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ABSTRACT
In this paper the Author presents the geologic
results of a reconnaissance field work at the Triangulo Mineiro and part of Alto P aranaiba, in the
west of Minas Gerais State, and describes the
various stratigraphic units of Cretaceous age.
It can be seen in the area that erosion has
been the main geo logic process since Precambrian
to Cretaceous time. So, the Araxa, Canastra and
Bambui Groups are capped by tabular deposits of
Cretaceous age, consisting of a sequence of detritic
and volcanic formations, with a total thickness over
500m. Very important mineral deposits are associated to this modern capping and to volcanic pipes.
Three geomorphologic units could be recognized
basing on lithology, structures and topographic
relief. T h e t op of the high flats corresponds to
the Pratinha Surface, whose sculp ture r each ed its
end at the Upper Cretaceous.

R E S U l\IO
A apresentacao do levantamento geologrco, realizado em carater de reconhecimento no Triangulo
Mineiro e parte do Alto Paranaiba, e a descr-icao
geral das diversas u n ida d es estratigraficas cretaceas
constituem ob jetos deste trabalho.
A area revela atuacao predominante de processos erosivos desde 0 Pre-Cambriano ate 0 Cretaceo.
Destarte, sobre os Grupos Araxa, Canastra e Bambui, tem-se uma cobertura tabular, essencialmente
cretacea, constituida de s eqilencias detrlticas e vulcilnicas, cuja espessura maxima ultrapassa 500 m.
A essa cobertura e as chamines vulcanicas conhecidas se associam im p orta n t es recursos minerais.
Tres u nid a des g eom o rf ol6g ic as SaO r econhecidas
com base na litologia, estruturas e exp ressao topogrMica. Nelas, as maiores altitud es correspond em a
chapad6es aparados pela Superficie Pratinha, cuja
escultura terminou no fim do Cretaceo.

I N T ROD U 9 A.O
.Elste trabal ho visou caracterizar as diversas unida des estratigraficas cretaceas do oeste
de Minas Gerais. Tais unidades tern sido descritas local e nebulosamente e correlacionadas a
grandes dista nctas, com base principalmente

em aspectos macrosc6picos da litologia, de tal
modo que a somat6ria dos dados public ados nao
e suficlente para uma visualtsacao regional. 0
oest e de Minas Gerais foi considerado tendo em
vist a 0 in ter esse econornico e a existe ncla de
urn dos mais variados registros da hist6ri a continental brasileira durante 0 Cretaceo,
A area estudada esta representada na Figura 1. 'Tern ext ensao de a proximadamente
8 7 . 000 Km 2 e compreende 0 Trian gulo Mine iro
e parte do Alto Paranaiba. 0 mapa geol6gico,
que e apresentado com reducao na Fig. I , foi
ela bora do em escala de trabalho de 1 :500 .000,
utilizando como ba ses as rolhas topogratlco-geograficas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica, em igual escala; as folhas municipais do Servi ~o Nacional de Recenseamento, em
escalas de 1 :25.000 a 1 :250.000 ; as mapas geologicos anteriores de Barbosa e Ouimaraes
(193 4) e Br ajnikow (1953), ambos em escala
de 1 :1.000 .000, e as fotos a ereas da USAFF'AB, em escala med ia aproximada de 1:60.000.
Devido a grande extensao da area e as dificuldad es decorrentes do intemperismo, ali
particularmente acentuadas, nao se procurou
rna is que realizar urn reconhecimento regional
das diversas unidades.
Agradecemos ao Prof. Dr . Fernando F.
M. de Almeida, pelo estimulo, e a Fundacao
de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo.
pelo auxilio que possibilitou a realizacao da
pesquisa. Embora nao mencionando nom inalmente, agrad ecemos ainda as numeros ~s pessoas e entidad es que de algum modo prestaram
sua colabora cao durante 0 desen volvimento do
trabalho.
(.)

Pesquisa realizada com auxllio da F'undacao
de Amparo a Pesquisa do Estado de S. Paulo.
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grande expressao na vertente voltada para 0
Rio Sao Francisco. Sobrep6em-se-Ihe derrames basicos com intercalacoes ptroclasticas na
regiao de Patos de Minas (Formacao Patos) e
a Formacao Uberaba aparece coroando a Serra
da Mata da Corda a SuI do Morro das Broas.
Os sedimentos cenoz6icos sao muito menos expressivos. Ainda no Alto Paranaiba, varias
charnines vulcanicas sao conhecidas.

COLUNA GEOLOGICA
No nordeste e sudeste do Trtangulo Mineiro e parte ocidental do Alto Paranaiba,
afloram os Grupos Araxa e, mais restritamente,
Canastra. Sabre essas unidades, em discordancia angular, repousa 0 Grupo Sao Bento, representado pelo Arenito Botucatu e pela Formac;ao Serra Gera!.
A Formacao Uberaba, nas regioes de Sacramento-Uberaba e de Elstrela do SuI, sobrepoe-se a todas as unidades anteriores acima citadas. Por sua vez, a Formacao Bauru cobre-a
entre Sacramento e Uberaba e aparece de
modo quase continuo no 'I'riangulo Mineiro. A
sua presenca a leste do Rio Araguari e suspeitada, faltando afloramentos comprobat6rios. Finalmente, sedimentos cenoz6icos espraiam-se
pelas zonas mais baixas confundindo-se lateralmente com dep6sitos coluviais das encostas dos
chapadoes e eluviais.
Tal e a sequencia mostrada nas cinco sec;oes colunares da Figura 2, a oeste do Rio
Araguari.
No Alto Paranaiba, sabre os Grupos Araxa,
Canastra e, principalmente, Bambui, aparecem
as formacoes mesoz6icas tabulares, em flagrante discordancia angular. 0 Grupo Areado,
mais antigo, aflora descontinuamente no flanco
ocidental da Serra da Mata da Corda e tern
FI~Ll R A.
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Tais sucessoes sao mostradas nas secoes
colunares a leste do Rio Araguari na Figura 2.
A Tabela 1 mostra a estratigrafia da area
e resume as caracteriticas gerais das unidades.
PRE-CAMBRIANO
As unidades pre-cambrianas estao representadas no mapa geologico (Figura 1), delimitadas de modo a mostrar tao somente a area
distributiva aproximada. Em que pesem algumas modlficacoes aventadas recentemente,
mantemos aqui a dlvisao de Barbosa (1955).
As rochas mais antigas foram por ele consideradas como integrantes do Grupo Araxa, que
se constitui essencialmente de gnaisses e xistos.
Anfibolitos, quartzltos, corpos graniticos e pegmatitos ocorrem subordinadamente. Apenas urn
macico basico-ultrabasico serpentinizado foi
reconhecido na area mapeada, situado no Mu-
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GEOLOGICA

AREA

Serra da Mata da Corda e Corredor do Quebra-Anzol

Triangulo Mineiro e Parte Ocidental do Alto Paranaiba
CENOZOICO

DA

Areias inconsolidadas, cascalhos, argilhas, cangas limoniticas. Origem aluvial, eluvial e coluvial. Espessura m axima : 20 m
FORMAQAO BAURU

I

..

Arenitos a conglomerados, argilitos, folhelhos papiraceos,
rochas silicosas e calcarios. Ambiente gerador : fluvial.
Espessura maxima: 220m
NEOCRETACEO

discordancia paralela
FORMAQAO UBERABA
Arenitos a

Ambiente gerador: fluvial.
conglomerados ; subordinadamente, siltitos e argilitos.
Forte contrlbutcao
de detritos provenientes de rochas vulcanicas. Espessura maxima: 140 m

discordancia

I

Rochas basicas, Intermediartas e ultrabasicas, de natureza
alcalina ou nao, em chamines vulcanicas.
FORMAQAO PATOS
Derrames bastcos, com restritas intercalacces pircclasttcas.
Decomposicao intemperica profunda. Espessura
maxima : 180 m

NEOCRETACEO ?

FORMAQAO SERRA GERAL

Z

Basaltos maclcos, vesiculares e amigdaloidais, com
lntercalacoes restritas de arenitos tipo Botucatu.
Espessura minima: 230 m

Eo<

~

EOCRETACEO

?

0

0

0<

U2

ARENlTO BOTUCATU (da Forma!,1So Botucatu)

~

selecionados, com estratiricacao
Arenitos bern
cruzada. Origem e6lica. Espessura minima: 20m

~

Arenitos, siltitos, folhelhos pirobetuminosos, argilitos,
folhelhos e conglomerado basal. Essencialmente de origem
fluvial. Espessura maxima : 200m

t

0

p.,

GRUPO AREADO

discordancia angular

I

I

I

pm;-CAMBRIANO
SUPERIOR

GRUPO BAMBUI
Ard6sias, metasiltitos, arc6seos e calcarios dobrados
(CicIo Brasiliano )
contacto tectonico

GRUPO CANASTRA
Filitos sericiticos e grafitosos, quartzitos e raros itabiritos, dobrados (Ciclo Brasiliano)
contacto tectonico
GRUPO ARAXA
Xistos, gnaisses, anfibolltos e quartzitos dobrados (CicIo Uruacuano, remobilizacao no CicIo Brasileiro) .
metabasito. Granitos e pegmatitos graniticos.

Corpos de

Y. HAS UI -

0 Cretac eo do Oeste Mineiro .. .

nicipio de Sacramento. 0 Grupo Canastra,
mais j6vem se constitui de metamorfitos de
facies xisto verde: filitos sericiticos e grafito50S, quartzitos e alguns itabiritos.
A unidade mats j6vem e 0 Grupo Bambui,
estudado por Costa e Branco (1961) na
Rodovia Belo Horizonte-Brasilia e recentemente datado por Amaral e Kawashita
(1967) . Na area do mapa geologico, apresenta-se sempre dobrado, correspondendo as camadas Indaia de Freyberg (1932). Compoe-se
ai de ard6sias negras, ard6sias e metasiltitos
verdes, com intercalacoes restritas de arc6seo e
calcario negro.
As estruturas, de modo geral, se orientam
para NW no Grupo Araxa, para NNW no Canastra e para N no Bambui, com mergulhos
predominantemente voltados para ocidente. As
estruturas do Grupo Araxa (Araxaides) se
constituiram no Ciclo Uruacuano, enquanto as
outras (Brasilides) se relacionam com 0 Ciclo
Brasiliano, que se teria process ado em duas
fases (Almeida, 1967).
Discordancias entre esses Grupos nao foram
observados no oeste mineiro, supondo-se que os
contactos sejam tect6nicos, atraves de falhamentos de empurrao,
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alto, bern como 0 arredondamento. A superficie e f6sca e soe estar pigmentada por 6xidos
ferricos que imprimern coloracao avermelhada
aos arenitos. Silicifica!;ao foi observada junto
ao contacto com basaltos e consiste numa simples deposicao intersticial de silica, sem recristalizaeao dos graos,
Estratifica!;ao cruzada de tipo complexo
como 0 descrito por Almeida (1954) , foi
observado, mas nao esta ausente a estratifica<;ao plano-paralela.
Formacao Serra Geral
Os basaltos aparecem no 'Triangulo Mineiro e parte ocidental do Alto Paranaiba e se
continuam para os Estados de Sao Paulo, Mato
Grosso e Ooias, constituindo a soleira dos Rios
Grande e Paranaiba nos trechos de divisa interestadual. Assentam s6bre a Formacao Batucatu ou transgridem s6bre 0 embasamento
pre-cambriano, representado pelos Grupos Canastra e Araxa (Foto 1 ). Recobrem-nos a
Formacao Bauru, na maior parte, e a Forma!;aO Uberaba (desde Verissimo ate Sacramento)
ou os sedimentos cenoz6icos nas calhas dos rios,
como se ve nas secoes geol6gicas 1, 2 e 3.

Estudos geocronol6gicos efetuados por
Amaral e Kawashita (1967) e Hasui e
Almeida (1969) permitem considerar os tres
grupos no Pre-Cambriano Superior.
MESOZOICO
Arenito Botucatu

o nome Arenito Botucatu foi sugerido por
Almeida e Barbosa (1953) para designar
os arenitos de origem e6lica da Formacao Botucatu, sequencia inferior do Grupo Sao Bento.
Nesse sentido 0 empregamos, embora mais recentemente Campos e Farjallat
(1966 )
tenham usado terminologia diversa.

o Arenito aparece descontinuamente nas
regioes de Tupaciguara, Araguari, Estrela do
SuI, Romaria, Conquista e Sacramento, ernergindo de sob os basaltos. Sua espessura nao
ultrapassa duas dezenas de metros onde se
expoe e repousa s6bre os Grupos Araxa e Canastra.
Compoem-no arenitos finos e medics, essencialmente quartzosos, com baixa porcentagem de feldspatos potassieos e plagtoclaslos sodlco-calcarios. faltando fra!;ao argilo-siltosa
significante. 0 grau de selecao e de medic a

Foto 1 - Basalto da Forma(;ao Serra Geral em
contato com gnaisses do Grupo Araxii. 15 km de
Araguari para Monte Carmelo.
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A petrografia dos basaltos foi feita por
Guimaraes (1933), sendo eles iguais aos do
resto da Bacia do Parana. Sao rochas microcristalinas, constituidas essencialmente de clinoplroxenio e ripas de plagioclasio, sendo acess6rio dominante a magnetita. As texturas mais
comuns sao as intergranular e intersertal. A
estrutura e macica, com diaclases comuns e
niveis amigdaloidais ou intercacoes de arenitos
identtcos ao Botucatu aparecendo em numerosos locals.
A espessura da Formacao Serra Geral, que
inclui derrames basalticos e as mtercalacdes
de arenitos identicos aos da Formacao Botucatu, varia muito e parece aumentar a medida
que se dirige para a calha do Rio Parana.
No Alto Paranaiba tem-se valores pequenos,
como 40 m em Sacramento , 50 m em Santa
Juliana e 20 m em Araguari, explicaveis em
parte pela erosao posterior. Valores maiores
sao obtidos mais para oeste, como entre Delta
e Uberaba, onde a espessura minima e de
230 m. Tais cifras mensuraveis no terreno sao
pouco expressivas quando confrontadas com
aquelas obtidas alhures, que ultrapassam um
milhar de metros.
A superficie dos basaltos e irregular, variando a altitude desde 880 m em Indianopolis,
860 m em Araguari e 800 m em Sacramento,
ate 370 m no Canal de Sao Simao e 350 m na
regtao da confluencia dos Rios Grandes e Paranaiba. A Inclinacao geral se da para SW,
tal como no Estado de Sao Paulo (Frangipani, 1961 /1962).

o problema do contacto Botucatu/Serra
Geral, no tocante a existencia de uma discordancia, nao p6de ser resolvido na area.
A idade dos basaltos foi determinada por
Amaral et al. (1966), como sendo cretacea
inferior a Jurasslca superior. Almeida (1964),
considerando a relaeao dos basaltos com a Formacao Botucatu, considera que a esta se pode
atribuir a mesma idade.
No vale do Rio Araguari, isto e, na borda
da area distributiva dos basaltos, a erosao
aplainou-os, bem como ao embasamento precambriano. Essa erosao nao esculpiu uma
cuesta, como a que se tern descrito nos Estados
sulinos, 0 unico acidente morfol6gico notavel
e a escarpa a norte de Tupaciguara, talhada
por aquele rio.
Atualmente, observa-se que os basaltos
constituem um nivel de base local para a drenagem. As formacoes superiores foram profundamente erodidas ate exumar a soleira basalti-
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ca, a qual se relacionam a quase totalidade das
cachoeiras e corredelras do 'I'rlangulo Mineiro.
Grupe Areado

Ja em 1881, Oliveira identificou arenitos vermelhos na regiao de Abaete e do Ribeirao do Chumbo e, em 1917, Rimann deslgnou-os «Ser ie» Areado, situando-os sob a
«Serie» Uberaba na Serra da Mata da Corda.
Esses arenites foram considerados como integrantes da Formacao Botucatu por Barbosa
(1934) e Du Toit (1952) referiu-se a t'!les
sob a designacao «A ren ite Pirapora». Scorza (1955) atribuiu-os as Formacces Bauru e
Botucatu, supondo esta ultima restrita a regiao
de Patos de Minas. Pflug (1961) considera-os integrantes da Serle Urucuia. Costa e
Branco (1961) seguem a idela de Scorza,
mas reconhecem maior extensao para a Formacao Botucatu. Guimaraes (1964) considera parte deles como da Formacao Bauru
e e levado it conclusao de que a Formacao
Uberaba the e posterior.
Nao existe nenhum indicio de liga~ao dos
arenites da Serra da Mata da Corda com a
Formacao Botucatu ou Bauru atraves do Corredor do Quebra-Anzol. Mantemos entao a designacao Areado e propomos a unidade Grupo,
por reconhecer que ela pode ser subdividida.
A correlacao com a «Ser ie» Urucuia parece-nos
interessante, mas requer estudos nas zonas de
Joao Pinheiro, Montes Claros e Serra Geral de
Coias,
o Orupo Areado assenta em discordancia
angular s6bre rochas do Grupo Bambui e e capeado pelos derrames da regiao de Patos de
Minas e pel a Formacao Uberaba a sul do Morro
das Broas, como se ve nas secoes geol6gicas
4, 5 e 6.

Compoem-no predominantemente quartzoarenitos e arenitos feldspaticos, com granula<;1io media a grossa e bastante argilosos. FreqUentemente aparece cimento silicoso ou carbonatico, Sao suficientemente resistentes it erosao, sustentando escarpas abruptas com ate algumas dezenas de metros (F'oto 2). Tern cores
claras (branco, creme, vermelho-claro, marronclaro) , mas quando alterados tornam-se acentuadamente vermelhos. Os arenitos feldspaticos parecem predominar para 0 topo,
Siltitos e folhelhos aparecem na base, ora
dominando localmente em relacao a termos
mais grosseiros, ora constituindo intercalacoes
restritas. Uma intercalacao de folhelho pirobetuminoso e conhecida em Varjao, contendo
restos f6sseis vanados, dentre os quais de uma
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Foto 2 - Ch ap adao com borda s esca rp a das, m os trando estrutu ra tabular (Gr upo Areado). Serra
Grande a norte de Varjiio, altu r a do km 73 da
Rod . Patos d e Minas-Pirapora.

especie de pelxe , Dastilbe moraesi, sp. nv ., que
Santos (1955) descreveu.
o chamado Conglomerado do Abaete, descrito por Lisboa (1906) nada mais e que uma
facies basal do Grupo Areado. Foi ele tornado
como indicio de extensiio da glaciacao carbonifera para nordeste, mas parece ter origem fluvial , como sugeriu Freyberg (1932).

o pacote de roehas tern espessura variavel de 0 a 10 m no flanco ocidental da Serra
da Mata da Corda. Na regiiio de Siio Gonealo
do Abaete atinge 200 m, dado pelo desnivel
entre 0 alto das Serras Grande e das Almas e
a base do Grupo.
Em todo ele observamos estratificagiio e
laminacao cruzada. No topo aparece estratificac;;iio analoga a. do Arenito Botucatu descrita
por Almeida (1954) e Pflug (1961) , mas
de resto, tem-se estratos frontais tabulares,
extensos de ate alguns metros e inclinados de

Foto 3 - E st ratifica~ii o cr uza da em aren itos fe ldspatleos d o topo do Grupo Are ad o. Vale do R ib eiriio da Mata, F a zen da Experimental, M'un. d e
P a t os de Minas.

V. 18, No 1, 1969

20" ou mais, como se ve na Foto 3. Rochas
de granulacao fina exibem estrutura macica
ou Iaminacao plano-paralela. S6 no km 105
da Rodovia Patos-Pirapora observa-se corrugac;;ao das camadas. Essa derormacao se deu em
faixa com largura de algumas dezenas de metros e se prolonga para SSE e NNW, constituindo urn lineamento conspicuo atribuivel a
falhamento que interessou tambem a ard6sias
do Grupo Bambui.
Dentre as estruturas organicas, alem dos
f6sseis de Varjao, restos de vegetais silicificados tern sido encontrados e classificados como
dlcotiledoneas ou coniferas (Dadoxylon? ).
o ambiente de deposicao parece tel' sido
fluvial. Fases de aguas calmas, traduzidas pelas
lentes e camadas de siltitos e folhelhos, parecern tel' dominado no inicio. Urn aumento da
granulacao, da quantidade de feldspatos e de
graos foscos para 0 to po parecem sugerir aridez
crescente, culminando ate com ambiente subaereo.
A idade cretacea do Grupo e indicada pel os
peixes f6sseis (Santos, 1955). Sendo ere coberto pel a Formacao Patos e pela Formacao
Uberaba, e seguramente mais antigo que a Formaeao Bauru, pelo que nao procede a correlagao com esta unidade. Uma correlaeao com
o Grupo Sao Bento pode ser aceita provisortamente, tendo em vista a situacao estratlgrafica
e a similaridade litol6gica com a Formacao
Botucatu.
Formacao Patos

Em 1915, Rimann teria observado rochas
igneas cortando arenitos do Grupo Areado, na
regtao de Patos de Minas. Tais rochas ser iam
quimberliticas e estariam cobertas por lavas perowskita-picriticas com textura porfiritica (Rimann, 1917 ). A area polarizou a atencao de
varies estudiosos, mesmo depois de Guimaraes (1933) ter mostrado nao se tratar de
roch as de natureza quimberlitica. Nos relatos e
cttacoes disponiveis, e de comum consenso que
urn vulcanismo afetou a extremidade setentrional da Serra de Mata da Corda, entre 0 Morro
das Broas, Presidente Olegarlo e a Serra Grande.
Dessa mantrestacao restam derrames e
rochas piroclasticas e se encontram expostos
raros diques de pequena extensiio.
Ao con junto de derrames com intercalacoes
piroclasticas foi dado 0 nome de Formacao
Patos (Hasui. 1967).
Tratamo-Io como formacae por se tratar de uma sequencia vulcanica lttologtcamente distinta e mapeavel pois
tern extensao apreciavel (F igura 1) . A de-

Y. HASUI -

0 Cretac eo do Oeste Mineiro ...

signacao da unidade relaciona-se com 0 Municipio de Patos de Minas, que praticamente
constitui seu dominio.
Os vulcanitos repousam sabre arenitos do
Grupo Areado. Em se tratando de contato de
rochas litologicamente diferentes, toma-se dificil verificar a exlstencia de discordancias, tal
como se da com relacao aos basaltos da Forrnacao Serra Geral e a Formacao Botucatu. Ao
longo da Rodovia Patos-Pirapora, observa-se 0
embasamento arenitico com acidentes de ate
alguns metros. Todavia, devido ao forte efeito
mtemperico, nao se observou 0 acamamento
para inferir sua relaeao com as lavas.
Se tais vulcanitos sao cobertos pel a Formacae Uberaba, e problema a ser resolvido.
Rimann (1917) admitiu ser a ultima de idade posterior aos vulcanitos e os autores mais
modernos nao diferenciam as duas unidades. A
dificuldade reside no fato de ambas terern
comportamento semelhante em face do intemperismo, gerando produtos indiferenciaveis no
campo. Nao pudemos verificar nenhum contato
superior, mas 0 exame da mineralogia de varias amostras do manto de alteracao sugerern
a presenca de Formacao Uberaba nos altos da
Serra da Mata da Corda na regiao de Patos
de Minas. Os vulcanitos originam argilo-minerais, preservando em boa parte seus minerals
opacos euedricos ou em fragmentos angulosos,
Ja a Formacao Uberaba contem uma assembleia muito heterogenea de minerais remanescentes, como foi descrrto por Hasui (1968),
incluindo graos trabalhados talvez ate em mais
de urn cielo e de proveniencias variadas.
A petrografia das rochas vulcanicas esta
por ser feita. Oulmaraes, em varios trabalhos (v.g., 1955), tern tratado dessas rochas,
graeas ao interesse economico que encerram.
Uma grande variedade de nomes petrograf'icos
ja foi registrada, ao que parece atribuivel a
dificuldade de estudar rochas efusivas ja bastante alteradas pelo intemperismo. Natureza
ultrabasica lhes foi atribuida em vista da presenca de olivina e piroxenio como minerais
essenciais, bern como dos acessorios magnetita,
ilmenita e cromita. Analises quimicas publicadas mostram teores inferiores a 45% de Si0 2 ,
mas referem-se a rochas semi-alteradas. Analises de elementos-trace indicam a presenca de
Co, Ni, Cu e Cr (Guimaraes, 1955). Duas
amostras inalteradas, cole tadas por Dagoberto
Drummond no Morro das Broas, revelaram-se
constituidas de fenocristais de olivina, perowskita e ocasionais farrapos de biotita, imersos
em matriz finissima de plagtoclasio, Ieldspa-
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t6ide, apatita e mineral opaco, podendo ser classificadas como olivina-basaltos. Parece-nos que
se deve atribuir carater basico ao vulcanismo,
ate que estudos de detalhe sejam realizados.
o material cornu mente observado nos af loramentos, todavia, consiste de u'a massa verdeparda a vermelha de argilo-minerais, com pigmentacao por 6xidos de ferro. Freqiientemente, notam-se manchas ripiformes, estreitas e
de alguns milimetros de comprimento com ligeita orientacao ou distribuidas ao acaso, que
pod em ter sido plagioclasios,
Em muitos locais, a textura nao e macica,
mas brech6ide ou conglomeratica. Os fragmentos sao de naturezas variadas e foram descritas por Barbosa (1936)
e Cuimaraes
(v. g., 1964) e fazem parte de leitos, com espessura decimetrica a metrica, de brecha piroelastica e aglomerado. 0 numero de tais leitos
e a sua continuidade sao de dificil observacao.
A espessura do pacote de lavas com as
intercalacoes plroclasticas alcanca 180 m no
vale do Ribeirao da Mata, onde foram mais
estudados. Espessuras menores sao observadas
alhures, como 110 m no Espigao dos Magalhaes,
descendo-se para 0 Ribeirao 'I'res Barras, ou
alguns metros em cortes da Rodovia PatosPirapora ate aproximadamente 60 Km da primeira localidade.
A idade da Formacao Patos e p6s-Areado
e, ao que parece, anterior a Formacao Uberaba.
Uma datacao K-Ar foi efetuada por Hasui
e Cordani (1968) em olivina-basalto do Morro das Broas, obtendo-se 70 m . a., que deve
ser encarada como minima, mas nao muito
inferior a idade de cnstahzacao.
Na regiao de Coromandel existem rochas
profundamente alteradas, que parecem ser semelhantes as extrusivas de Patos de Minas,
quanto a textura e constitutcao. Elas repousam sabre filitos do Grupo Canastra e sao capeadas pela Formacao Uberaba. Afloram em
cortes a cerca de 5 Km de Coromandel para
Abadia dos Dourados, com pequena espessura.
Parecern ser de extensao muito restrlta, pois
os trabalhos de Boa Nova (in Relat6rio
Anual do Diretor, Anos 1930 e 1931) no
Morro das Mesas mostram estar a Formacao
Uberaba diretamente sabre 0 Grupo Canastra.
A presenca de uma chamine vulcanica no PO(;O
Verde foi sugerida por Guimaraes (v ,g.,
1964), mas estudos geofisicos nao favorecem
essa hip6tese (N. Ellert e Y. Hasui, dados
ineditoa).

Na regiao de Sacramento, em sondagens
roram encontradas lavas classificadas como
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uganditlcas

ou

olivina-Ieucititicas

(Murta,

1965), que parecem ter situaeao estrattgrafica

semelhante aquelas de Coromandel. Duas datacoes K-Ar efetuadas no Centro de Pesquisas
Geocronol6gicas dao 47 e 44 m. a., respectivamente em leucita e em rocha total. :e dificil
a interpretacao de tais resultados em vista do
material analisado e da falta de elementos
geol6gicos.
'I'ambem na Serra do Bueno, no canto sudeste do mapa geol6gico da Figura 1, existem
olivina-basaltos, cortando ardosias do Grupo
Bambui. Uma datacao K-Ar acusou 52 m .a.,
considerada minima em virtude da presenca de
matriz vitrea alterada.
A correlacao dessas ocorrencias com a Formacao Patos nao pede ser estabelecida, em virtude da sua natureza. 0 grande afastamento
geograflco entre elas certamente implica em
diferentes focos de vulcanismo, que podem ou
nao ter sido sincronlcos,
Chamines vulcanlcas

Quatro chamines vulcanicas sao conhecidas desde longa data no oeste mineiro: Tapira,
Araxa, Salitre e Serra Negra, que foram objetos de varies estudos, como os de Andrade Jr.
(1925), Guimaraes (1925, 1955), Barbosa
(1957), Alves (1960), Menescal Campos (1939 ) ,
Trogger (1928) , Guimaraes e Sad (1966) . Uma
outra chamine parece existir na regiao de Sao
Gotardo (Hasui e Hassano, 1968; Ellert e Hasui, 1969). Tambem a ocorrencia de olivinabasalto de Pantano. descoberta pela equipe da
Prospec, parece relacionar-se com uma chamine. AMm dessas, merece cttacao aquela de
Catalao, no sudeste de Goias, estudada recentemente por Hasui, Ellert e Damasceno (1969).
Todas foram objeto de datacao pelo metodo K-Ar por Amaral et al. (1967) e Hasui
e Cordani (1968) , tendo-se obtido valores proximos de 80 m.a . Tais resultados sao sugestivas no sentido de que tal vulcanismo foi penecontemporaneo ao gerador da Formacao Patos
e talvez das outras ocorrencias citadas anteriormente.
Formaeao Uberaba

A Formacao Uberaba foi objeto de estudo
recente (Hasui, 1968), pelo que ccnsideracoes
detalhadas sao aqul omitidas. Trata-se de uma
unidade vulcanoclastica, de origem fluvial, constituida de arenitos, conglomerados, siltitos e argilitos vulcanicos (terminologia de Fisher,
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1961). Ocorre descontinuamente e apresenta
grande dispersao geografica, com espessura que
chega a alcancar 140 m. Estratigraficamente,
sobrep5e-se a Formacao Serra Geral no 'I'riangulo Mineiro e, em outros locais, a todas as forrnacoes mais antigas. No alto do Chapadao de
Ferro, cobre a intrusao ultramafica de Serra
Negra, cuja idade e 82 m.a. (Amaral et al.,
1967). cifra que corresponde a idade maxima
da formacao. Por outro lado, na regiao de Uberaba, e capeada pela Formacao Bauru.
Formacao Bauru

Milward (1935) foi 0 primeiro a se referir
grande extensao da Formacao Bauru no
'I'rlangulo Mlneiro, mas sua presenca ali ja era
conheclda por Hussak (1906) que a cltou como
«sedimen tos pos- Uberaba».
Constitui uma cobertura, com topes aplalnados e orlas escarpadas. Foi profundamente
entalhada pela erosao fluvial, que exumou a
Formacao Uberaba e os basaltos subjacentes.
Dessa forma, a ocorrencia ficou insulada no
Triangulo Mineiro pelos rios Grande, Paranaiba e Araguari. Na margem direita do Rio Araguari existem extensos arei6es, como os das
zonas de Alpercatas e Indianopolts, cuja derivacao nao e clara, de vez que faltam afloramentos de rochas. Possivelmente sao areias
residuals, nao se excluindo a posslbilidade de
ai ocorrer a Formacao Bauru, coberta por
aqueles sedimentos inconsistentes que mapeamos como cenozoicos no mapa da Figura 1.
A Formacao Bauru repousa sabre a Formacao Uberaba entre Verissimo e Ponte Alta,
em discordancia sugerida: 1) pela notavel mudanca de litologia; 2) pelo carater transgressivo
da Formacao Bauru. No restante do 'I'rlangulo,
jaz sabre os basaltos da Formacao Serra Geral,
sendo 0 contato raramente observado em virtude das aluvi5es e eluvi5es cenoz6icas que 0
ocultam.
Os componentes litol6gicos fundamentais
da Formacao sao arenitos conglorneratlcos, conglomerados arenosos, conglomerados e arenites,
essencialmente quartzosos e com grau de seleQao de medic a baixo. Subordinadamente, aparecem calcarios impuros, argilito, folhelho papiraceo e rochas sillcosas (opala e calcedonea) ,
Os termos detriticos podem apresentar cimentacao carbonatica ou nao.
Famoso e 0 chamado «conglomerado cascode-burro», que tem sido considerado basal, encontrado em todo 0 'I'riangulo Mineiro com
espessura de varias dezenas de metros. Em-
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bora lHe compareca como basal na maior parte
da area ocupada pela Formacao, nao montem
essa poslcao em muitos locals, como em Peir6polis, onde se sobrepoe a quartzo-arenitos com
cimento calcitico, Estes assentam diretamente
sabre arenitos vulcanicos da Formacao Uberaba,
Os seixos, ate declrnetricos e bem arredondados, sao de quartzo, quartzitos, argilitos e
arenitos quartzosos com aspectos variados. Parece haver um zoneamento granulometrico, com
dtmrnulcao de tamalhos de seixos para oeste.
o cimento e calcitico, com algum magnesia
presente, e sofreu recrlstaliaacao diagenetica,
aparecendo graos de quartzo corroidos e substituidos parcialmente por calcita. A silica liberada constitui veios e impregnou zonas irregulares. A quantidade de cimento em relaeao a
de detritos e relativamente grande, a ponto de
freqUentemente os graos vizinhos nao se tan genciarem e, assim, justificar a designacao de
calcarios impuros. Para casas como este. Carozzi (1960) aventa a nipotese de terem OE
carbonatos derivados de fragmentos de calcarlo,
mas evideneias nesse sentido nao foram constatadas.
Em muitos locais da parte media e ocidental do Triangulo, predominam fragmentos de
argilito marron au car-de-chocolate, perfazendo ate 50% da rocha. Indicam tais fragmentos
fases erosivas de curta duracao (diastemas),
refletindo alternancias de inundacoes e ressecamento.
Tambem se tem em leitos ocasionals, dominancia de fragmentos de arenito com cimento
calcitico e de calcaria impuro, angulosos e de
forma tabular, constituindo macrobrechas sedimentares. Par vezes, pode-se observar a disposiQao segundo uma superficie sub-horizontal.
Os arenitos da Formacao Bauru exibem
textura variavel, desde fina ate grosseira, chegando a conglomeratica, Os graos de quartzo
se mostram na maior parte com acentuada
extineao ondulante e freqUentes Inclusoss
aciculares, sugerindo derivacao em primeiro
cicIo.
Folhelhos papipaceos e niveis lenticulares
de rochas sllicosas tern pequena expressao, bem
como os de argilito.
o criterio da cimentacao tem side utilizado
para subdivtsao da Formacao no Estado de Sao
Paulo. No Triangulo, nao se tem uma sucessao
de camadas cimentadas superpostas a outra sem
cimento. Observa-se no campo que as camadas
superiores sao pr edominantemente cimentad as,
mas tal pode ser atribuido a dlssolueao posterior. De modo geral pode-se dizer que ha uma
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dominancia de camadas cimentadas com outras
nao clmentadas de permelo. Por tal razao e faltando horizontes-guia, preferimos adotar a unidade formacao.
A estratincacao e I aminacao observadas
S8.0 plano-paralelas, horizontals a sub-horizontais. As camadas e laminas t em espessura va riando de milimetros a metro. SeQOes de diferentes locais nao puderarn ser correlaclonadas,
parecendo nao haver continuidade lateral por
grande extensao. Estratificac;8.o cruzada comparece nos arenitos solitariamente, com estratos
diagonais que nao ultrapassam 1 m (Foto 4) .
Nao foram feitas medi coes slstematicas para
um tratamento estatistico, mas parece haver
predominio de Inclinaca o dos estratos frontais
para 0 quadrante sudoeste.
Estruturas de corte-e-preenchimento sao
observadas, como aquela que constitui 0 jazigo
fossilifero de Peir6polis (L. 1. Price, informaga o verbal) . Diastemas parecem ser comuns, a
julgar pela abunda ncta de fragmentos de argilito, e estruturas convolutas intraestratais nao
estao ausentes.
F'ossels foram encontrados em Monte Alegre, Peir6polis e no Morro da Galba (Km 485
da Rodovia Uberaba-Uberlandta) , que desde
longa data vern sendo coletados e estudados por
L. r. Price.
A espessura maxima da Formacao e da
ordem de 220 m, na Serra de Ponte Alta, obten,
do-se valores menores para oeste. Tais valores
correspondem a desniveis entre altos de chapadoes e 0 contato inferior, de sorte que sao minimos.
Idade neocretacea tem sido aceita unanimem ente para a Formacao Bauru. A atribuiqao
ao Senoniano se deve a von Huene, que em

Foto 4 - Arenitos da F'ormacao Bauru. F6sseis
ocorrem nas camadas superrores do corte.
Notar
estratiflcacao cruzada solltaria. Morro da Galba,
km 485 da Rod. Uberaba-Uberlandia,
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1938 comparou os 'Titanosaurios da Formacao

Depositos coluviais tambern sao comuns,

Bauru com as da Patagonia. Se consideramos

passando para aluvioes e eluvi6es insensivel-

que os distritos alcalinos se constituiram ha
80m. a. e que sao anteriores a Formacao Uberaba, parece-nos razoavel considerar a Forma~ao Bauru como de idade senoniana.
A Formacao Bauru, constituiu em ambiente fluvial, com canais e planicies de inundacao, tal como descrito por Almeida e Barbosa
(1953), Freitas (1955) e Arid (1967).
A correlacao da Formacao Parecis e da
Serle Urucuia com a Formacao Bauru tern sido
tentada com base na litologia, mas 0 esclarecimento s6 sera passive I mediante estudos sistematicos que 0 Cretaceo continental brasileiro
esta ainda por receber.

mente.
A delimitacao dos sedimentos cenoz6icos
no mapa da Figura 1 foi feita necessarlarnente
em primeira aproximacao, porquanto maior
rigor exigiria tempo desproporcionadamente
grande em face da distribuicao caprichosa,
enormidade da area abrangida e transicoes
para as rochas originais.

CENOZoICO

Sedimentos cenoz6icos inconsistentes, embora de pequena espessura, tern ampla distribuicao, principalmente no 'I'riangulo Mineiro.
Cascalheiras, sedimentos de lagoas de chapadoes, cangas limoniticas ja em erosao e sedimentos eluviais tern pequena expressao em
face dos dep6sitos aluviais e coluviais.
Entre os sedimentos aluviais existem aqueles associados as planicies atuais e aqueles mais
elevados, em terraces, No processo sedimentar
for am envolvidas notadamente a Formacao
Bauru e em parte a Formacao Serra Geral,
esta atuando no sentido de constituir niveis de
base locais. As espessuras dos dep6sitos nao
ultrapassam duas dezenas de metros.
Em 1934, Lacourt trouxe do Rlbeirao Motuca, na regrao de Iturama, f6sseis que Ferreira
(1934) classificou como de Cuvieronius humboldti (Cuvier). Outros f6sseis foram cit ados
por Alvim (1939) em Araxa e Patos de Minas, mas sem descreve-Ios. Esses sao os unicos
elementos cronol6gicos de que se dispoern, nao
permitindo nenhuma diferenclacao de unidades
estratigraticas dentro desse conjunto de «sedimentos cenoz6icos».
Essas aluvioes sao importantes pela expressao geografica e seu estudo foi apenas iniciado.
Almeida (1964b) ja chamou atencao para sedimentos modernos no Planalto Ocidental de Sao
Paulo e Bjornberg e Landim (1966) criaram
a Formacao Rio Claro nos arredores daquela
cidade. Melfi et al. (1965) reconheceram sedimentos comparaveis na regiao de Campinas,
que foram descritos por Carvalho et al. (1967).
Parece que sedimentos desse tipo sao muito
mais comuns e geograricamente expressivos no
T'rhrng'ulo Mineiro, Sao Paulo e Mato Grosso,
do que se pensa.

No Alto Paranaiba, os sedimentos aluviais
sao muito restritos, mas tern particular importancla por serem localmente diamantiferos.
As areias e cascalheiras do 'I'riangulo Mineiro foram tomadas por Milward (1935) como
indicativos da extensao da Formacao Bauru e
Brajnikov (1953) as distinguiu com 0 nome de
«areias supra-baaalttcas», aventando a correla~ao com a Formacao Caiua,
Esta correlacao
nao se verifica se considerarmos a Formacao
Caiua situada entre os basaltos e a Formacao
Bauru. As cascalheiras (Foto 5) derivam de
camadas conglomeraticas da Formacao Bauru
e as areias revelam-se constituidas dos mesmos
minerais dessa unidade, com contaminacao de
detritos derivados dos basaltos quando situados em niveis topograficos baixos.
GEOMORFOLOGIA

Na area mapeada, podemos distinguir tres
unidades geomortologlcas, com base na expressao topogratlca, htologia e estruturas.

o Planalto dos Basaltos (Almeida, 1959)
e 0 dominio das rormacoes Bauru e Serra Geral. Da primeira, as rochas detriticas arenosas
a conglomeraticas com cimento carbonatico tern
dlstribuicao digitiforme nos interfluvios do
'I'rlangulo Mineiro e parte ocidental do Alto
Paranaiba. As elevacoes, de extensao variavel,
tern topos aplainados, com cobertura de areloes
e cascalheiras, e bordas escarpadas, constituindo
as formas denominadas chapadoes, mesas, pioes
e outros nomes locais. As encostas exibem estrutura tabular, em degraus, relacionada com a
resistencia diferencial oferecida pelas camadas
superpostas, feic;ao essa particularmente destacada no extremo oeste. A erosao atingiu profundamente a Formacao Bauru e exumou os
basaltos, que condicionam a existencia de ca ..
choeiras, saltos e corredeiras. Em conexao com
a erosao das duas forrnacoes, constituiram-se
as extensas planicies aluviais nos vales dos
grandes rios enos baixos cursos de seus afluentes maiores.
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o limite do Grupo Areado e as unidades superiores, que King (1956) considera como parte
da Superficle Gondwana.
o entalhamento do Grupo Areado permitiu
o afloramento de metapelitos do Grupo Bambui, de faci! erosao, nos vales dos rios Abaete,
Borrachudo, Indala e da Prata. Restos daquela
unidade cretacea persistem em modestas espessuras, mais ou menos continuas, nos interfluvios.

Na vertente ocidental da Serra da Mata da
Corda, 0 Grupo Areado tern pequena expressao, nao the cabendo influencla consideravel no
modelado do relevo, 0 aspecto escarpado se relaciona com a rapidez de exumacao e erosao
das ard6sias do Grupe Bambui.
A Depressao Periterica Goiana (Almeida,
1959) se estende para 0 Alto Paranaiba e ai
constitui 0 dominio dos Grupos Araxa, Canastra e, menos expressivamente, Bambui. Brajnikov (1949), ja usara a expressao Corredor do
Quebra-Anzol para designar a faixa pre-cambriana entre 0 Planalto dos Basaltos e a Serra
da Mata da Corda. 0 relevo do Corredor e, dc
Foto 5 - Cascalh eira residual s Obre a Formacao
B auru. &erra d a Taquara. Municipio de Uberaba .

Na regiao de Verissimo a Sacramento,
entremeada entre as duas unidades estratigraficas cit ad as, comparece a Formacao Uberaba,
constituindo uma estreita ratxa de terreno onde
se suaviza a base da escarpa sustentada pela
Formacao Bauru. A erosao e ai faci!, tanto
que os cursos d'agua que descem da serrania
areno-conglomeratica logo atingem os basaltos
subjacentes,
o Arenito Botucatu aflora nas regtoes de
Tupaciguara, Uberlandia e Estrela do Sui, mas
nao chega a influir no model ado do relevo .
o substrato dessas unidades, marginando 0
Planalto dos Basaltos, e constituido por rochas
dos Grupos Araxa e Canastra (F oto 6 ).
A Serra da Mata da Corda constitui 0
divisor das bacias dos Rios Sao Francisco e
Paranaiba. Na constitulcao desse divisor entra
o Grupo Areado, de espessura e reststencia
comparaveis as da Formacao Bauru. Cobremna rochas de duas tormacoes, de filia~ao vulcanica, bern menos resistentes. Apresentam-se
estas niveladas a 1.000-1.200 m de altitude, em
extensos chapadoes com bordas abruptas e
contornos festonados, cuja persistencia parece
dever-se as cangas limoniticas.
A estrutura tabular das rochas destaca-se
em degraus, sendo notavel aquele que marca

Foto 6 - Vista aerea do chapadao de Alpercatas.
Basaltos (Form. Serra Geral) atloram no canto
SW e quartzitos e fi litos (Grupe Canastra) no
can to NE.
A cobertura e constit uida provavelmente pela F o rma qa o B au ru , da qual derivariam
as a reias superficiais.
E scal a aproximada de
1 : 120.000.
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modo geral, acidentado. Na area do Grupo
Araxa, as formas sao relativamente suaves,
abauladas, sustentadas que sao por rochas
gnaisslcas. Ja 0 Grupo Canastra ora constitui
urn rel evo maturo, com form as mu ito amplas,
suaves e baixas, em zonas filiticas, ora constitui serranias de topo ntvelado, sustentadas
por quartzitos (Serra do Salitre, Serra dos
oculos, Chapada do Rio Preto). 0 Grupo Bambui constitui ali relevo ainda juvenil, com formas irregulares e movimentadas.
A Formacao Uberaba aparece no Corredor,
mas suas rochas nao chegam a influir no aspeeto geral, dada sua minuscula expressao.
Aspecto importante, com relacao a geomorfologia da area, e dado pelas superficies de
erosao, que foram ja descritas por Brajnikov
(1953), Barbosa (1955), King (1956) e Almeida (1959). A que mais se patenteia e aquela
design ada de Pratinha (Almeida, op. cit.), que
nivela os altos das serranias e chapad6es mais
elevados 1.000-1.200 m). Em Almeida Campos. 0 chapadao e sustentado pela Formacao
Bauru, pelo que se sugere idade para 0 fim do
esculpimento da superfieie no maximo igual e
do fim da sedimentacao dessa unidade.
Encontrando-se a Superficie Pratinha a
altitudes similares, pode-se presumir que pelo
menos a metade oriental da area estudada sofreu ascensao epeirogenetica de mesma ordem
no Cenoz6ico . Em tempos cretacicos parece
que 0 Corredor do Quebra-Anzol foi urn bloco
essencialmente ascencional, separando a Bacia
do Parana daquela em que se constituiu 0 Grupo Areado. Nesse sentido convergem dois fatos:
o Grupo Areado se adelgaca para oeste e sudoeste, enquanto a Formacao Botucatu decresee em espessura para leste e nordeste; 2) 0
Corredor do Quebra-Anzol foi palco do vulcanismo atraves de chamines, 0 qual segundo se
admite, associa-se a zonas de tensao crustal,
perifericas a Bacia do Parana.
RECURSOS MINERAlS

Os principais recursos da area sao diamanteo calcario, fosfato, pirocloro e argilas.
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diamante ocorre na Formacao Uberaba
e. ao que pareee, no Conglomerado do Abaete,
dos quais fol remobilizado para os sedimentos
modernos (aluvi6es, grupiaras e monch6es).
Sua matriz primaria nao e conhecida. As areas
principais de ocorrencia sao os rlos que descern do divisor Paranaiba/Quebra-Anzol e da
Serra da Mata da Corda, dali procedendo os
maiores diamantes brasileiros.
Os calcarios da Formacao Bauru sao explorados em Ponte Alta. Tendo arnpla distributcao geografica, eonstituem apreciavel reserva em potencial. Os do Grupo Bambui te, na
area, pequena expressao,
Fosfato (apatita) e pirocloro t6rio-uranifero ocorrem em Araxa, tendo side estudados
por Gutmaraes (1957). Alves (1960) cita eoncentraeoes de pirocloro tarnbem em Tapira. Na
chamine de Serra Negra ocorre magnesita, mas
outros recursos nao foram detectados ainda,
tal como na de Salitre.
As argilas de interesse economico associarn-se :
aFormac<iio Bauru, sob forma de horizontes
restritos,
a Formacao Patos, com teores de ate 7-8 %
de Kp e at e 4 % de P zOs (Guimaraes,
1955 ).

a. Formacao Uberaba, tendo sido objeto de
estudos da Divisao de Fomento a. Produeao
Mineral (Relat6rios da Diretoria, Anos 1963
e 1964). Na regiao de Sacramento. em
parte parecem derivar de basaltas.
Alem desses reeursos, numerosas ocorrencias de materiais diversos sao conhecidos, como
de galena que aparece em calcarios do Grupo
Bambui em Chumbo, Tires e Funchal; ferro
que ocorre em cangas limonlticas, em raros itabiritos do Grupo
Canastra e na magnetita
(distritos alealinos, principalmente) a platina,
que foi detectada na Formacao Uberaba, em
Coromandel (Relat6rio Anual do Dlretor, Anos
1930 e 19 31).
Urn resume dos reeursos minerais da area foi apresentapor por Leonardos (1956) .
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