente da alteração de xistos
micáceos, interpretados como de origem pegmatítica. A existência de topázio está marcada pela
presença de argilas micáceas, denominada “piçarra” pelos garimpeiros. Eschwege (1833) e
Gorceix (1881) tinham ideias similares exceto no tocante às rochas xistosas que foram consideradas como talco por Eschwege. Para o primeiro autor, também as jazidas de diamante estariam
associadas aos quartzitos micáceos, no mesmo horizonte dos topázios nos arredores de Boa Vista,
distrito de Ouro Preto. Em resumo, Gorceix refere-se, em seu trabalho, principalmente, ao tipo da
rocha encaixante e à associação do topázio com o quartzo e as “litomargas”, que são os produtos
de alteração de feldspatos.
Derby (1901) cita um filito sericítico rico em ferro, resultante da alteração de uma rocha vulcânica intermediária, associado ao topázio nas zonas mineralizadas. Seu trabalho trata especificamente da rocha matriz do topázio, interpretada como eruptiva e do grupo dos augita ou nefelina
sienitos. Sua hipótese é que a cristalização dos topázios se concentrava em drusas, numa zona
félsica, onde os cristais continham apenas uma das terminações da bipirâmide rômbica. Da mesma
maneira que Gorceix (1881) e Eschwege (1833), Derby (1901) associou o topázio a um solo de
coloração escura proveniente da decomposição da rocha eruptiva. Este autor também reconheceu
os alinhamentos já descritos anteriormente, interpretando-os como diques. Bauer (1968) apresentou interpretação semelhante, considerando também os cristais de topázio imperial encontrados em
cavidades nos veios essencialmente quartzosos. De acordo com relatos desse autor, acreditava-se
que os depósitos já tinham sido exauridos. No entanto, Atkinson (1908) relatou que as jazidas e/ou
ocorrências de topázio de Boa Vista e Saramenha tinham sido reabertas. A origem pegmatítica,
proposta por Gorceix (1881), também é repetida por Boanova (1928).
Outra hipótese, quanto á origem dos topázios, é a de um metamorfismo retrógrado em
gnaisses, proposta por Guimarães & Souza (1932). Guimarães (1933) apresentou uma descrição
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semelhante as de Gorceix (1881) e Derby (1901), onde também cita a existência de topázio de cor
lilás, reconhecido por vários autores como consequência de tratamento térmico (Franco 1955). Na
região de Dom Bosco são encontrados cristais rosados. Como as direções dos alinhamentos das
lavras e/ou ocorrências de topázio coincidem com as direções das rochas existentes na região,
Lacourt (1938) sugeriu a presença de rochas eruptivas na forma de soleiras. Esse mesmo autor já
usou o termo “gema” para o topázio, ao invés do conceito errôneo de pedra semipreciosa.
Johnson (1962), apesar de não dar nenhuma nova explicação para a gênese do topázio não
concorda com a ideia de os corpos serem de origem pegmatítica.
Como pode ser observado, todos os trabalhos anteriores são muito repetitivos. A partir da
década de 1970, vários pesquisadores passaram a estudar mais detalhadamente essas jazidas,
apesar de não apresentarem análises mineralógicas pormenorizadas.
Para Olsen (1971), as mineralizações estão posicionadas nas adjacências dos planos de falhas
ao longo de fraturas de tensão na Formação Sabará, ao contrário dos trabalhos anteriores, que
consideravam as mineralizações nos planos de falhamento. A formação do topázio estaria ligada
aos níveis pouco sericíticos dos filitos encaixantes. Sua hipótese é que o topázio, o euclásio, a
hematita e outros minerais formaram-se a partir de soluções hidrotermais relacionadas a uma fase
pré-metamórfica que afetou as unidades do Supergrupo Minas. A origem das massas caoliníticas,
associadas aos cristais de topázio, pode ser explicada a partir de um metassomatismo potássico,
possivelmente contemporâneo com as intrusões graníticas. O intemperismo, nessa suíte hidrotermal, reduziu a composição mineralógica do veio mineralizado ao quartzo, ao topázio, à sericita e à
caolinita. A origem do topázio é explicada pela reação entre a caolinita com o F-, o K+, o Be2+ e o
SiO2 que percolaram nessas falhas. Olsen (1971) introduziu também o termo brown terrena para a
zona mineralizada em topázio. Pires (1983) traduziu este termo para terreno mineralizado.
Fleischer (1972) discutiu as teorias de Olsen (1971), criticando sua comparação dos vulcanismos terciários das Montanhas Rochosas (USA) com o QFe. Posteriormente, Olsen (1972) explicou
a sua teoria em uma curta discussão apresentada no Economic Geology.
Com relação aos eventos tectônicos ligados ao QFe, D’Elboux & Ferreira (1974, 1975 e
1978) classificaram os depósitos de topázios em dois tipos genéticos: 1- as rochas hospedeiras são
itabiritos e filitos do tipo mangano-dolomíticos da Formação Gandarela e 2- as hospedeiras são
filitos, possivelmente dolomíticos, da Formação Fecho do Funil, além de filitos típicos da
Formação Sabará. Nos itabiritos, o principal fator genético são as intrusivas, possivelmente ácidas,
enquanto nos filitos, predomina o caráter pneumatolítico pegmatítico. Para esses autores, nas associações mineralógicas do primeiro tipo não ocorre o euclásio, enquanto nas do segundo tipo ele
está sempre presente. De um modo geral, eles consideram as mineralizações de topázios controladas por falhas de empurrão “em conchas” apresentando sentido NW.
Cassedanne & Cassedanne (1975) fizeram uma descrição geral da Mina de Topázio de Saramenha, situada dentro do perímetro urbano de Ouro Preto (Figura 2). Neste trabalho são fornecidos alguns dados mineralógicos do topázio. Petrov et al. (1977) estudaram o topázio de Saramenha
sob o ponto de vista cristalográfico, descrevendo as formas cristalográficas encontradas.
Também podem ser citados os trabalhos de Rolff (1971), Buskirk & Buskirk (1974) e Bastos
(1976), onde praticamente são citados dados anteriores, não apresentando nenhum novo resultado
geológico-genético.
Trabalhos científicos, com um melhor embasamento geológico, são apresentados por Ruplinger
(1983) e Keller (1983), que defendem a origem pegmatítica para as mineralizações do topázio. Para o

370 | O Quadrilátero Ferrífero: avanços do conhecimento nos últimos 50 anos
segundo autor, esses depósitos foram formados devido ao arqueamento de rochas provocados pelas
intrusões graníticas portadoras de fluidos ricos em flúor. Neste processo, deu-se a origem de apófises
pegmatíticas, que foram as responsáveis pela formação de veios de quartzo. Nesses veios são encontradas as cavidades, contendo feldspatos, totalmente caolinizados, além do quartzo e topázio.
Ferreira (1983) correlacionou algumas das lavras e/ou ocorrências de topázio as falhas, provavelmente reativadas durante um evento tectônico ligado à fase tardia de uma atividade vulcânica
ácida, ao final do Cretáceo ou início do Paleógeno, produzindo soluções hidrotermais ricas em
sílica responsáveis pela formação do topázio. Além do Morro de Saramenha, onde o referido autor
fez um estudo detalhado, têm-se outros pontos do QFe com situação semelhante. No Morro de
Saramenha, foi caracterizado um “corpo laterítico”, praticamente vertical, em um saprólito de
rocha dolomítica de origem vulcânica, não afetada pelo metamorfismo dinamotermal, sugerindo
que essa atividade vulcânica deu-se após o evento Brasiliano. A interpretação de uma origem vulcânica baseia-se no fato do corpo não apresentar a mesma estrutura da rocha encaixante e que na
fração argilosa observam-se apenas grãos monocristalinos de quartzo angulosos e com vértices
agudos, além de arestas cortantes. Nestes grãos não são observadas extinções ondulantes; apresentam poucas inclusões sólidas e nenhuma inclusão fluida. Para o autor deste capítulo, a falta de
inclusões fluidas não dá embasamento para um autor dizer sobre a origem ígnea ou não de uma
rocha. Ferreira (1983) sugeriu também que a mineralização originou-se a partir de atividades pneumatolíticas, oriunda do vulcanismo já descrito.
Pires et al. (1983) sugeriram que as mineralizações de topázio são do tipo stratabound, ocorrendo em quatro faixas descontínuas e orientadas segundo NW. Os controles estratigráficos dessas
mineralizações, frequentemente, estão situados na zona de contato entre os sericita xistos da parte
superior da Formação Gandarela e os quartzitos ferruginosos de coloração negra da Formação
Cercadinho. Esses depósitos foram formados durante ou imediatamente após um intenso metamorfismo seguido de um evento de deformação regional, no evento Transamazônico. Durante esse
metamorfismo formaram-se as rochas peraluminosas potássicas e ricas em flúor, responsáveis pela
cristalização do topázio. Essas rochas também são ricas em hidroxila, que além de estar presente
na estrutura do topázio, faz parte dos cristais de micas. Este metamorfismo seria de baixo grau, do
fácies xisto verde, devido à paragênese metamórfica apresentando cianita, muscovita, quartzo e
topázio. Dependendo das variações das condições de pH2O e pressão dos voláteis, particularmente
do F-, além do topázio, também a cianita pode-se cristalizar. Para esses autores, durante a fase
hidrotermal, relacionados a processos pneumatolíticos, houve a formação do topázio, pirita,
pirofilita, caolinita e magnetita, juntamente com o quartzo e berilo que foram formados na fase
pegmatítica. Posteriormente, o berilo alterou-se para o euclásio.
Oliveira (1984) chega aos mesmos resultados obtidos por Pires et al. (1983). Uma característica interessante deste trabalho é que o autor cita a ocorrência abundante de turmalinas associadas
ao topázio e que serviria como um metalotecto na prospecção desse mineral-gema. Gandini et al.
(1992a) analisaram este material por meio de difração de raio X na câmara de Gandolfi e verificaram tratar-se de tremolita. Segundo Oliveira (1984), os minerais do horizonte portador de topázio
foram formados pela oxidação em condições hidrotermais, onde a magnetita passa para hematita,
sendo a pirita limonitizada. Esses resultados foram obtidos a partir do estudo de concentrado de
bateia no nível denominado por Pires (1983) de terreno mineralizado.
Ferreira (1987) complementando seu trabalho de 1983, onde trata do tectonismo e vulcanismo, correlaciona as lavras e/ou ocorrências de topázio com rochas dolomíticas e ao último
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evento de vulcanismo da região. Devido ao fato de os cristais de topázio ocorrerem em veios e
apresentarem inclusões fluidas abundantes, ele sugeriu origem a partir de processos pneumato
líticos.
Cassedanne (1989) fez um resumo histórico de vários trabalhos já publicados sobre o topázio
imperial da região de Ouro Preto e discutiu as várias ideias a respeito de sua gênese. Descreveu as
várias minerações deste mineral-gema, na região de Ouro Preto, dando destaque aos minerais que
ocorrem associados ao topázio.
Baseado no trabalho elaborado por Marshak & Alkmim (1989), onde são tratados vários
eventos tectônicos para o QFe, Ferreira (1991) relacionou as lavras e/ou ocorrências de topázio
com o último evento do Cretáceo ou do Paleógeno, onde teria ocorrido a reativação de algumas
estruturas resultantes dos eventos anteriores e que geraram falhamentos normais com predomínio
de direção N60°W na região sul do QFe. Neste evento, surgiram vários focos de vulcanismo que
deram origem às rochas saturadas em sílica e não metamorfizadas. Ferreira (1991) cita dois fatos
como conclusão de seu trabalho: o condicionamento litológico e o rígido controle estrutural das
mineralizações. Segundo Ferreira (1991), a hipótese de uma origem metamórfica para o topázio
como proposta anteriormente por Olsen (1972), Pires et al. (1983) e outros autores, não pode ser
aplicada a todas as lavras e/ou ocorrências da província topazífera da região de Ouro Preto. Numa
análise química feita em dois cristais de topázio, um de coloração amarelada e outro avermelhado,
ele concluiu que o cromo é o principal elemento cromóforo desse mineral-gema. Este autor descreve a primeira ocorrência de topázio em rocha inalterada encaixada numa rocha carbonatada e
onde o veio mineralizado é constituído, predominantemente, por dolomita e quartzo. Esta ocorrência está situada no distrito de Bocaina, em Ouro Preto.
Cassedanne (1991) refere-se, mais uma vez, à origem do topázio imperial como ligada a um
evento metamórfico e associado a rochas do tipo sericita xisto da Formação Gandarela e em contato com “arenitos” ferruginosos da Formação Cercadinho. Parece-me que este autor enganou-se
quanto ao termo arenito, pois trata-se de um cinturão metamórfico a região de Ouro Preto.
De acordo com Gandini (1994), as mineralizações do referido mineral-gema estariam relacionadas a processos hidrotermais associados à atividade vulcânica, provavelmente paleogênicos
ou neogênicos, sem qualquer relação com metamorfismo que atingiu a região, devido à ausência
de deformação dos veios de quartzo e seus minerais associados, tais como, topázio, rutilo,
dolomita e florencita-(Ce). Outro dado relatado no referido trabalho em relação a alguns aspectos
mineralógicos de algumas jazidas e/ou ocorrências é o padrão em relação às inclusões fluidas e
cristalinas. Na região de Rodrigo Silva, quase não há inclusões cristalinas presentes nos cristais de
topázio, nem mesmo nas inclusões fluidas. Na Mina do Vermelhão há fases cristalinas presentes
nas inclusões fluidas, as quais ocorrem exclusivamente nessa mina, enquanto os espécimes de
topázio da área de Antônio Pereira são ricos em inclusões cristalinas e pobres em inclusões fluidas.
Santos (1998), em seu estudo de mestrado, individualizou dois corpos com características
distintas para a Mina do Vermelhão. O primeiro corpo, representando uma origem sedimentar, é
composto pelas fácies nodular, caolinítica ferruginosa, caolinítica com mosqueamento ferruginoso
e fácies caolinítica maciça. O segundo, cuja origem estaria relacionada a uma alteração de uma
intrusiva ácida, é representado pela fácies caolinítica com ilmenita. Assim sendo, a área da Mina
do Vermelhão representa um baixo topográfico-estrutural, provavelmente pequenos grabens associados às rochas do Grupo Piracicaba, em porções distintas do Sinclinal Dom Bosco.
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A cristalização do topázio, segundo Morteani et al. (2002), estaria relacionada à fluidos
metamórficos ricos em flúor originado num evento tectonotermal na fase final do metamorfismo do
QFe, durante o Brasiliano (cerca de 600Ma).
Almeida (2004), em seu mestrado sobre as minas do Vermelhão e JJC (José Joaquim e
Celso), sugeriu duas hipóteses, não excludentes, a partir dos dados microtermométricos aliados aos
modelos apresentados na literatura sobre fluidos hidrotermais, que são muito superiores aos referentes às jazidas de Capão do Lana, Boa Vista e Caxambu, discutidos por Gandini et al. (1992b),
Gandini (1994), Bello et al. (1995, 1996) e Morteani et al. (2002). A primeira estaria relacionada
ao soerguimento dos depósitos das duas minas, originalmente mais profundos, para níveis estruturais mais rasos, por meio de falhas de empurrão e dobramentos com vergência para oeste, ocorridos durante o período Brasiliano. A outra hipótese, baseada em Santos (1998), estaria relacionada a
falhamentos normais, do tipo horsts e grabens, que ocorreram durante o Cretáceo.
As duas hipóteses de Almeida (2004) explicariam as pressões relativamente elevadas obtidas
(5.500bar), as quais também teriam sido responsáveis pela formação do topázio rico em OH-,
característico das jazidas de Ouro Preto. Esses resultados são também coerentes com o aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis nas jazidas estudadas por Gandini (1994) e a partir de fluidos
originalmente homogêneos nos casos de Vermelhão e JJC. As jazidas distam entre si de, aproximadamente, 15km e estão situadas numa posição altimétrica similar. Estas jazidas situam-se em um
alinhamento E-W no Sinclinal Dom Bosco (Chemale Jr. 1992).
Endo et al. (2007), a partir de evidências petrográficas e estruturais na região de Antônio
Pereira sugeriram que a mineralização de topázio encontra-se hospedada em estruturas originadas
durante o evento tectonometamórfico de idade brasiliana que afetou a região do QFe. Essas feições
são reconhecidas e caracterizadas por diversos autores como manifestação desse evento (por
exemplo Endo 1988, 1997; Marshak & Alkmim 1989; Chemale Jr et al. 1991). Os fluidos pneumatolíticos/hidrotermais percolaram áreas extensionais associados às dobras nucleadas em rochas
carbonáticos das unidades do Supergrupo Minas, sendo responsáveis pela cristalização do topázio.
O trabalho de mestrado de Rojas (2008), Estudos Químico-Mineralógicos e Microtermométricos do topázio imperial da região de Antônio Pereira, teve como uma das linhas de pesquisa o
estudo de Ribeiro-Kwitko & Oliveira (2004), que determinaram as temperaturas de cristalização
da paragênese hidrotermal dos veios auríferos, da mesma região, por meio dos geotermômetros de
carbonato e clorita (com médias de 296,0ºC para os carbonatos e de 319,4ºC para as cloritas), bem
como a variação de pressões de 1.000 a 5.000bar, obtida a partir do estudo das inclusões fluidas em
quartzo e carbonato presentes nesses veios. Os dados microtermométricos provenientes das
inclusões fluidas do topázio de Rojas (2008), com certas variações nas condições de pressão e temperatura, também se aproximam dos resultados de Chauvet et al. (2001) que obtiveram condições
análogas (300oC e 2.000bar) para os veios auríferos da mesma região, num evento hidrotermal de
mineralização do evento Brasiliano.
Estruturalmente, a migração de fluidos hidrotermais, de origem metamórfica, que propiciaram a cristalização do topázio, em horizontes carbonáticos do Supergrupo Minas, foram controladas pelos esforços tectônico-termais que originaram o sistema de dobras de eixos N-S e E-W do
QFe, caracterizados por episódios de compressão e alívio de pressão. Esses episódios, segundo
Rojas (2008), poderiam explicar as amplas variações de pressão de fluidos obtidas nas inclusões
primárias e pseudo-secundárias. Esses fluidos hidrotermais originados durante o evento orogênico
Brasiliano, percolaram ao longo das direções de fraturas de extensão localizadas em torno das
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dobras e nos boudins. Essas feições estruturais são reconhecidas e caracterizadas por diversos
autores como manifestação do referido evento [por exemplo Endo 1988, 1997; Marshak &
Alkmim 1989; Chemale Jr. et al. 1991; Morteani et al. 2002 (para cristais de topázio de Caxambu
e Capão do Lana); Almeida 2004 (para cristais de topázio do Vermelhão e JJC)].
Dados mais recentes de idades U-Pb por espectrometria de massa por plasma acoplada indutivamente por ablação a laser (LA-ICP-MS) de rutilo, de veios de quartzo da borda leste cratônica
(QFe), ficaram entre 515Ma 495 Ma (Gonçalves 2018). Essa idade brasiliana corrobora os dados
microtermométricos obtidos por Rojas (2008), bem como a presença de rutilo nos veios mineralizados em topázio, não só em Antônio Pereira como em outras ocorrências de topázio imperial na
região de Ouro Preto (Gandini 1994).
Um dos últimos trabalhos sobre o topázio da região de Ouro Preto cabe a Araújo (2018). O
trabalho trata especificamente de dados cristalográficos referentes aos agregados cristalinos com
múltiplos eixos c e o fingeprint com dois processos distintos de cristalização, o primeiro de atividade hidrotermal seguido de processos metamórficos de recristalização. A interpretação dos processos geológicos foi feita a partir de análises de microscopia eletrônica de varredura com módulo
de catodoluminescência em núcleo heterogêneo e bordas homogêneas de cristas de topázio caracterizados pelas altas concentrações de titânio, vanádio, crômio, ferro, cobre e zinco, e baixas concentrações de manganês, gálio e germânio.
A partir de análises LA-ICP-MS Santos et al. (2020) dataram por U – Pb de rutilo de veios
hidrotermais contendo topázio imperial da região de Ouro Preto. A idade foi estimada entre 500Ma
e 498Ma, que está dentro do intervalo de tempo das ocorrências de sistemas hidrotermais e zonas
mineralizadas relatadas por outros autores para a região. A composição química desses cristais de
rutilo, determinada por microssonda eletrônica e análise de LA-ICP-MS, juntamente com a idade
de U – Pb, sugerem que a extensa produção de fluidos necessária para formar os depósitos hidrotermais foi gerada a partir de múltiplas fontes. A produção de fluidos foi relacionada ao colapso
extensional do Orógeno Araçuaí.

Pressões e temperaturas de formações dos depósitos do topázio e
natureza dos fluidos mineralizantes
Os depósitos de topázio, de natureza primária, estão geneticamente relacionados à ação de
voláteis ricos em flúor, eventualmente existentes, emanados nos estágios finais de formação das
rochas plutônicas. Desse modo, há uma afinidade geoquímica do topázio à paragênese ígnea plutônica, essencialmente pegmatítica; entretanto, este também pode estar associado a lavas riolíticas
ácidas, greisens e xistos. O topázio é considerado importante indicador da fase pneumatolítica
tardia, sendo, às vezes, o mineral mais representativo dos veios estaníferos (Deer et al. 1982).
A partir dos resultados microtermométricos (Gandini 1994, Almeida 2004 e Rojas 2008),
associados às análises de espectroscopia no infravermelho e micro Raman, permitiram a caracterização das condições físico-químicas dos fluidos mineralizantes das diversas jazidas da região
de Ouro Preto. Os componentes do sistema aquoso desse fluido, foram determinados a partir das
temperaturas do ponto eutético, as quais indicaram a presença dos íons Ca2+, Mg2+, Na+ e, possivelmente, Al3+. Além das soluções aquosas salinas, ocorrem, nessa fase fluida, proporções variáveis
de CO2 e pequenas quantidades de CH4 e N2. A presença desses componentes é compatível com a
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paragênese dos depósitos de topázio imperial da região de Ouro Preto, constituídos por veios que
também englobam quartzo, hematita, dolomita, euclásio e caolinita, encaixados em filitos e mármores dolomíticos, totalmente alterados. Essas características também parecem sugerir que a cristalização do topázio envolveu fluidos metamórficos, originados por prováveis reações de decarbonatização e desidratação das encaixantes regionais, que ocorreram durante algum episódio
tectono-termal recorrente, provavelmente no evento Brasiliano. Outro fato importante e que
também justifica a essa composição da solução aquo-carbônica, com salinidade baixa a moderada,
é a presença frequente de cristais anisótropos, provavelmente, carbonato, no interior das inclusões
fluidas nos cristais do Vermelhão e JJC.
Os resultados microtermométricos sugerem que as inclusões fluidas do topázio podem ser
representadas pelos sistemas químicos H2O+CO2, H2O+CO2+NaCl, H2O+CO2+CH4 e H2O+CO2+N2,
ou mesmo por combinações mais complexas desses componentes. Foi ainda constatado que existem variações nas quantidades dos componentes voláteis das inclusões, e também certas diferenças
nas salinidades, implicando em densidades totais muitas vezes distintas. Essas relações sugerem a
existência de modificações locais nas composições dos fluidos mineralizantes, mesmo dentro de
uma única jazida.
Uma vez que foram selecionadas para estudo apenas as inclusões primárias e pseudo-secundárias, de modo geral, os resultados microtermométricos levaram ao estabelecimento das condições aproximadas de pressão e temperatura da própria cristalização do topázio. Os valores desses
parâmetros, relacionados na Tabela 02, indicam que as inclusões, das várias jazidas, foram aprisionadas em condições ligeiramente distintas, cujos valores indicam condições hidrotermais, responsáveis pela formação desse mineral.
Tabela 2 - Valores de temperaturas e pressões mínimas de aprisionamento das inclusões fluidas (IF),
indicando a cristalização do topázio para as jazidas alinhadas de leste para oeste:
Caxambu, Capão do Lana, Boa Vista, Vermelhão, JJC e Antônio Pereira.
Jazida

Temperatura (°C)

Pressão (bar)

Caxambu

270 − 320

1.670 − 3.000

Capão do Lana

275 − 300

1.750 − 3.200

Boa Vista

240 − 320

1.750 − 3.000

Vermelhão

367 − 410

4.760 − 5.090

JJC

408 − 412

4.670 − 5.410

Antônio Pereira

220 − 320

1.995 − 3.205

Nº de IF

Autores
Gandini (1994)

1.100

Gandini (1994)
Gandini (1994)

400
82

Almeida (2004)
Almeida (2004)
Rojas (2008)

Considerações finais
A partir dos dados microtermométricos e das paragêneses presentes nos veios e nas encaixantes, pode-se considerar que as reações responsáveis pela formação do topázio podem envolver, por
exemplo, a caolinita [Al2(Si2O5)(OH)4], a pirofilita [Al2Si4O10(OH)2] com o F-, o K+, o Be2+ e o
SiO2 que percolaram os referidos veios.
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Outros dados que corroboram com a hipótese de hidrotermalismo são representados pelos
elevados valores obtidos para a razão OH-/F-, ou seja, o topázio imperial da região de Ouro Preto é
um dos mais rico em hidroxila [±5% de OH-]. Segundo Rosenberg (1967), topázios ricos em OHtêm uma origem pegmatítica e segundo Foord et al. (1988), seriam gerados em veios hidrotermais.
O processo de cristalização do topázio está relacionado com fluidos metamórficos, originados por prováveis reações de decarbonatização e desidratação das encaixantes carbonáticas regionais, aflorantes em grande área no município de Ouro Preto (Figura 3 e 4), que ocorreram durante
algum episódio tectono-termal recorrente, provavelmente no evento Brasiliano.
A partir da correlação do mapa geológico da região de Antônio Pereira com mapas geofísicos
realizados na área Rojas (2008) observou que os locais onde se encontram as jazidas e/ou ocorrências de topázio na região de Ouro Preto são caracterizados por anomalias no mapa de parâmetro F,
evidenciando o hidrotermalismo associado ao jazimento desse mineral. Com os vários dados
microtermométricos, pode-se sugerir que a cristalização do topázio é cogenética à última geração
de veios auríferos do QFe bem como às ocorrências de fluorita, barita, turmalina e cinábrio dentre
outros minerais pós-magmáticos do evento Brasiliano.

Figura 3 - Principais afloramentos de rochas metacarbonatadas no município de Ouro Preto (simplifi
cado de Rolff 1950). Todos os depósitos de topázio imperial, estão associados a ocorrên
cia dessas rochas, pertencentes aos Grupos Itabira e Piracicaba (Gandini 1994).
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Figura 4 - Mapa geológico do Sinclinal Dom Bosco e localização das ocorrências e/ou jazidas de
topázio imperial na região de Ouro Preto (Gandini 2000).
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1 - Histórico da Hidrogeologia no Quadrilátero Ferrífero
“[...] Dei início, então, a uma profunda galeria, porque o serviço e o
escoamento da água haviam se tornado difíceis e caros; enfim, tomei
todas providências para que o trabalho em poucos anos produzisse consideráveis lucros. [...]” (Eschwege 1833) sobre a Mina da Passagem

O histórico da hidrogeologia no Quadrilátero Ferrífero (QFe), mesmo antes desta ser considerada ciência, iniciou-se entre os anos 1810 e 1821 com a vinda ao Brasil do geólogo, geógrafo,
arquiteto e metalurgista alemão, Wilhelm Ludwig von Eschwege, também conhecido como Barão
de Eschwege e o pai da geologia do Brasil, à serviço da Coroa Portuguesa para avaliar e desenvolver a mineração brasileira que se encontrava em franca decadência à época. De fato, o termo
Hidrogeologia como ramo da geologia que estuda a água subterrânea somente foi introduzido pelo
inglês Joseph Lucas em 1877 (Feitosa 2008), com notáveis referências a temas como: rebaixamento de nível d’água na mineração, escassez hídrica, qualidade da água e acidentes provocados
pela presença de água.
Em sua histórica publicação, “Pluto Brasiliensis” (Eschwege 1833), podem ser encontradas
diversas citações à presença de água nas minas. Dentre elas, sobre a Mina da Passagem, localizada
no atual município de Mariana, Minas Gerais, que foi de propriedade do Barão de Eschwege e
possuía um sistema de desaguamento composto por bombas instaladas sempre em maiores profundidades do que o nível onde ocorria a lavra. As bombas eram dispostas em série e elevavam as
águas desde o fundo da mina até o nível 150, de onde uma galeria de escoamento desembocava no
rio. A vazão total de deságue era de aproximadamente 22 m³/h (Ferrand 1998).
Após a Independência do Brasil, o governo brasileiro permitiu a exploração de ouro no país a
partir de investimentos estrangeiros. À época, a Coroa Britânica investiu 2,2 milhões de libras na
mineração aurífera subterrânea, quando vinte mineradoras inglesas se instalaram em Minas Gerais
produzindo aproximadamente 100 toneladas de ouro (Silva 2013). Diversos outros autores que
visitaram o Brasil no século XIX relatam evidências acerca da presença de água nessas minas,
assim como técnicas aplicadas ao desaguamento.
Neste contexto, relata-se que outra mina em atividade neste período, a Mina de Gongo Soco,
localizada no atual município de Barão de Cocais e de propriedade da Imperial Brazilian Mining
Association, possuía uma grande bomba de drenagem denominada Joinville, instalada na grande
mina Louise (Hasenclever 1839 segundo Alves 2013). Ainda assim, não se conseguia controlar
satisfatoriamente a infiltração da água e vários acidentes ocorreram, soterrando muitos trabalhadores (Alves 2013). Conforme essa autora ressalta: “[...] tanto a bomba de drenagem quanto o
moinho de trituração eram acionados por uma grande roda d’água exterior de 36 pés de altura. O
grande poço onde se encontrava a bomba estava localizado cerca de cem jardas de distância da
grande roda. O poderoso braço da bomba estava ligado à roda d’água através de várias vigas
concatenadas que descansavam sobre duzentas pequenas rodas de madeira, podendo assim ser
facilmente movimentadas para frente e para trás. Essas vigas movimentavam o colossal braço da
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bomba para cima e para baixo que, por sua vez, acionava as demais bombas existentes nos vários
níveis do poço. Dessa maneira, a água era bombeada em etapas para a superfície. Hasenclever
registra que a profundidade da mina era de 330 pés, e, pela quantidade da água drenada, era possível imaginar a potência dessa “colossal” bomba. A água bombeada da mina era aproveitada para
acionar a serra (da serraria) e mais um moinho de trituração localizados mais abaixo dos três grandes moinhos com 66 pilões [Figura 1]. Apesar da bomba de drenagem, Gongo-Soco foi abandonada
após o acidente de 1856, quando foi tomada pelas águas. Trabalhadores morreram afogados e,
segundo Burton (2001, p.260): “a culpa foi exclusiva da drenagem” [...]. (Alves 2013).

Figura 1 - Mina de Gongo-Soco; desenho a lápis por Ernst Hasenclever durante sua visita à mina;
caderno de desenho, 1839 (acervo pessoal de Regina Harlfinger). Fonte: (Alves 2013)

Nas minas de Cocais, de propriedade da Companhia de Cocais, a infiltração de água também
era um grande problema, o que dificultava o processo extrativo e, consequentemente, diminuíam
as operações e a lucratividade da empresa, conforme relatado por (Silva 2013).
“[...] A (lavra) de Antônio Pereira, em profundo vale em forma de caldeirão fôra paralizada
havia muitos anos, em virtude de os mineradores brasileiros não conseguirem vencer as dificuldades decorrentes do material aurífero, muito friável, encharcado dágua, ameaçando desabar, e possuindo dez braças de profundidade. Por meio de catas cavadas à maneira de funil, atingiu-se
algumas vezes a formação aurífera [...]. Algumas vezes a infiltração das águas fêz desabar as
terras, que, de uma feita, soterraram o feitor e treze trabalhadores. [...]” (Eschwege 1833).
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Não só a presença de água era um problema à época. Na Mina Velha, localizada no atual
município de Nova Lima, de propriedade da Saint John d´El Rey Mining, a falta de água, devido à
lavra ocorrer em xistos (rocha de relativo baixo potencial aquífero), também se tornou um impeditivo ao tratamento do minério e se fez necessária a construção de várias banquetas (canais para
transpor água), com destaque para o Rego Grande, que possui uma extensão de mais de 4km e
incorpora o Aqueduto do Bicame (Figura 2), construído em 1890 para finalizar a canalização. Este
constitui-se em uma estrutura de madeira, com 13 metros de altura e 194 metros de comprimento,
que corta a principal rua de acesso ao centro da cidade de Nova Lima (Figura 3) (Rodrigues 2012
in Figueiredo 2017).

Figura 2 - Bicame construído em 1890 (AngloGold Ashanti 2018)

Figura 3 - Bicame de Nova Lima (atual) (PMNL 2019)
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Outro exemplo de bicame, o Bicame de Pedras, está situado no município de Catas Altas e
foi construído em 1792, usando técnicas inspiradas na arte romana de construir sem necessidade de
cimento ou argamassa, para captar água da Serra do Caraça até a localidade do Brumado, onde o
ouro era extraído e lavado. Ele era formado por uma muralha de pedras secas, com 5,10 metros de
altura na sua parte mais alta (SETUR-MG 2019). Atualmente, restam apenas 200 metros do monumento (Figura 4).

Figura 4 - Aqueduto Bicame de Pedra. Fonte: (Cordeiro 2012)

A abundância de água comumente verificada junto aos sítios mineradores é salientada como
fator favorável ao abastecimento público, conforme citação de (Saint-Hilaire 1830): “Villa Rica
[atual sede do município de Ouro Preto] gosa de uma vantagem inapreciavel. Por todos os lados
uma agua excellente brota dos morros em que foi construída essa villa. Aproveitaram-se dessa circunstancia para construir grande numero de chafarizes; estes, porém, nada apresentam de notavel”.
No entanto, já no século XX, o problema de falta de água na cidade de Belo Horizonte ganha
proporções alarmantes, “toda a década de 60 pode ser simbolizada pela lata d´água na cabeça e
pelos caminhões-pipa” (Fundação João Pinheiro 1997). Diversos problemas ocorreram nas captações a fio d´água nos rios, o que deixou grande parte da população sem água e se vendo obrigada a
enfrentar filas nos poços tubulares profundos para obtê-la (Figura 5).
Estas considerações iniciais remetem ao fato de que o tema hidrogeologia sempre fez parte
da evolução do uso e ocupação do QFe. Contudo, o intuito deste capítulo não é traçar o histórico
da hidrogeologia desde o século XIX e tampouco apresentar seu estado-da-arte, porém se ater aos
últimos cinquenta anos, com foco no QFe, após a publicação do mapa geológico de Dorr em 1969
(Dorr 1969).
As citações e comentários apresentados acima, se prestam à contextualização dos problemas
relacionados à presença ou ausência de água nas rochas do QFe, principalmente para fins de aproveitamento na mineração e no abastecimento público, que influenciaram e influenciam até o presente momento, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da hidrogeologia e o uso da água subterrânea como fonte alternativa de abastecimento.
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Figura 5 - Inauguração de poço tubular profundo na Serra, pelo prefeito Oswaldo Pieruccetti (Acervo
Estado de Minas). Fonte: modificado de Fundação João Pinheiro 1997)

Sendo assim, serão apresentados a seguir, resumos de alguns trabalhos desenvolvidos por
órgãos públicos, pesquisadores, consultorias e relatórios de empresas privadas protocolados nos
órgãos ambientais, que tiveram como áreas de estudo as unidades hidrogeológicas do QFe.
Sob esta perspectiva, destaca-se o trabalho contínuo da COPASA MG (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), por meio de sua Seção de Hidrologia e Poços – SCHP, que desenvolveu estudos sistemáticos de recursos hídricos desde 1973, visando definir fontes de produção dos sistemas de
abastecimento de água. Estudos estes que embasaram a implantação do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA em Minas Gerais, com finalidade de abastecer as sedes municipais com água.
Já no I Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, promovido pela Associação Brasileira
de Águas Subterrâneas (ABAS), em Recife-PE, no ano de 1980, foi apresentado o trabalho “Experiência da COPASA MG na Utilização de Água Subterrânea para Abastecimento Urbano” (Sadala
& Gonçalves 1980). O artigo apresenta um panorama da perfuração de poços em todo o estado
(467 poços entre 1973 e 1979, com profundidade média de 76 m e vazão média de 25,3 m³/h),
porém não é possível dissociar somente poços que tenham sido perfurados na região do QFe, mas
este fato não diminui a importância da publicação à época e da contribuição da água subterrânea
para o abastecimento da população do Estado.
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Dentre outras iniciativas pioneiras destacam-se a atuação da SUDENE (Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste), criada na década de 1960, e do CETEC (Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais). A SUDENE iniciou um ciclo de missões de cooperação técnica internacional, com o objetivo de estudar os recursos naturais da região e a formação de recursos humanos.
A partir dos anos 1970, o CETEC inicia no estado de Minas Gerais ações semelhantes (Feitosa
2008). Como resultado inicial destes esforços, foi publicado em março de 1981, o Mapa Hidrogeológico de Minas Gerais (CETEC 1981) (Figura 6).

Figura 6 - Mapa Hidrogeológico de Minas Gerais (CETEC 1981). Retângulo vermelho destaca a loca
lização do Quadrilátero Ferrífero.

A Figura 7 apresenta um destaque para a área do QFe, onde eram identificados apenas aquíferos fissurados do Supergrupo Rio das Velhas (vermelho escuro) e Maciços Graníticos (vermelho
claro), ambos apresentando risco de médio a alto de contaminação (hachurado inclinado). O mapa
apresenta ainda, pontos de surgência de água (marcados com o símbolo ) e pontos de água com
condutividade elétrica em µmho/cm (número acima dos pontos de cor preta) e vazão específica
média (número abaixo) em L/s/m, assim como a geologia estrutural.
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Figura 7 - Destaque para a Hidrogeologia do Quadrilátero Ferrífero. Modificado de CETEC (1981)

Em novembro de 1985, foi apresentado no 3º Simpósio Brasileiro de Geoquímica, em Ouro
Preto, o trabalho intitulado “Evolução Hidroquímica das Águas Subterrâneas da Região de Mateus
Leme-MG” (Bertachini & Escodino 1985).
Neste trabalho, os pesquisadores realizaram o zoneamento das características hidroquímicas
e das condições de infiltração, evaporação e circulação das águas subterrâneas da bacia experimental de Juatuba, formada pelos ribeirões Serra Azul e Mateus Leme, tributários do rio Paraopeba.
Foram interpretados os resultados analíticos de parâmetros físico-químicos e a determinação de
isótopos estáveis com o auxílio da análise de agrupamentos em poços tubulares e fontes de superfície. Os íons bicarbonato, cloreto, cálcio, magnésio, sódio e potássio conduziram ao zoneamento
hidroquímicos e as determinações de Oxigênio-18, índice de troca de bases, relação entre alcalinos
e alcalinos terrosos, condutividade elétrica e a relação entre cloretos e demais ânions, permitiram o
zoneamento das condições de infiltração, evaporação e circulação das águas subterrâneas.
Em 1986 foi apresentado no IV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas o artigo “Rebaixamento do Lençol Freático da Mina de Conceição - Corpo “C”” (Tárcia et al. 1986), uma atualização do trabalho “Estudo de Drenagem na Mina de Conceição, Município de Itabira, Estado de
Minas Gerais” (Ramos et al. 1984), que trata sobre o rebaixamento do nível d´água na mina de

Histórico e Arcabouço Hidrogeológico do Quadrilátero Ferrífero

| 389

Conceição, em Itabira. O primeiro estudo hidrogeológico foi realizado em 1983 com a perfuração
de um poço piloto e piezômetros, no piso inferior da mina, dispostos em duas direções, paralela e
perpendicular à xistosidade.
À época a mina enfrentava problemas na estabilidade dos taludes e na lavra, decorrentes da
interceptação do nível d´água pela escavação. Após a análise dos dados do bombeamento e do
rebaixamento, optou-se pela perfuração de uma bateria de 6 poços tubulares (Figura 8), espaçados
em 30 m e vazão total estimada de 560 m³/h, com bombeamento contínuo durante 30 dias e rebaixamento previsto de 26 m a uma distâncias de 120 m, permitindo a liberação de 2 bancos de lavra.
Os autores afirmam que “Consideramos que a operação pioneira dessa bateria constitui um
dado novo no campo de hidrogeologia no Brasil” (Tárcia et al. 1986).
Os poços foram instalados, ensaiados e os dados novamente analisados para permitir uma
projeção mais confiável das vazões e do rebaixamento. A análise dos resultados mostraram uma
variação dos valores de transmissividade e armazenamento, indicando um comportamento heterogêneo do maciço e das condições de circulação da água subterrânea.

Figura 8 - Seção geológica com a localização dos poços. Modificado de Tárcia et al. (1986, por
P.T.A.Castro & P;O. Tito)

“Apesar dos inúmeros problemas apresentados no início de sua operação, a bateria de desaguamento do corpo “C” da mina de Conceição, apresentou excelentes resultados, coroando de
pleno sucesso o projeto de rebaixamento proposto” (Tárcia et al. 1986). Os resultados são apresentados em duas fotos (Figura 9), sendo a primeira mostranto o banco de cota 946m completamente alagado e a segunda mostrando o mesmo local completamente seco.
O relatório “Desenvolvimento de Modelo Estatístico de Interpretação de Dados Geológicos
Morfo-Estruturais Aplicados à Hidrogeologia de Rochas Fraturadas” apresentado por CETEC
(1989a), trata do resultado da pesquisa realizada com o objetivo principal de desenvolver e testar técnicas estatísticas de interpretação de dados geológicos, a fim de definir as potencialidades hidrogeológicas de meios fraturados e descontínuos, pela elaboração do esquema de funcionamento do aquífero.
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Figura 9 - Área do Corpo C - Mina de Conceição. Modificado de Tárcia et al. (1986).

Para o desenvolvimento do trabalho foram analisadas e correlacionadas feições morfo-estruturais superficiais observadas em campo ou em fotos aéreas, com algumas características do aquífero, baseando-se nos esforços tectônicos que deram origem ao fraturamento das rochas, na busca
de definição de um roteiro metodológico de estudo aplicável a área de aquíferos fraturados. A área
de pesquisa foi a mesma investigada por (Bertachini & Escodino 1985).
Os resultados do projeto demonstraram que a análise regional dos dados geo-estruturais e o
tratamento estatístico de dados morfo-estruturais são ferramentas de grande valor na pesquisa de
água subterrânea em aquíferos fraturados e que poderiam ser adaptados e aplicados a qualquer
região do país. O roteiro metodológico proposto se baseia em: a) estudos básicos convencionais
(características do aquífero); b) análise geo-estrutural; c) análises estatísticas tridimensionais; d)
análises multivariantes; e, e) integração dos resultados.
Na publicação “Desenvolvimento de Modelo Numérico de Simulação de Aquíferos Fraturados” (CETEC 1989b) (artigo resumido publicado posteriormente com o título “Avaliação da Utilização de Modelos Numéricos de Simulação em Meio Aquífero Fraturado” (Silva et al.1994) no
VIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, foram desenvolvidas, adaptadas, testadas e avaliadas técnicas de simulação matemática em meio aquífero fraturado, utilizando os dados de monitoramento e desaguamento da mina Conceição, localizada no município de Itabira.
Os modelos utilizados foram os de PRICKETT-LONNQUIST e o FEELTR. A Figura 10
apresenta as condições hidrodinâmicas iniciais do modelo.
Ao final, a conclusão é de que “a metodologia utilizada neste trabalho pode tornar possível
a previsão e controle dos efeitos de bombeamento, drenagem e fluxos subterrâneos nos aquíferos
em rochas fraturadas, inclusive com a quantificação dos volumes de água envolvidos no balanço
hídrico. Os modelos testados neste projeto, apesar de terem sido concebidos para meios porosos,
podem perfeitamente serem aplicados em meios fraturados em função da escala de trabalho adotada.”
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Figura 10 - Condições iniciais do teste. Modificado de Silva et al. (1994, por P.T.A.Castro & P;O. Tito).

No VIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, Recife-PE, no ano de 1994, foram
apresentados dois trabalhos relevantes para a hidrogeologia do QFe, a seguir apresentados.
Em “Potencial das Águas Subterrâneas do Quadrilátero Ferrífero” (Silva et al.1994) os autores sistematizaram as informações e os dados disponíveis do desaguamento das minas de ferro e do
mapeamento hidrogeológico do município de Belo Horizonte para avaliar o potencial dos mananciais de águas subterrâneas no QFe em Minas Gerais. Talvez este tenha sido o primeiro trabalho
deste tipo, que tentou quantificar as reservas explotáveis dos aquíferos do QFe de forma sistêmica
e integrada, indicando a existência de grandes reservas de águas subterrâneas em diversas formações geológicas.
Apontam também que “[...] os principais aquíferos encontram-se na formação Cauê (hematitas e itabiritos), quartzitos ferruginosos da formação Cercadinho e/ou Grupo Piracicaba indiviso
e quartzitos da Formação Moeda” (Tabela 1). Além de afirmarem que “praticamente os recursos
hídricos subterrâneos não são utilizados na região e a recarga das águas superficiais para os
aquíferos é rejeitada em decorrência da saturação dos reservatórios de água subterrânea” (Silva
et al. 1994).
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Tabela 1 - Avaliação preliminar das reservas de água subterrânea. Modificado de (Silva et al. 1994)

Aquíferos

Moeda

Área de Ocorrência

(km²)

Espessura Saturada

(m)

Porosidade Eficaz

Cauê

Cercadinho

1.177

1.032

907

100

400

200

0,02

0,10

0,05

Reserva Geológica

(106m³)

2.354

41.280

9.070

Reserva Explotável

(106m³)

235

4.128

907

A reserva explotável (parcela derivada da reserva renovável) do QFe foi estimada em aproximadamente 5 bilhões de metros cúbicos (5x109 m³).
Já em “Hidrogeologia e Desaguamento da Mina de Águas Claras” (Bertachini 1994), o autor
mostra o histórico do desenvolvimento da Mina de Águas Claras assim como apresenta a técnica
de pré-rebaixamento, ou seja, bombear um menor número de poços por mais tempo, com o objetivo de reduzir os custos com a perfuração e operação dos poços de rebaixamento, o que o mesmo
considera uma mudança de filosofia que traz grande economia em perfuração e operação dos poços
além de diminuir impactos na lavra decorrentes do grande número de poços na cava. Apresenta
também a caracterização da água subterrânea na Formação Cauê, dolomitos da Formação Gandarela e do quartzito da Formação Cercadinho utilizando hidroquímica e análises isotópicas.
O avanço do conhecimento hidrogeológico e o desenvolvimento desta disciplina permitiu
evoluir para o uso de ferramentas mais “sofisticadas”, como os modelos numéricos. Tais ferramentas passaram a ser incorporadas na rotina dos estudos hidrogeológicos. Neste sentido, (Bertachini
1994) comenta sobre o planejamento do rebaixamento de mina sendo realizado em conformidade
com a técnica de pré-rebaixamento e a ajuda de técnicas de modelagem matemática do aquífero
com simulações numéricas do rebaixamento utilizando os modelos de diferenças finitas de PRICKETT & LONNQUIST e o MODFLOW para resolver as equações tridimensionais de fluxo
d’água subterrânea. Este é utilizado como uma ferramenta de suporte ao planejamento de médio e
longo prazo das minas, permitindo escolher alternativas de baterias de poços que contemplem a
evolução da lavra assim como iniciar a perfuração dos poços no momento correto, bem como
monitorar a sua operação para gerar dados primários a serem utilizados na recalibração dos modelos e realização de novas simulações.
Em 2003, no I Simpósio de Hidrogeologia do Sudeste, foi publicado o artigo “O Rebaixamento do Nível D’água em Mineração e Obras Civis” (Bertachini & Almeida 2003) que inclui a
indústria de construção civil e diferenciam os tipos de rebaixamento em relação à indústria mineral, que é dada principalmente pela duração da atividade. Na construção civil, o rebaixamento é
realizado somente na fase de construção, enquanto na mineração, a atividade perdura até o
momento de se iniciar o processo de descomissionamento da mina.
Além disso, os autores citam a abordagem realizada no I Simpósio de Mineração e Recursos
Hídricos (ABAS-MG 2002), cujo tema principal foi o rebaixamento do nível d´água na mineração
e descrevem um passo-a-passo de um “Relatório de Controle Ambiental e o Programa de Controle
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Ambiental do Rebaixamento do Nível D’água” apresentado ao sistema de gestão ambiental do
Estado de Minas Gerais para obtenção da Outorga e Licença Ambiental do rebaixamento do nível
d’água em mineração.
O guia, resumidamente, indica os seguintes passos: a) Modelo Geológico; b) Hidrometeorologia; c) Inventário de Pontos D’água; d) Programa de Monitoramento; e) Elaboração do Modelo
Hidrogeológico; f) Projeto de Rebaixamento do Nível D’água; g) Análise dos Impactos – Relatório
de Controle Ambiental e h) Monitoramento – Programa de Controle Ambiental.
Também em 2003, foi publicada a dissertação de mestrado intitulada “Estudo da Recuperação do Aquífero Cauê e do Enchimento da Cava na Mina de Águas Claras, Serra do Curral, Município de Nova Lima, MG” (Grandchamp 2003). Esta publicação apresenta, de forma integrada, a
compilação, tratamento e análise de dados do monitoramento de uma mina em fase de fechamento,
com a subida do nível d’água em uma cava.
O trabalho consistiu na realização do balanço hídrico do subsistema cava-aquífero a partir do
monitoramento hidrológico entre agosto de 2001 e setembro de 2002, na interpretação do comportamento dos fluxos do subsistema e na estimativa de tempo do preenchimento da cava, permitindo
a comparação com o modelo numérico. Os resultados do balanço hídrico mostraram que, do total
de água acumulada na cava cerca de 63 % foi proveniente do aporte de água subterrânea, 20 % do
escoamento superficial, 12 % de aporte decorrente do bombeamento e 5 % devido à precipitação
direta.
Outro importante marco no desenvolvimento da hidrogeologia do QFe foi o “Projeto APA
Sul RMBH - Estudos Do Meio Físico” (Beato et al. 2005), que apesar de não abranger o QFe em
sua totalidade, ficando restrito à APA Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
realizou a compilação de todos os trabalhos publicados anteriormente, além de diversos levantamentos de campo na tentativa de dirimir dúvidas assim como obter novas informações hidrogeológicas.
A região da APA Sul RMBH apresenta um expressivo potencial hídrico subterrâneo de
importância ambiental e histórica para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte.
A intricada geologia da área determina características hidrogeológicas bastante particulares e complexas, com aquíferos de potenciais produtivos bastante variados e de distribuição descontinua.
O diagnóstico hidrogeológico da APA Sul RMBH procurou avaliar os diferentes tipos de
ocorrência de água subterrânea de acordo com as particularidades geológicas, hidrodinâmicas e
hidroquímicas. O arcabouço hidrogeológico da área é bastante complexo, mas apresenta características comuns que proporcionaram a delimitação e caracterização regional de oito unidades distintas entre sistemas aquíferos e aquitardos (Figura 11).
As informações básicas para a execução dos trabalhos foram os dados inventariados em
campo e em outros estudos, o mapeamento geológico elaborado para este projeto e as coletas de
amostras de água para análises hidroquímicas.
Os resultados são apresentados nos relatórios e apêndices, segundo a natureza dos pontos de
água inventariados, com um resumo descritivo de todas as informações obtidas em campo e,
também, segundo as unidades hidrogeológicas definidas a partir das características geológicas,
hidrodinâmicas e hidroquímicas comuns.

Figura 11 - Mapa de pontos de água com vazão livre acima de 50m³/h. Fonte: modificado de Beato et al. (2005).
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Complementarmente ao trabalho desenvolvido na APA Sul, foi publicada a tese de doutorado
intitulada “Caracterização Hidrogeológica do Aquífero Cauê, Quadrilátero Ferrífero, MG”
(Mourão 2007) que foca somente no Aquífero Cauê, reconhecidamente o principal aquífero do
QFe (Figura 12).
O aquífero Cauê abrange a unidade geológica hospedeira dos corpos de minério de ferro do
QFe (Formação Cauê). Possui significativo potencial hidrogeológico, aproveitado para o abastecimento de parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e tem fundamental importância para a
manutenção das condições ambientais na região.
Considerando a necessidade do conhecimento integrado a respeito do aquífero, com vistas à
adequada gestão dos recursos hídricos em área de grande complexidade geológica/hidrogeológica,
um método de pesquisa, de abordagem multidisciplinar, foi criteriosamente planejado e executado.
O autor verificou que, na área de estudo, o fluxo e o armazenamento subterrâneos encon
tram-se delimitados nos três grandes blocos regionais: Homoclinal Serra do Curral, Sinclinal da
Moeda e Faixa Tamanduá-Mutuca (Figura 12). Intensa compartimentação é constatada em decorrência de falhamentos, diques básicos ou a presença de rochas menos permeáveis. O fluxo pro
cessa-se ao longo das camadas, pela dissolução e a lixiviação diferencial dos minerais, e nos
planos de descontinuidades das rochas, representados por fraturas, clivagens e falhas. Foram
encontradas evidências de que a reativação recente (neotectônica) tenha gerado superfícies preferenciais para o escoamento.
Os estudos indicaram que as maiores condutividades hidráulicas (máximo de 2,3 x 10-5 m/s)
bem como as taxas de recarga (acima de 38%) associam-se às litologias relacionadas ao aquífero
Cauê. Os tempos de residência (estimados a partir do isótopo de trítio) para este aquífero, mostraram bastante variáveis, desde 50 a 300 anos. O aquífero Gandarela, sobreposto, constituído de
rochas carbonáticas, revelou a ocorrência de feições cársticas importantes junto ao eixo do Sinclinal Moeda e no segmento oriental do Homoclinal Serra do Curral. Conexão hidráulica entre os
aquíferos Cauê e Gandarela não foi determinada de forma conclusiva.
A unidade confinante Batatal, base do aquífero Cauê, apontou baixa permeabilidade em praticamente toda a área, manifestada pelas relações piezométricas nos arredores das minas e pelo
condicionamento de grande parte das descargas junto ao seu contato. Somente na faixa Tamanduá-Mutuca, em função das estruturas decorrentes da deformação, verificou-se a percolação de água
subterrânea nos filitos desta unidade.
A Tabela 2 sumariza os principais resultados compilados e os obtidos por Mourão (2007)
quanto aos valores de condutividade hidráulica, tempo de residência e recarga para os aquíferos
considerados no estudo.
Em 2014, o “Estudo de Avaliação das Disponibilidades Hídricas e Definição de Alternativas
de Suprimento de Água” (HIDROVIA; POTAMOS 2014) foi apresentado ao órgão ambiental para
integrar o licenciamento do empreendimento CSUL (Centralidade Sul), localizado no QFe, na
porção do Alto Rio das Velhas. Neste contexto foram avaliadas as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas da área, para atendimento das demandas futuras relacionadas ao abastecimento.
No contexto hidrogeológico foram avaliadas as capacidades específicas das unidades rochosas constituintes com intuito de estabelecer a capacidade de regularização de fluxo de base da
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Figura 12 - Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero e localização da área de pesquisa. Modificado de Mourão (2007)
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bacia e o potencial de explotação de águas subterrâneas. Para tanto, foram realizadas interpretações de respostas magnetométricas e gamaespectométricas visando apontar estruturas e contatos geológicos dos corpos ferríferos de maior magnetismo em subsuperfície, denotando a distribuição da
Formação Cauê, equivalente à unidade aquífera de maior potencial de explotação de água na área.
De posse das informações de interpretação geofísica, foram sugeridos sítios hidrogeológicos
indicadores de menores profundidades da formação ferrífera, posteriormente hierarquizados com
base em fatores relevantes à instalação de poços, tais como: a proximidade do projeto CSUL, os
superficiários de terreno e a viabilidade de explotação.
A evolução do projeto CSUL levou ao pedido de “Projeto de Monitoramento e Pesquisa
Hidrogeológica da CSul Desenvolvimento Urbano” (MDGEO 2017) que visa atestar a sustentabilidade hídrica do projeto inicialmente a partir de captação de água subterrânea dos aquíferos Cauê,
Cercadinho e Gandarela. Neste trabalho foram propostos uma rede de 8 poços de monitoramento,
4 poços de bombeamento, 20 pontos de medição de vazão em cursos d’água, além da instalação de
pluviômetros e estações pluviométricas.
Após a perfuração, será realizado um ensaio de bombeamento prolongado, junto com o
acompanhamento do nível de água e das vazões dos pontos de monitoramento, para determinar as
características hidrodinâmicas do aquífero estudado (Sistema Aquífero Formação Ferrífera). Finalizada essa etapa, atualizará o modelo matemático hidrogeológico com todos os dados monitorados
e fará as análises do comportamento hídrico da região estudada, por meio da simulação de cenários
futuros para consumo de água subterrânea.
O “Estudo Hidrogeológico Serra da Moeda” (WST 2018) completou as avaliações regionais
realizadas nos grandes sistemas aquíferos presentes no QFe (Figura 13). Os objetivos principais
foram avaliar a capacidade do compartimento hidrogeológico em que estão inseridos os poços de
bombeamento do SAAE-Itabirito para atender as diversas demandas hídricas, determinar se existe
relação de causa e efeito entre a captação de água subterrânea pelo SAAE-Itabirito e a redução de
vazão observada em nascentes localizadas no flanco oeste da Serra da Moeda, e o atendimento das
condicionantes de licenciamento ambiental.
O trabalho foi desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira entre julho de 2016 a janeiro de
2017, onde foram compilados ao todo 283 pontos de interesse na área de estudo, incluindo poços,
nascentes, drenagens, lagoas e vertedouros, coleta de amostras de água em pontos de interesse para
análise hidroquímica e de isótopos da água, análise integrada de todos os dados levantados, elaboração de modelo hidrogeológico conceitual e elaboração e apresentação de relatório técnico.
A segunda entre abril de 2017 a março de 2018 incluiu o mapeamento geológico-estrutural
de detalhe da área de estudo, monitoramento hidroquímico de pontos de interesse por meio de
campanhas bimestrais realizadas durante um ano, compilação e análise dos dados atualizados do
monitoramento realizado pelo SAAE, realização de ensaios de bombeamento de 72 horas em três
poços tubulares (P-00, P-01 e P-02) utilizados pelo SAAE, com monitoramento concomitante em
múltiplos poços de observação e nascentes. Realização de ensaio de bombeamento concomitante
dos 3 poços tubulares, durante 132 horas, levantamento de cota topográfica de pontos de interesse
utilizando GPS de precisão, atualização do modelo hidrogeológico conceitual considerando os
novos dados obtidos, desenvolvimento de um modelo numérico de fluxo, utilizando o código
numérico FEFLOW, simulação de cenário futuro, relatório técnico final do Estudo Hidrogeológico.

30 - 40*1

15 - 20*1
15-25*2

Hematita Compacta Porosa

Hematita Compacta
Laminada/Foliada

9,0×10-3 a
2,0×10-3*4
0,1*7
0,01*8

9,0×10-3 a
0,8*4
0,1*7
0,1*8

5*8

0,1*6
0,012*5
0,3*7
1,5*3
1,0*8

9,0×10-3 a
1,0*6
0,12*5
0,3*7
0,75 a 1,5*3
1,0*8

Itabiritos Argilosos

Dolomitos Gandarela Fraturados

0,9*5
0,1*13

0,9*5
0,1*13

Itabiritos frescos

30*3
7*8

8,0×10-6*5
1,0×10-4*7
9,0×10-3*6

8,0×10-6*5
1,0×10-4*7
9,0×10-3*6

Itabiritos em geral

1,5*12

1,4*3
0,09 a 1,0*6

4,0 a 7,0*3
0,09 a 1,0*6

1,5 a 3,0*12

30*3

Itabiritos decompostos

3,0
0,1*6
0,5*5
1,0 a 2,4*7
*3

3,0*3

0,46*12

Kz (m/d)

*3

1,5 a 3,0
0,3*6
0,9*5
1,0 a 2,4*7

1,5 a 3,0*3

4,6*12

Kxy (m/d)

Condutividade Hidráulica

Itabiritos médios

30*3

Hematitas Friáveis

Hematita Média Laminada

15 - 20*1
10*2

Porosidade (%)

Hematita Compacta Maciça

LITOLOGIA

Valores apresentados em estudos
realizados na área

41,8 a 46,3

0,11 a 11,7

3,3 a 18,3

30,3 a 39,6

33,9 e 35,28

30,6 e 31,1

3,14 e 3,72

Porosidade (%)

1,2×10-4

9,0×10-8 a 5,3×10-5

0,002 a 0,24

4,36 a 19,96

0,81

0,60

4,32×10-8

Kxy (m/d)

8,8×10-6

9,0×10-8

1,8×10-7 a 0,06

2,71 a 13,52

0,25

0,24

4,32×10-8

Kz (m/d)

Condutividade Hidráulica

≥ 28 ≤ 38,5

≥ 38,5 ≤ 41

Recarga*16
(% da preci-pitação
total anual)

Desde 90 até superior
a 400 anos

Muito variável, desde
5 até superior a 400
anos

Tempo de residência
(anos)*17

Valores obtidos nos testes físicos realizado por (Mourão 2007)

Tabela 2 - Dados de condutividade hidráulica, recarga e tempo de residência para as unidades hidrogeológicas na porção ocidental do Quadrilá
tero Ferrífero. Modificado de Mourão (2007)
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0,3*6
0,25*5
Aquiclude*11
4,0×10-4*14
1,0×10-3*15

0,3*6
0,35*5

0,3*6
0,25*5

Aquiclude*11
4,0×10-4*14
1,0×10-3*15

Rolados de Hematita

Depósitos de Canga

Rocha Básica Fresca

Aquiclude*11

13,7 e 32,6

5

1,2×10-5 a 6,4×10-

2,7×10-7

0,0003

0,64

0,03

9,9×10-6 a
5,2×10-5

4,2×10-6

119,00

0,008

0,08

0,03
≥ 28 ≤ 38

*6 - Rubio (1995 e 1996, apud Lazarim, 1999)
*11 - MDGEO (2002), ECOLAB (2002), MDGEO (1999b)
*7 - ÁGUA Consultores (1999, 2001b, 2001c e
*2 - Correa, 1999
*12 - ÁGUA Consultores (2006)
2002)
*3 - MDGEO (1999b) - Mina de Tamanduá *8 - ÁGUA Consultores (2001a e 2002b)
*13 - MDGEO (2005a)
*4 - ECOLAB (2002) - Mina Capão Xavier *9 - Vilela (2001)
*14 - MDGEO (2005b)
*5 - Lazarim (1999) - Mina Capão Xavier *10 - Ribeiro (2003)
*15 - MDGEO (2004)
*16 – Recarga estimada para o aquífero sem distinção litológica;
*17 – Tempo de residência calculado a partir de análises de isótopos de trítio para nascentes e poços selecionados;
*18 – Águas que percolam os filitos na zona de cisalhamento Tamanduá-Mutuca

Aquiclude*11

0,3*6
0,35*5

5,0×10-5*5

Argilas Terciárias

Rocha Básica
semidecomposta a
decomposta
*1 - Zavaglia, 1995 - Mina de Tamanduá

5,0×10-5*5

0,1 a 0,8*6
0,09*5

Material de cobertura
(colúvio)

2,4 e 5,1

4,01

0,3*13
0,05*14

0,3*13
0,05*14

Quartzito Moeda
0,001 a 0,01*6
0,01*5

1,66

0,4*14

0,4*14

Chert

1,0×10-8*5
1,0×10-3*14

1,0×10-8*5
1,0×10-3*14

Filitos Batatal - sem
distinção do grau de
intemperismo

11,7

37,29

Filitos Batatal
semidecompostos

1,0×10-8*5
24,2 a 29,11

1,0×10-8*5

Ocre

5,0*6
2,55*5

Filitos Batatal Decompostos

5,0*6
2,55*5

Dolomitos Gandarela Cársticos

Acima de 400
anos*18
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Várias conclusões foram obtidas no estudo. Aqui serão destacadas somente as de interesse
regional e que permitem o avanço do entendimento no contexto hidrogeológico avaliado,
excluindo outras, referentes somente às atividades de bombeamento dos poços do SAAE-Itabirito.
O compartimento hidrogeológico em questão é limitado a norte e a sul por diques que o confinam lateralmente. Esses diques foram observados e mapeados em campo durante o trabalho de
mapeamento geológico-estrutural realizado.
O posicionamento dos diques mapeados indica que o bombeamento nas minas de Pau Branco
e Várzea do Lopes, ambas em operação, não impacta o compartimento hidrogeológico em que
estão inseridos os poços operados pelo SAAE, uma vez que essas mineradoras estão alocadas em
outros compartimentos posicionados a sul (Mina Várzea do Lopes) e a norte (Mina de Pau Branco)
dos referidos diques.
A descarga de água nas nascentes posicionadas próximo ao contato entre as Formações Cauê
e Batatal se dá por influência de estruturas geológicas. As nascentes Campinho, Suzana e Valente
(município de Brumadinho) em particular estão associadas a fraturas abertas internas a dobras,
conforme demonstram os resultados do mapeamento geológico-estrutural.
Na porção basal da Formação Cauê ocorrem subunidades anfibolíticas mapeáveis ao longo
de toda a área de estudo (itabiritos anfibolíticos). Isto faz com que a água subterrânea que flui por
esta porção do aquífero adquira composição cálcica-magnesiana-bicarbonatada e pH próximo de
neutro. Essas águas se distinguem da água subterrânea na porção silicosa da Formação Cauê (isto
é, nos itabiritos silicosos), que possui pH levemente ácido e concentrações inferiores de cálcio,
magnésio e bicarbonato.
Os resultados obtidos nas análises dos isótopos estáveis da água, oxigênio-18 e deutério,
demonstram que há conexão no fluxo entre as formações Cauê e Gandarela e, por isso, o cálculo
das reservas hídricas subterrâneas deve considerar essas duas unidades em conjunto. Por outro
lado, os resultados do ensaio de bombeamento demonstram que os parâmetros hidrodinâmicos são
distintos na Formação Cauê e Formação Gandarela, e indicam, em conjunto com a potenciometria,
que a condutividade hidráulica é menor no eixo perpendicular ao acamamento e ao contato entre
essas unidades.
Após a apresentação dos trabalhos acima, acredita-se que o objetivo proposto para este capítulo tenha sido atingido com a apresentação e contextualização de diversos estudos realizados no
QFe que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do seu entendimento hidrogeológico.

2 - Arcabouço Hidrogeológico do Quadrilátero Ferrífero
A grande variabilidade de tipos litológicos e a complexidade de arranjos estruturais no QFe
foram marcadamente relatados nos levantamentos integralizados por Dorr (1969), originalmente em
escala 1:25.000. À época não se tinha qualquer pretensão, ou perspectiva, de relacionar tais aspectos
geológicos ao amplo contexto e particularidades de circulação hídrica subterrânea da região.
O avançar do conhecimento hidrogeológico do QFe se deu de forma descompassada em relação à escala de mapeamento apresentada por Dorr (1969). Virtuoso salto passou a ser percebido a
partir dos últimos 30 anos, quando cresceu efetivamente a necessidade de buscar entendimento
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sobre o funcionamento de rochas armazenadoras e produtoras de água na região, principalmente
para o desenvolvimento de atividades minerárias e abastecimento humano, usos conflitantes em
certas porções. A identidade hidrogeológica do QFe tomou forma e evolui a partir da associação do
caráter litológico predominante, o comportamento hidrodinâmico e os tipos de permeabilidade
(primária e secundária) às unidades geológicas maiores descritas por Dorr (1969). Neste sentido,
tais unidades passaram a ser identificadas como diferentes aquíferos1, aquicludes2 ou aquitardos3
que, por sua vez, foram enquadradas segundo a classificação de sistemas hidrogeológicos.
Esta classificação, que seguiu os padrões e premissas apresentados por Beato et al. (2005) e
Mourão (2007), se baseou na definição de Rebouças (1994), empregada por Souza (1995), que utilizou a denominação Sistema Aquífero para um conjunto formado por uma ou mais unidades
litoestratigráficas que apresentam condutividade hidráulica, características hidrodinâmicas, condições de recarga, circulação e descarga, e de qualidade das águas relativamente semelhantes. Na
Tabela 3 está apresentada uma descrição sucinta destes sistemas hidrogeológicos, caracterizados
conforme Beato et al. (2005) modificado. A sua distribuição espacial no QFe pode ser visualizada
no mapa hidrogeológico da Figura 14.

Figura 14 - Mapa hidrogeológico do Quadrilátero Ferrífero. Modificado de Dorr (1969), Beato et al.
(2005), Mourão (2007), Endo et al. (2019).
1

2
3

Formação geológica com capacidade de armazenar e transmitir água, quer seja por sua porosidade primária (poros na matriz) ou por porosidade secundária (fraturas, descontinuidades, condutos).
Formação geológica que pode armazenar água, mas não a transmite.
Formação geológica com capacidade de armazenar água, mas a transmite lentamente.
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Como sistemas aquíferos de destaque citam-se aqueles relacionados às rochas ferríferas
(Cauê), quartzíticas (Moeda, Cercadinho, Taboões, Itacolomi), carbonáticas (Gandarela) e depósitos de cobertura (alúvios, colúvios e elúvios). Ainda que apresentem potencial de armazenamento e
explotação muito diferenciados, alguns sistemas menos tradicionais foram considerados aquíferos
de relativo interesse local, como é o caso daqueles representados pelo manto de alteração de
rochas granito-gnáissicas dos complexos metamórficos (Bação, Caeté, Belo Horizonte etc.) e de
xistos variados (Nova Lima, Maquiné, Sabará etc.). As cangas, por sua vez, não foram associadas a
qualquer unidade hidrogeológica, pois atuam comumente como zonas de passagem de águas infiltradas para unidades sotopostas, pós eventos de precipitação, não sendo capazes de armazená-las
para aproveitamento econômico ou regularização drenagens.
Outros sistemas, considerados não aquíferos e reconhecidamente atuantes como compartimentadores do fluxo das águas subterrâneas, são representados no QFe pela ocorrência de rochas
pelíticas (Batatal, Fecho do Funil e Barreiro) e intrusivas básicas (diques). Cumpre ressaltar que, a
depender do caráter litológico e da trama estrutural impressa localmente, muitas destas rochas
podem ter comportamento bivalente, de aquitardos e/ou aquicludes.
Apesar da recorrência e expressão destes sistemas aquíferos no QFe, a descrição do fluxo das
águas subterrâneas não deve ser traduzida de forma individualizada, mas sim pela distribuição de
suas unidades morfotectônicas constituintes, tais como os sinclinais Moeda, Gandarela, Alegria,
Dom Bosco, Ouro Fino e Itabira, e o Homoclinal Serra do Curral (Figura 15), todas pertencentes à
Nappe Curral e ao Sistema de Nappes Ouro Preto. A conjunção de fatores geológicos e distintas
características destas unidades, associadas às elevadas precipitações na região, conduzem a compreensão do comportamento de fluxo e descargas de água subterrânea para as principais bacias
hidrográficas que tem origem no QFe. Quais sejam: bacias do rio das Velhas, Paraopeba e Doce.
Sendo assim, as Unidades Morfotectônicas do Quadrilátero Ferrífero podem ser entendidas
como setores de especial potencial hidrogeológico, reunindo características hidrodinâmicas relacionadas à maior capacidade de armazenamento, circulação e transmissão de água subterrânea.
Este potencial, que deve ser entendido como relativo, está associado à distribuição interna dos sistemas aquíferos, assim como à presença de descontinuidades (falhas, fraturas e zonas de dissolução não preenchidas) e/ou barreiras hidráulicas (diques ou outras rochas impermeáveis) que permitem as melhores condições de recarga.
De maneira geral, o arcabouço morfotectônico em que se insere a área predispõe ao favorecimento de escoamentos mais concentrados nas unidades Moeda, Cauê, Gandarela, Cercadinho,
Piracicaba Indiviso e Itacolomi. Neste contexto, o aquífero Formação Ferrífera (Formação Cauê)
confirma-se como o principal sistema hidrogeológico, onde predominam fluxos mistos, representados pelo meio fissural e granular. Os aquíferos Quartzítico e Carbonático representam sistemas de
menor significância, à exceção de porções com interconexões promovidas pelo intrincado conjunto
de estruturas geológicas do arcabouço local. Nestas unidades, a recarga se processa de forma direta
nos materiais de cobertura, pela infiltração de águas de chuva. Por outro lado, a recarga pode ocorrer também de forma indireta, seja pela transferência lateral de água através de unidades vizinhas.
Acrescenta-se ainda que as descargas dos sistemas aquíferos nestas unidades morfotectônicas
podem ocorrer tanto para o seu interior quanto para seu exterior, a depender do caimento das camadas ou da presença de estruturas de origem tectônica ou de dissolução. A existência de tais estruturas,
interferindo em mais de uma destas unidades principais, permite a ocorrência localizada de anoma-

2,0% a 3,5%**

Nal, P/N(dt), Nce, ENcp, Pf,
ENfg

PP1mcm, PP2eri, PP1mpc,
PP1mc, PP1mpc(qtf),
PP1mpt, PP1mpc(qt), Pme,
PP1mtc, A3rnrc, A4rmcf,
A4rmcf(C1), A4rmcf(C9),
A4rmcf(C11), A4rmcf(C6),
A4rmcf(C3), A4rmcf(C4),
A4rmcf(C10), A4rmcf(C5),
A4rmcf(C2), A4rmcf(C8),
PP2eripi, PP1mpc(xt), A4rmsc, PP2erif, PP1mp(qtf),
PP2eri(qt), A4rmp, A4rmcf(C7)

PP1mic, PP2erscg

Sistema Aquífero Granular

Sistema Aquífero Quartzítico

Sistema Aquífero Formação
Ferrífera

2% a 10%*

1,0% a 10%*

Siglas de
Litologia

Unidade
Hidrogeológica

Intervalos dos
Valores Típicos
de Porosidade
Efetiva, Sy (%)

1,0 x 10-02

a

1,0 x 10-05

1,0 x 10-03

a

1,0 x 10-05

5,0 x 10-02

a

-04

5,0 x 10

Intervalos dos
Valores Típicos
de Condutividade
Hidráulica, Kxy
(cm/s)

15% < R < 40%

10% < R < 20%

10% < R < 40%

Intervalos dos
Valores Típicos
de Recarga, R (%
da precipitação
média)

16,3 a 25,6

11,8 a 15,8

12,5 a 16,5

Valores Médios de
Vazão de Contribuição Específica,
Qesp (l/s.km²)

Responsável pela maior parcela da descarga de água subterrânea que abastece as
drenagens. Trata-se da presença de itabiritos diversos (goethíticos, anfibolíticos e
carbonáticos) e corpos de hematitas, predominantemente da Formação Cauê. Tais
litotipos ocorrem como rochas friáveis a compactas, constituindo um sistema aquífero misto, com dupla porosidade, granular e fissural. Em geral, e comparativamente
às outras unidades, apresentam valores mais altos de porosidade efetiva, recarga
e condutividade hidráulica, com exceção dos grupos Nova Lima e Sabará, ambos
de ocorrência restrita. As zonas de recarga relacionam-se às porções com cotas
topográficas mais elevadas (geralmente cobertas por cangas e lateritas), sendo as
principais zonas de descarga correspondentes às porções de contato com unidades
menos permeáveis, marcando cabeceiras de drenagens perenes, ainda que ocorram
talvegues intermitentes em seus domínios. O gradiente de fluxo nesse aquífero tende
a ser baixo, sendo as direções predominantes paralelas à direção das camadas
ou foliações penetrativas, uma vez que as formações ferríferas são circundadas
por unidades menos permeáveis. Subordinadamente, o fluxo ocorre em sentido ao
gradiente da topografia. Em determinadas porções, estruturas geológicas ortogonais ao acamamento podem condicionar zonas de descarga importantes. Em outras
circunstâncias, a presença de diques de rochas básicas pode compartimentar esta
zona aquífera, implicando em condições particulares de ocorrência de águas subterrâneas, como o surgimento de nascentes de elevada vazão, muitas vezes não
condizentes com a área de contribuição das bacias hidrográficas que as ensejam.

Este sistema está vinculado a diferentes unidades geológicas onde predominam
quartzitos, ainda que contenham níveis interestratificados de filito ou dolomito. Os
aquíferos são descontínuos, do tipo fissural, livres a confinados pelos metapelitos
interestratificados de baixa permeabilidade, anisotrópicos e heterogêneos. A porosidade e permeabilidade são secundárias, resultantes dos esforços tectônicos. São
considerados de relativo alto potencial hidrogeológico, isso se deve ao fato de que a
circulação e armazenamento de água nesse aquífero ocorrem, predominantemente,
nas descontinuidades estruturais representadas por seus planos de fissuras e fraturas interconectadas, além de falhas presentes em nível local e regional. A recarga
ocorre de forma direta, pela infiltração de águas de chuva. As direções de fluxo são
predominantemente controladas por direções estruturais e pelo gradiente da topografia, e, subordinadamente, pela presença de contatos geológicos com unidades
menos permeáveis.

São relacionados aos depósitos aluvionares, coluvionares e eluvionares. Apresentam potencial hidrogeológico associado à espessura e continuidade lateral dos
pacotes sedimentares. Em geral, constituem aquíferos localizados, descontínuos,
livres, anisotrópicos e heterogêneos, com porosidades e permeabilidades primárias
maiores nos níveis arenosos e grosseiros. Em alguns locais, onde o substrato está
impermeabilizado, formam pequenas nascentes de comportamento sazonal. No
geral, são comumente referidos como aquíferos rasos e suas águas caracterizadas
como hipodérmicas. Desempenham papel muito importante na recarga dos aquíferos sotopostos, devido a sua porosidade elevada e extremamente variável.

Descrição Geral

Tabela 3 - Classificação das unidades hidrogeológicas com base na variação litológica e descrição geral dos sistemas aquíferos
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0,25 a 0,75%

PP1mpb, PP1mpf, PP1mp,
PP4_delta_sr, PP1mpf(m),
PP1mcb, PP1mp(fil), PP4_
delta_ca, PP1mpf(rt), A3rnv,
NP1_delta_pl, A4bfap, A4bfci, K1_delta_sc

Sistema Aquífero Granítico-Gnáissico

Aquiclude /
Aquitardo

** (Beato et al. 2005)

0,75% a 2,0%**

A3gu, A3bh, A3bf,
PP1mp(grd), PP3?_gamma_pd, A4_gamma_bfbr,
PP2_gamma_2mp,
PP2_gamma_2am, PP1sap,
PP1a, PP3_lambda_rp,
A3b, A3bfu, A3bgl, A3rn(peg), A4bg, PP1mq,
A4_gamma_3sn, A3bam,
PP3_gamma_c, A2sb, PP4_
gamma_b, NP3_gamma_bv,
PP2_gamma_bp, PP3_lambda_pi, A3bfaf, A3ca, A3d,
A4_gamma_2s, A4sm

* (Mourão 2007)

1,0% a 2,5%**

1,5% a 2,5%*

Sistema Aquífero Xistoso

PP1mig, A3rnmq,
PP2gss(dol)

A3rn, PP2erss, A3rn(qt),
PP2ers, A3rqo, A3rnl(anf),
A3rn(anf), A3rn(anfxt),
A3rn(tx), PP2b, PP1mtmg,
A3rn(tr), PP2erss(dia),
A3rn(grd), A4rmcf(C12),
A3_delta_cb

Sistema Aquífero Carbonático

5,0 x 10-06

a

5,0 x 10-08

5,0 x 10-03

a

5,0 x 10-07

1,0 x 10-06

a

1,0 x 10-08

1,0 x 10-04

a

1,0 x 10-06

R < 5%

R < 10%

5% < R < 10%

15% < R < 25%

1,0 a 3,0

7,9 a 11,9

8,4 a 12,4

6,3 a 10,3

Os aquicludes/aquitardos reúnem as unidades geológicas semi-permeáveis que
ocorrem como filitos, metapelitos, siltitos e argilitos. Estão presentes como faixas
estreitas interestratificadas ou intraformacionais com unidades de maior potencial
hidrogeológico. Embora os argilo-minerais presentes nesta unidade armazenem
água, eles não são capazes de transmiti-la. Sua plasticidade origina fraturas fechadas. Exercem um importante papel ao confinar unidades produtoras de água, proporcionando mananciais com expressivas vazões em contatos de cotas elevadas.

Os aquíferos em rochas do embasamento cristalino constituem um domínio de fluxo
misto (granular e fissural) associado ao manto de alteração e a rocha sã fraturada,
de baixo potencial hidrogeológico. No manto de alteração ocorre porosidade granular, que determina a presença de aquíferos com baixa permeabilidade e capacidade
de armazenamento, em espessuras médias inferiores a 50 metros, porém, com boa
continuidade lateral. A porosidade fissural ocorre na rocha sã fraturada, onde se
desenvolvem lineamentos de fraturas e de estruturas planares penetrativas. Esta
porção do aquífero apresenta relativa alta condutividade hidráulica e baixa capacidade
de armazenamento, geralmente, em espessuras inferiores a 100 metros. O fluxo de
águas subterrâneas é condicionado pela conexão entre estas estruturas, formando
uma complexa rede hidráulica. As condições de recarga estão associadas ao manto
de alteração que capeia a porção de rocha sã fraturada. Esse manto poroso favorece
a infiltração dos aportes meteóricos até atingirem as zonas de porosidade secundária, materializadas pelas fraturas, onde se dá, preferencialmente, o armazenamento
e transmissão de água subterrânea.

O aquífero em rochas xistosas se distribui em função da ocorrência predominantemente de xistos em suas distintas unidades geológicas. De maneira geral, este
sistema exibe porosidade fissural e baixo potencial hidrogeológico, evidenciado pela
pouca produtividade de poços tubulares e por vazões menos expressivas em nascentes. É extremamente heterogêneo, pois é formado por xistos de composição
variada, intercalados com litotipos como metarenitos, metagrauvacas e formações
ferríferas. A recarga principal é pluvial, pela infiltração nas formações superficiais
conectadas às fraturas. A circulação se dá nas principais direções de fraturamento
e, também, nas direções dos acamamentos. O fluxo tende aos baixos topográficos
onde os cursos d’água perenes drenam o sistema. Os exutórios naturais são nascentes pontuais ou difusas ao longo dos vales com pequenas vazões. A capacidade
de armazenamento é baixa, mas suficiente para regularizar vazões consideráveis em
função de sua extensa faixa de ocorrência.

O aquífero carbonático é representado pelos domínios de predomínio de rochas calcárias (calcítico e dolomítico), predominantemente da Formação Gandarela. Esse
sistema é pouco conhecido em termos de suas características hidrodinâmicas.
Quando predominantemente representado por rochas calcíticas, pode apresentar
feições cársticas expressivas e constituir bons aquíferos. As rochas dolomíticas formam aquíferos descontínuos, do tipo fissural, condicionados ao desenvolvimento de
falhas, fraturas, diáclases e juntas, além de condutos cársticos como resultado da
dissolução dos carbonatos nas zonas de fraqueza do dolomito. De forma geral, são
aquíferos livres a confinados pelos regolitos argilosos, produtos da alteração da rocha
dolomítica, fortemente anisotrópicos e heterogêneos. A porosidade e permeabilidade são secundárias, condicionadas pelo tectonismo e dissolução do carbonato. A
recarga principal é pela infiltração de águas pluviais ou induzida lateralmente pelo
contato com unidades mais produtivas, como as formações ferríferas, por exemplo.
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lias no padrão local de fluxos, conectando setores internos e/ou concentrando volumes expressivos de
água subterrânea em direções diferenciadas ou não previstas originalmente, diferenciado as bacias
hidrográficas das bacias hidrogeológicas. A circulação e descarga de águas subterrâneas a partir de
tais unidades é o que garante a manutenção de fluxos de base nas cabeceiras das bacias hidrográficas
maiores citadas anteriormente. Abaixo, seguem considerações gerais sobre estas unidades.

Figura 15 - Distribuição das unidades morfotectônicas do Quadrilátero Ferrífero. Fonte: Endo et al.
(2019).

2.1 - Sinclinal Moeda
Como descrito por Mourão (2007), o Sinclinal Moeda configura-se como uma dobra regional,
assimétrica e vergente para W e SW, que envolve todas as unidades metassedimentares presentes na
porção oeste do QFe. O flanco oeste possui mergulhos, em geral, moderados, em torno de 35° a 50°
para E e NE, para o interior da estrutura, enquanto o flanco leste, parcialmente obliterado por estruturas lineares, está invertido exibindo mergulhos altos para E e NE, direcionados para seu exterior.

Histórico e Arcabouço Hidrogeológico do Quadrilátero Ferrífero

| 407

O núcleo do sinclinal é constituído pelas formações Cauê, Gandarela e aquelas pertencentes
aos grupos Piracicaba e Itacolomi, estando limitado, em seus flancos e em profundidade, pelos filitos de baixa permeabilidade da Formação Batatal. Esta conformação favorece a recarga e a acumulação de água subterrânea em seu interior, cujos pontos de descarga estão condicionados aos contatos geológicos, às estruturas tectônicas (falhas e fraturas) e aos locais de interceptação do nível
d’água pelo relevo (Mourão 2007).
Seguindo a variabilidade litológica descrita acima, reconhece-se que os principais aquíferos
presentes no Sinclinal Moeda são conformados pelos sistemas Formação Ferrífera, Carbonático e
Quartzítico. A estruturação geomorfológica e os traços das drenagens no interior do sinclinal indicam que os cursos de água principais estão encaixados em zonas de fraqueza de direção aproximadamente NS, que seguem o contorno geral das camadas e das charneiras dos grandes dobramentos
(por exemplo, ribeirão do Silva). Em sua porção norte, as descargas associadas aos aquíferos Cauê
e Gandarela estão localizadas próximas ao núcleo do sinclinal e associadas a estruturas NNW-SSE
(por exemplo, Capitão da Mata).
Os demais pontos de descarga no Sinclinal Moeda encontram-se junto ao contato inferior da
Formação Cauê, tanto na borda leste (bacia do rio das Velhas) quanto oeste (bacia do rio Paraopeba).
Na borda leste ocorrem na interseção dessa superfície com lineamentos de direção aproximada E-W.
Vale ressaltar, como evidência importante, que o rio do Peixe corta ortogonalmente a estrutura do
sinclinal em um profundo cânion de direção EW. Mourão (2007) identificou neste cânion uma surgência com vazão de 200 m³/h, às margens do rio do Peixe. Na borda oeste, geralmente registram-se
nascentes de menor vazão, dada a conformação e mergulho das camadas geológicas.
Destaca-se na borda leste do Sinclinal, o corredor Tamanduá-Mutuca, de direção N-S e mergulho para leste. Possui origem tectônica e caracterizado pela repetição das camadas das formações
Batatal e Cauê, em sequência invertida, ao longo de trecho de cerca de 8 km que se estende da Mina
da Mutuca até a Mina do Tamanduá. Esta faixa tectônica possui a peculiaridade de ser o único local
na área a apresentar descargas expressivas associadas à Formação Batatal (Mourão 2007).

2.2 - Sinclinal Gandarela
O Sinclinal Gandarela constitui uma grande estrutura sinformal com a concavidade alongada
na direção SW-NE, estando seus flancos (noroeste e sudeste) ressaltados por elevados espigões dispostos na mesma direção (Oliveira et al., 2005). Na visão hidrogeológica generalizada, o Sinclinal
Gandarela é constituído pelas formações ferríferas da Unidade Cauê, envoltas externamente pelos
filitos Batatal, considerados verdadeiros aquicludes. Porém, em condição de interseção com estruturas tectônicas, estes filitos podem assumir o papel de aquitardos, permitindo alguma passagem de
água para a unidade Moeda, adjacente. Na faixa externa a estas unidades estão presentes as espessas
unidades xistosas de média a baixa permeabilidade do Grupo Nova Lima, além dos xistos e quartzitos do Grupo Maquiné. O núcleo deste sinclinal é constituído por rochas das unidades Gandarela,
Cercadinho e Sabará, de potencial aquífero inferior àquele percebido nas formações ferríferas.
A dinâmica de fluxo das águas subterrâneas nesta região obedece às circunstâncias em que se
encontra sustentado o arcabouço geológico local, controlado pela estrutura sinformal, onde prevalece uma sequência de distintos tipos de materiais intercalados numa condição de mergulho para
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sudeste, em sentido ao seu interior. Este mergulho se mostra, além de seus efeitos no controle do
fluxo subterrâneo, como um forte condicionante morfológico do relevo.
Neste contexto, a transmissão e o armazenamento de água subterrânea ocorrem favorável e
predominantemente no interior da unidade Cauê, que se elege como o principal aquífero da área
(Sistema Aquífero Formação Ferrífera). Situado em posição topográfica mais elevada, é, portanto,
abastecido exclusivamente pelas águas precipitadas e infiltradas através de suas carapaças ferruginosas (cangas e lateritas). O Aquífero Formação Ferrífera apresenta exutórios de elevada vazão,
muitas vezes discordantes de sua capacidade de regularização específica, sugerindo a contribuição
prevalecente de uma bacia hidrogeológica mais abrangente que a bacia hidrográfica. As águas
exsudadas deste aquífero são drenadas principalmente para o interior do sinclinal, bacia do rio
Piracicaba, quanto para o exterior deste, por afluentes do rio das Velhas.
Outras condições de fluxos favoráveis, porém subordinadas, ocorrem em aquíferos controlados pelo grau de fraturamento das rochas ou pela interposição de contatos litológicos, como no
Sistema Aquífero Carbonático e Quartzítico. Nas posições de contato entre as unidades Cauê e
Gandarela pode existir ainda, em função do potencial de corrosão das águas infiltradas, o desenvolvimento dos processos de dissolução, tanto ao longo das faixas paralelas aos contatos, como em
zonas de fraturas (perpendiculares ou ortogonais) associadas aos dolomitos. Portanto, nas unidades
vizinhas ao Aquífero Formação Ferrífera há que se considerar, além da recarga direta, significativo
aporte de recarga lateral. Contudo, a recarga principal ocorre pela infiltração pluviométrica direta,
dada em maior proporção nas regiões de terrenos mais elevados das bordas SE e NW do sinclinal,
constituídos predominantemente pela Formação Cauê e, subordinadamente, pelas unidades Gandarela e Cercadinho.
O divisor topográfico delineado a SW e NW do Sinclinal Gandarela pelas elevadas cotas altimétricas da Formação Cauê delimita as bacias estaduais do rio Piracicaba e do rio das Velhas. Os
mergulhos dos flancos para o interior desta megaestrutura direcionam a maior parte do fluxo de
água infiltrada na Formação Cauê, envolta pela impermeabilizante Formação Batatal, para a bacia
do rio Piracicaba.
Na bacia do rio Piracicaba, a rede de drenagem é fortemente controlada pela estruturação do
Sinclinal Gandarela e por suas estruturas subordinadas. Toda a rede de drenagem se direciona para o
interior do sinclinal, para sua zona de charneira (por exemplo, rio Barão de Cocais ou São João, córrego Maria Casimira, córrego Santa Cruz etc.) e para a zona de charneira de dobras menores próximas ao fechamento da megaestrutura, como o ribeirão Preto. Na porção da bacia do rio das Velhas, as
drenagens se direcionam principalmente para N e NW, a exemplo do ribeirão da Prata, que acompanha uma falha dentro da Formação Palmital, do Grupo Maquiné. Drenagens como os córregos
Cachoeira, Grota do Trovão e Maquiné drenam água da Formação Cauê e de seu contato com a Formação Batatal do alto da Serra do Piancó (flanco norte do sinclinal) para a bacia do rio das Velhas.

2.3 - Sinclinal Ouro Fino
O sinclinal Ouro Fino é caracterizado como uma dobra que tem em seu núcleo as unidades
intermediárias e basais do Supergrupo Minas (formações Moeda, Batatal e Cauê) e envolvida pela
sequência metapelítica do Supergrupo Rio das Velhas. As relações estruturais identificadas por
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Franco & Endo (2004), que redefiniram esta unidade como uma dobra sinclinorial reclinada, com
eixo apresentando caimento moderado para ESE. Os quartzitos da Formação Moeda definem o
contorno do sinclinal, com exceção do setor setentrional onde, no flanco leste, as rochas do Supergrupo Rio das Velhas estão sobrepostas diretamente à Formação Cauê por contato de falha (Fonseca 1990). O sinclinal é delimitado por um sistema de falhas reversas associadas ao sistema de
falhas do Fundão. Observa-se que o traço da falha mestra desse sistema inflete da direção NW-SE
a sul, para NE-SW a norte.
No cenário do Sinclinal Ouro Fino as principais unidades que comandam a dinâmica de fluxo
das águas subterrâneas são os aquíferos conformados pelos itabiritos e hematitas da Formação
Cauê (Sistema Aquífero Formação Ferrífera). Os quartzitos da Formação Moeda (Sistema Quartzítico) mostram potencial aquífero relativamente alto, porém, condicionado às zonas de maior percolação de água em fraturas e contatos geológicos com outras unidades. Além de considerar as características de cada unidade hidrogeológica, a dinâmica de fluxo das águas subterrâneas também é
influenciada pelo contexto geotectônico do Sinclinal Ouro Fino, uma estrutura sub-regional de
origem invertida devido ao resultado de esforços compressivos dirigidos de E para W (Fonseca
1990, Franco & Endo 2004).
O Sinclinal Ouro Fino possui um núcleo ocupado pelo Aquífero Formação Ferrífera envolto
pela Unidade Batatal (aquitardos/aquicludes). Assim, este sistema aquífero encontra-se acunhado
no núcleo do sinclinal, dando uma morfologia semelhante a uma bacia. Localmente, verifica-se
que estruturas geológicas determinam a conformação da rede de drenagem, estando os traços dos
cursos de água, geralmente, orientados segundo alinhamentos nas direções NW-SE. Ressalta-se
que este local marca o divisor de águas das bacias hidrográficas do rio Santa Bárbara e do rio das
Velhas. Os cursos de água que drenam a área compreendem pequenos afluentes da margem direita
do rio das Velhas e, principalmente, os córregos das Flechas e do Moinho, afluentes do rio Conceição (formador do rio Santa Bárbara). Estas drenagens constituem os pontos de descarga do aquífero Formação Ferrífera. De maneira geral o fluxo da água subterrânea no interior do aquífero
Cauê se dá, preferencialmente, de sul para norte, com inflexão para NE na porção norte do sinclinal, acompanhando a forma geométrica da unidade Cauê.

2.4 - Sinclinal Alegria
O Sinclinal Alegria possui direção NW/SE com o eixo apresentando caimento moderado para
SE (Endo & Chemale Jr 1992). Situado na borda leste do QFe, imediatamente a sul do maciço
quartzítico da Serra do Caraça, esta estrutura sinformal é moldada nos metassedimentos do Grupo
Nova Lima e das formações Moeda, Batatal, Cauê e Cercadinho, sendo seccionado por diques de
rochas básicas. Os quartzitos da Formação Moeda ocupam as posições mais elevadas da Serra do
Caraça, nas porções norte e oeste da área, e constituem aquíferos fraturados, em que a circulação de
água se realiza através de descontinuidades na rocha. A Formação Batatal, de comportamento de
unidade confinante, ocorre a oeste, em cotas mais baixas, como substrato da Formação Cauê, isolando hidraulicamente o aquífero Formação Ferrífera do aquífero Quartzítico.
Por sua baixa permeabilidade, a Formação Batatal constitui notável barreira hidráulica que
impede ou dificulta a conexão entre os aquíferos supracitados, porém, dada a complexidade estru-
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tural da região, pode ocorrer interconexões hidráulicas associadas a descontinuidades de falhas e
fraturas. O Aquífero Formação Ferrífera está limitado a leste pelo aquífero Quartzítico da Formação Cercadinho, de baixo potencial hidrogeológico. A circulação preferencial de água ao longo da
estrutura do sinclinal se dá no sentido de sul para norte, na porção meridional, e de oeste para leste,
na porção setentrional.
A recarga dos aquíferos ocorre em toda a área de exposição, enquanto as descargas naturais
ocorrem em cotas mais baixas de vales, em zonas de contato com unidades menos permeáveis ou
condicionadas por falhas ou fraturas. Ressalta-se que as descargas naturais dos aquíferos ocorrem
ao longo dos cursos d’água, em que as condicionantes geológicas podem favorecer maiores descargas pontuais. O rio Piracicaba e o córrego das Almas constituem os principais eixos de descarga
de águas subterrâneas.

2.5 - Sinclinal Dom Bosco
O Sinclinal Dom Bosco, localizado na porção sudoeste do QFe, possui traço axial que
varia de E/W para WNW/ESE, apresentando ainda em seu interior um complexo sistema de
falhas de traço curvo (Rolim & Alkmim 2004; Chemale Jr. et al. 1991, 1994). Na porção oeste
deste sinclinal são registrados mergulhos para E/NE em ambos os flancos. Nesta região do sinclinal Dom Bosco, as unidades do Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi estão sobrepostas pela
unidade Nova Lima e/ou pelas unidades Minas inseridas no Sinclinal Moeda. Tal conformação
implica em um condicionamento de fluxo hídrico preferencial e subterrâneo em direção ao
interior do sinclinal Dom Bosco. Este fluxo obedece, fortemente, estruturas significativas
NW/SE, conforme indicam os traços de algumas drenagens localizadas na área (córregos Água
Santa, do Cedro, Poço Fundo e do Meio), consideradas como zonas de descarga dos sistemas
aquíferos envolvidos nesta trama.
As zonas de descarga apontam para os exutórios naturais, os quais compreendem as cabeceiras de drenagens do ribeirão da Prata e córregos Bocaina, Pires Velho, Água Santa, dos Cordeiros e
Ponciana. As duas primeiras drenagens possuem desembocadura no ribeirão Mata Porcos. As
demais correm para SE, onde desaguam no rio Preto. Cumpre ressaltar que, nesta região, as unidades hidrogeológicas existentes não apresentam espessuras tão representativas como em outras porções do QFe. Isso reflete nas reservas hídricas subterrâneas locais, por conseguinte, na restituição
de vazões aos cursos de água vizinhos, implicando em valores menos expressivos que aqueles
observados em outras unidades morfotectônicas.

2.6 - Sinclinal Itabira
O Sinclinal de Itabira, localizado na extremidade nordeste do QFe, constitui unidade morfotectônica individualizada e envolta por unidades granito-gnáissicas do embasamento cristalino.
Seu traçado é determinado pelas camadas de formação ferrífera, acompanhadas externamente por
rochas do Grupo Nova Lima, enquanto seu núcleo retrata a presença de quartzitos puros e sericíticos do Grupo Piracicaba.
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Esta unidade é caracterizada como uma grande estrutura sinformal, com eixo de direção
N30°-40°E/20°, com anticlinais (Periquito e Chacrinha) e sinclinais distribuídos en echelon, apresentando eixos N70°E/21° (Sinclinal de Conceição) e N75°E/14° (Sinclinal de Dois Córregos) a
N84°E/22° (Sinclinal do Cauê) (Chemale Jr et al., 1991).
Neste contexto, o Sistema Formação Ferrífera (Cauê) e o aquífero Quartzítico (Cercadinho)
constituem os principais sistemas hidrogeológicos da área. Em função da estruturação em sinclinais e anticlinais entrecortados por diques de rochas máficas, pressupõe-se a presença de compartimentos hidrogeológicos que atuam e respondem de forma independente às questões relacionadas
com a recarga e descarga.
A recarga dos sistemas aquíferos ocorre em toda a área de exposição e está relacionada diretamente ao fenômeno da precipitação. Já as descargas naturais ocorrem em cotas inferiores, em talvegues de drenagem da margem esquerda do rio do Peixe (Bacia do rio Piracicaba), estando condicionadas por falhas ou fraturas e á contatos geológicos entre unidades de diferentes potenciais.

2.7 - Homoclinal Serra do Curral
Segundo Endo & Chemale Jr. (1992), a região da Serra do Curral representa o flanco inverso
da nappe Curral, caracterizada como uma megadobra alóctone vergente para norte que domina o
cenário estrutural ocidental do QFe. Nesta porção, as unidades do Supergrupo Minas estão dispostas em posição estratigráfica invertida, sendo, portanto, identificadas, das partes mais baixas para
as mais altas, as formações Gandarela, Cauê, Batatal e Moeda.
Neste contexto, destaca-se sistema Formação Ferrífera, com seus principais pontos de descarga localizados, preferencialmente, na vertente sul da serra do Curral sendo encontradas algumas
nascentes no flanco noroeste, nas proximidades da serra dos Três Irmãos. A unidade sobreposta,
representada pela Formação Batatal (Aquiclude/Aquitardo), funciona como barreira hidráulica,
separando este sistema do aquífero Quartzítico. A unidade sotoposta (Carbonática) mostra raras
exposições ou ocorrências de nascentes. Diques de rocha básica são identificados cortando toda a
sequência hidrogeológica. Diferenças pronunciadas nas cotas piezométricas em setores laterais aos
diques indicam comportamento como barreira hidráulica que compartimentam o aquífero Formação Ferrífera. A recarga se processa nas cotas mais elevadas da serra, em porções de exposição da
unidade Cauê, pela infiltração direta de águas de chuva.
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1 - Introdução
Até o início do século XXI, a maioria dos registros relativos a patrimônio arqueológico nos
campos ferruginosos em Minas Gerais restringia-se a sítios de interesse histórico e arquitetônico,
quase sempre relacionados às atividades ligadas à mineração do ouro e ao processo de colonização
da região das minas. Trata-se de estruturas de aquedutos, regos, catas, mundéus, diversos tipos de
ruínas de sede de fazendas, casas, taperas, capelas, cemitérios, muros de divisa, currais, engenhos,
caminhos, dentre outros, que formam, por sua vez, um inigualável complexo patrimonial relativo
às distintas tecnologias da mineração dos períodos Colonial e Imperial e à história da população
mineira. Todavia, o Quadrilátero Ferrífero (QFe), ou melhor, o Quadrilátero Aquífero (em função
de possuir importantes mananciais e um alto potencial hídrico) - como preferem atualmente nominar alguns ambientalistas - guarda também em seu território, para além de uma rica biodiversidade, vestígios da ocupação humana em fase anterior à chegada dos colonizadores nos séculos
XVII e XVIII nos substratos ferruginosos. Como exposto, somente no início do século XXI estes
testemunhos começaram a ser revelados em algumas pesquisas arqueológicas sistemáticas desenvolvidas em cavernas de minério de ferro e de canga, no caso, no município de Nova Lima, em
localidade próxima à divisa com a Capital. Estas pesquisas, desenvolvidas no âmbito do licenciamento ambiental, abriram um novo horizonte para a arqueologia em Minas Gerais, alertando para
a existência de um patrimônio vulnerável e raro exposto aos fortes avanços de empreendimentos
econômicos na Região Metropolitana de Belo Horizonte-RMBH, entre eles a expansão urbana e
industrial, abertura de estradas e instalação de novas frentes de mineração (por exemplo, Baeta &
Piló 2005, Piló & Auler 2005).

2 - Primeiras pesquisas de vestígios em rochas ferruginosas
Vestígios pré-históricos associados a cavernas em campos ferruginosos no Brasil eram
conhecidos até o final do século XX graças aos profícuos estudos realizados por pesquisadores do
Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, na região de Carajás, no Pará, primeiramente nos vales
dos rios Itacaiúnas e Parauapebas. Decênios antes, nos anos 1962 e 1963, Protásio Frikel, missionário e antropólogo, visita o Pará e aldeias indígenas Xicrins, visando a descrever o seu patrimônio
material e imaterial. Relatos de campo foram registrados por Frikel, dentre eles, a menção
por parte dos Xicrins, sobre a existência de antigas moradias em “locais altos, salvo de águas e
enxurradas”, que seriam dos Kuben Kamrek-ti, ancestrais indígenas que habitavam a região de
Itacaiúnas. Suspeita-se que tais informações se referissem às cavidades ferruginosas existentes nos
platôs da região (Silveira et al. 2009), que faria parte do território histórico e simbólico deste povo
indígena.
Com a implantação de empreendimentos de explotação mineral de minério de ferro e infraestrutura na região de Carajás, seguindo a legislação ambiental estabelecida nos anos oitenta do
século passado, iniciaram-se estudos socioambientais que envolveram o tema arqueologia. As primeiras pesquisas foram desenvolvidas sob coordenação do arqueólogo Mário F. Simões (Simões
1986), quando foram levantados inicialmente 53 sítios arqueológicos, sendo que alguns deles estariam em ambientes ferruginosos. Chamou a atenção dos pesquisadores três alinhamentos de pedras
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Figura 1 - Foto antiga de índigena Xikrin do Cateté, habitantes imemoriais do vale de Itacaiúnas,
Região de Carajás, PA. http://xikrindokatete.wordpress.com/about/

nos pisos rochosos, “localizados sobre os platôs de N3, N4 e N5, somente acessíveis por helicópteros” (Simões 1986, p. 542). As inspeções feitas indicaram tratar-se de estruturas compostas por
“blocos cobertos por musgo e ou líquen, dispostos em linha por vezes ondulantes e sem persistência de orientação, assentados sobre o topo plano e empedrado dos platôs” (Simões 1986, p. 546).
Em uma perspectiva etnográfica, Frikel já havia mencionado a existência de alinhamentos de
pedras similares com blocos um pouco maiores na área de Tumucumaque (PA), no caso,
considerados pelos índios Tirijó como Ometaninpe (‘os transformados’) de origem atribuída a seus
ancestrais, os Aibuba, que, segundo a lenda, ficaram ali esperando sair o sol quando houve uma
noite muito longa... mas a escuridão não quis findar... e os Aibuba ficaram sentados até se tornarem
pedras. “E lá ainda estão...” (Frikel 1961, p. 2)
Com vistas a estabelecer horizontes culturais nos campos ferruginosos, o mais antigo foi
relacionado a grupos caçadores-coletores na gruta do Gavião, que, segundo a datação por C14, corresponderia a mais de 8.000 anos antes do presente (AP) (Magalhães 2005, segundo Silveira et al.
2009, p. 159). Nos anos seguintes, outros abrigos foram encontrados e pesquisados, visando a
esclarecer aspectos relacionados ao processo inicial da ocupação humana na Amazônia, bem como
a dispersão dos antigos povos ceramistas pela região, dentre outros temas correlatos. A partir de
1990, novas cavidades nos platôs na região foram estudadas meticulosamente e em profundidade,
tais como, Guarita, Mapinguari e do Rato, confirmando o antigo nível cultural atribuído a Carajás
de oito milênios. Todavia, segundo Magalhães (2002), estas grutas parecem ter sido utilizadas para
outros fins ou por estratos sociais diferentes, se comparadas com a Gruta do Gavião.
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Figura 2 - Foto histórica que registra um longo alinhamento de pedras no platô N3 - Carajás, PA. As
setas indicam o trajeto do alinhamento (SIMÕES, 1986).

Provavelmente as três cavernas mencionadas constituíam um mesmo conjunto ou sistema de
ocupação, de forma distinta do que ocorreu na Gruta do Gavião, cuja área externa foi a que apresentou maior concentração de material lítico; o interior destas cavidades foi o local privilegiado da
atividade artesanal (Magalhães 1993, 2002). Constatou-se que alguns grupos que habitavam estas
cavernas a partir dos últimos 3 milênios introduziram a produção oleira utilizada especialmente
para armazenamento de água, sementes, frutos e variados artefatos (Magalhães 2002, p. 33). Pesquisas arqueológicas seguem em outras localidades da região, entre elas Canaã de Carajás, Serra
Sul e Serra Azul. Os resultados envolvendo as metodologias, análises, cronologias e interpretação
da paisagem na região de Carajás, sem dúvida foram a principal referência para a arqueologia
pré-colonial no substrato ferruginoso em Minas Gerais e em outras regiões do país. (Silveira 1994).

3 - O panorama mineiro
Uma das primeiras menções a cavidades em minério de ferro em Minas Gerais provavelmente foi feita pelo arguto naturalista Auguste de Saint-Hilaire, na Serra da Piedade, Caeté, em
1818: “fui ter a uma gruta formada por um largo rochedo que avança horizontalmente acima do
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solo” (Saint-Hilaire 1974, p. 68). Em 1842, houve uma referência do também francês Noel Aimé
Pissis, ao indicar cavidades e estalactites na matriz rochosa de itabirito do QFe. Ainda no séc. XIX,
em 1871, o mineralogista inglês Willian Jory Henwood descreve fendas na região de Água Quente,
em Catas Altas. Já no séc. XX, em 1947, Raul Tassini, ilustrador e museólogo, descreve uma cavidade em minério de ferro na Serra do Curral (Piló & Auler 2005). Em 1963, foi publicado um relatório científico sobre as cavidades ferruginosas mineiras pelo geólogo norte-americano George
Simmons, que veio para esta região em 1940, a serviço do Departamento Nacional da Produção
Mineral (DNPM), conveniado com o então United States Geological Survey (IUGS), sob a chefia
de Dorr (Auler 2005). O geólogo americano iniciou seus trabalhos na Serra do Curral e em Barão
de Cocais, interessando-se pelas cavernas ferruginosas que encontrava em seus trabalhos de
campo, sendo que em parceria com David Simmons chegou a realizar o mapeamento de uma
caverna em canga na Serra do Tamanduá (Auler 2005). Em suas anotações, Simmons menciona a
falta de registros e informações sobre cavernas em cangas. Todavia, cita os estudos geológicos de
P. W. Guild, publicados, por sua vez, em 1957, referentes à distribuição de áreas ferríferas, quando
foi indicada a existência de uma “caverna de erosão” na chamada Casa de Pedra, em Congonhas,
além de grutas nas Serras do Batateiro, do Tamanduá, do Curral e no Morro da Queimada. Informa
ainda que o geólogo C. H. Maxwel1, sem precisar a data, teria ainda descoberto ampla caverna de
dissolução no flanco leste da Serra do Caraça. Estas informações são de grande valia para se ter
uma noção da potencialidade espeleológica e, lamentavelmente, do que já teria sido destruído sem
sequer registro na mesma; daí a importância de estudar com afinco tal temário.
Os campos ferruginosos de Minas Gerais e suas cavernas começam novamente a chamar a
atenção sob a perspectiva arqueológica, no âmbito de estudos ambientais, ainda que tardiamente,
relacionados a empreendimentos de explotação de minério de ferro, seguindo assim a legislação
ambiental e patrimonial em vigência na ocasião.
Nesta perspectiva, os primeiros estudos (que levaram em consideração a ótica da espeleologia, bioespeleologia e da arqueologia pré-histórica) foram realizados nas adjacências da Serra do
Rola Moça, no vale do córrego Seco, em localidade conhecida como Capão Xavier, município de
Nova Lima. Durante os trabalhos de prospecção espeleológica nesta localidade, executados sob a
coordenação de L. Piló e A. Auler (2005), foram identificadas algumas grutas, além de cavidades
não penetráveis, sendo que a existência da gruta Capão Xavier I já havia sido indicada em relatório
de uma ONG local, que denunciava que alguns temas não eram considerados nos estudos ambientais (Mourão et al. 2003).
No perímetro dessa mina havia as grutas Capão Xavier-CPX I e II2, que, incluindo a área
externa ou circundante das mesmas, possuíam vestígios arqueológicos pré-históricos sotopostos
(líticos e cerâmicos) e na superfície do solo, sendo que a gruta CPX I ainda apresentava também
testemunhos históricos, configurando tratar-se de um sítio multicomponencial, quer dizer, composto por horizontes temporais distintos. Posteriormente, estes dois sítios foram alvo de salva-

1

2

Suas pesquisas foram desenvolvidas, sobretudo, na Serra do Caraça e na Bacia do Fonseca, onde há o sítio paleontológico
do Fonseca, município de Alvinópolis-MG. (Castro et al. 2001)
As pesquisas foram desenvolvidas no contexto dos estudos ambientais relacionados a processos de licenciamento ambiental de interesse do empreendedor Minerações Brasileiras Reunidas-MBR, entre os anos 2004 e 2008 (Grutas Capão Xavier
I e II, Capitão do Mato e Ponte de Pedra, esta última na Mina do Pico).
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mento arqueológico, em função de já estarem, antes das nossas pesquisas, na área diretamente afetada da mineração ali implantada, sendo que os resultados das mesmas reforçaram a noção de que
em campos rupestres e cavernas ferruginosas, independente da sua dimensão e aparente ‘conforto’,
também pode haver testemunhos da passagem e ocupação humana, pelo menos, a partir dos últimos milênios (Piló & Baeta 2007). Esta importante informação ampliou o debate sobre a necessidade da proteção do patrimônio ambiental e cultural na região.

Figura 3 - Parte frontal do Sítio Gruta Capão Xavier I e sondagens em sua área externa. Município:
Nova Lima. (Foto: Artefactto Consultoria, 2005).

Sintetizando a cronologia ocupacional, o nível arqueológico mais antigo detectado no
interior da Gruta Capão Xavier I encontrava-se entre 22 e 30 cm de profundidade. Apresentava um
sedimento mais compactado com vestígios orgânicos; destes, destacam-se uma estrutura de combustão na parte central da caverna e uma linha de vegetais carbonizados associados a cinzas na
entrada da mesma. Estes carvões foram submetidos à datação radiocarbônica3, o que indicou uma
idade que pode variar entre 1.540 anos AP e 1.250 anos AP. Já os carvões relacionados ao nível
arqueológico intermediário (- 8 cm de profundidade) foram datados com a idade de 560 anos +/-

3

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory-Flórida USA. ( Cf. Quadro 1)

Testemunhos Pré-Coloniais nos Campos Ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero Mineiro

| 423

70 AP. Próximos a estes carvões, havia lascas e núcleos de quartzo hialino e leitoso, artefatos de
minério de ferro, de rocha verde e de quartzito, com vestígios de polimento e/ou de utilização. Os
carvões relacionados ao nível mais superficial, associado ao período “histórico”, são oriundos do
século XVIII, tendo sido datados em aproximadamente 280 anos +/- 60 AP. Neste mesmo piso,
também foram encontrados testemunhos de ocupações mais recentes, dos séculos XIX e XX. Por
se tratar de vestígios ainda mais atuais do ponto de vista cronológico, não houve tempo para a
sedimentação e a criação de nível arqueológico distinto. Grosso modo, este foi o primeiro panorama diacrônico no substrato ferruginoso na região.

Figura 4 - Delimitação de pequeno braseiro na área interna da gruta Sítio Arqueológico Capão Xavier
I. (Foto: Artefactto Consultoria, 2005).

A partir de um programa de mapeamento de cavernas em formações ferruginosas, em algumas localidades das serras do Rola Moça (algumas no interior do Parque Estadual da Serra do
Rola Moça-PERM) e do Gandarela, centenas de grutas foram identificadas pela equipe de espeleologia, visando à sua proteção. É muito importante reforçar isto, pois as grutas e o material arqueológico existente nas mesmas devem (ou deveriam) ser mantidos in loco. Não há justificativa, a
nosso ver, para a coleta de material arqueológico em cavernas ou abrigos que se encontrem dentro
de unidades de conservação. Foi possível constatar que parte dessas cavidades também possuíam
vestígios de ocupações humanas pretéritas, sobretudo fragmentos de utensílios cerâmicos, algumas

424 | O Quadrilátero Ferrífero: avanços do conhecimento nos últimos 50 anos
lascas de quartzo e restos de carvões. A consulta a documentos cartográficos e etnográficos foi fundamental para o andamento dos trabalhos de campo, em especial imagens de satélites, cartas geológicas e mapas históricos, que subsidiaram a interpretação das paisagens que fazem parte desta
ampla região, desconhecida nesta perspectiva.
Também foram realizadas por nossa equipe pesquisas sequenciais e escavações em outros
sítios arqueológicos nos campos ferruginosos: Ponte de Pedra, Capitão do Mato e Várzea do Lopes
(Baeta & Piló 2012), todas em área de mineração, em localidades já extremamente impactadas e
comprometidas pela expansão de frentes de lavra, acessos internos e pilhas de estéril. O primeiro
abrigo situa-se no vale do córrego homônimo, nos arredores do Pico do Itabirito, município de
Itabirito. Essa gruta encontra-se em uma quebra de canga localizada abaixo de uma estrada que é
utilizada por caminhões fora de estrada no trajeto entre as minas Pico e Galinheiro. O sítio continha exclusivamente peças pétreas e refugos de lascamentos de quartzo, apresentando-se como
lugar destinado a uma oficina lítica no passado. O abrigo Capitão do Mato, por sua vez, situado em
Nova Lima, possuía, exclusivamente, testemunhos pré-históricos; no caso, fragmentos de utensílios cerâmicos e líticos, indicando tratar-se de local de pouso ou parada. No mesmo contexto regional, o sítio arqueológico Várzea do Lopes4 (Baeta & Piló 2015a), em Itabirito, divisa com o município de Moeda, apresentava material histórico relacionado a momentos distintos, com vestígios
oriundos do período colonial. Em função da conjuntura histórica desta região, presume-se que os
seus ocupantes fossem fugitivos, tendo em vista as condições de implantação da gruta na paisagem, pois não é possível avistar a cavidade no morro laterítico, situada de forma encaixada na
canga, encoberta por vegetação rupestre, apesar de se poder enxergar todo o vale, a partir de sua
entrada, na direção leste e arredores.
Os mais recentes estudos ocorreram nas grutas Córrego Pau Branco5, município de Brumadinho, onde estão situados os abrigos arqueológicos Cachoeirinha 1, 2, Pau Branco 1, 2 e 3, o que
vem agregar informações e reforçar hipóteses a respeito dos usos de pequenas cavernas na matriz
ferruginosa no passado pré-colonial e períodos históricos, sobretudo nos séculos XVIII e XIX. A
quantidade reduzida de vestígios e de nível orgânico nas grutas situadas na serra do Pau Branco,
observadas sempre em nível superficial, sugere, reiterando interpretações iniciais, que as cavernas
do Pau Branco teriam sido locais de passagens rápidas dos aldeões (que habitavam as partes
baixas, a céu aberto, do vale do Paraopeba e do Rio das Velhas) no último milênio. Eram deixados
potes em pontos de gotejamento de água para que, quando do retorno, pudesse haver reserva de
água para hidratação de seus integrantes. Por isso as cavernas foram tratadas como um sistema de
ocupação de um território, não podendo ser consideradas de forma isolada, sem uma análise de
contexto e de conjunto. Apesar do indício de ocupação histórica ser bastante residual nos sítios Pau
Branco, limitado a uma única gruta, em outras cavidades da região do Rola Moça foram também
encontrados indicativos de que algumas delas tenham sido no período colonial e imperial rota de
fugitivos, bandoleiros e viajantes. Algumas cavernas, sobretudo as mais próximas de áreas urbanas, possuem restos de objetos muito recentes, como constatado em uma caverna com figurações
rupestres situada no canyon próximo a uma cachoeira, quando foram observados no mesmo
abrigo, fios de cobre, ferramentas, como pé de cabra, faca, colchonete e lamparina.

4
5

Estudo relacionado aos estudos ambientais em Várzea do Lopes, de interesse da Gerdau (2009).
Baeta & Piló 2015, 2016.
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Figura 5 - Exemplo de baixa visibilidade e pequenos condutos e compartimento que compõem a
maioria das cavernas nos campos ferruginosos. Serra da Moeda- MG. (Foto: Acervo Arte
factto Consultoria, 2006)

Figura 6 - Detalhe de fragmentos cerâmicos em zonas de gotejamento. S.A. Capitão do Mato (Nova
Lima, MG). (Foto: Acervo Artefactto Consultoria, 2006)
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No que se refere a sítios arqueológicos a céu aberto, alguns foram mapeados em vários municípios do QFe, entre eles Congonhas, Jeceaba e Ouro Preto. Será dado foco neste artigo a Ouro
Preto, sob o prisma pré-colonial, dando luz a esta importante modalidade de patrimônio.
Muitas são as localidades tradicionais de plantio, tendo em vista a produção de alimentos
necessária para o abastecimento da região mineradora desde o período colonial. No entanto, em
função das contínuas atividades agrícolas, parte de alguns desses sítios, em especial em localidades
com solos mais férteis, encontram-se já bastante mutilados, como no caso do local onde houve um
assentamento pré-colonial denominado Sítio Arqueológico Vila Ema em ambiente ferruginoso
(Baeta & Piló 2013), em Crockatt de Sá, município de Ouro Preto.
O sítio da Vila Ema se encontra nas proximidades da propriedade do Capitão Miguel da Silva
Brandão, proprietário de grandes parcelas de terra na região durante o século XIX. Mesmo com
toda a dilaceração do local proporcionado pelas atividades antrópicas posteriores ao seu abandono,
o Sítio Arqueológico Vila Ema forneceu informações relevantes no que tange à ocupação humana
pré-histórica ceramista de uma região que possui seu relevo já tão alterado por atividades minerárias desde o século XVIII.
Na bacia do Rio Paraopeba, destacam-se o córrego Cássia, na porção norte do sítio Vila
Ema, tributário do córrego Bocaina Negra, que deságua no Rio Macaquinhos, componente da
bacia do Rio Maranhão (onde se encontra grande planície aluvionar); o ribeirão Burnier, na porção
nordeste, tributário do ribeirão Soledade, também componente da bacia do Rio Maranhão. Durante
os últimos milênios, os grupos humanos dispunham na região de Miguel Burnier de água corrente
nas muitas drenagens ali presentes, e razoável variedade de matérias-primas, apropriadas para
várias finalidades, encontradas nos afloramentos rochosos ou na forma de seixos no leito dos
cursos d’água. Tais características paisagísticas devem ter atraído os aldeões para esta localidade,
lembrando ainda que a serra, hoje conhecida de Ouro Branco, deve ter sido imponente marco
geográfico também para os grupos autóctones.
Os minerais utilizados nos instrumentos, como o quartzo, eram muito comuns na região da
fazenda Vila Ema e Miguel Burnier. O sílex deve ter sido adquirido, supõe-se, na região de Serrinha, hoje município de Mariana. Estes dois materiais são apropriados ao lascamento na obtenção
de gumes afiados.
Deve-se ressaltar que a quase totalidade dos vestígios encontra-se em níveis revolvidos
devido à atividade pecuária e ao plantio de eucalipto, o que pode indicar o pisoteio de gado e intervenção de máquinas. Boa parte do material coletado não pode ser considerada instrumento ou artefato arqueológico em função de suas quebras, mas as amostras coletadas serviram certamente para
uma melhor reflexão em laboratório sobre o estado de conservação da coleção remanescente, no
que concerne à relação entre as diferentes matérias-primas e a possibilidade de seus usos e reutilização no local.

3.1 - A cultura material – coleta, produção e conteúdo
Além das observações da paisagem e de suas transformações, foram focalizados os vestígios
e os artefatos produzidos, seus contextos, tecnologias e a produção cultural nos últimos milênios.
As matérias-primas que compõem a indústria lítica dos sítios em abrigos rochosos, bem
como o sítio a céu aberto, mencionados no item anterior, de maneira geral foram encontradas nas
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próprias formações ferruginosas. Alguns artefatos foram elaborados em matérias-primas trazidas
de regiões circunvizinhas, como granitoides e sílex. O material lascado de quartzo hialino apresentava, em sua maioria, um esmagamento do talão, ou seja, teriam sidos conseguidos por meio da
percussão, com um batedor bastante pesado, possivelmente composto por hematita. Foram identificadas também lascas de hematita e instrumentos com marcas de polimento e apicoados, estes
últimos usados como percutores. Ainda foi encontrada uma ponta de flecha de quartzo e uma
pré-forma de lâmina de machado em pedra, artefatos que remetem a uma ocupação mais constante,
tendo em vista o tempo despendido na confecção deles.

Figura 7 - Exemplo de lasca bipolar. S.A. Capão Xavier I. Fonte: Acervo Artefactto Consultoria (Baeta
& Piló 2005:24, 2015)

O material cerâmico identificado nos sítios, em abrigos sob rocha, vem sendo atribuído ao
horizonte cultural Sapucaí. A cerâmica Sapucaí geralmente não é decorada, temperada com areia
mais ou menos fina, quartzo moído. No QFe, podem ainda ser observados, no antiplástico dos
fragmentos, pirita, minério de ferro, carvão, feldspato e manganês. Em alguns exemplares foram
constatados indícios de banho vermelho ou branco. A morfologia normalmente é cônica e globular,
com presença de bordas arredondadas e retas, com formatos de tigelas e potes medianos e pequenos. Em alguns casos, é possível identificar, no contexto das cafurnas ferruginosas, fragmentos de
utensílios cerâmicos que podem também ser atribuídos à tradição Una. Em linhas gerais, os vasilhames Una se caracterizam principalmente pela ausência de decoração plástica, apresentando
recipientes com paredes de espessuras finas, morfologia globular ou cônica, pequenas dimensões e
pasta bastante compacta, além de queima excelente. Sua morfologia cônica assemelha-se, em
alguns casos, a cabaças. A superfície desses artefatos recebe, geralmente, um alisamento bastante
fino chegando a produzir brilho ou brunidura (Prous 1992: 336). Estes horizontes são atribuídos
aos grupos culturais Proto-Jês.
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As técnicas para a produção da cerâmica pré-histórica na região, conhecida atualmente como
Minas Gerais, são relativamente recentes, datando de aproximadamente 2.000 anos AP. Sua confecção inicia com a escolha da argila e acréscimo dos elementos minerais ou vegetais, que iriam
impedir que a argila se quebrasse quando de seu ressecamento. Esses elementos são conhecidos
como antiplásticos e podem ser cascas de árvores, areia, cacos de cerâmica moída, entre outros que
não terão seu volume modificado no processo de queima. Muitas vezes, esse antiplásticos, ou tempero, são acréscimos de elementos silicosos já presentes na argila. Posteriormente, inicia-se o
processo de fabricação do utensílio, variando sua confecção em razão de seu uso futuro ou da
intenção estética final. A técnica mais utilizadas foi a técnica de roletes, ou roletada, onde as paredes do recipiente são feitas a partir de cilindros de argila colocados uns sobre os outros e, posteriormente, alisados para a perfeita composição das paredes; a outra técnica identificada foi a moldagem, onde se utiliza um molde para a criação de um objeto. Foram encontrados, no sítio
arqueológico Capão Xavier II, fragmentos de utensílio cerâmico moldado por cima de uma cabaça
vegetal que apresenta um detalhe anatômico lateral, um tipo de bico, que poderia ter sido utilizado
como ponto de escoamento de líquido.

Figura 8 - Projeção da vasilha cerâmica – S. A. Capão Xavier II (Nova Lima, MG /Desenho: H. Davi)
(BAETA & PILÓ 2005:127)
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A exceção dessa peça, a grande totalidade do material estudado nesse sítio possuía a técnica
de confecção roletada, tendo em alguns casos os negativos dos roletes bem delimitados. Possuíam,
de modo geral, antiplástico fino, com pasta composta de quartzo predominantemente leitoso
moído, mica fina, hematita e feldspato. Possuíam espessura média de 1 cm, não apresentando
nenhum tipo de decoração. Suas bordas são todas diretas e simples. Os fragmentos, em sua maioria, possuem brilho intenso, oriundo de um alisamento fino, sem, no entanto, deixar estrias.
Apesar da facilidade de sua fabricação, as análises dos vestígios e fragmentos cerâmicos nos
sítios arqueológicos estudados na região revelam tratar-se de poucos recipientes, o que atesta a
perenidade da ocupação.
No sítio arqueológico Capitão do Mato, assim como em Pau Branco, essa perenidade de
ocupação também pode ser atestada através da cultura material ali existente. Foram identificados
fragmentos cerâmicos que remetem a um pote no interior da caverna. Esse vasilhame se refere, a
princípio, à tradição Sapucaí, construído pela técnica de roletes e com uma queima pouco uniforme. Interessante observar, neste caso, algo que se mostrou recorrente em outros sítios arqueológicos na região. Grande parte dos fragmentos de vasilhames se encontravam dispostos em sítios
menos impactados, nos locais próximos a gotejamentos naturais intermitentes das grutas, o que
remete a uma reconstrução mínima do cotidiano dos que utilizavam essas cafurnas como pontos de
parada e apoio. Os vasilhames eram propositalmente deixados nessas áreas, enquanto os trabalhos
de caça e coleta eram executados. Posteriormente, ao regressarem, poderia ser encontrada água
abundante e fresca.
As datações por C14 e termoluminescência revelam as idades de ocupação dessas áreas,
baseado no material deixado por seus ocupantes no passado. O material identificado indicou que
elas eram perenes e as datações confirmaram que as ocupações perduraram por longos períodos, se
estendendo como pontos de referência desde 1.300 AP até o período histórico, como pode ser
observado no quadro a seguir.
Com relação ao uso do ambiente, além das questões básicas identificadas em grande parte
dos sítios arqueológicos, como a proximidade de fontes de água, foram identificados pequenos braseiros nas áreas internas das cavernas. Nas áreas externas, em especial nos sítios arqueológicos de
Capão Xavier I e II e Ponte de Pedra, foram identificadas fogueiras maiores.
O motivo principal dos braseiros na área interna devia-se principalmente ao clima frio da
região, onde apenas a fogueira externa, utilizada para afugentar animais à noite, não seria suficiente para manter aquecido o ambiente interno das grutas. As fogueiras maiores certamente
encheriam o pequeno ambiente, sem ventilação, de monóxido de carbono, o que sufocaria seus
ocupantes. Com os pequenos braseiros era possível aquecer, sem, contudo produzir muita fumaça.
Essas conclusões foram feitas a partir de trabalhos experimentais nesses ambientes.
O processo de lascamento de minério de ferro propiciou também o melhor entendimento
desse material, abundante na região, no cotidiano dessas populações. Assim, foi possível compreender o uso possível de lascas de hematita. Em outras áreas seria pouco provável esta utilização, entretanto, em virtude de sua abundância, tal processo se mostrou bastante procedente. Apesar
da fragilidade de seu gume, esse processo de lascamento unipolar produz um material que se mostrou na prática com bom corte, sendo bastante pertinente a sua utilização. Seu lascamento fornece
gumes bicôncavos que, embora sejam altamente cortantes, são extremamente frágeis.
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Quadro 1 - Síntese dos resultados da Datação C14 nos sítios arqueológicos
Sítio
Arqueológico

Profundidade

Datação

Método

Capitão do Mato

-2cm

550 + ou -60 BP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capitão do Mato

-3cm

590 + ou -60 BP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capitão do Mato

-7cm

690 + ou - 60 BP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capitão do Mato

-7 cm

720 + ou – 70 BP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capitão do Mato

- 15 cm

880 + ou – 60 BP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capitão do Mato

- 15 cm

1030 + ou - 50 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capitão do Mato

-20 cm

1060 + ou – 50 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Ponte de Pedra

-15 cm

940 + ou – 60 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier I

-30 cm

640 +/- 70 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

-5 cm

490 +/- 50 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

- 5 cm

460 +/- 50 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

- 10 cm

400 +/- 50 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

-20 cm

540 +/- 50 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

-5 cm

390 +/- 60 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

- 5 cm

440 +/- 30 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

Associado à
cerâmica

1300 +/- 40 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier I

-20 cm

560 +/- 70 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier I

Superfície

280 +/- 60 AP

C14

Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory

Capão Xavier II

-8 cm

1480 +/- 175 AP

Termoluminescência

Laboratório de Vidros e Datação
– Faculdade de Tecnologia de São
Paulo

Capão Xavier II

-6 cm

1380 +/- 160 AP

Termoluminescência

Laboratório de Vidros e Datação
– Faculdade de Tecnologia de São
Paulo

Pau Branco

Superfície

270+/- 35

Termoluminescência

Datação, Comércio e Prestação de
Serviços LTDA.

Cachoeirinha

Superfície

340 +/- 50

Termoluminescência

Datação, Comércio e Prestação de
Serviços LTDA.

Origem
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Outro fator ambiental recorrente é a baixa visibilidade de grande parte das cavidades onde
foi possível identificar presença antrópica pré-histórica. Ao contrário das cavidades ocupadas na
área calcária e arenítica, as cavidades em canga do QFe possuem teto baixo e pouca extensão,
fazendo necessária a adaptação humana, acostumada a áreas a céu aberto ou a cavidades de maior
porte. A baixa visibilidade das cavidades foi um fator bastante explorado em períodos históricos,
fazendo destas cafurnas um local de esconderijo para criminosos e fugitivos. Em parte destas cavidades é possível observar o exterior sem ser visto, sendo este fator surpresa um atrativo, tanto para
fugas quanto para caça de animais de maior porte.

Figura 9 - Detalhe perfil do fragmento cerâmico onde podem ser notados os antiplásticos. Sítio
Arqueológico Vila Ema. Município: Ouro Preto, MG.

Figura 10 - Fragmento

cerâmico com engobo
branco- Sítio Arqueológico Vila Ema.
Município: Ouro Preto, MG.

Figura 11 - Fragmento cerâmico com resíduo de
engobo avermelhado. Sítio Arqueológico
Vila Ema. Município: Ouro Preto, MG.
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Figura 12 - Detalhe de Projeção de Formas Tipos de bordas de utensílios cerâmicos do Sítio Arqueo
lógico Vila Ema. Município: Ouro Preto, MG. Desenho em Laboratório de Alenice Baeta.
Arte Final: Henrique Piló e Emile. Scherè Jr..
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3.2 - Os grafismos rupestres
Durante o período pré-colonial, localidades que hoje pertencem ao município de Mariana e
adjacências (incluindo a Serra do Espinhaço Meridional e a Serra da Moeda) fizeram parte de rotas
de grupos humanos, pelo menos nos últimos milênios, como já exposto no item anterior.
O abrigo Mirandinha ou Gualaxo é um importante guia nesse sentido, pois se situa no vale
do Gualaxo do Norte, na região de Camargos, a aproximadamente 6 km do núcleo histórico colonial Bento Rodrigues (que foi severamente danificado pela lama tóxica oriunda do rompimento da
Barragem Fundão, em novembro de 2015. Baeta & Piló 2018).
Por enquanto, o abrigo Mirandinha é o único registrado munido de figurações rupestres no
município de Mariana, sendo, até o momento, referência regional no que tange a esta tipologia rara
de patrimônio arqueológico.

Figura 13 - Figurações Rupestres do abrigo arqueológico Mirandinha. Camargos, Mariana, MG. Foto:
H. Piló, 2014. (Acervo: Artefactto Consultoria)

As figurações impressas no suporte do Abrigo Mirandinha, por suas características temáticas
e estilísticas, podem ser atribuídas à Tradição Planalto, que possivelmente é a mais antiga expressão gráfica e de longa duração, com suas devidas fases estilísticas, na região central de Minas
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Figura 14 - Reprodução do conjunto mais visível de figurações rupestres do Abrigo Mirandinha.
Reprodução das pinturas rupestres: Alenice Baeta - Tratamento Final: Henrique Piló.
(Acervo: Artefactto Consultoria)

Figura 15 - Figurações Rupestres em superposição no abrigo arqueológico Mirandinha. Camargos,
Mariana, MG. Foto: H. Piló, 2014. (Acervo: Artefactto Consultoria)
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Gerais. Essa tradição é identificada, grosso modo, desde o norte do Paraná até o Estado de Tocantins, sendo que a região de maior ocorrência corresponde aos Cerrados e às regiões serranas do
centro de Minas Gerais, onde suas figuras, a princípio, seriam as mais antigas e permanentes.
Caracteriza-se pela predominância visual (e, muitas vezes, quantitativa) de figuras de animais, quadrúpedes (sobretudo cervídeos) e peixes, além de formas abstratas, tais como traços,
pontos e pectiformes. Os cervídeos e quadrúpedes são as representações mais comuns, mas,
segundo as localidades e as épocas, há também representações de peixes isolados ou de cardumes,
como ocorre em um nível pictural intermediário em abrigos na Serra do Cipó, por exemplo. Há
ainda representações de homens, em sua maioria formadas por linhas. (Baeta 2011)
As figuras Planalto pintadas são em sua grande maioria monocrômicas, quase sempre em
variados tons de vermelho, amarelo e, mais raramente, em preto e branco, com pigmentos de
origem mineral e/ou vegetal. Ainda mais incomuns são figuras com as cores ocre, marrom e
rosado. Segundo os estilos, os animais se apresentam contornados ou parcialmente preenchidos
por traços paralelos ou pontos, sendo típico da Serra do Espinhaço Meridional, como na Serra
do Cipó e região de Diamantina, este tipo de forma de decoração e elaboração interna dos desenhos.
Grosso modo, a factura e traço das figurações são bem mais tênues, se comparados com a
feitura das pinturas no Carste de Lagoa Santa, normalmente apresentadas chapadas ou cheias e
sem muitos detalhes anatômicos indicados.
No abrigo Mirandinha, ou Gualaxo, o repertório temático em tons de vermelho claro e escuro
se restringe, a priori, a cervídeos galhados, com indicação de cascos e joelhos, além de quadrúpede e figuras geométricas, no caso, pontos, traços e figuras circulares compostas.
Este é o cenário atual artístico a partir das figuras reconhecíveis neste belo abrigo, mas há
outros vestígios que podem ser identificados em futuros estudos de registros no local, por meio de
lupas e filtros, podendo ampliar este temário e quadro crono-estilístico preliminar. Suportes desplacados, tintas descascadas e diferentes camadas de pátina indicam que muito mais figuras foram ali
confeccionadas, em pelo menos dois momentos picturais distintos no período pré-colonial.
O abrigo de Mariana aqui focalizado indica assim forte conectividade com os estilos para
além da região do Caraça, que se aparentam estilisticamente sobremodo com as figurações da
região de Cocais e Santana do Riacho, na Serra do Cipó.
Todavia, o tratamento gráfico das figuras do Gualaxo demostra uma peculiaridade tecnoestilistica notória, pois se pode propor que este abrigo representa um ápice da expressão “pontilista”
da expressão pictural pré-colonial na região. A explicar esta exegese no Gualaxo: traços dos contornos da maioria das figurações foram feitos por meio de pontuações justapostas sequenciais, e
não por traços contínuos, como é encontradiço em outros abrigos da Serra da Moeda e Espinhaço
Meridional. Este abrigo no Gualaxo chama a atenção, assim, para esta expressão tecnoartística
peculiar aplicada no contorno dos seus zoomorfos impressos. Pontos compostos e traços perfilados
preencheram por sua vez as figuras contornadas por linhas pontuadas.
Aventa-se que a chance e potencialidade de haver outros abrigos e ou cavernas com este tipo
de testemunho pré-colonial na região do Gualaxo do Norte é grande, pois este local parece ter sido
parte de um roteiro durante a pré-história, tendo tido importante significado na paisagem dos
campos ferruginosos e escarpas quartzíticas.
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Quadro 2 - Panorama Crono-tipológico do Sítio Arqueológico Mirandinha, Mariana, MG. (Acervo: Arte
factto Consultoria)
Zoomorfos

Geometrismo

Figuras zoomorfas vestigiais

Ainda merece aqui ser mencionada a localidade próxima ao Sítio Histórico de Aredes, no
curso do Ribeirão do Silva, no município de Itabirito, onde foi possível identificar um sítio arqueológico em um afloramento rochoso no dolomito, no qual foram identificados vestígios de figurações rupestres, configurando importante referencial pré-colonial dessa região.
Trata-se de indícios de figura vermelha em tom escuro, bastante vestigiais, provavelmente de
um grande cervídeo preenchido por traços contínuos, além de figura preta, possivelmente um fitomorfo, ou forma de um vegetal. Há ainda uma figura preta curvilinear. Lamentavelmente, o
suporte apresenta inúmeros sinais de desplacamentos. As tintas espessas parecem ainda ter descascado em alguns pontos, dificultando em demasia a interpretação e reprodução preliminar do acervo
parietal.
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Figura 16 - Vista geral do Sítio Arqueológico Abrigo do Ribeirão do Silva. Região de
Aredes. Município: Itabirito, MG. Foto: Henrique Piló.

Figura 17 - Detalhe das figurações rupestres (vestígios). Sítio Arqueológico, área interna do Abrigo
do Ribeirão do Silva-Região de Aredes. Município: Itabirito, MG. Foto: Henrique Piló.
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4 - Herança ancestral pouco valorizada
Como visto, a região do QFe foi uma localidade de trânsito constante e de referência
de grupos pré-coloniais nos últimos milênios6, que utilizavam as cavidades ferruginosas como
ponto de apoio para as suas atividades econômicas, sobretudo de caça, coleta de frutos e de
matéria-prima, além de supostos rituais. Lamentavelmente, conclui-se que este momento da ocupação humana e seus raros testemunhos materiais, possuem ainda pouca visibilidade e interesse de
eficaz proteção por parte das políticas patrimoniais e socioambientais em nosso país.
É interessante observar as peculiaridades dos sítios arqueológicos até agora estudados, que
demostram uma grande complexidade histórico-cultural. De forma geral, observamos que o sítio
Capão Xavier I, que apresentou maior quantidade e tipologia de instrumentos e de vestígios, foi um
local de ocupação mais permanente e estratégica espacialmente; o sítio Ponte de Pedra, além de ter
sido utilizado como ponto de parada, atraído por uma corredeira, serviu também como ateliê lítico;
o Capitão do Mato, a princípio, foi utilizado como um abrigo de apoio aos caçadores-coletores que
por ali transitavam. Já o sítio a céu aberto Vila Ema indica ter sido local de um assentamento de
um grupo horticultor e ceramista. O sítio Mirandinha foi, pelo menos, ponto de ritual visando à
confecção de figurações parietais em sua área abrigada. Essas afirmações foram elaboradas tendo
em vista o panorama atual em que os sítios estão inseridos e os seus vestígios remanescentes associados. Entretanto, em alguns casos, não se pode precisar se eram sítios periféricos ou centrais,
uma vez que o ambiente já se encontrava, no início das pesquisas, bastante alterado por atividades
de explotação mineral.
Constatou-se que muitas outras cavidades naturais foram ocupadas por grupos humanos no
período pré-histórico. Essas ocupações eram sazonais, visando, possivelmente à coleta e à caça de
materiais exóticos nas regiões de origem. Algumas dessas grutas, no caso as ferruginosas, foram
utilizadas como ponto de apoio de indivíduos para abastecimento de água e descanso, como interpretado na gruta Capitão do Mato, onde um pote repousava abaixo de ponto de percolação.
Em virtude da constante atividade mineradora, que remonta aos tempos coloniais, estima-se
que diversas cavidades naturais que poderiam conter vestígios arqueológicos já foram suprimidas,
soterradas ou bastante impactadas, restringindo assim eventuais observações em superfície, pesquisas interventivas e ou interpretações dos sítios arqueológicos e seus testemunhos concatenados
no QFe, na região de Ouro Preto, Nova Lima e arredores.

6

A ocupação humana mais antiga no Centro de Minas Gerais data de aproximadamente 11.500 anos atrás, cujos vestígios
foram identificados em uma caverna calcária no município de Pedro Leopoldo.
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Sabemos que desde os estudos pioneiros de Eschwege, na primeira metade do século
XIX, até os dias atuais, a região denominada Quadrilátero Ferrífero (QFe), tem sido objeto dos
mais variados estudos geológicos. A Escola de Minas (UFOP), que sempre conferiu aos seus
alunos o ideal desenvolvimentista, importante na formação de uma mentalidade de jovens progressistas, não poderia deixar de incentivar atividades nessa área com a finalidade de aproveitamento do potencial minerário desta rica região.
A década de 1930 tem grande importância para o avanço de estudos sobre o QFe, pois é
nesse período que várias associações e entidades são fundadas no âmbito da Escola de Minas.
Em 1937, Vitor Dequech, Murilo de Abreu, Walter Von Krueger, Sandoval de Almeida e Paulo
Rolff, alunos de engenharia da Escola de Minas, fundam a Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE), que logo nos seus primeiros passos, organiza excursões para algumas das cavidades
na região, observando ali algumas unidades estratigráficas descritas por Gonzaga de Campos.
Desde a sua fundação, a SEE é uma das sociedades estudantis de Ouro Preto que contribui constantemente para o desenvolvimento dos conhecimentos sobre o QFe. Ainda que diversas de suas
excursões tenham sido direcionadas para o ambiente cárstico, o contexto geográfico e histórico
de sua localização permitiu uma relação com a geodiversidade do QFe.
O convênio entre o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) e o United
States Geological Survey (USGS), liderado por John Van N. Dorr II, realizou o mapeamento
geológico do QFe, viabilizando a utilização sistemática de novas tecnologias cartográficas e
aerofotográficas no país, culminando com o mapeamento geológico de detalhe realizado na
escala de 1:25.000. Para SEE, essa nova base de dados revolucionou os trabalhos de prospecção espeleológica e permitiu o reconhecimento e localização de áreas com potencial cavernícola antes desconhecido. Com isso, o número de novas cavidades estudadas pela sociedade
passou a aumentar consideravelmente desta época em diante.
A relação histórica entre a SEE e o QFe no período após a publicação do relatório de
Dorr (1969) está registrada em um acervo historiográfico, que engloba livros e revistas, correspondências, artigos científicos, cadernetas de campo e atas, além de entrevistas com ex-membros da sociedade. Após muitas horas debruçados sobre esse vasto material, percebemos que
estes depoimentos integram um acervo testemunhal e documental riquíssimo, pela qualidade e
diversidade de observações e análises ali registrados, constituindo um precioso conjunto de
informações e que demonstram o protagonismo da SEE na história do QFe. A partir deste
acervo, pode-se elencar momentos importantes do conhecimento espeleológico no QFe, tanto
no que diz respeito à descoberta, descrição e mapeamento das cavidades existentes, quanto nas
ações visando à conservação do patrimônio espeleológico regional.
Dentre as diversas atividades da SEE no período pós-publicação do texto Physiographic,
Stratigraphic and Structural Developmente of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais,
Brazil, por Dorr, em 1969, destacamos as seguintes ações:







reconhecimento, mapeamento e luta pela preservação da Gruta da Igrejinha, Parque
Estadual da Serra de Ouro Branco;
reconhecimento, mapeamento espeleológico e geológico da Gruta do Muro, Parque
Estadual da Serra de Ouro Branco;
participação na elaboração do plano de manejo do Parque Estadual do Itacolomi;
elaboração e implementação dos planos de manejo do Parque Estadual da Serra de
Ouro Branco e do Monumento Natural Estadual do Itatiaia;
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estudos espeleológicos em cavidades existentes no Parque Estadual do Itacolomi, em especial a Gruta Kiva;
mapeamento das galerias de minas de ouro ao longo da Serra de Ouro Preto, sobretudo nos
sítios arqueológicos do Morro da Queimada, em Ouro Preto, bem como nos sítios arqueológicos dos morros Santana e Santo Antônio, em Mariana;
desenvolvimento de técnicas inovadoras de mapeamento de cavidades em formações ferríferas;
participação nos processos de criação de legislação específica para o licenciamento
ambiental de projetos potencialmente degradadores de cavidades subterrâneas.

Algumas delas são brevemente descritas a seguir.

A Gruta da Igrejinha e a luta pela preservação do patrimônio
espeleológico no QFe
As fontes históricas existentes nos arquivos da SEE mostram o interesse dos membros com a
complexidade da geologia do QFe. Em um primeiro momento, o potencial do uso econômico dos
recursos de natureza geológica, em especial os mármores, em diversos dos locais visitados motivou o aumento dos registros das cavidades existentes por parte dos membros da SEE. A partir dos
anos 1960, os espeleólogos começaram a demonstrar preocupações conservacionistas, visando,
inclusive, à conservação de certas grutas, como é o caso da Gruta da Igrejinha, no Parque Estadual
da Serra de Ouro Branco (figuras 1 e 2).
A SEE tem um histórico de atividades de cunho científico na Gruta da Igrejinha, localizada
no distrito de Miguel Burnier, município de Ouro Preto, considerada a maior gruta em mármore
dolomítico do Quadrilátero Ferrífero e a segunda maior cavidade do Brasil. Em 1980, emergiu um
conflito entre os espeleólogos e mineradores interessados na extração de mármore dolomítico na
região, culminado com a obstrução, por explosão, da entrada principal da gruta por parte da mineração interessada. A SEE liderou a mobilização da sociedade junto ao Ministério Público para a
preservação da Gruta da Igrejinha (por exemplo Meyer et al. 2013). Atualmente, a gruta conta com
mais de um aparato legal de preservação, tendo sido incorporada ao Parque Estadual Serra de Ouro
Branco (PESOB), criado pelo Decreto 45.180 de 2009. Ainda assim, é constante a apresentação de
propostas legislativas que intencionam o desmonte dos instrumentos legais de preservação, visto o
potencial econômico da região. Ações da SEE junto à Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE)
e a sociedade civil foram realizadas e continuam sendo necessárias nos últimos anos para a preservação desta gruta.

Participação nos planos de manejo de Unidades de Conservação
no QFe
A elaboração e implementação dos planos de manejo do Parque Estadual da Serra de Ouro
Branco (PESOB) e do Monumento Natural Estadual do Itatiaia (MNEI), situados entre os municípios de Ouro Preto e Ouro Branco, são recentes, e contaram com a contribuição dos membros da
SEE na caracterização do potencial espeleológico. No Parque Estadual Serra de Ouro Branco
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Figura 1 - Mapa espeleológico da Gruta da Igrejinha, mostrando as principais feições presentes.
Modificado de Zeferino et al. (1964).

também destaca-se a Gruta do Muro, desenvolvida em quartzitos do Grupo Itacolomi. Situa-se em
meia encosta, apresentando 100 metros de desenvolvimento linear mapeados com uma projeção
horizontal de 112 metros, cujos atributos cênicos e histórico-culturais potencializam seu uso
turístico-educativo (Figura 3).
Tanto o Parque Estadual Serra de Ouro Branco quanto o Monumento Natural Estadual do
Itatiaia apresentam semelhanças geomorfológicas e geológicas com o Parque Estadual do Itacolomi, situado nos municípios de Ouro Preto e Mariana. Nele a SEE desenvolve voluntariamente
estudos do patrimônio espeleológico há décadas, tendo participado na criação de seu plano de
manejo. Diversos encavernamentos adjacentes a trilhas estabelecidas possuem potencial turístico,
mas ainda demandam estudos específicos para o seu devido aproveitamento. A maior cavidade
conhecida neste parque é a Gruta Kiwa (Figura 4) que, em semelhança à Gruta da Igrejinha, não
apresenta potencial turístico, vista a fragilidade e periculosidade de seu meio, possuindo, contudo,
grande potencial científico-educativo.

Desenvolvimento de técnicas inovadoras de mapeamento de
cavidades em formações ferríferas
Desde a sua fundação, a SEE é uma das sociedades estudantis de Ouro Preto que contribui
constantemente para o desenvolvimento dos conhecimentos sobre o QFe. Ainda que diversas de
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Figura 2 - Gruta da Igrejinha, com destaque para os espeleotemas. Foto: Gabriel Lourenço.

suas excursões tenham sido direcionadas para o ambiente cárstico, o contexto geográfico e histórico de sua localização permitiu uma relação com a geodiversidade do QFe. Tendo, para isso,
criado e desenvolvido técnicas particulares de mapeamento em cavernas ferruginosas, que comumente causam interferências magnéticas nas bússolas (Cruz, 2019). Est fato condicionou a SEE a
usar outro método que apresenta maior precisão.

Mapeamento de galerias de minas de ouro ao longo das serras
de Ouro Preto e Mariana
Na paisagem de sua própria cidade-sede, as rochas afloram em conformações estruturais
complexas, com aquelas relacionadas ao Supergrupo Rio das Velhas, comumente em vales, e aquelas do Supergrupo Minas, sustentando a Serra de Ouro Preto, onde existem inúmeras galerias,
registros da mineração de ouro. Ao sul da cidade é reconhecida outra sucessão de rochas quartzíticas, cuja conformação geomorfológica nesta localidade culmina no geossítio Pico do Itacolomi. O
estudo das cavidades naturais e a aplicação de técnicas espeleológicas na cartografia das minas de
ouro nesse cenário revela à sociedade muito mais do que feições geológicas, os registros históricos
da mineração, produtos de uma circunstância histórica, imagens do estado da arte da geologia,
assim como a própria cartografia geológica. Faz-se necessário mencionar os conjuntos tombados
em sítios arqueológicos, como os dos morros Santana e Santo Antônio, em Mariana, e do Morro da
Queimada, em Ouro Preto. Neles existem inúmeras minas subterrâneas, estruturas e vestígios
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Figura 3 - Gruta do Muro, formada em quartzitos do Grupo Itacolomi, litologia que não contribui para
a formação de espeleotemas. Foto: Felipe Tomassini.

Figura 4 - Vista externa da Gruta Kiwa, formada em quartzitos do Grupo Itacolomi. A principal, pouco
visível, se encontra no sopé da escarpa frontal vista no centro da imagem, ao lado
esquerdo. Foto: Felipe Tomassini.
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remanescentes da mineração dos séculos XVII e XVIII. Neste contexto, destacam-se os trabalhos
da SEE em minas da cidade de Ouro Preto, auxiliando não só no estudo das mesmas e das estruturas a ela associadas, como no estabelecimento de atividades turísticas e educacionais nesse local.

Participação na criação de legislação para o licenciamento
ambiental em áreas com cavidades
A SEE tem contribuído de maneira expressiva, ao longo da sua história, ao promover discussões que auxiliam no direcionamento das políticas públicas. Encontros, simpósios e congressos,
são instrumentos eficientes para a criação de legislação específicas para o licenciamento ambiental
de projetos potencialmente degradadores do ambiente, como a Instrução Normativa MMA n° 02
de 20/08/2009 (Brasil 2009), sempre em parceria com a UFOP, Escola de Minas, Fundação Gorceix e grandes empresas privadas do setor mineral que atuam dentro de uma linha que interliga as
cidades de Itabira, Rio Piracicaba, Mariana, Congonhas, Brumadinho e Itaúna.

Considerações finais
A divulgação da ciência espeleológica na sociedade brasileira é deficitária, assim como das
geociências. Ações de cunho educativo nesse sentido são melhor estabelecidas junto a locais onde
sítios de interesse espeleológico são conhecidos e as atividades turísticas encontram-se estabelecidas ou junto a museus, que apresentam acervos sobre o tema. Nesse contexto, o QFe, com seus
museus espalhados por Ouro Preto, Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte, sua riqueza em elementos da geodiversidade, é uma região propícia para a compreensão da formação do nosso planeta. É
uma das maiores províncias minerais do planeta, ocupando uma área de, aproximadamente, 12.800
km2 na porção centro-sudeste do Estado de Minas Gerais, possuindo geologia, mineralogia e
geodinâmica únicas no mundo, com excepcional interesse científico e pedagógico. A Sociedade
Excursionista e Espeleológica, que permanece mantendo a chama espeleológica acesa desde 1937,
seguirá o seu caminho rumo à pesquisa, levantamento e difusão do conhecimento sobre as cavernas do Quadrilátero Ferrífero.
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1 - Introdução
Geodiversidade, geopatrimônio e geoconservação se encontram na perspectiva de uma visão
sistêmica da Terra, podendo-se dizer que o radical grego geo neles utilizado está associado à teoria
de Gaia postulada por Lovelock (1995), que considera que o planeta e todos os seus elementos bióticos e abióticos constituem um sistema único de interações, que apresenta uma dinâmica integrada
de funcionamento. A inspiração para o nome da teoria vem da mitologia grega, onde Gaia, Geia ou
Ge (em grego Γαία) é a Mãe-Terra (Ruchkys et al. 2018). Os termos geodiversidade e geoconservação apareceram primeiramente em meados da década de 1990 com a publicação de artigos na
Austrália, tendo-se difundido sua aplicação na Escandinávia e no Reino Unido (Sharples 2002).
A geodiversidade pode ser definida como variedade natural (diversidade) de rochas, minerais, fósseis, geomorfológicos (forma da Terra, processos físicos) e características do solo. Inclui
suas assembleias, relacionamentos, propriedades, interpretações e sistemas (Gray 2004, 2013).
Rodrigues e Fonseca (2008) propõem usar o termo geopatrimônio, como sinônimo de patrimônio natural abiótico, como equivalente do termo inglês geoheritage, entendido como o conjunto
de valores que representam a geodiversidade do território. Será, assim, constituído por todo o conjunto de elementos naturais abióticos existentes à superfície da Terra, que devem ser conservados
devido ao seu valor patrimonial.
A geoconservação diz respeito à proteção de elementos da geodiversidade com valores reconhecíveis do ponto de vista patrimonial, incluindo os aspectos: cultural, espiritual, paisagístico,
científico, educativo e/ou turístico. A geoconservação é a prática de conservar, intensificar e promover a conscientização dessas características (Prosser 2013).
Embora o termo geoconservação tenha sido usado somente a partir da década de 1990, iniciativas para proteger características geológicas e geomorfológicas particulares se dão desde o
século XVII. O primeiro exemplo de proteção de características geológicas data de 1668, concernente à caverna Baumannshöhle, em Harz, na Alemanha (Grube 1994). Segundo Gray (2013), em
1819 foi tomada uma ação judicial para evitar impactos na paisagem de Edimburgo, Escócia,
devido à extração de rochas (Brilha, 2015). Outro exemplo de geoconservação local foi a proteção
de blocos erráticos de origem glacial em Neuchâtel, na Suíça, em 1838 (Reynard 2009).
Nos Estados Unidos, as raízes da geoconservação estão ligadas ao movimento de criação de
unidades de conservação, na visão romântica da natureza, onde locais antes caracterizados como
“selvagens” passaram a ser apreciados pela beleza estética de suas paisagens. A criação de
Yellowstone, em 1872, teve a participação fundamental de Ferdinand V. Hayden, diretor do Serviço Geológico dos Estados Unidos que, em 1871, fez uma expedição na região com a produção
de um relatório detalhado sobre a observação dos gêiseres, nascentes de água quente e cachoeiras
(Jackson 1942). Embora o geopatrimônio fosse parte substantiva do interesse do parque, ele não
foi designado por suas características ou por seus processos geológicos ativos, mas pelas suas
qualidades paisagísticas e pelo seu papel icônico na história cultural da nação (Gordon et al. 2018).
Fósseis de árvores da família Lycopodii foram descobertas em 1887, numa área destinada à
construção de um parque público em Glasgow, na Escócia. A descoberta incitou o interesse de
vários cientistas, que sugeriram que “a floresta agora revelada representa para a Escócia o que
Pompéia representa para a Itália”. Em 1888, os fósseis foram preservados in situ, onde foi
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construído um museu – uma das principais atrações turísticas da cidade desde então (Allison e
Webster 2017).
No século XX, o marco para disseminação da proteção que considera os elementos abióticos
da natureza foi a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, também
conhecida como Recomendação de Paris. Reunida entre 17 de outubro e 21 de novembro de 1972,
a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura instituiu os conceitos de
patrimônio cultural e natural, incluindo elementos da geodiversidade como: formações físicas; formações geológicas e fisiográficas e grutas.
Mais recentemente, as iniciativas têm avançado numa perspectiva integradora da geoconservação, como defende a Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra (Declaração de
Digne 1991), que coloca a importância de se protegerem sítios e paisagens únicos do patrimônio
da Terra. Nesse contexto se destaca o Programa Geoparks Mundiais da UNESCO, que define geoparks como áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável (UNESCO Brasil 2017). Sua abordagem ascendente, que combina o
desenvolvimento territorial com proteção e promoção do geopatrimônio para fins científicos, educacionais e turísticos e que, ao mesmo tempo, envolve as comunidades locais, está-se tornando
cada vez mais popular. Tanto a Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO como os Geoparks Globais da UNESCO são plataformas para geoconservação em nível internacional (Gordon et al.
2018).
No Brasil, a preocupação com proteção do patrimônio natural, em especial de elementos da
geodiversidade, se deu de forma pontual e espaçada no tempo. O Decreto nº 1.713, de 14 de junho
de 1937, institui o Parque Nacional do Itatiaia, que considera como justificativa para sua criação: a
presença de matas primitivas; a topografia que varia de 816 a 2.787 metros; a presença de numerosos pequenos córregos que desaguam nos rios Aiuruoca, Campo Belo e Preto, que têm ali suas nascentes, e a flora diversa. O texto ressalta ainda a importância científica da área “já estudada, em
todos os seus aspectos, por geólogos, botânicos e cientistas de toda espécie, nacionais e estrangeiros” (Brasil 1937). O nome do parque, Itatiaia, é de origem da língua Puri, que significa “pedra
cheia de picos” ou “pedra pontiaguda”, guarda forte relação com a geodiversidade. Dois dos elementos marcantes do parque do ponto de vista geológico e geomorfológico são as serras do Itatiaia
e das Prateleiras – maciços rochosos imponentes de quartzo-sienitos. Na Serra do Itatiaia está o
Pico das Agulhas Negras, com altitude de 2.791,55 m, ponto mais elevado do parque.
A Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos - SIGEP - foi instituída em
1997 com o objetivo de gerenciar um banco de dados nacional de sítios representativos do geopatrimônio. Embora a geoconservação por meio de medidas legais para proteção não tenha sido
objeto da SIGEP, de certa forma o reconhecimento e a descrição do geopatrimônio nacional contribuem para sua difusão e, indiretamente, para sua salvaguarda. Foram inventariados e estão descritos 116 sítios geológicos e paleobiológicos de importância científica em todo o território nacional
(Ruchkys 2015). Desde 2012 está suspenso o encaminhamento de novas propostas de sítios do
geopatrimônio por determinação do Ministério de Minas e Energia.
Após essa breve introdução, surge, então, a questão: por que a geoconservação é necessária?
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Crofts et al. (2015) elencam cinco razões: 1) por si só; 2) como um recurso científico e educacional; 3) por seus valores culturais e estéticos; 4) como o equivalente abiótico da biodiversidade e 5) pelo fornecimento de bens ambientais e serviços ecossistêmicos.
Muitos sítios do geopatrimônio são formadores de nosso conhecimento sobre a história da
evolução do planeta e da ciência. No caso do Quadrilátero Ferrífero, bilhões de anos de história da
Terra estão registrados em seus afloramentos e paisagens, além de mais de 300 anos da história da
mineração no Brasil.

2 - Estratégias de Geoconservação
A base das estratégias de geoconservação é o conhecimento dos sítios de uma determinada
região para seleção daqueles que devem ser protegidos, o que é feito por meio do inventário (Henriques et al. 2011, Brilha 2016). A palavra “inventário” se origina do termo latino inventarium,
com o sentido de “achar” ou, em outras palavras, por à mostra, dar a conhecer (Houaiss 2016).
Emprega o sentido de relacionar, contabilizar, descrever, enumerar minuciosamente, proceder a
levantamentos individualizados e completos, achar, descobrir, sendo modos pelos quais se torna
possível valorar os itens que compõem um determinado patrimônio (Ruchkys et al. 2018).
Como a conceituação de patrimônio é dinâmica e passa por transformações ao longo do
tempo, os trabalhos de inventário representam estratégias diferentes para atribuição de valor, pressupondo uma base sistemática de registro de informações, mais ou menos complexa, dependendo
das diferentes concepções adotadas, de períodos históricos distintos, dos territórios delimitados e
da diversidade de tipos de bens estudados (Motta e Silva 1998). Ao produzir conhecimento sobre o
universo de bens naturais ou culturais, os inventários podem justificar sua proteção e valorização
pelo poder público.
A proteção legal está baseada no enquadramento do patrimônio em diferentes instrumentos.
No caso brasileiro, embora não exista legislação específica para o geopatrimônio, Pereira et al.
(2008) e Alvarenga et al. (2018) destacam os seguintes instrumentos legais possíveis de enquadramento: a) Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 1937, que trata do tombamento e organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional; e b) Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000,
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.
A geoconservação também pode ser promovida pela valorização baseada em técnicas de educação e interpretação ambiental, que promovem a fruição do significado do geopatrimônio e incentivam o desenvolvimento do geoturismo. A difusão do significado dos sítios auxilia as comunidades
e visitantes a reconhecerem seu valor, contribuindo com sua conservação (Ruchkys et al. 2018).

3 - O Convênio DNPM/USGS e Alguns Sítios Chave da
Geologia do QFe
O Convênio entre o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o United States
Geological Survey (USGS) foi assinado em 1945 com o objetivo de mapear a geologia, avaliar os
depósitos minerais e auxiliar na descoberta de novas jazidas no Quadrilátero Ferrífero. A equipe
americana chegou ao Brasil em 1946 e tinha Dorr como seu coordenador. O trabalho inicial foi
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focado na construção de bases topográficas em escala 1:25.000, que foram finalizadas em 1951 e
disponibilizadas para o mapeamento geológico.
A região foi dividida em quadrículas, que foram mapeadas por membros da equipe, responsáveis tanto por mapear, como por produzir um relatório associado à área e avaliar os depósitos
minerais. Foram publicados 10 relatórios compondo a Série Especial U.S. Geological Survey Professional Paper 341: Congonhas – P.W. Guild (1957); Cachoeira do Campo – R.F. Johnson (1962);
Itabira – J.V.N. Dorr, A.L.M. Barbosa (1963); Belo Horizonte, Ibirité e Macacos – J.B. Pomerene
(1964); Pico do Itabirito - R.M. Wallace (1965); Monlevade e Rio Piracicaba – R. Reeves (1966);
Barão de Cocais - G. Simmons (1968a); Serra do Curral - G. Simmons (1968b); Antônio dos
Santos, Gongo Soco, Conceição do Rio Acima - S. L. Moore (1969); Alegria – C. H. Maxwell
(1972). A série foi encerrada sem as publicações de Aluízio Licínio de Miranda Barbosa, Benedito
Paulo Alves e O’Rourke. Em 1969, Dorr compilou os trabalhos publicados na forma de síntese na
obra Physiographic, Stratigraphic and Structural Developmente of the Quadrilátero Ferrífero,
Minas Gerais, Brazil (Machado, 2009).
Muitos dos pontos notáveis para o entendimento da geologia do QFe são descritos nessas
obras. Para facilitar a análise do ponto de vista da geoconservação, essas ocorrências foram assim
divididas: serras, picos e morros; afloramentos e fósseis; minas; pedreiras e outros. A Figura 1 ilustra dois desses pontos notáveis, que hoje não existem mais.

A

B

Figura 1 - A) Serra da Jangada (Pomerene, 1964) e B) Folhas fósseis da Lagoa do Miguelão (Pome
rene, 1964).

3.1 - Serras, picos e morros
No final do século XVII, as descobertas de ouro nas imediações de Sabará e Ouro Preto provocaram um grande deslocamento de pessoas para a região central de Minas Gerais. Os altos topográficos do QFe se destacam na paisagem, e muitos serviram como referência geográfica para o
deslocamento dos bandeirantes e, depois, tropeiros, caixeiros viajantes, mercadores de gado e,
finalmente, para os viajantes naturalistas que se aventuravam pelas Minas Gerais (Ruchkys 2007).
Alguns desses pontos são descritos ou citados como referência nas obras da Série Especial U.S.
Geological Survey Professional Paper 341 (Tabela 1).
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Tabela 1 - Alguns dos morros, picos e serras citados e/ou descritos nas obras da Série Especial U.S.
Geological Survey Professional Paper 341.
Nome

Folha

Autor

Morro de Santo Antônio

Congonhas

Guild (1957)

Morro do Cruzeiro

Itabira

Dorr e Barbosa (1963)

Serra da Boa Vista ou
Serra das Almas

Congonhas

Guild (1957)

Serra da Moeda

Síntese; Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Dorr (1969); Pomerene
(1964)

Serra da Mutuca

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

Serra das Cambotas

Antônio dos Santos, Congo Soco e Conceição do Rio
Acima;

Moore (1969)

Serra da Pedra Formosa

Antônio dos Santos, Congo Soco e Conceição do Rio
Acima;

Moore (1969)

Serra da Jangada

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

Serra da Piedade

Síntese

Dorr (1969)

Serra de Itatiaiuçu

Síntese

Dorr (1969)

Serra de Ouro Branco

Cachoeira do Campo, Dom Bosco, Ouro Branco

Johnson (1962)

Serra do Caraça

Síntese; Antônio dos Santos, Congo Soco e
Conceição do Rio Acima; Barão de Cocais; Alegria

Dorr (1969); Moore
(1969); Simmons
(1968a); Maxwell (1972)

Serra do Curral

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

Serra do Mascate

Congonhas

Guild (1957)

Serra do Pires

Congonhas

Guild (1957)

Serra do Rola Moça

Síntese; Belo Horizonte, Ibirité, Macacos;

Dorr (1969); Pomerene
(1964)

Serra do Seara

Monlevade, Rio Piracicaba

Reeves (1966)

Serra do Tamanduá

Barão de Cocais

Simmons (1968a)

Serra dos Três Irmãos

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

Serra Geral

Antônio dos Santos, Congo Soco e Conceição do Rio
Acima;

Moore (1969)

Pico Cauê

Síntese; Itabira

Dorr (1969); Dorr e
Barbosa (1963)

Pico da Conceição

Itabira

Dorr e Barbosa (1963)

Pico de Belo Horizonte

Síntese

Dorr (1969)

Pico de Andrade

Monlevade, Rio Piracicaba

Reeves (1966)

Pico de Itabira

Síntese; Pico de Itabirito

Dorr (1969); Wallace
(1965)

Pico do Engenho

Congonhas

Guild (1957)

Pico do Itacolomi

Síntese; Pico de Itabirito

Dorr (1969); Wallace
(1965)

Pico dos Três Irmãos

Serra do Curral

Simmons (1968b)

Pico do Inficionado

Alegria

Maxwell (1972)
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3.2 - Afloramentos e fósseis
Na categoria afloramentos e fósseis foram incluídas ocorrências descritas nos relatórios produzidos pelo convênio. Os afloramentos referem-se a exposições do embasamento cristalino:
gnaisse Alberto Flores, gnaisse Souza Noschese e granito de Cachoeira do Campo; além de mármores e dolomitos da Formação Gandarela e quartzitos do Grupo Nova Lima. As bacias cenozoicas com conteúdo fossilífero do Gandarela e do Fonseca e a ocorrência de folhas fósseis na Lagoa
do Miguelão (Tabela 2).
Tabela 2 - Alguns dos afloramentos e fósseis citados e/ou descritos nas obras da Série Especial U.S.
Geological Survey Professional Paper 341.
Nome

Folha

Autor

Gnaisse Alberto Flores

Serra do Curral

Simmons (1968b)

Bacia do Gandarela

Síntese

Dorr (1969)

Bacia do Fonseca

Síntese; Alegria

Dorr (1969); Maxwell
(1972)

Folhas Fósseis (Miguelão)

Síntese; Belo Horizonte, Ibirité, Macacos.

Dorr (1969); Pomerene
(1964)

Mármores da Fm. Gandarela

Síntese

Dorr (1969)

Gnaisse Souza Noschese

Serra do Curral

Simmons (1968b)

Granito Cachoeira do Campo

Pico de Itabirito

Wallace (1965)

Quartzito Rio do Peixe

Pico de Itabirito

Wallace (1965)

Dolomito Miguel Burnier

Pico de Itabirito

Wallace (1965)

3.3 - Minas
A riqueza mineral deu nome ao Estado de Minas Gerais. A região do QFe outrora fazia parte
do “Sertão dos Cataguases” ou das Minas dos “Cataguases” (tribo indígena que vivia nas matas
mineiras), passando a ser denominada como pertencente a “Minas Gerais” a partir de 1710, após a
chegada e instalação dos primeiros exploradores do ouro. Segundo Barbosa (1979), o topônimo
“Minas Gerais” começa a ser utilizado de forma genérica a partir de 1732, quando passa a ser oficialmente mencionado em cartas régias (Baeta e Piló 2012).
A indústria extrativa mineral é, desde os fins do século XVII, quando da descoberta do ouro
pelos bandeirantes, a principal atividade econômica do QFe, fazendo parte de sua história. Algumas das minas citadas na Série Especial U.S. Geological Survey Professional Paper 341 são apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3 - Algumas das minas citadas e/ou descritas nas obras da Série Especial U.S. Geological
Survey Professional Paper 341
Nome

Folha

Autor

Água Lima (manganês)

Monlevade, Rio Piracicaba

Reeves (1966)

Andrade

Monlevade, Rio Piracicaba

Reeves (1966)

Bela Fama

Nova Lima e Rio Acima

Gair (1962)

Faria

Nova Lima e Rio Acima

Gair (1962)

Gaia

Nova Lima e Rio Acima

Gair (1962)

Gongo Soco (ferro)

Antônio dos Santos, Congo Soco e Conceição do Rio
Acima;

Moore (1969)

Gongo Soco (ouro)

Antônio dos Santos, Congo Soco e Conceição do Rio
Acima;

Moore (1969)

Honório Bicalho

Nova Lima e Rio Acima

Gair (1962)

Morro das Bicas

Nova Lima e Rio Acima

Gair (1962)

Morro Velho

Nova Lima e Rio Acima

Gair (1962)

Pau de Vinho

Serra do Curral

Simmons (1968b)

Esperança

Serra do Curral

Simmons (1968b)

Córrego do Feijão

Serra do Curral

Simmons (1968b)

São Bento

Barão de Cocais

Simmons (1968a)

Brucutu

Barão de Cocais

Simmons (1968a)

Cata Branca

Pico de Itabirito

Wallace (1965)

Conta História

Alegria

Maxwell (1972)

Alegria

Alegria

Maxwell (1972)

Germano

Alegria

Maxwell (1972)

Pitangui

Alegria

Maxwell (1972)

Dois Córregos

Itabira

Dorr e Barbosa (1963)

Águas Claras

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

Casa de Pedra

Congonhas

Guild (1957)

3.4 - Pedreiras
Os recursos minerais não metálicos do QFe também foram empregados como materiais
para construção civil com lavra em pedreiras a céu aberto. As áreas citadas nos relatórios do
USGS estão nas folhas Cachoeira do Campo, Dom Bosco e Ouro Branco (mapeadas por Johnson) e nas folhas Belo Horizonte, Ibirité, Macacos (mapeadas por Pomerene) (Tabela 4).
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Tabela 4 - Algumas das pedreiras citadas e/ou descritas nas obras da Série Especial U.S. Geological
Survey Professional Paper 341
Nome

Folha

Autor

Pedreira do Cumbe

Cachoeira do Campo, Dom Bosco, Ouro Branco

Johnson (1962)

Pedreira Prado Lopes

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

Pedreira Acaba Mundo

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

A pedreira do Cumbe é constituída por dolomitos da Formação Fecho do Funil, que abrigam
belas exposições preservadas de oncólitos e estromatólitos colunares. O registro fóssil das rochas
pré-cambrianas é muito escasso em comparação ao que está presente em rochas mais jovens, no
entanto, é bastante rico em estruturas sedimentares resultantes da atividade de cianobactérias.

3.5 - Outros
Na categoria “outros” estão alguns sítios de interesse da história da mineração ou da geologia
descritos em cinco dos dez relatórios e na síntese de Dorr de 1969 (Tabela 5).
Tabela 5 - Outros pontos de interesse citadas e/ou descritas nas obras da Série Especial U.S. Geolo
gical Survey Professional Paper 341
Nome

Folha

Autor

Lagoa do Metro

Síntese

Dorr (1969)

Grota do Esmeril

Itabira

Dorr e Barbosa (1963)

Lagoa Seca

Belo Horizonte, Ibirité, Macacos

Pomerene (1964)

Usina São Miguel (Fazenda de Monlevade)

Monlevade, Rio Piracicaba

Reeves (1966)

Bento Rodrigues

Alegria

Maxwell (1972)

Fábrica de Ferro Patriótica

Congonhas

Guild (1957)

4 - Sítios com Alguma Iniciativa de Geoconservação
4.1 - Inventário
Do QFe constam quatro sítios inventariados e descritos na lista da Comissão Brasileira dos
Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP em diferentes categorias: Bacia do Fonseca; Pico do
Inficionado; Pico de Itabira e Serra da Piedade. Os dois primeiros foram publicados no volume I de
2002, e os dois últimos no volume II de 2009.
O sítio Fonseca, vegetais fósseis do Terciário brasileiro, de autoria de Mello et al. (2002), é
referendado no relatório síntese apresentado por Dorr (1969) e no relatório de Maxwell (1972).
Com o título A Gruta do Centenário, Pico do Inficionado (Serra da Caraça), MG - A maior e mais
profunda caverna quartzítica do mundo, Dutra et al. (2002) discorrem sobre a Serra do Caraça,
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referenciada por Maxwell (1972). No volume II da obra da SIGEP, os outros dois sítios do QFe
foram enquadrados na categoria história da geologia e da mineração. Os sítios foram assim denominados: Pico de Itabira, marco estrutural, histórico e geográfico do Quadrilátero Ferrífero, de
autoria de Rosière et al. (2009), e Serra da Piedade, da lenda do Sabarabuçu ao patrimônio histórico, geológico, paisagístico e religioso, de autoria de Ruchkys et al. (2009). O Pico de Itabira
(atualmente conhecido como Pico de Itabirito) foi descrito na Síntese de Dorr (1969) e no Relatório de Wallace (1965) (Figura 2). A Serra da Piedade é referendada na síntese de Dorr (1969).

A

B

Figura 2 - A) Pico de Itabirito em 1958 (Wallace 1965) e,
B) Pico de Itabirito atualmente – Fotografia de
Miguel Andrade.

Ruchkys (2007) inventariou alguns sítios geológicos, tendo, entre outras referências, os relatórios resultantes do Convênio entre o DNPM e o USGS. Entre os sítios inventariados pela autora
que constam dos relatórios estão: gnaisse Alberto Flores (Simmons 1968b); granito de Cachoeira
do Campo (Wallace 1965); meta-arenitos da Serra do Andaime, denominados de quartzito Rio do
Peixe no Convênio (Wallace 1965) (Figura 3); Serra da Piedade (Dorr 1969); carbonatos da Formação Gandarela (Dorr 1969); Pedreira do Cumbe (Johnson 1962); Serra do Rola Moça (Pomerene 1964; Dorr 1969); Pico do Itacolomi (Wallace 1965; Dorr 1969).
A autora também inventariou alguns dos sítios da história da mineração referenciados pelos
relatórios resultantes do Convênio entre o DNPM e o USGS: Serra de Ouro Branco (Johnson
1962); Serra do Caraça (Simmons 1968a; Dorr 1969; Moore 1969; Maxwell 1972); Serra do
Curral (Pomerene 1964); Pico de Itabirito e Pico do Itacolomi (ambos referenciadas em Dorr 1969
e Wallace 1965); mina de Morro Velho (Gair, 1962); mina de Cata Branca (Wallace 1965); Fábrica
de Ferro Patriótica (Guild 1957).
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Figura 3 - A) Marcas de onda em afloramento dos quartzitos da Serra do Andaime (Wallace, 1965)
e, B) Mesmo afloramento atualmente.

Santos (2017), com foco no patrimônio espeleológico do Parque Nacional do Gandarela,
inventariou e quantificou os seguintes sítios: minas de tintas, Gandarela, cachoeiras do Viana e do
Índio, cachoeira Capivari, ferradura, cumeeira, galeria de pesquisa, dolomitos vermelhos, mármores cinza, cavernas carbonáticas I, cavernas carbonáticas II, cavernas siliciclásticas, Lagoa do
Metro, depressão fechada, Bacia do Gandarela, Casa Forte. Dos sítios inventariados por Santos
(2017), a Bacia do Gandarela; as exposições típicas da Formação Gandarela e a Lagoa do Metro
aparecem na síntese de Dorr (1969) (Figura 4).

Figura 4 - Lagoa do Metro referenciada em Dorr (1969). Foto de Darcy dos Santos.

4.2 - Enquadramento Legal
Alguns dos sítios de interesse geológico ou da história da mineração descritos ou referenciados nos relatórios do Convênio entre DNPM e o USGS estão protegidos por lei. Aqui serão considerados aqueles enquadrados em unidades de conservação de proteção integral ou tombados como
patrimônio.
Na categoria “serras, picos e morros” se encontra a maior parte dos sítios referenciados no
relatório que são objeto de proteção legal.
A Serra da Moeda, descrita nos relatórios de Pomerene (1964) e Dorr (1969), está protegida,
não em toda a sua extensão, por diferentes unidades de conservação de proteção integral: Monu-
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mento Natural da Serra da Moeda (Estadual, criado em 2010 pelo Decreto Estadual no 45.472, com
2.372,5572 hectares); Reservas Biológicas Campos Rupestres de Moeda Norte e Sul, criadas em
2008; Estações Ecológicas de Fechos (criada em 1994) e de Aredes (criada em 2010). A parte norte
da Serra da Moeda ainda recebeu o tombamento estadual em 2008, integrando o Conjunto Histórico e Paisagístico da Serra da Calçada.
A Serra da Piedade, reportada por Dorr (1969), está protegida por tombamento do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1956. Em 2005, o Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA-MG) concluiu o tombamento da Serra da Piedade
como monumento natural, arqueológico, etnográfico e paisagístico com uma área de cerca de 2000
hectares (Ruchkys et al. 2009). A serra ainda é tombada, por meio de um adendo à Lei Orgânica do
Município de Caeté, acima da cota de 1200 metros.
O maciço de Pedra Grande, localizado na Serra de Itatiaiuçu/Serra Azul, referenciada no
relatório de Dorr (1969), é tombado pelo município de Igarapé por meio do Decreto no 1318/2008,
por sua importância histórica e ambiental, sob a denominação Conjunto Natural e Paisagístico da
Pedra Grande de Igarapé. Segundo Campello et al. (2012), o maciço apresenta extensão de aproximadamente 470 m segundo direção E-W e cerca de 110 m de largura, segundo direção N-S. A
altitude varia de 1270 a 1400 m. É caracterizado por escarpas tanto na face norte quanto na face
sul, com paredões apresentando alturas médias superiores a 50 m.
A Serra de Ouro Branco, reportada por Johnson (1962), é protegida pela criação do Parque
Estadual Serra de Ouro Branco, pelo Decreto 45.180 de 2009, com área aproximada de 7.520,7888
hectares (Figura 5). A Serra do Rola Moça (Pomerene 1964 e Dorr 1969) (Figura 6) também foi
protegida pela instituição de um parque estadual, criado pelo do Decreto Estadual nº 36.071, de 27
de setembro de 1994. O parque é considerado uma área de proteção especial de mananciais, essenciais para o abastecimento de água da região, motivo pelo qual não está completamente aberto ao
turismo. O Parque Estadual Pico do Itacolomi (Wallace 1965 e Dorr 1969), criado através da Lei
estadual nº 4.495 de 1967, com uma área territorial de 7.543 hectares, protege o pico homônimo.
A Serra do Caraça (Figura 7) é referendada em vários dos relatórios do Convênio entre o
DNPM e o USGS: Simmons (1968a); Dorr (1969); Moore (1969) e Maxwell (1972). O Santuário
foi tombado em 27 de janeiro de 1955, pelo antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), atual IPHAN, segundo o Processo n.º 407-T, Inscrição n.º 309 no Livro Histórico (arquitetura civil e religiosa), e Inscrição n.º 15-A no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. A serra, em si, é protegida pela Constituição Estadual - ADCT Art 84, de 1989 por sua
importância histórica, cultural, educacional, religiosa e ambiental. Além desses instrumentos, em
1994, uma área de 10.187,89 hectares na Serra do Caraça foi reconhecida como Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN). O Pico do Inficionado (Maxwell, 1972) está protegido no âmbito
da RPPN.
Eleita pelos belo-horizontinos como símbolo da Capital em 1995, o alinhamento montanhoso
da Serra do Curral (Pomerene 1964) está protegido como patrimônio do município desde 1990
(Figura 8). A Serra tem proteção do IPHAN, com tombamento inscrito no Livro Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico, em 1960. Duas unidades de conservação municipais integram seu arcabouço de proteção: o Parque Municipal das Mangabeiras (decreto nº 1466, de 24 de outubro de
1966) e o Parque Municipal Paredão da Serra (inaugurado em 8 de setembro de 2012).
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Figura 5 - A) Vista da Serra de Ouro Branco (Johnson 1962) e B) Serra de Ouro Branco nos dias
atuais. Foto de Maria Márcia Magela Machado.

A

B

Figura 6 - A) Serra do Rola Moça (Dorr 1969) e B) Vista da mesma perspectiva nos dias atuais, a
partir do Mirante dos Veados. Foto de Mauro Gomes.

A

B

Figura 7 - A) Serra do Caraça retratada por Maxwell (1972) e B) Serra do Caraça nos dias atuais.
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Figura 8 - Vista geral da Serra do Curral com o Pico Belo Horizonte (Dorr 1969).

O tombamento estadual e a declaração de monumento natural do Pico do Itabirito (Wallace
1965 e Dorr 1969) foram instituídos pelo art. 84 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989. No âmbito municipal, a Lei nº 1668, de 1º de outubro
de 1991, da Prefeitura Municipal de Itabirito, também versa sobre o tombamento do Pico (Rosière
et al. 2009). A Serra do Seara (Reeves 1966) é tombada como monumento paisagístico pelo inciso
I do artigo 170 da Lei Orgânica do Município de Monlevade.
Na categoria “minas”, o sítio arqueológico de Gongo Soco (Moore 1969) é o único protegido
por instrumentos legais. O Conjunto das Ruínas de Gongo Soco teve seu tombamento homologado
em 11 de maio de 1995 e foi inscrito no Livro de Tombo n.º I, do tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico e no Livro de Tombo n.º III, do tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos
Documentos Paleográficos ou Bibliográficos. Em 18 de setembro de 1997, o perímetro de tombamento foi retificado e homologado pelo IEPHA.
Na categoria “outros”, o único bem protegido legalmente é a Fábrica de Ferro Patriótica
(Guild 1957), localizada no munícipio de Ouro Preto, próxima à cidade de Congonhas. Suas ruínas
foram tombadas, em 1938, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN.
Com o ato de inscrição do bem no Livro de Tombo, o órgão ressalta sua importância como espaço
de memória relacionado a feitos históricos referentes ao processo de colonização.
Na categoria “afloramentos e fósseis”, estão protegidos por medidas legais os afloramentos
de mármores da Formação Gandarela e a Lagoa do Metro – ambos no contexto do Parque Nacional da Serra do Gandarela, criado pelo decreto federal de 13 de outubro de 2014.

4.3 - Valorização e Difusão
Em Minas Gerais, um projeto financiado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e executado pelo Instituto Terra Brasilis, instalou seis painéis interpretativos em sítios geológicos do QFe, com linguagem acessível e bilíngue
(português e inglês), aproximando o cidadão comum de seu geopatrimônio e promovendo a geoconservação. Os sítios contemplados foram: Serra do Rola Moça, Serra da Piedade, Serra do
Curral, Serra do Caraça e Granito de Cachoeira do Campo (Figura 9). Além de focar a geologia
específica de cada sítio geológico, as placas também trazem uma informação geral sobre a evolução geológica do QFe.
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Figura 9 - A) Placa interpretativa e da Serra do Curral e B) da Serra do Caraça.

Os painéis de sinalização foram idealizados em modelo único, no formato prancheta, com
ângulo de inclinação confortável à leitura. Levaram-se em conta para isto as características dos
locais sinalizados, em sua maioria áreas de mirante, onde a disposição no formato prancheta
favorece a apreciação da paisagem. Cada painel é composto por dois módulos: no módulo da
esquerda são apresentadas as informações sobre o conceito de Geoparque e sobre a geologia do
QFe; já no módulo da direita são apresentadas as informações sobre o geossítio propriamente
dito, focando suas peculiaridades e atrativos, contextualizando-o na proposta do Geopark. Para
facilitar a apreensão das informações e conceitos, além de traduzir a linguagem científica para
linguagem comum, foram utilizadas ilustrações, como mapa de localização, figuras esquemáticas e fotos. O modelo simplificado da evolução geológica do QFe pode ser visualizado, nas
placas de todos os geossítios, em quatro blocos-diagramas bastante esclarecedores (Ruchkys
et al. 2012).

5 - Casos Especiais: Bento Rodrigues e Córrego do Feijão
Os recentes rompimentos das barragens de Fundão (Mariana) e de Córrego do Feijão (Brumadinho) envolveram sítios descritos no Convênio DNPM/USGS. Considerando os impactos
ambientais, sociais e perdas de vida humana, é importante sua abordagem num contexto de aproveitamento das áreas afetadas.
As barragens de Santarém e do Fundão foram instaladas no Complexo Alegria, onde está
localizada a mina de Germano. O distrito de Bento Rodrigues estava localizado a 8 km da estrutura
de Fundão, rompida em 05 de novembro de 2015. O subdistrito Bento Rodrigues recebeu esse
nome em homenagem ao bandeirante português homônimo, que o fundou ao longo do vale do Rio
Gualaxo do Norte, tendo sido usado como lugar de descanso por tropeiros que percorriam Minas
Gerais em busca de ouro. Sua fundação, no final do século XVII, foi consequência dos achados
auríferos na região, que atuaram como polarizadores de população. As minas de Germano e Alegria, além do distrito de Bento Rodrigues, são referenciadas por Maxwell (1972).
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O conjunto formado pelas minas do Córrego do Feijão e Jangada, localizado na divisa dos
municípios de Brumadinho e Sarzedo, faz parte do Complexo Paraopeba da Vale S.A. O Complexo
está próximo ao Pico dos Três Irmãos, onde afloram algumas das mais importantes unidades litoestratigráficas do QFe (Endo e Oliveira 2005). A barragem I da mina de Córrego do Feijão rompeu em
25 de janeiro de 2019. As Serras dos Três Irmãos e da Jangada foram retratadas por Pomerene
(1964), e o Pico dos Três Irmãos e a mina de Córrego de Feijão por Simmons (1968b). A Figura 10
ilustra os efeitos dois rompimentos de Fundão (2015) e Córrego do Feijão (2019).

A

B

Figura 10 - A) Bento Rodrigues após o rompimento da Barragem de Fundão. Foto de Rogério Alves
TV Senado; e B) Mina de Córrego do Feijão após o rompimento da Barragem I. Fonte:
www.flickr.comphotosibamagov47021722972

6 - Considerações Finais
A partir da década de 1990, descobertas e conceitos novos das geociências, especialmente
nas áreas da geodiversidade, geoconservação e geopatrimônio, estimularam novas percepções
sobre a natureza e influenciaram as estratégias propostas para protegê-la. Ao invés de concentrar
exclusivamente as atenções em elementos da biodiversidade, o foco passou a considerar também
os elementos notáveis da paisagem e seus valores associados aos aspectos patrimoniais da geodiversidade (geopatrimônio) e seu uso econômico histórico (patrimônio geomineiro ou da história da
mineração).
O QFe, descrito há séculos por viajantes naturalistas, e muito bem documentado pelo Convênio entre DNPM e o USGS, ainda carece de uma estratégia integradora de geoconservação. Nesse
contexto, a implantação de um Geopark nos modelos da UNESCO poderia ser aplicada, como já
proposto por Ruchkys (2007) e reforçado por Ruchkys et al. (2012).
Os rompimentos recentes das barragens de Fundão e de Córrego do Feijão, além de precipitar o declínio da mineração no Quadrilátero, indicam a urgência de propostas de alternativas econômicas para essa região, tão dependente da mineração. As empresas mineradoras que atual no
QFe poderiam ter como uma de suas bases responsáveis à valorização do geopatrimônio e do patrimônio geomineiro, por meio de sua proteção e promoção, o que demonstraria sua preocupação
com o bem-estar da região, mesmo depois do fechamento de minas.
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A base para uma estratégia de geoconservação poderia ser realizada em ações estratégicas de
ordenamento e desenvolvimento do Quadrilátero Ferrífero considerando:
(i)

O mapeamento de todas as cartas em escala 1: 25.000, ou em maior detalhe, do Convênio DNPM/USGS em relação a seu geopatrimônio e patrimônio geomineiro;

(ii) A classificação dos elementos notáveis desses patrimônios em função de seu possível
uso educativo, científico e geoturístico;
(iii) A separação da ocorrência desses patrimônios por municípios;
(iv) A preparação de um número razoável de sítios para visitação pública, considerando
estruturas interpretativas e educativas tais como sinalização, trilhas e roteiros;
(v) A proposição e execução de uma estratégia regional de geoconservação que envolva sítios
descritos no Convênio, localizados em todos os munícipios do Quadrilátero Ferrífero.
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