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RESUMO 
 

A Faixa Araçuaí foi formada no Neoproterozóico a partir da colisão E-W entre os continentes Sul-

Americano e Africano. Sua porção leste compreende uma extensa área migmatítica (~300 km de 

comprimento por 50-100 km de largura) onde afloram anatexitos e leucogranitos (unidade Carlos Chagas), 

kinzigitos e granulitos migmatizados, que provavelmente são o registro de uma ampla fusão parcial da 

crosta intermediária a inferior. Observações de campo associadas com evidências micro-estruturais 

indicam que a deformação ocorreu quando as rochas estavam incompletamente solidificadas. Estimativas 

de temperaturas sincinemáticas realizadas a partir do geotermômetro TitaniQ (titânio-em-quartzo) indicam 

que a temperatura mínima para a cristalização de cristais de quartzo é ~750°C. Tais temperaturas 

combinadas com composição química de leucossomas dos anatexitos sugerem que a viscosidade das 

rochas crustais foi reduzida para pelo menos 108 Pa s. Baixo valor de viscosidade associado às evidências 

de campo e de micro-estruturas são consistentes com a geração de no mínimo 30% de volume de magma 

durante a orogênese. Grandes quantidades de magma promovem um drástico enfraquecimento da 

resistência mecânica das rochas à deformação, e atestam que a crosta anatética do extremo leste da Faixa 

Araçuaí representa um análogo de litosferas quentes (hot orogen), tal como a Himalaiana. Investigação 

mineralógica detalhada permitiu caracterizar um comportamento dominantemente paramagnético para os 

anatexitos e ferromagnético para os granulitos. Medidas de orientação preferencial cristalográfica (OPC) a 

partir da técnica de EBSD (electron backscatter diffraction) revelam que a foliação magnética surge, 

sobretudo, a partir da orientação preferencial dos eixos [001] da biotita orientados perpendicularmente ao 

plano de fluxo. Contudo, dada a fraca anisotropia linear desse mineral, apenas uma secundária 

contribuição de sua subtrama foi observada para a origem da lineação magnética (k1). A correspondência 

entre os eixos  [001] de feldspatos e k1 ocorre devido a OPC de pequenas inclusões de ilmenita que imitam 

a OPC de seus minerais hospedeiros. Correlação entre k1 da Anisotropia de Remanência Anistéretica 

(ARA) e k1 da Anisotropia de Suscetibilidade Magnética (ASM)  demonstra que, na escala do espécime, a 

lineação magnética tem uma contribuição da anisotropia dos minerais ferromagnéticos. Assim sendo, a 

lineação magnética nos anatexitos é o resultado da combinação da trama cristalográfica de feldspatos e de 

biotita com o alinhamento preferencial de grãos ferromagnéticos. Medidas de ASM realizadas para 

recuperar a trama mineral e investigar o fluxo nos migmatitos revela um padrão de deformação complexo, 

no qual, em função das direções de lineação, especialmente, é possível caracterizar três setores estruturais. 

A porção norte (região estrutural 1) com foliações dominantemente sub-horizontais e lineação fortemente 

orientada na direção NW-SE representa uma região de escape tectônico que ocorre através de um fluxo 

horizontal de canal (channel flow). Fluxos de canais possivelmente resultam da atuação de forças 

gravitacionais (gravity-driven flow). O setor sul (regiões estruturais 2 e 3) com variadas direções de 

foliação (NE-SW, E-W e NW-SE) e lineações com caimentos para Norte e Oeste, provavelmente refletem 
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um regime de fluxo influenciado, sobretudo, pela tectônica de convergência E-W (collision-driven flow). 

Ambos os setores sugerem que na escala regional o fluxo crustal registrado pelos migmatitos resulta de 

um regime de deformação que envolve forças gravitacionais, devido a carga topográfica da crosta superior 

sobreposta à crosta intermediária parcialmente fundida, com viscosidade baixa, e forças tectônicas, 

associadas à colisão entre os continentes Sul-Americano e Africano. 

 

 

ABSTRACT 
 

The Araçuaí belt was formed by the collision between South American and African 

protocontinents during the Neoproterozoic. Its eastern part consists of an extensive migmatitic area (~300 

km long x 50-100 km wide) where crop out anatexites and leucogranites (Carlos Chagas unit), migmatitic 

kinzigites and granulites that probably are the record of a widespread partial melting of the middle to 

lower crust. Field observations associated with microstructural evidences indicate that the deformation 

occurred when the rocks were incompletely solidified. Synkinematic temperature estimates realized using 

the TitaniQ (titaniun-in-quartz) geotermomether suggest that the minimum temperature for the quartz 

crystallization is ~750°C. Such temperatures combined with bulk rock composition of leucosome in the 

anatexites suggest that the viscosity of crustal rocks was dropped to at least 108 Pa s. Low viscosity values 

associated with field and microstructural evidences are consistent with the generation of at least 30% 

volume of melt during the orogeny. The presence of large volumes of melt promotes a drastic weakening 

of the mechanical strength of rocks and  suggests that the anatectic crust of the eastern Araçuaí belt 

represents an analogue of present day hot orogen such the Himalayas. Detailed mineralogy investigation 

permitted to characterize the paramagnetic behaviour of the anatexites and the ferromagnetic behaviour of 

the granulites. Crystallographic preferred orientation (CPO) measurements using the EBSD (Electron 

Backscatter Diffraction) technique reveal that the magnetic foliation results from the preferred orientation 

of the biotite [001] oriented normal to the flow plane. However, given the feeble linear anisotropy of this 

mineral, only a subsidiary contribution of its subfabric to the origin of the magnetic lineation (k1) was 

observed. Correspondence between [001] of feldspars and k1 is due to the CPO of small inclusions of 

ilmenite that mimic the CPO of their host minerals. Correlation between k1 of the Anisotropy of 

Anhysteretic Remanent  Magnetization (AARM) and k1 of the Anisotropy of Magnetic Susceptibility 

(AMS) demonstrate that, at the specimen scale, the magnetic lineation has a contribution of the anisotropy 

of the ferromagnetic minerals. AMS measurements realized to recover the mineral fabric and investigate 

the migmatitic flow field revealed a complex strain pattern in which, considering the lineation trends, 

especially, it is possible to characterize three structural sectors. The north region (structural sector 1)  with 
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foliations dominantly sub-horizontal and lineation trending NW-SE is interpreted as a region of tectonic 

escape that may represent a horizontal channel flow. This oblique tectonic escape probably results from 

gravity forces (gravity-driven flow). The Southern region (structural sectors 2 and 3) with variable 

trending foliations (NE-SW, E-W and NW-SE) and lineation plunging to North and West, probably reflect 

a flow regime dominantly influenced by the E-W convergence of the African and South-American 

continents (collision-driven flow). Altogether, the characteristics of the various domains suggest that the 

deformation of the partially molten middle crust of the Araçuaí belt was the result of the combination of 

gravity forces due to the topographic load and tectonic forces due to the convergence between the African 

and South-American continents. 

 

RÉSUMÉ 
La chaîne Araçuaí a été formé par la collision entre les continents d'Afrique et d'Amérique du Sud. 

La partie orientale cette chaîne est caractérisé par une vaste zone migmatitique (~300 km long x 50-100 

large) qui expose des anatexites et des leucogranites (suíte Carlos Chagas), ainsi que des kinzigites et 

granulites migmatitiques. Ces roches sont probablement les témoins d’une vaste fusion partielle de la 

croûte moyenne à inferieure. Les observations de terrain associées aux évidences microstructurales 

indiquent que la déformation est survenue alors que les roches étaient incomplètement solidifiées. Les 

estimations des températures faites à partir du geothermomètre “TitaniQ” (titane-dans-le quartz) suggèrent 

que la température minimale pour la cristallisation du quartz est d’environ 750° C. Cette valeur de 

température combinée avec la composition chimique des leucosomes des anatexites suggèrent que la 

viscosité de la croûte partiellement fondue a été réduite à moins de 108 Pa s. Une faible valeur de viscosité 

associée aux structures observées sur le terrain et aux microstructures des roches sont compatibles avec la 

génération d’au moins 30% du volume de magma au cours de l’orogenèse. De grandes quantités de 

magma entrainent un affaiblissement drastique de la résistance  mécanique des roches à la déformation et 

cela suggère que la croûte anatectique de l’extrémité orientale de la chaîne Araçuaí représente un analogue 

des orogènes chauds (hot orogen), comme l’Himalaya. Des investigations minéralogiques détaillées nous 

ont permis de caractériser un comportement dominant paramagnétique pour les anatexites et 

ferromagnétiques pour les granulites. Les mesures d’orientation préférentielle cristallographique (OPC) à 

partir de la technique EBSD (diffraction des électrons rétrodiffusés) montrent que la foliation magnétique 

provient principalement de l’orientation préférentielle des axes [001] de la biotite, dans une direction 

perpendiculaire au plan d'écoulement. Toutefois, étant donné la faible anisotropie linéaire de ce mineral, il 

ne contribue que de manière secondaire à l’origine de linéation magnétique (k1). La correspondance entre 

les axes [001] des feldspaths et k1 est due à l’OPC de petites inclusions d’ilménite qui mimiquent les OPC 

de leurs minéraux hôtes. La corrélation entre k1 de l’Anisotropie de Rémanence Anisteretique (ARA) et k1 

de l’Anisotropie de Susceptibilité Magnétique (ASM) montre qu’à l’échelle de l’échantillon, la linéation 
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magnétique a une contribution de l’anisotropie des minéraux ferrogmanétique. Ainsi, la linéation 

magnétique dans les anatexites est le résultat de la combinaison de la fabrique cristallographique du 

feldspath et de la biotite avec l’alignement preferentielle des minéraux ferromagnétiques. Les mesures 

d'ASM réalisées pour definir la fabrique minérale et en déduire le fluage des migmatites révèlent un 

champ de déformation complexe dans lequel, en prenant en compte principalement l'orientation de la 

linéation, il est possible de distinguer trois secteurs structuraux. La partie nord (région structurale 1) 

montre une foliation dominante subhorizontale et une lineation fortemente orientée dans la direction NW-

SE; elle represente probablement une région d’échappement tectonique oblique dans un chenal 

d’ecoulement horizontal (channel flow). Cet  écoulement oblique pourrait résulter de l’action des forces 

gravitationnelles (gravity-driven flow) sur la croûte moyenne partiellement fondue et à faible viscosité. Le 

secteur sud (régions structurales 2 et 3) avec différentes directions de foliation (NE-SW, E-W et NW-SE) 

et linéations plongeant vers le Nord et à l’ouest, refètent probablement un régime d’écoulement influencé 

principalement par la tectonique de convergence E-W (collision-driven flow). Les caractéristiques des 

deux secteurs suggèrent qu’à l’échelle régionale la déformation enregistrée par les migmatites résulte 

d'une combinaison des forces gravitationnelles dues à la croissance des reliefs pendant la convergence, et 

des forces tectoniques dues à la collision entre les continentes Africains et Sud-Américains. 
 

 



SUMÁRIO 
 
Agradecimentos          I 
Resumo           IV 
Abstract           V 
Résumé           VI 
 
 
CAPITULO I – INTRODUÇAO À TESE 
1. Fusão Parcial e Fluxo Crustal em Orógenos      02 
2. Objetivos e Método de Apresentação       03 
Referências Bibliográficas         06 
 
CAPÍTULO II – MÉTODOS UTILIZADOS 
1. Mapeamento Estrutural         09 
2. Análise Micro-estrutural         09 
3. Definição de Termos e Conceitos Aplicados      10 
3.1. Magnetismo de Rochas         10 
3.2. Campo Magnético         10 
3.3. Momento Magnético         11 
3.4. Magnetização          11 
3.5. Magnetização Espontânea ou Remanente      11 
3.6. Diamagnetismo          11 
3.7. Paramagnetismo          12 
3.8. Ferromagnetismo          12 
3.9. Granulometria – Domínios Magnéticos       15 
4. Anisotropia de Suscetibilidade Magnética (ASM)      15 
4.1. Anisotropia Magnetocristalina e Anisotropia Magnetoestática    18 
4.2. Anisotropia de Remanência Magnética (ARM)      19 
4.3. Representação Espacial da Anisotropia Magnética     20 
5. Orientação Preferencial Cristalográfica (OPC) – A Técnica de EBSD   20 
5.1. Desenvolvimento da Orientação Preferencial Cristalográfica    21 
5.2. Medidas de Orientação Preferencial Cristalográfica     22 
5.2.1. Equipamento, representação espacial e preparação das amostras   22 
6. Termometria Titânio-em-quartzo (TitaniQ)      26 
6.1. Seleção das amostras, preparação e medidas de concentração de Ti   28 
Referências Bibliográficas         29 
 
CAPÍTULO III – CONTEXTO GEOTECTÔNICO E GEOLOGIA REGIONAL 
1. Apresentação          35 
2. A Parte Oeste do Gondwana        37 
3. A Faixa Araçuaí-Ribeira e o Craton São Francisco     39 
4. A Faixa Araçuaí          45 
Referências Bibliográficas         48 
 
CAPÍTULO IV – DISTRIBUIÇÃO DA DEFORMAÇÃO EM UMA CROSTA 
OROGÊNICA QUENTE 
1. Introduction           54 
2. Geological Setting          55 
3. Carlos Chagas Anatexite and Associated Migmatitic Granulites    55 



4. Microstructures          56 
4.1. Magmatic Microstructures        58 
4.2. Submagmatic microstructures        58 
5. Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS)      58 
5.1. Magnetic Mineralogy Investigation       63 
5.2. Anisotropy of Anhysteretic Remanent Magnetization (AARM)    63 
5.3. AMS and Structural Fabric        68 
6. Crystallographic Preferred Orientation       69 
7. Discussion           71 
7.1. Origin of AMS and CPO Significance       71 
7.2. Interpretation of Microstructures        73 
7.3. 3D Deformation of the Pervasively Melted Middle Crust    73 
8. Conclusions           74 
References           74 
 
CAPÍTULO V – CONDIÇÕES TERMAIS DURANTE DEFORMAÇÃO CRUSTAL 
(TERMOMETRIA TITANIQ) 
1. Introduction           79 
2. Geological Setting          80 
3. Samples: Location and Descriptions       83 
3.1. Petrographic Observations        83 
4. TitaniQ Synkinematic Temperature Estimates      87 
4.1. Material and Procedures         87 
4.2. Analytical procedures         89 
4.3. Results           90 
5. Exchange Reaction Thermobarometry       93 
6. Discussion           95 
7. Conclusions           101 
References           101 
 
CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
1. Evidências de Fusão Parcial no Domínio Anatético da Faixa Araçuaí   105 
2. Condições Termais e Reologia das Rochas      106 
3. Distribuição da Deformação e Fluxo Crustal      108 
Referências Bibliográficas         113 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo I – Introdução à tese 

	  

G.C.G.Cavalcante                                                                                                              Tese de Doutorado 

	  

1	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo I – Introdução à tese 

	  

G.C.G.Cavalcante                                                                                                              Tese de Doutorado 

	  

2	  

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO À TESE  

 
Esta tese representa o resultado de um estudo que integra mapeamento estrutural detalhado, 

observações micro-estruturais, medidas de orientação preferencial cristalográfica, e estimativas 

de temperaturas, em rochas parcialmente fundidas, que afloram no domínio anatético da Faixa 

Araçuaí (leste do Brasil). Neste domínio ocorre uma variedade de anatexitos associados a 

granulitos migmatíticos, deformados no estado magmático, que apresentam características 

frequentemente atribuídas à litosferas “fracas”. Os resultados obtidos através desse estudo 

multidisciplinar são usados para compreender a distribuição da deformação e o comportamento 

reológico de rochas migmatíticas,  durante a evolução do orógeno. 

 
1. Fusão parcial e fluxo crustal em orógenos 
Durante a construção de cinturões orogênicos a crosta continental espessa e pode se tornar 

quente o suficiente para experimentar fusão parcial (e.g. D’Lemos et al., 1992; Pous et al., 1995; 

Nelson et al., 1996; Brown, 1994, 2007b). Consequentemente, extensos domínios anatéticos, 

caracterizados por abundantes migmatitos, podem ser originados. A presença de rochas 

parcialmente fundidas afeta profundamente os processos orogênicos e altera o comportamento 

reológico da crosta continental, tendo em vista o decréscimo da resistência mecânica com o 

aumento da fração de magma (Arzi, 1978; Vignerese et al., 1996; Rosenberg and Handy, 2005).  

 A presença de uma camada “fraca” parcialmente fundida pode compartimentar  a 

deformação (strain partitioning) entre uma crosta superior mais resistente e uma crosta 

intermediária reologicamente enfraquecida. A interação entre essas camadas durante a orogenia 

pode promover complexos estilos tectônicos associados à diferentes mecanismos de deformação. 

A complexidade é devido à baixa resistência mecânica das rochas parcialmente fundidas, que as 

torna suscetíveis às variações locais do campo de deformação. Em grande escala, quando a crosta 

intermediária é penetrativamente fundida sobre extensas áreas, complexos campos de fluxo são 

atribuídos a uma combinação de forças tectônicas, devido a tectônica de placas, com forças 

gravitacionais, em decorrência do excesso topográfico e sua variação lateral (e.g. Beaumont et al., 

2011; Vanderhaeghe, 2009).  
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Uma crosta intermediária “fraca”, incapaz de suportar a carga topográfica das camadas 

sobrepostas (e.g. England and Bickle, 1984; Rey et al., 2001), pode promover colapso tectônico e 

fluir ao longo de corredores magmáticos (channel flow). Nesse contexto, forças gravitacionais se 

somariam a forças tectônicas e promoveriam um complexo padrão geométrico-cinemático em 

3D. Portanto, tramas em migmatitos são o registro da trajetória do fluxo crustal e estão 

intimamente relacionadas aos processos de fusão parcial que frequentemente ocorrem durante a 

formação de montanhas. Nesse sentido, avaliar o fluxo crustal de terrenos migmatíticos 

exumados é fundamental para entender a dinâmica da crosta continental, o comportamento 

reológico de uma crosta parcialmente fundida, e a compartimentação da deformação ao longo de 

camadas reologicamente distintas durante a evolução do orógeno.  

 

2. Objetivos e método de apresentação 

O principal objetivo desta tese é caracterizar a distribuição da deformação em uma crosta 

orogênica parcialmente fundida usando aproximações multidisciplinares que focam sobre a 

recuperação das trajetórias de fluxo registrada em migmatitos. Essas aproximações permitem 

deslindar as relações entre fusão parcial, cristalização magmática e trama estrutural, elucidando 

os diversos padrões geométricos e cinemáticos que frequentemente resultam dessas relações. 

Permitem também  caracterizar as condições termais durante o processo de deformação e 

investigar  a origem das tramas de fluxo.  

O padrão estrutural da porção anatética da Faixa Araçuaí é extremamente complexo e 

correlação com aqueles observados nos domínios adjacentes (e.g. Uhlein et al., 1998; Vauchez et 

al., 2007; Petitigirard et al., 2009; Mondou et al.; 2012), fornece informações adicionais sobre os 

processos deformacionais responsáveis pela geração de estruturas, e permite compreender como 

uma crosta orogênica “fraca” parcialmente fundida acomoda a deformação imposta.   

Os resultados deste estudo são discutidos em capítulos e em artigos publicados e submetidos 

a periódicos internacionais, que são abordados brevemente aqui. O mapeamento estrutural 

consistindo de levantamento de dados de campo e de medidas de Anisotropia de Susceptibilidade 

Magnética (ASM), estimativas de temperaturas usando o geotermômetro TitaniQ (Titanium-in-

quartz), e medidas de orientação preferencial cristalográfica (OPC), através da técnica de elétrons 

retro-espalhados (Electron Backscatter Difraction – EBSD), fornecem subsídios para: (1) 

compreender o estilo de deformação e a dinâmica do fluxo de regiões que são afetadas por 
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intensa fusão parcial; (2)  avaliar a quantidade de magma e a viscosidade da crosta parcialmente 

fundida e; (3) investigar a origem das tramas magnéticas e testar a aplicabilidade da ASM como 

uma aproximação tectônica.  

Após o capítulo introdutório é apresentado no Capítulo II os métodos utilizados no 

desenvolvimento da tese e as definições dos termos e conceitos aplicados no âmbito de 

magnetismo de rochas.  

O Capítulo III descreve o contexto geológico no qual a crosta anatética está inserida. Destaca-

se o quadro Geotectônico da porção oeste do Gondwana, e a consequente  formação da Faixa 

Araçuaí a partir da colisão entre os cratons São Francisco e Oeste Congo.  

No capítulo IV discute-se a forma como a deformação ocorre em uma crosta anatética. Este 

capítulo é apresentado sob a forma de artigo, o qual intitula-se: “Strain distribution across a 

partially molten middle crust: Insights from the AMS study of Carlos Chagas Anatexite, 

Araçuaí belt (East Brazil)”, publicado na revista Journal of Structural Geology. No artigo 

destacam-se medidas estruturais levantadas durante as etapas de campo, observações micro-

estrutural, resultados obtidos a partir da ASM, e medidas de orientação preferencial 

cristalográfica, através da técnica de EBSD. Um complexo padrão de deformação caracterizado 

por uma trajetória de fluxo anastomótica foi interpretado como o resultado de variações locais no 

campo de stress, que ocorre, sobretudo, porque a crosta orogênica é reologicamente “fraca”.  

Através de observações microscópicas foram caracterizadas micro-estruturas e microtexturas 

que ajudaram a entender o comportamento reológico das rochas durante a deformação. Observou-

se que cristais de quartzo com forma intersticial são onipresentes, sendo mais frequentes em 

diatexitos e leucogranitos, que em metatexitos e granulitos/kinzigitos migmatíticos. Os diatexitos 

e leucogranitos, raramente mostram grãos com evidências de deformação intracristalina e 

comumente preservam grãos com qualidades euédricas e subédricas. Quartzo com subgrãos, 

maclas deformacionais em plagioclásio e K-feldspato com extinção ondulante caracterizam um 

conjunto de micro-estruturas que ocorrem, sobretudo, em metatexitos e granulitos/kinzigitos 

migmatíticos. Considerando-se essas características, interpretou-se que todas as rochas do 

domínio anatético foram deformadas antes da completa cristalização, por fluxo em suspensão, ora 

dominado por supensões densas, em granulitos/kinzigitos e metatexitos, e ora dominado por 

suspensões não densas, em diatexitos e leucogranitos. 
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 A partir de investigações sobre a mineralogia magnética concluiu-se que grãos de biotita são 

os principais responsáveis pela suscetibilidade magnética dos anatexitos, enquanto que magnetita 

é o principal portador da suscetibilidade magnética dos granulitos migmatíticos. Contudo, 

pequenas quantidades de magnetita observada localmente em amostras de anatexitos, sugerem 

que na escala do espécime, magnetita contribui para o volume de suscetibilidade dos anatexitos, 

em adição às biotitas. Anatexitos e leucogranitos exibem fraco grau de anisotropia e elipsoides 

com forma dominantemente oblata. Contudo, uma área localizada que agrupa uma grande 

quantidade de sítios com elipsoides prolatos, provavelmente reflete um canal de fluxo magmático 

fortemente orientado. 

 Medidas de orientação preferencial cristalográfica realizadas em amostras de anatexitos 

mostram que eixo-c da biotita apresenta uma forte correspondência com os polos de foliações 

magnética e magmática, sugerindo que a origem das tramas planares pode ser atribuída, 

sobretudo, a OPC dos grãos de biotita, com eixos-c orientados perpendicularmente ao plano de 

fluxo. Entretanto,  pouca correspondência entre eixos-a e b de biotita e a orientação de k1 da 

ASM, indicam que a origem da lineação magnética não pode ser atribuída somente a OPC dos 

grãos de biotita. A correspondência entre eixos-c de feldspatos e a lineação magnética ocorre 

devido a orientação preferencial de pequenas inclusões de ilmenita, que imitam a orientação 

preferencial cristalográfica de seus minerais hospedeiros. A correspondência entre k1 da ASM e 

k1 da ARM (Anisotropia de Remanência Magnética) sugere que, na escala do espécime, 

magnetita contribui para definição da lineação magnética. Sendo assim, a origem da lineação 

magnética nos anatexitos foi interpretada como o resultado de uma combinação de OPCs de 

grãos de biotita e de ilmenita inclusas em feldspatos e, em menor escala, com a orientação 

preferencial de forma de grãos de magnetita, todos orientados em resposta a deformação.  

O Capítulo V é destinado a caracterização das condições termais que prevaleceram durante a 

deformação da crosta orogênica anatética. Refere-se ao artigo intitulado “Thermal conditions 

during deformation of partially molten crust from TitaniQ geothermometry: rheological 

implications for the anatectic domain of the Araçuaí belt, Eastern Brazil” submetido ao 

Tectonophysics em agosto de 2013. Este artigo apresenta as estimativas de temperaturas, obtidas 

a partir do geotermômetro Titanium-in-quartz (TitaniQ). O trabalho também avalia a 

compatibilidade entre os resultados obtidos através desse geotermômetro e os de 

geotermobarômetros convencionais. Estimativas de temperaturas em migmatitos é difícil de ser 
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realizada através de geotermômetros convencionais devido a ausência de assembleias 

mineralógicas adequadas e a dificuldade de se estabelecer as fases que estão em equilíbrio. 

Portanto, o estudo termal utilizou o geotermômetro TitaniQ, que precisa analisar somente uma 

fase mineral (quartzo). Os resultados obtidos indicam que a crosta anatética da Faixa Araçuaí foi 

deformada em temperaturas mínimas de 750°C. Presença de leucossomas estromáticos, texturas 

schlieren, nebulitic e schollen, e foliação magmática bem marcada, são indícios de que grandes 

volumes de magma foram gerados durante a evolução do orógeno. Geoquímica de rocha total 

(elementos maiores) associada às temperaturas obtidas através de TitaniQ, sugerem que a 

viscosidade das rochas crustais parcialmente fundidas foi reduzida para aproximadamente 108 Pa 

s. Essas características são compatíveis com uma crosta anatética pouco viscosa, com presença de 

no mínimo 30% de magma. Estudos experimentais sugerem que rochas com semelhantes 

quantidades de magma atingem condições reológicas críticas (RCMP, rheological critical melt 

percentage), nas quais as frações de magma se interconectam entre os limites de grãos, e fazem 

com que a rocha tenha um comportamento reológico que se aproxima ao do magma (e.g., Arzi, 

1978; Rosenberg e Handy, 2000, 2005). Portanto, foi concluído que a crosta anatética de Carlos 

Chagas representa um análogo de litosferas “fracas”, congênere aquela do sistema Tibete-

Himalaia, que seria capaz de se deformar através de channel flow.  

No capítulo VI é apresentado um item de discussão onde se integra os dados obtidos com 

aqueles disponíveis na literatura e onde se apresenta o fechamento da tese, que se dá no item 

conclusões e considerações finais.  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS UTILIZADOS 
 

Para atingir os objetivos propostos nesta tese foram aplicadas diferentes técnicas de estudo de 

deformação de rochas, as quais são detalhadamente descritas neste capítulo. Algumas definições 

de termos e conceitos, necessárias para compreender a aplicação da ASM no estudo de rochas 

deformadas, também são abordadas aqui. Através dessas técnicas buscou-se investigar a origem 

da trama magnética, as condições termais que prevaleceram durante a orogênese e o 

comportamento mecânico de rochas parcialmente fundidas durante o processo de deformação. 

 

1. Mapeamento Estrutural 

As etapas de mapeamento focaram a região leste do Brasil, mais precisamente as 

proximidades das cidades de Ecoporanga e Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo, e 

de São João de Manteninha, no estado de Minas Gerais. Essa região disponibiliza excelentes 

afloramentos de rochas parcialmente fundidas sob a forma de lajedos e de montanhas do tipo 

“pão de açúcar”. Os trabalhos de campo envolveram a coleta de atitudes de elementos planares, 

sobretudo, e onde visível, de elementos lineares, seguindo os métodos propostos por Passchier e 

Trouw (1996) e Snoke et al., (1998). Ambos os métodos sugerem que a coleta de dados de campo 

concentre-se nos elementos de trama principais, orientação e idade relativa. Durante essas etapas, 

foi também realizada a coleta de amostras e de cilindros orientados para os estudos de petrotrama, 

trama cristalográfica, microssonda e de Anisotropia de Susceptibilidade Magnética (ASM).  

 

2. Análise Micro-estrutural 

A partir das amostras coletadas em campo foram confeccionadas 63 lâminas delgadas com 

objetivo de: (1) caracterizar a composição mineralógica dos principais litotipos estudados; (2) 

identificar texturas e evidências de fusão parcial e; (3) separar micro-estruturas de caráter 

magmático e/ou de estado sólido, visando investigar a reologia das rochas durante a deformação.  

A classificação textural e as nomenclaturas utilizadas durante as descrições petrográficas 

seguiram as sugestões de Sawyer e Brown (2008) e Mehnert (1971) para a caracterização 
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morfológica de migmatitos. Micro-estruturas foram identificadas seguindo definições de 

Passchier e Trouw (2005) e Vernon (2004). 

 

3. Definição de Termos e Conceitos Aplicados 

Para ajudar na compreensão do escopo desta pesquisa são apresentadas a seguir as definições 

dos principais termos e conceitos aplicados no âmbito do magnetismo de rochas. 

 

3.1. Magnetismo de Rochas 

Um corpo ao ser submetido a um campo magnético adquire uma magnetização induzida (M) 

que depende de suas propriedades magnéticas e do campo indutor (H). As propriedades 

magnéticas dos materiais dependem da existência de átomos cuja última camada possua elétrons 

desemparelhados, do tamanho da célula, da simetria da rede cristalina (Hrouda, 1982), e da 

presença de átomos ou grupo de átomos que possuam momentos magnéticos permanentes 

(Nédélec e Bouchez, 2011). Trata-se de elementos químicos da primeira serie de transição da 

tabela de classificação periódica, principalmente o Ferro, que é um dos elementos mais 

abundantes nas rochas, e acessoriamente Mn, Cr, Co e Ni.   

A susceptibilidade magnética (k) representa a medida da facilidade com que um material 

pode ser magnetizado. É uma propriedade física intrínseca dos minerais. É um número 

adimensional. k é um escalar, se o mineral é isotrópico, e um tensor de segunda ordem, nos 

minerais anisotrópicos. Neste ultimo caso, é necessário efetuar uma serie de medidas para 

diferentes orientações da amostra, em relação ao campo magnético aplicado (ver detalhes no item 

4). A anisotropia magnética de um mineral pode ser originada a partir de variações na 

composição química e/ou defeitos no retículo cristalino ou inclusões (Hrouda 1982; Lowrie, 

1997). 

 

3.2. Campo magnético 

O campo magnético não pode ser visto e nem tocado. Representa uma região do espaço onde 

ocorre um efeito magnético ou magnetismo. Esse efeito é percebido pela ação de uma força 

magnética de atração ou repulsão. Pode ser definido pela medida da força que o campo exerce 

sobre os movimentos de partículas eletricamente carregadas, tal como um elétron (Tauxe, 2005).  
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3.3. Momento magnético 

O momento magnético tem sua origem no momento magnético dos átomos que constituem o 

material. O momento magnético de um átomo surge a partir da movimentação do elétron ao redor 

do núcleo atômico (momento magnético orbital), ou a partir da rotação do elétron ao redor de um 

eixo (momento magnético giratório). Nos minerais formadores de rochas o momento magnético 

giratório é geralmente mais importante que o momento magnético orbital. O momento magnético 

total de um volume V depende do grau de alinhamento dos momentos magnéticos atômicos 

individuais. O momento magnético por unidade de volume de um material é chamado de 

magnetização (Lowrie, 1997).  

   

3.4. Magnetização  

As propriedades magnéticas surgem a partir da movimentação de partículas eletricamente 

carregadas. Sendo assim, todo material possui uma magnetização, a qual está associada com a 

rotação axial de seus elétrons e/ou com a movimentação orbital ao redor de um núcleo (Tarling & 

Hrouda, 1993). 

 

3.5. Magnetização Espontânea ou Remanente 

Determinados materiais produzem um campo magnético mesmo na ausência de um campo 

aplicado. Esta magnetização é chamada de espontânea ou remanente e constitui um fenômeno 

conhecido no ferromagnetismo (sensu lato, s.l). A remanência é causada por fortes interações de 

spins entre átomos vizinhos e ocorre majoritariamente nos elementos da série de transição. 

Devido a predominância de spins desemparelhados (orbitais incompletamente preenchidos) os 

orbitais 3d tornam-se mais suscetíveis a essas interações. Portanto, a remanência é característica 

de certos cristais que contenham elementos da série de transição, especialmente Fe, Mn, Cr e Co 

(Tauxe, 2005). 

 

3.6. Diamagnestismo 

Substâncias formadas por átomos ou grupo de átomos não magnéticos são denominadas de 

diamagnéticas (Nédélec & Bouchez, 2011). Quando um campo magnético é aplicado nessas 

substâncias, cuja ultima camada eletrônica encontra-se completa (numero atômico par), os spins 

dos elétrons rotacionam e produzem uma magnetização com direção oposta a do campo aplicado. 
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Esta magnetização é perdida assim que o campo é removido (Tarling & Hrouda, 1993; Borradaile 

& Jackson, 2004) (Fig. 2.1). A susceptibilidade diamagnética é negativa e muito fraca, em torno 

de -10-5 SI (por exemplo, quartzo, dolomita e calcita), e não depende nem da temperatura e nem 

do campo magnético (Fig. 2.2a, b). 

 

3.7. Paramagnetismo  

Se um campo magnético é aplicado em uma substância cuja ultima camada eletrônica está 

incompleta, os spins dos elétrons rotacionam e fornecem um momento magnético que possui a 

mesma direção do campo aplicado. Esta magnetização é perdida assim que o campo é removido. 

Materiais que se comportam dessa forma são denominados de paramagnéticos (Fig. 2.1b). A 

suscetibilidade paramagnética é fraca e positiva (em geral entre 10-2 e 10-4 SI) e inversamente 

proporcional a temperatura (Fig. 2.2a, b). Clorita, biotita, hornblenda, actinolita, muscovita, 

piroxênio, granada, cordierita e turmalina, são exemplos comuns de minerais paramagnéticos 

(Nédélec & Bouchez, 2011; Tarling & Hrouda, 1993; Nagata, 1961). 

 

3.8. Ferromagnetismo  

Ferromagnetismo s.l. é caracterizado por uma susceptibilidade magnética muito forte na 

temperatura ambiente. Quando um campo magnético é aplicado o momento magnético se alinha 

na mesma direção do campo (Fig. 2.1c). A suscetibilidade ferromagnética se sobrepõe à 

paramagnética, podendo alcançar 5,7 SI em cristais de magnetita (Hunt et al., 1995). Ainda que o 

campo magnético seja removido, a magnetização produzida pelos momentos magnéticos 

permanece. Tal magnetização é denominada de magnetização remanente. A susceptibilidade de 

materiais ferromagnéticos s.l. varia com a temperatura. Acima de uma dada temperatura 

(Temperatura de Currie), o material deixa de se comportar como ferromagnético e passa 

apresentar comportamento paramagnético. Em cristais de magnetita esta temperatura é ~578°C e 

em hematita ~680°C (Lowrie, 1997; Putnis, 1992).  
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Figura 2.1: Diferentes formas de magnetização. Os diagramas do lado esquerdo de (a) a (e) mostram a magnetização 
(seta branca) que uma substância adquire quando um campo magnético é aplicado (seta preta). Os diagramas do lado 
direito ilustram a magnetização após a remoção do campo. (a) Material diamagnético torna-se fracamente 
magnetizado e os spins dos elétrons orientam-se na direção oposta a do campo aplicado, perdendo a orientação após 
a remoção do campo; (b) Material paramagnético torna-se fracamente magnetizado orientando-se de acordo com a 
direção do campo, e perdendo esta orientação tão logo o campo é removido; (c), (d) e (e) Material ferromagnético 
(s.l) permanecem com seu alinhamento magnético mesmo depois do campo ter sido removido. c) Material 
ferromagnético (s.s) adquire e conserva uma intensa magnetização; d) O alinhamento magnético dos materiais 
antiferromagnéticos é exatamente antiparalelo e de mesma intensidade, portanto, a magnetização resultante é nula; e) 
os alinhamentos dos materiais ferrimagnéticos são antiparalelo, mas não exatamente da mesma magnitude, então eles 
adquirem uma fraca magnetização residual na direção dos momentos magnéticos mais fortes (Tarling & Hrouda, 
1993). 

 

 

O ferromagnetismo s.l. inclui também o ferrimagnetismo e o antiferromagnetismo.  Materiais 

antiferromagnéticos (goetita e hematita, por exemplo) possuem momentos magnéticos 

antiparalelos de mesma intensidade, resultando em uma magnetização nula (Fig. 2.1d; Tarling & 

Hrouda, 1993; Nédélec & Bouchez, 2011). Em materiais ferrimagnéticos os momentos 

magnéticos também são antiparalelos, mas as intensidades são diferentes, produzindo uma fraca 

magnetização residual na direção dos momentos mais fortes (Fig. 2.1e). O comportamento 

magnético de materiais ferromagnéticos s.l. pode ser descrito através da curva de histerese (Fig. 

2.3). 
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Figura 2.2: Magnetização (M) de minerais diamagnéticos e paramagnéticos sob ação de um campo indutor (H). 
Suscetibilidade magnética (k) em função da temperatura (T). (A) Suscetibilidade diamagnética (kd)  negativa em 
contraste com a suscetibilidade paramagnética (kp) positiva. (B) Suscetibilidade paramagnética varia com a 
temperatura, enquanto que a suscetibilidade diamagnética é constante (extraído de Archanjo 2003). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3: Típica curva de histerese descrevendo a relação entre a magnetização e o campo aplicado durante um 
ciclo de magnetização-desmagnetização para ferromagnéticos s.l. H é o campo aplicado; Ms é a magnetização de 
saturação; Mr é a magnetização remanente; Hc é força coerciva ou coercividade (ver discussão no texto). Modificado 
de Putnis, 1992.  

 
 
 
Com o aumento progressivo do campo indutor H, a magnetização cresce até alcançar a 

saturação Ms. Quando H decresce a magnetização diminui, mas não é reduzida a zero quando H é 

completamente removido. Essa magnetização residual é chamada magnetização remanente Mr. 

Para cancelar a remanência é necessário aplicar um campo na direção oposta até que a 

remanência torne-se completamente removida. O campo inverso necessário para anular Mr é 

denominado coercividade –Hc. Com aumento do campo inverso satura-se a amostra na direção 
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oposta (-Ms), fechando-se a curva de histerese. Com ela é possível determinar diferentes 

parâmetros específicos relacionados à composição, tamanho e forma do grão magnético (Nédélec 

& Bouchez, 2011; Archanjo, 2003; Lowrie, 1997; Tarling & Hrouda, 1993, Putnis, 1992). 

 

3.9. Granulometria - Domínios Magnéticos 

A identificação de domínios magnéticos em minerais ferromagnéticos é extremamente 

importante para interpretação da ASM. Propriedades magnéticas, tal como a direção de 

magnetização, podem variar de acordo com o tamanho do grão. Esta variação está relacionada 

com presença de domínios magnéticos. Um domínio magnético é um volume do grão 

magnetizado uniformemente que pode ser considerado como um único momento magnético 

orientado. Um grão pode ter um único domínio, sendo conhecido como monodomínio ou 

domínio simples (SD), ou vários domínios sendo denominado de multidomínio (MD).  

Para magnetita o comportamento SD ocorre em grãos de tamanhos entre 0.03 – 0.1µm, 

enquanto na hematita em grãos com 0.03 a 15 µm (Lowrie, 1997). Eles são encontrados mais 

frequentemente em rochas sedimentares de granulação muito fina. A magnetita SD geralmente 

adquire uma magnetização remanente sob forte campo magnético, enquanto campos de baixa 

intensidade são suficientes para induzir uma remanência na magnetita MD. Grãos de magnetita 

MD são comuns em granitos (Nédélec & Bouchez, 2011). 

Outra característica importante nos domínios magnéticos é a dependência da orientação da 

magnetização com a forma dos grãos. Na magnetita MD a magnetização é paralela a lineação, 

enquanto que na SD a magnetização é perpendicular. Rochas constituídas por magnetita SD, 

consequentemente, irão apresentar suscetibilidade máxima (k1) perpendicular a direção de 

alongamento do grão. Esse arranjo é denominado “inverso” (Rouchette et al., 1992). 

 

4. Anisotropia de Susceptibilidade Magnética (ASM) 

Tendo em vista que migmatitos frequentemente sofrem intensa recristalização, capaz de 

obliterar estruturas, a caracterização geométrica e cinemática dessas rochas, neste estudo, foi 

realizada através da técnica de ASM. O uso da técnica, foi especialmente destinado a recuperação 

das direções cinemáticas dadas pelos elementos lineares.  

A ASM tem sido empregada com sucesso na investigação de trama de rochas deformadas no 

estado magmático e/ou sólido (p.ex., Borradaile, 1988; Bouchez et al., 1990; Benn et al., 1993; 
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Ferré et al., 2004; Egydio-Silva et al., 2005; Kranitova et al., 2010; Kruckenberg et al., 2010, 

2011). Em minerais anisotrópicos a ASM pode ser representada por um tensor que relaciona a 

intensidade de um campo aplicado (H) e a magnetização adquirida (M) através da equação: Mi = 

KijHj, onde Mi é a magnetização na direção i, Hj é o campo indutor na direção j e Kij é um tensor 

simétrico de segunda ordem ou tensor de suscetibilidade (Nye, 1957; Hrouda, 1982). O tensor de 

susceptibilidade (Kij), que pode ser representado por k1, k2 e k3, é expresso pela magnitude de suas 

direções  principais (eigenvalues) e suas orientações (eigenvectors). Ele pode ainda ser expresso 

geometricamente por um elipsoide (k1> k2>k3), similar ao conceito de elipsoide de deformação, 

sendo o eixo de susceptibilidade máxima (k1) a lineação magnética, k2 o eixo de susceptibilidade 

intermediária, e k3 o eixo de susceptibilidade mínima (polo do plano da foliação magnética, p.ex., 

o plano que contem os eixos k1 e k2).  

A ASM depende da composição mineralógica (p.ex., Borradaile et al., 1987), da anisotropia 

do cristal (Hrouda, 1982), de sua forma (Uyeda et al., 1963) e da orientação preferencial 

cristalográfica (Owens e Rutter, 1978). 

A magnitude da suscetibilidade volumétrica varia de acordo com comportamento magnético. 

De acordo com as magnitudes do tensor Kij, vários parâmetros são usados para quantificar o grau 

de anisotropia e a forma do elipsoide de ASM (Tabela 1). Quando o grau de anisotropia (P) é 

igual a 1 ou k1 ≈ k2 ≈ k3 a suscetibilidade é isotrópica e a forma resultante é uma esfera (Fig. 

2.4a). A medida que P aumenta, o grau de ecentricidade do elipsoide aumenta igualmente. A 

forma do elipsoide varia entre oblato (k1 ≈ k2 >> k3, Fig. 2.4b) e prolato (k1 >> k2 ≈ k3, Fig. 

2.4c). 

A medida da ASM é realizada através de cilindros de rochas com tamanho padrão de 2,2 cm 

de altura (h) por 2,5 cm de diâmetro (d). Estas dimensões fornecem uma razão h/d de 0, 88 valor 

este que se aproxima ao de um cubo cujo efeito relacionado à forma na medida é mínimo 

(Bouchez, 1997). 

A ASM de uma amostra pode ser determinada medindo-se a suscetibilidade em três posições 

diferentes (protocolo de Jelínek, 1978) ou em nove posições (protocolo de Girdler, 1961) ou em 

15 posições (protocolo de Jelinek, 1977). O resultado é um elipsoide cuja orientação espacial é 

determinada pelo sistema de coordenadas ortogonais da amostra. 
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  Tabela 1: Os principais parâmetros usados na ASM (Winkler et al., 1997) 

      η1 = ln k1, η2 = ln k2, η3 = ln k3, η = (η1 + η2 + η3) / 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.4: Formas do elipsoide de ASM em função da magnitude de k1, k2 e k3: a) esfera, b) oblato e c) prolato 
(Winkler et al., 1997). 

 
 
 
A suscetibilidade de uma rocha resulta da soma das contribuições individuais de todos os seus 

constituintes, de tal forma que: 

Ktot = kdia + kpara+ kferro, 

Nome Símbolo Fórmula Autor 
Grau de Anisotropia P k1/k3 Nagata (1961) 
Grau de Anisotropia 
Corrigido 

P' exp √{2[(η1-η)2 + (η2-η)2 + (η3-
η)2]} 

Jelinek (1981) 

Lineação Magnética L k1/k2 Balsley & Buddington 
(1960) 

Foliação Magnética F k2/k3 Stacey et  al., (1960) 
Forma do Elipsóide T 2 (η2-η3)/(η1-η3) - 1 Jelinek (1981) 
Suscetibilidade Media km (k1 + k2 + k3)/3 Nagata (1961) 
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onde, Ktot é a suscetibilidade total e kdia, kpara e kferro, representam as contribuições, 

respectivamente, da suscetibilidade dia-, para-, e ferromagnética. A intensidade da contribuição 

de kdia é muito fraca, e na ausência de magnetita, a susceptibilidade de uma rocha geralmente é 

controlada pela contribuição de silicatos paramagnéticos. Contudo, devido a sua elevada 

susceptibilidade intrínseca, mesmo traços de magnetita (> 0,1% em volume) são suficientes para 

que as propriedades magnéticas da rocha sejam controladas pelas propriedades magnética da 

magnetita.  

 

4.1. Anisotropia Magnetocristalina e Anisotropia Magnetoestática  

O grau de anisotropia de suscetibilidade das rochas é controlado por dois mecanismos 

principais (Halgedahl, 1989; O’Reilly, 1989): 1) pelo alinhamento dos eixos cristalográficos 

(anisotropia magnetocristalina) e; 2) pela orientação preferencial da forma dos grãos 

ferromagnéticos (anisotropia de forma ou magnetoestática).  

Minerais que apresentam anisotropia magnetocristalina possuem pelo menos um de seus 

eixos cristalográficos paralelos as direções principais da ASM. No ortopiroxênio (ortorrômbico), 

por exemplo, eixo-b é // k1, eixo-c é // k2 e eixo-a é // k3 (Fig. 2.5a). No sistema monoclínico 

apenas o eixo-b é paralelo a uma das direções principais de suscetibilidade. A augita, a mica, o 

anfibólio (pargasita e hornblenda) e o epídoto são exemplos de minerais que pertencem ao 

sistema monoclínico (Fig. 2.5b e Fig. 2.5c). No caso da mica, há uma correspondência entre eixo-

c e k3 (e.g. Martín-Hernandez et al., 2003; Kruckenberg et al., 2010; Cavalcante et al., 2013). 

Os eixos cristalográficos do oligoclásio (triclínico) e as direções principais de ASM são 

oblíquos entre si, com a direção de suscetibilidade mínima (k3) próxima ao eixo-c do cristal (Fig. 

2.6a). Em cristais de quartzo (trigonal) há uma pequena diferença entre a suscetibilidade medida 

no eixo-c e no plano basal (Fig. 2.6b), proporcionando uma anisotropia da ordem de 1% (Hrouda, 

2003), com a direção de menor suscetibilidade paralela ao eixo-c do cristal. A anisotropia 

magnetocristalina é pequena em minerais que cristalizam em sistemas isotrópicos, tal como 

magnetita. Para este mineral predomina a anisotropia de forma. Ligeiros desvios da forma 

isotrópica produzem consideráveis anisotropias magnéticas. 
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Figura 2.5: Relação entre eixos cristalográficos e direções principais de suscetibilidade em: (a) piroxênio, (b) 
anfibólio e (c) mica (Borradaile & Jackson, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6: Relação entre eixos cristalográficos e direções principais de ASM em: (a) plagioclásio (oligoclásio) e (b) 
quartzo (Borradaile & Jackson, 2004). 
 

 

4.2. Anisotropia de Remanência Magnética (ARM)  

A anisotropia de remanência magnética ajuda a caracterizar relações específicas entre a 

deformação e os grãos que carregam a remanência. Ao contrário da ASM, que representa a 
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somatória das contribuições das suscetibilidades de todos os minerais constituintes da rocha, a 

ARM isola a orientação preferencial apenas dos minerais ferromagnéticos (Trindade et al., 2001). 

A identificação de grãos SD e MD, em magnetita, por exemplo, pode ser feita através de 

medidas de Magnetização Remanente Parcial Anisterética (MRPA). Por serem magneticamente 

mais estáveis, grãos SD adquirem magnetização remanente em valores altos de campo magnético, 

enquanto que grãos MD em valores baixos. Os procedimentos de medidas de remanência parcial 

anisterética podem ser encontrados em: Jackson et al., (1988); Tarling & Hrouda (1993); 

Trindade et al., (1999, 2001) e; Mondou (2010). O tensor de anisotropia de remanência magnética 

é calculado de forma semelhante ao tensor de ASM e também pode ser representado 

espacialmente por um elipsoide.  

 

4.3. Representação Espacial da Anisotropia Magnética 

Os dados de ASM são comumente apresentados sob a forma de diagramas, semelhantes 

aqueles que ilustram os dados estruturais coletados em campo. As direções principais da trama 

magnética (suscetibilidade e remanência) são normalmente lançadas em projeção estereográfica 

(hemisfério inferior). Se apenas k1 (lineação magnética) encontra-se agrupado, a trama é 

considerada linear (prolata). Neste caso, k2 e k3 distribuem-se em um plano normal a k1 (Fig. 2.7). 

Se os eixos do elipsoide formam agrupamentos distintos, a trama é denominada triaxial ou plano 

linear (Fig. 2.7). Finalmente, se apenas k3 (polo da foliação magnética) encontra-se agrupado, a 

trama é denominada planar (oblata) e k1 e k2, organizam-se em um plano normal a k3 (Fig. 2.7). 

 

5. Orientação Preferencial Cristalográfica (OPC) – A Técnica de EBSD  

Com objetivo de comparar tramas estrutural (medidas de campo), magnética e cristalográfica 

dos principais constituintes das rochas estudadas, avaliando dessa forma a compatibilidade da 

ASM como uma aproximação tectônica, foram realizadas medidas de OPC através da técnica de 

difração de elétrons retro-espalhados (EBSD). A técnica de EBSD em um microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) permite mapear um grande número de OPCs de diferentes fases minerais 

(Randle, 1992; Dingley et al., 1995; Prior et al., 1999).  
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5.1. Desenvolvimento da Orientação Preferencial Cristalográfica  

O desenvolvimento da orientação preferencial cristalográfica representa um efeito importante 

da deformação intracristalina. Cristais apresentam defeitos intracristalinos (deslocações), que 

podem se deslocar somente sobre planos específicos do retículo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.7: Representação espacial da trama magnética: parâmetro forma do elipsoide, na parte superior, e diagrama 
de orientação correspondente, na porção inferior. Da esquerda pra direita: trama linear (prolata), trama triaxial e 
trama planar  (oblata). K1 = quadrados; k2 = triângulos; k3 = círculos (Nédélec & Bouchez, 2011). 
 
 

A deformação de uma rocha provoca o deslocamento desses defeitos, desenvolvendo uma 

OPC. Um plano de deslizamento específico associado com uma direção de deslizamento (vetor 

de Burgers) é denominado de sistema de deslizamento. Os sistemas de deslizamentos ativados 

durante a deformação dependem da orientação e da magnitude do campo de tensão e da tensão do 

cisalhamento crítico (critical resolved shear stress - CRSS). Para um determinado sistema de 

deslizamento, o CRSS deve ser excedido para que a deslocação se movimente (Passchier & 

Trouw 2005). 

A formação de OPCs depende de uma série de fatores que contribuem em maior ou menor 

escala para o seu desenvolvimento. Esses fatores estão intimamente relacionados com as 

condições de temperatura, taxas de deformação, dinâmica do fluxo magmático (p.ex., Gonçalves 

& Lagoeiro, 2009; Kruckenberg et al. 2010), e quantidade de rotação durante a deformação 

(Passchier & Trouw 2005).  
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O desenvolvimento de OPCs pode ter origem na rotação mecânica de elementos tabulares 

e/ou alongados presentes na rocha, bem como na transferência de soluções, e no crescimento 

mimético e/ou orientado de minerais pela atuação de um campo de tensão (p.ex., Tullis & Wood 

1975, Hobbs et al., 1976, Den Brok & Spiers 1991; Morales 2006). Em minerais com baixa 

simetria cristalina, a formação das orientações preferenciais cristalográficas pode ocorrer por 

processos de arraste de discordâncias, deslizamentos intracristalinos, e pela recristalização (Tullis 

et al., 1973, Hirth & Tullis 1992, Gleason  et al., 1993). 

 

5.2. Medidas de Orientação Preferencial Cristalográfica 

Medidas de OPCs a partir da técnica de EBSD são feitas através de análises dos padrões de 

difração produzidos em um MEV. Os padrões de difração são compostos por bandas brilhantes 

chamadas “bandas de kikuchi”, e são gerados pela interação de um feixe de elétrons, incidindo 

verticalmente sobre uma superfície cristalina plana (Fig. 2.8). A formação das figuras de difração 

e das bandas de Kikuchi e a indexação das figuras de difração são detalhadamente explicadas por 

Bascou (2002) e Morales (2006).  

Em síntese, um feixe de elétrons ao percorrer dezenas de nanômetros até a superfície, 

espalha-se coerentemente  ao longo dos planos cristalinos, devido sua natureza ondulatória, e 

sofre o fenômeno de interferência denominado de difração. A difração de elétrons retro-

espalhados obedece a Lei de Bragg (2 dhkl senθ = nλ; onde “dhkl” é a distância interplanar, “θ” é o 

angulo de incidência da onda no conjunto de planos hkl, “n” é um número inteiro e, “λ” é o 

comprimento de onda dos elétrons). As orientações cristalográficas são determinadas por 

comparação entre a imagem de difração produzida no MEV e a esfera de difração modelizada 

(Fig. 2.9), que cobre todas as orientações possíveis de um cristal (Schmidt & Olesen, 1989). 

 

5.2.1. Equipamento, representação espacial e preparação das amostras  

As medidas de OPCs foram realizadas no Laboratório de Géosciences-Montpellier 

(Université de Montpellier II-França), que conta com um equipamento EBSD (Nordlys EBSD da 

Oxford instrumentos) acoplado a um MEV modelo JEOL PC JEM 5600 (Fig. 2.10). 

Cilindros e amostras orientadas coletadas no campo foram cortados preferencialmente 

paralelas à direção de lineação e perpendicular ao plano de foliação (Fig. 2.11a, b).   
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Figura 2.8: Figuras de difração através da técnica EBSD. (a) Figura de difração de clinopiroxênio; (b) formação das 
linhas de Kikuchi devido à difração de elétrons sobre planos reticulares (Randle & Engler 2000). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9: Esfera de difração do quartzo obtida por simulação numérica (Schmidt & Olesen 1989). 
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Figura 2.10: Visão geral do sistema MEV-EBSD e foto do equipamento (agosto 2011) usado na Universidade de 
Montpellier-II (fonte: http://www.dstu.univ-montp2.fr/spip/spip.php?article251). 
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Na câmara do microscópio do MEV os elétrons retro-espalhados são gerados por um feixe de 

elétrons focalizado na superfície da amostra, a qual se encontra posicionada a 70° de inclinação 

do plano horizontal. Nessa posição a probabilidade de retro-espalhamento é bem maior do que 

quando a amostra está na horizontal. Em amostras geológicas em geral não se utiliza ângulos 

maiores que 70°, pois acima disso é difícil manter em foco uma fração suficiente da 

microestrutura e a qualidade do padrão de difração de elétrons.  

As OPCs podem ser representadas em estereogramas de polos no referencial estrutural 

(foliação, lineação), ou no referencial geográfico (Fig. 2.11c). A projeção é de igual área 

(hemisfério inferior; diagrama de Schmidt). As figuras de polo inverso (Fig. 2.11d) são 

igualmente utilizadas para representar as medidas de orientação. Nestas, uma direção de 

referência da amostra é plotada no sistema de referência do cristal (eixos ou direções 

cristalográficas). 

 

 

 
Figura 2.11: (a) Figura esquemática mostrando o plano estrutural XZ de onde preferencialmente deve ser 
confeccionada a lâmina delgada de amostras orientadas. (b) Exemplo de cilindros utilizados na ASM mostrando a 
posição da lâmina delgada, confeccionada para medir OPC. (c) Exemplo de OPC de andesina em relação ao 
referencial geográfico, para o caso de uma lâmina extraída de um cilindro de ASM. A figura de polo mostra que 
eixo-c  da andesina possui uma orientação preferencial cristalográfica seguindo o trend NE. (d) Figura de polo 
inverso da biotita. O polo da foliação concentra-se em torno do eixo-c (eixo [001]) (adaptado de Bascou, 2002).  
 
 
 

Lâminas delgadas das amostras coletadas em campo são cuidadosamente polidas antes da 

análise no MEV a fim de evitar irregularidades que possam interferir na qualidade das figuras. 

Trinta seções polidas foram confeccionadas para as medidas de OPCs. Considerando-se que as 

amostras analisadas apresentam granulação grossa (grãos com tamanhos > 1mm), o stepsize 

(distância entre os pontos de feixe incidente) escolhido para as análises variaram entre 25 e 35μm 

(Fig. 2.12). A distância de trabalho usada foi 20 mm e a voltagem de aceleração 17 kV. 
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Figura 2.12: Exemplo de um mapa de fases indexadas de anatexitos analisados neste trabalho. Stepsize = 25 μm. 
Rosa=quartzo; verde=biotita; azul=K-feldspato; vermelho=andesina. 
 
 
 

6. Termometria Titânio-em-Quartzo – TitaniQ 

Anatexitos dificilmente possuem assembleias mineralógicas que possibilitem estimar 

condições de metamorfismo e de fusão parcial através de geotermômetros tradicionais.  Além 

disso, em rochas de alto grau, é difícil identificar as fases minerais que estão em equilíbrio entre 

si.  

Quando a deformação afeta rochas parcialmente fundidas, a presença de magma pode alterar 

significativamente o comportamento reológico dessas rochas (Rosenberg e Handy, 2005). 

Portanto, estimativas de temperaturas, que ajudam a avaliar a quantidade de magma gerado 

durante anatexia e deformação, fornecem subsídios para o entendimento dos padrões de trama 

registrados em migmatitos. Nesse sentido, com objetivo de conhecer as condições de temperatura 

e, consequentemente, as quantidades de magma e a viscosidade das rochas crustais do domínio 

anatético da Faixa Araçuaí, foi realizado um estudo sobre as condições termais que prevaleceram 

durante a deformação dessas rochas, usando o geotermômetro TitaniQ, recentemente 

desenvolvido por Wark e Watson, 2006.  

=5000 µm; Phases; Step=25 µm; Grid651x657
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Para desenvolver o geotermômetro TitaniQ, Wark e Watson (2006) basearam-se no fato de 

que o elemento químico titânio (Ti) pode substituir silício (Si) em cristais de quartzo, e essa 

substituição ocorre em função da temperatura. Dessa forma, a concentração de Ti em cristais de 

quartzo está associada a sua temperatura de formação. Durante os experimentos, os autores 

sintetizaram quartzo na presença de rutilo e fluídos aquosos ou magma silicático, em 

temperaturas variando de 600° a 1000°C e em pressão de1.0 GPa.  

O método têm se tornado uma poderosa ferramenta para caracterizar histórias termais, devido 

uma vez que é necessário analisar uma única fase mineral (quartzo). Tendo em vista a abundância 

de quartzo na crosta continental e o amplo intervalo de pressão e temperatura, no qual quartzo é 

estável, TitaniQ têm sido aplicado em diferentes tipos de rochas. Aplicações importantes foram 

realizadas em rochas plutônicas por Johnson et al. (2009, 2011) e por Wiebe et al. (2007), e em 

rochas vulcânicas por Wark et al. (2007), Wilcock et al. (2009), Bachmann (2010), Smith et al. 

(2010), Reid et al. (2011) e Ehrlich et al. (2012). Shane et al. (2008) e Girard e Stix (2010) 

usaram o termômetro para entender melhor os processos magmáticos. Grujic et al. (2011) usou 

TitaniQ para caracterizar as temperaturas de deformação de milonitos. TitaniQ também foi usado 

no estudo termal de rochas hidrotermais (Lowers et al. 2007; Mercer e Reed 2007) e 

metamórficas (Kohn e Northurp 2009; Spear e Wark 2009; Paterman e Grove 2010; Behr e Platt 

2011). O método também fornece uma oportunidade de analisar diferentes zonas de quartzo 

(Holness e Sawyer 2008; Storm e Spear 2009).  

Quando grãos de quartzo cristalizam-se em presença de rutilo a solubilidade de Titânio (Ti) é 

governada pelo equilíbrio: 

TiO2
rutilo = TiO2

quartzo 

O geotermômetro TitaniQ relaciona a temperatura (T) de cristalização com o conteúdo de Ti 

no quartzo de acordo com: 

                                           Log (Tiqtz) = 5.69 – 3765/T                                                   (1) 

onde Tiqtz representa a concentração de Ti (em ppm) e T é a temperatura em graus Kelvin.  

Ajustes nessa equação são necessários quando rutilo não está presente na rocha (e.g. Ghent e 

Stout, 1984). Nesse caso, o geotermômetro pode ser aplicado conhecendo-se a atividade de Ti no 

sistema (aTiO2; atividade necessária para estabilizar uma fase de TiO2 pura, por exemplo rutilo) de 

acordo com: 
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                                         T (°C) = −3765
log Tiqtz / aTiO2[ ]− 5.69

− 273                                   (2) 

 

onde aTiO2 é atividade de titânio estimada para o sistema.  

Para rochas que apresentam rutilo em sua composição aTiO2 = 1; se rutilo não está presente 0 

< aTiO2 < 1.  A aTiO2 em um determinado sistema pode ser estimada através da assembleia 

mineralógica em equilíbrio, em função da pressão, temperatura e da composição mineralógica 

(para maiores detalhes ver Ghent e Stout, 1984) . Considerando-se que as amostras de anatexitos 

selecionadas para este estudo apresentam rutilo em suas composições, estimativas de temperatura 

através do geotermômetro TitaniQ foram calculadas de acordo com a equação 1. 

 

6.1. Seleção das amostras, preparação e medidas de concentração de Ti  

A seleção das amostras deve considerar rochas que apresentem preferencialmente um grande 

número de cristais de quartzo. Lâminas polidas são preparadas com uma superfície de carbono 

(25nm) para torná-las condutoras de elétrons. Estimativas de concentração de Ti podem ser 

realizadas em microssondas eletrônicas (EPMA, Electron Probe Micro Analysis), para 

temperaturas de cristalização acima de 600°C, ou em microssondas iônicas (SIMS, Secondary 

Ion Mass Spectrometer) para temperaturas abaixo de 400°C (Wark & Watson, 2006).  

Medidas de concentração de Ti devem ser realizadas em cristais de quartzo que não 

apresentem impurezas e fraturas, a fim de evitar erros durante as medidas (p. ex., medir 

quantidades de Ti que não pertençam a cristais de quartzo). Nesse sentido, é importante que os 

pontos de análises (spots) sejam cuidadosamente realizados em áreas do cristal livres de minerais 

com altas concentração de Ti (p. ex., rutilo,  ilmenita e titanita). Além disso, para se obter 

estimativas confiáveis de temperatura, é essencial que os spots sejam realizados ao longo de 

perfis longitudinais e transversais em cada cristal.  

Antes das análises de microssonda as amostras devem ser “imageadas” por 

catodoluminescência (CL). Diferentes brilhos nas imagens CL são associados com variações no 

conteúdo de Ti e, consequentemente, com diferentes temperaturas (p.ex. D’Lemos et al., 1997; 

Muller et al., 2000, 2005; Wiebe et al., 2007). Dessa forma, cristais de quartzo apresentando 

zoneamento CL podem refletir diferentes estágios de histórias termais. Ao contrário, cristais de 

quartzo com brilhos homogêneos, sugerem que concentrações de Ti foram homogeneizadas 
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durante o último evento termal. A caracterização precisa de elementos traços usando microssonda 

eletrônica não é simples e necessita de excelentes condições de análises. Uma descrição detalhada 

sobre os procedimentos analíticos necessários para realizar medidas de concentração de Ti 

confiáveis, pode ser encontrada em Cavalcante et al., 2013 (capítulo 5 desta tese).  
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO GEOTECTÔNICO E GEOLOGIA REGIONAL 

 
 

1. Apresentação 

Baseado em uma detalhada revisão bibliográfica, este capítulo oferece ao leitor uma 

contribuição para o conhecimento do arcabouço litotectônico da porção norte da Província 

Mantiqueira, especialmente no âmbito da região leste do Brasil. Esta região está inserida no 

contexto tectônico da Faixa Araçuaí, que representa um setor orogênico relacionado à formação 

do supercontinente Gondwana Oeste, durante a estabilização da Plataforma Sulamericana, no 

final do Neoproterozóico (Almeida et al., 2000). 

A Província Mantiqueira possui cerca de 700.000 km2 (Fig. 3.1). Representa uma província 

estruturalmente complexa, deformada durante o Ciclo Orogênico Brasiliano, no 

Neoproterozóico/Paleozóico (900-480 Ma) (Almeida et al., 1981). Estende-se desde o Uruguai 

(33°S) até a borda do estado da Bahia (15°S). Estudos geotectônicos sugerem que esta província 

evoluiu a partir de colisões continentais entre cratons da América do Sul e da África (p.ex., 

Figueiredo & Campos Neto, 1993; Campos Neto & Caby, 2000; Pedrosa-Soares & Wiedmann-

Leonardos, 2000). Como consequência das colisões formaram-se cinturões orogênicos que 

amalgamaram distintos terrenos (Silva et al., 2005). 

A Faixa Araçuaí, orientada N-S, é a região orogênica neoproterozóica que se situa na porção 

nordeste da Província Mantiqueira, entre a borda leste do craton São Francisco e o litoral 

atlântico, aproximadamente entre os paralelos 15° e 21° S (Pedrosa-Soares et al., 2001; Heilbron 

et al., 2004). A Faixa Ribeira, que possui orientação NE-SW, representa a continuidade para sul 

da Faixa Araçuaí (Machado et al., 1996; Ebert & Hasui, 1998). 
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    Figura 3.1: Mapa geológico da Província Mantiqueira proposto por Silva et al., (2005). 
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2. A parte oeste do Gondwana 

A porção oeste do Gondwana formou-se a partir da aglutinação de fragmentos do 

supercontinente Rodínia. Constitui-se de um mosaico de cratons paleoproterozóicos, rochas 

arqueanas, e cinturões de dobramento Pan-Africano-Brasiliano (Brito Neves & Cordani, 1991; 

Unrug, 1993; Trompette, 1994; Rogers et al., 1995; Fig. 3.2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2: Reconstrução do Gondwana Oeste mostrando os cratons e os cinturões orogênicos Pan-Africano-
Brasiliano. Números nas caixas são as idades de pico metamórfico dos cinturões: A, Araçuaí; Ar, Araguaia; B, 
Brasilia; D, Damara; Df, Dom Feliciano; Es, Espinhaço; G, Gariep; K, Kaoko ou Kaokoveld; M, Mauritanide; OS, 
Oubanguide-Sergipe; R, Ribeira; TS, Trans Saharan; Wc, West Congo (modificado de Goscombe & Gray, 2008). 

 

 

Os cratons envolvidos na colisão Pan-Africana-Brasiliana são: Oeste Africano, Amazônico, 

Rio de La Plata, Congo, São Francisco, Tanzania e Kalahari (Fig. 3.2). Estes cratons 
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correspondem a regiões litosféricas relativamente rígidas, formadas durante o Arqueano e o 

Paleoproterozóico (p. ex., Alkmim et al., 2006). A convergência entre esses blocos continentais 

iniciou ao redor de 1000 Ma e as colisões entre eles prevaleceram por um amplo período de 

tempo, entre ~680 Ma e ~500 Ma, dependendo da localização. Como resultado dessas colisões 

formaram-se várias faixas orogênicas, as quais situam-se nas adjacências dos cratons.  

Três dessas faixas orientam-se aproximadamente N-S, em relação ao norte atual. (1) O 

cinturão Trans Saharan, atualmente localizado no oeste da África, apresenta continuidade com a 

Província Borborema, NE do Brasil (Caby, 1989; Caby et al., 1991; Trompette, 1997; Neves et 

al., 2000). (2) O mega cinturão Atlântico Sul (ou orógeno Adamastor) representa o domínio 

central do Gondwana Oeste (Goscombe & Gray, 2008; Basei et al., 2005; Trompette, 1997). Os 

cinturões Araçuaí, Oeste Congo, Ribeira e Kaoko compõem a porção nordeste deste orógeno. Na 

parte sudeste localiza-se os cinturões Dom Feliciano, Gariep e Malmesbury. (3) O mega cinturão 

África Oeste-América do Sul desenvolveu-se na margem oeste do Gondwana Oeste. Inclui o 

cinturão Araguaia, que se localiza a nordeste do craton Amazônico (Shackleton, 1997). 

Dois mega cinturões orientam-se E-W: (1) mega cinturão Oubanguide-Sergipe, na porção 

sudoeste do craton São Francisco e (2) orógeno Damara, localizado entre os cratons do Congo e 

Kalahari.  

Um dos cenários sugeridos para agregação do Gondwana oeste envolve, primeiramente, a 

colisão entre o craton São Francisco e o Rio de La Plata em ~750 Ma (Fig. 3.3). Posteriormente, a 

colisão entre os cratons São Francisco e Amazônico, formando a Faixa Brasília (~640-620 Ma). 

Um pouco antes, a colisão entre os cratons São Francisco e África Oeste com a Província 

Borborema levou a formação dos cinturões Oubanguides e Transamazônico. Finalmente, os 

cinturões Damara e Gariep (~540 Ma) resultaram da colisão entre o craton Kalahari contra os 

cratons São Francisco e Rio de La Plata (Pimentel et al., 1999; Pedrosa-Soares, 2001). Contudo, 

devido a incertezas e variações nas idades obtidas nos vários cinturões, numerosos modelos são 

sugeridos para agregação do Gondwana Oeste (p.ex., Trompette et al., 1993, 1994, 1997). 
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Figura 3.3: Tentativa de cenário para agregação do Gondwana Oeste (Pedrosa-Soares, 2001). 
 

 

3. A  Faixa Araçuaí-Ribeira e o craton São Francisco 

No cenário geotectônico do Gondwana Oeste, o orógeno Araçuaí-Ribeira-Oeste Congo ocupa 

um lugar peculiar, confinado na reentrância cratônica entre os cratons São Francisco e Oeste 

Congo (Fig. 3.4).  A natureza confinada deste orógeno decorre do fato de que esses cratons 

permaneceram parcialmente ligados, pelo menos desde a tafrogênese toniana (mas, muito 

provavelmente desde 2 Ga) até a abertura do Atlântico Sul, no Cretáceo, por meio da ponte 

continental que unia as regiões da Bahia e do Gabão (Torquato & Cordani, 1981; Porada, 1989; 

D’Agrella et al., 1990, 2004; Ledru et al., 1994; Trompette, 1994; Brito Neves et al., 1999). 
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Figura 3.4: Orógeno Araçuaí-Ribeira-Oeste Congo e o craton São Francisco no contexto do Gondwana Oeste. V = 
Vitória, S = Salvador; L = Luanda; C = Cabinda (Alkmim et al., 2006). 

 

O craton São Francisco é formado por rochas magmáticas e metamórficas, arqueanas a 

paleoproterozóicas (Cordani et al., 1988; Teixeira & Figueiredo, 1991). O domínio cratônico é 

orlado por cinturões orogênicos pré-cambrianos que foram parcialmente retrabalhados (Brito 

Neves & Cordani, 1991; Trompette et al., 1992). Sua geometria desempenha um papel importante 

na distribuição da deformação, ao longo da Faixa Araçuaí-Ribeira (Vauchez et al., 1994). 

O cinturão Araçuaí-Ribeira e seu correspondente na África, o cinturão Oeste Congo, foram 

separados durante a abertura do Oceano Atlântico, no Mesozóico, e hoje correspondem às faixas 

Araçuaí-Ribeira, atualmente localizada no leste/sudeste do Brasil (Gondwana Ocidental), e ao 

cinturão Oeste Congo, que atualmente margeia a costa Atlântica da África Central (Gondwana 

Oriental). O cinturão Araçuaí- Ribeira possui mais de 1500 km de comprimento, e constitui-se de 

domínios tectono-estratigráficos de naturezas e idades diferentes. Estende-se a leste e a sudeste 

do craton São Francisco (Fig. 3.5). Foi formado em resposta a convergência entre os cratons São 

Francisco e Congo (Trompette, 1994, 1997). 
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Figura 3.5: Mapa estrutural esquemático do cinturão Araçuaí- Ribeira mostrando as cinemáticas dominantes nos 
domínios nordeste e sudeste (Vauchez et al., 1994). 
 
 

De acordo com Pedrosa-Soares et al., (2007), a  formação da Faixa Araçuaí inicia com uma 

bacia precursora, que tem sua evolução associada a três estágios principais (rift continental, 

margem continental passiva, e estágio oceânico), e finaliza com a edificação resultante da 

orogenia. Esta bacia seria um golfo parcialmente oceanizado, articulado com aulacógenos 

(Pedrosa-Soares et al., 1998, 2001, 2008; Alkmim et al., 2006), que desembocaria no oceano 

Adamastor (Cordani et al., 2003).  A fase rift teria ocorrido entre 1050 e 900 Ma e teria resultado 

na deposição do Grupo Macaúbas e na geração de enxames de diques máficos (Pedrosa-Soares et 

al., 1992, 1998; Correa-Gomes & Oliveira, 1996).  

Os estágios orogênicos seriam: (1) pré-colisional (subducção da litosfera oceânica ativa e 

geração de arco magmático cálcio alcalino); (2) sin-colisional (interação direta entre as partes em 

colisão, clímax da tectônica tangencial ou “horizontal”, espessamento crustal, fusão parcial, e 

geração de magma tipo S); (3) tardicolisional (fim da tectônica tangencial, escapes laterais, e 

geração de granitos S por fusão parcial sob descompressão adiabática), e; (4) pós-colisional 

(colapso gravitacional e plutonismo tipo 1 e A2).  
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É amplamente aceito que a formação do cinturão Araçuaí-Ribeira ocorreu a partir do 

fechamento do Oceano Adamastor, o qual teria sido gerado durante a quebra do super continente 

Rodínia, entre 1.0 e 0.9 Ga (Djama et al., 1992; Vicat & Pouclet, 1995; Machado et al., 1996; 

Dalziel, 1997; Brito Neves et al., 1999). Tal oceano localizar-se-ía entre os cratons Rio de La 

Plata e São Francisco-Congo, e provavelmente teria uma continuidade para o interior desse 

último. A abertura desse oceano poderia estar relacionada à presença do aulacógeno 

Paramirim/Espinhaço, que foi formado em ~850 Ma (Cruz & Alkmim, 2006). O corredor 

Paramirim, onde ocorreu deformação extensional, separa o craton São Francisco em duas partes: 

sudeste e nordeste (Bacia São Francisco e aulacógeno Paramirim, respectivamente) (Fig. 3.6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6: Parte nordeste do cinturão Araçuaí- Ribeira mostrando a bacia São Francisco, o corredor e o aulacógeno 
Paramirim (Cruz & Alkmim, 2006). 
 

Durante a convergência entre os cratons São Francisco e Congo, sugere-se uma fase de 

subducção, associada à colocação de séries cálcio alcalinas em ~790 Ma e ~635-620 Ma 

(Heilbron & Machado, 2003; Fig. 3.7). Esta fase marcaria o desenvolvimento de um arco 

magmático. Séries cálcio alcalinas tem sido descritas por Pedrosa-Soares et al., (2001) como 

resultado de um estágio de subducção pré-colisional em ~625-575 Ma. No entanto, possível 
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estágio de subducção ainda é amplamente discutido na literatura. O aulacógeno 

Paramirim/Espinhaço indica que na porção nordeste do craton São Francisco o rifteamento foi 

abortado, sugerindo que se a abertura oceânica ocorreu mais ao sul, sua extensão pode não ter 

sido suficiente para iniciar subducção e criar um arco magmático durante a convergência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Seções esquemáticas propostas por Heilbron & Machado (2003) para ilustrar a evolução da Faixa 
Araçuaí- Ribeira. A fase de subducção mostrada nesse esboço ainda é discutida. 1: Placa São Francisco; 2: Sucessões 
de rift São João del Rei; 3: Sucessões Intraplaca Carandá; 4: Margem passiva Andrelândia; 5: Crosta Oceânica; 6: 
Paleoplaca Oriental; 7: Sucessões de margem passive Costeiro; 8: Rochas plutônicas Rio Negro; 9: Vulcânicas Rio 
Negro; 10: Sucessões fore arc Paraíba and Cambuci; 11: Sucessões back-arc Búzios; 12: Paleoplaca Cabo; 13: 
Granitos sincolisionais do tipo I; 14: Granitos pós- a tardi-tectônicos do tipo I; 15: Magmatismo toleítico; 16: 
Vergência tectônica; 17: sentido das zonas de cisalhamento lateral; 18: Falhas normais. 
 
 
 
 

A colisão entre os cratons São Francisco e Congo iniciou em ~600 Ma - 580 Ma (Silva et al., 

2005; Brueckner et al., 2000), tanto no seguimento sudeste, quanto no seguimento nordeste (Fig. 

3.7). Como resultado, ocorreu deformação de sedimentos do Grupo Macaúbas, inversão do 
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aulacógeno Paramirim/Espinhaço, e importante magmatismo. O grande volume de magma que se 

colocou durante este estágio, sugere um importante crescimento crustal. 

De norte para sul, a Faixa Araçuaí- Ribeira apresenta uma mudança no regime de deformação 

(Fig. 3.5). Aproximadamente na altura do paralelo 21° S o trend estrutural muda de NS no setor 

nordeste, para NE no setor sudeste. No domínio nordeste predomina cavalgamentos da unidade 

alóctone sobre o craton São Francisco (Cunningham et al., 1998; Oliveira et al., 2000). O 

domínio sudeste é caracterizado por cavalgamentos associados a movimentos transcorrentes com 

cinemática dextral (Egydio-Silva et al., 2002; Schmitt et al., 2004). Essa mudança na orientação 

estrutural foi atribuída a terminação sudeste do craton São Francisco (Vauchez et al., 1994). Na 

porção nordeste a deformação é controlada por um efeito de confinamento, que decresceria em 

direção a porção sudeste. Tal confinamento resultaria em significante encurtamento, acomodado 

por nappes e espessamento crustal. Em direção ao sul, o efeito da crosta rígida seria menor, 

resultando em um decréscimo de espessamento crustal. Nesta situação prevaleceria um regime de 

deformação transpressivo associado a escape tectônico em direção ao sudoeste, ao longo de zonas 

de cisalhamento transcorrentes.  

A convergência E-W entre os cratons São Francisco e Congo (Fig. 3.5) é oblíqua ao cinturão 

Ribeira, que se orienta NE-SW, e quase ortogonal a Faixa Araçuaí, a qual possui orientação N-S. 

Embora alguns autores acreditem tratar-se de duas faixas orogênicas distintas (Pedrosa-Soares & 

Noce, 1998; Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000; Pedrosa-Soares et al., 2001), 

estudos sustentados em modelamento numérico (Vauchez et al., 1994) e em análise geométrica e 

cinemática (Karniol, 2008) sugerem que a variação nos padrões de deformação entre os referidos 

segmentos orogênicos é controlada pela geometria da litosfera rígida do craton São Francisco, 

pelo contraste reológico entre o craton e as áreas adjacentes, e pelas variações reológicas 

impostas por taxas variadas de fusão das rochas. Consequentemente, Araçuaí e Ribeira são 

atualmente consideradas como pertencentes ao mesmo orógeno, cuja cinemática resultou em 

padrões estruturais distintos (p.ex.; Vauchez et al., 1994; Egydio-Silva & Vauchez, 2011). 

Vários autores (p. ex., Heilbron & Machado, 2003; Noce et al., 2000), sugerem uma fase de 

colapso tectônico, durante o estágio final da orogenia, quando ocorreu magmatismo tardio. Esse 

evento, contudo, é pobremente documentado, pois nenhuma evidência de falhas normais ou zonas 

de cisalhamento extensionais tem sido mencionadas, nem para o domínio sudeste, nem para o 

domínio nordeste. Dados termocronológicos obtidos por Petitgirad et al., (2009) indicam que no 
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domínio alóctone da Faixa Araçuaí (setor nordeste do cinturão Araçuaí-Ribeira), as rochas 

permaneceram no estado magmático durante dezenas de milhões de anos (~580 a 530 Ma), e a 

taxa de resfriamento era relativamente baixa (~5°C/Ma), sugerindo que a exumação foi lenta e 

provavelmente resultante de erosão. Investigações estruturais e dados termocronológicos 

apontam para um quadro de deformação complexo, envolvendo grandes volumes de magmas, sob 

atuação de tectônica tangencial induzida por compressão e forças gravitacionais (e.g. Vauchez et 

al., 2007; Mondou et al., 2012). 

 

4. A  Faixa Araçuaí 

A Faixa Araçuaí foi definida por Almeida (1977) para destacar uma vasta região orogênica 

que se desenvolveu na porção norte da Província Mantiqueira durante o Ciclo Brasiliano, às 

bordas do craton São Francisco. A Faixa Araçuaí engloba varias unidades alóctones, que através 

de cavalgamentos estão em contato com a cobertura metassedimentar para-autóctone do craton 

São Francisco (Fig. 3.8). A cobertura sedimentar é constituída por sequências 

vulcanossedimentares e sedimentares, depositadas em uma bacia de rift continental em ~1.7 Ga 

(Machado et al., 1989; Dussin & Dussin, 1995). As unidades alóctones podem ser 

esquematicamente separadas em: domínio milonítico (a oeste), domínio central (plutônico) e 

domínio anatético (a leste) (Oliveira et al., 2000; Vauchez et al., 2007; Petitgirad et al., 2009). 

A região alvo desta pesquisa localiza-se no domínio anatético, no extremo leste da faixa,  

mais precisamente entre os paralelos 18° e 19° S e meridianos 41° e 40° W (Fig. 3.8). Representa 

um extenso complexo plutônico-migmatítico onde afloram migmatitos e leucogranitos anatéticos 

com afinidade peraluminosa. Neste cenário, ocupando uma área de aproximadamente 12.000 

km2, destaca-se a unidade Carlos Chagas, principal foco deste estudo.   

 

Domínio milonítico (extremo oeste) 

O domínio milonítico é limitado a oeste por metassedimentos para-autóctones e a leste por 

granitóides do domínio central.  Caracteriza-se por uma camada espessa (~5 km) de milonitos de 

alta temperatura (Cunningham et al., 1998) derivados de protólitos sedimentares, que são 

intrudidos por veios leucocráticos sincinemáticos formados durante um evento de fusão parcial 

em 577 ± 9 Ma (Petitgirard et al., 2009).  
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Figura 3.8: Mapa geológico da Faixa Araçuaí (Oliveira et al., 2000; Vauchez et al., 2007), mostrando os três 
principais domínios litológicos: Domínio Anatético (1) compreende a uma espessa (~10 km) camada de diatexitos, 
metatexitos e granitos anatéticos (e) associados a granulitos migmatíticos (f) e intrudidos por granito (c) e 
charnoquito (d). (a) e (b) representam sedimentos da cobertura fanerozóica. Domínio Central é composto por 
complexos magmáticos sincolisionais (2= Batólito Galiléia; 3=Tonalito São Vitor) intrusivos em rochas 
metassedimentares (5). Domínio Milonítico envolve milonitos de alta temperatura (6) que cavalgam sobre a 
cobertura metassedimentar para-autóctone do craton São Francisco (7). Granitóides porfíriticos tardios associados a 
charnoquitos (4) são intrusivos nas unidades alóctones. Linhas vermelhas representam os limites entre os domínios 
litológicos. Pentágonos verdes são cidades. A caixa tracejada representa a localização da área estudada.  
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Os tipos litológicos mais comuns são rochas metassedimentares ricas em biotita e quartzo, 

intercaladas com níveis de anfibolitos e gnaisses cálcio silicáticos. Estimativas de pressão e 

temperatura a partir da composição de pares de minerais (biotita-granada, granada-plagioclásio, e 

granada-cordierita) sugerem que pico metamórfico ocorreu em ~750°C e 600MPa (Petitgirard, 

2005). 

A foliação milonítica apresenta mergulhos baixos, consistentemente para leste; lineação de 

estiramento mineral apresenta caimentos baixos, para leste e oeste. Diversos indicadores 

cinemáticos são consistentes com movimentação de massa para oeste (e.g. Vauchez et al., 2007).  

 

Domínio Central  

O domínio central é composto por uma grande quantidade de tonalitos e subordinadamente 

por granodioritos e granitos, intrusivos em rochas metassedimentares. Datações U-Pb sugerem 

que colocação dos corpos magmáticos ocorreu em ~580Ma (Mondou et al., 2012). Este domínio 

tem aproximadamente 300 km de comprimento e cerca de 50 a 100 km de largura. Está limitado a 

oeste pelo domínio milonítico e a leste pelo domínio anatético. As rochas metassedimentares são 

dominantemente metapelitos e metagrauvacas que foram submetidas a diferentes condições 

metamórficas. A foliação magmática dos corpos ígneos, marcada pela orientação preferencial de 

grãos de biotita e feldspatos, orienta-se paralela à foliação no estado sólido das rochas 

metassedimentares (Vauchez et al., 2007; Mondou et al., 2012). Ausência de evidências de 

deformação intracristalina  atesta que granitóides foram deformados no estado magmático, 

portanto, antes de estarem completamente cristalizados (Mondou et al., 2012).  

Variação da orientação das tramas estruturais foi atribuída a uma complexa distribuição da 

deformação resultante da combinação de forças gravitacionais com stress tectônico sobre rochas 

incompletamente cristalizadas (Mondou et al., 2012).  
  

Domínio Anatético (extremo leste) 

O domínio anatético limita-se a oeste por granitóides e rochas metassedimentares do domínio 

central, e a leste por sedimentos fanerozóicos. Possui aproximadamente 370 km de comprimento 

e 135 km de largura. Cerca de 50% dessa região é ocupada pela extensa unidade anatética Carlos 

Chagas. O anatexito Carlos Chagas é composto por migmatitos e granitos anatéticos que 

provavelmente foram formados a partir do metamorfismo e da fusão parcial de kinzigitos. Corpos 
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granulíticos migmatizados são frequentemente preservados. No extremo sudeste migmatitos 

kinzigíticos gradam progressivamente para metatexitos e diatexitos. Intrusões charnoquíticas e 

graníticas nos anatexitos representam um evento magmático em ~540 – 480 Ma (Söllner et al., 

1991; Noce et al., 2000). Datações U-Pb SHRIMP em zircão sugerem que cristalização dos 

anatexitos se deu em ~574 ± 4 Ma (Vauchez et al., 2007). Anatexitos apresentam foliação 

magmática marcada pela orientação preferencial de grãos de biotita e feldspatos, e kinzigitos 

migmatizados mostram alternância entre bandas felsicas e máficas que caracterizam o 

bandamento gnaissico. 
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CAPITULO IV 

DISTRIBUIÇÃO DA DEFORMAÇÃO EM UMA CROSTA OROGÊNICA QUENTE 

 

Esta parte da tese apresenta os resultados obtidos a partir de levantamentos de campo, de 

medidas de Anisotropia de Susceptibilidade Magnética (ASM) e Orientações Preferenciais 

Cristalográficas (OPCs), e de observações micro-estruturais. O principal objetivo é caracterizar o 

padrão geométrico e cinemático registrado nos anatexitos e, consequentemente, compreender a 

distribuição da deformação ao longo do domínio anatético da Faixa Araçuaí. Medidas de OPCs 

foram realizadas para investigar a origem das tramas magnética/magmática. Medidas de ASM 

associadas aos dados de campo revelam um padrão de deformação complexo, 3D, que foi 

interpretado como resultante de um campo de deformação que envolve forças tectônicas e forças 

gravitacionais. Onipresença de micro-estruturas magmáticas sugerem que a deformação ocorreu 

quando as rochas estavam incompletamente solidificadas. Correspondência entre eixos-c de 

biotita e k3 sugerem que a foliação magnética é originada a partir da trama cristalográfica desse 

mineral. Correlação entre eixos-c de feldspatos e k1 ocorre devido a pequenas inclusões de 

ilmenita que imitam a orientação preferencial cristalográfica de seus minerais hospedeiros. 

Correspondência entre AARM k1 (Anisotropy of anhysteretic remanente magnetization) e ASM 

k1 sugere que minerais ferromagnéticos contribuem, pelo menos na escala do espécime, para a 

definição da lineação magnética. Nesse sentido, a origem da lineação magnética foi atribuída a 

uma combinação de OPCs de biotitas dispostas em uma zona de eixo, com inclusões de ilmenita 

que apresentam OPC similar a de seus hospedeiros e, em menor escala, a orientação preferencial 

de forma de grãos ferromagnéticos. Este capítulo é apresentado na forma de artigo, o qual foi 

publicado no periódico Journal of Structural Geology. 
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CAPITULO V 

CONDIÇÕES TERMAIS DURANTE DEFORMAÇÃO CRUSTAL (TERMOMETRIA 
TITANIQ) 

 
Este capítulo apresenta as estimativas de temperaturas obtidas a partir do geotermômetro 

Titânio-em-quartzo (TitaniQ). Comparação com resultados termobarométricos tradicionais foi 

realizada para investigar a eficácia desse geotermômetro. Nesta parte da pesquisa preocupou-se 

em avaliar se o processo de fusão parcial produziu volumes de magma próximos àqueles de 

condições reológicas críticas (RCMP, rheological critical melt percentage), nas quais a litosfera 

é considerada reologicamente “fraca”. Em adição às análises de termometria foi estimada a 

viscosidade das rochas anatéticas, combinando estimativas de temperatura e pressão, geoquímica 

de rocha total de leucossomas isolados, e prováveis quantidades de cristais em suspensão. O 

capítulo é apresentado na forma de artigo, o qual foi submetido ao periódico internacional 

Tectonophysics em agosto de 2013. 

 

Thermal conditions during deformation of partially molten crust from TitaniQ 
geothermometry: rheological implications for the anatectic domain of the Araçuaí belt, 

Eastern Brazil 
Geane Carolina G. Cavalcante1,2, Alain Vauchez2, Claude Merlet2, Marcos Egydio-Silva1, Maria Helena 

Bezerra de Holanda1 and Bernard Boyer2 
1Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, 05508-080, São Paulo, Brazil 

2Géosciences Montpellier, Université de Montpellier 2 & CNRS Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 05, 
France 

Abstract 
We use the titanium-in-quartz thermometer (TitaniQ) to estimate the crystallization temperatures of quartz grains in 
anatectic rocks of the Araçuaí belt. When possible, we compare these estimates with thermobarometric estimates 
from traditional exchange geothermobarometers. Our goal is to investigate whether partial melting during the 
Neoproterozoic orogeny produced melt volumes approaching the rheological thresholds, at which the crust becomes 
weak. Migmatites are composed of quartz, feldspars, biotite, garnet, cordierite, ilmenite, rutile and ± hornblende. The 
migmatitic granulite also contains orthopyroxene ± magnetite. Diatexites show a magmatic foliation characterized by 
preferred alignment of biotite and feldspar grains. Schlieren and nebulitic features are frequently observed. 
Metatexites and migmatitic kinzigites preserve a gneissic banding associated with in situ and stromatic leucosomes. 
All the analyzed rocks contain interstitial quartz. Evidence of intracrystalline deformation is scarce. The TitaniQ 
temperatures range from 750° to 800°C, suggesting that quartz grains crystallized at minimum temperatures of 
750°C. These results, combined with the bulk-rock composition of isolated leucosomes allow to estimate the 
viscosity of the melt at ~108 Pa s. This low melt viscosity is characterized in the field for interconnected melt 
networks that is compatible with a crust containing at least 30% of melt. This probable melt content is enough to 
severely weaken the rheology of the crustal rocks, which makes them prone to gravity-driven channel flow and 
lateral extrusion.  
Key words: Rheology of a partially molten crust from TitaniQ temperatures. 
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1. Introduction 
Geophysical profiles and geological observations in hot orogens suggest that large volumes of the 

middle to lower crust may be partially molten during deformation (Chen et al. 1996; McNamara et al. 

1996; Nelson et al. 1996; Alsdorf et al. 1998; Unsworth et al. 2005). The presence of even a small fraction 

of melt may dramatically alter the rheological behavior of the crust during orogeny (e.g. Rosenberg and 

Handy, 2005), resulting in the development of a thick, low-strength layer in the crust. In this case 

numerical models (Beaumont et al. 2004) suggest that provided the viscosity of the lower to middle crust 

is low enough, complex deformation such as channel flow may occur in response to tectonic and 

gravitational forces.  

The Araçuaí belt of eastern Brazil is one of several Neoproterozoic belts that involve a large anatectic 

domain (Oliveira et al. 2000; Vauchez et al. 2007; Petitgirard et al. 2009; Mondou et al. 2012). Most 

previous studies of the Araçuaí belt, including those studying the anatectic domain, placed emphasis on 

the characterization of magmatic episodes and strain distribution (e.g. Pedrosa-Soares et al. 2006; Vauchez 

et al. 2007; Mondou et al. 2012; Cavalcante et al. 2013); few data on the thermal conditions and partial 

melting during deformation are available. Preliminary pressure (P) and temperature (T) estimates (e.g. 

Petitgirard et al. 2009) suggest high-temperature (~750°C), low-pressure (~600 MPa) synkinematic 

conditions.  

We have shown recently (Cavalcante et al. 2013) that the anatectic domain of the Araçuaí belt 

displays a complex 3D strain distribution that we tentatively interpreted as resulting from the deformation 

of low-stiffness migmatitic rocks in response to a combination of tectonic forces from the Africa-South 

America collision and gravity-driven flow. However, temperature estimates from the anatectic domain are 

lacking, and such an interpretation assumes that rheological critical conditions that allowed the 

development of gravity-driven flow in the anatectic middle to lower crust were reached during orogeny. It 

is, however, difficult to evaluate, even roughly, the synkinematic viscosity of most anatectic domains 

without estimating equilibrium temperatures and evaluating the melt proportion present in the anatectic 
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rocks during deformation.  

Estimates of temperatures were performed using the titanium-in-quartz (TitaniQ) geothermometer, 

developed by Wark and Watson (2006), on migmatitic rocks of the anatectic domain. We have chosen this 

geothermometer for its simplicity (it requires analysis of only one phase, quartz) and because anatexites 

often do not display low variance mineralogical assemblage required for exchange geothermometers. 

Furthermore, microstructural observations and microprobe analysis of minerals in anatexites, migmatitic 

granulite and kinzigites indicate that quartz crystallized in equilibrium with rutile and therefore represents 

a natural case similar to laboratory experiments performed for the calibration of the TitaniQ 

geothermometer. To test the reliability of the approach, migmatitic kinzigites with suitable mineralogical 

assemblages were analyzed with both conventional thermobarometry and TitaniQ thermometry. 

Finally, in an effort to assess the contribution of gravity-driven flow to the overall deformation, the 

temperatures estimates are used to discuss the degree of partial melting of the anatectic middle crust 

during deformation. This evaluation may be performed by integrating microstructures, field observations 

and temperature estimates. When combined with bulk-rock composition, this analysis can help constrain 

the viscosities of partially molten rocks.  

 

2. Geological Setting 
The convergence between South American and African continents amalgamated rocks of different 

compositions and ages and formed the Ribeira-Araçuaí-West Congo orogen (e.g. Trompette 1994; Fig. 1). 

The Araçuaí belt and its southward continuation, the Ribeira belt, were formed by Neoproterozoic 

convergence between São Francisco and Congo cratons. The Araçuaí belt is characterized by dominant 

thrusting of high temperature metamorphic allochthonous units on the São Francisco craton and 

subordinate orogen-parallel transcurrent motions, whereas the Ribeira belt is characterized by dominant 

orogen-parallel dextral transcurrent shearing combined with thrusting normal to the belt (Trompette, 1994; 

Egydio-Silva et al. 2002; Schmitt et al. 2004).  

The Araçuaí belt is divided into three lithological domains (Oliveira et al. 2000; Vauchez et al. 2007): 
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mylonitic, plutonic and anatectic (Fig. 2a). The mylonitic domain is composed of high temperature 

mylonites injected with quartz veins. These rocks were thrust westward on para-autochthonous 

metasediments of São Francisco craton (Petitgirard et al. 2009). The plutonic domain comprises tonalite 

and granodiorite bodies deformed in magmatic state (Mondou et al. 2012). The anatectic domain is 

dominated by a variety of anatexites and anatectic granites that result from pervasive partial melting of 

metasedimentary rocks of the middle crust (Vauchez et al. 2007). This domain occupies a region to the 

east part of the Araçuaí belt that is ~300 km long and 50-100 km wide. Migmatitic kinzigites occur to the 

southeast of the anatexites and migmatitic granulite form rafts embedded into the anatexites. Kinzigites 

progressively grade westward to diatexites and leucogranites. Structural mapping of this region displays a 

complex arrangement characterized by anastomosing lineation trajectory (Cavalcante et al. 2013; Fig. 2b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Schematic reconstitution of the position of South America and Africa before the opening of the South 
Atlantic (Vauchez et al., 2007). Shaded areas represent domains where collision occurred before ~600 Ma (white 
crosses = cratonic domains; white lines = Neoproterozoic belts). The area delimited by the rectangle represents the 
location of Fig. 2. Arrows show the convergence between South America and Africa. Small black arrows show the 
main kinematics. CC = Congo craton, BB = Brasilia belt, SP = São Paulo, RJ = Rio de Janeiro. 
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Fig. 2: (a) Simplified geological map (after Oliveira et al., 2000) highlighting the location of the selected samples for 
this study and showing the main domains of the Araçuaí belt: the eastern domain (1) comprises a thick (>10 km) 
layer of diatexites, metatexites and anatectic granites (e) associated with migmatitic granulites (f) and intruded by 
granite (c) and charnockite (d). (a) and (b) represent the Phanerozoic cover. The central domain comprises a syn-
collisional magmatic complex (2 = Galiléia batholith; 3 = São Vitor tonalite) intruded in HT metasediments (5). The 
western domain involves metasedimentary and metaigneous mylonites (6) thrust upon the para-autochthonous 
metasedimentary cover of the São Francisco craton (7). Late orogenic porphyritic granitoids associated with 
charnockites (4) intrude the stack of allochthonous units. The red line represents the boundary between lithological 
domains. The green pentagons represent cities. The dashed box shows the location of Figure 2b (schematic structural 
map of the anatectic domain from Cavalcante et al., 2013, figura 7, Capítulo 4 desta tese).  



 
Capítulo V – Condições termais durante deformação crustal (termometria TitaniQ)  

	  

G.C.G.Cavalcante                                                                                                              Tese de Doutorado 

	  

83	  

 
Thermochronological data from the mylonitic domain suggest that this region remained hot (~700-

750°C) for tens of million years (580-530 Ma) due to a low cooling rate (~5°C/My) (Petitgirard et al. 

2009). Conventional thermobarometric estimates performed by Munhá et al. (2005) in the migmatitic 

gneisses from the southern part of the Araçuaí belt suggest that metamorphic peak and partial melting took 

place at temperatures of 820°C ± 30°C and at pressures of 650 MPa ± 50 MPa. Santos et al. (2011) 

suggested that migmatitic gneisses and granulites from the central portion of the Ribeira belt experienced 

metamorphic conditions as intense as 850°C ± 50°C and 800 MPa ± 100 MPa. 

 

3. Samples: location and description 
Six samples were selected from the anatectic unit (Fig. 2a). Three samples come from the anatexites 

(Ar1258, Ar1299 and Ar1326), one from the migmatitic granulite of the northern domain (Ar1296), and 

two from the migmatitic kinzigites of the southeastern domain (Ar949 and Ar1083). At the outcrop scale 

the anatexites display a clear magmatic foliation marked by preferred alignment of biotite and feldspar 

grains (Fig. 3a). In situ leucosomes are frequently observed in metatexites that preserve a gneissic banding 

(Fig. 4). Migmatitic features such as stromatic, nebulitic and schlieren leucosomes, rich in garnet and 

feldspar, are also common (Fig. 3b, c).  

The migmatitic kinzigites display a gneissic banding characterized by alternating felsic and mafic 

layers. Stromatic and coarser-grained leucosomes, rich in feldspar, garnet and quartz, are embedded 

parallel to banding (Fig. 3d, e). The migmatitic granulite is mafic in composition and does not show any 

macroscopic fabric. It does, however, contain narrow strings of leucosomes attesting partial melting (Fig. 

3f). 

 

3.1. Petrographic observations  
The anatexites are composed of K-feldspar, quartz, plagioclase, biotite, garnet, cordierite, 

sillimanite, ilmenite and rutile. The migmatitic granulites also contain orthopyroxene ± magnetite and 

migmatitic kinzigites contain some hornblende. Quartz usually displays interstitial shapes (Fig. 5a, c)  
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Fig. 3: The field aspects of the studied rocks: a) an example of diatexite with well-marked magmatic foliation 
characterized by preferred alignment of biotite and feldspar; b) diatexite with leucosome rich in garnet and feldspar; 
c) diatexite displaying scholle feature; d) and e) migmatitic kinzigites displaying stromatic leucosomes embedded 
between gneissic foliations; f) a migmatitic granulite with minimal evidence of melt. 
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although this is less frequent in the migmatitic granulite. It has irregular grain boundaries, with sizes 

ranging from ~200 µm to 0.2 cm, and is mostly free of substructure, with exception of an undulose 

extinction or faint subgrain boundaries (Fig. 5b). Plagioclase reaches ~0.4 cm in size and dominantly 

displays subeuhedral shapes. In many cases, it is surrounded by interstitial films of quartz (Fig. 5c). In the 

migmatitic granulites, many crystals of plagioclase display deformation twins attesting to the high 

temperature (Fig. 5d). 

 
Fig. 4: Pictures (left) and schematic drawing (right) of partially molten kinzigites of the Araçuaí belt. White 
represents the in situ leucosomes and gray represents the residuum and/or paleosome portions. 
 

K-feldspar is ~0.3 cm in size and displays curved, lobate and straight grain boundaries. It often 

exhibits myrmekites and is free of optical feature of intracrystalline deformation. Biotite displays a strong 

preferred orientation (Figs. 5a, e). It is euhedral, subeuhedral and acicular in shapes, with straight to 
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curved grain boundaries. It tends to arch around large K-feldspars (Fig. 5f). In the migmatitic kinzigites, a 

few kinked biotites are observed. Sillimanite is acicular and garnet is rounded, but locally elongate parallel 

to foliation, with frequent inclusions of quartz, biotite, ilmenite and rutile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5: Photomicrographs of anatexites and migmatitic granulites. a) Large interstitial quartz and preferred 
orientation of biotite characterizing the magmatic foliation, b) quartz subgrains representing the record of the 
intracrystalline deformation, c) film of melt crystallized to quartz between plagioclase grains, d) deformation twins in 
plagioclase feldspar, e) preferred orientation of biotite grains, and f) large K-feldspar grains associated with 
interstitial quartz and arched biotite. 
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4. TitaniQ synkinematic temperature estimates  
The TitaniQ geothermometer is based on substitution of Si by Ti in quartz. Since the substitution is 

dependent on temperature (Wark and Watson, 2006), Ti concentration in quartz is correlated to its 

formation temperature. To develop this geothermometer, Wark and Watson (2006) synthesized quartz in 

the presence of rutile and aqueous fluid or hydrous silicate melt at temperatures ranging from 600° to 

1000°C and 1.0 GPa of pressure. This geothermometer relates the temperature (T) of crystallization to the 

Ti content of quartz according to:  

Log (Tiquartz) = 5.69 – 3765/T                                        (1) 

where Tiquartz is the Ti concentration in quartz in ppm and T is the temperature in Kelvin. No adjustment 

was necessary for this equation because both rutile and ilmenite were present in the analyzed samples. 

TitaniQ has already been applied to characterize thermal histories of migmatitic (Storm and Spear 2009), 

mylonitic (Kohn and Northrup 2009; Grujic et al. 2011) and volcanic rocks (e.g. Ehrlich et al. 2012).  

 

4.1. Material and procedures  
Microprobe analysis and backscattered electron images were performed on a CAMECA SX-100 

electron probe instrument equipped with five wavelength-dispersive X-ray spectrometers. Some of the X-

ray spectrometers are equipped with a large, high-efficiency Johansson crystal. Before microprobe 

analysis, the selected samples were imaged by cathodoluminescence. No evidence of zoning was observed 

in the cathodoluminescence (Fig. 6). All quartz grains display an intense homogeneous dark blue color, 

suggesting that multiple thermal events are unlikely. We have selected large and/or interstitial quartz 

grains (≥ 0.3 mm) having similar textures and no inclusion, nor evidence of intracrystalline deformation or 

microfractures. 

Four to five quartz grains were analyzed from each sample. Microprobe analyses were made along 

transverse profiles with spacing of at least 120 μm (Fig. 7), and preferentially in areas free of rutile and 

impurities. More than 370 Ti-in-quartz analyses were performed on the anatectic domain samples.  
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Fig. 6: CL images (right) and true-color images (left) of the migmatitic kinzigite (sample Ar949) displaying the 
intense homogenous dark blue of quartz grains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7: Spots along transverse profiles and respective titanium concentrations (ppm) in quartz from migmatitic 
kinzigite (samples Ar949 and Ar1326) and from diatexite (Ar1299). 
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4.2. Analytical procedures 
Accurate characterization of trace element using the Electron Probe Micro Analysis (EPMA) requires 

optimal analytical conditions (Merlet and Bodinier, 1990; Bodinier et al. 1996; Kalfoun et al. 2002). The 

choice of the accelerating voltage value is essential because it influences the X-ray emission yield and 

bias. The best spatial resolution is obtained with a low accelerating voltage, whereas higher voltages are 

needed for transition and trace elements. These constraints require a compromise between X-ray line, peak 

counting statistics, background subtraction, electron beam size, beam drift, quantification uncertainty, 

stray radiation and sample damage. In order to find optimum balance, recent developments in 

microanalysis, such as spectrum simulation and X-ray emission modeling (Fournier et al. 1999; Kalfoun et 

al. 2002), were taken into accounting. 

Traces of titanium in quartz are relatively easy to identify but care must be taken against sample 

damage and Bremsstrahlung fluorescence (“braking radiation”) of Ti atoms in close proximity to rutile 

(Wark and Watson, 2006), ilmenite and biotite. The Bremsstrahlung effect is a form of secondary 

fluorescence produced by elastic interaction of the 15kV incident electrons with the quartz lattice (e.g. 

Bastin et al. 1984) that can be calculated by Monte Carlo simulation. At 20 kV accelerating voltage, a 

minimum gap of 200 microns between these minerals is required in order to avoid erroneously estimates 

of Ti concentration. 

Concentrations were measured using an accelerating voltage of 20 kV, a beam current of 200 nA and 

a 50-micron defocused probe to reduce irradiation damage. Electron beam current was selected to 

compromise between a high X-ray counting rate and minimal sample damage. The Ti concentration was 

determined by simultaneously counting Ti K-alpha X-ray lines using three spectrometers with large 

pentaerythritol (LPET) crystals in a Johansson configuration and averaging the results. 

Bremsstrahlung background was subtracted using a method that combines the measured and 

calculated background spectra from samples for which neither spectral lines nor absorption edges were 

observed in the region of interest (Kalfoun et al. 2002). The peak and background acquisition time for 
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each point for all elements and all five spectrometers was 480 seconds. The counting time of 480 seconds 

is the maximum time that a defocused beam of 50 microns can shine on a sample without damaging it 

significantly. The corresponding integration time and beam current provide a typical statistical error (peak 

counting) of approximately 1.5% for a 100 ppm Ti concentration and thus a 7 ppm limit of detection. 

Concentrations are obtained from raw intensities by using the ‘X-PHI’ quantification procedure (Merlet, 

1994). Natural SiO2 and TiO2 are used as standards for Si and Ti, respectively.  

The global uncertainty of Ti concentration at a single point, obtained by adding the random and 

systematic uncertainties in quadrature, is ±6% (2σ) at ≥100 ppm; these estimates consider errors from 

peak counting (1.5%), background estimates (2%), sample damage and contamination (1.5%) and 

uncertainties in standard composition and quantification procedure (1%). 

 

4.3. Results 
The Ti content in quartz from anatexites, migmatitic kinzigites and granulite, and the calculated 

temperatures are presented in Table 1 and Fig. 8. A temperature was calculated from each analytical spot. 

The average Ti content is ~129 ppm in anatexites, ~142 ppm in migmatitic kinzigites and ~112 ppm in 

migmatitic granulite. The averages quartz crystallization temperature calculated for all the samples from 

the anatectic domain ranges between 700° and 810°C. Single quartz crystals display a rather homogenous 

distribution of titanium, consequently a uniform temperature values (Fig. 9). Specimen Ar1296 from the 

migmatitic granulite constitute an exception with temperature averages calculated from five quartz crystals 

spanning from 710° to 785°C. For the anatexites, calculated temperature averages of 747°C ± 15°C and 

780° ± 16°C are determined for samples Ar1258 and Ar1299 from the central part of the study area, and 

792°C ± 17°C for sample Ar1326 from the southeast. For the migmatitic kinzigites (samples Ar949 and 

Ar1083) the highest temperature averages are observed, 787°C ± 17°C and 794°C ± 17°C, respectively. 
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Table 1. Titanium content and calculated TitaniQ temperatures for each analytical spot, with the average values 
shown for each sample. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample-crystal number Ti (ppm) Temperature (°C) Sample-crystal number Ti (ppm) Temperature (°C)
Migmatitic granulite Metatexite
ar1296pt01 92 737 ar1326pt02 112 761
ar1296pt01 98 745 ar1326pt02 157 804
ar1296pt01 89 733 ar1326pt02 157 804
ar1296pt01 27 611 ar1326pt02 155 803
ar1296pt01 83 725 ar1326pt02 154 802
ar1296pt02 112 761 ar1326pt02 103 751
ar1296pt02 110 759 ar1326pt02 15 561
ar1296pt02 109 758 ar1326pt02 157 804
ar1296pt02 118 767 ar1326pt02 150 798
ar1296pt02 136 785 ar1326pt02 138 787
ar1296pt02 141 790 ar1326pt02 137 786
ar1296pt03 91 736 ar1326pt03 158 805
ar1296pt03 107 755 ar1326pt03 152 800
ar1296pt03 156 804 ar1326pt03 145 794
ar1296pt03 265 879 ar1326pt03 156 804
ar1296pt03 103 751 ar1326pt03 143 792
ar1296pt04 97 744 ar1326pt03 129 779
ar1296pt04 91 736 ar1326pt03 124 774
ar1296pt04 101 748 ar1326pt03 110 759
ar1296pt04 122 772 ar1326pt03 127 777
ar1296pt04 103 751 ar1326pt03 128 778
ar1296pt04 88 732 ar1326pt03 137 786
ar1296pt05 104 752 ar1326pt03 148 797
ar1296pt05 112 761 ar1326pt03 157 804
ar1296pt05 125 775 ar1326pt03 136 785
ar1296pt05 124 774 ar1326pt03 131 781
ar1296 112 755 ± 16 ar1326pt03 123 773
Diatexite ar1326pt03 135 785
ar1299pt01 117 766 ar1326pt03 128 778
ar1299pt01 142 791 ar1326pt06 131 781
ar1299pt01 136 785 ar1326pt06 152 800
ar1299pt01 123 773 ar1326pt06 148 797
ar1299pt01 128 778 ar1326pt06 144 793
ar1299pt01 126 776 ar1326pt06 144 793
ar1299pt01 132 782 ar1326pt06 146 795
ar1299pt01 153 801 ar1326pt06 157 804
ar1299pt01 136 785 ar1326pt06 162 809
ar1299pt01 120 770 ar1326pt06 160 807
ar1299pt01 132 782 ar1326pt06 154 802
ar1299pt01 130 780 ar1326pt06 160 807
ar1299pt01 124 774 ar1326pt06 157 804
ar1299pt01 130 780 ar1326pt06 145 794
ar1299pt01 119 769 ar1326pt06 145 794
ar1299pt01 132 782 ar1326pt06 140 789
ar1299pt01 115 764 ar1326pt06 123 773
ar1299pt01 114 763 ar1326pt06 151 799
ar1299pt03 117 766 ar1326pt06 152 800
ar1299pt03 125 775 ar1326pt06 154 802
ar1299pt03 118 767 ar1326pt06 148 797
ar1299pt03 118 767 ar1326pt06 142 791
ar1299pt03 132 782 ar1326pt06 156 804
ar1299pt03 127 777 ar1326pt06 147 796
ar1299pt03 149 797 ar1326pt06 124 774
ar1299pt03 140 789 ar1326pt07 153 801
ar1299pt03 136 785 ar1326pt07 160 807
ar1299pt03 124 774 ar1326pt07 160 807
ar1299pt03 138 787 ar1326pt07 154 802
ar1299pt03 108 757 ar1326pt07 166 812
ar1299pt03 122 772 ar1326pt07 162 809
ar1299pt03 144 793 ar1326pt07 170 815
ar1299pt03 135 785 ar1326pt07 171 816
ar1299pt03 138 787 ar1326pt07 165 811
ar1299pt03 123 773 ar1326pt07 161 808
ar1299pt04 122 772 ar1326pt07 150 798
ar1299pt04 119 769 ar1326pt07 159 806
ar1299pt04 107 755 ar1326pt07 160 807
ar1299pt04 139 788 ar1326pt07 162 809
ar1299pt04 139 788 ar1326pt07 161 808
ar1299pt04 147 796 ar1326 145 792  ± 17
ar1299pt04 162 809 Migmatitic kinzigites
ar1299pt04 141 790 ar1083pt01 139 788
ar1299pt04 156 804 ar1083pt01 145 794
ar1299pt04 135 785 ar1083pt01 150 798
ar1299pt04 150 798 ar1083pt01 153 801
ar1299pt04 136 785 ar1083pt01 152 800
ar1299pt04 134 784 ar1083pt01 152 800
ar1299pt04 134 784 ar1083pt01 145 794
ar1299pt04 112 761 ar1083pt03 134 784
ar1299pt04 122 772 ar1083pt03 136 785
ar1299pt04 143 792 ar1083pt03 144 793
ar1299pt04 146 795 ar1083pt03 135 785
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Table 1 continuation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar1299pt04 144 793 ar1083pt03 134 784
ar1299pt04 152 800 ar1083pt03 136 785
ar1299pt04 141 790 ar1083pt04 126 776
ar1299pt05 123 773 ar1083pt04 142 791
ar1299pt05 115 764 ar1083pt04 144 793
ar1299pt05 124 774 ar1083pt04 144 793
ar1299pt05 127 777 ar1083pt04 138 787
ar1299pt05 124 774 ar1083pt04 134 784
ar1299pt05 130 780 ar1083pt04 127 777
ar1299pt05 121 771 ar1083pt04 127 777
ar1299pt05 126 776 ar1083pt04 134 784
ar1299pt05 140 789 ar1083pt04 148 797
ar1299pt05 118 767 ar1083pt04 127 777
ar1299pt05 109 758 ar1083pt04 112 761
ar1299 130 780 ± 16 ar1083 138 787 ± 17
ar1258pt01 82 724 ar949pt01 154 802
ar1258pt01 102 750 ar949pt01 167 813
ar1258pt01 79 720 ar949pt01 167 813
ar1258pt01 75 714 ar949pt01 170 815
ar1258pt01 82 724 ar949pt01 171 816
ar1258pt01 88 732 ar949pt01 175 819
ar1258pt01 85 728 ar949pt01 175 819
ar1258pt01 143 792 ar949pt01 161 808
ar1258pt01 92 737 ar949pt01 156 804
ar1258pt01 112 761 ar949pt01 155 803
ar1258pt01 93 739 ar949pt01 133 783
ar1258pt01 88 732 ar949pt01 152 800
ar1258pt01 92 737 ar949pt01 159 806
ar1258pt01 96 742 ar949pt01 168 814
ar1258pt01 87 731 ar949pt01 181 824
ar1258pt01 126 776 ar949pt01 179 822
ar1258pt01 85 728 ar949pt01 163 809
ar1258pt01 101 748 ar949pt01 169 814
ar1258pt01 99 746 ar949pt01 156 804
ar1258pt01 86 729 ar949pt01 147 796
ar1258pt01 88 732 ar949pt02 140 789
ar1258pt01 86 729 ar949pt02 139 788
ar1258pt01 82 724 ar949pt02 109 758
ar1258pt01 78 718 ar949pt02 114 763
ar1258pt01 77 717 ar949pt02 133 783
ar1258pt01 83 725 ar949pt03 107 755
ar1258pt01 103 751 ar949pt03 126 776
ar1258pt02 97 744 ar949pt03 125 775
ar1258pt02 104 752 ar949pt03 122 772
ar1258pt02 88 732 ar949pt03 132 782
ar1258pt02 99 746 ar949pt03 111 760
ar1258pt02 112 761 ar949pt03 111 760
ar1258pt03 89 733 ar949pt03 127 777
ar1258pt03 97 744 ar949pt03 108 757
ar1258pt03 147 796 ar949pt03 130 780
ar1258pt03 101 748 ar949pt03 134 784
ar1258pt03 77 717 ar949pt03 118 767
ar1258pt03 87 731 ar949pt04 137 786
ar1258pt03 108 757 ar949pt04 151 799
ar1258pt03 89 733 ar949pt04 156 804
ar1258pt03 99 746 ar949pt04 151 799
ar1258pt03 121 771 ar949pt04 152 800
ar1258pt03 84 727 ar949pt04 146 795
ar1258pt03 100 747 ar949pt04 145 794
ar1258pt03 93 739 ar949pt04 144 793
ar1258pt04 96 742 ar949pt04 159 806
ar1258pt04 97 744 ar949pt04 151 799
ar1258pt04 96 742 ar949pt04 144 793
ar1258pt04 88 732 ar949pt04 158 805
ar1258pt04 90 735 ar949pt04 160 807
ar1258pt04 89 733 ar949pt04 152 800
ar1258pt04 91 736 ar949pt04 158 805
ar1258pt04 108 757 ar949pt04 155 803
ar1258pt04 95 741 ar949pt04 153 801
ar1258pt04 101 748 ar949pt04 158 805
ar1258pt04 97 744 ar949pt04 155 803
ar1258pt04 112 761 ar949pt04 130 780
ar1258pt04 102 750 ar949 147 794%±%17
ar1258pt05 131 781
ar1258pt05 98 745
ar1258pt05 91 736
ar1258pt05 92 737
ar1258pt05 102 750
ar1258pt05 94 740
ar1258pt05 103 751
ar1258pt05 111 760
ar1258pt05 120 770
ar1258pt05 181 824
ar1258pt05 92 737
ar1258pt05 93 739
ar1258pt05 202 839
ar1258pt05 100 747
ar1258pt05 116 765
ar1258pt05 99 746
ar1258pt05 97 744
ar1258pt05 137 786
ar1258pt05 101 748
ar1258pt05 98 745
ar1258pt05 123 773
ar1258pt05 106 754
ar1258pt05 108 757
ar1258pt05 95 741
ar1258pt05 109 758
ar1258pt05 129 779
ar1258pt05 100 747
ar1258pt05 85 728
ar1258 101 747 ± 15
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Fig. 8: Geological map of the study area showing the temperature estimates for each selected sample (the values 
highlighted within the boxes are the average temperatures) and the frequency distribution of quartz crystallization 
temperatures. 1=metasediments of the central domain; 2=migmatitic granulites; 3=Carlos Chagas anatexite; 
4=anatexites; 5=late granitoids; 6=late biotite-granite; 7=late charnockite; 8=Phanerozoic cover. Triangles are cities. 
 
 
 
5. Exchange reaction thermobarometry 

Thermobarometric estimates using traditional exchange reactions were determined from the 

migmatitic kinzigites (samples Ar949, Ar1083 and Ar1076) for comparison with the temperatures 

determined with the TitaniQ thermometry. Sample Ar1076 collected close to site Ar1083 was not 

analyzed for TitaniQ thermometry, but used for thermobarometry due to an adequate mineral assemblage. 
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Fig. 09: Thin sections of the selected rocks displaying the analyzed quartz grains and individual temperatures 
obtained for each them.  
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Temperatures were obtained using the geothermometer developed by Ferry and Spear (1978), 

Bhattacharya et al. (1991), and Bhattacharya et al. (1988). Pressures were estimated using the garnet-

plagioclase-biotite-quartz (GPBQ) geobarometer (Wu et al. 2004). We chose these geothermobarometers 

by considering the textural characteristics of the analyzed mineral pairs, i.e. those displaying equilibrium 

relations expected on the temperature interval on which the geothermobarometers were calibrated. The 

resulting P-T estimates are presented in Table 2.  

Cores and rims of garnet, biotite, plagioclase, cordierite and orthopyroxene were analyzed (Table 3). 

Garnet-biotite geothermometer and GPBQ geobarometer from analyses from the cores suggest that the 

minimum temperatures for peak metamorphic recorded in migmatitic kinzigites range between 700° and 

840°C and pressure between 650 and 700 MPa. These temperatures are very close to those obtained with 

TitaniQ (794°C ± 17°C and 787° ± 17°C) for the same samples.  

 
Table 2. Summarized geothermobarometric results for the studied rocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussion 
Paleotemperatures recorded by the anatectic rocks of the eastern part of the Araçuaí belt have been 

calculated from Ti content in quartz. The temperatures range from 700° to 810°C with a main average 

value between 750°C and 800°C, that likely represents the minimum temperature for crystallization of 

quartz.  

Individual crystals display very similar temperatures (Fig. 9), suggesting that titanium was 

Identification Analysis Thermometer T (oC) Reference Barometer P (Mpa)
Ar949 Core grt-bt 802-832 Ferry%and%Spear%(1978) GPBQ

Rim grt-bt 607-742 Ferry%and%Spear%(1978) GPBQ 349-447
Core grt-crd 797-824 Bhattacharya%et.al.%(1988) GPBQ
Rim grt-crd 756-789 Bhattacharya%et.al.%(1988) GPBQ

Ar1083 Core grt-bt 826-842 Ferry%and%Spear%(1978) GPBQ 296-338
Rim grt-bt 633-679 Ferry%and%Spear%(1978) GPBQ 321-335

Ar1076c Core grt-bt 765-835 Ferry%and%Spear%(1978) GPBQ 704
Ar1076d Core grt-bt 721-814 Ferry%and%Spear%(1978) GPBQ

Rim grt-bt 558-668 Ferry%and%Spear%(1978) GPBQ
Core grt-opx 792-831 Bhattacharya%et.%al.(1991) GPBQ 559-612
Rim grt-opx 652-784 Bhattacharya%et.%al.%(1991) GPBQ 651-652
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homogeneously distributed in quartz and that diffusional equilibration after crystallization is improbable. 

The exception comes from the migmatitic granulite (sample Ar1296), where a larger variation of the 

calculated temperatures is observed (710° to 785°C). Because the analyzed crystals do not exhibit textural 

differences, distinct crystallization moments during the prograde or retrograde metamorphic stage are 

unlikely. The presence of both interstitial quartz and deformation twins in plagioclase suggest that the 

granulite suffered simultaneous high temperature, solid-state deformation and partial melting. Such an 

environment may increase the diffusion rate of titanium into quartz, since dynamic recrystallization can 

influences the aTiO2, ultimately leading to Ti contents being out of equilibrium during cooling (e.g. Grujic 

et al. 2011). Dynamic recrystallization at high temperature by, for instance, Grain Boundary Migration 

(GBM) mechanisms, may result in nearly “strain free” quartz grains, i.e. devoid of undulose extinction 

and subgrains, as it is observed in the interstitial quartz of our granulite (e.g., Pascchier and Trouw, 2005). 

Migmatites and silicate melts containing Al-rich minerals are usually generated by partial melting of 

metasedimentary rocks in the crust at minimum temperatures of ~700°C (e.g. MacRae and Nesbit, 1980; 

White et al. 2003). The viscosity of these melts is mentioned at ~104.5 Pa s (Scaillet et al. 1998) or 103 to 

106 Pa s (Clemens and Petford, 1999). The viscosity of solid rocks differs from the viscosity of their melts 

by several orders of magnitude. Therefore, the viscosity of partially molten rocks vary widely, being a 

function of the viscosities of the molten and crystalline fractions, of the melt fractions and the spatial 

distribution of the phases (Arzi, 1978). Experiments suggest that the effect of the melt fraction on the 

viscosity of migmatite dominates the effects of temperature, pressure and stress, which vary less abruptly 

(Arzi, 1978; Rosenberg and Handy, 2005). According to Arzi (1978), a rock containing a melt fraction of 

20% ± 10% would reach the critical melt percentage (RCMP), above which, due to the connectivity of the 

melt fraction its viscosity would become close to that of the melt (Fig. 10). In their compilation of 

experiments, Rosenberg and Handy (2005) suggest that departure from the solid behavior may become 

important for melt fractions as low as 7%.  
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Table 3. Summarized oxide mineral chemistry for the studied rocks, including the major element compositional (wt 
%) of selected garnet, biotite, plagioclase, orthopyroxene and cordierite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase SiO2 Al2O3 TiO2 Na2O MgO FeO K2O CaO Cr2O3 MnO NiO Total
8888888888888888888888Ar949

garnet 39.0 21.8 0.0 0.0 7.0 32.0 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 101.8
38.7 21.8 0.0 0.0 7.3 31.5 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 101.4
38.6 21.9 0.0 0.0 7.7 31.0 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 101.3
38.7 21.9 0.0 0.0 7.9 31.0 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 101.6
38.8 22.0 0.0 0.0 7.8 31.3 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 101.9
38.5 21.9 0.0 0.0 7.7 31.1 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 101.2
38.5 21.9 0.0 0.0 8.2 30.3 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 100.9
38.6 22.0 0.0 0.0 8.1 30.6 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 101.4

biotite 36.4 16.4 5.8 0.1 11.6 15.6 9.9 0.0 0.1 0.0 0.0 95.9
36.4 16.2 6.1 0.2 13.7 12.6 10.0 0.0 0.1 0.0 0.0 95.2
36.9 17.4 6.1 0.4 13.3 12.4 9.4 0.0 0.1 0.0 0.0 96.2
37.1 17.2 5.1 0.2 13.9 12.5 9.9 0.0 0.1 0.0 0.0 96.0
37.2 16.9 5.9 0.2 14.5 11.0 10.0 0.0 0.1 0.0 0.0 95.9
36.5 17.3 5.3 0.3 12.8 12.4 9.3 0.0 0.1 0.0 0.0 94.1
36.3 17.2 6.3 0.3 12.0 13.9 9.6 0.0 0.1 0.0 0.0 95.8

cordierite 49.3 33.0 0.0 0.1 9.3 6.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 98.3
49.4 33.4 0.0 0.1 9.7 6.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.1
49.1 33.0 0.0 0.1 9.3 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 98.3
49.3 33.1 0.0 0.1 9.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 98.6
49.1 33.1 0.0 0.1 9.2 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 98.5

Plagioclase 59.8 24.9 0.0 7.8 0.0 0.0 0.3 6.7 0.0 0.0 0.0 99.5
60.0 25.1 0.0 7.7 0.0 0.0 0.3 6.9 0.0 0.0 0.0 100.0
60.1 24.9 0.0 7.7 0.0 0.0 0.3 6.7 0.0 0.0 0.0 99.9

8888888888888888888888Ar1083
garnet 38.6 21.8 0.0 0.0 7.1 32.1 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 101.8

38.7 22.0 0.0 0.0 7.1 31.5 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 101.4
38.7 21.8 0.0 0.0 7.2 31.7 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 101.5
39.3 22.1 0.0 0.0 7.1 31.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 102.3
38.5 21.9 0.0 0.0 7.1 31.8 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 101.4

Biotite 35.6 17.3 6.3 0.4 13.4 12.2 9.6 0.0 0.1 0.0 0.0 94.8
36.6 17.3 6.5 0.3 13.2 12.6 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 96.3
36.9 17.4 6.4 0.3 12.8 12.7 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 96.4
36.8 17.0 5.5 0.2 11.1 15.9 9.9 0.0 0.1 0.0 0.0 96.5
36.9 16.7 5.5 0.1 11.3 15.5 10.0 0.0 0.1 0.0 0.0 96.2

plagioclase 61.6 24.2 0.0 8.3 0.0 0.0 0.2 5.7 0.0 0.0 0.0 100.1
62.3 23.8 0.0 8.5 0.0 0.0 0.3 5.2 0.0 0.0 0.0 100.2
61.7 24.2 0.0 8.4 0.0 0.0 0.2 5.6 0.0 0.0 0.0 100.3
61.2 24.3 0.0 8.5 0.0 0.1 0.2 5.9 0.0 0.0 0.0 100.2
61.6 24.4 0.0 8.4 0.0 0.0 0.2 5.8 0.0 0.0 0.0 100.4

8888888888888888888888Ar1076c
garnet 38.3 21.7 0.0 0.0 5.8 32.4 0.0 2.1 0.0 1.3 0.0 101.8

38.3 21.6 0.0 0.0 5.3 33.2 0.0 1.8 0.0 1.4 0.0 101.7
biotite 36.2 16.2 4.8 0.1 10.5 18.2 9.8 0.0 0.1 0.1 0.0 96.0

36.3 16.1 4.9 0.2 10.6 18.2 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 96.2
36.3 16.4 4.8 0.2 11.4 17.2 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 96.1
36.4 16.2 4.9 0.1 10.5 18.2 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0

Plagioclase 60.0 25.4 0.0 7.6 0.0 0.1 0.2 7.1 0.0 0.0 0.0 100.4
Ar1076d

garnet 37.9 21.4 0.0 0.0 5.7 32.4 0.0 2.1 0.0 1.3 0.0 100.8
37.8 21.5 0.0 0.0 4.4 34.7 0.0 1.7 0.1 1.4 0.0 101.5
37.9 21.6 0.0 0.0 6.0 31.6 0.0 2.2 0.0 1.3 0.0 100.7
38.4 21.7 0.0 0.0 6.3 31.6 0.0 2.1 0.0 1.2 0.0 101.3
37.5 21.3 0.0 0.0 5.1 33.5 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0 100.6
37.4 21.0 0.0 0.0 5.1 33.9 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 100.1
37.6 21.3 0.0 0.0 5.3 33.1 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 100.3
40.0 22.6 0.0 0.0 5.4 32.1 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0 103.2
38.4 21.6 0.0 0.0 6.1 31.3 0.0 1.9 0.0 1.2 0.0 100.7
38.4 21.6 0.0 0.0 6.2 31.8 0.0 2.0 0.0 1.3 0.0 101.2
38.3 21.6 0.0 0.0 6.3 31.9 0.0 1.9 0.0 1.3 0.0 101.3
38.2 21.7 0.0 0.0 6.3 32.0 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0 101.2
38.3 21.4 0.0 0.0 6.2 31.3 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0 100.3
38.4 21.7 0.0 0.0 6.2 31.9 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0 101.3

biotite 36.0 16.2 4.7 0.1 11.1 17.6 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 95.7
35.8 16.2 4.6 0.2 11.1 17.8 9.6 0.0 0.1 0.0 0.0 95.3
36.3 16.2 4.6 0.1 11.7 17.3 9.9 0.0 0.1 0.0 0.0 96.1
36.2 16.2 4.6 0.1 11.6 17.4 9.8 0.1 0.1 0.0 0.0 96.1
36.3 16.2 4.6 0.2 13.4 14.3 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 94.8
36.4 16.1 4.5 0.2 11.6 16.8 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 95.6
36.2 16.1 4.5 0.1 11.4 17.7 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0
36.3 16.2 4.3 0.1 11.4 17.3 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 95.6
36.4 16.2 4.3 0.1 11.3 17.0 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 95.3
35.9 16.2 4.4 0.1 11.5 17.2 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 95.2
36.3 16.3 4.4 0.1 11.3 17.3 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 95.6
36.3 16.2 4.5 0.1 11.4 17.0 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 95.3
35.9 16.1 4.3 0.1 11.6 17.5 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 95.5

opx 49.3 2.9 0.1 0.0 15.6 31.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 99.5
49.0 2.9 0.1 0.0 15.8 30.9 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 99.3
49.7 2.8 0.1 0.0 15.9 30.6 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 99.7
49.3 3.0 0.1 0.0 15.7 31.2 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 99.9

Plagioclase 59.4 25.0 0.0 7.6 0.0 0.1 0.3 6.7 0.0 0.0 0.0 99.1
59.9 24.9 0.0 7.5 0.0 0.1 0.1 6.4 0.0 0.0 0.0 98.9
59.4 24.9 0.0 7.7 0.0 0.0 0.3 6.7 0.0 0.0 0.0 99.1
59.2 24.8 0.0 7.5 0.0 0.0 0.3 6.7 0.0 0.0 0.0 98.5
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P-T estimates from exchange geothermobarometers suggest that the minimum temperatures and 

pressures for peak metamorphic recorded in our migmatitic kinzigites are at ~800°C and ~650 – 700 MPa. 

These values are in agreement with those obtained from TitaniQ (~790°C) for the same samples. They are 

also consistent with estimates from Munhá et al. (2005; ~820°C, 650 MPa) and with temperatures required 

to obtain melt fractions large enough for channel flow to occur in the deformation models of Beaumont et 

al. (2004).  

Using the temperature averages (787°, 794°C and 780°C) obtained for the samples of the partially 

molten kinzigites, the bulk rock composition of isolated leucosomes (Table 4), a water content of ~3%, as 

suggested for silicate melts (Scaillet et al. 1997), and a solid fraction varying between 70 and 80%, 

depending of interstitial quartz quantity that we consider represents the melt fraction, we have calculated 

the viscosity of the melts of these rocks using the Kware Magma software (Wohletz, 1999). In this 

software the effective viscosities are calculated according to Bottinga and Weil (1972) that estimate the 

viscosity of a liquid-solid suspension using the Roscoe (1952) equation ηe = η (1 – 1.35 φ)-2.5 (where ηe is 

the effective viscosity of a suspension made of a liquid of viscosity η and φ is solid fraction made of 

spheres). The resulting viscosity ranging from 106 to 108 Pa s is close to that obtained by Clemens and 

Petford (1999; ~106) for a granitic melt having a similar composition to the analyzed rocks. Furthermore, 

considering the field aspects of leucosomes that often characterize connected network of melt (Fig. 4), we 

can suggest that the viscosity of the partially molten rocks is closer to the magma viscosity than to the 

rock viscosity. Such values of effective viscosity, along with the ubiquitous interstitial quartz, the presence 

of in situ leucosomes that often form a network of melt interconnected, the presence of a magmatic 

foliation with grains with minimal evidence of crystal-plastic deformation, and the stromatic, schollen and 

nebulitic textures of the migmatitic features (Section 3), are consistent with a low-viscosity middle crust 

with at least 30% melt (e.g. Sawyer, 2008), capable of deformation by horizontal channel flow.  

Numerical models by Beaumont et al. (2004) for the Himalayan orogen have highlighted the effect of 

viscosity of the partially molten crust on the large-scale tectonic behavior of this orogen. According to 
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these models, a viscosity reduction down to 1019 Pa s increases the possibility of large-scale horizontal 

flow, in turn leading to the development of midcrustal channel flow. Such a reduction in viscosity could 

be obtained by crustal melting at temperatures between 700° and 750°C, and caused by just a small 

amount of in situ partial melting.  

Minimum temperatures estimates for crystallization of quartz grains (~750°C) associated with rough 

viscosity calculation for isolated leucosomes (106 - 108 Pa s) corroborate the assertions of the Beaumont et 

al. (2004) and show that in nature partial melting at minimum temperatures of ~750°C promote a viscosity 

drop of a rock to less than 1019 Pa s.  

The anatectic crust of the Araçuaí belt was formed during the east-west convergence between the 

South American and African plates. Seismic receiver functions suggest that the current crustal thickness of 

the Araçuaí-Ribeira belt is ~32-41 km (Assumpção et al. 2013). Considering the pressures estimates 

obtained in this study for the minimum conditions for metamorphic peak of the migmatitic kinzigites (650 

- 700 MPa), we can infer that approximately 25 km of the continental crust was removed. It follows that 

the crust thickness reached at least 60 km during the continent-continent collision. Such a thick crust, an 

abnormally high geotherm (≥ 30°C /km) and a slow cooling rate (≤ 5°C/My) (Petitgirad et al. 2009) 

resulted in widespread partial melting of the middle to lower crust, which dropped viscosity of the 

partially molten rocks to at least 108 Pa s. Such a low-viscosity layer in thick crust would be expected to 

develop gravitational instabilities, which, together with the east-west tectonic force, would trigger 

deformation by horizontal channel flow. 
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Fig. 10: The solid curve shows the relative viscosity versus melt volume percentage for a suspension of identical 
rigid spheres in a Newtonian melt, according to Roscoe’s formula. It indicates a rheological critical melt percentage 
(RCMP) of 26%. The dashed curve is plotted through experimental values for Westerly granite, indicating a RCMP 
slightly below 20%. The pink zone of 20 ± 10% is suggested as the usual range for the RCMP (Arzi, 1978). 
 

 
Table 4. Bulk rock composition of the leucosomes of representative anatectic rocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wt% Ar1113 Ar952 Ar1171 Ar1172 Ar1178 Ar1184 Ar1185
SiO2 72.53 72.43 71.61 72.81 71.45 69.73 71.18
Al2O3 13.78 14.59 14.31 13.89 14.29 15.11 14.59
Fe2O3 2.65 1.62 2.94 2.26 2.95 3.11 2.81
MgO 0.74 0.45 0.68 0.53 0.75 0.90 0.69
CaO 2.00 0.76 1.37 1.46 1.81 2.51 1.67
Na2O 2.42 2.57 2.46 2.55 2.52 2.85 2.73
K2O 4.37 5.92 5.50 5.30 4.83 4.11 4.90
TiO2 0.40 0.33 0.38 0.32 0.43 0.52 0.38
P2O5 0.19 0.28 0.12 0.19 0.21 0.21 0.24
MnO 0.05 0.01 0.04 0.03 0.05 0.05 0.04
LOI 0.8 0.9 0.5 0.6 0.6 0.8 0.7
Sum 99.89 99.86 99.92 99.93 99.89 99.86 99.90
B/W0viscosity0(Pa0s) 1.73x108 8.55x107 8.87x106 1.10x107 9.24x106 1.80x108 2.06x108
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7. Conclusions 
Temperatures estimates from the middle crust of the Araçuaí belt using the titanium-in-quartz 

geothermometer in anatectic rocks, similar to those obtained from exchange geothermometry suggest that 

the TitaniQ geothermometer provides reliable crystallization temperatures of quartz in migmatitic rocks. 

Titanium-in-quartz results, combined with conventional geothermobarometer estimates on the few 

samples with mineral assemblages suitable for such analysis, indicate minimum temperatures for 

metamorphic peak between 750° and 800°C and pressures ranging from 650 to 700 MPa. Such 

temperatures, and the presence of in situ leucosomes as well as migmatitic textures such as stromatic, 

nebulitic and schlieren textures, suggest that at least 30% of melt was present during orogeny. Such a large 

proportion of melt is enough to promote melt interconnectivity, as mentioned by Arzi (1978) and 

Rosenberg and Handy (2005). Rough estimates suggest that the partially molten middle crust has a 

viscosity lower than 1019 Pa s, the minimum viscosity suggested by Beaumont et al. (2004) for a 

rheologically weak crust to develop a channel flow behavior. Therefore, considering the size of ~300 km x 

50-100 km of the anatectic domain of the Araçuaí belt, and its probable tectonically thickened crust of 

several kilometers, a low-viscosity middle crust able to deform through gravity-driven horizontal channel 

flow in association with convergent-driven shortening is plausible. This study gives some credibility to the 

complex strain field identified by Cavalcante et al. (2013).  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Resumo 

Fusão parcial da crosta média a inferior é um processo fundamental em uma orogênese, o 

qual resulta em um enfraquecimento reológico substancial, que pode compartimentar a 

deformação entre uma crosta superior rígida e uma crosta inferior parcialmente fundida e com 

baixa viscosidade (Arzi, 1978; Vigneresse et al., 1996; Rosenberg & Handy, 2005). Esse 

processo comumente gera migmatitos (Sawyer & Brown, 2008). Portanto, migmatitos 

representam uma crosta que foi parcialmente fundida e que atualmente está cristalizada. Sendo 

assim,  essas rochas registram as condições de fusão parcial e as trajetórias do fluxo crustal 

viscoso, em cinturões orogênicos exumados. 

A região anatética da Faixa Araçuaí têm por particularidade um extenso domínio migmatítico 

(~5000 km
2
), que apresenta características similares àquelas de uma crosta reologicamente 

“fraca”. Mapeamento estrutural detalhado e caracterização termal dessa região foram feitos 

integrando-se medidas de ASM, OPC (através da técnica de EBSD), ARA (Anisotropia de 

Remanência Anistéretica), e de concentração de Ti no quartzo (TitaniQ), com observações micro-

estruturais e levantamentos de campo; os dados obtidos permitiram caracterizar os padrões 

geométricos e cinemáticos e a reologia das rochas expostas nessa região. Os resultados desta 

pesquisa multidisciplinar sugere que o fluxo da crosta parcialmente fundida é representado por 

um complexo padrão de deformação em 3D, com variações cinemáticas que ocorrem em 

pequenas distâncias, em decorrência de um regime de deformação imposto sobre rochas de baixa 

rigidez.  

 

1. Evidências de fusão parcial no Domínio Anatético da Faixa Araçuaí 

Abundantes evidências de campo e de micro-estruturas registradas nos anatexitos da porção 

leste da Faixa Araçuaí indicam que a deformação ocorreu em presença de magma, em um estado 

magmático à sub-magmático. Em escala mesoscópica, essas evidências são caracterizadas pela 

presença de uma penetrativa foliação magmática, formada pela orientação preferencial de grãos 

de biotita e feldspatos, enclaves máficos orientados paralelos à foliação magmática, e típicas 

texturas migmatíticas (p. ex., leucossomas estromáticos, schllieren, schollen e nebulitic features).  
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Em escala microscópica, cristais com formas euédricas a subédricas, onipresença de quartzo 

intersticial e filmes de melt, atualmente cristalizados para quartzo ao longo dos limites de grãos, e 

raras evidências de deformação intracristalina, corroboram às observações de campo e ressaltam 

uma deformação que ocorre essencialmente no estado magmático. Além disso, frequente 

dispersão dos eixos cristalográficos de cristais de quartzo são consistentes com suas formas 

intersticiais, típicas de cristalização a partir do magma, e sem registro de deformação no estado 

sólido. 

Zonas localizadas onde cristais de quartzo apresentam subgrãos e extinção ondulante e 

cristais de plagioclásio mostram maclas deformacionais, são sugestivas de uma deformação em 

estado sub-magmático, tendo em vista a coexistência dessas micro-estruturas com a presença de 

quartzo intersticial. Além disso, considerando-se que a deformação intracristalina nos cristais de 

quartzo não é intensa,  inferiu-se que as maclas mecânicas observadas nos plagioclásios, 

representam, provavelmente, o registro de uma deformação anterior à fusão parcial.  

 

2. Condições termais e reologia das rochas 

Através do geotermômetro TitaniQ foram estimadas temperaturas sincinemáticas de 

cristalização de cristais de quartzo. Para esta parte da pesquisa foram selecionadas seis lâminas 

delgadas representativas dos principais litotipos do domínio anatético (diatexitos, granulitos e 

kinzigitos migmatizados). Todos os cristais de quartzo escolhidos apresentam formas 

intersticiais, sem qualquer evidência de deformação intracristalina. As principais médias de 

temperaturas estão entre 750 e 800C. Portanto, os cristais de quartzo cristalizaram em 

temperatura mínima de 750C. 

Estimativas de temperatura em kinzigitos migmatizados, realizada através de geotermômetros 

convencionais (granada-biotita, granada-cordierita e granada-ortopiroxênio), sugerem que a 

mínima temperatura para o pico metamórfico é ~790C. Esse valor de temperatura é similar 

àqueles obtidos através de TitaniQ para as mesmas rochas. Portanto, o geotermômetro TitaniQ 

pode ser considerado uma ferramenta poderosa para investigar as condições termais durante 

eventos de deformação, especialmente em rochas onde a ausência de assembleia mineralógica 

adequada impossibilita a utilização de geotermomêtros convencionais.  

Temperaturas mínimas de cristalização de quartzo associadas com geoquímica de rocha total 

de leucossomas dos anatexitos (kinzigitos migmatizados) e conteúdo de água de 
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aproximadamente 3% permitiram calcular, aproximadamente, a viscosidade das rochas estudadas. 

A viscosidade do magma (leucossoma) foi estimada entre 10
8
 e 10

6
 Pa s. Considerando-se que em 

campo os leucossomas frequentemente formam redes de melt interconectadas, sugeriu-se que a 

viscosidade das rochas anatéticas era no máximo 10
8
 Pa s, durante a deformação. Estes valores de 

viscosidades, somados às evidências de campo e de micro-estruturas (foliação magmática bem 

marcada, leucossomas in situ, texturas migmatíticas, enclaves máficos orientados paralelos à 

foliação magmática, quartzos intersticiais, filmes de melt, cristais com formas subédricas a 

euédricas e escassas evidências de intensa deformação intracristalina), sugerem que a crosta 

anatética atingiu valores críticos de volume de magma (RCMP, rheological critical melt 

percentage), no mínimo 30%, tal como é esperado para crostas orogênicas reologicamente 

enfraquecidas. Semelhante volume de melt é compatível com a fusão parcial de rochas 

metassedimentares peraluminosas, com composição mineralógica similar àquela esperada para as 

rochas fontes dos anatexitos (p. ex., metassedimento composto por cord+K-felds+qtz+sill), em 

temperaturas mínimas de 700C (White et al., 2003; MacRae and Nesbit, 1980). 

Elevadas quantidades de magma indicam que a crosta migmatítica da porção leste da Faixa 

Araçuaí era reologicamente pouco resistente à deformação, e seu comportamento tectônico 

provavelmente era mais similar ao comportamento de um magma do que de uma rocha 

completamente solidificada. Portanto, a extensa unidade anatética (~300 x 50-100 km) estudada 

pode ser considerada como uma crosta “fraca” análoga às Himalaiana e Andina. 

Estimativas de pressão obtidas através do geobarômetro GPBQ (granada-plagioclásio-biotita-

quartzo) nos kinzigitos migmatizados, sugerem que as mínimas pressões para o pico metamórfico 

estavam entre 650 e 700 MPa. Nesse sentido, é razoável supor que cerca de 20 a 25 km de crosta 

foi removido após o espessamento crustal, gerado a partir da convergência entre os continentes 

Sul-Americano e Africano. Considerando-se que a atual espessura crustal da Faixa Araçuaí é 

aproximadamente 32-41 km (Assumpção et al., 2013), pôde-se inferir que durante a orogênese a 

crosta alcançou pelo menos 60 km de espessura.  

Uma crosta espessa com uma geoterma alta ( 30C/km) e uma taxa de resfriamento lenta ( 

5C/My) (Petitgirad et al., 2009) resultou em uma ampla fusão parcial da crosta média a inferior, 

a qual reduziu a viscosidade das rochas para no mínimo 10
8
 Pa s. Uma camada com baixa 

viscosidade em uma crosta espessa pode desenvolver instabilidades gravitacionais, as quais, 

associadas à forças tectônicas, podem promover deformação através de channel flow. 
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3. Distribuição da deformação e fluxo crustal 

Os resultados obtidos a partir do mapeamento estrutural detalhado forneceram subsídios para 

avaliar a história deformacional registrada nos migmatitos do domínio anatético da Faixa 

Araçuaí. A correspondência entre polos de foliação de campo, k3 (polo da foliação magnética), e 

eixos cristalográficos dos principais minerais constituintes das rochas, mostra que a ASM é uma 

técnica eficaz para estudar a distribuição da deformação em rochas parcialmente fundidas. Em 

especial, as medidas de OPCs comprovam que a ASM surge, sobretudo, a partir da anisotropia 

cristalina de biotita e de inclusões em feldspatos. 

A correspondência entre os eixos-c de biotita e os polos de foliações sugere que a foliação 

magnética resulta, principalmente, da orientação preferencial desses eixos de biotita, orientados 

perpendicularmente ao plano de fluxo magmático. A rara correspondência entre os eixos “a” e 

“b” da biotita e k1 (lineação magnética), atesta a fraca anisotropia linear deste mineral, e implica 

em uma contribuição secundária de sua trama cristalográfica para a origem da lineação magnética 

nos anatexitos.  

A correlação entre os eixos-c de feldspatos (K-feldspato e andesina) e as orientações de k1 

ocorre devido a pequenas inclusões de ilmenita, que apresentam OPC similar a OPC dos seus 

minerais hospedeiros. A correspondência entre as orientações de k1 da ARA e de k1 da ASM 

mostra que, na escala do espécime, a anisotropia de minerais ferromagnéticos (principalmente 

hematita e magnetita) contribui para a origem da lineação magnética. Localizado sítio com k1 

bem definido e k2 e k3 distribuídos em uma guirlanda perpendicular a k1, o qual é orientado 

paralelo ao eixo-c da biotita, tal como é esperado para biotitas dispostas em uma zona de eixos, 

ressalta a contribuição secundária da trama cristalográfica desse mineral para a definição da 

lineação magnética. Sendo assim, a lineação magnética nos anatexitos provavelmente é o 

resultado de uma combinação de OPCs de feldspatos e suas inclusões de ilmenita, com biotitas 

dispostas em uma zona de eixos e, em menor proporção, com o alinhamento de minerais 

ferromagnéticos.  

Os anatexitos da porção leste da Faixa Araçuaí foram formados durante contemporânea 

deformação, metamorfismo e fusão parcial, no Neoproterozóico (Vauchez et. al., 2007). Estudos 

prévios sugerem que a Faixa Araçuaí se formou a partir da convergência E-W entre os 

continentes Africano e Sul-Americano, envolvendo a colisão entre os cratons São Francisco e 

Oeste Congo, durante a amalgamação do Gondwana Oeste (Trompette, 1994). Contudo, o padrão 



 

Capítulo VI – Conclusões e considerações finais 

 

G.C.G.Cavalcante                                                                                                              Tese de Doutorado 

 

109 

geométrico-cinemático complexo observado nos migmatitos é difícil de ser explicado 

considerando-se somente as forças relacionadas à convergência entre as referidas placas. Tal 

padrão sugere que a deformação crustal não é controlada somente por compressão horizontal e 

que fluxo dirigido por gravidade (gravity-driven flow), provavelmente contribui para o 

desenvolvimento dos padrões de trama, durante a deformação da crosta espessada. 

As foliações magnética e de campo são consistentemente sub-horizontais. Porém, localizadas 

foliações com direções NE-SW, E-W e NW-SE com ângulos de mergulhos intermediário a alto, 

são observadas, sobretudo na porção sul da área (regiões estruturais 2 e 3, capítulo 4). A lineação 

magnética, distribuída heterogeneamente, apresenta-se fortemente orientada na direção NW-SE 

no setor norte da área (região estrutural 1), e menos regularmente orientada na porção sul (regiões 

2 e 3; Fig. 7 Capítulo 4).  

A região 1 contêm 78% dos sítios que apresentam elipsoides de suscetibilidade magnética 

prolatos e um padrão de lineação dominantemente NW-SE, oblíquo a direção estrutural da Faixa 

Araçuaí (N-S). Essa concentração de elipsoides prolatos é provavelmente decorrente de um canal 

de fluxo vigoroso. A obliquidade pode ser atribuída a uma direção de escape tectônico, que se dá 

através da presença de um canal horizontal de fluxo magmático (channel flow).  

O setor 2 apresenta predominância de elipsoides oblatos, foliação magmática 

dominantemente subhorizontal e foliação magnética com relativa tendência a ser subhorizontal, 

porém exibindo ocasionalmente ângulos de mergulhos variáveis (30º a 89º), que definem 

foliações com direções NE-SW, WNW-ESE e NW-SE. A lineação magnética, embora dispersa, 

possui direção dominantemente E-W, e caimentos rasos (10º a 20º), sobretudo. A máxima 

concentração ocorre em 14º/253º.  Predomínio de fluxo na direção E-W é consistente com um 

regime de deformação dominado pela tectônica de convergência E-W, diferente daquele 

dominado por channel flow, inferido para o setor 1. Máxima concentração de lineações para 

Oeste indica movimentação de massa em direção ao Craton São Francisco. 

O setor 3 apresenta foliação magmática predominantemente subhorizontal com máxima 

densidade de polos em 74º/200º (plano N70ºW 16º/NE) e como no setor 2, dominam elipsoides 

oblatos. O bandamento gnaissico observado em kinzigitos migmatíticos possui direção NW-SE e 

mergulhos entre 20º a 55º para NE. A foliação magnética possui ângulos de mergulhos entre 10º 

e 85º e três direções principais: E-W, NE-SW e NW-SE. A lineação magnética, relativamente 

dispersa, apresenta caimentos entre 01º e 70º dominantemente para Norte. Esta variação no 
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padrão das tramas magnéticas reflete um regime de deformação dominado pela tectônica 

convergente, tal como ocorre na região 2, porém, ao contrário dessa última, com transporte de 

fluxo dominantemente paralelo ao orógeno. Fluxo paralelo ao orógeno associado à foliações 

variando de subhorizontal a subvertical foi também observado no domínio Central (Mondou et. 

al., 2012) e na terminação norte da Faixa Araçuaí (Uhlein et al., 1998). Isto sugere que, em escala 

regional, a Faixa Araçuaí apresenta duas direções principais de transporte de fluxo: W, paralelo à 

direção de convergência, e N, paralelo ao orógeno.  

A concentração de elipsoides oblatos em ambas as regiões (2 e 3) indica a predominância de 

uma trama planar, portanto, presença de um canal de fluxo magmático (channel flow), tal como 

aquele sugerido para a região 1, é pouco provável.  

O padrão anastomosado caracterizado, sobretudo, pela trajetória da lineação magnética, 

reflete uma continuidade estrutural entre os diferentes setores previamente definidos (Figura 6.1). 

De norte para sul a direção de fluxo passa progressivamente de NW-SE para N-S, no extremo 

leste da área, à E-W na porção central. Variações locais nos ângulos de mergulhos das foliações 

provavelmente representam pequenas dobras ou ondulações dos planos de foliação magmática. 

Tal padrão, associado às evidências de fusão parcial em meso- e micro-escala, as quais suportam 

a idéia de que por toda a área estudada a deformação ocorreu quando as rochas estavam 

incompletamente cristalizadas, indica que as várias tramas reveladas pelas medidas de ASM 

foram formadas durante um único evento de deformação. Os diferentes padrões de tramas entre 

as distintas regiões, e a dominância de elipsoides prolatos na região 1, e de elipsoides oblatos nas 

regiões 2 e 3, refletem  uma variação longitudinal no regime de deformação. Tal variação é 

consequência, sobretudo, de um campo de deformação que ocorre sobre rochas com baixa 

resistência mecânica. Nesse sentido, considerando-se que grandes volumes de magma gerados 

durante a orogênese torna a crosta média reologicamente fraca e, portanto, incapaz de suportar o 

peso das crosta rígida sobreposta, forças gravitacionais, devido a carga topográfica e variações 

laterais, promove, juntamente com forças tectônicas, um complexo padrão de deformação 3D que 

é sintetizado na figura 6.2.  
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Figura 6.1. A) Reconstituição esquemática  das posições da América do Sul e da África antes da abertura do Oceano Atlântico (Vauchez et al., 2007). O retângulo destaca 

uma parte da Faixa Araçuaí, na qual o extremo leste representa a localização da Figura B. B) Mapa estrutural da área estudada (legenda é detalhadamente explicada na 

Figura 7, capítulo 4) ressaltando, através das linhas tracejadas, a complexa trajetória de fluxo registrada nos migmatitos. A direita o padrão da foliação e à esquerda o padrão 

da lineação. 
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Figura 6.2.  a) Blocos diagramas ilustrando o modelo conceitual de Vanderhaeghe & Tessier (2001) para a formação 

de uma camada migmatítica reologicamente enfraquecida e fluxos de canais (gravity-driven channel flow) durante 

uma orogênese. As setas E-W são adaptadas para este trabalho e representam a direção de convergência entre as 

placas Sul-Americana e Africana. No primeiro estágio ocorre o espessamento crustal devido a colisão continental. O 

segundo estágio é marcado pelo colapso gravitacional, espalhamento da crosta dúctil parcialmente fundida e de baixa 

viscosidade, e pelo ajuste da topografia. No terceiro estágio o colapso gravitacional é expresso por falhas normais, 

ocorre deslizamento lateral das unidades crustais superiores e ascensão da crosta parcialmente fundida.  

B) Bloco diagrama ilustrando o padrão de trama registrado nos migmatitos do domínio anatético considerando-se um 

campo de deformação que envolve forças gravitacionais (Gravity-driven flow; conforme modelo conceitual de 

Vanderharghe & Tessier, 2001), expresso, sobretudo, na porção norte da área (região estrutural 1) através de 

lineações fortemente orientadas na direção NW-SE, e forças tectônicas (collision-driven flow), dominantes na porção 

sul (regiões estruturais 2 e 3). 
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