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RESUMO: A Formação Salinas, exposta nas vizinhanças de cidade homônima, é a unidade 
litoestratigráfica supracrustal mais jovem caracterizada no Orógeno Araçuaí. O registro sedimentar 
descrito na Formação Salinas denota o preenchimento sedimentar nos últimos estágios de 
edificação do orógeno e seu empilhamento estratigráfico pode ser caracterizado como um 
complexo de leques turbidíticos amalgamados sin-orogênicos, consistindo em um autêntico 
depósito do flysch. A deformação dos sedimentos tem caráter sin-deposicional e resultou em uma 
grande diversidade de estruturas limitadas por estratos indeformados. Levantamentos de campo 
em alta resolução (escala 1:10) foram levados a efeito para avaliar a interação entre tectônica e 
sedimentação, possibilitando a distinção das diferentes estruturas de deformação 
penecontemporânea e sua classificação em quatro classes segundo a intensidade, abrangência 
espacial e gatilho para a deformação. Deformação associada à sismicidade é esperada em uma 
bacia sin-orogênica, porém, são também observados conjuntos de estruturas deformacionais cuja 
origem deve ser inerente ao processo deposicional por correntes de densidade. Neste caso, 
verifica-se que as interações entre a corrente de turbidez e os obstáculos criados no leito 
deposicional também desencadeiam parte da deformação sin-sedimentar registrada. As estruturas 
deformacionais penecontemporâneas estão associadas a um fluxo de matéria dirigido 
preferencialmente para ESE, exatamente em sentido contrário ao registrado pelas estruturas 
orogênicas que afetam a Formação Salinas. Isto resulta do fato de ser a bacia Salinas uma 
antefossa assimétrica com orientação geral NNE, cujo depocentro principal ficava localizado a 
SSE. As medidas de paleocorrente obtidas em marcas de sola e imbricação de seixos de 
conglomerados indicam fluxo turbidítico de NNE para SSW, marcando assim o eixo principal da 
antefossa. Além disso, a assimetria das calhas que moldaram o leito deposicional fez com que as 
frações turbulentas das correntes turbidíticas bipartidas fossem dirigidas em direção à porção mais 
profunda das calhas localizadas no quadrante SE, preservando-as. Obtida por análise 
geocronológica U/Pb-LA-ICPMS, a idade de 594±10 Ma pode ser considerada como a idade 
máxima da sedimentação da Formação Salinas. Idades ao redor de 600 Ma compõem o grupo 
principal do espectro de idades dos sedimentos analisados que, segundo o panorama geológico 
do Orógeno Araçuaí, apenas encontram correspondência nas rochas originadas pelo Arco 
magmático Rio Doce.  
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