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Abstract

OURO FINO SYNCUNE IIEVIEWED, QUA/)/I I/),iV IO FElIlIÍFElIO, M INAS GERt\lS: A IIY I'OTII ESIS FOR II S
The Ouro Fino Syndi ne is a regional struc turc with a controversial originoTwo structurulm odels
represem the symhcsis to its tcctonic cvolution. On the one hand. according to Ladeira & Viveiros ( 1984), thc Ouro Fino syncline is
lhe rcsult 01' the first folding cvent which affcctcd the Minas Supcrgroup. These folds presem E·W trcnding nxcs and associatcd
pcncuutivc clcavagc. The tccronic transport vector is north ward. On the othcr hand. Fonseca ( 1990), intcrprcts Ouro Fino syncline's
ongin as a rcsult 01' compressivo forces dircctcd to wcstward. The axis has N-S trending and westward vergence according to Dorr
( 19(9). This sccond point 01' view is thc most ucccptcd modeloHowever the presem invcstigation 01' lhe Ouro Fino syncline allcwcd
lo cluuuctcrizc tour Iamilics 01' structurcs and to presem a third hypothesis for its origin und cvolutio n. The Iirst family is characterized
hy tight uud rcclincd folds wi th moderare ESE plunging fold axis. The other snucturcs ofth is phasc are the axial plane schistosity und
thc mincrallincation parallcl to interscctionlin cation. Thc mincral lincation is characterizcd as a "b" type fabril'.The iron mineralization
is closcly rclated to the strain pararnetcrs of tho Iirst dcformation phase. The fold closurc occurs in the scuthern region or the Ouro
Fino Synd ine dcfincd hy suuc tural relationships between bcdding and schistosity and by subsidiary "S" and "Z" folds in thc wcst
and east limhs respcctively. These rclations allow to redefine lhe Ouro Fino structurc as a rcclincd antiformic synclinorial fold with
southward vergence and axis plunging to ESE. ln this case lhe palcoprotcrozoic Minas Supcrgroup units occupy the fold nuclcus
heing envclopcd by the archean Rio das Velhas Supergroup mctapclitic scquencc. The second dcformation phasc is charactcrixcd by
tight to opcn folds with s ub -h orizon ta l N-S trcnding ux cs gcnctic ully rclat cd to lhe CÓITego das Flechas Iault. Thc no ta blc fold for this
phusc is thc footwall Córrcgu das Flechas synronn with wcstward vcrgcncc. Thc othcr fumilics are rcprcscntcd hy crcnulutions und
E-W and N-S axial Lrending gentle folds.
ORIGIN ANO 1~'V()U jTlON
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Resumo O Sinclinal Ouro Fino é uma estrutura de escala sub-rcgionalde origem controvertid a. Dois modelos estru turaisconstituem
a visão síntese da evolução tectónica dessa estrutura. Para Ladeira & Viveiros ( 1984) o Sinclinal Ouro Fino resulta do primeiro evento
de dobramento que afcto u o Supcrgrupo Minas. tendo gerado as primeiras dobras com eixos E-W e clivagem penctrativa associada.
A vcrg êncin desta fase de dobramen to é para norte. Já Fonseca ( 1990) interpreta a origem do S jncliua l Ouro ri 110 como resultado de
e s l( J r~' ( J s cumprcsxivos dirigidos de E para W. O eixo teria oricntução submcridiuna e vcrgêncin para oeste tal como foi apresentado por
D () IT (1969). Este último é o modelo amplamente aceito. Entretanto. a presente investigação por meio da análise estrutural conduzida
no Sind inal Ouro Fino permitiu a caracterização de quatro famílias distintas de estruturas e a proposição de lima outra hipótese para
a origem e evolução dessa estrutura. A primeira família caracteriza-se por dobramentos apertados e reclinados com charneiras
apresentando caimentos moderados para ESE tendo gerado uma xistosidade plano-axial e lincação de intcrscção paralela ~ lincaçâo
mineral. Esta lincaçâo mineralcaracteriza-se como do tipo "b". A mineralização ferrífera está fort emente condicionada pelos parâmetros
dcformacionuis desta fase. O fechamento da dobra de primeira ordem se dá no sctor meridional sendo corroborado pelas relações entre
o acamamento e a xistosidade e pelas dobras subsidiárias em padrão "S' e em "2". respectivamente. nos flancos oeste e leste. Essas
relações permitem redefinir a geometria da estrutura de Ouro Fino como uma dobra sinclinonal. de eixo WNW-ESE subhorizontal.
anufórmica. reclinada e vergência para sul. Nestas condições t e m ~ se que as unidades do Supergl1lpo Minas (Paleoproterozóit:o)
ocupam o mícleo da dohra sendo envolvidas pela seqUência lTIetapelítica do Supcrgrupo Rio das Velhas (Arqucano). A segunda ramília
ueestruturas é caracterizada por dobras abertas a fechadas com eixos subhorizontais orientados em posição submeridiana associada
~l l a pa da falha Cón'ego das r lechas. A dobra notável desta fase é o si11 fon ne Córrego das Flechas. Elas apresentam clivagens planoaxiais. A vergência e o transporte lectônico são de lesle para oeste. As demais famílias estão representadas po r dohramentos suaves
e c ~'e n l1 l aç fie s mlll direçfies axiais E-W eN -S.
" (/ !cIl 'l"lt.l"· c!U/I ·C: Geologia

Estrutural, Evohl\'ãoTectônica. Sinclinal Ouro Fino. Quadrilátero Ferrífero. Mina de Capanema.

INTROD UÇÃO O Sinclinal OuroFi no é uma das megaestruturas
do arca bouço estrutura l do Qu ad ril:ítero Fe rrífero (QFe). Está situado na parte ce ntro-s ude ste do es tado de M inas Gerais, a 25 km
da cidade de Itabirito (f-ig. I ). Geolo g ica mcnte , localiza-sc na porção ce ntro-leste do Q uad rilátero Ferrí fe ro sendo sua área de ap ro.x.i madamenle 2J Km l . ;\ presente invest igação teve co mo pont o
de pai1ida o mapeam e nlo Ii t o ~ e st ru tu ra l da fo rma ção ferrífera do
G rupo Itabira em escalas de 1: 1.000 c I :2.000 e es tende ndo -se às

rochas encai xantes do G ru po C araça co m () objc tivo de levan tar
parâm etros sobre a orige m e evo lução desta estrutura e no vos
co ndicio nantes para o mode lo prospectivo de minério de fem).
Pa ra se atingir o o bjet iv(} pro posto, lI t i li zo ll ~ s e a metodo logia cláss ic a d e an á lis e es tr u t u r a l d e se q liê nc ias se d ime n ta re s
po lidefonn adas de baixo g rau mctam 6rfi co, fund amen talme nte
aquelas relacionadas ao s sistemas dob rados.
Co m base nas rel ações estru tura is, pro põe-se um mode lo

I - Co mp,lIIhia Vale do Rio Doce. Mina de Alegria. Fazcnda Alegria. Maria na-Ma . Cai xa Postal 0 2. C EI' 35420-000, antonio .sergio.fr anco @cvrd ,com .br
2 . Departamento de Oeologia da Esco la de Minas, Universidadc Federal de O uro Prelo ( DEGEO/EM/UFOP ). Campus Universilário, Ouro Prelo-Mei, C EP
35 4()O-OOO. issaIll1l 0)degco,lIfop.hr
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Figuro I - Mapa de localização e {I ('(! SSO ao Sindínal Ouro Fino.
altern ati vo de evo luç ão es trutura l para o S inc linal O uro Fino, Na
present e interp reta çã o o S incl inal Ouro Fino co nfigura-se como
uma dob ra reclinada com eixo na dire ção aproxi mada EW, for mada
no prim e iro eve nto de do bra men to que afctou as unidades do
Supe rgrupo Mina s. O sinclin al. co m a geo me tria de uma dobra
norm al inve rtida com eixo subhor izontal NS , co mo desc rito na
literatura, refere-se ii seg unda fase de dobra me nto .

ESTUDOS PIU~ V I OS
O s p rimeiros estudos s iste má ticos
realizados na Se rra de Ou ro Fino iniciara m-se co m l larde r &
Ch a mbcrlin ( 19 15). Mo rais Rego ( 1933) c O · Rou rkc ( 1957 ). l' ara
O ' Rourk e ( 1957), q ue além de definir a es tra tigrafia par a a região ,
conside ro u os sincl inais O uro Fino e Ga ndarc la or igi nal men te
sepa rados por um antiformc c, posteriorme nte. trun cad os por
falhas . Como ex te nsão dos sinc linais O uro Fino e Gandarclu.
Ma xwcll ( 19ÚO) inclui o S incl inal Conta H istó ria, tod os co m eixos
supos tame nte de dirc ção submc ridia na e ca ime nto subh ori zo mal.
Para Dorr ( 1969) ti porção nort e do s inclin al tc ria s ido reori entada ,
se ndo sua posição o rig inal NW -SE co m e ixo s ubhor izo nta l,
posicionada paralelamente ao S inclinal varg cm do Lima. 00[1'( 1969)
es timou um deslocam en to m ínimo de 5 km ao longo da Fa lha do
Fundão para a completa rotação tcc tônicu do seg me nto se tentrional
do S inclinal Ouro Fino.
Lad eira & Vive iros ( 1984) id en tificaram sc is e ve n tos
dcfornuuivos e nvo lven do as unid ad es dos supe rgru pos Rio das
Velhas e Mi na s . O pr i meiro a fct o u ap e na s as un id ade s do
S upe rgrupo Riodas Ve lhas. O seg undo eve nto. o mais imp ort ante
par a o Superg rupo Minas, roi respons ável pelo desen volvimento
de xistos idade pcnctrativa associada a dobram e ntos co m vergê ncia
para norte seguida de tra nsp osição ge ne ra lizada . Aqu ele a utor
sus pei tou que a dircção das c harn e iras dessa fase é EW, co m a
vcrgêuciu tectón ica pa rti nort e. Seg undo o mesmo autor, esses
dados são baseados e m alg umas pou ca s es tru turas reli ct ica s dessa
fase, não pod endo se r definidas co m seg urança. O s e ve ntos 1\ e
D.,seriam cara cte rizado s 1)01' dobra me ntos co ax iais. co m vcrgênc ia
para norte . O eve nto D~ tc m dirc ção gcru l NS , se ndo carac teriz ado
por dobras a he rtas e l)e lo pad rão e m killk. O último eve nto D(,
corres ponde ria ao dc se nvo lvimcnto de fmtura s. Fo nscca ( ! 990)
p ropõ e u m qu adro e vo luti vo para o S inc lina l O uro F ino ,
co nstituíd o por três fases de deformação. A pri mci ra fase é
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represen tada por dobramento não -coax ia l c m do mí nio d úctil
resu ltant e da co mpressão tect ónica co m es fo rços diri g idos de E
para W. Nessa fase teriam se formado o Sinc linal Ouro Fin o e o
S iste ma de Fa lhas do Fun dão , A seg unda fase de deform ação foi
responsáve l pela ge ração de es truturas orie ntadas na dircção EW
e pelo red ob ram ento do sinc linal q ue resul to u na sua forma utual.
A te rceira fase pode sercarac terizada por uma co mp ressão tectónica
co m veto res orien tados na dircção EW, ge ra ndo es truturas NS do
tipo kink: ban ds c dobra s ll c x urai s nor mais . Fon seca ( 1990)
o bserv ou qu e a lincação de intcrscção entre o aca nuun cmo c a
xistos idade principa l se po sici ona va subpa ralclamcn tc à lincação
mineral. Fon seca & Alk mim ( 1002) suge riram qu e um movim ento
dc arra sto ao lo ngo do Si ste ma Fun dão te ria s ido a ca usa do
desm em brame nto dos sinc linais Ouro Fino c Conta-His tória.

CONTE XTO GEOLÓGI CO OSestratos que definem a estrutura
do S inc linal Ouro Fino co nstitue m as unidades bas al e inte rmed iária
do S upcrgru po Minas, que se assentam em d iscordância tec tóni ca
sobre as scqü ônc ias urqu canas do greenstone bett Rio das Vel has
(F ig. 2). Es tão re presentadas, ne sta ordem , pe las roc has dos
grupos Ca raça c Itub itu. O Grupo Piracicaba não se e nco ntra
pre serv ado nesse sinc lina l.
O Gru po Ca raç a é cons tituído por quartzitos da For mação Moeda
c Iil itos da Fo rmação Bat atal. O Gru po Ita bira es tá represe ntado
pelos itabiritos da Formação Cuuô e forma o núcl eo do sinc linal.
O s quar tzitos do Grupo Caraç a de finem o co ntorno do S inc linal
Ouro Fino, co m c xccç ão do sc tor se tentrional o nde. 110 fl anco
leste, as rochas do S upe rgrup o Rio das Velhas estão sobrepos tas
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dirctnm cnre à Formação Cauê por co ntato de falha (Fig. 3) (Fonseca.
1990). A formação ferrffera da área pode ser dividida em dois grupos.
ti prim eiro formado por itabirit os (sos. l. na base. co ntendo qu artzo ,
hematit a (± rnagnetita, mart ita, espe cularita) e goe thita, e o segundo
constituído por itabiritos goethíticos- limo níticos, sobreposto ao
pri meiro. Quanto ao grau metam ór fico, a paragên ese co ntendo
bio ntn e c lorita ve rif icada através do exame pe trog rá fico dos
itabiritos. sugere q ue as co nd içõe s metamórfi cas ating iram, no
máximo. (1 grau méd io . A cl o ritn. vist a e m se çõcs delgadas,
evide ncia um retro mctamor fismo, não se ndo , portanto. ind icadora
do grau metam órfico. ] iÍ a bio tita pode rep resent ar a faixa de
temperatura mais provável a lca nçad a pelo meta mor fism o cm
q ue stão .
O s inc linnl é deli m itado por u m s istem a d e falhas rcve rsas
associada s ao sis tema de falhas do Fundão . Ob ser va-se q ue o
traço da falha mestra desse sistema inflete da d ire ção NW-SE a
su l. para NE-S W a norte. suge rindo que a porção med iana do
s incl inal lenh a s ido palco de lima tcct ônica de rampa fron tal
durante (1 eve nto co mpress ivo D 1, EW.
A NÃU SE ESTRUTURAL A formaç ão fenifera foi dividida em
c inco do mínios (Fig . 4 ). Os cr itérios utilizad os para a subdivisão
basca rurn-se cm ca rac terísticas estruturais. co mo a magnit ude de
dcfonuaçâo. mudança no padrão de orientação de charne iras de
dob ra e de xistosida de S I .

Dados Estrutu ra is

A CAMAM EN TO S" Nos qu artzitos da
Forrn nç ãn Moeda é co m um o bse rva r e strutura s pri má rias

p res e r va d a s . O acamamento é d efinido pela diferen ça
granulométrica. se nd o marcante a presen ça de ca madas de
metacong lom erados intercaladas aos quartzitos. Estrntificaçôcs
cruzada s de peq ueno e médio porte são também observadas. Nos
filitos, o aca mamento é ca racterizado por variaçõe s granulo rn étricas
e compo si ci onai s. se ndo po ssíve l e nco ntrar fino s es tra to s
qu artzosos interca lados ao s níveis mctapclí ticos. Na Fo rmação
Fe rr ífera Ca u ê, o acama me nt o é d efi nido pel a va riaç ão na
co mpo sição dos ita bir ito s, passand o gradacionalmente, para o
topo, para irab irito go ethítico- limo nítico.
O contorno do S inclinal Ouro Pino é de tinido pelo acuma mcnto.
cuja trnjct ória é co ntro lada prin cipalm ente pelos dobrumc nros
decorren tes das duas primeiras fases DIe D2 , e descreve a trujctóriu
de uma dob ra recumbente co m eixo na d ireção EW. O redobram ento
deco rrente da fase 0 2proporc ion ou a geração de do bra com ei xo
apro xim ado NS, ca usa ndo amp la reorien tação nas atit udes do
acamamento primá rio (F ig. Sa), Em algu ns locais. o acamamento So
está parci a lo u totalmente transpo sto pe la fase 2 , Próxim o à Fa lha
do Fundão, a tran spo siçã o é bem acen tuada, e a xistos idade S)
passa a ser a estrutura principal.
.

°

Estruturns da Fase D, XISTOSIDAD E, DOBRA S E U NEAÇÕES
A xistosidade S Ico nstitui a estrutura planar penetrativa relacion ada
ao primei ro evento de dobrament o recon hecido nas roc has do
S upergru po Mi nas. Ela oc or re tanto nos itab iritos qu an to nas
encai xantes, se ndo que os aflor am cntos qu e melhor ilustram as
relaçõe s de COl1e entre o acam am ent o c a xistosidade S Ies tão nas
encaixan tes. A cartografia das dobras subs id iárias FI cm t0!'l10 do

•.•• <:r • .

: .: :,p'

: : :tJ":
. ' cJ
.. •.. ;..,,:q

w

• ,,<: ,

-m
I

s

---J

!,-----,== ,.---_ _ lEGEN OA' -

~::.}~~

[;J Rochas ~I-;~S~S

~

o,

Formação Cauê; . =He matit a ; IS=
ltabi rilo Silicoso; ia=lta biri to Goe lh itico

C?

Form ação Bata tal

:>

~: ] Form ação Moed a

J[brz I

: 0

MjB

Grupo Maqu iné ind iviso
Gr upo Nova Uma indiviso

Se ção Geológ ica

,/

Falha Indiscrimi nad a

<,

Contato Geológ ico

8<1

Eixo de dobra

Falha Rever sa ou Empurrão

AutoCAD e CQ(eDRAW
AIlkYlio S P f lanco
Q6-()6.2001

ESCALA

1:78.000

ARQUIVO:
Mo\PGERAl..O'oYG

ESCALA: GRÁFICA

•

o

"m

Figura 3 - Mapa geo lógico simplifi cado do S íncl íno l Ouro Fino (modific ado O'Rourk e 195 7, Maxwell 1960. Fonseca 1990.
Sad <-li Ca.\'I1"O 2000. \lclZ de Me/o & Seabra Jr: 2000. Franco 2002 ). A.. . camadas de minério rico ou hcma t íta.. . mo.WW1I o padrão
de dobrame nto.

Re vista Brasileira de Geociências. Volume 34, 2004

169

Sinclinaf Ouro Fino revisitado. Quadrifâtero Fertitero, Minas Gerais: uma hipótese sobre

a sua origem e evolução

- -- - - - . , - -r''' ...,. , - - - - - - -- - - - - - - - - - - ,

N

A

~
S,

s'N.s:

......•

s

( Rvr]

l RMIJ

ESCAlA GRÁFICA

o
l km
2'l<m
--~
ESCAlA GRAFICA

a

2<l"-lL30
'L·

t---l~_
1Iun

-'---'-_'""""
SUPERGRUPO MINAS

SUPE RGR UPQ RIO DAS VELHAS

~

INDIVISO

~

GR UPO MAQUINE

~

GR UPO NOVA U MA

[J

' "MOEDA

~

FM, CAU(

D

FM . BATATAL

Figuru 4 - Mapa geotogico simplific ado do Sincli nal Ouro Fino. (a) Domín ios estrut urais . (b) Sctorcs 11OtlÍ\'eis ao redor do
Sinclinat Ouro Filio ond e se obser vam as relaçõ es entre o acamamento e a x istosidade S I

sinclinal e o levantamento das relações de COl1e e ntre o aca mamento
c <.1 xistosidade SI' mostrou que o segmento oc idental do sinclinul
representa o locus de oco rrência de do bras em pad rão " S' tco m a
xistosidad e S I oc upando <I posição pla no-axi a l e ob líq ua ao
aca mamento com atitude média de 105/50 (Fig. 5b). A co ntraparte
da estrutura. o segmento orie ntal. corresponde ao do mínio onde
predo minam dobras cm padr ão do tipo "Z" co m atitude média de
035/40 (Fig. 4b. 5b) . A intcrscção entre os planos do aca mame nto
Soe a xistosidade SI apresenta cai mento moderado para ESE . sendo
paralela aos eixos de dobra B I. Essa tram a é proeminente e é
ob se rvada e m todo s os lito tipos do S inc lina l O uro Fin o. A
concentração máxima possui valor cm torno de 110/40. variando
de mO/50 a 140/48 (F ig. Se). execro no do mínio estrutural I q ue
possui direção aproximada mente NS co m ca ime ntos moderados
ora para norte ora para sul.
I\. fam ília de do bras F I é co mposta por dobras flexur ais
assimétricas. de charne iras rctilincas e curvas. As charnei ras de FI
apresentam caimentos para ESE co m valores em torno de 50" e
atitude média próxima de II 0l50 (Fig. Se). As dobras de charneiras
curvas. que podem ser desig nadas de do bras e m bainha. possuem
dimcns ôc« ccntim étricus. Elas se desen volvem , principalmente.
nos itabiritos em hor izontes discretos formando tapetes de dob ras
e m bainha (Fig. 6 ). Foram observ adas na região de charneira do
flanco inverso. nos domín ios I e 2. cujas atitudes são para lelas às
das dobra s FI. O sentido de fluxo indica movimento para sudes te.
I\. lincação mineral é caracterizada pela or ientação preferencia l
de cr ista is de hern atita, quart zo e moscovita. A orien tação é
subpara lclu à lincação dc intcrscç ão LI(Sox SI) eeixos de dobra da
pri meira fase ( [31). I\. linca ção miner a l apre sen ta cai me ntos
moderados para ESEem torn o de I(x)/55. Noextremosuldodominio
1 (Fig. qa) e la apresenta or ientações anôrnalas, se ndo enco ntrada
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com caimentos subho rizonrais ora para NW ora para SE (Fig. 5d) .
Est ru tu ras da Fase D, CLIVAGEM. DOBRAS, LlNEAÇÕliS li
PA U IAS A cl ivage m S , é urna trama planar penetrativa definid a
pela orientação prefe rencial de minerais co mo hernatita. quartzo e
mosco vita. estando desen vol vida e m todo s os setore s da estrutura
de Ouro Fino. Sua geomet ria varia de uma cl ivagem contín ua a
uma cli vagem espaçada cuja o rientação média varia de 044 /54 a
074/53 (Fig. 7a) , A c livagem S, oc upa a posição plano-axial de
dobras da segunda fase de deform ação.
As dobras F2 co mume nte po ssuem co mprime ntos de o nda
que variam de alguns decím etro s a metros. São dobras abertas a
ap e rtada s com ass ime tria ind ic ando verg ênc ia pa ra W. As
charne iras rum am ora para no rte ora para sul co m caimentos
moderados (F ig. 7b). O sinfor mc C61Tego da Flechas é lima dobra
da fa se D1 c ujo traço a xial, no seg me nto s ul, aco mpa nha
subpuralclmncnte o traço da falha CÜITego das Flechas. Ad mitese qu e este sinfor me te nha con tinuidade pa ra o seg me nto
se tentrional acom panhando o traço des sa falh a. Ge neticame nte. o
sinformc C órrego das Flechas é lima do bra de arraste associada à
lapa da fal ha de emp urrão Cô n eg o da s Flecha s qu e poss ui
movimento dirigido para oeste . A figura 8 é uma ilustração da
geo metria do sinforme Córrego da s Flecha s e dobras associadas
na po rção su l do sinclinal.
A fo liação S , está dobrada por es te seg undo e ve nto. foi
preferen cia lmente reor ien tada de modo a possuir valores mod ais
com mergulhos para NE. Ec ENE (F ig. 5b).
A lineaç ão de interse ção 1..2 e ntre o aca mamento Soe a foliação
S,. possui cai me ntos suaves . princ ipalmente para NW o u para SE
e raramente nas posições intermed iárias( Fig. 7c).
O seg undo eve nto de deformação gerou as fal has de empurrão
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Do mín io 1· Acamament o S.
Dom ín io 2- Acamame nto S ,
Isolonhas' 2. 3. 5. 8.10. II e 12% Isolinhas : 1. 3. 6. 10 .14 . 18 e 2 1%
/11 . 226 medidas
/II.. 985 medidas
MáxImo: 215140
IotÍllmo: 62;69

Dom ín io 3· Acamam ento S.
IsOlinhU : 1. 3, 6. 10. 13, 16 e 18'"
/11 = 1794 medidas
Iotáximo: 100155

5e

~

I

Do m íni o 4· Acama menlo S .
Isol;" has: 2. 4 . 6. 8 e 9,.
/II.. 180 medidas
Máximo: 188152

Do m íni o 5· AcamamenlO S.
Isolinhas : 2. 4. 6. 8. 10. 13 e 14__
/11 = 236 medidas
Iotáluno : 110139

•
Gelll -Uneaçi\o de in le rseçi\ o L,
Isolonhu : 1. 4. 7.10. 13.1 !le 17"
/11 = 90 meddas
I,(l1 lm05: 1001143

Gera l · Xistosida de S,
Isol onh as : as. 7. 9. II . 13 e 15-./II: 2JJ medidas
l,U .,m os : J5/40 e 10 5150

•

5d
-,

o

.....
.. .
Do mínio t - Lmoaçao minoraI:
N ~ 13 med idas

Do m ln lo 2· Lm eaçâ c Minefal
ISolinhas: 2. J . 10.20.30 . 40 e 45%
N = 91 med ida s
Máximo: 96156

Dom ínio 3- Lineaç!e mineral
ISolinhas : 1. 2. J. 10. 20. 30. 40 e 43'..
N = 145 medidas
Mhimo: 90/53

Dom íni o e- Lmeaç ão miner al
N= 6 madrd as
Máximo: 14014J

Dom ínio 5· t tnoaçáo mine ral
N: 11 mCl didas
MáXImo' 10 1/19

5e

Do mínio 1· Eaos . Bn
Isolinhas: 2. 4. 7. 10. I J o 15'..
/11 389 modldas
Máximo: J 05/08

Dom ín i o 2 · Eixos - Bn
ncrenee: 1. J . 7. 11. 14
/11 = 200 medidas
Máx imo: 98!55

e 16"-

Domín io 4 · Eixos - 8 n
Dom lnl o J . Eixos · Bn
Isolinha s: 1. 3. 6.1 0.1 5. 20. 25 e29% Itsolinhas: 1. 3. 7. I I . 17. 22 e 26%
N= 39 med idas
Máximo: 145148
Máximo: 9215J
/II.. 237 meddas

Do m ínIo 5- Eixos · Bn
Isolinllas : 2. 4. 9. I I e 12"4
N " 53 medidas
Máximo: 10 8/4 1

Figura 5 - Diagramas este reog ráficos para as prin cipais estruturas obse rvadas. (a) aca mamento (b) xistosidade S ,; (c) lineaçõ es
ele illll'nC'riio; (eI) eixos de dotwas e {e] ííneaç ões de estin nnento min era l.

Dobras em bain ha .
cenbm el ficas

"~":;"~~~2:;-;;,..."

.....
Bandamen lo co mpOSICional

Hgura 6 - IJ/()('o diag ram a esqucnt át íco mostra ndo as dobras
cm bainha sncsoscápicas 110 plan o tio bandam ento compos ícío nu í em itubirito. Do bro s em bainho s omen te [o ram
observadas ,/li ::,ol/a da cha rne ira.

do Fundão, Ouro Fino e C ónego da s Flec has. A Falha do Fund ão
delim ita a estrutura de Ouro Fino na região mer id io nal. Ocupa um a
posição de rampa ob líq ua co m dircção NW -SE c emerge a oeste
do Sinclinal Ouro Fino em pos ição de rampa fron tal indo secc ionar
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o Sinclinal Ga ndarela, a norte . Na região de inflexão da Falha do
Fundão e me rge m dua s fa lhas s ubs id i ãrias qu e envo lve m a
estrutura de Ouro Fino. a oe ste tem -se a falha de Ouro Fino e a
leste a falha C órrego das Flecha s <Fig. 3). Próximo à Falha do
Fundão o aca mame nto sofre intensa transpo sição se ndo comum a
xistosidade S , evol uir para a foliação milonitica Sm,. Essa foliação
milonítica apresenta direção méd ia NW-SE co m mergulhos médios
para NE.
Além de ocupar a posição plano-axial de dobras da segunda
fase, a cl ivagem Sl é co ntemporânea às falhas de empurrão .

Estru turas da Fase D, CUVAGEM, DOBlIAS EUNEAÇÕES A
fo liaç ão S J é re prese ntada pe la cli vagem d isjunti va se ndo
observada e m todos os domíni os do Sinclinal Ouro Fino. A direç ão
ge ral da cl ivagem 5 J é EW, co m mergulhos subvcnica is ora para N
ora para S (Fig. 7d). As dobras P3são dobras abert as co m charneiras
aprese ntando caimentos para E e geradas durante a terceira fase.
relacio nada <10 encurtamento NS sofrido pelo sinclinal. A Iineação
de interseção L J e ntre o acama mento So e a c livagem espaçada S]
apresenta dire ção EW co m caimentos variados ora pra E ora pari!
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,
, ,\
+

Dom ínio 1- X'SlOs "' ad . S .
IsolonhU 1.3.5 .1.1 1. 15. 20 e 26'>.
'h 53 " ,edo;lu
Ih..no"~ .

Dom ínio 2 - X••loula"e S.
IsolInhu 1 . 3 . 1 . I1 . n e2t ~
H_ 215
Uu ,," o ' U tS3

",e""'..

E" "J de dObra. da !~ .. 2·11,
Is olinha • . 1. 2 , 3 . ~ , 5. 6" 7%
N. 56 r" ~ c1 id u
Má",n<l' 10/09 11 75120

Do... in lo t · Xls lol "' .". S,
N. 1 "' Iddes
11I ''''''0 112/4/

Oo.. lnMl 3 - X'dos"'."1 S,
IlolonhU : 1.3. 5. 1. II e 1 5~
N. 138 "'.dd..
1,1..... 0 61166

Dominio S X . slos .h~ . S ,
Iso....... 1.2 . 5. 9. 13e l'1,
N_l 1 ml <l"' es
Uli. ""o 10lt l

l lnuaçJo de ""u.suçáo S. ' 5,
Is o l,nh u: 1.2 ,3. t , S , 6 , 7. 8 Ir 9'1;.

C I I" ~lm "o ~ ç a " ~ $ ,
I s n ~ n h ... I, t , /. 10 . 13. 16 0 18'..

N. 168 ",."idas
M.hi mo: 138110

N. 296 "'eclod as
Mh imo : 11160

!:i g ll m 7 - lJ iagmJlltl s ('.\·I ('f('o,,-: /"(~ri('o.\' para as príncipuís est ruturas da seglflu!a i' terceira

fuse

di' defonnnção. a) cli vag ens

continuas e espaçados 8 2: b) eixos de dobra s 1J2 : c) tíneações de ísn ers cç ão L2, d) cliva gem espaçada
W. A clivagem S, aprese nta relação de co rte sobre as foliações S I
e S1 se ndo. portanto. mais jovem que elas.

Estru tu ras du Fase D, CLI VAG EM E DOBRAS A clivagem de
crc nulacão \ possui dircç ão NNE -SSW e mergulhos elevados
par a WN W. Ocu pa pos iç ão plano ax ia l de mcsodo brus e
crenulaçõcs cujas charneiras apresentam caime ntos suaves ora
para norte ora para sul. Essa cl ivagem é co mumente encont rada
em níveis rnetapelfticos presentes nos itabiritos da Formação Cauê
c principa lmente nos ti litos da For mação Batatal.
As dobras F.( são caracterizadas por mesodobras e crenulações
com e ixos na di reção N·S e caimentos sua ves ora para norte. ora
para sul. Foram observadas dobras F.( que obliteram ou afetam ;IS
cstnn uras anteriores ~ es ta rasc o
IlI SC u s s ÁO E CON SIDE RAÇÜES FINA IS Cinem ática da
primeira fase de deformação As estruturas da primeira fase de
deformação são dominantes no Sinclinal Ouro Fino. A xistosidade
S I é plano-axial de dobras FI apertadas e reclinada s. com charneiras
11 1 apresenta ndo caimento moderado para ESE. A lineação de
intcrseção L I' as charne iras de dobras 11 1 e a Iineação mineral são
l c i ~· tle s lineares notave lmen te para le las e ntre si assoc iadas a
do bram e ntos do tipo f1 e x uru I nesta prim e ira fase . Ess as
ob servações sugerem que a lineação m inera l re present a lima
Iineação do tipo "b". As dobras FI estão presentes desde a esca la
microsc ópica il mesosc ópica nos itabiritos da Formação Cauê, e
nas rocha s encaixantes das formaç ões Moeda e Batatal. O estilo
das dobra s mcsosc ópicas FI em torno da estrutura de Ouro Fino.
"S" no flanco oeste ou flanco normal e ''Z'' no flanco leste ou
flanco inverso. define o fechamento estrutural na região meridional
da mesma. I\. orientação do eixo do S incl inal O uro Fino é definida
pe las dob ras de Z'o rdcm e pe la atitude méd ia da lineação de
irucrscção LI. Dessa forma, o Sinc linal Ou ro Fino é uma dobra
reclinada, ao conrrãrio dc uma dobra norma l inclinada com charne ira
em pos ição submeridiana. corno anteriorme nte admitida JX)r Dorr
( 1969)e Fonseca (1990) (Fig, 9).

C inemática da segu nda fase de d efor ma çã o A segunda fase
dcftlrrn a\'ào é a rcspons.ivc! pe la geração de dob ras abertas a

172

S .I ·

•

5 inlorme CÓ"tlIlO das
f lechas
Falha CÓllello
das Flechas

.. ._.-. .J- .. _ ~

\\"

"

~~'-"-"--=---"''--~"'"'
' ~i~ \',"

\

" ,,," '"" .

t~CA l A~

Figura 8 Seç ão geo lógica A-B, cortando a porção meridional
do sinclinal.
-s

fec ha d as co m e ixo s s ub ho r izo nta is o rie ntados c m pos ição
subrncridiana. A estruturadominante cm escala de mina é o sinforrnc
C órrcgo das Flechas. É uma dobra de arraste situada na lapa da
falha C órrego das Flec has. As dobra s dessa fase aprese ntam
c livage ns plano-axiais Sl com direção prefe renc ial NW-5E e
mergulhos moderad os para NE (Fig. 7a). O transporte tectônico e
a vergência são de leste para oes te. Estas estruturas são redobradas
pela fase D j • originando dobras de e ixo E- W observ áveis em escala
de mapa (Fig. 3). E por fim uma fase tênue de dobramento com
desen vo lvimento de crcnula ções e rn csod ob ras de d ireção axial
N·S se supcrpôcm às estruturas anteriores.

Hip ótese sobre a evoluçã o tect ônica do Sinclinal Ouro Fino Em
escala sub-regional, a estrut ura de Ouro Fino é caracterizada como
urna dobra que tem e m se u núcleo. nesta orde m, as unidades
intermediá ri a s e ba sai s do Super grupo Min as de ida de
Palcoprctcrozóica (Babinski et ai. 1995) c envolvida pela scqüência
rnctnpclftica do Supcrgrupo Rio das Velhas de idade Neo-Arquea na
(Ca rneiro 1992. Machado et ai. 1992). Esta relação co nstitui lima
situação tectônica incomu m, co nsiderando que o fechamento da
dobra se dá no sctor mer idional da estrutura, se ndo corrobo rado
pe las re lações de aca mam ento e xistosidade e pe las dobras
subsidiárias em padrão "S" e c m "Z " , respec tivamente. nos flancos
oeste e leste. Essas re lações perm item redefini r a estrutura de Ouro
Pino como uma dobra sinclinorial reclinada. com eixo apresentando
ca ime nto moderado para ESE . A lincação mineral observada no
Sinclin ul O uro Fino é interpretada co rno lima trama tccrônicu do
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tipo "b". Este paralelism o e ntre a lineação m ineral c a Iincação de
imers eção de atitude E-W tem s ido descr ito e ob ser vad o em todo

o Quadrilátero Ferrífero(Guild 1957, Gair 1962, Endo 1988, Belo de
Oliveira& Vieira1987, Endo & ChemalcJr 1992, Endo 1997,TrzaskosLipski 200 1, Almeida ct aí. 2002). Barbosa (1949), Pcricon &
Quêrnenêur ( 1982), Lade ira & Vive iros interpretam a lineação de
intcrscçüo E-W co mo dire ção de charne iras de dobras regio nais e.
neste caso , a lineação mi neral representaria um a trama linear do
tipo "b". Por o utro lado, tem sido interpretado e admit ido também
corno prod uto de rotação da linea ção de inters eção cm dir e ção ao
fluxo cisalhante e. neste caso , a lincaç ão min era l de corrente seria

um "L" tcctoniro. (Endo 1988, Fonseca 1990, Alves 1991,TrzaskosLipski 200 1.Rosiêrc er aí, 200 1).
O mod elo tectón ico proposto cons iste dos segu intes estág ios:
( 1)- I\ s es truturas de primei ra ordem são geradas no prim ei ro

es t ágio pe lo do bram e nto e m es tilo isoclinal e nvo lvendo as
camadas dos supcrg rupos Minas e Rio da s Velhas, seg uido de
dobramen to coaxial. As hipó teses pa ra a ori gem desta fe ição
tectó nica pode ser entend ida co mo decorren te de dois processo s
distin tos e exclusivos:
Primeira hipótese: O S inclinal Ouro Fino representaria uma dobra
recumbe nte de segunda ordem do flanco normal de um dob ramento
isrclinal rcg iona l co m vergência pa ra n011e. Associa -se a este
do bram ent o xistosidad es plano-axiais c lineaç õcs m inerais e de
intcrscção para lelas aos eixos de dobras PI (Fig. IDA).
Seg unda hipótese: O S inc linal O uro Fino rep resentaria um
sinc linal antifórmi co resu ltante do redobramento co ax ial do flanco
inverso de urna dob ra isocfi nnl de caniter reg ion al. Nes te caso, <J
vergência do dobrament o da prim eira fase pode se r tan to para
nor te quan to para sul. (Fi g . IOB ).
Os ele me ntos estruturais da fase mai s anti ga relaci on ada ao
do bramen to isoclin al. fase pré-FI . estaria repres entado por rara s

dobras isoclinais e do bras e m bain ha co m atitudes es truturais
sim ilares aos da fase F I. Entretanto, Ba rbosa (1949) , Pcricon &
Quêmenêur(1982), Endo ( 1997) e Almeida et al. (2002) descrevem
dobrament os isoclin ais (nappe) com vergê ncia par a S-S W, cm
outras reg iões do QF, atri buído s ao eve nto o rogên ico M inas.
(2) - No segundo está gio o S incl inal Ouro Fino é seccionado
pelo sistema de falhas do Fundão. Uma megad obra sinfórrn ica de
arraste é formada na lapa da falha Cô nego da s Flecha s. O traço
ax ial do sinfonne é parale lo ao traço dessa falha. /\ verg ênc ia
tectônica deste estág io é de E para W.
(3)- No terceiro estágio. através de uma co mpressã o N-S, tanto
o sinc linal O uro Fino qua nto o s info rrn e Córrego da s Flechas são
redobrados, resultando em d ireções axiais E-W. A dobra not ável
decorrente desta co mpressão é a feição e m bum eran gue deli neada
pela nuj ctória das camadas do Supcrg rupo Min as, cujo eixo possu i
caimento moderad o para E.
(4) - O último es tágio cor res po nde à geraçã o de es truturas N-S.
notad amente crenulações e rnesodobras co m e ixo N-S. A c livage m
de cren ulação assoc iada apresen ta mergulh os elevado s para oeste.
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e s tru tu ra l pro p os t o ( 8 ) . A s set a s Num eradas d e I a 4
repre sentam os sentidos de transporte tectónico.
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Figu ra l O - Modelo esq uemá tico pa ra (f evolução estrutural do
Sinclinal Ouro Fino. A )- Siste nia de napp e com vcrgincia para
norte 1I/ 0 S!f'(/J/(/O o Si ncí ína t Ouro Fino COI l lO l111/a dobra de
Z'o rdc m. Esta hipótese é simi la r (l O apresentado por l.adcira &
Viveiros ( /(84); IJ)- Sistema d e nappe com verg ência pu ra sul. O
Sinclinal Ouro Fino rep resenta I/II/a dobra de Z'ordem rcsultante
do redobramento do fl anco inv erso d essa I/(f/JIW.
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