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O domínio sedimentar: A Bacia Sedimentar do Supergr upo São 
Francisco e seus litotipos: 
 
 

A feição petrográfica da bacia sedimentar conhecida como Grupo Bambuí da 
região do município é muito importante devido à suas abundantes reservas de calcário. 
Esse calcário (em parte meta- calcário devido a processos de metamorfismo de baixo 
grau) representava uma riqueza e fonte de divisas muito importantes para o município de 
Formiga, dada a sua qualidade e facilidade de exploração, pois as pedreiras estão acima 
do nível do solo. Com o desmembramento do agora município de Córrego Fundo, as 
jazidas importantes de calcário no município de Formiga diminuíram muito, bem como a 
arrecadação de ICMS sobre o produto bruto e industrializado, mas para fins didáticos a 
região de Córrego Fundo será incluída neste estudo. Outro problema relacionado a isso é 
que mineradoras de fora que detém registro na nossa região descobriram brechas na lei 
para que, mesmo sem explorar, não percam o direito de lavra. Esse absurdo burocrático 
fez com que recentemente manifestações de pequenos mineradores da região 
interditassem a rodovia MG 050 em junho de 2004, numa manifestação pacífica. 
             O calcário é assim definido de maneira simplificada para facilitar a compreensão, 
mas o que acontece é que a sua composição mineralógica vai variando com a 
profundidade, pelo fato de certos minerais serem mais solúveis do que outros, além do 
fato de que extratos da rocha foram depositados em períodos distintos, variando assim 
sua composição mineralógica. São suprimidos aqui vários termos, tais como meta-
calcário, pois os mesmos apresentam-se com grau incipiente de metamorfização1. Assim, 
um corte em uma pedreira vai exibir em seus extratos calcários com diferentes teores de 

                                                 
1 Alterações físico-químicas causadas por pressão e temperatura elevada 
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cálcio, magnésio, sílica e outros. Níveis de calcário estromatolítico2 são observados nas 
pedreiras também. Associados a ele encontram-se outros tipos de rochas e minerais que 
pertencem a idades geológicas distintas e aparecem em várias áreas com freqüência e 
intimamente associados.  

     Os solos oriundos de calcários e margas (argilas calcárias) são normalmente 
muito férteis e procurados para exploração agrícola. Muitos deles são eutróficos (auto – 
suficientes, com alta saturação de bases) em vários sais minerais essenciais às diversas 
lavouras, além de possuírem um bom percentual de matéria orgânica e boa retenção de 
água em seus poros e microporos. Obviamente há exceções, mas geralmente são muito 
férteis.  A cor vermelha destes solos é causada pela hematita (Fe2O3) finamente 
disseminada.  
              O relevo kárstico é comum na região calcária devido à incrível dinâmica química e 
estrutural deste tipo de rocha. Sua solubilidade em ácidos presentes na água que percola 
o solo e os próprios maciços faz com que um relevo característico seja desenhado nessa 
área, sendo que as partes menos solúveis formem testemunhos temporários da ação 
erosiva das águas. A estrutura dos maciços rochosos é bem imponente e revela a erosão 
diferencial na rocha, devido a diferenças físico- químicas em sua estrutura. Locas e grutas 
são formadas devido à dissolução da rocha calcária pelas águas carregadas de ácido 
carbônico e mesmo ácidos húmicos provenientes da matéria orgânica do solo. O 
abatimento de tetos de cavernas origina dolinas que, em certos casos, contém água 
formando lagoas. Há também o relevo kárstico esculpido sob pressão, ou seja, puramente 
por forças gravitativas das águas, pelo seu impacto sobre as estruturas calcárias. É fácil 
notar-se o diaclasamento vertical dos calcários associado aos seus planos de 
acamamento, o que permite que lajotas sejam retiradas para fins diversos, principalmente 
calçamento em áreas onde eles abundam.  

 
                            
 

 

 
Fig. 01- Calcário com caneluras de dissolução evidenciando erosão diferencial – Córrego Fundo-MG 

 

                                                 
2 Portador de estruturas depositadas por cyanobactérias há bilhões de anos 
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Fig 02- Frente de lavra de calcário. Notar a vegetação que se        Fig. 03- Aspecto de cavidade (furna) formada no maciço rochoso- 
desenvolve sobre o maciço- Córrego Fundo- MG                            Córrego Fundo- MG 
 
 
 

A erosão diferencial é um fato digno de nota quando se observa essa rocha, 
particularmente as que sofrem ação de polimento das águas de rios. A água desgasta 
mais profundamente aqueles extratos mais moles e incoesos, ressaltando estruturas 
formadas por acúmulo de sílica e outros materiais.  

As formações Sete Lagoas e Serra de Santa Helena são de origem marinha 
(argilitos, margas, calcários, brechas), resultantes de uma transgressão marinha3que 
cobriu extensas áreas do Cráton4 do São Francisco, durante o proterozóico superior. Essa 
sedimentação realizou-se em superfície peneplanizada, de águas rasas e ambiente de 
baixa energia, caracterizando uma bacia intracratônica (RADAMBRASIL, 1983). Os 
calcários (formação Sete Lagoas) correspondem à fácies química desta sedimentação e o 
restante dos materiais depositados é de origem clástica, pertencentes à formação Serra 
de Santa Helena. A existência de superfície de erosão nas camadas de brechas 
intraformacionais5 e indícios de estruturas estromatolíticas6 indicam que o ambiente 
apresentava-se ainda relativamente enérgico durante a deposição química dos calcários 
(RADAMBRASIL, 1.983). A presença de conglomerados também é comum, embora os 
agentes de arredondamento de material clástico em nossa região não sejam tão severos 
quanto em outras. 

                                                 
3 Avanço do mar no continente devido à isostasia – levantamento ou abaixamento continental 
4 Estrutura cristalina e estável do complexo arqueano  
5 Rochas sedimentares clásticas formadas com material in loco 
6 Formas fósseis de organismos como algas unicelulares com disposição de crescimento e mineralização em camadas 
nas rochas  



 4 

 
Fig.04- Caneluras de dissolução (lapiás) entrecortando planos de diaclasamento  
e acamamento no calcário- Pains- MG 
 

 
Fig. 05 Estruturas estromatolíticas - Pains- MG 
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Fig.06- Planos de acamamento e caneluras de dissolução no calcário- Pains- MG 
 

 
Fig.07- Estátuas criadas pela erosão diferencial no calcário- Pains- MG 



 6 

 
Fig.08- Cálice esculpido no calcário pela dissolução/ erosão no calcário- Pains- MG 
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Fig.09- Pinturas rupestres paralelas aos planos de estratificação do  
calcário- Pains- MG 
 
É interessante notar a variedade de material clástico nos locais citados. A presença 

de limonita7 nos sedimentos é marcante e também a presença de óxidos de manganês, 
muito abundantes na região. A sua solubilidade faz com que se acumulem em quaisquer 
fissuras nas rochas, formando formas dendríticas de aspecto variado. Há brechas, 
conforme cujo agente cimentante é óxido de manganês e em alguns locais encontram- se 
pequenas cavidades ou geodos com formas renimorfo -estalactíticas de aspecto 
aveludado constituídas de óxi- hidróxidos de manganês, sendo a pirolusita o mais 
conhecido (MnO2).    
 

 
Fig. 10- Concreção limonítica (laterito) com óxi-hidróxidos de  
manganês (negro).- Morro das Balas, Formiga-MG  
                                                 
7 Termo que designa mistura de óxidos hidratados de ferro. Não é um mineral na acepção do termo 
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           Do ponto de vista tectônico, o grupo Bambuí foi afetado de modo irregular, 
ocorrendo regiões onde as rochas quase não sofreram deformações por dobramento e 
outras onde as rochas foram deformadas por dobramentos. Essas deformações, datadas 
do brasiliano, são relativamente suaves e aumentam de intensidade em direção à borda 
sul do cráton do São Francisco. São dobramentos concêntricos, que formam sinclinais e 
anticlinais com eixos de direção NNW a NW (RADAMBRASIL, 1983 ; Plano PAI-1972).   

 
 

Rochas sedimentares da região: 
 
        A fim de se registrar para estudo algumas variedades de rochas sedimentares, 

serão feitos alguns comentários a respeito de algumas delas. Os nomes são simplificados 
de maneira geral. 

  
 
1) Argilitos  (amarelos, róseos, etc...) : São rochas muito suaves ao tato porque a 

maioria dos seus constituintes têm menos de 0,002 mm de diâmetro na escala 
Atteberg. Estes grânulos foram precipitados em águas calmas, pois possuem a 
propriedade de ficar em suspensão por muito tempo. Os argilitos pertencem à 
formação geológica denominada de Serra de Santa Helena. Umedecidos ou 
bafejados cheiram a barro. São chamados de GIZ no meio rural, provavelmente 
porque servem para escrever muito bem em uma lousa. Muitas vezes estão 
alternados com siltitos, formando belos contrastes de cor. Ocorrem nas localidades 
de Morro das Balas, Luanda, etc...Na verdade ocorre uma enorme gradação de 
cores que varia do vermelho até o amarelo claro, dependendo do teor de óxidos de 
ferro. A presença de impregnações e dendritos de óxi- hidróxidos de manganês é 
bem comum nestas rochas. Próximo a Carbofer, na Br 354, sentido Formiga-Arcos 
se percebe no corte do barranco a presença destas rochas formando camadas 
onduladas (pequenas sinclinais8 e anticlinais9 provavelmente atectônicas10). Sua 
ocorrência está relacionada a uma transgressão marinha, conforme já foi falado. 
Podemos ver também a área de contato entre estas rochas e as rochas do 
embasamento cristalino, podendo também ser observados alguns veios de quartzo 
que os cortam em muitos pontos. Este quartzo está associado à pirita (já alterada 
por pseudomorfose11 em goëthita) e a minérios de ferro e manganês. Há espécimes 
de argilito com uma litificação12 mais desenvolvida em termos diagenéticos13, como 
é exemplo os da região da Taboca, próximo ao trevo de acesso para Pains. Estes 
espécimes são bem duros e resistentes, mostrando uma estratificação bem 
desenvolvida. 

 

                                                 
8 Estruturas convexas formadas por dobramentos da crosta 
9 Estruturas côncavas formadas por dobramentos da crosta 
10 Originados por outras causas que não tectônicas  
11 Quando um mineral é substituído quimicamente por outro, mas mantendo sua forma original. 
12 Processo de endurecimento e formação da rocha sedimentar 
13 Processos de compactação e mineralização realizados à temperatura ambiente 
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Fig. 11- Argilitos rítmicos –Luanda, Formiga-MG         Fig.12- Argilito  sobre embasamento cristalino pré-cambriano (parte branca)  
                                                                                        Morro das Balas, Formiga-MG 

 

   
Fig. 13- Argilitos Serra de Santa Helena dobrados- Cunhas,             Fig.  14- Argilitos contendo níveis de Sílex- Vendinha, Formiga-MG 
Formiga-MG 

 

 
Fig. 15-Argilito rítmico arroxeado- Morro das Balas, Formiga- MG 
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2) Siltitos  –comumente também chamados no meio rural de “giz” juntamente com os 
argilitos. Freqüentemente coloridos por óxidos de ferro e matéria orgânica, sua cor 
varia consideravelmente. Apresentam-se em extratos ou camadas que se 
subdividem com facilidade. São mais ásperos que os argilitos porque sua 
granulação é maior. Existem várias escalas que determinam as fronteiras entre as 
frações silte-argila-areia. A escala de Atteberg estipula que o diâmetro da areia está 
situado entre 0,02 a 2mm, o silte entre de 0,02 a 0,002 mm e a argila é menor que 
0,002 mm. Quando bafejados, os siltitos também cheiram a barro. Ocorrem, por 
exemplo, na Luanda, Morro das Balas, Cunhas, na região da Taboca, etc...Alguns 
deles apresentam dendritos de óxidos de manganês, o qual é endêmico em nossa 
região. 

 

  
Fig. 16- Siltitos e argilitos- MG 050- CARBOFER,  Formiga-MG        Fig. 17- Siltitos e argilitos- MG 050- CARBOFER,  Formiga-MG          
 
 

3) Plintita –Brecha - A definição agronômica utilizada para o corpo rochoso 
encontrado vem do fato de que ele possa ser o estádio inicial da formação das 
crostas ferruginosas endêmicas na região de Morro das Balas. Por outro lado, o 
corpo rochoso consiste em material argiloso com aspecto brechóide, o qual pode 
ser uma brecha de fragmentos de rochas pelíticas da formação Serra de Santa 
Helena. 

 

  
Fig. 18- Brecha-plintita – Morro das Balas, Formiga-MG 
  

4) Sílex  – uma rocha que pode ser biogênica do grupo dos acaustobiólitos (rochas de 
origem biológica não combustíveis), formada de carapaças silicosas de organismos 
marinhos ou então formada por lixiviação e concentração da sílica de outras rochas 
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em condições especiais. Muito usada para confecção de armas pelo homem 
neolítico devido a sua grande dureza e a seu corte incisivo. Na localidade da 
Vendinha ocorre nos barrancos das estradas vicinais filões de sílex cujos 
fragmentos alcançam mais de 4cm. Provavelmente há locais com fragmentos bem 
maiores. Eram muito usados para se produzir faíscas (pederneiras) em bingas e 
armas de fogo antigas. Seu corte é extremamente incisivo e dependendo do caso, 
mais agudo que o de bisturis. É interessante notar que a ocorrência de sílex 
normalmente está associada à ocorrência de calcários, e o que se observou ali foi 
que o sílex se preservou por ser muito resistente ao intemperismo, ao passo que o 
calcário que o continha transformou-se em solo, já bem laterizado. O sílex parece 
formar uma linha de pedra ou paleopavimento em grande área. Possivelmente há 
sílex em toda a região relacionada aos calcários, conforme já mencionado em 
trabalhos científicos, mas por enquanto aquele local é a ocorrência mais importante. 
Artefatos arqueológicos confeccionados em sílex são muito comuns no município.  

 

  
Fig. 19 -Sílex – Vendinha, Formiga-MG 
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Fig. 20- Sílex revestido por mineralizações botrioidais manganesíferas- 
Vendinha, Formiga – MG 
 
5) Brecha  – rocha sedimentar composta de fragmentos de outras rochas unidos por 

um agente cimentante natural que pode ser de natureza silicosa, calcítica, 
limonítica ou outro. Uma delas em particular descoberta por nós tem como agente 
cimentante o óxido de manganês, o que a torna um minério em potencial. Seus 
clastos14 são de siltito, argilito e arenito fino. Há exemplares apenas com quartzo, 
sendo que muitos dos cristais ali presentes são transparentes e euédricos, sem 
evidências significativas de transporte hídrico ou de outra espécie que os 
danificasse por abrasão ou polimento, o que as caracteriza como intraformacionais. 
Em muitos lugares as brechas e os conglomerados são portadores de ouro e 
diamantes, o que infelizmente não acontece por aqui. 
 

                                                 
14 Fragmentos diversos de origem clástica, não química, os quais formam o arcabouço da rocha. 



 13 

 
Fig. 21- Brecha com arcabouço de clastos de siltito cimentados com óxidos  
de manganês - Luanda, Formiga-MG.     

 
6) Conglomerado  - como o anterior, só que os fragmentos são de quartzo e estão 

arredondados, revelando transporte fluvial. Ocorre, por exemplo, na região de 
Cunhas. Os fragmentos podem ser de outra natureza também, embora o quartzo 
seja o mais resistente e o mais freqüente nesse tipo de rocha. Sua compacidade, 
como no caso anterior, é variável de acordo com o agente cimentante e com a 
natureza dos clastos. 

      
              

7) Calcário  calcítico  – com óxido de magnésio (MgO) menor que 5% – é o calcário 
mais comum na nossa região e o mais utilizado na agricultura e em atividades 
industriais, tais como a fabricação de cimento e de cal. O teor de magnésio no 
calcário o inviabiliza para alguns usos industriais, acontecendo o mesmo com a 
sílica.  

  
8) Calcário  magnesiano  – maior % magnésio (MgO) de 5 a 12%: tem boa aplicação 

como corretivo de solo e como fonte de magnésio para as plantas. 
  

9) Calcário  dolomítico  – é um calcário com maior % de magnésio, entre 12 a 21%. 
Esse percentual varia com a profundidade ou nível onde foi coletada a amostra 
para quantificação, já que fenômenos de maior ou menor solubilidade de sais os 
concentram em regiões definidas. O mesmo acontece com o teor de sílica. Acima 
de 21% o material é chamado de dolomito (não confundir com dolomita-mineral e 
com dolomita- tipo de rocha constituída praticamente só de dolomita cuja 
denominação causa confusões), oriundo de um processo marinho chamado de 
dolomitização, onde o magnésio da água do mar substitui em grande parte o cálcio 
da rocha. é interessante dizer que nesse processo de natureza química qualquer 
fóssil existente na rocha será destruído. 
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Fig.22- O calcário dolomítico concentra-se no alto dos maciços- Pains- MG 
 

 
Fig. 23- Espeleotemas medindo cerca de 10-13mm de goëthita e hematita na crosta  
ferruginosa- Morro das Balas, Formiga-MG 



 15 

 
Fig. 24-Espeleotemas de goëthita e hematita medindo 20mm recobertos por cristais de  
quartzo- Morro das Balas, Formiga-MG 
 
 
 

10) Esferólitos  de óxi- hidróxidos  de ferro , alumínio , manganês  e outros - oriundos 
de precipitação química e ou biológica em meio aquoso ou saturado em água e 
posteriormente englobadas pelos sedimentos, formando em certos casos um 
paraconglomerado rico em óxidos metálicos semelhantes àqueles que ocorrem no 
assoalho marinho, embora geneticamente muito diferentes. Na região kárstica é 
notória a quantidade de glóbulos de óxidos de manganês e ferro no solo. São de 
origem laterítica e abundam em regiões de grandes corpos de minério, como no 
Pará. Compõe parte de um perfil laterítico bem estudado por COSTA et al.  
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 Fig. 25- Esferólitos manganesíferos (negros) e ferruginosos (marrons) em  
 paleossolo- Pains- MG 
 

11) Concreções  argilo -limoníticas (lateritos concrecionários) : Tais formações 
rochosas são abundantes em toda a nossa região e variam sensivelmente de 
composição de um local para outro. Algumas apresentam uma pós- mineralização 
de quartzo em suas fraturas, formando um interessante mosaico de quartzo 
engrenado. Associações com óxidos de manganês são comuns e mesmo pequenos 
geodos15 de óxidos de manganês são encontrados em cavidades dos filões de 
quartzo. Seu aspecto é aveludado porque os cristais são minúsculos. Processos de 
ordem hidrotermal estão associados a processos puramente supérgenos16, onde 
minerais se formam à temperatura ordinária, sob condições físico-químicas 
especiais. Recentemente foram descobertos por nós mais pequenos geodos em 
lateritos limoníticos bem próximo ao local dos geodos de manganês. Tais cavidades 
estão atapetadas de minúsculos e reluzentes cristais de quartzo; outras formam 
geodos bem maiores. Estas formações foram descobertas no Morro das Balas em 
10/06/2004. Não podemos esquecer de que os processos de laterização atingem 
qualquer solo em nossa região, logo, solos de origem calcária podem conter 
lateritos de idade bem mais recente. Há que se mencionar os Lateritos placóides. 
Este termo refere-se ao material pelítico com elevada % de óxidos e hidróxidos de 
ferro que ocorre na região. Apresenta-se a uma profundidade média de 40cm no 
local observado e forma um perfil característico de placas, paralelo ao horizonte de 
solo. Muito freqüente na região de Cunhas e estas placas apresentam cores 
distintas, de acordo com o grau de hidratação em que se encontram, ou seja, 
relação göethita/hematita. Trata-se de um enriquecimento secundário do horizonte 
especifico do solo devido à lixiviação e lavagem de sais e óxidos das camadas 

                                                 
15 Cavidades presentes principalmente em rochas ígneas, as quais normalmente estão atapetadas por cristais de quartzo, 
calcita, zeólitas etc... 
16 Que ocorrem à temperatura ordinária 
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superiores por flutuação do lençol freático e processos de dissecação posteriores. 
Processo parecido se dá na formação dos bauxitos (rocha-minério de alumínio). 
 
 

 
Fig. 26- Laterito com drusa de quartzo: Morro das Balas, Formiga-MG 
 

  
Fig. 27- Fragmentos de lateritos sobre o solo- Cunhas, Formiga-MG                              
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Fig. 28- Camada de crosta laterítica: Luanda, Formiga - MG.  
 

    
Fig. 29-Espeleotemas de hematita globular em         Fig. 30- Espeleotemas de goethita com cristais de goethita 
crosta laterítica - Morro das Balas, Formiga- MG.     prismática- Morro das Balas, Formiga-MG. 
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Fig. 31- Concreção limonítica (laterítica): Cunhas, Formiga -MG 

 
12) Impregnações de diversos óxidos em rochas diver sas - óxidos e hidróxidos 

trazidos em soluções aquosas formam formas dendríticas e outras em rochas 
diversas. Embora não sejam rochas, os óxidos são citados aqui como uma 
curiosidade, já que sua deposição nas fraturas e diáclases das rochas é por um 
processo sedimentar. A água, ao evaporar, deposita os óxidos de forma 
dendríticas, mas sempre obedecendo às normas de disposição química dos 
cristais, o que se revela sem muito trabalho utilizando-se a lupa binocular em 
laboratório.  
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 Fig. 32-  Dendritos (formas arborescentes) de óxidos hidratados de ferro em laterito- Morro das Balas,  
  Formiga -MG 
 

 
Fig. 33- Mineralizações exibindo irização em porcelanito- Morro das Balas, Formiga- MG 
 

13) Sílica amorfa - em parte provavelmente opalina, presente na localidade Vendinha. 
Costuma estar capeada por óxidos botrioidais de manganês. É encontrado na 
região kárstica também alguns fragmentos que parecem ser sílex alterado, muito 
branco.  
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Fig. 34- Sílex alterado exibindo sílica opalina (seta)- Vendinha, Formiga- MG 
 

14) Lateritos placóides - Este termo refere-se às rochas formadas por lateritização, 
com elevada % de óxi- hidróxidos de ferro e alumínio que ocorre na região de 
Cunhas. Contém argila e areia. Apresenta-se a uma profundidade média de 40cm 
no local observado e forma um perfil característico de placas, paralelo ao horizonte 
de solo. Muito freqüente na região de Cunhas e estas placas apresentam cores 
distintas, de acordo com o grau de hidratação em que se encontram, ou seja, 
relação göethita/hematita/gibsita. Trata-se de um enriquecimento secundário do 
horizonte específico do solo devido à lixiviação de bases17 e sílica das camadas 
superiores. Processo parecido se dá na formação dos bauxitos (rocha-minério de 
alumínio). 

 

                                                 
17 Metais alcalinos como o sódio, potássio e cálcio 
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        Fig. 35- Lateritos placóides- Cunhas, Formiga-MG 

 
Fig. 36- Laterito placóide exibindo estrato amarelo, hidratado e possivelmente goethítico- Cunhas, Formiga- 
MG 
 

15) Crostas conglomeráticas ferruginosas laterítica s (Tapiocangas) – 
Genericamente são conglomerados de esferólitos polimetálicos, ou seja, 
concreções globulares unidas por um cimento também limonítico. Nota-se aí dois 
processos: o da formação das concreções e o de sua posterior cimentação e 
ocorrem em regiões de estação seca bem marcada. São comuns também nas 
savanas africanas. O aspecto deste material é vesicular, coriáceo e bem estável. 
Estão destacadas aqui porque diferem um pouco dos lateritos já citados 
anteriormente. Ocorrem na região da Vendinha, Córrego Fundo e adjacências. São 
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formadas por processos de laterização, o qual concentra óxi- hidróxidos de ferro, 
alumínio e outros metais na forma de esferólitos e, posteriormente, estes esferólitos 
são unidos por um agente cimentante.  

 

 
Fig.37- Canga de esferólitos de óxi- hidróxidos de ferro e alumínio em matriz goëthítica-  
gibsítica- caulinítica- Vendinha, Formiga- MG 
 

16) Marga - um calcário com alta % de material argiloso e que faz transição para uma 
argila calcária. Pode-se considerar a definição de que é uma argila enriquecida em 
calcário. Existem todas as transições possíveis e nem sempre é possível situar a 
rocha com precisão. Em perfis de paredões calcários é possível notar várias 
gradações. Há vários afloramentos deste material na região da Taboca, próximo ao 
trevo de acesso para Pains e também às margens da MG 050, sentido Formiga- 
Córrego Fundo. São bem estratificadas e sua coloração é variável de acordo com 
as impurezas, mas predominam o verde claro e o violeta-amarronzado. 
Provavelmente tais cores são devido à pirita autigênica finamente disseminada, 
matéria orgânica e óxidos de ferro. 

  
17) Arcósio - Pode ser classificado como um arenito com elevada % de feldspatos, fato 

que lhe empresta a aparência grosso modo de um granito. É formado através da 
desagregação física de rochas de composição semelhante aos granitos e posterior 
cimentação, sem que haja um processo intempérico severo que descaracterize os 
fragmentos da rocha. 
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18) Arenito - Composto predominantemente de grânulos de quartzo na fração areia 
unidos por um agente cimentante. Em Cunhas são encontrados arenitos altamente 
ricos em óxidos de ferro associados aos conglomerados com igual agente 
cimentante. Sua consistência é frágil e praticamente pode-se destruí-los com as 
próprias mãos. Em íntima associação com esse material encontramos abundantes 
lateritos placóides com formações mamelonares-globulares.  

  
19) Areia  – É classificado como areia qualquer material com diâmetro situado entre 

0,02 a 2mm, segundo a escala Atteberg. A areia não é um material em particular, 
mas uma unidade de medida. Pertence ao grupo de rochas sedimentares não 
consolidadas ou clásticas, ela é oriunda da decomposição de rochas granito-
gnáissicas da região e, através da ação seletiva das águas e erosão pela 
gravidade, tendem a se concentrar em perfis definidos. Sua exploração predatória 
tem sido muito prejudicial, causando assoreamento dos rios e conseqüentemente 
seu comprometimento para com as árvores que o margeiam, bem como todo o 
resto. Este nobre material não deveria ser vendido fora daqui; deveria ser usado 
apenas para consumo interno, sem maquinário (dragas). As areias do município 
são predominantemente quartzosas, com menor porcentagem de feldspatos 
meteorizados e diversos óxidos metálicos, com predominância da magnetita. 

  
20) Saibro  – é o material granítico decomposto. Contém areia e caulim. Ocorre em toda 

a região granítica e é amplamente usado na construção civil. As áreas de argissolos 
e cambissolos contém muito saibro. Ex: Morro do Cristo, Formiga -MG.   

 
21) Argila  – Ocorre concentrada principalmente nas várzeas e no leito dos rios. É 

concentrada mecanicamente pela movimentação das águas. Os minerais que a 
compõem possuem um diâmetro inferior a 0,002 mm. É amplamente utilizada para 
a confecção de telhas e tijolos. Normalmente é cinza devido à presença de ferro 
bivalente, mas ocorrem outras cores, inclusive branca, o que atesta um grau maior 
de pureza. No município de Formiga a argila é muito explorada para fabricação de 
tijolos e de telhas. 

 
22) Turfa – É encontrada em terrenos alagados ou onde o lençol freático está próximo 

à superfície. Ocorre, por exemplo, na região da cachoeira do areão e trata-se do 
primeiro estádio da hulheização da matéria orgânica (LEINZ, 1988). Como é 
característico neste tipo de rocha, encontram-se abundantes raízes e folhas que 
ainda não se decompuseram totalmente. 

 
23) Caulim  – refere-se aqui a caulinita [Al2Si2O5 (OH)4] impura. É de coloração rósea a 

branca. É usado como material inerte em rações, medicamentos, etc... e também 
na fabricação da porcelana. Há várias ocorrências deste material onde diques de 
pegmatito alterado cortam nossos granitos. É um dos constituintes do saibro. 

 
           Basicamente os litotipos que ocorrem são estes, com suas variedades locais, com 
suas associações características. Deve-se notar que em diversas partes das jazidas 
calcárias do nosso município e dos municípios vizinhos ocorrem impregnações de 
diversos minerais que preenchem fraturas e diáclases no maciço calcário e que podem 
formar reservas em potencial de minérios estratégicos para o mundo moderno. Como 
exemplo, podemos citar as mineralizações hidrotermais/ metassomáticas de galena 
(minério de chumbo de fórmula PbS), calcopirita (minério de cobre de fórmula CuFeS2) e 
esfalerita (minério de zinco de fórmula ZnS) que, levando- se em conta o volume de rocha 
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que os contém, podem se tornar muito importantes no futuro. Em muitas ocorrências a 
galena costuma ser argentífera e com isso um subproduto importante pode ser retirado- a 
prata. Esta galena ocorre em concentração em uma localidade da cidade de Pains, 
situada a 30km de Formiga chamada Mina. Sua siderurgia é simplória e muita gente coleta 
para fazer chumbadas de pesca. Esse é um hábito perigoso, porque os vapores de 
chumbo derretido são muito tóxicos, para não falar dos vapores de enxofre e arsênico. 
Estas mineralizações ocorrem devido às soluções aquosas ricas em íons não metálicos e 
metálicos que percolam as fraturas e poros das rochas durante o processo 
metassomático, pneumatolítico e hidrotermal, envolvendo temperaturas mais elevadas. 
Estas soluções ascensionais provém de magmas ricos em água, íons metálicos e enxofre 
e, percolando entre as diáclases e fraturas das rochas as alteram e  cristalizam seus 
minerais nestes locais. A natureza dos maciços calcários também é muito propícia à 
formação de minerais autigênicos. 

       O relevo da região calcária é um espetáculo a parte devido à imponência de suas 
formas. A erosão diferencial se faz sentir nas diversas camadas do calcário, dependendo 
de sua composição mineralógica e de sua resistência física. Chama-se karst o resultado 
erosivo sobre ele, revelando formas como grutas, lapas, dolinas, funis, etc...Existe uma 
exumação progressiva deste karst que progride em direção a Pains, onde atinge seu ápice 
com pedreiras fabulosas (GEOMINAS, 1972). A espeleologia da região é muito 
interessante, apesar de ainda ser pouco estudada. Grupos espeleológicos locais e de fora 
tem feito um bom trabalho nesta questão. Infelizmente as minerações destruíram muito 
destas belezas naturais e acervos científicos, mas certas coisas são difíceis de evitar.    

 
      CURIOSIDADES: 

 
           Na bacia sedimentar em questão são encontrados muitos indícios de antigas 
aldeias indígenas. São encontrados uma grande profusão de artefatos indígenas tais 
como machadinhas, almofarizes (pistilo), pontas de flecha confeccionadas em quartzo e 
sílex, raspadeiras, meia-lua, urnas mortuárias, panelas e vasilhames diversos feitos de 
barro. Os artefatos que são esculpidos em rocha são normalmente de diabásio, rocha 
escura e resistente que tem que ser coletada em locais específicos. 

        Existem estes indícios em outras áreas também, mas ocorrem principalmente na 
área calcária devido à abundante fauna e flora do local, básicos para sobrevivência, além 
da presença de grutas e locas que serviam como moradias. Associados a esta fantástica 
profusão de objetos antigos, são encontrados registros fósseis, onde o mais famoso foi o 
Mastodonte descoberto por pescadores na divisa de Pains c/ Córrego Fundo em meados 
de 2.001 e que causou frisson na mídia. Ossos diversos e dentes têm sido achados dentro 
de cavernas e áreas afins por várias pessoas e, no caso do mastodonte, sua idade oscila 
entre 12.000 e 15.000 anos. Geologicamente isso não representa muito em termos 
cronológicos, mas é de extrema importância para o estudo da extinta fauna local 
(Megafauna). Não raro encontramos conchas fossilizadas em paleossolos (seriam mais 
sedimentos terrígenos consolidados), além de fragmentos de ossos também parcial ou 
totalmente mineralizados.  
          Há que se observar que a composição químico-mineralógica de um maciço calcário 
não é constante e varia com a profundidade devido a fatores como solubilidade de seus 
componentes, fatores geológicos e também o teor de sílica. Quem explora pedreiras 
calcárias sabe muito bem que teores variáveis de sílica ou magnésio comprometem a 
utilização do calcário para esta ou aquela finalidade. Calcários com elevados teores de 
CaO e com menos de 1% de MgO, sílica e outros são muito procurados para indústrias de 
carbonato de cálcio de alta pureza.  

 


