UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

ANALISE GEOMÉTRICA E CINEMATICA DOS
METASSEDIMENTOS DA KLIPPE DE IJACI,

SUL DE MINAS GERAIS

Nolan Maia Dehler

Orientador: Prof. Dr. Rômulo Machado

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Programa de Pós-Graduação em GeoqrlÍmica e Geotectônica

SÃO PAULO
1996

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

ANALISE GEOMÉTRICA E CINEMATICA DOS
METASSEDIMENTOS DA KLIPPE DE IJACI,

SUL DE MINAS GERAIS

Nolan Maia Dehler

Orientador: Prof. Dr. Rômulo Machado

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

COMISSÃO JULGADORA
nomE

'esidente:

nônu I t-, Machadcr

raminadores:

Luiz Sergio Amarante Simotrs
Georg Robert Sadowski

SÃO PAULO
1996

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEDALUS-Acervo-lGC
I

Iilil

ililt

ililt ilil ililt ilil

ilil ililt lltil ]ilt ililt ilt ll]

30900005528

ANALISE GEOMÉTRICA E CINEMATICA DOS
METASSEDIMENTOS DA KLIPPE DE IJACI,
SUL DE MINAS GERAIS

Nolan Maia Dehler

Orientador: Prof. Dr. Rômulo Machado

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Programa de Pós-Graduação em Geoqufmica

e Geotectônica

i

**I*Éfi" tt*""lt

INDICE

pg

AG RAD EC I M ENT O5..........

I

RESUMO
A8STRACT..............

t,
tv

1) TNTRODUÇAO...

1

2) JUSTTFTCATTVA E OBJETrVOS.........

1

3) MATERTAIS E nnÉronos...............

)

4)

LocAlrzaÇÃo

s) ASrECToS

E

Ac8SSos...............

FrsrocnÁrrcos

E

..............

cnoMonrolócrcos.....

s.r) cLrMA E vEGEraÇÃo...

6)

4
6

s.2) HTDROGRAFTA
s.3) GEOMORFOLOGIA..........

6
6
7

coNcnrros sÁsrcos

I

6.1) STMETRTA E TrPO DE FLUXO..............
6.2) TNDTcADoRES crxnvrÁucos E TNDTcADoRES DE sENTrDo DE

I

CISALHAMENTO..
z) EvoLUÇAo Dos coNHEcrMENTos

9

cnolócrcos

DA RncrÃo.............

proNnrRos E UMA EvoLUÇÃo u¿,s
puBl-rcAÇons soBRE A GEOLOGTA DA nncrno.
7.2) GEoLocIA REGIoNAL Do BoRDo sur, Do cnÁroN uo sÂ,o

15

7.1) TRABALHoS

FRANCISCO...........

72')3,"'ilÏ'f,åiTåå:)"ï:::li"i::::::.ï'.:::::.
7
7

.2.r.r) EMBASAMENTO..
.2.r.2.) COBERTURA METASSEDrMENTAR..............

7.2.2) DEFORMAÇAO E METAMORFTSMO DOS METASSEDTMEN
TOS E SEU EMBASAMENTO...........

15

l6
l6
T6
18

2l

7

.2.s.) MODELOS GEOTECTONrCOS...............

.2.3.r\ TNTRoDUÇÃo.:......
7.2.s.2) A FAIXA BRASTLTA
7.2.3.3) A crrNHA DE GUAxupÉ.........
7.2.3.4.) vBncÊNCrA DA cUNHA DE GUAxupÉ.........
7.2.s.5.) A FAIXA RTBEIRA E ,{LTO RrO GR4ND8.........
7 .2.s.6) orscuss,Ão..............

7

8) GEOLOGTA LOCAL...........

r.r¡

mriroouÇÃo

24
25
28
28
30
33
35

.................

35
'35

s.2.1) uouÍNro LTToESTRUTURAL qo EMBASAMENTo..
8.2.2) DOMTNTO DA COBERTURA METASSEDIMENTAR..............

35
37

8.2) UNIDADES DE MAPEAMENTO

a.s¡

8.2.2.1) UNTDADE un uÁnvroRns cnlcÍrrcos.........
8.2.2.2.) UNTDADE DE FrLrrOS E QUARTZITOS
INTERE STRATIFICADOS......

37

nNÁr,rsr cÉovrÉrnrcl E crNnMÁrrca DAS ESTRUTURAS.

4t

TNTRoDUÇÃo........
0.3.2) ESTRUTURAS No uouÍNro LTToESTRUTURAL Do
EMBASAMENTO
s.3. 1)

s.3.2.1)rolnçÃorpcrÔNIcAPRIcINPAL(S*l).....

8.3.2.2) ESTRUTURAS POSTERIORES A FOLrAÇAO pRrNCrpAL.......
8.3.3) ESTRUTURAS NA COBERTURA METASSEDTMENTAR......

39

4l
43

43

44
45

s.3.3.1) ESTRUTURAS DA FASE DE DEFOnnnaçLO PRINCIPAL
(D")..........

45

8.3.3.1.1) Foliação Tectônica Principal nas rochas da Cobertura
Metassedimentar (S,) - Morfologia.........

45

8.3.3.1.1.1) Lineações...
8.3.3.1.1.1.1) Lineação de estiramento mineral...
8.3.3.1.1.2) Cinemática da foliação tectônica principal (S.).
8.3.3.1.1.2.1) Foliações S-C

47
47
48
49

8.3.3.1.1.3) Atgumas características geométricas da foliação

54

principal..
S.33.f .2.) Dobras associadas à geração da Foliação Principat (F.)...........

50

8.3.3. 1.2. 1) Estilo e estruturas associadas...............

5ó

S.3.3.1.2.2) Dobras em bainha : caracterização geométrica e
cinemática
8.3.3.1.2.3) Cinemática e orientação das dobras...............

58
62

8.3.3.1.3) Discussão e Conclusões..........
8.3.3.2.) DOBRAS TARDIAS
8.3.3.2.1)
8.3.3.2.2)
8.3.3.2.3)
8.3.3.2.4)

Introdução
Dobras com traço axial na direção E-W
Dobras com traço axial na direção N-S

ó5
68
68

Conclusões e Discussões

69
72
73

8.3.3.3) BANDAS DE CrSALHAMENTO..............

75

8.3.3.3.1) Conclusões e Discussões............
8.3.3.3.2) Crenulações : Alguns aspectos.
8.3.3.4) ZONAS DE CTSALHAMENTO TARDI4S............

77
80
83

8.3.3.4.1) Z,onas de Cisalhamento de direção geral NNE.........
8,3.3.4.2) Znnas de Cisalhamento de direção geral E - \il.......
8.3.3.4.3) Conclusões e Discussões............

83

8.4) METAMORFTSMO DAS ROCHAS METASSEDIMENTARES.

88

ASPECTOS GERArS....
s.4.2) MTCROTECTôNrCA
8.4.3) CONCLUSOES...
8.4. 1)

8.s) MICROETRUTURAS..
8.s.1) MTCROESTRUTURAS NA UNTDADE DOS MÁRTVTORES.
8.s.1.1) ASPECTOS GERATS
s.s. 1.2) TNDICADORES CINEMÁTrCOS.......

84
86

88
89
90
91
91
91

9t

8.s.2) MTCROESTRUTURAS NA T]NIDADE DE FILITOS E

QUARTZITOS INTEREST RATIFICADOS.
8.s.2.1) ASPECTOS GERAIS...

92
92

93

8.s.2.2) TNDICADORES CrNEMATICOS........

95

e) coNSTDERAÇOES FINAIS...............
e.1) DEFORMAÇÃO NA COBERTURA x DEFORMAÇAO NO

EMBASAMENTO..
e.2) ESTRUTURAÇÃo pnruclpAl,, slrunÇno cnorncroNlcn n
nrpórnsns rARA A FoRMAÇÃo DAS DoBRAS E - w...........
9.3)

EVoLUçÃo

cnolóclcA

95
96

E ESTRUTURAL DA coBERTURA METASSE
98

DrMENTAR..............
10)

coRRELaçÃo RnGIoNaL..............

100
103

11) BTBLIOGRAFTA

rNDrcE DE TLUSTRAçOES

Figura 0l - Localizaçäo e acessos à área mapeada. A figura mostra também a
articulação da folha topográfica Lavras.
Figura 02- Tipos de fluxo e deformação progressiva. Mod. de Hanmer & Passchier,
1992.

Figura 03- Estrutura de rolamento ideal e sistemas de porfiroclastos do tipo o e

I

ô

com assimetria indicando movimento sinistral.

11

Figura 04- Assimetria das estruturas de rolamento e de dobras assimétricas,
indicativas de cisalhamento dextral e sinistral.

11

e sua relação

Figura 05- Pares de foliações S-C e bandas de cisalhamento,
geométrica com as paredes da zona de cisalhamento.
Figura 06- Desenvolvimento de clivagens de crenulaçäo extensionais e reversas.
Figura 07- A Faixa Alto Rio Grande no limite sul do Cráton do São Francisco, e seu
embasamento.
Figura 08- Principais elementos tectônicos da Faixa Alto Rio Grande. Os vetores
cinemáticos associados a um mesmo evento são praticamente perpendiculares. Os
Ciclos deposicionais são aqui individualizados.
Figura 09- Estruturação da Faixa Brasilia, com indicação do vetor cinemático
principal.
Figura 10- Arcabouço Tectônico do limite sul do Cráton do São Francisco e a
Cunha de Guaxupé.
Perfil Geotransversal perpendicular à estruturação da Faixa Ribeira,
Figura
mostrando a interpretaçäo baseada na tectônica transpressiva.
Figura 12- Diagrama QAP para algumas das rochas ortognáissicas do

ll-

13
14
20

23
26

29
32
37

emþasamento.
Figura 13- Difratograma de Rx para os mármores.
Figura 14- Tabela mostrando a análise química dos mármores da área estudada.
Figura 15- Domínios estruturais individualizados na Cobertura Metassedimentar. A
atitude da foliação tectônica principal nestes domínios
mostrada por
estereogramas.
Figura 16- Projeção estereográfica dos pólos da foliação tectônica principal do
domínio litoestrutural do embasamento.
Figura 17- Projeção estereográfica das zonas de cisalhamento rúpteis do
embasamento. O sentido de movimento é mostrado.
Figura l8- Projeção estereográfica dos pólos da foliação tectônica principal do
domínio litoestrutural da cobertura metassedimentar.
Figura l9- Projeçäo estereográfica da lineação de estiramento mineral do domínio
da cobertura metassedimentar.
Figura 20a, b, c, d, e- Desenhos de caderneta de pares de foliações S-C, com
estereogramas indicando a cinemática associada.
Figura 21a, b, G, d- Scan-foto de pares de foliações S-C, em seções oblíquas ao
plano XZdo elipsóide de deformação regional, indicando movimentação dextral.
Figura 22- Scan-foto de afloramento mostrando o truncamento da foliação principal
por superfícies de empurrão e dobras intrafoliais.
Figura 23- Scan-foto de dobras assimétricas com vergência para NNE e para N,
associadas à superfícies de empurräo.
Figura 24- Desenhos de caderneta mostrando dobras apertadas e com flancos
rompidos, associadas à superfícies de empurräo.
Figura 26a, b, c- Scan-foto de dobras acilíndricas assimétricas, com vergência para
NE, e de dobras em bainha.
Figura 26- Classificação de Williams & Chapman (1979), para as dobras
acilíndricas de um afloramento da área.
Figura 27- Projeçäo estereográfica dos eixos das dobras associadas à geração da
foliação principal ( Fn ).
Figura 28a, b- Scan-foto de dobras assimétricas com vergência para NNE.
Figura 29- lnterpretação cinemática segundo Hansen (1971), da distribuição dos
eixos Fn em projeção estereográfica.
Figura 30- Projeção estereográfica composta, mostrando
melhor plano de
cisalhamento e a lineação de estiramento mineral, indicando uma deformação no
esquema de rampa fl,ontal.
Figura 3l- Seção estratigráfica esquemática do domínio estrutural I da cobertura
metassedimentar, mostrando a interpretação cinemática da seção.
Figura 32- Estereograma dos pólos da foliação tectônica principal da cobertura,
com interpretaçäo da variação, como devida à dobras tardias.
Figura 33- Estereograma dos eixos das dobras tardias no domínio da cobertura.
Figura 34- Projeção estereográfica dos pólos da foliação de crenulação observada
nas charneiras das dobras E-W.
Figura 35- Estereogramas dos pólos da foliação tectônica principal nos domínios
estruturais I e ll da cobertura metassedimentar.
Figura 36- Estereograma de afloramentos do domínio estrutural ll da cobertura.

é

o

38
39

42

44
45
47
48
49-50-51
52-53
55,

57
58

59-60

6t
62
63

64

65
67
68
69
70
71

72

Figura 37- Estereogramas dos pólos das bandas de cisalhamento extensionais
totais da cobertura metassedimentar.
Figura 38- Estereograma dos pólos das bandas de cisalhamento extensionais do
domínio estrutural l.
Figura 39- Estereograma dos pólos das bandas de cisalhamento extensionais do
domínio estrutural ll.
Figura 40- Estereogramas das atitudes das foliaçöes extensionais no flanco da
sinforma da Serra do Jaci. A figura mostra também o estereograma obtido pelo
desdobramento desta estrutura, das atitudes das superfícies extensionais.
Figura 41- Estereograma dos pólos da foliação principal e das superfícies
extensionais no flanco da sinforma da Serra do Jaci.
Figura 42- Projeção estereográfica das lineações de crenulação da cobertura
metassedimentar.
Figura 43-Zona de cisalhamento dúctil-rúptil de direção NNE.
Figura 44- Desenho de caderneta de zona de cisalhamento de direçäo E-W.
Figura 45- A área estudada no contexto geológico regional do limite sul do Cráton
do São Francisco.

FOTOMICROGRAFIAS

1e2

3e4
5eG

7e8
9e10
11e12
13e14
15e16

ANEXO I- MAPA DE PONTOS
ANEXO II. MAPA GEOLÓGICO
ANEXO III. MAPA ESTRUTURAL

75
76
77

78
80

8l
84
85

102

ll8
119
120
121
122
123
124
125
126

AGRADECIMENTOS

Agradeço sinceramenfe aos funcionários do IG-tlSP, Samuca, Gøtão e Jaíme,
pelo øuxíIìo prestado em diversas etøpas dos trabalhos laborøtoriais. Agradeço também à
Cia. Santa Helena de Mínerøçäo, pelo fornecimento døs andlíses químicas.
Às funcíontírìas do setor de computaçäo gráJïca, Rìta e Mdrcia, pela confecção
e perJis, meu muíto obrìgødo!

dos mapas

Aos colegas, ølunos de graduação do IG-USP, Jorge Ramón (Mìguelito),
Ubirøtan (Paquita) e Renato (Nínguém) pela companhìa no campo, e especialmente a
Mateus (Kúfroxo), nõo só pela companhía no campo, mas tømbém pelo companheirismo
e discussões, presentes no decorrer de todo o trøbalho. Valeu møno véìo!
Agrødeço aos professores Luís Sérg¡o Amarøntes Simões e Mørio da Costø
Campos Neto, pelas correções, melhorías e sugestões construtívas, øpresentødas ao
trabølho.

Ao Prof, Dr. Rômulo Machado, amigo e orientador, pela orìentação constunte em
todøs as etapas do trabalho, pelo proJïssionalísmo exemplar e também pelo entusìøsmo
nø dßcussão das dìversas ìdéìøs, muìto obrígado!

À mìnha esposa Heloísa, tudo que eu aqui escrevesse para agradecê-lø sería
pouco. Seria necessórío escrevet am novo volume que aindø sim conterìa muitas
lacunas. Obrigado pela ajuda desde o ìnícìo até oJim deste trabalho!! Obrígødo também
pelaforça nos momentos maìs dificeìs!
Agradeço øo CNPq e à FAPESP, ptocesso 93/4527-I pelo suporteJínanceíro para
a realízaçõo deste trabolho,

RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido na região de Ijaci, sul do estado de
Minas Gerais, enfatizando a análise estrutural ( geométrica e cinemática ) e
microtectônica, de rochas metassedimentares correlacionáveis ao Grupo São
João Del Rei, na região. Para tanto realizou-se mapeamento geológicoestrutural na escala de detalhe (1:25000).

Foram separados dois domínios litoestruturais na érea estudada: o
domínio do embasamento, composto por ortognaisses graníticos a
granodioríticos com graus variados de gnaissificação, caracterizado por urna
foliação tectônica de direção E-W e mergulhos íngremes para sul ou para norte;
e o domínio da cobertura metassedimentar, composta por mármores na base,
com intercalações de níveis ou lentes de rochas metapelíticas, e, no topo, por
uma sequência estratificada de quartzitos micáceos e muscovita-clorita filitos,
localmente grafitosos. A pirita está presente como porfiroblastos por toda e
sequência metassedimentar, e os máÍnores são localmente ricos em FIzS. A
cobertura metassedimentar é caracterizadapor uma foliação tectônica principal,
com caimento suave, predominantemente para sul.

Associados à foliação principal ocone uma lineação de estiramentomineral de mergulho ( dip ), ou levemente oblíqua, e indicadores cinemáticos,
como pares de foliações S-C, dobras consistentemente assimétricas e dobras
em bainha, indicando conjuntamente um transporte tectônico para NNW. A
presença destas estruturas demonstra a nattxeza não-coaxial da deformação
cisalhante, associada à geração da foliação principal. A ausência deste estilo
estrutural nas rochas do embasamento, juntamente com a diferença de
ductibilidade entre os dois domínios litoestruturais e as estruturas acima
descritas, sugere uma aloctonia das rochas da cobertura. A paragênese das
foliações S-C, constituída por muscovita + clorita + biotita * quartzo nos
metapelitos, indicam que ambas as foliações foram originadas sob as mesmas
condições de P e T, características do facies xisto-verdq zona da biotita.
Num estágio tardio, mas ainda associado à fase de deformação principal,
desenvolveram-se dobras assimétricas, com vergência para norte e eixos de
direção E-W e WSW-ENE, e provavelmente planos de cisalhamento rúpteis,
subparalelos à foliação principal, associados ao crescimento de fibras,
indicando mesrna vergência da tectônica dúctil.

lll

Posteriormente ao desenvolvimento das dobras E-W, houve a instalação
de planos de cisalhamento discretos ( shear hands ), com assimetria indicando
uma movimentação extensional. Estes planos, assim como as demais estrufuras
previamente formadas, foram afetadas por dobras suaves, com eixos na direção
N-S, e com mergulhos suaves para sul. Outras estruturas, provavelmente as
mais jovens encontradas na area estudada, são zonas de cisalhamento rupteisdúcteis, nas direções E-W e NNE, associadas à reativações de direções
estruturais mais antigas, presentes nas rochas do embasamento. Estas estruturas
provavelmente tiveram uma importância firndamental na preservação dos
metassedimentos estudados

A

fase de deformação principal observada nas rochas da cobefiura, não
envolveu as rochas do embasamento, sugerindo que as rochas da cobertura
tenham sofrido uma deformação do tipo epidérmica ( thinn skin ),localizando
assim a região, do ponto de vista geotectônico, na zona externa do orógeno,
cuja parte mais interna estaria a sul.

ABSTRACT

The present work was undertaken in the Ijaci region, southem Minas
Gerais state, and involved geological maping, emphasizng geometric and
kinematic analysis of the structures in the meta-sedimentary cover.

Two litostructural domains were distinguished: the basement

domain,
composed by granitic and granodioritic orthogneisses, with a steep plunging EW tectonic foliation; and the meta-sedimentary cover domain, composed by
marbles at the base, and pelites and quartzites at the top. The meta-sedimentary
cover is characterized by a sub-horizontal tectonic foliation, that plunges
gentlly to the south. In the plane of tectonic foliation of the metasediments, a
down plunge mineral-streching lineation was recognized with shear sense
indicators, such as S-C foliations planes, assymetrical folds and sheath folds,
that indicates top to NNW sense of shear. Microtectonic data suggest that the S
and C foliation planes formed at the same time, under greenschist metamorphic
conditions ( biotite zone ). This structural style is absent from in the basement
rocks. This fact and the ductility contrast between the two lithostructural
domains suggest a allocthonous character for the meta-sedimentary cover. In
the late stage of the compressive evolution, folds with sub-horizontal hinge
lines, plunging to the WSW direction were developed.

After the compressive evolution, conjugated assymetrical extensional
shear bands, with NE-SW general trend, and open folds, with hinge lines
plunging gently to the south were developed. Probably the youngest structures
observed in the cover are ductil-ruptil shear zones, subparallel to the old
structural trend of the basement domain.

Finally, it is concluded that the meta-sedimentary cover forms a klippe,
and that it was affected by thin-skin tectonics, with thrust movements vergent
to the foreland. Hence, the studied rocks may be localized in the extemal parts
of a orogen, with internal parts localized in the south.

1) TNTRODUÇÃO

O presente trabalho enfatizou a análise estrutural, e microtectônica das
rochas metassedimentares da área de ljaci, e srn integração com a geologia
regional da borda sul do Cráton do São Francisco. Para tanto, desenvolveu-se
trabalhos de mapeamento geológico-estrutural, com confecção de lâminas
delgadas orientadas ou não, e compilação bibliográfica sobre a geologia
regional, enfatizando os principais modelos geotectônicos propostos para a
evolução da ârea em questão, e também sobre o assunto central desta
dissertação.

Os domínios litoestruturais individualizados com o progresso dos
trabalhos de campo e de laboratório, são descritos em detalhe, com ênfase dada
à cobertura metassedimentar. São descritas as estruturas, tanto no aspecto
geométrico quanto cinemático, juntamente com a mineralogia das rochas, e,
principalmente, a relação temporal entre as paragêneses metamórficas e as
foliações (microtectônica).

Na análise estrutural, dedicação especial foi dada às estruturas geradas
durante a fase de deformação principal, como os pares de foliações S-C, dobras
assimétricas e dobras em bainha, e suas implicações na geologia local e
regional. Observando os critérios de superposição estrutural, tentou-se agrupar
as estruturas temporalmente afins, rnas considerando sempre o modelo de
de formaç ão pro gre s s iva.

Finalmente, tentou-se apresentar um modelo evolutivo coerente da érea
estudada, visando uma integração entre a geologia da área com a geologia
regional.

2)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O

presente trabalho tem por objetivo principal a análise estrutural,
geométrica e cinemática, e o estudo microtectôtti.o dos metassedimentos da
area de Ijaci. Paralelamente, objetivou-se, tambénr, integrar a área estudada no
contexto geológico regional.

2

Como justificativas para a realização deste trabalho, estavam o interesse

do autor, em desenvolver um trabalho envolvendo análise cinemática e
microtectônica, assim como a necessidade de se estudar uma área chave, do
ponto de vista regional, empregando-se metodologias menos correntemente
impregadas, no estudo geológico da região.

3) MATERTATS E MÉTODOS

Visando

o

alcance dos objetivos propostos, foram executadas

as

seguintes etapas

3.1) Pesquisa bibliográfica envolvendo (Ð zonas de

cisalhamento,
enfatizando os indicadores de sentido de movimento e dobras associadas, cujos
resultados são apresentados no capítulo de conhecimentos básicos, e (ii)
informações sobre a étrea em estudo e o seu contexto regional;

3.2) Fotointerpretação, visando a delimitação de domínios homogêneos.
Este procedimento foi adotado com intuito de se obter informações
preliminares sobre a geologia da area. As aerofotos utilizadas são em escala
1:30 000, em vôos realizados pela PROSPEC, em 1985;

3.3) Nos trabalhos de mapeamento, utilizou-se a ampliação da carta
topográfica Lawas ( SF-23-X-C-I-1) escala original 1:50000, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, para a escala 1:25000. Utilizou-se
também os materiais indispensáveis aos geólogos de campo, como caderneta,
bússola, martelo, lupa, etc...; o mapa final'será apresentado numa escala
distinta por necessidades impostas pelo uso de computadores;
3.4) Nos trabalhos de campo, foram efetuadas observações das litologias
e das estruturas, incluindo a obtenção de dados estruturais e coleta de amostras
orientadas ou não. Neste trabalho, foi dada ênfase à caracterização cinemática
das estruturas, assim como à superposição entre elas. Na análise cinemática
mesoscópica, procurou-se sempre obsen¡ar as estruturas em seções paralelas à
lineação e perpendiculares à foliação, na impossibilidade, procurou-se sempre
especificar a seção de observação;

3.5) Os trabalhos de laboratório, envolvendo as amostras
foram agrupados da seguinte forma:

coletadas,

J

a) Confecção de lâminas delgadas orientadas, com corte paralelo à
lineação de estiramento-mineral e perpendicular à foliação (corte
correspondente ao plano XZ do elipsóide de deformação ), visando obter
informações sobre os indicadores de rotação. As lâminas foram utilizadas
também com o intuito de se caractenzar as paragêneses metamórficas, com
base na identificação, e caractenzação das relações entre os minerais, assim
como a relação deformação

x metamorfi.smo;

b) Realização de difratogramas de Raios X, visando caract enzar o tipo
de carbonato que ocorre na unidade dos mármores, bem como identificar
mudanças c omp

o s ic

ionai s eventualmente existente s'

3.6) Os dados estruturais foram tratados em programas, como o
Quickplol e o Stereonet for windows, para tratamento automático de dados de
orientação, compatíveis com microcomputadores pessoais. Os resultados são
sempre apresentados em projeção estereográÊtca do hemisferio inferior ( rede
de Schmidt ). Os mapas e perfis foram confeccionados utilizando o programa

Acad,versão 12.0;

3.7) Interpretação e

integração dos dados, culminando com

apresentação dos resultados sob a forma de dissenação de mestrado;

a

4) LOCALTZ^Ç^O B ACESSOS

A área estudada se situa no Sul do estado de Minas Gerais, e está

compreendida em região pertencente aos municípios de Lawas, Ijaci e
Itumirim. A ëtrea está localizada na folha topográfica de Lawas ( SF-23-X-C-I1) do IBGE - 1975, em escala 1:50000, limitada pelos paralelos 21" 00, e
21"15'de latitude sul, e pelos meridianos 44" 45' e 45o 00, de longitude oeste.

O acesso à area pode ser feito a partir de São Paulo pela rodovia BR381 ( Rod. Fernão Dias ), pegando-se o entroncamento com a BR-265, até a
cidade de Lawas, de onde dirije-se para ljaci, distante cerca de 10 km a norte
de Lawas. Pelo Rio de Janeiro, o acesso é feito pela rodovia BR-040 ( RioBelo Horizonte ) até a cidade de Barbacena, de onde se pega a BR-265,
passando por São João del Rei, e seguindo depois até Lawas.

ÁFrrcurÀÇÃo oA
Snñt¡ô¡
do

J¡cuó

Slo
Añtoñiõ
do

Söo

Tiago

Ncpo

Nl¡¡

n{ccôo

fêno

Clrmo
do

It{mirim

Itutingr

)lchocir

N

-t
^{æ*mqreeih

Roð Fernåo I)¡å¡

.*

6G

sP

Juiz de Fora

.t

Ê'e¡ilenie lluùs.

Figura l- Localização e acessos à area mapeada. A figura mostra a¡nde e art¡culação
da folha topográfica Lâvras, e sua localização no estado de Minas Gerais, assim como a
localização da área estudadâ na carte topográfica.

s) ASPECTOS
s.1)

FTSTOGRÁFTCOS B GEOMORFOLóGrCOS

cLrMA

E VEGETAÇÃO

O clima que predomina na região sul do estado de Minas Gerais,
segundo Nimmer (1989), é o tropical mesotérmico brando. Este tipo climático
foi dividido pelo mesmo autor, segundo a distribuição pluviométrica, em
vários subtipos. A area estudada se éncontra na região abrangida pelo subtipo
semi-úmido, caracterizado pela presença de quatro a cinco meses sêcos.
Este subtipo climático compreende áreas no sul do estado de Minas
Gerais acima da cota de 900m, e tem temperatura média anual variando em
torno de 19 a l8o C. No verão, a média fica em torno de 20 a I BoC, enquanto
que no inverno, a média fica em torno de 15'C. Entretanto, são comuns no
inverno, temperaturas mínimas diárias em torno de OoC, o que torna o
fenômeno da geada muito comum.

O regime pluviométrico é típico de areas tropicais, com precipitações
máximas no verão e mínimas no inverno, sendo a média anual inferior a
l500mm.

Este regime pluviométrico, caracterizado pela inegularidade nas
precipitações, tem influência decisiva no tipo de vegetação encontrado na
ârea. Segundo Nimmer op.cit., a vegetação predominante é a do tþo cerrado,
com uma vegetação rasteira bem desenvolvida associada a pequenos
arbustos. Próximo aos cursos d'água, se desenvolve uma vegetação ciliar (
matas galerias ) bastante exuberante, confirmando a importante dependência
da vegetação com relação à disponibilidade de água, em regiões onde a
estiagem pode durar até cinco meses.
s.2) HTDROGRAFTA
Na a¡ea estudada se localiza a junção de três rios importantes do sul do
estado de Minas Gerais. O Rio Grande, o mais importante rio da região,
recebe a contribuição dos Rios das Mortes e Capivari. Esta região está
inserida na Bacia Hidrografica do Rio Paraná. Via de regra, o rio Grande
possui águas mais límpidas que seus tributários, denotando assim um
transporte menor de sedimentos èm rurp.trião. Fato digro de nota é potencial
hidrelétrico do Rio Grande, extensamente aproveitado na região. Segundo
informações de habitantes da área, o seu curso na altura da cidade de Ijaci,

l

constitui o último trecho até agora preservado, e brevemente deixará de sê-lo,
com a construção de uma nova ba:ragem na altura da cidade de Lawas.

Devido ao relevo relativamente plano da área em questão, os rios
principais, com exceção do rio das Mortes, têm um padrão meandrante. Esta
feição é especialmente desenvolvida no rio Capivari, que mostra uma série de
meandros abandonados, gerando pequenos charcos e lagos. O rio das Mortes,
na área em foco, tem uma maior energia, com águas relativamente turbulentas
e com muito sedimento em suspenção.

As

drenagens secundárias são geralmente de pequena extenção, e
mostram un padrão subdendrítico predominante. O controle no seu cgrso
parece ser dado principalmente pela geomorfologia local.

s.3) cEoMoRFoLOGTA

A area estudada

parece constituir uma região relativamente abatida,
visto que está restrita à zona de ocorrência de uma cobertura metasedimentar,
e que as cotas altimétricas observadas no interior da mesma são menores ou
semelhantes às observadas no domínio de seu embasamento.

A

geomorfologia da região aparentemente tem um forte controle
litológrco, estando as regiões mais baixas associadas à ocorrência dos
mármores, enquanto que a maior elevação relativa, a Serra do Jaci, se
enconta sustentada pela sequência estratificada de quartzitos e xistos. Um
controle estrutural também é sugerido, principalmente por dados de campo.
Falhas com uma importante componente normal de movimento, teriam sido
responsáveis pelo abatimento de toda a area, preservando consequentemente
os metassedimentos.

Feições carsticas são observadas no campo e em fotografias aéreas. No
campo foi observada uma pequena gruta, com aproximadamente 100 m de
extensão, estruturas tipo "chaminé", chegando a aproximadamente 80 cm de
diâmetro e 4 m de profundidade. Perfis em pedreiras mosham também intensa
dissolução em jrurtas. Em fotografias aéreas, feições de abatimento,
provaveknente pequenas dolinas são observadas. Embora haja indícios de
dissolução, e até mesmo grutas, a ánea não parece propícia à ocorrências de
grutas significativas, pois o nível estrutural da camada de mármore é muito
próximo ao nível de base local.

6) CONCETTOS BASTCOS

6.1) SIMETRIA E TrPO DE FLUXO

No estudo de indicadores

cinemáticos, o conceito de deformação
progressiva, em zonas de cisalhamento, e o tipo de fluxo envolvido no
desenvolvimento progressivo das estrufuras (deþrmation path), é de
fi.urdamental importância ( Hanmer & Passchier, 1990 ). Os mesmos autores
distinguem dois tipos de fluxo principais, eue constituem extremos: o
cisalhamento puro, onde a deformação é acumulada de forma irrotacional Qrure
shear), e o cisalhamento simples (simple shear), onde a deformação tem uma
componente rotacional. Um terceiro tipo, de caráter mais geral, pode ser
entendido como uma combinação entre os dois extremos. A fig 2 mostra estes
tipos de fluxo.
Oeformação finita
Ciselhemento puro

Fluro inst¡ntâneo

r"ã"."""ffiT,@.
Cisalhamcnto gcral

+
.-.\
ç
+

Cis¡lh¡mento s¡nrp¡Êg

irrÏ:.'ffií'dF"

-s.

!ç-

It

Figura 2 - Tipos de lluxo e deformação progressiva. Ho cisalhamento puro
a deformação é acumulada de
forma irrotacional, ao contrário
do cisalhamento simples. Mod.
de Hanmer & Passchier, 1990.

choukroune et. al. (1987), tendo como base, principalmente, o
cisalhamento puro e o cisalhamento simples, assinalam que as estruturas ou
microestruturas, formadas segundo estes regimes de fltxo, são
predominantemente simétricas ou assimétricas, respectivamente,
independentemente da escala de observação. Segundo estes autores, a
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assimetria, característica da deformação não coaxial, é a que fornece o sentido
de cisalhamento durante esta condição de deformação.

6.2) TNDTCADORES CrNErvrÁrlCOS E TNDTCADORES DE

SENTIDO DE CISALHAMENTO
Indicadores cinemáticos são estruturas que possibilitam ao geólogo,
extrair inferências seguras sobre o flrxo, durante a deformação progressiva (
Hanmer & Passchier, 1990 ). Para estes autores, os indicadores de sentido de
cisalhamento coTrespondem a um subtipo de indicadores cinemáticos que
indicam o sentido de cisalhamento, em rochas que sofreram deformação não
coaúal progressiva.

Em diversos trabalhos de síntese, como Simpson

& Schmid (1983),

Simpson (1986), Hanmer & Passchier (1990), são descritas v¿irias estruturas,
que constituem critérios para inferência do sentido de cisalhamento em rochas
miloníticas. Neste capíhrlo, serão descritos apenas os aspectos principais de
algumas destas microestruturas.

A deflecção da foliação, ou outro tipo de marcador, eu€ entra nurna zona
de cisalhamento, tem sido também muito utilizado pelos geólogos como
indicador do sentido de cisalhamento. Segundo Passchier & Trouw (1994), e
Hanmer & Passchier (1990), esta deflecção pode dar informações errôneas,
quando analisadas apenas em duas dimensões. Para se evitar ambiguidades, a
obseruação deve ser feita ou mrma seção paralela à direção de movimento, ou
nulna seção em alto ângulo com a intersecção da superficie defletida e a parede
dazona de cisalhamento (Hanmer & Passchier, op.cit.).

Algumas das microestruturas mais utilizadas pelos geólogos como
critério cinemático, são as inclusões relativamente rígidas, se comparadas à
matnz, como porfiroclastos com caudas assimétricas, som-bras de pressão e
porfiroblastos. O giro destes últimos, tem sido motivo de discussões, por parte
dos autores, pennanecendo a polêmica se são os porfiroblastos que giram (
Passchier e/. al., 1992 ), ou a matnz, ficando os porfiroblastos fixos com
relação às coordenadas geográficas ( Bell et. al.,1992).

Os porfiroclastos com caudas assimétricas, compostas do

mesmo
material que o porfiroclasto, são divididos, genericamente, em duas geometrias

distintas: porfiroclastos do

tþ

o', descritos por Simpson

&

Schmid (19s3),

l0

Simpson (1986) e Passchier & Simpson (1987), e porfiroclastos do tipo ô,
discutidos por Passchier & Simpson (op.cit.) (fig 3). os mesmos autores
discutem ainda porfiroclastos com geometria mais complexa. Van Den
Driessche & Brun (1987) discutem a formação das "estruturas de rolamento",
que seriam formadas em rochas miloníticas submetidas a deformações muito
intensas, com elevada taxa de deformação cisalhante. Estas microestruturas
seriam formadas de duas maneiras: recristalização dinâmica das bordas do
porfiroclasto rígido, sendo a cauda, portanto, formada do mesmo material que o
porfiroclasto; e giro de materiais mais competentes, com relação à matnz,
como por exemplo boudins. A assimetria destas microestruturas, em S ou Z,
indicariam um cisalhamento sinistral e dextral, respectivamente (fig. a)

Ainda segundo Passchier &. Simpson (1987),

a

formação dos

porfiroclastos do tipo o seria favorecida por uma taxa relativamente elevada de
recristalização, baixos valores de deformação finita, e uma forma
inequidimensional do porfiroclasto. A formação de porfiroclastos do tipo ô,

seria favorecida por baixas taxas de recristalização, altos valores

de

deformação finita, e por uma forma equidimensional do porfiroclasto.

Outro indicador de sentido de cisalhamento, considerado por Simpson
(1986), como um dos mais confiáveis, é o par de foliações S e C ( Bérthe et.al.,
1979) (fig 5). Esta estrutura é composta pela fotiação C, subparalela à borda da
zona de cisalhamento ( Bérthe et. al., 1979; Hanmer & Passchier, 1990), e pela
foliação S, oblíqua, que é perpendicular à direção de encurtamento,
representando assim o plano XY do elipsóide de deformação ( Hanmer &
Passchier, op. cit.). Segundo Lister &, snoke (1984), as foliações c
representam zonas discretas de deslocamento ou de intensa deformação
cisalhante. Lister & Snoke ( op.cit. ), subdividem as rochas miloníticas, onde
ocoffem estas duas foliações, em dois tipos: Tipo I, correspondente ao descrito
por Bérthe et. al., 1979; e Tipo II, onde a foliação C é formada por discretas
zonas de movimento, associadas a estruturas como peixes de mica ("mica
fish"), cuja assimetria também pode ser utilizada como indicador do sentido de
cisalhamento.
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foliação S, segundo os mesmos autores, é dada por alinhamentos
oblíquos de grãos minerais, principalmente de quartzo, nos domínios
intermediários às foliações C. Segundo Hanmer & Passchier ( op.cil.), estas
foliações diferem das clássicas foliações S, como descritas por Bérthe et. al.(
op.cit. ), pois não registram o giro do elipsóide de deformação finita, em
decorrência da vorticidade do fluxo ("strain insensitive Jàbrics"). Estas
estruturas, constituem indicadores do sentido de cisalhamento confiáveis,
principalmente para os últimos incrementos da deformação ( Simpson, 1986).

Outro indicador, semelhante às foliações S-C, são as bandas de
cisalhamento (White et. al., 1980), ou clivagens de crenulação extensionais,
descritas por Platt & Vissers (1980). Estes indicadores são, morfologicamente,
muito semelhantes aos pares de foliações S e C, anteriormente descritas,
diferindo das mesmas por serem oblíquas às paredes da zona de cisalhamento
fig. 5 )(Hanmer & Passchiet, op. cit.). Geralmente, um conjunto de bandas de
cisalhamento, sintético ao cisalhamento principal, é formado, podendo se
formar tambén¡ subordinadamente, um conjunto antitético (Ptatt & Vissers,
op.cit.). Estes autores inteqpretaram a presença de conjuntos conjugados, como
indicativos de um encurtamento coaxial posterior ao desenvolvimento da
foliação principal, enquanto eu€, a presença de um único conjunto, seria
indicativa de uma deformação não coaxial. Posteriormente, Platt (1984) e
Hamis & Cobbold (1984), interpreta.ram a presença de conjuntos conjugados de
bandas de cisalhamento, como resultado da partição da deformação, num
regime de deformação não coaxial. Mais recentemente, Dennis & Secor (1987)
descreveram as crenulações de movimento reverso, e crenulações de
movimento normal, de acordo com o ângulo entre a foliação principal, na zona
de cisalhamento, e a parede da mesm4 levando em conta o sentido de
movimento (fig 6).
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Figura 6- Pares de foliaçöes S-C o bendas de cisalhamonto extensionais
assimétricas. A foliação C, nos pares de foliações S-C ( A ), se desenvolve paralelamente à
parede da zona de cisalhamento. As bandas de cisalhamento extonsionais ( B se
),
desenvolvem obliquamente à parede da zona. Mod. de Hanmer & Passchier, (19g0).

Outro indicador, consagrado entre os geólogos, rnas com limitações
importantes, são as dobras . Hâ vënias situações em que a vergência das dobras
deve ser analisada com cuidado, sendo que, o uso destas estruturas como
indicadores do sentido de cisalhamento, deve ser realizado preferencialmente
com outras estruturas ( Simpson, 1986). Situações como assimetrias inversas,
segundo os flancos das dobras, dobras com eixos subparalelos à lineação de
estiramento mineral, ou flancos de dobras em bainha, de extensão regional,
podem levar a conclusões errôneas quanto ao sentido de cisalhamento (
Hanmer & Passchier, 1990 ). Fossen & Rikkelid (1990) sugerem que, secções
de dobras em bainha, subparalelas ao plano ZY do elipsóide de deformação,
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podem indicar o sentido de cisalhamento, quando se pode observar a relação de
adelgaçamento do flanco inverso e espessamento do flanco normal. Para
Hanmer & Passchier (1990), püã se deduzir com mais segurança, o sentido de
cisalhamento, as dobras devem apresentar uma assimetria sistemática regional.
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Figura 6 - Desenvolvimento de bandas de cisalhamento em funçåo da orientação relativa
entre o plano de cisalhamonto e da foliação interna, S. Em ( a ), onde a foliação S faz um
ângulo agudo na direção contrária ao sentido de movimento, as GCR se formam; Se esto
ângulo eponter no sentido de movimento, as GCE se formam; A deformação progressiva
tende a formar as CCE ( c ); Quando a foliação S é paralela ao plano de cisalhamento as
clivagens de crenulação não se formam. Mod. de Dennis & secor ( r9g7 ).

Uma série de outras estruturas, como sombras de

pressão,

orientação preferencial cristalogrâfica, veios, boudins, etc..., poden¡ tambén¡
ser utilizadas como indicadores de sentido de cisalhamento. O importante, para
Simpson & Schmid (1983), é que os dados referentes à cinemática, sejam

obtidos por um maior número possível

de indicadores de sentido

cisalhamento, pois assim se tem maior segurança na interpretação.

de
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7)

EVoLUÇAo Dos coNHECTMENToS cEor-ócrcos oa

nncrÃo

7.1)

TRABALHoS proNnrRos E UMA EVoLUÇÃo nas
DA REGrÃo

puBlrceçons soBRE A GEoLocrA

A região sul do estado de Minas Gerais, na porção que compreende o
limite sul do Cráton do São Francisco, tem sido objeto de esfudos geológicos,
desde o final do século passado. Os primeiros estudos foram de caráter local, e
específicos, visando principalmente o estudo de ocorrências minerais.
Posteriormente, vieram os estudos sistemáticos, com uma -preocupação
destinada ao entendimento da geologia regional. Os estudos regionais foram,
em parte, estimulados pela proximidade da área em questão, aos principais
centros de pesquisa do país, e, em parte tambérr¡ pela complexidade geológica
da região.

Os trabalhos pioneiros, realizados nos anedores da cidade de São João
del Rei, tiveram início no final do século passado, com Lombard (1g94) (apud

as ocorrências minerais da região.
Posteriormente, foram publicados outros trabalhos versando sobre a geologia
econômica da ërea em questão ( Rolfi I952a e b; Rolfl 1953; Souza, 1945;*
apud Valeriano, 1986). Os primeiros trabalhos de mapeamento foram
realizados por Bastos e Erichs en (1927) e Erichsen (1929) ( apud Trouw et. al.,
1986 ), ocasião em que foi formulado o primeiro esboço sobre a distribuição
das litologias na região, juntamente com um esquema estratigráfico.
Posteriormente seguiram-se os trabalhos de Guimarães (1931), Lamego (1938),
Leonardos (19a0) e Rolff(1951) ( apud Valeriano, 1986 ), oporrunidade em
que já eram disponíveis informações petrográficas e estruturais mais completas.
Uma revisão completa sobre a região de São João del Rei, pode ser encontrada
em Valeriano ( op. cit. ).
Valeriano, 1986), focalizando

Na década de 50, iniciou-se uma série de trabalhos

sistemáticos

desenvolvidos em regiões distintas, visando a elaboração de um quadro
regional mais detalhado. Assim, foram iniciados os primeiros estudos
sistemáticos na região do Quadrilátero Ferífero, através do convênio
IUGS/DNPM, chefiado pelo geólogo J.v.N. Dorr; na Serra do Mar
Fluminense, estes estudos foram liderados por G.F. Rosier, enquanto que, na
região sul do estado de Minas Gerais, eram conduzidos por H. Ebert. Com os
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trabalhos sistemáticos de Ebert, nas décadas de 50 e 60, abrangendo
principalmente o sul do estado de Minas Gerais e norte do estado do Rio de
Janeiro, traçou-se a base da geologia regional do limite sul do Cráton do São

"

Francisco. Dentre os principais artigos do último autor, pode-se destacar os de
Eberr (1955, l956aeb, r9il, l95g; l96g e l97r), onde foram.tuuoru¿or,

"t;
só um estudo da estratigrafia e tectônica da coberfura metassedimentar
Proterozóica e de seu embasamento, como também um modelo tectônico
regional, apontando inclusive problemas regionais, com os quais ainda

se

deparam os autores que atualmente trabalham na região.

No início da década de 80, foram retomadas as pesquisas na região por
uma equipe de geólogos liderados por R.A.J. Trouw, proftssor -da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estes trabalhos consistiram

principalmente de mapeamentos geológicos de detalhe e semidetalhe, que
objetivaram a realização de várias dissertações de mestrado. Os resultados
estão sintetizados em vários artigos publicados por Trouw et. al. ( 1980, lgç2,
1983, 1984 e 1986) e Trouw (1983). Informações mais detalhadas'e específicas
foram publicadas, paralelamente, na forma de dissertações de mestrado.
Os trabalhos sistemáticos citados acima, enriquecidos de muitos outros
trabalhos, desenvolvidos paralelamente ou não por diversos autores na região,
vieram constituir o incentivo e a base para o desenvolvimento de 1.rô',ra,
pesquisas na ënea em foco, resultando, assim, num consiclerável número de
publicações mais recentes.
7.2) GEOLOGIA REGIONAL DO BORDO SUL DO CRÁTON

DO SÃO F'RANCISCO
7

.2.I) DEFINIÇÃO OAS UNIDADES LITOESTRUTURAIS
E SUA ESTRATIGRAFIA
7.2.r.1) EMBASAMENTO

Genericamente, as rochas

da região têm sido separadas em
embasamento e cobertura metassedimentar. O embasamento é composto por
faixas metavulcano-sedimentares, ricas em rochas máficas e ultramáficas,
associadas a ortognaisses graníticos e granodioríticos e gnaisses bandados.
Ebert (1955), separa o "Arqueano" em duas Formações:
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- Formação Lafaiete - Composta por metassedimentos, rochas metabásicas,
itabiritos e gonditos. Esta formação seria mais nova que os granitos que cortam
a Formação Barbacena;

-Formação Barbacena - Composta por duas facies distintas:
a) Fácies Metabasítica: talco-xistos, clorita-xistos,
serpentinitos,etc.

b) Fácies Sedimentar: quartzitos, arcózios,
conglomerados, etc.

outra subdivisão é dada por Pires (1977), que englobou no Grupo
Barbacena tanto as rochas metavulcano-sedimentares, como os ortognaisses e
migmatitos associados.

Nesta região ocorrem, ainda, biotita-homblenda gnaisses bandados,
localmente migmatíticos, originalmente atribuídos à Série ou Grupo

Mantiqueira ( Ebert, 1955 ). Ebert (1958), denominou de gnaisse piedade, a um
conjunto de gnaisses finamente bandados, que afloram nas vizinhanças da
cidade de Piedade do Rio Grande.

Trabalhando na Folha Barbacena, Trouw et. al. (1986) distinguiram
v¿árias litologias que compõem o embasamento. A proposta adotada pelos
autores, apresenta a seguinte subdivisão:

A- Gnaisses bandados, localmente migmatíticos, com intercalações

de

anfibolito e homblenda gnaisses. subordinadamente, ocorrem
chamockitos. Esta associação, segundo estes autores, coffesponde ao
Grupo Mantiqueira de Ebert (1955), e, pelo menos, parte dos Gnaisses
Piedade de Ebert (1958);

B-

Mesma associação descrita acltma, com corpos ortognáissicos
granodiorítico e algumas faixas estreitas de sequência vulcanosedimentar;

C- Mesma associação descrita

em B, com grande incidência de corpos
ultamáficos encaixados nos gnaisses bandados.

D-

Ortognaisses granodioríticos e graníticos com meta-gabros e faixas
metawlcano-sedimentares subordinadas;

E- Nas serras

de Bonsucesso e Ibituruna afloram metassedimentos
atribuídos ao Grupo Minas;

O embasamento da borda sul do Cráton do São Francisco, segundo
diversos autores ( Teixeira, 1985; Trouw et. al.,l9g6; Heilbron et. al., tqsq.
Ribeiro er. al., 1990), tem uma história geológica complexa, de evolução

policíclica, eu€ remonta desde o Arqueano\proterõzóico Inferior..

Teixeira (1985) considera que o embasamento na região, é composto por
unidades arqueanas com acreção continental no Proterozóico Inferior. O autor
considera, também, euo os granodioritos e granitos, com grau variável de
gnaissificação, são as rochas mais jovens deste embasamento, com idades
variando entre 2300 e 1900 Ma.
7

.2.1.2) COBERTURA METASSEDTMENTAR

As rochas supracrustais que afloram no limite sul do Cráton do São
Francisco, adjacentes à cidade de São João del Rei, foram inicialmente
estudadas em detalhe por Ebert ( 1955, 1956a e b, 1957, 195g), e,
posteriormente, por Trouw et. at.( 1980, 1983, Igg4 e 19g6), Trouw (rôg¡),
Valeriano

(

1986), Noce

(

1987), dentre outros.

Com o progresso das pesquisas de H. Ebert na região, foram definidas
v¿árias unidades litoestratigráficas, as quais, na essência, têm sido mantidas
até
hoje, tendo sofrido apenas algumas redefinições. Houve definições de novas
unidades, como a do Grupo carrancas, proposto por Trouw ei. ot. ( 19s0
).
Porén¡ trabalhos subsequentes demonstraram a inconsistência regional desia
proposição, fazendo com que os autores voltassem às proposiçOes originais de
Ebert.

Ebert (1955), estudando a geologia nos aredores de São João del Rei,
definiu a seguinte estratigrafia, do topo para base:

5- Filitos Superiores - Composta por filitos argilosos;
4- Calcëtno Barroso - Corpos lentiformes de cálcario;
3- Grupo Carandaí - Sedimentos clásticos (conglomerados ou
grauvacas); sedimentos ritmicos ; definida originalmente
por Leonardos (19a0);
2- Filitos Inferiores- Composta por filitos arenosos;
1 - Quartzito TiradentesQuartzito micáceo, localmente conglomerático ;
Posteriormente, Ebert (1956 b) elaborou um novo esquema estratigráfico
para a área em questão, dividindo as rochas que considerou de idade NeoAlgonquiana, em três formações, separadas entre si por discordâncias, assim
denominadas:

-Superior- Filitos pretos

Fm. Prados
-Inferior- Meta-siltitos, grauvacas e filitos argilosos
-Superior- Calci-filitos e calcários
Fm. Carandaí-Inferior- Grauvacas,conglomerados e xistos listrados
-Sup- Quanzitos e conglomerados arcozianos
Fm.TiradentesMed-Metarcózios,metasiltitos e localmente calcario dolomítico
- lnf.- Quartzitos

EMBASAMENTO ARQUEANO
Ebert ( 1955, 1956a e b), considerou" ainda, que os metassedimentos da
então Série Andrelândia, seriam os coffespondentes mais metamórficos dos
sedimentos epizonais do Grupo São João del Rei, e estendeu esta correlação
até as partes mais internas da faixa, nos domínios da Série Paraíba. Ebert (1956
b) considerou os gnaisses da Série Paruha como sendo de idade também
Proterozóica, porém submetidos a um ambiente catazonal.

Valeriano (1936) e Trouw et. al. (1980), considerar am a estrarigrafia
proposta por Ebert (op. cit.) problemática, tanto nurna escala local ( Valeriano
op. cit.), quanto regional (Trouw et. al. op.cit.),levando os últimos autores a
introduzir o Grupo Carrancas, para metassedimentos com características
intermediárias entre os Grupos São João del Rei e Andrelândia. Além disso,
dividiram Grupo Carrancas em duas formações; na base a Formação São Tomé
das Letras, composta principalmente por quartzitos micáceos, e no topo a
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Formação Campestre, composta por uma intercalação de quartzitos e filitos
grafitosos. Posteriormente, os autores abandonaram esta denominação,
entendendo, portanto, que o recém criado Grupo Carrancas representava na
realidade, uma variação de facies dos Grupos São João del Rei e Andrelândia.

Até o final da década de oitenta, os trabalhos na região eram baseados
principalmente no empilhamento litológico. Posteriormente, a análise
sequencial, através do reconhecimento de discordâncias e individualização de
ciclos deposicionais, tomarou impulso, culminando com a síntese publicada por
Ribeiro et. al. (1990), onde os metassedimentos da região são agrupados em
quatro Ciclos deposicionais, descritos a seguir da base para o topo: Ciclos
Deposicionais Tiradentes, Lenheiro, Carandai e Andrelândia, separados por
discordâncias e depositados no intervalo entre os Eventos Termotectônicos
Uruaçuano (1400-1000 Ma) e Brasiliano (650-450 Ma). A figura 7 mostra a
distribuição das rochas metassedimentares, que compõe a Faixa Alto Rio
Grande ( Hasui & oliveira, In: Almeida &. Hasui, l9g4 ), na borda sul do
Cráton do São Francisco, assim como seu embasamento e demais unidades
litoestruturais.

FAIXA ALTO RIO ËFAiIDE
Cråton do Sio Francisco

O

F¡irr Ribci¡¡

Figura 7 - Distribuição dos metassedimen
tos que compöem a Faixa Âlto
Rio Grande no bordo sul do
Cráton do Säo Francisco. Âs dF
versas unidades litoestruturais
da regiäo são mostradas.
Modificado de Fuck et.al.,t g94.
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7.2.2) DEFORMAÇÃO E METAMORFISMO DOS
METASSEDIMENTOS E SEU EMBASAMENTO

As rochas descritas acima sofreram a ação, em algum momento de sua
história evolutiva, de eventos termo-tectônicos, que geraram deformação e
metamorfismo.

Ebert (1955), já indentificara nos metassedimentos, uma estrutgração
tectônica associada a empurões, formando uma estrutura imbricada, com
vergência para o "interior" ( Ebert, 1956a e b; 1958), em direção ao núcleo
mais antigo, Arqueano, eue constituiria o "vorland" das movimentações
orogenéticas ( Ebert, 1956 b ; 1958), ou "antepaís assíntico" ( Ebert, l96s ).
Identificou, também, urn aumento do grau metamórfico de norte para sul, em
direção à parte interna da faixa ( Ebert l956ae b; 1968).
Posteriormente, foram desenvolvidos vários trabalhos envolvendo análise
estrutural ( Trouw e/. al. 1980; 1982; 1983; 1984 e 1986; Trouw, 1983;
Ribeiro, 1983; Pacciullo, 1983; Dayan, l9B4; Dayan & Baptista Filho, I9B4;
Valeriano, 1986; Chrispirn, 1983; dentre outros ) e microtectônica ( Trouw e/.

al. 1983; Heilbron, 1985). Estes trabalhos identificaram

três fases

de

deformação que afetaram as rochas da coberfura, cujas características podem
ser resumidas da seguinte forma:
Foi responsável pela geração de uma clivagem , localmente@
charneiras de dobras Dz) , e falhas de empurrão , gerando estruturas imbricadas nos
metassedimentos ; ver Gonçalves, 1986;Noce, 1987;Trouw.et.a/. 1980, l9gz,l9g3:
Dz
Exceto em áreas onde D3 foi muito intens4 é a fase princþat na estruturaçao Oos
metassedimentos; gerou dobras assimétricas, geralmente de caráter recumbente,
associadas a runa foliação ( clivagem ardosiana ou de crenulação
), com eixos em
direções variadas (localmente gerando dobras em baínha); gerou também lineações
minerais , de estiramento e de intersecção, falhas de empurrão, etc...A vergência dos
movimentos não foi homogênea, e modelos envolvendo cisalhamento simples tem sido
propostos para esta fase; ver Trouw.et.a/. 1980, lgïz, 1983, 19g6; pacciulo, 19g3;
Ribeiro et.al.1990;
Dr

D3

Gerou dobras assimétricas abertas u isoclitrà

e lineações de crenulação. Estas dobras estão associadas a zonas de cisalhamento de
direção NE, sub-verticais, de movimentação dextral, que mais para sul, geram
importantes zonas de cisalhamento como a Zonø de Cisalhamento do Rio Paraíba do
Sul; ver Trouw et.a|.1980,1982,1983, l986; Heilbron, 1993;
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As feições relacionadas na tabela acima, são de caráter geral, ocorrendo
variações locais assinaladas em diversos trabalhos, dentre os quais podemos
citar Valeriano (1983), Ribeiro & Heilbron (1982), Almeida (1987), dentre
muitos outros.

O

metamorfismo que afetou as rochas supracrustais foi de pressão
intermediana(Trouw et.al.1980; Heilbron, 1985 ), aumentando de intensidade
para a direção sul ( Ebert, 1956; Trouw et.al., op.cit.). Estudos de
microtectônica sugerem que o auge metamórfico principal foi alcançado
durante a fase D2. com retro-metamorfismo sin a tardi D3 ( Trouw et. a\.1980;
Heilbron, 1985).

Varios autores têm assinalado o caráter progressivo entre as fases Dr e
(Trouw
D2
et. ol. L982; Ribeiro et.al. 1990; Heilbron, 1993). Ribeiro et.al.
(op.cit.) consideram o evento D1+D2 relacionado ao metamorfismo principal
M1, corrlo sendo de idade Uruaçuana (1400-l000Ma), assinalando também a
vergência heterogênea dos movimentos associados (fig.8). Consideram
tambén¡ que o evento deformacional D3 associado ao metamorfismo M2 , é de
idade Brasiliana ( 650-450 Ma). Uma evolução policíclica também foi proposta
por Heilbron et. al. (1989) e Campos Neto et. al. (1990). Como será discutido
abaixo, a questão policiclismo X monociclismo, assim como a estruturação em
três fases de deformação para as rochas metassedimentares da região, são
questões ainda muito discutíveis na literatura regional.
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Figura I - Principais elementos estruturais da Faixa Alto Rio Grande no bordo sul
do Cráton do São Francisco. As grandes setas mostram a direção de transporto tectônico
da fase Dl+D2 ( Ribeiro et. a1.,1990 ). As setas menores representam a lineação de
estiramento. Mod. de Ribeiro ef. al,, 1990.

Recentemente, vários autores têm sugerido uma evolução monocíclica
pata a região, propondo modelos evolutivos distintos. Heilbron et. al. (1994),

assinalam que toda a' evolução tectono-metamórfica teria ocorrido no
Brasiliano, inicialmente com uma compressão (D1+D2), responsável pela
estruturação da Faixa Ribeira ( Heilbron, lg93 ), que evoluiria para
transcorrências (D:), a partir do momento em que a deformação não pudesse
mais ser resolvida por empilhamento de escamas tectônicas. Heilbron et.al.
(1994) assinalam também a existência de uma fase Da, de carëúer distensivo.
Alternativamente, um modelo de tectônica transpressional tem sido
proposto para a evolução estrutural da Faixa Ribeira ( Machado & Endo , \993a
e b; Endo & Machado, 1993 ). Segundo os autores, importantes zonas de
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cisalhamento transcorrentes seriam as zonas focais da deformação, e
constituiriam urna zona divergente (megaestrutura em flôr positiva),
responsável pelos empurrões observados nas zonas mais externas e próximas
ao Cráton do São Francisco.
Segundo Teixeira (1985) e Ribeiro et.al (1990), o embasamento tem
idade
uma
mais antiga, tendo sido afetado por eventos termo-tectônicos mais
antigos. Trouw ef. al. ( 1986 ), considera que as rochas do embasamento
sofreram metamorfismos distintos. Os ortognaisses, segundo estes autores,
foram afetados por metamorfismo de grau forte, chegando localmente ao facies
granulito, enquanto que as faixas meta-vulcanosedimentares, sofrerám um
metamorfismo de grau fraco a médio, no facies xisto-verde a anfibolito.
7

.2.3)MODELOS GEOTECTOXTCOS
7.2.s.1) TNTRODUÇÃO

A

borda sul do Cráton do São Francisco constitui-se numa região

estruturalmente bastante complexa, onde se dá a junção entre a Faixa Brasília,
de idade brasiliana, direção aproximadamente NS e vergência para leste, eil
direção ao Cráton do São Francisco e a Faixa Alto Rio Grande, constituída por
rochas metassedimentares e metaígneas dos Grupos São João Del Rey e
Andrelândia. A Faixa Alto Rio Grande possui vergência complexa, com a
cinemática da movimentação tectônica ainda não resolvida. A articulação entre
estas faixas, e, consequentemente, o arcabouço geotectônico da região, não são
ainda bem conhecidos, devido à falta de informação disponível e também pela
divergência dos modelos tectônicos propostos pelos autores que trabalham na

região, sobre feições estruturais regionais, tais como

a

importância das

transcorrências na estruturação da Faixa Ribeira, assim como a cinemática da
Cunha de Guaxupé.

o

cráton do São Francisco, dimensionado por Almeida (1977,81),

representa uma entidade tectônica estável no Ciclo Brasiliano, circundada por
faixas móveis que se desenvolveram principalmente no Neoproterozóico, e cuja
estabilização final, segundo ( Fuck et.al., 1993 ), desempenhou importante
papel na aglutinação de parte do Gondwana.

Até a delimitação de Almeida ( op.cit. ), várias outras delimitações ou
reconhecimentos de uma área estável no final do Pré-Cambriano, utilizando
critérios distintos foram efetuadas por Guimarães (1951), Barbosa (1966),
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Cordani (1968), Almeida (1967, 69) (apud Alkmin, et. al. 1993). Eberr (196g),
ao discorrer sobre a vergência das Faixas Móveis no Sul de Minas Gerais
delimita um "antepaís assíntico", muito semelhante à delimitação de borda Sul
do Cráton do São Francisco feita por Almeida (1977), e já mostra um quadro
cinemático com vergência centrípeta em direção ao antepaís (Cráton do São
Francisco), defendido por muitos autores até recentemente.
Atualmente, com a aplicação dos conceitos de tectônica global aliados à
aquisição cada vez maior de novos dados, juntamente com a modelagem
experimental, vem aumentando a compreensão, por parte dos geólogos; dos
processos geodinâmicos responsáveis pelas amalgamações Neoproterozóicas
em torno do Cráton do São Francisco .
Sob esta ótica, o presente ítem tem por objetivo, discutir a articulação
entre as Faixas Brasília, Alto Rio Grande e a chamada Cmha de Guaxupé,
enfatizando os dados estruturais e metamórficos existentes na literatura
geológica da região
7.2.3.2) A

FAIXA BRASÍLrA

A Faixa Brasília, com uma extensão de aproximadamente 1000 km e
direção N-S, balisa a margem ocidental do Cráton do São Francisco. É
constituída, a grosso modo e predominantemente, por rochas
metassedimentares e metavulcânicas Neoproterozóicas, imbricadas de W para
E, em direção ao Cráton do São Francisco ( fig. 9 ).

& Valeriano (1990), estudando o extremo Sul da Faixa Brasília,
distinguiram três compartimentos tectônicos, imbricados de w para E,
Simões

separados por superficies de cavalgamento:

A

'onappe" Araxá-Canastra é constituída por um espesso pacote de
rochas metassedimentares com provável contribuição vulcânica. Este pacote
sofreu um metamorfismo do tipo inverso, iniciando na base com a facieJxistoverde (zona da biotita), chegando no topo até o facies anfibolito, com início
de anatexia. A foliação principat corresponde à uma segunda fase de
deformação, sendo gerada concomitantemente no auge do metamorfismo. Esta
foliação mergulha suavemente para wsw e contém uma lineação
minèraVestiramento indicadora de transporte tectônico de WNW para ESÊ (
fie. e ).
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FAI)G BRÂSíLIA

Figura

I -A Faixa

Brasília. Afigura mostra

a estruturação principal da faixa,

com suas unidades litoestrati gráficas
embricadas para Leste, em direção
ao Cráton do São Francisco.

0 50 100 150

A "nappe" sotoposta abrange a sequência metassedimentar de Carmo do
Rio Claro ( Heilbron et. al., 1987 e Valeriano et. al., 1989) e fatias de rochas
granito-gnáissicas do embasamento alóctone. O metamorfismo é baixo,
coffespondente à zona da clorita;

o

conjunto autóctone é constituído pelo G.upo Bambuí e seu
embasamento. A deformação no Grupo Bambuí é polanzada, diminuindo à
medida em que se aumenta a distância da faixa ( Fuck, et.al.,I9g4).

Os dados de campo, assim como a vergência dos compartimentos
favorecem a urna evolução monocíclica. Enhetanto, os dados geocronológicos
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publicados até então, levaram Simões &. Valeriano (1990) a propor turra
evolução em dois eventos orogênicos, muito embora não descartem, totalmente,
uma evolução monocíclica. Assim, as rochas Araxá-Canastra teriam sido
deformadas após um estágio de extensão, e a compressão seria retomada entre
700 e 600 M.a. ( Brasiliano). Os mesmos autores propõe uma subducção do
tipo A para oeste.
Outros autores, como Brod et. al. (1991) e Strieder & Nilson (1992),
trabalhando mais a norte, defendem uma oceanização da bacia, corir a
identificação de associações petrotectônicas de fundo oceânico.

De acordo com os dados geocronológicos disponíveis, Fuck e/. al.

(1994) consideram a Faixa Brasília como uma cadeia de dobras e empurrões
instalada na margem ocidental do Cráton do São Francisco. Sua evolução se
iniciaria com a instalação de um proceso de "rift" que se expandiria no
Neoproterozóico, levando à implantação de uma típica margem continental
passiva e à formação de litosfera oceânica. O fechamento desse oceano, com a
forma de subducção provavelmente inclinada para W, culminou com um
processo de colisão continental, envolvendo de um lado o Cráton do São
Francisco, e de outro, possivelmente o hipotético Cráton do Paraná, o Cráton
Amazônico, e o microcontinente representado pelo Maciço de Goiás, e outros
blocos crustais menores. Desta colisão teria resultado um complexo arranjo de
escarnas de empurrão vergentes püa o Cráton do São Francisco, cujo
empilhamento levou a fusões crustaiso traútzidas em rochas vulcânicas e
leucograníticas, também envolvidas na deformação. Estas rochas vulcânicas
felsicas estariam representadas pelo Grupo Maratá, e foram datadas por
Pimentel et. al. (1992), obtendo-se a idade de 794+10 M.a. pelo método UlPb
em zircão, e 69r M.a. pelo método Rb/Sr, sendo que esta ultima idade é
interpretada, pelos mesmos autores, como um provável rejuvenescimento
isotópico, relacionado com a intensa deformação e iecristalu:ação metamórfica
sofridas por estas rochas.
Fuck et. al. (op. cit. ) consideram então que a colisão, assim como o
metamorfismo e a deformação teriam ocorrido por volta de 800 M.a.,
antecedendo em cerca de 100 M.a. o clímax da orogênese Brasiliana em outras
áreas. Consideram, tambérn, a possibilidade de ter havido mais de um evento
de colisão, envolvendo choques de terrenos distintos.

7.2.3.3) A CUNHA DE GUAXUPÉ

A

chamada Cunha de Guaxupé é uma estrutura complexa, de forma
triangular,localizada na borda SW do Cráton do São Francisco, na junção entre
as Faixas Brasília e a Faixa Alto Rio Grande/Ribeira. A cunha é constituída
por terrenos arqueanos representados, entre outros, pelo complexo de
Silvanópolis, equivalente ao Grupo Barbacena ( Fiori et. al.,1978), e pela Zona
Granulítica de Machado ( Fiori e Choudhuri, 1979). Sobre o embasamento,
estão implantados os metassedimentos do Grupo Amparo, atribuídos ao Ciclo
Transamazônico (Wernick et. a1.,1976 ; Arfur et. al., 1979). No Ciclo
Brasiliano, os terrenos da cunha foram afetados por plutonismo granitóide,
localmente formando extensos complexos de migmatitos, como dos complexos
de Socorro e Pinhal (Wernick e Penalva, 1979). Basei et. al. ( 1995 ), datando
zircões em rochas granulíticas da Nappe Socorro-Guaxupé, obtiveram idades
compatíveis com o Ciclo Brasiliano, e as interpretaram como referentes ao
metamorfismo regional de alto grau, euo afetou estas rochas, logo após a
colocação das mesmas como corpos ígneos.

A Cunha de Guaxupé é limitada

a norte, segundo Wemick et. al. (1981),
pela zona "rúptil" Nova Resende-Barbacena, de movimentação sinistral; a leste
por uma zona de empu:rões imbricados para leste; a sul pela zona "rúptil"
Moji-Guaçu - Carandaí, de movimentação dextral; a oeste pela bacia do
Paraná. A idade destas zonas de cisalhamento transcorrentes, segundo vários
autores, parece ser brasiliana tardia, pois a elas se asssociam depósitos
molassóides referíveis ao fim do Ciclo Brasiliano ( Ebert, l97I; Wemick e
Penalva, 1974; Hama e Cunha, 1977).

7.2.3.4) VERGÊNCrA DA CUNHA DE GUAXUPÉ

A direção e o sentido de transporte dos terrenos que compõem a"nappe"
de Guaxupé é um assunto ainda polêmico, tendo os diversos autores posições
divergentes com relação ao tema.
Campos Neto et. al. (1984), reportam uma movimentação para NW
dos terrenos que compõem a chamada "nappe" de cavalgamento Socorro,
correlacionada à nappe de Guaxupé, nos estágios iniciais da orogênese
Brasiliana. Posteriormente, Campos Neto et. al. (1990) e Campos Neto
(1991) indicam a mesma vergência e associam a colocação da "nappe" à
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colisão de um terreno suspeito ( a própria "nappe" Socorro-Guaxupé), através
de uma subducção do tipo A, no fim do ciclo Brasiliano, durante a chamada
Orogênese Rio Doce ( Paleozóico Inferior).

Outra proposta é a de que a referida nappe teria se movimentado de
oeste para leste, como por exemplo Wernick et. al. (1981) e Hasui et. al.
(1990). Ebert et. al. (1993 a e b) argumentam que a estruturação da borda sul
do Cráton do São Francisco pode ser explicada pela relação de três blocob
crustais que sofreram convergência E-W, coerente com uma movimentação do

Maciço de Guaxupé para leste. Outros autores, trabalhando

nos
metassedimentos da Faixa Alto Rio Grande que estão cavalgados pela nappe,
sugerem também a movimentação para leste, embora sem pracisá-la no tempo.
como exemplo, podemos citar Trouw et. al. (1982), Dayan & Baptista Filho

(1984), Ribeiro et. al. (1990), Trouw et. al. (1994) e Almeida (1994). A
figura 10 mostra o arcabouço estrutural do limite sul do Cráton do São
Francisco e a Cunha de Guaxupé.
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7.2.3.5) A

FAIXA RTBETRA B ALTO RrO GRANDE

Almeida et. al. (1973), consideraram o Cinturão Ribeira, como uma
unidade geotectônica de idade Brasiliana, sobreposta a uma suposta unidade
com idade Transamazõntca, o Cinturão Paraíba do Sul, localizados a S-SE do
Cráton do São Francisco. A Faixa Alto Rio Grande, de Almeida &. Hasui
(1984), seria constituída por metassedimentos dos Grupos São João Del Rey e
Andrelândia que se localizama sul do Cráton do São Francisco. Os trabalhos
mais recentes como de Heilbron (1993), Heilbron et. al. (1994), Duarte et. al.
(1994), dentre outros, consideram os metassedimentos do Grupo Andrelândia
como uma cobertura de um embasamento mais antigo, que mais para sul, em
direção ao estado do Rio de Janeiro, seria cada vez mais envolvido na
deformação e metamorfismo que afetaram os metassedimentos. Em
consequência disso, consideraram os metassedimentos e seu embasamento
retrabalhado integrantes da mesmâ unidade geotectônica.
Muitos trabalhos pioneiros foram desenvolvidos a sul do Cráton do São
Francisco, e encontram-se sumarizados em Trouw et. al. (19g6). os
metassedimentos da Faixa Alto Rio Grande foram subdivididos por Ribeiro et.
al. (1990) em quatro ciclos deposicionais, considerados pelos mesmos autores,
como de idade Mesoproterozóica.
Estes metassedimentos compõem os chamados Grupos São João Del
Rey e Andrelândia, e sofreram três fases de deformação, D1 + Dz associadas
com metamorfismo regional denominado M1, de pressão intermediaria a alta (
Ribeiro et. al., 1990 e Heilbron et. al., 1993) e D¡, com metamorfismo
regional M2 âSSociado, de pressão algo mais baixa (Heilbron et. al., 1993).
Heilbron et. al. (op. cit.) registram ainda uma quarta fase ( D+ ), de caráter
dúctil-ruptil distensiva.

As fases, D1 e Dz , seriam contínuas no tempo, com um caréúer
tangencial compressivo para NW. A idade dessa deformação progressiva,
considerada Uruaçu¿ma por Heilbron et. al. (1989) e Ribeiro ui.
(1990)
"I quadro
ainda é uma questão em aberto. Para Trouw & Panckhurst (1993), este
cinenuítico é tipico de um ambiente colisional oblíquo, de idade áitr¿u incerta.
Ainda segundo Heilbron et. al. ( 1994 ), as fases D1 * D2, vergentes para NW,
representariam a etapa de encurtamento associada à colisão oblíqua. No final
das fases D1+D2 , já haveria uma componente direcional dextral, necessária
para resolver uma deformação que não poderia mais ser resolvida por
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encu.rtamento frontal. Esta fase seria responsável pela compartimentação
estrutural do cinturão. Estas fases seriam superpostas pelas fases D3*Da, cofii

representada por importantes zonas de cisalhamento de
movimentação dexffal e D+ , por zonas de cisalhamento de caráter distensivo,
que seria a fase final de evolução do orógeno. Os mesmos autores postulam
,também, uma continuidade dos eventos metamórficos Mr e M2 associados a
Dr + Dz e D3 , respectivamente. De acordo com muitos autores, este evento
colisional seria desenvolvido num ambiente ensiálico, sem o desenvolvimento
de crosta oceânica ( Trouw, 1992; Ribeiro er. al. 1990; Heilbron, 1993 e
Heilbron et. al. 1994 ). A sutura se localizana no domínio tectônico Juiz de
Fora, uma escama de empurrão composta por rochas metassedimentares e
granulíticas intercaladas tectonicamente que cavalga o domínio tectônico
Andrelândia ( Heilbron et. aI, 1994). A figura 8 mostra os principais elementos
tectônicos da Faixa Alto Rio Grande.

D3 sendo

Outros autores postulam uma evolução sob a ótica da tectônica de
placas, identificando, na região a sul do Cráton do São Francisco, feições que
seriam características de ambientes colisionais ( Artur & Wernick, 1936 ).
Tassinari (1988) identifica, inicialmente, uma subducção de crosta oceânica
dirigida para SE, associada posteriormente a colisões. Esta evolução, segundo
o autor, remonta desde o Proterozîico Inferior (1800-1200 Ma), culminando
com uma colisão continental (1100-800 Ma). Tassinari (op. cit.), ainda reporta
uma subducção para NV/ no Brasiliano (750-550 Ma).

identifica várias colisões a leste do denominado Bloco
Paranâ, com subducção orientada para ESE. Estas colisões aconteceriarn,
Soares (1988)

segundo o autor, num grande lapso de tempo (megaciclo), desde o Protero zóico
Médio até o Eopaleozóico, e as transcorrências representariam os ajustes
finais dessas colisões.

Campos Neto (1991) defende uma idade Uruaçuana para a deposição
dos sedimentos dos Grupos Carrancas e Andrelândia, e uma tectônica
tangencial, com transporte para o Cráton do São Francisco (Nw). Segundo
Wemick & Gallembeck (1986), que estudaram os zircões de diversos corpos
granitóides no estado de São Paulo, haveria um zonamento, indicando a
presença de áreas tectônicamente mais estáveis, na direção NW.

Ebert, et. al. (1993a e b) sugerem que o arcabouço geotectônico da
borda sul do Cráton de São Francisco, e as grandes feições estruturais da
região, podem ser explicadas pela articulação de três blocos crustais, o Bloco
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Brasília, São Paulo e Vitória, sob uma compressão principal de direção E-W.
Os autores identificam ainda domínios estruturais mais ou menos modificados
pelas transcoruências, considerando, portanto, a tectônica tangencial mais
antiga ( Ebert et. al.,l993b ).

Estes esquemas evolutivos, baseados

no

carâter tardio

das

transcorrências, não é consenso por parte dos autores que trabalham na região.
Machado & Endo (1993a e b) e Endo & Machado (1993) propuseram um
modelo de evolução transpressional para o Cinturão. Este Cinturão seria um
Cinturão de cisalhamento dextral, denominado pelos autores de Cinturão de
Cisalhamento Atlântico. Segundo o modelo, as transcorrências consideradas D:
por vários autores, e observadas por todo o Cinturão Ribeira, não seriam
tardias ao processo, conforme tem sido assinalado pela maioria dos autores,
mas sim de instalação precoce na evolução do Cinturão. Consideram que a
região focal da deformação transpressiva, estaria situada mais a sul, no estado
do Rio de Janeiro, e de onde teria ocorrido um escape de massa no esquema de
megaestruturas em flor positivas, gerando os empumões nas regiões mais
externas do orógeno ( fig. 11 ).
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.2.3.6)

DrscussÃo

O arcabouço geotectônico da região sul do Cráton do São Francisco,

ainda é muito polêmico, em parte pela ambiguidade dos dados geocronológicos
disponíveis, e, em parte, também pela diversidade de interpretaçoes dos dados
geológicos existentes, principalmente no que se refere à importância e papel
das transcorrências na estruturação do cinturão Ribeira.

Varias questões são divergentes, na interpretação dada por diversos

autores que trabalham na região. Heilbron et. at.(7989), Campos Ñeto (1991),
Tassinari (1988) e Ribeiro er. al. (1990), sugeriram uma wolução tectonometamórfica policíclica para setores da Faixa Ribeira/Atto nio Grande.
Posteriormente, vários dos mesmos autores, passam a ter uma tendência de se
considerar a faixa como de evolução monocíclica, de idade Brasiliana (
Heilbron et.al., 1994; Trouw et.al., 1994).

Sobre o aspecto deformacional, a relação entre a tectônica tangencial,
com vergência para o Cráton do São Francisco, Ê ? tectônica direcional é
também polêmica, assim como a vergência da Cunha de Guaxupé. Vários
trabalhos, como Roig & Schrank (1992), Morales & Hasui (1993) e Ebert et.
al. (1993 a e b), campos Neto (1991), Heilbron et. al. (lgdÐ, dántre ourros,
consideram a tectônica associada à cinemática com vergência para leste,
compatível com as transcorrências dextrais da Faixa Ribeira, como sendo mais
nova que a tectônica tangencial, com vergência para NNW. Alguns autores,
como Wernick et. al. (1981), Hasui et. al. (1990), Morales (1993t Ebert et.al.
(1993), sugerem uma colocação da cunha de Guaxupé de w paíal, coerente
com o esquema proposto por Ebert et. al. (r993a). Este quadro, com
compressão E-W, é coerente também com o desenvolvimento das estruturas
compressivas, com mesma vergência de W para E, identificadas nas rochas
metassedimentares a sul do Cráton do São Francisco. Esta interpretação, de
que a Cunha de Guaxupé teria se movimentado para leste, também é poiêmica,
uma vez que Campos Neto et. al. (1934) e Campos Neto ( 1991), dentre outros
autores, assinala que, esta estrutura, teria se movimentado para norte, em
direção ao Cráton do São Francisco.
Recentemente, Trouw et.al. (1994), interpreta a Faixa

Alto Rio Grande,
como uma região de interferência entre a Faixa Brasília e a Faixa Ribeira,
propondo também, que as estruturas com vergência para leste, seriam mais
antigas que as de vergência para NNW, considerando-as ainda posteriores ao
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(

auge metamórfico. Anteriormente, Ebert lg71 ) assinalou que, na região em
foco, se daria o truncamento dos Araxaídes pelos Paraibídes, estes últimos
considerados mais novos.

outro modelo, proposto por Machado & Endo (r993a e b), propõe uma
maior importância das zonas de cisalhamento transcorrentes na estruturação de
todo o Cinturão. Segundo os autores, estas zonas de cisalhamento teriam uma
instalação precoce no desenvolvimento de toda a Faixa, não representando,
portanto, feições estruturais de caráter tardio. Neste modelo, os empurões,
localizados nas partes mais externas do orógeno, e demais feições
contracionais, estariam associados ao caúúer transpressivo das zonas de
cisalhamento. Recentemente, Machado &. Endo (1994) identificaram uma
superposição cinemiítica ao longo da Faixa Ribeira, onde uma cinemáfüca
sinistral, mais nova, superpõe-se a outra, com cinemática dextral. Este evento
seria tardio à compressão E-W, e teria propiciado condições païa colocação de
corpos graníticos em zonas transtrativas ( Machado & Endo, op.cit. ).
Recentemente, Trouw ( 1995 ), analisando comparativamente o padrão
das lineações de estiramento nos modelos de transpressão e colisão frontal,
seguida por transcorrências, considerou que o último modelo seria mais
compatível, muito embora as lineaç_ões indicariam uma movimentação de
empurrão para NE, e não para NNW, como proposto por Heilbron ( l9g3
).

8) GEOLOGTA LOCAL

8.1) TNTRODUÇÃO

Nos capítulos que se seguem, serão descritas as feições

geológicas
observadas na área estudada, resultando, destas observações, as conclusões e
discussões apresentadas neste trabalho. Estas conclusões e discussões, serão
agrupadas principalmente por capítulos, por considerar que, desta forma, um
maior número de aspectos poderão ser mais convenientemente discutidos.

com o

progresso dos ìrubalhor, identificou-se dois domínios
litoestrututrais distintos: O domínio das rochas do embasamento e o domínio
das rochas da coberfura metassedimentar, composto por uma uridade inferior
de m¿irmores, e por uma unidade superior, de filitos e/ou xistos e quartzitos
interestratificados. A ênfase do presente trabalho, foi dada à cobeúura
metassedimentar.

8.2) UNTDADES DE MAPEAMENTO

s.2.1) DOMÍNIO LTTOESTRUTURAL DO

EMBASAMENTO

Esta unidade

é

composta essencialmente por rochas plutônicas e
metaígneas, que neste trabalho serão descritas mas não individualizadas. De
uma maneira ampla, o embasamento aflora por toda a énea mapeada,
desenhando uma ¿írea mais ou menos elíptica, em cujo centro afloràm os
metassedimentos.

As

rochas que compõem o embasamento, são constituídas,
aparentemente, por v¿irios litotipos com urna história geológica bastante

compleiia, envolvendo varias fases de intrusões complicadas em virtude da
deformação intensa impressa nestas rochas. Algumas destas fases puderam ser
individualizadas, com base nas relações de corte, e serão uq.ri descritas,
entretanto, trabalhos de detalhe na região são necessários, afim de precisar
melhor estas relações e, consequentemente, obter-se um suporte mais sólido
para interpretações geocronológicas e para o próprio entendimento da sua
geologia. As rochas serão então descritas, segundo uma ordem de idade
relativa, iniciando da mais nova paru amais antiga.

- As

rochas mais jovens encontradas no embasamento são diques de
composição básica. Os diques, aparentemente, não cortam as rochas
metassedimentares, e são compostos por hornblenda, plagioclásio, quartzo,
clorita e epidoto. Estes diques podem estar deformados ou não.

-

de

granulação grossa, pegmatíticos a aplíticos, compostos
essencialmente por quartzo e feldspato. São rochas que também se apresentam
indeformadas, portando a foliação tectônica principal. A idade relativa entre
esta litologia e ps diques não pode ser determinada.

Granitos

- Diques de granitos hololeucocráticos de granulação muito variável, indo de
fina até pegmatítica, mostrando relações discordantes com a as rochas
encaixante. Estgs diques são deformados pela foliação principal do domínio do
embasamento. Estas rochas mostram, localmente,
zoneamento
granulométrico inverso, com o núcleo de granulação fina e as bordas de
granulação mais grossa. Estes cotpos alcançan¡ localmente, dimensões
métricas a decamétricas.

um

-

Ortognaisses graníticos

a

granodioríticos com graus variados

de

gnaissificação, são as rochas que predominam no domínio litoestrutural do
embasamento. Estas rochas variam de biotita-granitos hololeucocráticos a

e granodioritos acinzentados, compostos por quartzo,
plagioclásio, feldspato alcalino, hornblenda e biotita. Apresentam texhras
miloníticas e granulares, onde se toma dificil observar a foliação. Nas rochas
mais deformadas, predomina uma estrutura bandada, ro- u1t.rnância entre
bandas claras, de granulação mais grossa, ricas em feldspato, e bandas mais
ricas em minerais máficos, como biotitas e anfibólios. A figura 12 mostra o
diagrama de Streckeisen para estas rochas. As amostras plotadas representam
leucocráticos

estimativas modais obtidas preferencialmente de amostras isótropas.

)t

Figura 12'Diagrama QAP para as rochas ortognáissicas do embasamento. Seis
amostres
foram plotadas, fornecendo uma composição granítica a granodiorítica.

- Rochas máficas, de composição diorítica, compostas pricipalmente por

hornblendâ e plagioclásio. Estas rochas se encontram como enclaves ,ro,
granitos foliados. Em alguns locais, observam-se estes enclaves deformados
formando um bandamento gnáissico. Isto reflete o efeito do contraste reológico
no realce do bandamento gnáissico.

5.2.2) DOMÍNIO DA COBERTURA METASSEDIMENTAR
8.2.2.1) UNIDADE DE UÁRUORES CALCÍTICOS

Esta wridade constitui a base da sequência metassedimentar, fazendo
contato discordante com o embasamento ortognáissico, por toda
érea

a

mapeada.

Esta unidade

é

constituída por mármores calcíticos de coloração
esbranquiçada a acfuuentada, granulação fina a média, intercalados com bandas
e/ou lentes de biotita-quartzo-muscovita-clorita filitos de espessura muito
variável, indo de milimétricas até decimétricas.
figura
mostra um
difratograma de raios X, representativo de toda a unidade, mostrando os picos
bem definidos para calcita. Em alguns pontos, o mármore é rico em filmes
pelíticos, lenticulares, paralelos ou,
,*u-.nte, oblíquos à foliação da

A
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ù
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bem definidos para calcita,'Em-algwrs pontos, o mármore é rico em filmes
pelíticos., lenticulares, paralelos ou, mais raramente, oblíquos à foliação da
rocha. É interessante assinalar também que, nas bandas mais espessas de
metapelitos intercaladas aos metacalcáreos, os carbonatos não foram
observados. A pirita ocorre, localmente, tanto disseminada nos mármores
quanto nos metapelitos intercalados, onde por vêzes estão presentes
porfiroblastos euédricos que raramente alcançam lcm de diâmetro. A pirita
pode também ser encontrada disseminada em alguns veios calcíticos.
2500
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Figura 13'D¡fratograma de raios - X representativo de 6 amostras da unidade dos
mármores' Os picos apresentados so mostram bem definidos, revêlando uma composicão
geral calcítica.

O

pacote

de

metacalcareos apresenta uma composição bastante
heterogênea, sendo evidente uma variação vertical e, menos claramente, uma
variação segundo a direção da camada. Desta maneira, os mármores são mais
ricos em intercalações de metapelitos próúmo ao contato basal do que no topo.
Próximo ao seu contato superior, os metacalcareos são quase p*ãr. É nÅt.
nível que se localizam as pedreiras da região. Outras particularidades são
também visíveis em seção vertical, como por exempló, na base, onde os
mármores são esbranquiçados e têm uma granulação geralmente mais fina,
enquanto que, no topo, são acinzentados e possuem uma granulação média,
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com uma textura granoblástica bem aparente. Ainda em direção ao topo do
pacote, os mármores passam a apresentar uma estrutura maciça, ou com uma
fina laminação, que em alguns pontos é praticamente incipiente. Apesar da
presenç4, em algumas lâminas delgadas provenientes da base da unidade
superior de filitos e quartzitos, de carbonato, as relações de campo indicam que
o contato entre os mármores e a unidade superior, é brusco. A espessura
calculada em mapa, para esta unidade, é de no máximo 600m.

A Cia. de Mineração

Stu. Helena, forneceu gentilmente algumas análises
químicas dos mármores da região. Através destas análises, pod.-r. ter uma
idéia da composição química destas rochas. A figura 14 mostra os resultados
fornecidos pela empresa. Estas análises mostram que os mármores da região
são muito ricos em Cao, e muito pobres em Mgo, daí su¿r exploraçao
comercial

óxidos (%)
CaO
MeO
FezO¡

AlzOr
sio2
PF

amostra I
55,26
0,42
0,02
0,015
0,42
43,82
99,95

amostra 2
55,20
0,19
0,09
0,15
0,65
43,42
99,70

amostra 3
54,88
0,20
0,10
0,22

l,l0
43,07
99,57

amostra 4
55,26
0,42
0,02
0,15
0,42
43,92
100,00

Figura

14 - Tabela com análises químicas dos mármores fornecidas pela Cia. de Mineração
S" Helena.
As amostras analisadas mostram uma porcentagem elevada de CaOse comparada à dos outros
óxidos.

O MgO é muito baixo, compatível com a natureza calcítica desta rocha.

8.2.2.2) UNTDADE DE FTLTTOS E QUARTZTTOS

INTERESTRATIFICADOS

Esta unidade constitui o topo da sequência metassedimentar estudada,
corespondendo às rochas que sustentam a Serra do Jaci. A unidade é composta
por uma intercalação de filitos ou xistos finos com quartzitos de granulaçaô fina
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intercalados, com uma tendência
quartzitos para o topo da unidade.

no aumento da proporção de níveis de

Os metapelitos são compostos por muscovita-quartzo-clorita-xistos,
localmente com biotita, que afloram na maioria das vezes alterados, onde
assumem colorações avermelhadas, ocre e afé acruentadas. Quando frescos,

são esverdeados. Apresentan¡ localmente, carbonatos associados a lentes
quartzosas, e pirita, como porfiroblastos, idiomórficos, de dimensões
milimétricas a centimétricas. Localmente também ocoTre grafita, formando em
alguns

pontos, "discos"

unidade superior,

no plano de foliação. Uma característica marcante da

é a presença de lentes milimétricas a

centimétricas de

quartzitos.

Os quartzitos são compostos por muscovita-quartzitos laminados ou
quartzo-xistos de granulação muito fina, localmente assemelhando-se a metasiltitos. Por toda a sequência, associam-se intimamente aos metapelitos,
formando lentes e/ou bandas na base da sequência, e bancos mais espessos no
topo, onde são proporcionalmente mais expressivos. Localmente, os quartzitos
apresentam minerais opacos formando níveis ou dispersos na camada, dando
uma tonalidade cirza à rocha. Esta ruridade tem uma espessura mínima,
calculada em rnapa, de 450 a 600 metros aproximadamente.

SJ) ANÁLISE GEOMÉTRICA E CINEMÁTTCA DAS
ESTRUTURAS
8.3.1)

rNTRoDuÇÃo

Os domínios litoestruturais, individualizados neste trabalho, são

c-aracterizados

por uma série de estruturas com estilos particulares a

cada

domínio. As rochas que compõem o embasamento dos metassedimentos
da
¿irea estudada, são caracterizadas por uma foliação tectônica,
interpretada como

mais antiga em relação à estruturação dos metassedimentos, de
direção geral Ee mergulhos subverticais. Este domínio também é caracteiiru¿o pela
escassez de estruturas como dobras, e pela dificuldade na observação
das
lineações.

w

As rochas que compõem a cobertura metassedimentar, na área estudada,
são caracterizadas por uma foliação tectônica penetrativu, á.
direção geral EW e mergulhos suaves para sul, com uma lineàção de estiramento mineral
de
mergulho (dip), desenvolvida em todos os litotipos. Esta foliação
tem caráter
diverso, variando principalmente segundo a reôlogia das ,ochas e,
também,

pela intensidade da deformação heterogênea.

Neste capíhrlo serão descritas as estruturas do dominio do embasamento
e da cobertwa metassedimentar, com ênfase às estruturas da
cobertura, que são

o

objeto principal deste trabalho. Objetiva-se, assirr¡ uma caractenzação

geométrica e cinemática das estruturas, bem como a elaboração
de um quadro
evolutivo estrutural para a area estudada, coerente com os dados obtidos no
decorrer do trabalho. As estruturas são agrupadas de acordo com critérios
de
superposição, e ordenadas, sendo designadas temporalmente da mais antiga
para a mais nova, denotando a idade relativa entre as estruturas ( p.ex.:
Sn, Snr,
para foliações e-etc..), não implicando, necessariamente, em uma correlação
com uma fase de deformação de mesma nomenclatura. Na denominaçaó e
ordenação das estruturas em fases de deformação ( Dn, Dn+r, etc..), em linhas
gerais, tentou-se seguir o mesmo critério, muito embora ã-Uiguiáades
sejam
dificeis de evitar. Por isso, tentou-se sempre que ,r...rrário, discutir as
denominações utilizadas.

Na

análise estrutural das rochas

do domínio da cobertura
metassedimentar, foram individualizados domínios estruturais homogêneos (
Turner & Weiss, 1963), visando um melhor tratamento dos dados estnrturais
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quando necessário. A figura 15 mostra os domínios individualizados
nas rochas
da cobertura, tendo como critério a atitude da foliação principal.
Domínios estruturais na cobertura
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Figura l5 - Domínios estutura¡s da cobertura. Em (A) é mostrada a subdivisão em
mapa,
em (B) os estereogremas da foliaçäo principal, separados por l¡tolog¡as no domínio
l. bi-
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8.3.2) ESTRUTURAS I'IO DOMÍNTO LITOESTRUTURAL

DO EMBASAMENTO

8.3.2.1) FOLrAÇÃO

rncroNlce

pRrNCrpAL ( so_r
)

As rochas que compõem o embasamento dos metassedimentos, na área
estudada, são caracterizadas por uma foliação tectônica penetrativa, de
direção
geral E-V/, e mergulhos subverticais. Localment., u foliução infle te parä
a
direção NNE. Esta foliação tem morfologia muito variada, provavelmente
em
fi[rção da deformação heterogênea e da composição da rocha. A estrutura das

rochas graníticas e granodioríticas varia desde isótropa até foliada, num
mesmo
afloramento.

A

foliação

é

dada, principalmente, pela orientação preferencial de
minerais máficos, como biotitas e anfibólios. Localmenté, desenvolve-se
um
bandamento gnáissico bem pronunciado, com bandas f.lri"u., compostas
principalmente de quartzo e feldspato, intercalando-se com bandas
-ãfi.ur,
relativamente mais ricas em biotitas e/ou anfibólios.
Localmente, a foliação assume um caráter milonítico muito evidente,
com a formação de estruturas lenticulares, fitas de quartzo e estirarnento de
megacristais de feldspato, e, localmente, forrnando um bandamento
composicional diferenciado, com bandas máficas de granulação relativamente
mais finas' em contraste com as bandas felsicas, de granul ação relativamente
mais grossa. Nestes locais, são observadas dobras intrafofais. A figura 16
mostra a projeção estereográfica dos pólos da foliação tectônica principal, nas
rochas do embasamento da área estudada. Esta figura mostra uma estruturação
geral da foliação na direção E-w com mergulhos subverticais.

Figura l6'Pr$eção estererográfica dos pólos da foliação tectônica principal, do domínio
litoestrutural das rochas do embasamento na área estudada. O diagrama mostra uma
estruturaçäo geral, dada por planos de foliação de direção E-W, e mergulhos subverticais.
Pode-se observar também, uma variação na direção dos ptanos, mantehdo-se entretanto, o
ca¡mento subvertical. N= g6; contornos: 1.o -2.1- 9.1- 4.2- 7.3- 9.4o/o.

8.3.2.2) ESTRUTURAS POSTERTORES

FOLrAÇÃO pnrNCrPAL

Outras estrufuras, eue cortam
observadas

na fuea. As

À

a foliação tectônica principal, são

estruturas melhores observadas, são

predominantemente de caráter dúctil-ruptil. Entretanto, as mais bem expostas,
são as zonas de cisalhamento rupteis.
Estas estruturas rupteis são formadas por vários planos discretos, com
separação centimétrica a milimétrica, subparalelos à foliação principal. Estes
planos têm uma geometria anastomosada, exibindo em suas superficiès, estrias
e ranhuras' indicativas de uma importante movimentação direcional. Nos
pontos observados, foram registradas movimentações tanto dextrais como
sinistrais (fig. 17 ).

Legenda

s Pôlos dos planos de falha [N=lSemAeZemBl

^

Estrias de falhas I H=2 em

AeIemBl

Figura l7'Projeçöes estereográficas de duas zonas de cisalhamento rúpteis no domínio
do embasamonto. Estas zonas de cisalhamento têm direçåo E-W e merguihos subverticais,
e mostram im portante movi mentação d i recion al.

8.3.3) ESTRUTURAS DA COBERTURA

METASSEDIMENTAR
8.3.3.1) ESTRUTURAS DA FASE DE DEFORMAÇÃO
PRINCIPAL ( Dn )

8J3.f .1) Foliação Tectônica principal nas rochas da
Cobertura Metassedimentar (S") - Morfologia

As rochas da cobertura metassedimentar são caracterizadas por uma
conspícua foliação tectônica, penetrativa em todos os litotipor
-upéudos. A

geometria destas estnÌturas parece variar segundo a composição da rocha
ea
intensidade da deformação. Esta foliação aparece plano axial às dobras
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associadas, ou então formando superficies compostas, constituindo assim pares
de foliações S-C.

Os mármores basais, como observado anteriormente, possuem uma
variação composicional da base para o topo do pacote carbonático, o que se
reflete também numa variação nas estruturas planares. Na base da sequência
carbonática) a foliação Sn é representada principalmente por um bandamento
composicional, formado por intercalações de bandas relativamente ricas em
carbonatos e bandas clásticas, estas últimas representadas por clorita-filitos.
Mais precisamente, existe toda uma gradação entre os dois extremos
composicionais, com predomínio de bandas carbonáticas ricas em filmes
lenticulares micáceos. Nestes domínios, a foliação é dada pela orientação
preferencial dos filmes de mica. Nas bandas pelíticas, a foliação é uma
clivagem ardosiana, porém, em alguns locais, trata-se de uma clivagem
anastomosada. No topo da sequência, onde os mármores são relativamente
pobres em bandas ou lentes pelíticas, a estrutura planar é constituída por uma
laminação, por vezes incipiente. Esta laminação, localmente, está associada a
variações composicionais, representadas por níveis finos de coloração escura,
compostos, provavelmente, por matéria orgânica intercaladas aos nuínnores.

Na sequência superior, formada por filitos ou xistos finos e quartzitos
interestratificados, a foliação impressa nestas litologias varia em geometria de
acordo com a composição mineralógica das rochas, sendo paralela aos contatos
litológicos ( So ). Desta maneira, esta foliação também está associada com um
bandamento composicional, que varia, em espessura, desde a escala métrica até
a milimétrica. Os filitos são caracterizados por uma clivagem anastomosada em
domínios, com os níveis micáceos foliados sendo separados por lentes
quartzosas. Em alguns locais, a clivagem torna-se mais proeminente, assumindo
um caráter planar mais pronunciado, enquanto que, em outros locais, a foliação
possui forma lenticularizada. Os quartzitos são caractenzados por uma
laminação geralmente bem marcada, ou então por uma fotiação dada pela
orientação preferencial de minerais micáceos, principalmente pela muscovita. A
figura 18 mostra a projeção estereográfica dos pólos da foliação tectônica
principal ( S' ), nas rochas metassedimentares. Esta projeção mostra um
máximo bem marcado em 180/08.

Figura {8 - Projeçäo estereográfica dos pólos da foliação principal do domínio dos
metassedimentos. O diagrama mostra uma concentração das curvas de isofrequências
maiores, bem delimitada, com máximo a 180/08. A dispersão nas curvas de isofrequências
menores, é interpretada como devido a efeitos de superposição de dobramentos tardios.
N=412; Contornos= 0.2 -0.7 - 3.9 - 6.1 - 9.7 - 15.8 - 17.O o/o.

8.3.3.

1. 1.

1) Lineações

Os metassedimentos da área estudada são caracterizados pela presença
de estruturas lineares, localmente bem marcadas, contidas no plano da foliação
principal da rocha. Estas lineações nem sempre são claramente identificadas,
devido à granulação muito fina das rochas. Com o decorrer dos trabalhos de
campo, identificou-se uma lineação de estiramento mineral, observada mais
claramente no domínio estrutural I, e outras lineações, muito dificeis de serem
determinadas precisamente, semelhantes a estrias e rugosidades muito finas no
plano de foliação. Estas lineåções representarn, provavelmente, lineações de
intersecção, crenulação ou estrias propriamente ditas, dificeis de distinguir no
campo. A seguir, serão descritos os aspectos geométricos da lineação de
estiramento mineral.
8.3.3.1.1.1.1) Lineação de Estiramento Mineral

Como assinalado acima, esta lineação tem uma atitude relativamente
constante por toda a area, tendo sido observada mais claramente no domÍnio
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estrutural

I,

de onde provém o maior número de medidas. Esta lineação

é

subparalela à direção de maior caimento da foliação principal (dip). Na unidade
basal, é constituída, principalmente, por uma orientação de minerais micáceos
( cloritas e muscovitas ) observados nas bandas pelíticas, e agregados de
quartzo, estirados, ou ainda de carbonatos, observados nos mármores. Estes
agregados, localmente, têm uma granulação grossa. Na sequência clástica
superior, a lineação é formada principalmente por alinhamentos de finas
lamelas de muscovita, observadas sobretudo nos quartzitos laminados.

A

a projeção estereogritfrca das lineações de
estiramento mineral medidas em toda a área, onde observa-se uma
concentração principal na direção N170 e mergrtlhos subhorizontais.
figura 19 mostra

Figura l9'Proieção estereográfica das lineações de estiramento mineral do domínio
litoestrutural da cobertura metassedimentar. N=129; Contornos: 0.8 - 1.6 - 8.5 - 12.4 - lg.6 23.3 -

26.60/0.

8.3.3.1.1.2) Cinemática da Foliação Tectônica Principal

(s'.)

A observação das estruturas indicadoras do sentido de cisalhamento, nos
metassedimentos estudados, foi efetuado tanto em escala mesoscópica quanto
microscópica. No campo, procurou-se, sempre que possível, observar estas
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estruturas

em secções paralelas à lineação de estiramento mineral

e

perpendiculares à foliação ( secção XZ do elipsóide de deformação ). Quando
não foi possível, sempre assinalou-se a secção de observação. Em lâmina
delgada, a observação da cinemática foi realizada através de lâminas delgadas
orientadas.

Na

área esfudada, foram observados indicadores cinemáticos como
pares de foliações s-c e dobras sistematicamente assimétricas.

8.3.3.1.1.2.1) Foliações S-C
Os pares de foliações S-C são estruturas encontradas em todo o pacote
metassedimentar, e se encontram especialmente bem desenvolvidas na base da
unidade carbonática.
Estas estruturas, nos mármores basais, assumem expressões geométricas
bastante variadas. Na maioria dos afloramentos, a foliação C é constituída por
uma laminação discreta ou um bandamento bem pronunciado, em ambos os

casos formada principalmente por lâminas ou bandas ricas em clorita e
muscovita. A foliação S associada, que tangencia a foliação C, é em geral mais
fina, sendo caractenzada por uma clivagem ardosiana ou por uma orientação

preferencial de minerais micáceos nurna matnz essencialmente carbonática. A
cinemática destas estruturas, segundo as definições propostas por diversos
autores, como Berthé et.al. (1979) e Lister & Snoke (1984), é compatível com
uma movimentação geral de topo para Norte ( fig. 20 a, b, c, d, e ).

20{al

N"

HE

Lirtcr=tc¡íc

Topo para NNE

NE

20[bl

Topo para NNE

z0fcl

Topo para ltlW

N

Topo para HNE

20[el

l;'Topo para NE
Figura 20- Desenhos de caderneta de pares de foliações s-c, e estereogramas correspondentes. A lineação de intersecção entre os
planos s e c é mostrada.Acinemática destas estruturas é

compat'wel cûm uma movimentação de empurrão com vergência para Norte.

Localmente, em afloramentos localizados próximo ao contato basal dos
mármores, estas estruturas encontram-se muito bem desenvolvidas ( fig. 2l a,
b, c, d ). Neste ponto, as foliações c têm uma espessura que chegu'u J.*çu,
até 2cm, mostrando-se bem diferenciadas.

Como assinalado anteriormente, a base da unidade de m:írmores é rica
em bandas meta-pelíticas intercaladas. Estas bandas, localmerúe, apresentam
foliações internas oblíquas e sigmoidais, por vezes gerando estruturas mais ou
menos elípticas, formando "pods "assimétricos de foliação. Estas estruturas
possuem , também, cinemática com indicação de movimento de topo para
NNW.
Na unidade de filitos e quartzitos interestratificados de topo, os pares de
foliações S-C também acham-se bem desenvolvidos, sendo å¡Áe*ados em
escalas variadas, desde a milimétrica até a centimétrica, formando estruturas
semelhantes a "pods ", onde a foliação c exibe uma geometria anastomosada,
entre os "micrólitons" da foliação S. Estas esffuturas também têm cinemática

compatível com movimentação geral de topo para Norte.

Figura 2la'Pares de foliações S-C observados na base da unidade de mármores. A
foliação G é dada por um bandamento bem pronunciado, enquanto que a foliação S, dada
principalmente pela orientação preferencial dos minerais micåceos, ó mais t¡na. O plano
de
observação é vertical, e o sentido de cisalhamento na seçäo é indicado.

Figura 2l b ' Pares de foliaçöes S-C. A retação ontre as foliações S e G pode ser visualizada
mais claramentê no centro da foto. Notar o caráter desconiínuo da foliação C. o domínio
intermediário, entre os planos de cisalhamento centrais na foto ( microtÍtons têm
),
espessura aproximada de 6 cm. Plano de observação é vertical, e o sentido de
cisalhamento é indicado.

Figura 21c - Pares de foliações S-C. Outra feição do afloramento mostrado nas figuras 2la e Zlb. A
relação entre as foliações S e C pode claramente ser observada na parte centrai da foto, onde
a
foliação S, localmente mais grossa' é dada por uma "sigméide" micáceã. Phno de observação vertical.
O sentido de cisalhamento é indicado.

Figura 2ld - Detalhe da foto 21c.
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Em alguns afloramentos, foram observadas fibras de carbonato no plano
de foliação principal, dos mármores basais. Estas fibras crescem em ranhuras,
ou degraus perpendiculares às mesmas, e indicam a mesma vergência da
tectônica dúctil.
ì

8.3.3.1.1.3) Algumas Características Geométricas da

foliação principal

A foliação

tectônica principal, na area estudada, exibe, de local para
local, características geométricas distintas, assim como associações com
estruturas como, por exemplo, as dobras. Neste ítern, serão descritas algumas
destas relações, observadas no campo.

I

Na maioria dos afloramentos, a estruturação principal observada, é uma
foliação de morfologia predominantemente planar. Esta foliação mostra
frequentemente dobras assimétricas. Em algrrns afloramentos, zonas com
estrutura predominantemente planar truncam zonas relativamente mais
perturbardas por dobras. Esta feição é claramente observada nos mármores.
Localmente, nas zonas onde a estrufuração planar é bem desenvolvida, a
relação entre as foliações S-C foi observada. Em outros locais, entretanto, a
única estrutura observada é um bandamento lenticularizado, às vezes
anastomosado, onde a relação entre os pares de foliações S-C, não é,
observada. A figura 22 mostra algumas feições de afloramento, mostrando
truncamento de foliação e dobras assimétricas.

o

Em outros locais, a foliação tectônica principal é oblíqua a uma foliação
anterior, ou plano axial a dobras assimétricas. A foliação anterior, observada
nestes locais, é de dificil interpretação, pois, teoricamente, poderia representar
ou uma foliação anterior sem relação com a fase de deformação principal, ou
até mesmo uma superficie tectônica formada anteriormente, mas no mesmo
evento tectônico ( Gosh & Sengupta,1987).

Figura 22 - Feições de truncamento da foliação tectônica principal observadas na unidade basal dos
mármores. A foliação tectônica principal, observada mais claramente no topo da foto, é dobrada e
rompida, gerando planos discretos de cisalhamento e isolando charneiras dì dob.as apertadas e
isoclinais (parte inferior da foto). Plano de observação é aproximadamente vertical. O sentido de
cisalhamento é indicado.

8.3.3.1.2) Dobras Associadas à Geração da Foliação Principal
(Fn)
8.3.3.1.2.1) Estilo e estruturab associadas

Em toda a sequência de rochas da cobertura metassedimentar existem
dobras intrafoliais de perfis apertados, que possuem a foliação principal em
posição plano axial. Estas estruturas estão presentes nas escalas de
afloramento e de lâminas delgadas, sendo especialmente bem desenvolvidas na
unidade carbonática. Em escala mesoscópica, estas dobras têm dimensões
muito variadas, variando desde a escala métrica até centimétrica. A relação
geométrica entre a foliação principal e as dobras permite associá-las ao evento
de geração da foliação principal.

Em perfil, as dobras são sistemáticamente assimétricas, com vergência
para NNW-NNE. São dobras fechadas a isoclinais, mostrando geralmente
charneiras espessadas e angulosas e flancos adelgaçados. São estruturas com
arco externo mais fechado do que o intemo, podendo ser classificadas como
dobras da classe 3 de Ramsay (1967). Na classificação de Turner & Weiss
(1963), as dobras variam entre recumbentes a de mergulho inclinadas. Outra
característica das dobras, é seu caráter acilíndrico, formando, localmente,
dobras em bainha. Estas dobras mostram frequentemente variação de estilo.
Desta maneira, em alguns locais, as dobras têm uma foliação plano axial bem
marcada, definida por uma orientação preferencial de minerais micáceos,
enquanto em outros, esta foliação não se encontra desenvolvida. Ouha
variação observada, é a coexistência de dobras, nurn mesmo afloramento, com
graus de fechamento variados, algumas relativamente mais abertas do que
outras, serr¡ entretanto, mostrarem uma relação de superposição, ou também
uma variação na espessura das camadas dobradas. Apesar destas variações no
estilo, as dobras mostram uma assimetria sistemiítica, indicando movimentação
de topo para Norte.

Localmente, as dobras são isoclinais

e desenraizadas

(rootless),
mostrando charneiras isoladas e flancos rompidos (fig. 24). Acham-se também,
associadas a superficies de ruptura, paralelas ou levemente oblíquas à
superficie axial das dobras, localizadas no flanco inverso da estrutura. Estas
superficies têm a mesma cinemática observada na ârea, constituindo-se na
realidade, efr superficies discretas de empurão (frg. 23a e b). Em algrns
pontos observou-se, em um mesmo afloramento, a existência de zonas com o
predomínio de dobras, e zonas onde somente uma esffutura planar é observada.
Este tipo de estruturação foi interpretada como devida a uma forte partição da
deformação, havendo a obliteração das dobras em areas de mais alta

Figura 23a - Dobras assimétricas (Dn) no bandamento composicional da unidade basal. Notar o
desenvolvimento de superficies de empurrão associadas aos flancos curtos das dobras. O afloramento
tem aproximadamente 2.5m de altura, e o plano de observação é vertical. Olhando para ESE.

Figura 23b - Fechamento de dobras apertadas @n), com charneiras angulosas

e espessamento apical,
associadas à superfícies discretas de empurrão não penetrativa. Plano de observação vertical.
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deformação cisalhante (Gosh & sengupta, rgBT). A orientação dos eixos
destas estruturas é muito variável, variando, em projeção estereográfica,
segundo um círculo máximo, QU€ conesponde, aproximadamente, à foliação
milonítica na área estudada. Este padrão em guirlanda será discutido abaixo.

+- sp -+

SSE

NNW

->.
<. 5cm .
Figura 24 - Reprodução de desenhos de caderneta de
campo, mostrando dobras apertadas a isoclinais de caráter intrafolial, algumas mostrando ruptura do flanco inverso.

8.3.3.1.2.2) Dobras em Bainha: Caracterização
Geométrica e Cinemática

As dobras em bainha foram observadas apenas na unidade carbonática.

ocorrem na escala de afloramento

e

são também sugeridas pelo
comportamento dos eixos das dobras em estereograma, variando segundo uma
guirlanda (Hudleston, 1986). As dobras acilíndricas observadas têm uma
variação da direção dos eixos, no plano de foliação principal, que alcança
110o, configurando assim, segundo Ramsay & Huber (lgg7), dobras em
bainha (frg25 a e b). Dobras assimétricas acilíndricas são mostradas na figura
25 c. Outras dobras, com acilindricidade menor, tendo variações na direçao
axial da ordem de 80o, são observadas lado a lado com as dobras em bainha
(Machado & Dehler, 1995).
Estas estruturas, €ln escala mesoscópica, são de ordem decimétrica a
métrica, e estão associadas à dobras com estilos já descritos no ítem anterior.
Ocorrem, nurna mesma seção de exposição, dobras com assimetrias opostas,

E
l

Figura 25a - Dobra em bainha observada na unidade basal de mármores. Seção subparalela ao corte

ZY de dobra em bainha' mostrando uma morfologia elíptica, com dobras assimétricas indicando
vergências opostas em ambos os lados da estrutura. Esta estrutura é compatível com uma direção de
cisalhamento a¡rroximadamente N-S.

il

l'îl

F'igura 25b - Detalhe da foto anterior ( fig. 25a ).

I,

J

Figura 25c - Dobras assimétricas afetando o bandamento composicional, mostrando charneiras
angulosas e uma conspícua foliação plano axial ( Sn ). Notar nâ parte inferior direita da foto, o caráter
acilíndrico destas estruturas. Ptano de observação vertical. O sentido de cisalhamento é indicado.
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em S a Z, sob forma elíptica, achatadas no plano de foliação principal,
refletindo cortes sub-paralelos ao plano YZ do elipsóide de deformação.

Na classificação geométrica de williams &. chapman (lg7g),

para
dobras acilíndricas planas, as dobras em questão situam-se entre o vértice dos
domos isoclinais e o das dobras cilíndricas isoclinais, tendo cr< 30" (dobras
isoclinais), e Þ entre 7l e I20" (ângulos entre os eixos medidos na superficies
axiais). A análise geométrica das dobras mesoscópicas consideradas fornece
valores de R: 0,6 , para a dobra em bainha, e de R: 0,3, para a dobra
acilíndrica contígua à bainha, onde R é o grau de acilindricidade das dobras
(frg. 26). A análise do afloramento, onde foram observadas as dobras em
bainha, fornece urn valor de R: 0,54 (Machado & Dehler, op.cit.).
(Flanosf

flsoclineis Q
cilíndricrsl

R fllor¡os isoclineist

P = a/l$O

fl= (180_É)/tA0
- 180 - (a + (180 - É))/lso

o

a = ângulo interflanco medido em seção perpendicular ao eixo
f = ângulo entre os eixos [no ponto de inflexäol medido no
plano axial

Legenda
o Oobr¡ acilÍnd¡ice contígua å

dob¡¡ cm b¡inhe

I Todo o ¡floråmÊnto d¡ dob¡¡

¿ flobr¡ en b¡inùe

Figura 26

-

em bainh¡

Classificaçäo geomÉtrica para a$ dobras acitíndricas do
aflorame nto da dob¡a em bainha Ifig. Zba e b I modificaI
do de Williams & Chapman, l gfg l. Notar que a dobra em
bainha está mais próxima do vÉrtice dos domos isoclinais

A cinemítica da dobra em bainha mostrada nas figuras 25a,25b e 26,
obtida através da direção do seu eixo X, forneceu uma direção N-s para o

cisalhamento. Esta estrutura tem seu fechamento de eixos para a direçâo sul,
caractenzando assim, segundo cobbold & euinquis (19g0) e Lacassin &
Mattauer (1985), uma estrutura sinformal, pois tem seu fechamento no sentido
oposto à direção de cisalhamento, que é confirmada por outros indicadores

62

cinemáticos. Outra estrutura, menos evidente no campo, mas sugestiva por
apresentar também dobras com vergências opostas numa mesma seção (Mies,
1993), exibe uma forte lineação de estiramento mineral, geometricamente
compatível com o eixo X da dobra em bainha associada, indicando um
cisalhamento na direção N15W.

8.3.3.1.2.3) Cinemática e orientação das dobras

As

dobras, associadas

à

geração

da foliação principal, são

sistematicamente assimétricas, indicando uma vergência para NNW e NNE
(fig. 28a e b). Estas estruturas têm a foliação principal como plano axial, e
eixos variando segundo um grande círculo, representando aproximadamente a
foliação milonítica da ârea, formando um padrão em guirlanda para esta
distribuição (fig. 27).Esta distribuição tem um máùmo principal em N 225" e
dois máximo secundários a N 115o , e a N 260", mais ou menos perpendicular
à lineação de estiramento mineral. Esta mesrna lineação tem uma posição
aproximadamente bissetora entre os outros máximos.

Fig.27 - Proieção estereográfica dos eixos das dobras associadas à Fase de Deformação
principal ( Dn ). Estâ d¡str¡buiçåo exibe um padrão em guirlanda, e mostre um máximo
principal a N226o, e dois máximos secundários, a N260o e Nll5o, com caimentos
subhorizontais. N= 129. Gontornos: 0.8 - 2.4 - 6.4 - 8.0 - 10.4 - 12.8 %.

Hansen ( 1971 ), propôs um modelo, tendo como base a distribuição em
guirlanda dos eixos das dobras, visando uma interpretação cinemática para este
tipo de distribuição.

Figura 28a- Dobras assimétricas, recumbentes, afetando o bandamento composicional e com
desenvolvimento de foliação milonítica, planar, na base do afloramento. As dobras possuem flancos
adelgaçados e charneiras espessadas. Notar a morfologia assintótica das superfícies axiais,
tangenciando na base do afloramento. Unidade basal dos mármores. Plano de observação vertical. O
sentido de cisalhamento é indicado.

Figura 28b- Detalhe da variação de estilo das dobras Fn (Dn) mostradas na figura anterior ( fig. 2Sa).
Notar o contraste de viscosidade entre os leitos claros (carbonáticos) e escuros (pelíticos), resultando
uma predominância de dol¡ras da subclasse lC, nos primeiros, e lC a 3, nos últimos. Os flancos,
localmente adelgaçados, evoluem para superfícies discretas de empurrão ( parte superior direita da
foto).

l
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Hansen (op-cit.) propõe um modelo baseado na assimetria das dobras e

no denominado ângulo de separação. Esta separação angular é medida no

plano da guirlanda, e separa os grupos de dobras assimétriðas com vergências
opostas, olhando na direção de caimento do eixo. Este ângulo de separação,
representado por um comprimento do arco da guirlanda, contêm a dúeção de
movimento. O sentido do mesmo seria dado pela assimetria das dobias. O
plano da guirlanda, neste modelo, seria paralelo ao plano de cisalhamento.

A

figura 29 mostra, tentativamente, urna interpretação do padrão
encontrado na área segundo este modelo, mesmo sem o rigor estrutural
empregado por Hansen (op.cit.). As dobras com eixos caindo para ESE,
quando olhadas na direção de caimento do eixo, teriam uma vergêncía sinistral,
e as dobras com eixos na direção WSW, teriam uma vergência dextral. A
lineação de estiramento mineral marcaria a direção de movimento, e o sentido
do mesmo seria dado pela assimetria das dobras. O resultado é compatível com
uma movimentação de topo para NNW.
LEÊEìI]Iâ
if\

¡-o

-

)

Vetgånca¡ dàsdobl¡s scgundo
o sentido do c¡imento do ciro

OireçÍo c seît¡do dr movimrnto

ll¡ior conccntnçio

de

lineaçÍo de csti¡amento minr¡¡l

Figura 29 - lnterpretação da distribuição em guirlanda dos eixos
das dobras Fn segundo Hansen, 1971. A assimetria

das dobras É compatívelcom uma movimentação de
empurrão para NNW. A maior concentraçäo da linea_
çäo de estiramento mineral marca a direçäo de movi_
mento.

i

65

8.3.3.1.3) Discussão e Conclusões

- A

foliação milonítica principal (S") está associada à lase de
deformação principal (D"), das rochas metassedimentares da cobertura. Esta
fase de deformação está associada a um cisalhamento não coaxial de baixo
ângulo, de natureza compressiva, com vergência geral para NNw. A direção
de movimento é dada pela lineação de estiramento mineral, € o sentido pela
assimetria das estruturas S-C e vergência das dobras assimétricas (Fr). A
estruturação principal das rochas do embasamento, dada pela foliação principal
deste domínio, é interpretada como mais antiga, representando portanto, uma
superficie Sn-1;

- O cisalhamento dúctil que afetou

as rochas do domínio da cobertura
metassedimentar, não est¿l impresso nas rochas do domínio do embasamento,
onde a estruturação geral é sub-vertical. Este fato, sugere que as rochas do
embasamento se comportaram de forma rígida, enquanto a cobertura era
submetida a uma deformação dúctil. Pelo acima exposto, e pelo contraste de
competência existente entre o embasamento rígido e os miínnores basais, o
contato desta unidade com o embasamento é interpretado como tectônico, na
forma de uma falha de empurrão. A relação geométrica, entre o plano de
cisalhamento e a lineação de estiramento mineral, sugere que as rochas da
coberfura foram deformadas num esquema de rampa frontal, ou levemente
oblíqua ( fig. 30);

Fig. 30- Proieção estereográfica composta, mostrando a projeçåo ciclográfica do melhor
plano de cisalhamento, de atitude 180/{6 ( foliaçäo C, de 5ó medidas
Ie a lineação de
estiramonto mineral( N=i29 ).
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- A presença de fibras de carbonato, associadas à ranhuras, nos planos
de foliação principal dos mármores, indicando a mesma vergência da tectônica
dúctil, sugere que o mesmo vetor cinemático foi ativo, também, em estágios
relativamente mais rupteis;

- A relação geométrica entre a foliação milonítica, na érea estudada, e a
superficie axial das dobras acima descritas, permite assoçiá-las ao mesmo
evento de deformação (Dn). A assimetria sistemëúica das dobras, indicando
vergência para NNW e NNE, associada com outros critérios cinemáticos, é
compatível com ulna movimentação geral de topo para Norte durante este
evento;

- A associação com dobras apertadas, às vezes associadas a superficies
de ruptura nos flancos e, localmente, com isolamento das charneiras, permite
supor uma deformação intensa, pelo menos localmente (Bell & Hammond,
re84);

- A presença de dobras da foliação milonítica com estilos variados, é
aqui interpretada como resultante do mesmo evento de deformação

progressiva, pois são dobras com assimetria consistente, indicando, portanto, a
permanência do mesmo regime cinemático durante a su¿r formação;

-o

padrão em guirlanda, desenhado pelos eixos das dobras Dn, em
projeção estereográfica, é interpretado como resultante do processo de
cisalhamento não coaxial imposto às rochas (Hudleston, 1986). Segundo Mies
(1991), esta dispersão planar dos eixos é comum em zonas de cisalhamento
dúcteis. Vários modelos têm sido propostos para explicar este padrão, gerado
por uma reorientação dos eixos, inicialmente formados perpendiculares ou
oblíquos à direção de movimento ( Sanderson, 1973; Escher & Watersor¡
1974; Williams, 1978 Alsop, 1992; dentre outros). Independentemente dos
modelos adotados, para explicar o giro das dobras para a direção de
movimento þaralelos à lineação de estiramento), é consenso entre os diversos
autores de que os eixos se tornam efetivamente paralelos, somente em regiões
de alta deformação. Tendo em vista que, na área estudada, as concentrações
dos eixos sob forma de guirlanda, são oblíquas à direção da lineação de
estiramento mineral, conclui-se, então, eue, a deformação foi relativamente
menor na ánea estudada, se comparada com regiões em que os eixos das
dobras são efetivarnente paralelos à lineação de estiramento mineral;
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- A presença de dobras em bainha indica, pelo menos localmente, uma
forte deformação cisalhante, €fl um regime de cisalhamento não coaxial (
Minnigh, 1979; Henderson, 1993; Skjernaa, 1989; Mies, 1993). Segundo
Skjernaa (1989), as dobras em bainha poderiam se formar em regimes de
deformação diferentes do cisalhamento simples. Na ërea estudada, a
associação com estruturas do tipo S-C e dobras assimétricas, sugere que a
deformação
mostra uma
deformação
indicadores
mostrada.

se deu num regime predominantemente não coaxial., A figura 31
seção colunar esquemiitica, paralela ao plano XZ do elipsóide de
no domínio estrutural I, mostrando as unidades mapeadas e os
cinemáticos.
interpretação cinemática da seçao e também
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8.3.3.2) DOBRAS TARDTAS
S.3:3.2.1) Inrrodução

Nas rochas metassedimentares da área estudada foram mapeados dois
conjuntos de dobras distintos, que se superpõem à foliação principal: o
primeiro conjunto, relativamente mais antigo, é formado por dobras com eixos
possuindo caimento su¿Ivg, para W-SW; o segundo conjtuto, relativamente
mais jovern, é formado por dobras abertas, formando ondulações de grande
amplitude na foliação principal. Este conjunto tem traço axial na direção N-S.
Os dois conjuntos podem ser visualizados através do estereograma da foliação
principal de toda a área (fig.32).

Legenda

r

Põlo da guirlanda I ZIOfl0 |

r P6lo da guirlanda I l SEj0S I
Fig.32- Frojeçäo estereogråfica dos pólos da foliação principal
das rochas da cohertura. Â dispersão das medidas pode
ser interpretada como resultado do efeito de dobras tardias.
Um grupo com eixos E-W e outro com eixos N-S.

.

N=41 2. Contornos: 0.2-tl.I-3.9-6.1-9.7-15"8-l 2.09fí

De uma forma geraI, estas dobras de caúúer mais tardio, não

são

estruturas que afloram abundantemente por toda a fuea. As estruturas na escala
mesoscópica, passíveis de serem medidas com bússola, são de caráter local,
sendo portanto restrito o número de medidas obtidas no campo. Este número

i
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foi acrescido de medidas obtidas com o auxílio de estereograma. A figura

33

mostra a projeção estereográ.ftca dos eixos das dobras tardias, que se superpõe
à foliação principal na área estudada. Pode-se individualizar dois .on¡untot
principais: um com eixos caindo suavemente para WSW-SW, e outro, com
eixos mergulhando suavemente para S.

+ *w'
Æ^

Figura 33 - Projeçäo estereográfica dos eixos das dobras tardias da área estudada.
Dois conjuntos são observados: o primeiro com eixos mergulhando suavemente para
wsw'sw; e o segundo' com
pare s. N= 3e. conromos: 2.6

"''":J:ì":?;1îf1;:ä:ï"#:nto

Apesar de ambos os conjuntos se superporem à foliação principal, sendo
portanto posteriores, será discutido a seguir, a hipótese de que as dobras com
traço axial E-W, poderiam estar associadas aos estágios finais da deformação
principal.

8.3.3.2.2) Dobras com traço axial na direção E-W

O primeiro conjunto de dobras, que dobram a foliação

milonítica

principal, descrito neste íterr¡ pode ser visualizado através da esffutura
sinformal da Serra do Jaci ( Anexo II e III ). Esta estrutura, com traço axiat
aproximadamente E-W, é formada por uma dobra sinformal assimétrióa, com
superficie axial de caimento ingreme para SSE, e eixo caindo suavemente para
W-SW. Com o auxílio de estereograma, a atitude do eixo desta estrutura,
obtida em dois perfis distintos, é de 270116 e 25gll4.

As dobras pertencentes a este conjunto, são assimétricas, com vergência
para Norte , e, em perfil, variam sua forma de acordo com a litologia
dobrada.
Nos quartzitos, são dobras relativamente mais abertas, quando -comparadas
com dobras nos filitos ou xistos. Localmente, foram obsèrvadas feiçbes em
cúspides, na interface pelito/quartzito, refletindo provavelmente diferénças de
viscosidade entre as duas litologias. Nota-se, tambérn, o desenvolvimento de

uma foliação de crenulação bem marcada, associada a microdobras localizadas
nas zonas de charneira destas estruturas. A orientação destas estruturas e das
superficies axiais das dobras deste conjunto, é mostrada na figura 34. Na
classificação de Turner & l[eiss (1963), correspondem a dobras ãe mergulho
inclinadas. Na classificação de Ramsay (lg67j, correspondem a dobras da
subclasse 1B e mais raramente da subclasse lC.

q

Figura 34'Projegão_ estereográfica dos pólos das superfícies axiais
e clivagens de
crenulação associadas às zonas de charneira das dobrai E.W. Nota-se
ume leve dispersão
provavelmente devido às dobras NS. N= 32. contornos:
3.1 - 6.3 - 12.6 - 21.g - 26.1 - 34.40/o.

A

estruturação da Serra do Jaci, dada principalmente pela sinformal
descrita acima, é, na realidade, mais complica¿a. O flanco nortô que constitui
o domínio I, é caracterizado por uma atitude relativamente constante da
foliação principal. Nesta porção, as dobras com eixos E-W são relativamente
escassas' sendo mais evidentes as dobras com eixos N-S (fig. 35).
Já no flanco
sul, que constitui o domínio II, a estruturação é mais compì.* (ng.gsl.

Domínio

I

Valor máximo a 180109
Contornos: .3 - 1.t - 3.d - I.Z - 10.0
14.0 - 28.0 96.

Pólo da guirlanda- 27W¿t
Contornos: .g - 1.7 - 3.5 - b.Z - 6.9
7.8%.

Figura 36 - Projeções estereográficas dos pótos da foliação tectônica principal nos
domínios estruturais I e ll da cobertura metassedimentar. R fôliação tectönica no domínio ll
tem uma orientação muito variável, relativamente ao domínio ¡. Elta variação é interpretada
como resultado, principalmente, do efeito das dobras E-W.

No campo, as dobras mesoscópicas não são abundantes, mas a foliação
muda constantemente de atitude, de afloramento para afloramento. Será
discutido a seguir, um perfil de afloramento: A figura 36 mostra a projeção
estereogrëtfrca dos pólos da foliação principal dos afloramentos IJN-48, 66,-67,
150 e 151, na unidade de filitos e quartzitos no sul da estrutura sinformal da
Serra do Jaci. Nestes afloramentos, localizados no domínio estrutur aI lI, a

mudança de atitude da foliação pode ser interpretadacomo devida às dobras E-

w(fig.36).

+

Pólo da guirtanda f ZZtt 30 |

FiguraS6 - Proieçio estereográfica dos pólos da foliaçåo principal
de afloramentos no
domínio estrutural ll. A variação dos póios se dá
uma guirlanda cujo pólo se
encontra assinalado. Esta variação pode ser interprãtaoa
""guiaocomo devida às dobras E-W.

8.3.3.2.3) Dobras com traço axial na direção N-S
Estas estruturas podem ser observadas na geomorfblogia
da serra do
Jaci, onde ondulam a foliação principal, paralela aos contatos
litológicos. As
dobras são suaves' ou entre suaves e abertas, sendo evidenciadas,
,ro campo,
princþalmente por variações no mergulho da foliação princþat
Localmente,
são observadas também na escala de afloramento. Est¿s estruturas
são
levemente assimétricas, tendo superficie axial subvertical,
e eixos com
caimento suave para sul. Na claisificação de Turner
v/eiss (1963),
correspondem a dobras de mergulho normais. Na classificação
de li"¡1dt
(1967), as dobras mesoscópicas pirtencem à subclasse
18.

&

Localmente, associadas a estas dobras, encontra-se estruturas
como
clivagens espaçadas e crenurações, com eixo caindo suavemente
para s. o
desenvolvimento destas estruturas é de caráter muito localizado
e discreto. As
dobras deste conjunto são bem observadas no flanco norte
da Serra do Jaci
(domínio I), o que já não ocorre, tão claramente, no flanco
sul (domínio II).

8.3.3.2.4) Conclusões e Discussões

- Enquanto que as dobras com traço axial N-S, são estruturas mais abertas,
raramente associadas a crenulações e clivagens espassadas, as dobras com
traço axial E-W são estruturas mais fechadas, localmente associada a uma

clivagem de crenulação bem pronunciada. Esta feição sugere que as dobras NS são posteriores, tendo sido desenvolvidas em níveis .ìt*t*uis mais rasos.
No campo, em determinados locais, a foliação principal tem mergulho muito
variado, às vezes para todos os quadrantes, possivehènte refletindã estruturas
em domos e bacias, resultantes da interferência entre os dois conjuntos de
dobras. Não foram observados, no c¿rmpo, feições sugestivas de pãdroes de
interferência, entre as dobras de caráter mais tardio e ãs dobras associadas à
fase de deformação principal;

- As dobras com traço axial E-W, são, dentre as estruturas que se superpõem à
estruturação da fase de déformação principal Dn, as estruturar
-åir antigas
observadas na ¿área estudada. Baseado em análise geométrica, levando em
conta os critérios de superposição, as dobras e estruh¡as associadas, podem ser
agrupadas em estruturas pertencentes a uma fase de deformação Dn+l
Entretanto, as dobras aparentemente, podem ter uma relação com a cinemática
principal, vigente durante a fase de deformação principal, devido às seguintes
características:

o As dobras têm eixos sub-perpendiculares à direção

de transporte principal,
podendo representar, portanto, dobras de caráter mais tardio ( Aisop
,lggz);

o As dobras têm assimetria compatível com a cinemática da fase Dn, sugerindo

que, embora sejam de caráter tardio, podem ter sido geradas ainda
sob o memo
regime cinemiítico;

Devido às ca¡acterísticas expostas acima, e pelo caráter progressivo na
geração de diversas estruturas, descritos em regimes de empturãã (
Beach,
1981; coward, 1984; Merle, 1984 ), particularmente com as dobras
mais

tardias, sendo interpretadas como tendo .i*or sub-perpendiculares à direção
de
transporte ( Briyant & Reed, 1969; Beach, 19g1). As dobras E-TV poáeriam
então, ser interpretadas como estruturas associadas à fase de deformação Dn.
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- A estruturação

da serra do Jaci, é mais complexa do que uma simples
estruturação sinformal. O flanco sul da estrutura tem a foliação tectônica

principal com atitudes muito variadas (fig. 35). No campo, esta variação
parece
ser dada por dobras na escala mesoscóp-ica, interpretaàas peta variação quase
que constante da_atitude da foliação ( fig. 36 Como assinãhdo
anterionnente,
).
esta variação está praticamente ausente no domínio estrutural I. Tal
observaçãó
sugere QUê, a presença destas estruturas no domínio II, não poderia
ier
explicada, somente por dobras parasíticas à estrutura sinformal, päi,
se fosse
esse o caso' as mesmas dobras deveriam estar presentes no domínio
estrutural
I. Outro mecanismo deve e>,plicar mais adequaàamente este padrão estrutural.
Trabalhos adicionais de campo são necesråtior para melhor interpretar
este

aspecto.

8.3.3.3) BANDAS DE CISALHAMENTO

Por toda a area mapeada, no domínio das rochas da

cobertura
metassedimentar, estão presentes estruturas planares, associadas a crenulações,
com assimetria indicando uma cinemática extensional. Estas superficier, d.

desenvolvimento discreto, apresentam uma geometria anasiomosada e
descontínua, com comprimento variando de centimétrico a decimétrico. O
espaçamento é muito variado, variando também de centimétrico a decimétrico.
Estas estruturas têm uma orientação geral NE-SW, com mergulhos Íngremes
para sE, e, subordinadamente, par:a Nw (fig.37). A assimetria destas
estruturas, em perfil, indica um abatimento do bloco sE ou Nw, conforme o

quadrante de mergulho da superficie.
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Estas superficies têm uma orientação relativamente constante no domínio

mostrando uma variação segundo uma guirlanda cujo

pólo

está,

aproximadamente na direção sul (fig.38). porém, no domínio II, as mesmas
srrperficies apresentam variações, surgindo outro conjunto com mergulho para
Nw (fig.39). No flanco sul da serra do Jaci, num perfil onde ã ronåçao
principal tem uma orientação mais ou menos constante, ós dois conjuntos
estão

A relação de superposição não foi observada, predominando ora um
conjunto, ora outro, effi afloramentos espaçados. o conjunto, com caimentopara Nw, mostra pequena variação, concentrando-se numa porção bem
delimitada no estereograma. Esta distribuição é, provavelmente, devida
ao
caráúer localizado_das medidas, pois este conjunto com mergulho para
NW, é,
relativamente, subordinado. Outro aspecto geométrico importänte destas
presentes.

estruturas, é seu caráter oblíquo à Serra do Jaci.

¡

Pôlo da guirtanda - l65f4b

Figura 38 - Projeção estereográfica dos póros das superfícies extensionais no domínio estrutural l.
Contornos: 2.6 - E.l -1.7 -10.3 - lZ.B - lS.d96.

Figura 39 ' Projeção estereográfica das superficies discretas,
com assimetria extensional
no domínio ostrutural ll. Neste domínio
grupo
rge
um
com
caimento
íngremo pare NW. N
lf
= 106. Contornos: 1.0 - 9.4 -7.9. i3.õ - 1g.0o/o.

8.3.3.3.1) Conclusões e l)iscussões

- As bandas de cisalhamento extensionais, aqui descritas, estão

associadas a crenulações, ou seja, a pequenas ondulaçoes, gerando
dobras, na

foliação principal. Apesar da geometria consistente de abatimento
destas
estruturas, a gênese das mesmas tem sido atribuída a diversos
mecanismos (
Platt & vissers, 1980; price & cosgrove, 1990). com o objetivo
de melhor
agrupérlas, associando-as ou não às estruturas reconhecidas
na area, várias
hipóteses foram testadas, utilizando-se dos dados de campo.
as rufOteses são
as seguintes:

o Estas estrutuas poderiam estar associadas à própria

fase de deformação

principal, representando, assim, bandas de ^ cisalhamento

conjugadas,
associadas ao próprio cisalhamento não coaxial da fase principaf phtt,
\gg+';
Harris & Cobbold, 1985). Com o objetivo de testar esta iripót.ì., 1
àerdobrou-se
a estrutura sinformal, afim de se comparar as orientações
rèsultantes (fig.ag).
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Figura 40 - Desdobramento da estutura sinformal. Em A são mostrados
os dados
estrutura¡s nos flancos da estrutura sinformal. Em B as at¡tudes das
superficies
extensionais obtidas com o desdobramento. Em C os eixos do elipsóide
de deformação
global' Em D um desenho esquemát¡co (perf¡l) cas orientaföes
obtidas supondo um ptano
de cisalhamento horizontal. Discussõás no texto.

A figura 40 mostra o resultado do desdobramento da estrutura sinformal
da Serra do Jaci, e as atitudes das superficies extensionais mapeadas em seus
flancos. A figura 40D sugere uma compatibilidade cinemática, para as
superficies que afloram no flanco Sd, na hipótese de uma origèm sincisalhamento principal (sin-D,), devido à relação angular e assimetria das
superficies com o plano de cisalhamento horizontalizado ( Vialon et. al., ßgl).
Entretanto, como a superficie antitética do desenho considerado, corresponde à
média do conjunto com mergulho para sul, predominante na érea estudaãa, e se
uma origem sin-Dn é aceita, concluí-se que, então, haveria um predomínio das
superficies antitéticas cem relação às sintéticas ao cisalhamento principal (
representadas pelas superficies b da figura 40D, que representa ar iuperficies
com caimento para NV/, de desenvolvimento localizado na área estuàada), o
que não corresponde às descrições destas estruturas na literatura ( Platt, I9B4;
Platt & Vissers, 1980; Hanmer & passchier, 1990). outro aspecto a ser
considerado, é a obliquidade da intersecção destes planos com o plano de
cisalhamento principal, consideravelmente distinto do eixo Y do efipìóide de
deformação global ( comparar as figuras 408 com 40c ), estimado uqìi
sem o controle das lineações de intersecção. Pela discussão acima, interpreta-se
as superficies extensionais como possivelmente não tendo relação genética com
a fase de deformação principal.

-r-o

o Como, aparentemente,

estas estruturas não estão associadas ao cisalhamento
principal, outras duas hipóteses foram ainda testadas: a primeira, é de que estas

estruturas poderiam representar uma clivagem de crenulação associada às
dobras E-W, ou, então, poderiam representar estruturas tardias, não sendo,
portanto, relacionadas nem à fase de cisalhamento principal, nem às dobras Ew, interpretadas, neste trabalho, como formadas num regime cinenrítico muito
próximo ao da deformação principal.
Para testar a primeira hipótese, tomou-se, tambén¡ o mesmo perfil da
esffutura sinformal, considerada no ítem anterior (fig.41). pode-se, então,
observar que no flanco sul, foram observados os dois conjuntos, tanto o de
mergulho para SE quanto o de mergulho para NW. Esta característica,
adicionada ao fato de que estas estruturas apresentam tn trend geral oblíquo á
Serra do Jaci, mostra uma incompatibilidade geométrica, entre .rtur estruturas
e a superficie axial da dobra, sugerindo, portanto, uma dissociação genética
entre estas estruturas. Aparentemente, estas estruturas dificilmente poderiam
corresponder a um sistema de clivagens de crenulações conjugadas, ãssociado

à própria dobra, pois a assimetria das crenulações
é incompatível com este tipo
de estrutura ( Price & Cosgrove, 1990
).
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Pólos da foliação principal - N=t
Pólos das superfícies extensionais _ N=l g

Figura 4l' Projeção estereográfica dos.pólos da
foliação principal e das superficies
extensionais no flanco sul da estrutura sinformal
oa serra do Jaci. A figura mostra que,
enquento a foliação tectônica tem uma atitude retativamente
constante, com mergulho
suaves para Norte, as superfícies_extensionais formam
dois conjuntos, com mergulho
tngrome para Sudeste e Noroeste.

Em fi'[rção da discussão acima, interpretou-se estas
estruturas, como
associadas, provavelmente, a uma distensãó de
caúúer tardio, posterior às
dobla9.E;w, relacionadas possivelrnente, a.rrn rlh*-nto
de toåo o pacote,

no final da evolução compressiva.

- os estereogramas

destas bandas de cisalhamento, sugerem que estas
estruturas tenham sido desenvorvidas antes das
dobras N-î, pois .ras são
dobradas por estas últimas.

8.3.3.3.2) Crenulações: Alguns aspectos
Pelo exposto, no decorrer deste trabalho, fica claro que
as crenulações e
superficies associadas, provavelmente, têm uma
origem rèhcionada a vários
tipos de estruturas. Como discutido anteriormente,
no capítulo relacionado às

dobras D', € mais adiante, no capítulo de microestruturas, durante a própria
fase de deformação principal houve a formação de microdobras assimétricas na
foliação milonítica principal. Em geral, espera-se que estas estruturas sejam
formadas com eixos em alto ângulo com a lineação de estiramento minèral
sugerindo, em consequência, que as lineações de crenulação na direção WSW,
poderiam estar associadas à fase de deformação Dn . A figura 42 mostra a
projeção estereográfica das lineações de crenulação da area mapeada. Apesar
do número limitado de medidas, as mesmas se concentram na direção WSW e
Sul, aproximadamente.
Similarmente, a interpretação discutida acima, pode ser estendidada para
as crenulações associadas à microdobras, encontradas nas charneiras das
dobras tardi-Dn ( dobras E-W ). Como os eixos destas estruturas são subparalelos aos eixos das dobras maiores, com as quais estão associadas (
Wilson, 1982 ), a orientação das'mesmas é, teoricamente, muito próxima ao
das microdobras assimétricas da foliação milonítica principal.

Figura 42'Proieçâo osteroográfica das lineações de crenulação de toda a área estudada. As
orientações obtidas mostram máximos concentrados no quadrante SW. As orientações
próximas a Sul seriam associadas às dobras N€, enquanto que as orientações
SW- WSW
estão associadas a diversas estruturas. N= 44; contoinos: z.it -4.6 9.1 - re.ö - 20.6 - 22.To/o.

Por outro lado, as bandas de cisalhamento extensionais, têm uma direção
geral NE-SW, e estão associadas também a crenulações. A intersecção dos
planos das bandas de cisalhamento, com o plano de foliação principâl, com
caimento geral srrave para sul ou para norte, é compatívei com dirèçOes de

crenulações SW-NE, direções estas, próximas aos eixos de dobras tardias. As
dobras N-S têm, também, crenulações associadas, porém, são de correlação
mais facil no campo, pois além do seu caráúer localizado, possuem orientação
algo distinta.

Em função da discussão acima, toma-se muito dificil a distinção, através
dos estereogramas, das diversas crenulações. Somente com trabalhos de campo
adicionais, será possível separar, com maior segurança, as diversas estruturas, e
assim, talvez seja possível correlacioná-las a estruturas maiores. Desse modo,
pode-se concluir que, no atual estágio do conhecimento, as lineações de
crenulação observadas na área, algumas das quais com orientações muito
semelhantes, devem estar relacionadas com estruturas de eventos distintos.

8.3.3.4) ZONAS DE CTSALHAMENTO TARDTAS

As rochas que compõem a cobertura metassedimentar, na éreaestudada,
são afetadas por zonas de cisalhamento discretas, de caráter dúctil-ruptil, que,
provavelmente, constituem as estruturas mais tardias observadar nu r.gião.
Foram mapeados dois conjuntos, que possuem orientações distintas:

8.3.3.4.1) Zonas de Cisalhamento de direção geral
NNE

As zonas de cisalhamento, com direção geral NNE a NE, ocoffem na
extremidade leste da area mapeada, delimitando, nesta região, a ¿irea de
afloramentos das rochas metassedimentares. São estruturas subparalelas à
direção geral NNE, também presentes nas rochas do embasamento. Esta
direção é materializada, neste local, pela inflexão da foliação tectônica
principal do domínio do embasamento, para a direção geral NNE, que é
também a mesma direção das Serras de Bonsucesso e Ibituruna, Iocaluadas a
nordeste da étrea mapeada.

Apesar de não ter sido observada claramente a cinemática destas
estruturas, seja pela ausência de afloramentos ou alteração dos mesmos,
evidências de campo sugerem a presença de uma importante componente
normal de movimento. As evidências são as seguintes:
- Identificação no campo, nas proximidades da estrutura principal, de zonas de
cisalhamento mesoscópicas com importante .ornponrnte de movimentação
normal (fig.a3). Estas zonas de cisalhamento são subparalelas à estrutura
principal;

I
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Figura 43 - Zona de cisalhamento extensional de
caråterdúctiFrúptil, observada nos
mármores. A direçäo dessa estrutura
é paralela à falha que limita a leste a
årea estudada.

- A geomorfologia local sugere a ocoffência de um abatimento do domínio
ocupado pelos metassedimentos;

-

Presença de abundantes veios de quartzo, formando blocos e matacões nas
encostas próximas à estrutura;

8.3.3.4.2) Zonas de Cisathamento de direção geral E-\ry

Outro conjunto de zonas de cisalhamento mapeado, distinto em
orientação do anteriormente descrito, é o conjunto formado por zonas de
cisalhamento de direção E-W. Estas zonas são constituídas por t giO.s estreitas
com foliação subvertical, que truncam à foliação principal (fig.a4). pertence a
este grupo, uma importante falha que delimita a sul, os afloramentos das rochas
metassedimentares. O abatimento do domínio dos metassedimentos, em relação
ao embasamento localizado mais a sul, sugere uma importante componente
normal para a falha em questão. A relação temporal, entre os dois conjuntos de
zonas de cisalhamento, não foi precisada.

x**t***

ï

P veft

3m

I

Figura

44'-

Desenho de caderneta de campo mostrando
num corte de estrada as zonas de cisalhamento de direção E-W. A rocha é um filito alterado.
Notar o truncamento da foliação principal.

A cinemática

destas estruturas também não pôde ser determinada com
segurança, devido à alteração dos afloramentos e ao carátü local dos mesmos.
No ponto IJN-7, ulna zona de cisalhamento de direção N508, mais ou menos
intermediária entre os dois conjuntos, fornece uma movimentação direcional
dextral, conforme indicado por estruturas sigmoidais. As zonas de cisalhamento
de direção E-W, no domínio do embasamento, embora não necessariamente
contemporâneas às de mesma direção nas rochas da cobertura, fornecem uma
movimentação direcional, dextral e sinistral. Deste modo, a falha que delimita
os metassedimentos a sul, interpretada como tendo, tambérn, uma importante
componente de movimento normal, representa na verdade uma estrutura de

reativação, 9ue retoma
embasamento.

o mesmo trend das estruturas mais antigas do
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8.3.3.4.3) Conclusões e Discussões

- Os dois conjuntos de zonas de cisalhamento

tardios, observados na área,
representam, provavelmente, as estruturas mais jovens da âreaem questão, pois
aparentemente não estão afetados por nenhuma outra estrutura. Ambos os

conjuntos são, paralelos ou subparalelos, à estruturas mais antigas do
embasamento, sugerindo, portanto, um controle destas estruturas na
implantação das estruturas da coberfura metassedimentar. A idade relativa,
entre os dois conjuntos, pennanece em aberto, pois não foi observada a relação

temporal entre eles;

- A

zona

de

cisalhamento,

que limita

a

área

de

afloramento

dos

metassedimentos, a sul da região estudada, foi inferida com base nas seguintes
evidências:

a) Nos pontos IJN-10 e 23, observa-se que a foliação das rochas
metapelíticas tem direção E-W e mergulhos subverticais, compatíveis com
observações realizadas em outros pontos das zonas de iisalhamento
pertencentes a este conjunto (frg.aq;
b) O truncamento aparente da unidade basal, composta por mármores, na
extremidade sul da serra. Os mármores afloram de forma descontínua, com a
unidade clástica superior, em alguns pontos, aparentemente fazendo contato
com as rochas do embasamento. Esta feição foi interpretada como resultante de
uma zona de cisalhamento, com cinemática desconhècida, rnas, provavelmente,
com uma componente de movimento normal. A ausência e o grau de alteração
das rochas nesta região, dificultam grandemente a coleta de daãos;

- Estas zonas de cisalhamento

tardias, parecem ter desenvolvido um
importante papel na presetvação dos metassedimentos estudados, pois a região,
atualmente ocupada pelos metassedimentos, acha-se rebaixada em relação uo,
arredores, ocupados por rochas do embasamento;

- Outro aspecto importante é o fato de que estas zonas de cisalhamento
representam reativações de estruturas mais antigas, presentes nas rochas
do

embas¿mento, que poderiam ter sido reativadas ãurante a tectônica principal,
que afetou de maneira dúctil, os metassedimentos. Desta maneira,
é importante
salientar que, as zonas de cisalhamento assinaladas no mzpa, da forma como

são interpretadas, são provavelmente as reativações mais jovens

desta
estruturação mais antiga, que poderia estar ativadurante a deformãção principal
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dos metassedimentos, com uma cinemática compatível com os ajustes
necessários ao embasamento, frente aos esforços vigentes. Assim, a
interferência da reativação de estruturas do embasamento, uf.t*do a cobertura
metassedimentar, poderia explicar as dificuldades em se estabelecer, muitas
vêzes, a correlação cronológica entre as estruturas presentes na cobertura.

8.4) METAMORFTSMO DAS ROCHAS

METASSEDIMENTARES

8.4.1) ASPECTOS GERATS

As rochas metassedimentares da área estudada,
sofreram a ação de
metamorfismo' juntamente com- a deformação
principal. Este metamorfismo
gerou as seguintes paragêneses de minerais
metamórficos:

o Nos mármores:- calcita +

quartzo + muscovita + clorita + biotita
f min.
opacos' Nas bandas metapelíticas interestratificadas
com os mármores, a
paragênese metamórfica é composta por
quart zo + clorita + muscovita *
biotita' Em lâmina delgada, são observadas dois
tipos de textura nas rochas
desta unidade: uma é granoblástica, onde g*ulação
u
é relativamente mais
grossa' com os grãos de carbonlto e quartzo
apresentando hábito poligonal (
recristalização ); e a milonítica, de granulaçao
räiativamente mais fina, onde os
minerais micáceos são relativamente mais
aburdantes. Nestas porções a
foliação principal é mais claramente observada,
sendo dada pela orientação dos
minerais micáceos e das bordas dos graos
de carbonáto e quartzo. os
carbonatos' em lâmina delgada, apresentam
cor de interr"rcrrciu-roru claro ( 3u
ordem )' outros minerais õo-o ciorita,
-*rouitu e biotita, têm concentração
maior nas áreas de textura milonítica. A
clorita se apresenta com coloração
verde-claro, pleocroísmo moderado, e cor
de interferência anômala azul escuro
actnzentado' A biotita tem coloração parda pleocroísmo
e
forte, e a muscovita é
incolor a verde âgw, com cor de interferência
amarelada.

o Nos filitos da sequência estratificada, a paragênese
é a seguinte: quartzo +
muscovita + clorita + biotita + plagiocúsio
ïbiti.o * ,rrä. opu.or. Nos
quartzitos, aparagênese observada è ,õ*porta
por quartzo i_urJ;"ita + min.
opacos' A biotita, nesta unidade, está frequéntemente
associada à clorita,
estando ambas

as fases minerais intercresci¿är, rà- no entanto
monstrar uma
relação textural indicativa claramente de
desequilíbrio (fotomicrografia 16). A
muscovita é incolor' com cor de interferência
amarelada a azulada. A clorit¿

mostra características óticas semelhantes às
descritas anteriormente. o
plagioclásio (albita), aparece em lâmina
delgada tanto como cristais
relativamente grandes com relação à mafrz
(porfiroclastos), como com
dimensões semelhantes aos grãos que compõe
a matriz. os porfiroclastos de
plagioclásio não mostram sinais de recristalização,
exibindo, entretanto,
extinção ondulante e geminação polissintética
deformada.

8.4.2) MTCROTECTONTCA

Na area estudada, a análise microtectônica foi realizada com base na

paragênese metamórfica das foliações.

a) Pares de foliações S-C

os piles de foliações s-c,

observados em lâmina delgada, são
compostos pelos mesmos minerais metamórficos, que definem o metamorfismo
sofrido pelos metassedimentos. As foliações C, em geral de granulação mais
grossa' são compostas por clorita, muscovita e biotita, da *.rrru maneira
que
as foliações S, de granulação mais fina, aparente nos domínios intermediários
(
microlitons ).

& Snoke ( 1984 ), esta observação indica que ambas as
foliações se formaram no mesmo evento deformaóional, sob as mesmas
Segundo Lister

condições metamórficas. Então, conclui-se que ambas as foliações se formaram
simultâneamente, durante a fase de deformação principai em condições
metamórficas do fücies xisto-verdq zonada biotita.

b) Foliações de Crenulação

As foliações de crenulação, observadas nas charneiras das dobras E-w,
constituem as microestruhnas, relativamente tardias em relação à foliação
principal, observadas em lâmina delgada. Estas foliações são cåmpostas
pelos
mesmos minerais
que compõem a foliáção milonítica prinìipal
-micáceos
(fotomicrogtafra 13),
não fornecendo, po. isso, informações sobre diferenças

nas condições metamórficas entre estas duas foliações.

8.4.3) CONCLUSOES

- A paragênese metamórfica das rochas metapelíticas na área estudada, indica
que o metamorfismo foi de grau fraco (Winkler, 1977), no facies xistoverde,
zona da biotita (Yardley, 1992). Como os porfiroclastos de plagioclásio não

mostram sinais de recristalização, é provável que o metamorfismo
lue afetou as
rochas metassedimentares não tenha ultrapassado a temperatura de 400.
C
(Passchier & Trouw, l9g4).

8.s) MTCROESTRUTURAS

8.s.1) MTCROESTRUTURAS NA UNTDADE DOS

nnÁnuoRES

8.s.1.1) ASPECTOS GERATS

os

mármores basais, em lâmina delgada, apresentam uma texhra
granoblástica bem desenvolvida, principalmente em amostras do topo da
unidade, onde são mais puros. Na base, onde os agregados micáceos são
relativamente mais abundantes, apres entam textura grano- lep idob lástica.

Mineralogicamente, os mármores são compostos por calcita, quartzo,
clorita, muscovita, biotita, pirita e outros minerais opacos, sob a forma
disseminada, formando impregnações tanto nos grãos de calcita quanto nos
agregados micáceos. Os grãos de calcita e quartzo geralmente apresentam-se
poligonizados, com contatos retos e extinção uniforme, podendõ apresentar,
entretanto, extinção ondulante. Os mesmos minerais apresentam,- tambérn,
variação da granulação, de uma lâmina para outra ou na mesrna lâmina, com
porções de granulação relativamente mais finas. Os agregados micáceos
mostram-se frequentemente dobrados, exibindo extinção ondulante. A pirita,
tem forma geralmente euédrica, e alcança dimensões milimétricas e,- mais
raramente centimétricas.A ausência de sombra de pressão ao redor dos grandes
cristais de pirita, sugere um provavel crescimento num regime pós- cinemático.

A

foliação principal, observada em lâmina delgada,

é dada pela
orientação preferencial dos agregados micáceos, ou então pela orientação dos
limites dos grãos de carbonato e quartzo.
8.s.1.2) TNDTCADORES CrNEMÁTTCOS

Os indicadores cinemáticos, observados em lâminas delgadas orientadas,
são compostos principalmente por microdobras assimétricas e foliações
oblíquas ( Lister & Snoke, 1984; Simpson, 1936 ).
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As microdobras assimétricas, observadas principalmente em agregados
micáceos, têm vergência de topo para Norte, compatível com uma

movimentação de empurão. Localmente, as lentes micácÀas são oblíquas
à
follação principal, onde se mostram intensamente dobradas, tendo a foûação,
definida pela elongação dos grãos de carbonato, como plano axial. Nas regíoes
de chameira destas estruturas, se desenvolve uma .iiuug.- de crenuláção,
paralela à foliação principal (fotomicrografia l0), ou levemente obÍqua
(fotomicrografia I2). Algumas microdobras observadas, são apertadas
a
isoclinais, e têm a foliação principal como plano axial (fotomicro graña9).

As foliações

oblíquas são definidas pela obliquidade dos limites
alongados, dos grãos de carbonato e quartzo, com relaçãã à hminação,
dada
por agregados micáceos orientados (fotomicrografia gj. a assimetria destas
estruturas também é compatível com uma movimentação de topo para
Norte.

Em algumas lâminas a foliação oblíqua é plano axial ;

rnicrodobras
assimétricas, observadas nos agregados micáceos. As dobras assimétricas
têm
vergência compatível com a movimentação sugerida pelas foliações oblíquas.

8.5.2) MICROESTRUTURAS NA UNIDADE DE FILITOS E

QUARTZITOS INTERE STRATIFICADOS
8.s.2.1) ASPECTOS GERATS

A

turidade de filitos/xistos e quartzitos interestratificados, como descrito
anteriormente, é.composta por intercalações destas rochas em várias escalas,
inclusive na de lâmina delgada. Portanto, a clivagem nestas rochas pode
ser
classificada como em domÍnios, com intercalações de níveis micáceos, com
textura lepidoblástica, onde as micas são de granulação relativamente mais
grossa' e níveis mais ricos em quaftzo, de textura grano-lepidoblástica

(fotomicrografia 5). Neste domínio, mais ricos em quaftzo, as micas
têm
granulação relativamente mais fina. Nos quartzitos, a textura
é
predominantemente granoblástica, localmente mostrando uma orientação
dos
limites dos grãos.

Os filitos são compostos

mineralogicamente por clorita, quartzo,
muscovita, biotita, pirita e outros minerais opacos. As micas mostram,
frequentemente, extinção ondulante. Os grãos de- quartzo, na sua maioria,
se
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mostram poligonizados, liwes de deformação (fotomicrografia 7), mas também,
localmente, se mostram com contatos suturados, com subgrãos e bandas de
deformação. Nos metapelitos, próximos ao contato com os mármores, observase localmente grãos de carbonato nos níveis mais quartzosos. Os quartzitos são
compostos por quartzo e muscovita e minerais opacos.

Nas lâminas dos metapelitos, se observa, com frequência,

grãos

relativamente maiores de quartzo e albita. Estes grãos, em muitos casos, são
dezenas de vezes maiores que os grãos recristalizados que compõe a matnz.
Estes grãos mostram indicações de deformação. Os grãos de plagioclásio se
mostram deformados, com lamelas encurvadas e extinção ondulante. Os grãos
de quartzo mostram extinção ondulante, bandas de deformação e formaçáo de
subgrãos. Em direção às bordas destes grãos de quartzo, há a formação de
novos grãos, muitas vezes formando caudas recristalizadas (fotomicrografias 5
e 6). Em alguns locais, observa-se que o grão de quartzo foi totalmente
recristalizado (fotomicrografia 5 ).

8.s.2.2) TNDICADORES CINEMÁTICOS

Os indicadores cinemáticos, observados em lâminas orientadas desta
unidade, são principalmente pares de foliações S-C, dobras assimétricas e

peixes de mica. Estes indicadores são consistentes com uma movimentação de
topo para Norte.

Os pares de foliações S-C, foram observados tanto nos metapelitos
intercalados aos máfinores (fotomicrografias l, 2 e 3), quanto na unidade
superior. A foliação C é formada por uma laminação principal, em geral de
granulação mais grossa, rica em minerais micáceos. A foliação S, que tangencia
a foliação C' é de granulação mais fina, observada principalmente nos domÍnios
intermediários, mais ricos em quartzo. A composição mineralógica entre as
duas superficies é a mesma. Apesar do número limitado.de observações, pode-

se observar uma variação no ângulo entre algumas destas rup.ifiri.t

compostaso indicando, onde o ângulo é relativamente menor, uma maior
deformação cisalhante ( Bérthe, et.al., 1979; Hanmer & passchier, 1990 As
).
estruturas do tipo peixes de mica assimétric os ( mica rtth ) ( Lister & Snoke,
1984 ), foram também observadas nas lâminas estudadas, porém são de
ocorrência discreta (fotomicrografia 4).
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As microestruturas indicadoras do sentido de cisalhamento, mais bem
representadas em lâminas delgadas, são as microdobras assimétricas
da
foliação milonítica. Estas estrutt¡ras, €ffi lâmina delgada, .rtao-ã*ociadas
à
superficies de empurrão, por adelgaçamento e ruptura do flanco inverso
da
estrutura (fotomicrografias 11 e 15). Estas supérficies, materializadas por
planos micáceos discretos, cortam a foliação rnilonítica'principal
em alguns
pontos, enquanto que, em outros pontos, tangenciam a foliaçãã principa].
e
relação de ângulo agudo, observada nestes p*tor de tangênciu,
é ,o-patível
com uma movimentação de topo para Norte, assim .o^ a ássimetria
das

dobras (fotomicrografia 1 5).

Associadas às dobras assimétricas, encontra-se tambén¡ desenvolvidas
nas zonas de charneira, uma clivagem de crenulação (fotomicrografias
l0 e l2).
Esta clivagern, no corte da lâmina, é paralela à superficie axialãa
dobra, urricomo à superficie de empurrão

No campo' em alguns locais, foi possível coletar amostras das regiões
de
charneira das dobras com traço axial È-w. Nestas regiões, encontra-se
bem
desenvolvida uma clivagem de crenul ação, associada à microdobras
simétricas.
Estas superficies de crenulação cortam em alto ânguto a fotiaçáà
milonítica
plincþal, e algumas vêzes estão claramente associadas aos flancos
das
microdobras (fotomicrografias 13 e 14). A composição mineralógica
das
crenulações, é a.mesma da foliação milonítica prinóipal, sendo compostas,
na

amostra observada, principalmente por muscovitã.
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e)

coNSTDERAÇÕns FrNArs

9.1) DEFORMAÇÃO NA COBERTURA X DEFONTVTAçÃO NO

EMBASAMENTO

Conforme discutido nos capítulos anteriores, é marcante a diferença de
estilo estrutural entre as rochas do embasamento, ortoderivadas, e ¿ã ¿a
cobertura metassedimentar. Os dois domínios são caracterizados por uma
deformação dúctil penetrativa, possuindo, entretanto, idades e orilntações
completamente distintas. A deformação dúctil de baixo ângulo, característica
dos metassedimentos, não é observada nas rochas do embasãmento, sugerindo,
desse modo, que este domínio se comportou de maneira relativamentJ
rígida,

durante a deformação da cobertura.

A fase de deformação principal,

de baixo ângulo, se desenvolveu em
condições metamórficas da flícies xisto-verde, a uma temperatura aproximada
de 350 a 400 oC. Esta temperatura, seria suficiente para uma deformação
dúctil
nas rochas da cobequra, compostas principalmente por carbonatos, quartzo
e
micas (Passchier & Trouw, L9g4). Entretanto, as roòhas do embasamento,
de
composição granítica principalmente, com urna porcentagem considerável de
feldspatos ( aproximadamente de 60 a70 Yo teùam *ão-portamento
mais
),
rígido, pois nestas condições de temperatura o feldspato é relativamente
mais
resistente (Voll, 1976). Desta maneira, o arcabouço feldspático das rochas
do
embasamento teria preservado, estas rochas, de ,rrnu deformação dúctil
generalizada.
O raciocínio exposto acima leva a algumas outras implicações. Durante
a
fase de deformação principal dos metassèdimentos, o embasamento teria
se
deformado de maneira predominantemente ruptil, embora alguma deformação
dúctil possa ter ocorrido (p.ex.: recristalizaçào do quartzof Desta forma, a
acomodação do encurtamento nas rochas do .-buru*.nto, no contexto
geológico local, teria se dado principalmente através de falhas.
O envolvimento
do embasamento, na deformação dúctil, pode ter ocorrido em níveis estruturais
mais profirndos. Em consequência disso, é plausível supor que direções
estruturais mais antigas do embasamento devem ter sido reàtivadãs durante
a
própria deformação principal.
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Esta discussão poderia ser estendida para um nível mais regional,
envolvendo o limite geotectônico entre áreas estáveis (Crátons), durante um
determinado evento orogênico, e suas faixas marginais, deformadas e
metamorfizadas. O envolvimento do embasamento cratônico na deformação
orogênica seria flrnção, principalmente, da temperatura e da composição das
rochas ruma determinada situação geotectônica. Nas partes mais Lrternas do
orógeno, consequentemente mais frias, o embasamento participaria da
deformação de forma dominantemente ruptil, e, principalmente, por reativações
de direções estruturais mais antigas. Numa situação intermediária, ôotemperaturas relativamente mais elevadas, tais rochas, considerando uma
composição granítica, seriam deformadas ainda em condições rupteis, porém já
acompanhadas de uma deformação dúctil. Esta deformação dúctil responderia
por variações volumétricas, talvez passíveis de serem estimadas, da massa
cratônica na região considerada. Em direção às partes mais internas do
orógeno, com temperaturas mais altas, o embasamento seria sujeito a condições
de deformação dúctil, anteriormente concentrada nas rochas de cobertura.

9.2) ESTRUTURAÇÃO PRINCIPAL, SITUAÇÃO
GEOTECTOWTCA E rrrpóTESES PARA A FORMAÇÃO

DAS DOBRAS E-W

A estruturação principal dos metassedimentos da area estudada,

como

discutido anteriormente, foi devida a movimentos tangenciais compressivos,
com vergência geral para Norte. Os dados discutidos neste trabalho, permitem
concluir que as rochas metassedimentares estudadas faziam parte de uma
sequência sedimentar que foi metamorfizada
emptnradã sobre seu
embasamento, com movimentos dirigidos para
énea relativamente mais
estável (foreland) (Boyer & Elliott, 1982), representadas pelo Cráton do São

e
a

Francisco.

A estruturação destes cinturões de empurrões é carac tenzadapor uma
série de estruturas, interpretadas por diversos autores como resultantes da

geometria e cinemática dos sistemas de cavalgamentos (Boyer

& Elliott, 1982;
Mcclay, l99l; Butler, 1982), ou também da interação entre as lascas de
empurrão ( Hartcher,l99l; Cooper & Trayner, 19g6
).
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Na á¡ea estudada, conforme discutido anteriormente, a deformação

é

relativamente menor, quando comparada com regiões onde os eixos das dobras
são efetivamente paralelos à lineação de estiramento mineral. Resalta-se,
entretanto, QUe foram registradas, localmente, dobras em bainha. Este fato;

jturtamente com

a

geometria dos cinturões

de empurrão, sugere

QUe,

possivelmente, a deformação tangencial tenha sido distribuída em zonas de
cisalhamento, talvez com deformação mais intensa, localizadas acima da
sequência estratigráfica cartografada, o que é característico da estrufuração dos
cinturões de empurão.

Na area mapeada não existe evidências concretas sobre este tipo de
estruturação, pois foi identificada apenas uma lasca de empurrão, .o-porta de
unidades metassedimentares. Apesar disso, partindo-s. do princípio- de que
uma estruturação. ilbricada é regra, e não exceção neste tipo de situação, cábe
aqui discutir a influência da deformação, atuante em níveis estraiigráficos
superiores, nas rochas da area estudada.

A primeira questão a ser discutida, diz respeito a aloctonia das rochas

metassedimentares. Os metassedimentos da area estudada são caracterizados
por uma deformação dúctil penetrativa por todo o pacote, a qual não registrada

no

embasamento. Esta condição geológica sugere uma aloctonia dos
metassedimentos, já neste estágio, em que a cobertura era deformada
de
maneira dúctil. Evidências de campo e microestruturais sugerem que o mesmo
vetor cinemático tenha permanecido ativo, subsequentemente, quando o pacote
metassedimentar se encontrava em níveis estruturais relativaménte mais rasos,
ocasião em que teriam ocorridos novos movimentos de empurrão. Esta etapa
posterior seria representada, na ¿á¡ea estudada, por planos com neocrescimento
de fibras de carbonato, subparalelos à foliaçáo þrincipal, e que indicam a
mesma vergência da tectônica dúctil, assim como por discretas falhas
de
empurão, associadas a flancos inversos de dobras assimétricas que afetam a
foliação milonítica. Tomando por base estas observações juntu-.nt. com
a
interpretação de que as dobras E-W seriam relativamente tardias à fase
de
deformação principal, é coerente supor que estas estruturas estariam
associadas
ao desenvolvimento de falhas de empurrão em maior escala. A sinformal
da
do
poderia
Jaci,
então,
neste
modelo,
representar
uma
sinforme
lena
de
þotwall, associada ao desenvolvimento de falhas de empurrão de trajetória
suave (cooper & Trayner, Lgg4; Ramsay, lggl), desenvolvidas em rochas
deformadas de forma dúctil (McClay, tOSt¡, loóalizadas estratigraficamente
acima das rochas de cobertura mapeadas. Bsta hipótese elçlicari"a urn maior
desenvolvimento das dobras E-W na direção sul ( domÍnio estrutural II pois,
),
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nesta direção, a hipotética falha estaria mais próxima (Cooper & Trayner,
op.cit.). Esta hipótese presupõe, dentre muitas coisas, um imbricamento
tectônico posterior ao desenvolvimento da trama dúctil. Apesar da discussão
apresentada acima, a evolução estrutural da fase Dn é interpretada como
contínua no tempo, caracterizada, pela geração progressiva das estrututras a ela
associadas, em todos os estágios de sua evolução.
Outro hipótese a ser considerada no desenvolvimento das estruturas na
cobertura metassedimentar, incluindo também as dobras E-W, é a relação entre
a geometria do embasamento e a própria cobertura. Como o embasamento não
foi envolvido na fase de deformação principal, e devido a sua própria
estruturação (foliação na direção E-W e mergulhos subverticais), ele não foi
dobrado no estágio de formação das dobras E-w. Este fato sugere um
problema de espaço no contato basal entre a cobertura e o embasamento. Este
problema poderia ser solucionado pela geometria inegular do embasamento, o
que parece corresponder o caso (ver mapas dos Anexos II e III). Estas
iregularidades do embasamento poderiarn, portanto, ter sido responsáveis pela
própria formação das dobras consideradas.

9.3)

EVOLUçÃO CnOr-,ÓCrce E ESTRUTURAL DA
COBERTURA METASSEDIMENTAR

A

história geológica das rochas da cobertura teve início com sua
sedimentação, sobre seu embasamento, provavelmente em ambiente rnarinho
plataformal. A idade de sedimentação, embora discutível, tem sido considerada
como Mesoproterozóica (Campos Neto, 1990; Ribeiro et. at.l990).

Posteriormente, as rochas sofreram a ação de um evento tectonotermal (Dn +
Metamorfismo Sin-cinemático), responsável pela estruturação principal dos
metassedimentos. Apesar da opinião diversa por parte dos autores que

trabalham na região sobre a idade deste evento tectonotermal, háL .*.
tendência, Por parte de alguns autores, de considerá-lo de idade Brasiliana (
Machado & Endo, \993a e b, Heilbron et. al. 1994). A deformação associada a
este evento foi de caráter não-coaxial e gerou a foliação principal e a lineação
de estiramento mineral, penetrativas nos metassedimentos da ërea estudada.
Associadas à esta fase de deformação, encontram-se pares de foliações S-C,
dobras apertadas consistentemente assimétricas, localmente associadas à
superficies de empumão, e dobras em bainha, consistentes com uma
movimentação geral com vergência para Norte. Esta fase de deformação foi
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responsável pela aloctonia dos metassedimentos.
Em um estágio tardi Do,
formaram-se dobras com superficie axial de mergurho
íngrem furu sul, com
eixos de direção V/SW-ENE, subhorizontais, localmente
" associadas a
superficies discretas. de cavalgamento, com rompimento
do flanco inverso. Nas
zonas de chameira destas dobras ocorrem clivagens
de crenulação associadas a
microdobras (Sn*1).
Posteriormente a esta fase compressiva principal, foram
geradas bandas
de cisalhamento extensionais conjugãdas (s*r), associada,
ã
provável
relaxamento imediatamente posterioi à .rt*t*uçao
compressiva. Após a
formação destas bandas de ciialhamento, ocoffeu a geração
de dobras suaves,
com superficies axiais de direção NS e com mergulhos
subverticais, tendo
eixos de caimento srave para sul.
agrupamento destas esffuturas,

u.

o

relativamente tardias à
_.evóluçao ro-p..rJi.'á principal, em fases de
deformação dos metassedimentos, é quesìionável,
ioi, értÁ .rt u,*ur, por
outro ladoo poderiam também representar reflexos de reativações
do próprio

embasamento.

Finalizando a evolução estrutural, ocorreu a formação
de zonas de
cisalhamento de direção E-w e NNE, de caráter
ruptil-dúctil, s.rbparalelas às
direções estruturais mai¡ antigas presentes no embasamento.
Estas zonas
de

cisalhamento pos-suem importante componente de
movimentação normal, que
desempenhado
papel
um
decisivo
na
preservação
leriam
dos metassedimentos.
Estes metassedimentos formam uma lascu å. .-purrão,
representados
por um testemunho de erosão desconectado dasagora
rochas correlatas,
corespondendo assim a uma Ktippe (Dehler et. ar.1gg5).

\ì

i

100

10)

CORRELAÇAO REGTONAL

O primeiro

aspecto a ser abordado neste ítem é a correlação das
unidades mapeadas, îã área estudada, com unidades metassedimentares
reconhecidas regionalmente no bordo sul do Cráton do São Francisco. Esta
correlação, é dificultada pelo fato de que as unidades metassedimentares, na
area estudada, não têm ligação fisica com as unidades consideradas correlatas.

Os mármores basais, localmente ricos em intercalações de

rochas
metapelíticas, têm sido correlacionados à Formação Barroso, do Grupo São
João del Rei (Ebert, 1958; Trouw et.
1983). Eberr (op.cit.), faz uma
descrição detalhada da Formação Barroso nos arredores de São João del Rei,
QUê, em linhas gerais, possui as mesmas características observadas nos
aredores de ljaci. Estas unidades, portanto, são consideradas correlatas. Outro
aspecto importante, a ser levantado em termos de correlação, é a possível
coffespondência, entre a ttridade dos mármores aqui estudadas, e os do Grupo
Bambuí. Segturdo Brito Neves (com. verb.), os mármores da area estudada, são
também muito semelhantes aos do Grupo Bambuí. O não reconhecimento, até
então, de rochas seguramente correlacionáveis ao Grupo Bambuí, no limite sul
do Cráton do São Francisco, e o caráter descontínuo dos afloramentos das
rochas carbonáticas, na região, dificultam sobremaneira este tipo de correlação.
Trabalhos desenvolvidos na região de São João del Rei, onde as rochas são
significativamente menos deformadas, tendo sido documentadas, inclusive com
estruturas sedimentares bem preservadas (Ribeiro et.
lg90), podem
fornecer mais elementos para elucidar esta questão.

al

al.,

A unidade superior, composta por xistos e quartzitos interestratificados,
localmente grafitosos, Formação Macaia de Ebert (1984), é muito semelhante
à Formação Campestre, descrita por Trouw et. al. (1980), aflorante a sul da
cidade de Lawas, na seffa de nome homônimo, nos arredores de Itumirim. A
semelhança entre as unidades, e a relativa proximidade entre as areas de
ocorrência das mesrnas, reforçam esta possível correlação.

Estruturalmente, a correlação entre a área estudada, com a geologia
regional é também pouco evidente. Ebert (1956, 1968), estudando a geologia
do sul do estado de Minas Gerais, já identificara uma tectônica compressiva,
com vergência geral para Norte, em direção ao então denominado "antepaís
assíntico" (Ebert, 1968), cujo timite se assemelha em muito ao limite
atualmente aceito, entre a Faixa Alto Rio Grande e o Cráton do São Francisco.
Mais recentemente, Trouw e colaboradores, em vários artigos, Campos Neto
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Mais recentemente, Trouw e colaboradores, em vários artigos, Campos Neto
et.al. (1992), Ribeiro et.al. (1990) e Heilbron (1993), trabalhando em setores
distintos do bordo sul do Cráton do São Francisco e da Faixa Ribeira,
reconhecem, também, utna tectônica compressiva com transporte na direção
NNW. Trouw et. al. (1986), caructenzam a vergência das fases progressivas
D1 e D2 como sendo descontínua. Ribeiro et.al. (1990) atribuem a estas fases,
vergência para NNV/ e para E, de acordo com domínios individualizados pelos
mesmos autores (fig.as). Recentemente, Trouw (1995) propõe que, a tectônica
com vergência para NNW, seria mais nova que a tectônica com vergência para
Leste. Machado & Endo (1993a. b), e Endo & Machado (1993), propõem
QU€, a estruturação compressiva, matenalizada por dobras e falhas de
empurrão, no bordo sul do Cráton do São Franciso, seria resultado de uma
tectônica transpressiva, focalizada nas partes mais internas da Faixa Ribeira,
devido à atividade de importantes zonas de cisalhamento direcionais, tais como
a zona de cisalhamento do Rio Paraíba do Sul. Neste modelo, a tectônica com
vergência para NNW seria contemporânea à atividade das zonas de
cisalhamento.

Os dados estruturais colhidos na área estudada registram apenas os
movimentos para NNW, não tendo sido observado superposição cinemática na
cobertura metas sedimentar.

A articulação entre a área estudada e a região a sul da cidade de Lawas,
onde afloram as rochas metassedimentares correlacionáveis às da área

estudada, é problemática. Nesta região, o transporte tectônico, segundo Ribeiro
et- al. (1990), é de W para E, talvez associado à colocação da Cunha de
Guaxupé. Isto acarreta então, a junção entre areas com transportes tectônicos
ortogonais. Um entendimento mais claro desta articulação somente será
possível com o entendimento de diversas outras questões regionais importantes
ainda não elucidadas, tais como a idade relativa entre os eventos tectônicos

com vergência praticamente ortogonais,

e a

questão policiclísmo X
monociclísmo, no contexto da evolução da Faixa Alto Rio Grande, assim como
o papel das transcorrências no âmbito da evolução da Faixa Ribeira.
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A relação geométrica entre a

ënea estudada, e regiões mais a sul, sugere
ou uma tectônica de idade diferente para ambos os domínios, ou então, caso
sejam contemporâneas, a tectônic a da fuea estudada seria o resultado de um
escape tectônico, das rochas metassedimentares, €fr decorrência da tectônica
compressiva com vergência para leste, associada à própria colocação da Cunha
de Guaxupé. A figura 45 mostra a área no contexto ãa geologia regional. Os
principais vetores cinemáticos, embora de idade reÈtiva discuiível, são

mostrados.

0510

Árc¡ csù¡dad¡ no æntÞdo rcoion!1. O v;tor c¡tre

móllE oùildo ncrtË üabrlho é também rssln!ls-

--:

do,

15km.tuffi
? _-*

+++
chbhF*d
Éã

I

\ -5!i

+ll

+t++

..-1

_¡4

+ + ¡$f'n';;':.;
\

+f

Æ.1

;¡fñEY

o

EaREACEI{Ä

Þ+

+++
-)l

*
+4

I

Fi

o.

AI{DRETATIDIA

¡&ÈFÉJ
Hfu

êî

û

Figura 45 - A área estudada no contexto geológico regional do bordo
sul do cráton do São
Francisco. A figura mostra as direçöes oe transþorte téctônico ( grandes
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Deposicionais. Mod. de Ribeiro ef. a/. 1990. A idade relativa entre
as direçöes de transporte

tectônico quase que ortogonais está ainda em aberto.
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FOTOMICROGRAFIAS

Fotomicrografia 1- Pares de foliações S-C nos metapelitos intercalados na unidade dos
Mármores. A foliação C é mais discreta, e possui orientação sub-horizontal na foto. O
sentido de cisalhamento é dextral ( corte XZ do elipsóide de deformação ).

Fotomicrografia 2 - Detalhe dos pares de foliações S-C em níveis mais quartzosos.
Notar a deflecção da foliaçÍio S na parte superior e inferior da foto. As foliações S e C
são formadas pelos mesmos minerais metamérlicos. O sentido de cisalhamento é
dextral ( corte XZ do elipsóide de deformação ).

Fotomicrngrafia 3 - Estruturas sigmoidais e pares de fotiações S-c pertencentes
aos
metapelitos intercalados na unidade de Mármores. o sentido de
cisalhamento é
sinistral ( corte XZ do elipsóide de deformação ).

Fotomicrografia 4 - Mica piscifome "mica fish" na unidade clástica superior.

sentido de cisalhamento é sinistral ( corte

xz

do etipsóide de defonnação ).

Fotomicrografia 5 - Aspecto geral da foliação milonítica principal na unidade clástica
superior. Nota-se a segregação de leitos mais quartzosos em altemância com leitos
micáceos.

Fotomicrografia 6 - Idem à foto 5, mostrando porfiroclastos de quartzo com extinção
ondulante e recristalizaçÍio nas bordas.

Fotomicrografia 7 - Bandas defomacionais de granulação mais lina ( parte central )
em quartzitos da unidade superior. Notar a poligonização dos grãos de quartzo ( parte
superior e inferior da foto ).

Fotomicrografia 8 - Textura granoblástica orientada em mámores d¡ unid¡de
inferÍor. Os limites de grãos dos carbonatos delinem uma foliaçlio oblíqua à orientaçllo
dos agregados micáceos ( parte central da foto ).

Fotomicrogralia 9 - Charneira de dobra apertada, transpostas, associadas à foliação
principal - unidade inferior.

Fotomicrografia 10 - Detalhe da zona de chameira de dobra da foliação milonítica
assimétrica (D') na unidade dos mármores. Notar o desenvolvimento de uma clivagem
de crenulação nesta região.

-

Dobras assimétricas associadas à super{icies discretas de
cavalgamento, na unidade clástica superior. Sentido de cisalhamento é sinistral ( corte
XZ do elipsóide de defomação ).
Fotomicrografia 11

Fotomicrografia 12 - Detalhe da zona de chan¡eira da ¿ötra mostrada na
fotomicrografia 11. Notar o desenvolvimento discreto de clivagem de crenulação plano
axial.

Fotomicrografia 13 - Dobras simétricas em quartzitos micáceos da unidade superior.
Amostra procedente da zona de chameira da estrutura sinformal da Serra do Jaci.

- Dobras Do , assimétricas, associadas a planos de empurráo
discretos por adelgaçamento do flanco inverso. Sentido de cisalhamento sinistral (
corteXZ do elipsóide de defomação).

Fotomicrografia 14

Fotomicrografia 15 - Clivagem de crenulação espaçada observada na unidade clástica
superior. os planos discretos coñam em alto ângulo a foliaçÍlo principal.

Fotomis¡egrafia 16 - Relações de contato interpretada como indicativa de equilíbrio,
entre biotitas e cloritas na foliação principal, nas rochas metapeliticas da unidade
superior. Notar a naturrcza retilínea dos contatos.
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