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RESUMO
Dados de campo e de cornpilação, recentemente levantados sobre a geologia do
estado do Rio de Janeiro, revelaram que os granitóides do

tipo-s são mais comuns do que o

anteriormente suposto para esta região do cinturão Paraibides. (Granada)-(sillimanita)-

moscovita-biotita granitóides porfiríticos têm ampla ocorrência no eixo da divergência-emleque do Rio Paraíba do sul. Estas rochas foram afetadas por intensa deformação em alta

temperatura, responsável pela impressão em estado sólido de uma trama planar bem
desenvolvida. Dados geotermobarométricos obtidos em granitóides com granada, sugerem
que o equilíbrio foi alcançado em temperaturas de pico compreendidas entre 880 e 700.

c

(núcleo), e a temperaturas mais baixas, entre 750 e 630. C para a borda da granada. A
pressão foì estimada entre 8.0 e 5.0 Kb. Temperaturas e pressões mais elevadas, da ordem

de 1000 e 900'

c,

e 9.7 Kb foram também obtidas para rochas localizadas no eixo da

estrutura divergente, sugerindo o alçamento de rochas profundas nestâ região.

crustal

é

inteqpretada como registro

A

anatexia

do pico termal do cinturão nesta região,

sendo

provavelmente mais jovem que o ápice de pressão experimentado pelas rochas. Assim, a

deformação em estado sólido impressa nos granitóides, pode ser irterpretada como
resultado de regimes tectônicos vigentes durante a exumação e o resfriamento do cinturão.

A análise cinemática

e dados microestruturais em duas seções regionais no flanco sul

da esfrutura divergente, sugerem uma evolução tectônica em dois estágios: um estágio
precoce, no qual o fluxo deformacional em alta temperatura ocorreu em zonas de
cisalhamento de baixo ângulo, coevas com extensiva anatexia de rochas metassedimentares,

colocação do batólito granítico serra das Araras, e intrusões tabulares de leucogranitos;
num estágio tardio, zonas de cisalhamento subverticais dexhais, associadas à dobras com
eixo subparalelo à lineação de estiramento e mineral, e zonas de cisalhamento de empunão,

deformam

a

trama anterior em condições metamórficas da fácies anfibolito, ainda na

presença de fusões graníticas menos expressivas.

A

lineação de estiramento e indicadores

cinemáticos sugerem cisalhamento dúctil de tópo para

ssw-sw no estágio precoce,

oblíquo e paralelo ao cinturão respectivamente. No estágio tardio, as estruturas sugerem
regime transpressivo dextral, com o movimento paralelo ao cinturão sendo acomodado por

tll

planos de fluxo subverticais, e o componente de encurtamento orlogonal por dobras com

superficie axial subparalela às paredes das zonas direcionais transpressivas, e zonas de
empunão com movimento de topo para ESE-SE.

O movimento em zônas de cisalhamento de baixo ângulo no estagio precoce,
facilitado pela presença de melt gra¡ítico, teria acomodado a exhusão lateral e oblíqua de
crosta paxciahnente fundida, e gerado um componente sinishal em planos horizontais na

base das seções investigadas, conhario

à

rotação dextral proposta parâ

o

cinturão

Paraibides. Baseado em dados de campo e na expectativa teórica do desacoplamento dos

da velocidade de convergência em regimes transpressivos (em duas
concluiu-se que o sent.ido reverso do cisalhamento num contato entre

componentes
dimensões),

fi'agmentos crustais que se movem lateralmente com relagão a um referencial, seria
somente possível se ocorresse um aumento nataxa de deformação longitudinal. Além disso,

concluiu-se que isto geraria regimes tectônicos transitórios, instáveis com relação ao campo
de velocidade externo aplicado, e não facilmente preservados. Nesta região do cinturão, o

movimento para sudoeste da base das seções

é

superposto por cisalhamento dúctil

extensional de topo para NNE, com componente dextral em planos horizontais, sem uma

mudança aparente na atitude da lineação de estiramento. Interpretou-se esta mudança
cinemática como resultado do hardening progressivo da pilha metassedimentar sobreposta

devido ao resfriamento, ainda em regime de convergência em níveis estruturais profundos,
e extrusão oblíqua do

footwall sugere-se aqui que mudanças reológicas transitórias devido

à fusões sintectônicas, poderiam induzir perturbações significativas no fluxo deformacional

regional na crosta média e inferior.

ABSTRACT
Recent compilation and field data on the geology of the

fuo de Janeiro State, revealed

that crustal anatexis and S-type gtanites were more extensjvelly developed than previously

assigned

in

the Paraíbides belt. (Gamet)-(sillimanite)-muscovite-biotite porphyritic

granitoids have widespread occurrence in the region of the Rio Paraiba do Sul structu¡al
divergence. These rocks were overprinted by intense high-temperature solid state strain,

generating

a

pervasive banded and laminated fabric. Geothermobarometric data on

granitoids with gamet bearing assemblages, suggest that equilibrium was reached at
temperatures behveen 880 and 700" C (cores), and 750 and 630" C using compositions on

gamet rims. Pressure were estimated between 8.0 and 4.8 Kb. Higher values of
temperatures (between 1000 and 900' C), and pressures (9.7 Kb) were obtained at the axis

of the regional divergence Widespread anatexis are inte¡preted to record thermal peak
conditions in this region, probably younger than the maximum crustal thickening in the
belt. Hence, solid state fabrics can be interpreted as due to tectonic regimes coeval with
exhumation and cooling of the belt.

Kinematic analysis and microstructural data from the southern limb of a NE-trending
regional fan-like structure in the Paraibídes Belt, suggest a two-stage tectonic evolution. In
the earlier stage, high-temperature ductile flow occuned in low-angle shear zones, coeval

with widespread anatexis of the upper metasedimentary units, and emplacement of a S-type
granite batholith and leucogranitic sheets. In the later stage, discrete thrusts, sub-vertical
flattened di¡ectional shear zones and extension-parallel folds, deformed the earlier fabrics
under amphibolite facies conditions as well as in the presence of a less extensive melt
fraction.

Stretching lineation and kinematic indicators suggest top{o-SSW,SW ductile
shearing in the earlier stage, oblique and parallel to the belt, respectively. In the later stage

the stretching lineation and kinematic indicators show a dextral transpression regime with

parallel motion accommodated

by

sub-vertical shear planes, as well as orthogonal

shortening shain by folding with axial surfaces sub-parallel to the shear zone walls and sE-

directed thrusting. The melt-assisted motion in low-angle strike-slip and oblique-slip
shear
zones accommodated the lateral and vertical extrusion of partially molten crust, and
generated a sinistral shear component in horizontal planes at the lower contact
of the hot

pile, contrary to the regional dextral regime proposed for the paraibícle^ç Belt. Based <¡n
field data a¡d on a simple bi-dimensional velocity modeling of an oblique convergent
tectonic setting, we conclude that reverse shearing between laterally moving slivers in
hanspressional belts is only possible when there occurs an increase in the strain rate.
Furthermore' we conclude that this may generate transient strain regimes, unstable in
relation to the applied extemal velocity fìeld and not easily prcserved. In the belt, the
southwestward motion on a regional shear zone at the base of metasedimentary pile is
reversed to the NNE-directed ductile extensional shear and horizontal dextral
motion,

no obvious change in the hend

with

of

the stretching lineation. we tentatively interpret this
change as resulting from the progressive hardening with cooling of the overlying granite
and metasediments under convergence, and the oblique extrusion
suggest that transient local rheological changes due

to

of the footwall. we

syn-tectonic melts might have

enhanced significant perturbation on a regional flow regime, and bring about a departure

from the homogeneous flow patterns in the deforming deep crust.
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INTRoDUÇÃo

O Cinturão Paraibides ou Paraíba do Sul (Eberl 1962, 1968,
literatura como Cinturão de Dobramento Ribeira (serszr Hasui e/
et

pr

l97i), também conhecido

al.

na

1975, ver também Almeida

al. 1973), tem sido há décadas objeto de estudos geológicos, constituindo-se assim numa das

¿áreas

de idade pré-cambriana, mais investigadas da geologia brasileira.

Desde a segunda metade do século passado, com os trabalhos sistemáticos desenvolvidos

por Heinz Ebert no sul de Minas Gerais e adjacências, a evolução geológica deste segmento PréCambriano do sudeste brasileiro tem sido interpretada sob diferentes perspectivas. Neste sentido,

tem sido propostos vários modelos tectônicos e de arliculação estrutural entre os diversos
domínios do cinturão (ver Rosier 1957,1965, Ebert 1968, Machado e Endo 1993 a e b, Heilbron

1993, Vauchez et

al.

1994, Ebert e tlasui 1998, Almeida 2000, dentre outros), que serão

descritos brevemente no decorrer deste hzbalho. Deste modo, a evolução tectônica do cinturão,
estudada nos seus diferentes segmentos, tem sido desde então motivo de discussão pela
comunidade geológica que tem esludado a região, sobreh:do no tocante à sua evolução estrutural
e contexto

cinemático da deformação.

Atualmente existe consenso de que

a

deformação Neoproterozóica

otiginada por colisão(ões) obliqua(s) de placas tectônicas ou tenenos,

do cinturão foi

o que se enquadra

perfeitamente na definição de regimes transpressionais de Harland (1971). Contudo, os modelos
estruturaís disponíveis não contemplam ainda esta definição de forma satisfatória, pois são em

geral modelos de evolução poliflásicos, essencialmente bidimensionais, cuja movimentação da
fase principal estaria contida num plano perpendicular ao orógeno, contrapondo-se desta maneira

3D de evolução tectônica de orógenos transpressivos, onde a importância dos
movimentos longitudinais tem sido amplamente reconhecida pela maioria dos autores. Apenas,
aos modelos em

recentemente, com o desenvolvimento de um número ainda ¡elativamente restrito de trabalhos

envolvendo análise cinemática, é que conleçâ a ser. discutido com rnais pr-opriedade o quadro
cinemático do cinturão orogênico em pauta.

o

presente trabalho originou-se a partil da participaçâo do candidato na execução de
projeto de courpilação cartográfica envolvendo uma parte do Cinturão Paraibides (região do
estado do Rio de Janeiro), com base em

rul projeto conduzido pela cpRM (Serviço Geológico

do Brasil), que teve início em 1998 e término em 2000. Este projeto envolveu a integração
caftográfica em escala 1: 250.000 das folhas que abrangem o estaclo do Rio de Janeiro (Folhas

volta Redonda, Ilha Grande, Rio de Janeiro, campos, Macaé e Juiz de Fora), crûa integração
final resultou no mapa geológico do estado em escala 1: 400.000 (cunha er al 2000), onde o
autor teve pafiicipação efetiva em suas dilerentes etapas de elaboração.

o

presente trabalho trata especificamente da geologia estrutural de uma fração da área
integrada, correspondente ao flanco sul da divergência em leque da calha do rio paraíba do Sul,
na porção sudoeste do Estado do

Rio de Janeiro e divísa com Minas Gerais. A oportunidade de
particípação do autor neste projeto, assim como o interesse e experiência do orientador
na
região, o Prof.

Dr. Rômulo Machado, foram os fatores principais que nortearam

a escolha da área

paru a realização do presente trabalho.

1,2) OBJETrvos

Os objetivos principais deste trabalho são os seguintes:

3

contribuir para o entendimento da evolugão tectônica do cinturão paraibides (cp) no
segmento estudado, lòrnecendo novos dados estruturais e cinemáticos como lineações de
estirarnento e rnineral e estruturas indicativas do sentido de rotação do fluxo;

C Elaboração de um modelo tectônico unificado que explique

as

principais feições tectônicas e

geológicas/geotectônicas da área em questão, valendo-se para isso dos dados aqui
apresentados e
do acervo de dados geológicos disponíveis em diversas contribuições para o segn1ento abordado;
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T'estar as interpretações individuais

e conjuntas da área estudada, em dìfer.entes escalas,

verificando cotn isso a viabilidade das interpretações obtidas frente aos modelos tectônicos
disponíveis na literatura.

1.3) LocALrzAçÂo

A

E

AcEssos

área estudada localiza-se na porção sudoeste do estado do

Rio de Janeiro,

e engloba

duas

seções geológicas transversais

seção

da

à estrutura regional do Cinturão Paraibîdes (CP) na região: a
serra das Araras (SSA), localizada aproxirnadamente entre as cidades de

Paracambi/campo Grande e Piraí; e a seção Areal/Três Rios (SAT), localjzad,a rnais a nor1e,
entre as cidades de Areal e Três Rios
e

(fig.

1.1).

A figura 1.1 mostra também as principais cidades

vias de acesso à região. As seções estão contidas nas folhas Paracambi (SE-23-Q-III-2) e Piraí

(SF-23-Q-III-1) (SSA), Itaipava (SF-23-Z-B-I-4)

e Três Rios (SF-23-e-II-2)

(SAT),

respectivamente, na escala I :50.000.

Dentre os aspectos fisiográficos mais impoltantes da região estudada, destaca-se o domínio

geomorfológico do vale do rio Paraíba do Sul, juntamente com o domínios geomorfológicos da
Serra da Mantiqueira, como limite NW, e da

sera do Mar, como timite sE. As

seções estudadas

abrangem principalmente os domínios da Serra do Mar e grande parte do vale do

sul. A sAT

rio Paraíba do

situa-se no trecho da rodovia vy'ashington Luís (BR-040), que liga a cidade do

de Janei¡o a Belo Horizonte, mais especificamente entre Três Rios e Areal
situa-se no trecho na rodovia Presidente Dutl'a (BR- I

l6),

Rio

(fig. 1.1). A ssA

na região da sena das Araras

(fig. 1 .l ),

entre as cidades de Piraí e Paracambi, porção sudoeste do estado do Rio de Janeiro.

O acesso à área é facilitado pela existência de uma excelente malha rodoviária e uma densa
rede de rodovias secundárias com boas condições de tráfego durante quase todos os períodos do
ano.

A partir

da cidade do Rio de Janeiro, o acesso pode ser feito, diretamente, seguindo-se pela

¡odovia washington Luís, na direção norte, passando pelas cidades de Duque de caxias,
Petrópolis e Areal, seguindo-se dali até Três Rios, no vale do rio paraíba do Sul. A partir da
cidade de são Paulo, o âcesso é feito também pela rodovia presidente Duha até a cidade de

volta Redonda, onde as opções de acesso podem ser continuando nesta mesma rodovia na
direção da cidade do Rio de Janeiro ou, seguindo-se, daí, pela rodovia BR-393, que passa pelas
cidades de Vassouras e Paraíba do Sul

(fig.

1.1).
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Figura 1.1 - Localização_e acessos aos perfis estudados no Estado do Rio de Janeiro: SSA - Seção
Serra das Araras; SAT - Seção Areal/Três Rios. A localização e articulação das folhas em escala

l:

50 000 que contém as seções também é mostrada (Paracambi e Pirai SSA; Itaipava e Três Rios-

sAr).
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1.4) MÄrljRrArs E MÉToDos

Serão descritos

a seguir os materiais e lnétodos utilizados para alcançar os objetivos

propostos para este trabalho. Eles serão divididos em duas partes: a primeira delas descreve os

procedimentos metodológicos adotados pela equipe que participou dos trabalhos,
representam procedimentos padrões adotados pela GPRM na execução deste tipo de

e

que

projeto;

segunda parte fornece os detalhes sobre os materiais e métodos complementares utilizados

a

para

atingir os objetivos mais precisos propostos neste trabalho.

1.4.1) Parte

A

I (procedimento para a execução do projeto)

elaboração da integração geológica do estado do Rio de Janeiro constou de três fases

principais: uma primeira fase de aquisição de material básico necessário para a execução dos
trabalhos de campo

e

elaboração

do mapa de compilação inicial; uma segunda fase que

correspondeu às atividades de campo propriamente ditas; e uma terceira fase que abrangeu a

integração dos dados de campo, petrográficos

e aerogeofisicos com os dados disponíveis,

culminando com a elaboração do mapa de compilação final. Estas fases seguiram basicamente os
procedimentos adotados pela CPRM, e que resultou como produto principal o mapa geológico

do Estado do Rio de Janeiro em escala 1: 400.000, disponível em Cunha et al. (2000),
consta como anexo no final da tese

e que

(ANEXO D.

Cabe salienTar que, durante a segunda fase de atividades do projeto, os trabalhos de campo

foram executados pelos geólogos Nolan Maia Dehler e paulo cézar santarém da silva
(Superintendência Regional de São Paulo) nas folhas Volta Redonda e Ilha Grande, em escala

l:250.000, respectivamente, sob a supervisão do Geólogo Hélio canejo cunha (Escritório do Rio
de Janeiro) e sob a Coordenação dos Geólogos Dr. Luis Carlos da Silva (Superintendência

Regional de Belo Horizonte), Dr. Reginaldo Alves dos santos e Dr. Ignácio de Medeiros
Delgado (Superintendência Regional de Salvador).

3

Compilação dos trabalhos de cartografia geológica existentes na área de abrangência do
projeto, em diversas escalas, incluindo desde trabalhos prévios de instituições governamentais
estaduais e federais, até teses e relatórios inéditos, que se encontrarn relacionados em mapas
índices que aconpanharn os produtos do presente trabalho;
f t r /t'otl ¡tç(i
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Interpretação das tendências estruturais

e

estrutufas regionais, utilizando-se como þase

de Radar e Satélite TM-Landsat (bandas 3, 4 e 5), em escalas 1:250.0OO,
respectivamente, junto com mapas aerogeofísicos (aeromagnéticos e aeroradiométricos) na
Imagens

mesma escala.

A integlação

destas informações com os dados cartográficos clisponíveis

pennitiu

a confecção do mapa geológico pr.eliminar em escala I :250.000;

3

Realização de uma etapa inicial de 10 dias de campo com a equipe de geólogos da

cpRM,

citados anteriormente, com exceção do Dr. Luis carlos da silva, visando à identificação dos

protólitos das unidades

e das grandes

associações litológicas regionais, assim

como

a

identificação da geometria e cinemática das grandes estruturas e dos principais limites tectônicos
presentes na referida seção. Nesta etapa foram coletadas amostras para petrografia, visando urna

melhor caracteri zação das unidades estudadas;

3

Atualização do mapa integrado a partir da consistência do mesmo frente aos novos dados

geológico-estruturais coletados, petrográficos e de sensoriamento remoto. Nesta etapa foram
realizados cerca de 50 dias de trabalhos de campo na folha de volta Redonda, com a realização

principalmente de perfis perpendiculares as estruturas. F'oi dada ênfase na identificação dos
protólitos, estrutura e cinemática da deformação, obtendo com isso subsídios para a atualização
dos mapas de serviço. O material usado nesta fase

foi aquele característico dos trabalhos de

geologia de campo, como bússola de geólogo, lupa, martelo, bases cartográficas (topográficas e
geológicas) em diferentes escalas, imagens de satélite, aerogeoffsicas, e etc.

1.4.2\ Parte

II (Materiais e Métodos específicos)

Esta fase foi executada em conjunto com o orientador, prof. Dr. Rômulo Machado, e

teve como finalidade

a

aquisição

de dados

estruturais (geoméhicos

e

cinemáticos)

complementares, visando atingir os objetivos deste projeto. Para esta fase foram dedicados cerca

de 25 dias de trabalhos de campo, ocasião em que
pormenorizada das estruturas, como

foi

efetuada uma análise cinemática

a coleta de novas amostras

orientadas para

a análise

microtectônica, cujos detalhes serão abordados abaixo. Nesta etapa, foram realizadas
observações em escalas de detalhe a semidetalhe, dependendo exclusivarnente da clensidade de

!

ÍrodIrÇäa. [,ot:ttliztt(äo, ,Woirri(¡s ¿ )f¿ioio.\

aflorâmentos. Foran tambéur coletadas âmostras para deterurinações geocronológicas pelos
rnétodos

u/Pb (convencional, em zircões), Pb/Pb em zircões (evaporação) e Sm,Nd em rninerais

(isócronas internas).

As

amostras analisadas pelos citados métodos forneceram resultados

inconsistentes ou inconclusivos, razão pela qual não será apresentado neste trabalho.

Nesta etapa foram ainda coletadas amostras orientadas ou não, que gerâram urn total de
60 lâminas delgadas (foram efetuadas duas seções perpendiculares: uma paralela ao plano

XZ do

elipsóide de defolmação finita, e a ouha, ao plano YZ).

Foram também efetuadas determinações geotermobarométricas a partir da composição

química de minerais determinada através da Micrnssonda Eletrônica. Detalhes sobre

as

associações mineralógicas e calibrações do equipamento serão fornecidos no item seguinte;

A Analises de Química-Mineral

As análises químicas em minerais foram realizadas no Laboratório de Microssonda
Eletrônica do Depadamento de Mineralogia e Geotectônica da usp. Trata-se de uma
microssonda tipo Jeol, modelo JXA 8600 superprobe, com cinco espectrômetros EDS (Energt

Dispersive system) para análises qualitativas e wDS (wavelenght Dispersive system) pa.:.
análises quantitativas, sendo acoplado a um sistema de análise automatizado marca Tracorn-

Northern (Norran

Ins

truments, 1990). As condições analíticas de operação do equipamento

foram as seguintes.

'

Voltagem de aceleração: 15 KEV;

-

Feixe de corrente: 20.10 +-.10

-

Espessura do feixe: Para os minerais Granada e Biotita: 5pr; para plagioclásio:

¡A;

l op.

c A tese foi editada em rnicrocomputador PC, com a utilização dos programas Microsoft word
e Microsoft Excel na versão 2000. As ilustrações foram obtidas por imageamento em
equipamento scan de vários rnodelos, corrr as imagens sendo obtidas
programas

corel Draw e corel-Prloro PAINT,

¡rt

versão 9.0.
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e

trabalhadas nos

dados estruturaìs foram
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trabalhados no prograrîa stereoNet

for

llindows versão 2.06 da Universidade de Tromsø, na

Noruega.

I.5) ANÁLISE CDoMÉTRICA

E

CINEMÁTIcA

1.5.1) Análise Geométrica

Para fins de análise estrutural (geométrica

e cinemática), seguiu-se a metodologia

proposta por Turner e weiss (1963), que consiste na delimitação de domínios homogêneos
quanto à orientação de um detenninado elemento estrutural. Após a delimitação destes domínios,

procedeu-se individualmente

a análise

geométrica e cinemática dos mesmos. Em seguida,

efetuou-se a compafação da geometria e cinemática das estruh]ras entre os diferentes domínios
estudados.

A

análise geométrica das estruturas constou da descrição da geometria e morfologia das

estruturas em escalas de afloramento e de lâmina delgada, seguido do agrupamento das mesmas

em grupos de estilo (Hobbs et

al.

1976). constou também de uma análise minuciosa da

orientação das estruturas com base na construção de diagramas SchmidçLambert, hemisfério

inferior, utilizando-se do programa stereonet

for

lhindow,s. Nesta etapa, procurou-se defini¡ a

consistência dos dados estruturais nos diferentes domínios estudados e a cronologia relativa entre
as diferentes estruturas

(foliações, lineações, dobras etc.).

1.5,2) Análise Cinemática

Na análise cinemática procuou-se definir o sentido de rotação do componente nãocoaxial do fluxo deformacional, com base na obsewação de estruturas assimétricas no plano de

perfil de máxima vorticidade das rochas rniloníticas. Para isto, foram utilizados indicadores
cinenáticos confiáveis e que estão bem estabelecidos na literatura, cujas revisões e princípios
gerais podern ser encontrados em Berthé et al. (1979), Simpson e Schmid (1983), Lister e snoke

(1984), choukLottne et al. (1987), I{anmer e passchier (1991), passchier e Trouw (1996), dentre
outros-
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A análise cinellática foi conduzida ern escalas de afloramento e de lârnina delgada. Erer
ambos os casos tomou-se sempre o cuidado de analisar a cinemática no plano de maior
votticidade de fluxo, ou seja, no plano XZ do elipsóide de defonnação finita. Este plano

é

perpendicular ao plano de foliação e contém a lineação de estiramento mineral. O estudo errl
lâminas delgadas foram efetuados sempre em cortes orientados (paralelos ao plano
elipsóide de deformação

finiø e, quando

necessário, paralelos também aos planos

XZ

do

yZ e xy,

deste mesmo elipsóide).

cabe salientar que a metodologia acima é válida para modelos de fluxo em zonas de
cisalhamento dúcteis com simetria monoclínica, onde o plano de maior vorticidade coincide com

o plano XZ do elipsóide de deformação finita (Passchier 1998), ou contém a lineação de
estiramento mineral. Procurou-se também estimar o componente coaxial do fluxo com base na
obsewação das estruturas em diversas seções perpendiculares entre si (geralmente, os planos do

elipsóide de deformação finita). Este procedimento é análogo àquele utilizado para estimar o
plano de maior assimehia das estruturâs.

A análise cinemática envolve algumas premissas, que serão expostas resumidamente a
seguir. A primeira premissa, no modelo de deformação por cisalhamento simples, é que a
lineação de estirarnento marca a direção de transporte em condições de alta deformação finita
(Escher e Wattersou 1974). Neste caso, o vetor de rotação é perpendicular à lineação (paralelo ao

eixo Y do elipsóide de deformação finita).

o

modelo de deformação acima, embora particularizado, é semelhante ao de um amplo

leque de deformações referidas como monoclínicas, que envolvem encurtamento e extrusão
segundo às direções principais do elipsóide de deformação finita (simpson e Depaor 1993,
Passchier 1998). Em regimes transpressionais, são previstas exceções teóricas, dominados por

cisalhamento puro e/ou sujeitos a intensa deformação frnita. Nestas situações, a lineação de
estiramento mineral pode marcar uma direção perpendicular àquela do movimento (Fossen et a/.
1994, Robin e cruden 1994). outras exceções são observadas em deformações com simetria

triclínica, onde o plano de perfil de máxima vorticidade não contém a lineação de estiramento
mineral ou, ainda, o vetor de rotação não ó paralelo a nenhr¡m eixo cle deforrnação finita (Robin
e

Cruden 1994,Lin et al. 1998).
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Outra pt'emissa assumida na análise cinemática é que a deformação deve ser homogênea
(steady stale deformation), com a orientação e magnitude dos eixos incrementais da deformação

devendo pennanecer constantes durante a deformação progressiva (Jiang

e white 1995). Esta

condição garante a constância do número de vorticidade cinemática durante toda a história
deformacional considerada. Deste modo, a análise cinemática é válida somente para períodos da

história deformacional ern que estas condições são satisfeitas (Jiang 1994, Jiang

e williams

l9e9).

1.6) APRESENTAÇÃo Dos RDsULTADos

Os l'esultados dos trabalhos realizados para esta tese de doutorado são aqui apresentados na

forma de artigos científicos, rnapas geológicos em diferentes escalas (1: 400.000, de todo o
estado do

Rio de Janeiro;

l:

250.000, Folha volta Redonda), cujos projetos foram desenvolvidos

pela CPRM com parlicipação do candidato. Paralelamente, foram levantadas seções geológicaestruturais em escalas l:50.000 (SAT) e l:100.000 (SSA). Estes produtos são apresentados como
anexos ao hnal desta tese de doutorado.

os artigos científicos são precedidos por uma

síntese regional pertinente, dos dados

disponíveis na literatura. É apresentada também uma revisão com uma perspectiva histórica dos
conceitos de transpressão e transtração. Esta conceituação é retomada ao final da tese (Capítulo
das conclusões, Cap.

VIII),

onde é feito um confronto do modelo tectônico concebido neste

trabalho com os modelos tectônicos disponíveis na literatura.

uma revisão de modelos térmicos sobre fusão crustal para geração de granitos tipo-s em
orógenos tectonicamente duplicados ó aplesentada no interior de um do artigos (cap.
se discute os granitos

IV),

onde

tipo-S do estado do Rio de Janeiro no contexto de uma nova perspectiva

tectônica para sua geração.

f
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2.1) INTRoDUçÃo

A evolução dos
décadas um acervo

conhecimentos geológico na região sul-sudeste do Brasil gerou nas últimas

muito expressivo de dados. Contudo, muitos destes dados foram obtidos

de trabalhos fiocados em determinados segmentos do cinturão ou a

a

partir

partir do uso de metodologias

específicas. Como isso, foram gerados modelos tectônicos sem uma visão geológica integrada e com

ausência de uma articulação regional. Nota-se também uma grande escassez de trabalhos com
abordagem cinemática, o que torna discutível a confiabilidade de muitos dos trabalhos de integração

regional. Adicionalmente, a grande maioria dos trabalhos disponíveis de tectônica regional não se
vale dos conceitos básicos da modema geologia estrutural, çomo o uso de indicadores cinemáticos,
dos conceitos de transpressão e transtração, tão indispensáveis para

o entendimento da evolução

tectônica de cinturões dobrados colisionais, principalmente daqueles relacionados com colisões
oblíquas, como parece ser caso do Cinturão Paraibides (CP) e de outros terrenos pré-cambrianos
adjacentes.

Deste modo, esta síntese objetiva dar ao leitor uma visão geral dos modelos tectônicos
regionais da parle central do CP e terrenos pré-cambrianos adjacentes que se aglutinaram a sul e
sudeste do Cráton do São Francisco no fltnal do Neoproterozóico, para constihrição do Gondwana.

O presente texto objetiva ainda complementar a discussão contida nos diversos segmentos
desta tese, pois aspectos específicos da geologia regional acham-se contemplados nos seus
diferentes capítulos. Adicionalmente, serão confrontados as diferenças e os pontos comuns dos
modelos tectônicos clisponíveis sobre a região.
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Sínteses recentes das informações estratigráficas e tectônicas do CP no estado do

Rio

de

Janeiro e adjacências são encontradas em Fonseca (1998), Silva e Cunha (2000), Ebert e Hasui

(1998) e Trouw et al. (2000). Mais para sul, nos estados do Paraná e sul de São Paulo, tais sínteses

sobre a estrutura e a evolução tectônica do Grupo Açungui

e seu

embasarnento podem ser

encontradas em Fiori (1990), Fassbinder (1996), Siga Jr. (1995), campanha (1991), silva

et

at.

(1998), Campanha e Sadowski (1999). Dados recentes sobre a porção sul do CP, especialmente com

supolte geocronológico

e geoquímico, têm sido

gerados através de inúmeras dissertações de

mestrado e teses (doutorado e livre-docência) apresentadas junto ao Instituto de Geociências da

Universidade de São Paulo (Basei 2000, Guimarães 2000, Passarelli 2001, Kaulfuss 2001). Na
porção norte do Cinturão, na região denominada Faixa Araguaí (Almeida 1977), a estrutura regional
possui direção geral N, que é distinta da orientação francamente NE do CP, mais a sul. Sínteses
recentes sobre a geologia da porção norte do Cinturão podem ser encontradas em Pedrosa Soares et

aL.(1999,2001) e Pedrosa Soares e Wiedemann (2000).

Um avanço signihcativo sobre o conhecimento da evolução tectônica dos terrenos précambrianos do estado do Rio de Janeiro e adjacências tem sido alcançado nos últimos anos,
sobretudo a partir da década de 80. Este avanço se deve principalmente a partir dos resultados
oriundos do Projeto de Cartografia Geológica em escala

l:

50.000 do Estado do Rio de Janeiro,

Coo¡denado pelo Departamento de Recursos Minerais deste estado (DRM-RJ). Trabalho similar de
mapeamento sistemático foi também desenvolvido no Estado de São Paulo, sob a Coordenação do

Programa de Desenvolvimento de Recursos Minerais (Pró-Minério) deste estado. No entanto,
mesmo com o conhecimento caftográfico atualmente disponível, nota-se uma ausência de habalhos
de integração regional com controle efetivo de campo, visando à uniformização da nomenclatura

estratigráfica regional, a utilizagão de conceitos modernos de geologia estrutural, a aplicação das
novas sistemáticas analíticas disponíveis na geologia isotópica, visando contribuir efetivamente na
elaboração de novos modelos geodinâmicos integrados para a região.

Os modelos tectônicos disponíveis até o início ð,a décacla de 80 eram de cunho mais genérico,
alicerçados em concepções estratigráficas e tectônicas hoje questionáveis, cu.ja validade vem sendo

testada

e

aprimorada com

o

impacto de novos dados geocronológicos gerados

sistemáticas isotópicas de maior valor interpretativo. Neste período,
encontravam-se ainda bastante impregnados das idéias fixistas.
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unla abordagem mais geotnétrica e os modelos tectônicos concebidos envolviam propostas de
deformações polifásicas e policíclicas. Remonta ainda

a este período a compartimentação dos

terenos pré-cambrianos do sudestes brasileir-o ern blocos (ou compartimentos) tectônicos regionais
e de

maciços medianos e crátons, ou de propostas de estruturação e subdivisão baseadas em métodos

geocronológicos de valor interpretativo atualmente muito questionável,
Somente a pattir da segunda metade da década de 80, com

o incremento de trabalhos

de

mapeamento sistemático e utilização de novos conceitos, e com o uso novas sistemáticas analíticas,
é que surgiram novas propostas e modelos,

muitos deles incorporando a visão modema da tectônica

de placas. Estes modelos, muitas vezes fundamentados no conceito de associações petrotectônicas,

procuram explicar as relações entte as diversas unidades tectônicas, considerando a relação entre
deformação, magmatismo e metamorfismo impressos nestas unidades.

Em resumo, este capítulo objetiva descrever de forma sintética as diferentes propostas

e

modelos de evolução tectônica disponiveis na literatura sobre os terrenos situados a sul e sudeste do

Cráton do São Francisco (CSF), abrangendo sobreh¡do a região do estado do Rio de Janeiro e
adjacências.

2,2) EvoLuçÃ'o TBcrôwrc¡, oos TERRENOS PRÉ-CAMBRTANoS Ä SuL Do CStr'

O arcabouço geotectônico da região sudeste do Brasil é composto por um núcleo estável no

do são Francisco (csF) (Almeida 1977, lggl),
circundado por orógenos instalados no Neoproterozóico, durante a orogênese Brasiliana/Panafricana. A estabilização desta porgão ctustal representa o final da aglutinação deste setor do
Neoproterozóico conhecido como cráton

Gondwana (Fuck el a.l. 1993). Na região considerada, estes orógenos são representados pela F'aixa

Brasília (FB), situada à oeste do CSF, o Cinturão ParaibÌdes ou Paraíba do Sul (CP) (EberI 1962,
1968, 1971e 1984) ou Faixa Ribeira (Almeida et al. 1973), a sul-sudeste, e a Faixa Araçuaí (FA), a
leste (fig. 2.1). Estes orógenos constituem os limites da placa Sanfranciscana (fi,g. 2.1) (Alk:rnin ef

aI

1993) no sudeste do Brasil, cujo interior é composto por rochas arqueanas e paleoproterozóicas

do CSF e por sua cobedura metassedimentar mais jovem, representada genericamente pelo Grupo
Bambuí.
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A FB estende-se por aproximadamente 1500 krn na direção nofte-sul e bordeja o CSF a oeste
(fig. 2.1). A sua terminação para sul apresenta una inflexão leste-oeste, que contorïa o CSf
na
região da chamada Cunha de Guaxupé ou da Faixa Alto Rio Grande (FARG) (Hasui e Oliveira
1984)' O limìte sul do CSF com a FARG, inicialmente caracterizarlo como um limite por falhas
de
empurrão, verificou-se posterionnente que se trata de um lirnite de natureza transcorrente (Machado
e

Endo 1993 c).

A FB seria caracferizada por um tectônica

de baixo ângulo, com nappes de empurrão

transportadas para leste/sudeste (Simões e Valeriano 1990, Simões 1995), durante a colisão
dos
crátons Arnazônico e São Francisco, oconida no Neoproterozóico (Brito Neves e Cordani 1991),

num quadro de convergência regional aproximadamente E-W (Wernick et

al.

1981, Hasui

et

al.

1990). Esta deformação gerou tramas miloníticas assimétricas, lineações de estiramento e mineral

em foliação de baixo ângulo, superposta

a

uma hama milonítica mais antiga, associada

cisalhamento não-coaxial com movimento de topo para

jovem

foi

N

a

A

trama rnais

acompanhada de metamorfismo, cujo pico data de aproximadamente 0.63

a 0.61 Ga

(Valeriano et

al.

1995).

(Pimentel et al. 1998).

Na extremidade sul do CSF', este movimento mais jovem estaria associado ao deslocamento
para leste/nordeste de lascas de rochas granulíticas de alta pressão e eclogitos, decorrentes
de superespessamento e extrusão crustal durante a colisão continental (Trouw el

Caby 1999).

at.

1998, Campos

Neto

e

A

identificação de associações de fundo oceânico neste segmento (Shieder e Nilson
1992, Roig e Schrank 1992) sugere que a colisão teria sido o ápice do processo de convergência
experimentado pelas citadas massas cratônicas, envolvendo o consumo de litosfera oceânica numa
zona de subducção com mergulho para oeste (Fuck et

al.

1993).

A FA (Almeida 1977), também com orientação norte-sul,

estende-se pelo

limite oriental do

CSF (fig. 2.1). É fimitada a norte pelo próprio CSF e pelo fragmento antigo denominado paramirim

(Almeida 1981), e a sul por uma inflexão regional com a diregão nordeste-sudoeste controlada pela
geometria da terminação sul do csF (vauchez et at. 1994). Nesta região, a estlutura N-S
vir.ga para
NE-SW' que constitui o próprio trend regional do CP. Segundo diversos autores, o padrão tectônico
da FA sugere inversão da bacia por empunões com vergência para oeste em direção ao csF

(cunningham et

al.

1996, cosfa et

at. l99B), num período entre 0.65 a 0.55 Ga (siga Jr.
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Segundo Ulhein et ql. (1999), na direção norle, rnais para a borda com a massa rígida do
o encurtamento ctustal

Paramirim,

teria sido acomodado por uma zona de divergência transpressiva dextral.

Martins-Neto et al. (2001) consideram a bacia Macaúbas-Salinas como depósitos marinhos de
águas profundas, com idade no intervalo de 0.95 a 0.70

Ga, depositados numa margem continental

passiva na porção norte do oceano Adamastor. São descritos diamjctitos marinhos, conglomerados,

arenitos, grauvacas, pelitos e depósitos vulcano-exalativos, associados com rochas ultramáficas (na
região de Ribeirão da Folha). os autores consideram o Grupo Bambuí (0.8 a 0.65 Ga) como uma
bacia do tipo foreland, desenvolvida durante a convergência e colisão continental relacionada ao
fechamento do Oceano Brazilide.

As rochas ulhamáficas da região de Ribeirão da Folha são consideradas como remanescentes
de uma crosta oceânica, com idades

Sn/Nd ao redor de 0.80 Ga (Pedrosa

Soares et

al. 7992). Estas

rochas ultramáficas, intercaladas na Formação Salinas, estão associadas como rochas vulcanosedimentares metamorfisadas, constituídas de metapelitos, meta-chert, sulfetos maciços, formação

ferrífera bandada (BIF) e basaltos de fundo oceânico (Pedrosa Soares et a\.2001). Para os autores,
estas rochas representam o registro de uma crosta oceânica Neoproterozóica relacionada ao Oceano

Brazilide-Adamastor, que foi gerado durante a quebra do Supercontinente Rodínia, dando origem à
bacia Araçuaioeste do Congo, confinada entre os Crátons do São Francisco (a oeste) e do Congo (a
leste).

Ped¡osa-Soares et al. (1992) e Peclrosa-soares e Wiedemann (2000) sugerem subducção de
crosta oceânica para leste a 0.625 - 0.595 Ga, colisão a 0.595 - 0.575 Ga (ver também

Nalini 1997),

encenando nos estágios tardios a 0.560 Ga. Atividades tectono-magmáticas tardias ocoüerâm entre
0.535 - 0.490 Ga, em regime extensional (Pedrosa-soares e lviedemann op. cit.).

o

cinturão Paraibides ou Paraíba do sul (cP) (Ebeú. 1962, 1968, 1971 e 19g4), tambérn
denominado Faixa de Dobramentos Ribeira (Almeidà et at. 1973, Hasui ¿/ at 1975), ou Cinturão
Atlântico (Fyfe

e

Leonardos 1974), constitui uma entidade geotectônica do Neoproterozóico ativa na

borda sul-sudeste do CSF-

(frg.2.2). Almeida

eÍ.

at. (1973) restringiram a denominação Faixa paraíba

do Sul a uma estrutura mais antiga de idade Paleoproterozóica. Esta distinção,
provavelmente apropriada,

já

embora

que oconem diversas unidades ortoderivadas Paleoproterozóicas
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deformadas e metamorfizadas na fücies anfibolito e granulito (Machado et

at. 1996, Hetlbron et al.

1997), estâ em desacordo com a proposição original de Ebert (1968,

que

l97l),

vinculou uma idade

mais nova para estrutura do CP, com relação à estrutura da então denominada Faixa Araxá
(Araxaídes) (vet estrutura da Þ'B), o que foi confìrmado posteriormente por outros autores (ver
também Trouw et

A

al.

1994).

área do presente trabalho, Iocalizada na porção ocidental do estado do

Rio de Janeiro,

enconfra-se inserida na porção interna do CP. Porlanto, a compartimentação tectônica dos terrenos
que compõem a geologia deste estado está vinculada à evolugão tectono-metarnórfica deste

A

sua evolução orogênica, considerada por Heilbron et aL. (1998) como sendo

cenário das colagens brasilianas/pan-africanas

do

cinturão.

a mais nova

segmento crustal considelado,

teria

no

sido

lesponsável pela deformação, metamorfismo, magmatismo e articulação dos diversos terrenos.

A

seguir, serão descritos os diversos modelos tectônicos disponíveis na literatura que abordam as
feições geológicas da região objeto deste estudo.

2.3) ESTRUTURA E MoDELos DE EvoLUÇÃo TEcrôNrcA paRA

o cp No rsr¡oo Do Rro DE

JANEIRo

2.3.1) Modelos Pioneiros

O primeiro modelo de evolução tectônica proposto para a região do estado do Rio de Janeiro
se deve a Rosier (1957

Paraíba

e I 965). Este autor, ao estudar o domínio da Serra dos Órgãos e calha do rio

do Sul, propôs um modelo tectônico tipo alpino para explicar o padrão estruh¡al,

estratigráfico e metamórfico observado na região. Segundo Rosier (1957), as dobras recumbentes, o
padrão esfrutural regional e o padrão metamórfico inverso eram evidências de uma tectônica de
grandes nappes transpoÍadas de sudeste para noroeste. Esta estruturação, considerada de idade

Assíntica, seria também tesponsável pela colocação de rochas supostamente arqueanas sobre rochas
mais jovens. Neste modelo, a zona de cisalhamento do rio Paraíba do Sul seria oy'onf das grandes
ndppes, catactetizada por intenso encurtamento oriundo do movimento de grandes massas rochosas.
Neste sentido, foi o primeiro autor a reconhecer o forte encurtamento e achatamento perpendicular
às zonas de

cisalhamento na região.
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Coube a Ebeft (1968, 1971, 1984), sintetizando estudos sistemáticos efetuados no
estado de Minas Gerais e divisas com

o Rio de Janeiro,

ablangente, envolvendo a geologia de ambos
a geologia do estado do

a proposição do

sul

do

primeiro modelo tectônico

os estados. Estes estudos levaram o autor a interpretar

Rio de Janeiro como representante das porções intemas de um geossinclinal

de idade assíntica (frg. 2.3). Para Ebert (1955

e

1956 a

e b), os metassedimentos da Série

Andrelândia, na região sul de Minas Gerais, seriam os correspondentes menos metamórficos dos
gnaisses da então denominada Série Paraíba.

O autor considerou que, pelo menos parte das

coberturas metassed imentares estudadas no sul do estado de Minas Gerais, eram correlacionáveis
aos gnaisses aflorantes no

l97i)

vale do rio Paraiba do Sul no estado do Rio de Janeiro. Ebert (1968,

denorninon de Paraibídes esta unidade geotectônica, e considerou-a mais jovem do que o

então denominad o Araxaídes (afual FB).
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Para Ebert (1968), a vergôncia dos movimentos tectônicos é para noroeste até

o rio Paraíba

do Sul, onde a estflÌtura descrita como "divergência enr forma de leque" interrompia esta
homogeneidade eshutural (hg. 2.3). O mesmo autor reconheceu tanrbém a grande estrlrtura
antiformal obselada na Serra dos Órgãos.

A

estrutura divergente do rio Paraíba do Sul foi descrita

posterio¡mente por vários autores (Lanìêgo 1936, Machado 1983 e 1984, Batbosa e Sad 1983 b,

Heilbron et al, 1991, Machado e Endo 1993 a, Conêa Neto et al. 1993 e Dayan et al. 1993), e sua
interpretação tectônica constitui-se ainda numa questão muito debatida da geologia do estado do

Rio

de Janeiro.

2.3.2) Modelos de evolução atualísficos
Somente a partir do

início da década de 80 é que foram propostos modelos envolvendo

colisões continentais para explicar as feições geológicas observadas no estado do Rio de Janei¡o.

l)entre as proposições de modelos de evolução tectônica disponíveis para o estado, relaciona-se os
trabalhos de Machado (1984, 1997), Sad e Dutra (1988), Heibron (1993, 1995), Heilbron et al.
(1999), Campos Neto e Figueiredo (1995), Ebert et al. (1993 a e b), Machado e Endo (1993 a e b),
Ebert e Hasui (1998) e Tupinambá (1999). Estes habalhos versam sobre diferentes aspectos da
geologia do Rio de Janeiro, incluindo estrutura, geoquímica, natweza do magmatismo granítico,
propondo, no contexto do assunto enfatizado, modelos tectônicos regionais mais abrangentes.

Machado (1984), estudando o segmento central do CP no estado do Rio de Janeiro, sugeriu

que a colisão entre massas cratônicas a noroeste e sudeste deste estado seria responsável pelo
complexo padrão tectono-metamórfico enconhado nesta região. Segundo este autor, a estrutura
divergente do rio Paraíba do Sul seria também explicada pela colisão entre estas massas cratônicas.

Sad e Dutra (1988), utilizando-se de análises litogeoquímica em unidades deformadas e
metamorfizadas do Grupo Paraíba do Sul no Rio de Janeiro, sugeriram para este grupo deposição
em num ambiente colisional tipo arco-continente. Cabe salientar que neste trabalho os autores se
valeram da integração dos mapeamentos geológicos em escala 1: 50.000, disponíveis à época sobre
grarde pafte do estado do Rio de Janeiro.
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Estes trabalhos marcam o
e evolução

somente a

início de uma abordagem atualística na interpretação da articulação

tectônica dos diferentes telrenos que compõern a geologia do estado do Rio de Janeiro. É

partir do início da década de 90, com o desenvolvimento de novos trabalhos de campo,

e

a geração de dados cinemáticos, litogeoquímicos e geocronológicos, é gue começam a surgir
interpretações tectônicas regionais mais firndamentadas.

Após os trabalhos sistemáticos e pioneiros de Ebert (1955, 1956 a e b, 1968,

I97l e l9B41,

Cordani et al. (1973), Machado (1984), Batista (1983) e Sad e Dutra (1988), que culminaram
elaboração do modelo tectônico regional anteriormente descrito, coube a Heilbron (1993)

com

a

propôr,

com base em estudos estrufurais e metamórficos resultantes de mapeamento sistemático, uma
proposta de evolução tectônica para o segmento central do CP no estado do Rio de Janei¡o. Para a
autora, a estruturação principal deste segmento é dada por impoftantes zonas de cisalhamento de
ernpurrão com vergência de topo para noroeste, num esquema de grandes duplexes crustais. Estes

movimentos seriam associados às fases de deformações contínuas

Dl*Dr, concomitantes ao

metamorfismo regional M¡ e sincrônicos com a colisão continental. Ësta cinemática teria evoluído

no tempo para uma tectônica oblíqüa, com componente direcional dextral e de empurrão para
noroeste, seguindo-se,

já numa

fase tardia da evolução tectônica do cinturão, uma movimentação

direcional dextral (fìg.2.4) (Heilbron et al. 1995).

Figura 2,4- Modelo ern que é sugerida uma
mudança progressiva na direção de
convergência (l) corn o progresso
do encuftamento dumnte a evolução estrutural dô Cl|n|urão Paraibides. (2)- dobras em bainha; (3)- granitóides. (ext, de Heilbron e¡ al
1995). Discussâo no texto.
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Esta fase tardia, denominada de fase D3 por Heilbron (1993) e Heilb¡on et al. (1995), teria
responsável pela implantação de zonas de cisalhamento direcionais de alto ângulo e pela

"Estrutura

Tectônica Divergente ou Estruturâ Sinclinorial" (Machado 1983 e 1984) ou "Megassinforma do
Paraíba do

sido

Rio

Sul" (Heilbron et al. 1991), e que conesponde à interpretação dada pelos autores para a

divergência

do rio Paraíba do Sul. Para os últirnos autores, fase D3 foi acompanhada

de

metarnorfismo M2.

Este processo evolutivo seria resultado de convergência e colisão entre massas continentais no

Neoproterozóico (aprox. a .580 Ga) (Machado et al, 1996), com subducção tipo-A mergulhando
para sudeste

(Heilbron 1993). A sutura, segundo Heilbron (op.cit.), estaria localizada provavelmente

no domlnio tectônico Juiz de Fora, caracterizado por intensa intercalação tectônica de rochas
metassedimentares
processo seria

da cobertura e rochas granulíticas e ortognáissicas do embasarnento. Este

o resultado de encurtamento crustal inicialmente noroeste-sudeste, seguido de giro

progressivo dos vetores regionais para a direção leste-oeste (Heilbron et al. 1995) (frg.2.4).

Com base nos dados regionais de lineações de estiramento mineral e geofTsicos disponíveis,
assim como no caráter transpressivo das zonas de cisalhamento direcionais características da
estruturação regional do CP (Dayan e

Keller 1989, Ebert et al. 1991, Corrêa Neto et al. 1993,

Egydio Silva e Mainprice 2000), diversos autores têm proposto interpretações altemativas para
estruturação do CP neste segmenlo (Machado e Endo 1993 a e b; Eberl et al. 1993 a e b; Ebert e

Hasui 1998). Os dados regionais disponíveis sobre lineações de estiramento mineral no CP nesta
região sugerem uma distribuição bipolar, com concentrações subperpendiculares e subparalelas ao

cinturão, e orientações intermediárias entre ambas (Almeida 2000). As intetpretações deste padrão

são refletidas nos modelos tectônicos,

ou por

empurrões dúcteis seguidos

de

estiramento

Iongitudinal tardio e menos importante (I{eilbron et al. 1998, Almeida 2000), ou devido à tectônica
transpressiva (Machado e Endo 1993, Ebert et al. 1993b) em um regime transpressional dextral, cuja
deformação seria articulada e partida durante a convergência oblíqüa (Ebert e Hasui 1998).

Para Machado e Endo (i993 a e b), a estrutura divergente do rio Paraíba do Sul representaria

uma mega estrutura-em-flôr positiva com irnpoffante papel na estruturação de todo

conjuntamente com

o

Cinturão Dom Feliciano (Fragôso César 1980),

loi

o CP

que,

oportunamente

denominado pelos autores de Cinturão de Cisalhamento Atlântico. Segundo os mesmos autores, as
\l¡¡1,,..,/,,. \ l,',1 lt,\ I rit';ni,\,.\ Rt<i,'uL,it 22

feições contracionais encontradas nas partes externas

do orógeno teriam sido desenvolvidas

concomitantes aos movimentos transpressivos das porções intemas do mesmo.

Ebeft et al. (1993 a e b) e Ebert e Hasui (1998) sugerem que o arcabouço tectônico de toda a
região sudeste do Brasil seria o resultado da colisão e articulação hnal de três blocos crustais no

Neoproterozóico. No caso particular do CP, a deformação transpressiva seria conseqüência da
colisão entre os blocos Brasília e São Paulo, a partir de uma zona de subducção mergulhando para
sudeste, com

o Bloco Vitória. A figura 2.5 mostra a

articulação destes blocos ou placas

e

a

localização dos cinturões deformados nos lirnites entre estas placas.

(A)

(B)

Figura 2.5- Modelo cinemático de articulação entre três placas tectônicas
durante o final do Neoproterozó¡co, e instalação do regime transpressivo
dextral no Cinturão Paraibides (CP). PB- Placa Brasília; PSP- Placa São
Paulo; PV- Placa Vitória. (mod. de Ebert & Hasui 1998).

Os dois modelos cinemáticos regionais descritos acima demonstram a visão antagônica dos
pfocessos geodinâmicos responsáveis pela estruturação

Janei¡o.

No

modelo proposto por Heilbron (1993),

final dos tenenos no estado do Rio

a

convergência

de

e direção da colagem

Neoproterozóica seria sudeste-noroeste, com movimentos tardios pouco expressivos, representando
a mudança regional dos vetores para leste-oeste e a instalação de zonas de cisalhamento direcionais

dexhais (Heilbron et
1993, Ebert e

al.

1995).

No modelo transpressivo (Machado e Endo 1993 b, Eberl et al.

llasui 1998), a colagem Neoproterozóica teria ocorrido na direção leste-oeste, num

modelo de colisão oblíqüa. Neste modelo, o vetor de encurtamento regional seria o mesmo para o
período orogênico considerado, sendo desenvolvido nesta ocasião estruturas regionais envolvendo
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tanto zonas de cisalhamento contracionais de baixo ângulo quanto zonas direcionais dextrais de
caráter transpressivo.

2.4) MAGMATTSMo cRANiTrco E Monnlos TncrôNrcos

A

região

do estado do Rio de

Janeiro

é

catacterizada

por intensa granitogênese

Neoproterozóica. Ocorrem em todo o estado batólitos de rochas granitóides foliadas, de composição
expandida ou não e granitos peraluminosos. Os granitóides cálcio-alcalinos são mais expressivos no

domínio Serra dos Órgãos, onde exposições de metassedimentos são subordinadas. Os batólitos
peraluminosos, intensamente deformados e estirados segundo o trend re9ioîal do CP, ocorrem em
duas faixas principais bordejando o domínio Serra dos Órgãos, respectivamente, a

NW e SE, em

íntima associação com os metassedimentos do Grupo Paraíba do Sul (Cunha

et al.

2O00).

Adicìonalmente, ocoüem inúmeros corpos de granitóides cálcio-alcalinos deformados controlados
pelas zonas de cisalhamento direcionais, bem como corpos não deformados, cuja distribuição
independe aparentemente da estruturação principal do orógeno, ou seja, não se acham controlados
pelas estruturas NE-SW (Machado '\997).

Dentre os trabalhos de síntese regional sobre estas rochas no estado do Rio de Janeiro, inclui-

se os de Machado e Pellogia (1987), Machado e Dernange (1994 a

e 1998), Heilbron (1995),

Machado (1997) e Junho (1998). Outros trabalhos de síntese, versando principalmente sobre os
granitóides tardios do Rio de Janeiro são os de Pires et al. (1982), Penha e Wiedemann (1984),
Machado Filho et al. (1983), Junho e Wiedemann (1987), Junho (1991, 1993), IViedemann (1993).
Outros trabalhos são ainda disponíveis, porérn discutem aspectos petrográficos e litogeoquímicos de
maciços isolados, principalmente no domínio Serra dos Órgãos.

Várias propostas de agrupamento das rochas granitóides têm sido discutidas por diversos
autores, envolvendo tanto características petrográficas
geocronológicas (Machado e Demange 1992, 1994 b

e

estruturais, quanto geoquímicas

e 1998; Figueiredo e Campos Neto

e

1993;

Campos Neto e Figueiredo 1995; Heilbron 1995; Machado et al. 1996; Machado 1997; Junho 1998,

Tupinambá 1999). Os dados geocronológicos existentes sobre o magmatismo granítico do Rio de
Janeiro sugerem um intervalo de 640 a 490 Ma (Cordani et

al.

1973; Figueiredo e Campos Neto
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al.

al., 1996; Machado R. et al. 1996, Machado 1997;
Tupinambá 1999). Este intervalo do magmatismo foi subdividido, levando-se em conta as
1993; Fleilbron et

1995, Machado N. et

características e idades dos granitóides nos seus diferentes estágios orogênicos: pré-, sin-,

tardi

pós-colisional. Os intervalos propostos para estes estágios são: 570 a 590 Ma (pré-colisional),

560 Ma (sincolisional)

e

450/480

a

520 Ma þós-colisionaf) (Figueiredo

53

e

0a

e Campos Neto I 993;

Wiedemann 1993). lntervalos mais antigos são ainda propostos por Machado (1997): 650 a 620 Ma,
600 a 5901570 Ma, 560 a 530 Ma e 520 a 480 Ma, respectivamente, para os estágios pré-, sin-,
e

tardi

pós-colisional.

Este magmatismo granítico no estado do Rio de Janeiro tem sido atribuído, geotectonicamente,
à implantação de dois arcos magmáticos.

implantado enhe 590

Um mais jovem, denominado arco rnagmático Rio Doce,

e 480/450 Ma, e outro mais antigo, denominado de arco magmático Rio

Paraíba do Sul, implantado no interwalo de 580/590 a 620/650 Ma (Figueiredo e Campos

Neto 1993;

Wiedemann 1993; Machado 1997; Machado e Demange 1998). Recentemente, Tupinambá (1999)
propôs a denominação de arco magmático Rio Negro para os ortognaisses homônimos aflorantes no

domínio Serra dos Órgãos. Este arco, apresenta intervalo semelhante ao proposto para o arco Rio
Paraíba do Sul.

A granitogênese do estado do Rio de Janeiro, com o agrupamento dos granitóides em arcos
magmáticos, é interpretada à luz da tectônica de placas. Rêgo (1989), Demange et al. (1991),
Machado et al. (1992), Figueiredo e Campos Neto (1993), Wiedemann (1993), Machado e Demange
(1994 e 1998) e Machado (1997) advogam subducção de crosta oceânica parâ noroeste para explicar
as

características Iitogeoquímica desta granitogênese. Tupinambá (1999) sugere uma subducção para

sudeste, que culminaria com colisão arco-continente por volta de 600 Ma, e seria responsável pela

geração do arco magmático Rio Negro, de características pré-colisionais.

O mesmo autor recorre

ainda a uma subducção intracontinental em estágio posterior, com mergulho para noroeste, pata
explicar a colocação do batólito Serra dos Órgãos a 580-570 Ma.
Pedrosa Soares

et al (1999), ao discutirem o significado geotectônico dos ganitóides

neoproterozóicos da Faixa Araçuaí, dividem o magmatismo da região em cinco suítes (G1 a G5), da
seguinte maneira:

Gl-

suíte sintectônica, constih;indo o núcleo anatético do orógeno, com batólitos

oltognássicos do tipo-s; G2- suíte sintectônica, cálcio-alcalina, com glanitóides tipo-s; G3- suíte
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tardi-tectônica, com granitos peraluminosos tipo-S; G4- suíte tardi- a pós-tectônica, cálcio-alcalina

alto-K, com granitos tipo-I, incluindo aqui os maciços com associação charnockítica (Aimorés,
Padre

do

Paraíso, dentre outros);

G5- suíte pós-tectônica, com predomínio cle granitos

peraluminosos tipo-S, em maciços zonados, contendo biotita-granitos no centro e granitos a duas

micas ou moscovita-granada granitos nas bordas. Recentemente, Pedrosa Soares e Wiedernann
(2000) e Pedrosa Soares et al. (2001) propuseram a seguinte divisão tectônica para estas suítes: G1
e

G2, pré-

a

sincolisional (entre 0.62 e 0.59 Ga); G3, tardi-colisional (entre 0.58 e 0.56 Ga); G4 e

G5, pós-colisional (0.52 e 0.50 Ga).

2.5) CoNsrDER tçÕES FrNArs
Apesar das controvérsias aparentes entre os modelos de evolução tectônica para a geologia do

CP em seus mais distintos segmentos, grandes avanços foram alcançados principalmente nesta

última década. Ainda são escassos os dados geocronológicos de alta precisão, mas, corn o
incremento de metodologias modernas de pesquisa acopladas a habalhos de campo sistemáticos, a
tendência ó um diagnóstico cada vez mais claro do complexo quadro tectônico dos terrenos do CP.

A evolução deste segmento vincula-se

a um contexto geodinâmico mais amplo, relacionaclo com a

aglutinação de tenenos ao redor do csF, durante os estiigios finais de formação do Gondwana.

Os modelos de evolução tectônica acima apresentados, embora reflitam a pluralidade de
pensamento dos pesquisadores que têm trabalhado na região, mostram algumas características e

particularidades que merecem ser destacadas. Nota-se, por exemplo, uma tendência geral em
explicar o CP como um orógeno colisional obliquo no Ciclo Brasiliano/Pan-Afiicano, cuja evolução
teria passado por um estágio de subducção de crosta oceânìca, com sentido de consumo de litosfera
oceânica ainda discutido, sendo seguido de uma ou mais colisões entre fragmentos continentais.
Assim, são postuladas subducções com sentidos opostos, em vários segmentos do cp, tanto para sE
quanto para NW, ou ambas, abrangendo

para sul os estados do Paraná

e sul de São Paulo.

O sentido

dos movimentos é também polêmico, mesmo quando considerados como referenciais a Zona de
Cisalhamento LancinÌra-Cubatão, na porção sul do CP, e a Zona de Cisalharnento do Rio Paraíba do
Sul, a norte. No estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais þarte sul) são descritos movimentos de
topo para noroeste, com a divergência estrutural ocorrendo no eixo da própria estrutura. No estado
;iit¡tc:;c dos ,\lt¡cleIa.t |1ctitttir:rtt
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do Paraná, a vergência sugerida para as estruturas a norte da zona da Lancinha é com movimento de

topo para sudeste, e a divergôncia estrutural ocorreria mais a norte (Fassbinder 1996).

No cenátio de subducção e colisão continental proposto para o CP, entretanto, ainda faltam
evidências de paragêneses tnetarnórflrcas equilibradas em condições de alta pressão, ao contrário do
que ocolre na região sob influência da evolução da FB (Trouw et ø1. 1998). Isto, de certa

for¡ra,

constitui-se ainda num fator complicador para os modelos de colisão continental que envolveriam
espessamento/duplicação crustal significativo para esta região.

Por outro lado, a caracleraação de rochas consideradas como ofiolíticas na parte norle do CP,
na Faixa Araçuaí (região de Ribeirão da Folha), com idade Sm/llld ao redor de 0.80 Ga, tem sido
interpretada como o registro de rochas de fundo oceânico (Pedrosa Soares ¿t

al. 1992, I 998, 1999 e

2001) Os autores propõem um modelo de subducção de litosfera oceânica para leste, com geração
de um arco vulcânico continental de natureza cálcio-alcalina desenvolvido na borda oeste do
paleocontinente do Congo.
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3.1) INTRoDUÇÃo E CoNcErruAçÃo

Os termos transpressão e transtração foram introduzidos por Harland (1971) para descrever

regimes tectônicos originados respectivamente pela convergência e divergência oblíquas entre
placas tectônícas. O autor definiu transpressão como um regime tectônico intermediário entre os

regimes de convergência frontal e transcorrente (fig.3.1). De forma aníioga, a hanstração

foi

definida como um regime intermediário entre divergência pura e transcorrência. Assim, os
regirnes transpressivo

e

transtrativo podem ser visualizados como regimes transconentes

(caracterizados

pot cisalhamento simples subhorizontal, ou wrenching), submetidos também ao

encurtamento

ou

extensão perpendicular

transcorrências convergentes
Fossen et

e

à

zona (componente de cisalhamento puro -

divergentes, respectivamente) (Sanderson

e Marchini 1984,

al. 1994).

Robin e Cruden (1994) salientam que as definições acima ensejam dois significados

o signifrcado
tectônico, onde zonas de cisalhamento de baixo ângulo são contemporâneas a zonas de
distintos, mas inter-relacionados e incorporados na definição destes regimes:

cisalhamento de alto ângulo numâ zona transpressiva/transtrativa; e o significado estrutural e

cinemático, onde uma zona planar e geralmente de alto ângulo

simples paralelo

à

zona

- é submetida simultaneamente

-

domínio de cisalhamento

ao encurtamento ou

extensão

perpendicular à mesma. Este componente de cisalhamento puro é acomodado por extrusão das
rochas na zona deformada, em caso de transpressão, ou por afinamento perpendicular à direção
de extensão, em caso de transtfação (Sanderson e Marchini 1984). Desta forma, se a deformação

ocotre com volume constante, a transpressão é caracterizada em duas dimensões (num plano
petpendicular à direção de extrusão) por uma dinrinuição em área ou afinamento da zona
transpressiva, enquanto a transtração é caracte¡izada por um aumento em área ou expansão da
zona (seção perpendicular à direção de afinamento) (Krantz 1995).
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l-igura 3.1 - Gráfìco triangular com vértices situados nos três extremos das deformaçõcs planas crustais:
Contração Pura, Transcorrência e Extensão Pura, Nos lados deste triângulo que uncm o véftice da
t¡anscor¡ência com os vértices dâ contração e extensão, situâm-se os canpos das deformaçöes trânspressivas
e fransfativas respectivamente (extraído de Fossen et al 1994).

Como proposto por llarland (1971), e corroborado por medidas de movimentos relativos
entre as placas tectônicas atuais (DeMetz et

al.

1990), os movimentos relativos oblíquos enfte as

placas são mais comuns do que se pensava, sendo responsáveis por cerca de dois terços dos

tipos

de convergências atuais (Woodcock 1986). Em consonância com isto, é crescente a constatação
em todo mundo da importância dos regimes tectônicos oblíquos (transpressionais e transtrativos)

na evofução tectônica de cinturões orogênicos modemos e antigos (Holdsworth e¡

al.

1998,

Dewey et al. 1998), como por exemplo na América do Norte (Hudleston et al. 1988, Bogadaille

et al. 1988, Brown e Talbot 1989, Jones e,

al.

1994, Robin e Cruden 1994, Teyssier e

1998), na Europa e Groelândia (Holdsworth e Strachan 1991, Shachan et

Tikoff

al. 1992, Dias

e

Ribei¡o 1994, LeBlanc et al. 1996), no chipre (Swarbrick 1993), na Anrrírtida (curris 1998), na

África (Lagarde e Michard 1986), na Argentina (cobbold et at. l99l), no cinturão paraibides
ou Paraiba do Sul, sudeste do Brasil (Dayan e

Keller 1989, Machado e Endo 1993

a e b, Ebert

et

al. 1993 a e b, Fassbinder 1996, Eberl e Hasui 1998), na Província Borborema (Jardirn de Sá
1994, Jaldirn de Sá ¿/ al. 1993, 1999, Neves 1999) e no Cinrurão Mineiro de idade
paleoproterozóica (Endo 1997), ou em muitos outros exemplos documentados na literatura
geológica, nacional e intemacional.
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O

desenvolvimento do conceito de transpressão propiciou

a

elaboração de diversos

modelos estrufurais e cinemáticos capazes de explicar a geração de diferentes tipos de estruturas

como dobras, foliações e lineações em zonas transpressivas, bem como os mecanismos de
partição da defotrnação e a geometria da deforrnação finita e incremental nestas zonas. Alguns
modelos prevêem a formação de tramas deformacionais complexas, de simetria hiclinica, onde

nem sempre são válidos os procedimentos da análise cinemática convencional, baseados na
simetria monoclínica.

Na primeira parte desta revisão serão descritos, brevemente, os principais modelos
existentes sobre transpressão e os principais resultados relativos à deformação finita em zonas
transpressivas/transtrativas, bem como

a

expectativa teórica de orientação e cinemática de

formação de diversas estruturas nestas zonas. Os modelos são agrupados de acordo com as
similaridades de condições em que foram realizadas as modelagens. No caso de rnodelagem de
zonas transpressivas/transtrativas, estas condições (boundary conditíons) determinam de forma

significativa às previsões teóricas alcançadas, de tal modo que é praticamente impossível a
obtenção de um modelo deformacional geral para zonas de convergência ou divergência
obliquas, pois os resultados dependem fundamentalmente das condições limites adotados (Dias e

Ribeiro 1994). Como exemplo destas condições, relaciona-se
movimento relativo

e a borda da zona, a direção

o

ângulo entre

adotada de extrusão,

o vetor

de

a dishibuição da

deformação na zona, e etc. (ver Dewey et al. 1998).

Ao contrário da premissa assumida na maioria dos modelos existentes na literatura, onde a
deformação é considerada homogeneamente distribuída na zona transpressiva/transtrativa, os
exemplos naturais destas estrutums mosffam evidências consistentes de que a deformação é

dividida (ou particionada) em domínios relativamente homogêneos (Pinet e Cobbold 1992,

Tikoff

e

Teyssier 1994). Em grande escala, por exemplo, orógenos transpressionais

frequentemente mostram partição do componente não-coaxial na região do arco magmático,

devido ao relativo amolecimento desta região pelo magma ascendente (Fitch 1972,
Blanquat et

al.

Sat:nt

1998). Neste sentido, tern sido amplamente reconhecida a associação entre

processos anatéticos e magmáticos, e a deformação transpressiva (Druget e Hutton 1998).

A

segunda parte desta revisão discute os aspectos básicos e os mecanismos estruturais

envolvidos na partição (no espaço e no tempo) da deformação transpressiva, em diversas escalas.
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A última

parte da mesma discute aspectos envolvidos no modelo deformacional

transpressivo ern 3D, que é efetivamente o modelo de evolução estrutural de cinturões
dobrados.

A crescente caracterização destes regimes tectônicos em cinturões dobrados tern
promovido o surgimento de novas idéias que se contfapõem ao modelo bidimensional,

ouÍora vigente, de evolugão estrutural destes cinturões (modelo de deformação
essencialmente plana). Recentemente, tem sido assinalado em inúmeros habalhos
(Holdsworth et al. 1998) o importante papel desempenhado pelos movimentos
longitudinais na evolução tectônica dos orógenos (Peterson e Robinson 1993). Tais
movimentos, tangenciais ou de alto ângulo, são concomitantes com
contracionais

-

zonas de cisalhamento de empurrão, por exemplo

movimento de massa fansversal nos orógenos (Vauchez et

o

das estruturas

-, que promovem o

al.

1993, Nort}uup

e

Burchfiel 1996). Nesta paúe, descreve-se a geometria e cinemática das estruturas
responsáveis pela partição da deformação em bordas de placa antigas e atuais.

3.2)

MolnlacrM

DA DEFORMAÇÃo EM

ZoNAs TRANspREssrvAs

3.2.1) Modelo de Sanderson e Marchini (1984) (MSM)

3. 2. 1.

I)

Bo undøry Co ntlition s

A primeira

modelagem numérica de transpressão foi efetuada por Sanderson e

Marchini (1984). Os autores visualizaram uma zona de cisalhamento transpressiva
perfeitamente planar, limitada por blocos rlgidos nas suas bordas (frg.3.Z). O material

interno a esta zona é deformado de forma homogênea, com volume constante, por um
componente de cisalhamento simples paralelo aos limites da zona
cisalhamento puro, ortogonal

a

e por outro

de

estes limites. Os autores consideram ainda que o

encufamento perpendicular ao plano de fluxo é compensado pela livre extrusão do
mate¡ial deformado para cima

þor ex., em direção à superficie da Terra),

havendo,

entretanto, um impedimento do seu fluxo na direção lateral e para baixo da zona
deformada (frg.3.2). No caso da hanstração, o componente de cisalhamento puro seria
compensado somente por afuramento vertical. No modelo de Sanderson e Marchini (1984)

'h'trrtsprcsstio c
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(MSM), a deforn'ração transpressiva foi estudada através de sua fatorização por cisalhamento
simples e cisalhamento puro.

Figura 3.2- Diagrama mostrando asboundary
conditions examinadas por Sanderson
& Marchini (1984). xyz- eixos de referênciai ø - medida do estiramento
verticali o-'- medida do encurtâmento
transversal, T - medida do componente não-coa"xial. Ver dìscussão rrc texto,

'¡y
Estas boundary conditions foram também consideradas nas modelagens de deformação
realizadas por ouû'os autores (Fossen

e Tikoff 1993 e 1998, Fossen ¿/ al. 1994, James

e

Watkinson 1994), sendo seus resultados descritos conjuntamente. Fossen e Tikoff (1993), ao
abordarem este tipo de transpressão, utilizaram-se de uma modelagem numérica mais geral e

levaram em conta a simultaneidade de atuação dos componentes de cisalhamento simples e
cisalhamento puro, com mudança de volume. Para os autores,

utilizada no MSM, embora adequada para

o

a faforização da

deformação

estudo da deformação finita, não descreve

adequadamente a deformação progressiva numa zona transpressiva.

Ouhos modelos bidimensionais de análise da deformação em zonas transpressivas
encontram-se disponíveis na literatura e foram resultantes do modslo proposto por Sanderson e

Marchini (1984), a exernplo dos modelos de McCoss (1986) e Krantz (1995), que serão descritos
denho do MSM.

3,2.1.2) Deþrmdção

eixos principais da deþrmøçäo ¡nstantânea

e orientação

de

o MSM, a zona transpressiva é submetida a uma deformação cisalhante y

ao

finifa,

foliações e lineøções de estbømento minerul
Segundo

longo da zona, devido à ação do componente de cisalhamento simples, e a um encuÍamento
perpendicular à zona, devido ao componente de cisalharnento puro, medido pelo parâmetro u-l

(tazão enlre a espessura inicial e final da zona de cisalhamento). As boundary conditions
específicas deste modelo sugeretn que este encurtamento seja compensado somente por

'lfuut.s¡trc.t.:tio c
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alongamento na veftical (ex[rusão). Se

c-l<l, a deformação é transpressional; se a'l=l,

deformação é por cisalhamento simples ou por deformação plana e, quando
é transtrativa (Sanderson e

¿

o-t>l, a deformação

Marchini 1984). Os autores colocaram os resultados da deformação

finita num gráfico de Flinn (fig.3.3), expressos pelos valores de
as condições do experimento

a'l e y,

e concluíram que, para

utilizado, a transpressão produz elipsóides de deformação finita

oblatos (k<1), a transtração, elipsóides prolatos (k>1), e o cisalhamento simples, deformação
plana (k=l ), onde

k:(X/Y)(Y /Z) e X>Y>Z.

Esta conclusão

foi conoborada por Fossen e Tikoff

(1993, 1998) e F-ossen et a/. (1994).

Figura 3.3- Diagrama de FIinn construído para diferentes valores de encuftamento perpendicular
à zona transpressiva no MSM. A deformação nestes casos é sempre oblata (rnod. de
Sanderson & Marchini 1984).

b =Ylz

Sanderson e Marchini (op. cít.) identificaram ainda que, enquanto a geometria do elipsóide

de deformação furita é relativamente simples, o meslno não acontece com sua orientação.

No

modelo estudado, o eixo principal de deformação finita é sempre vertical (X), enquanto os dois

outros eixos
bordas.

(Y e Z)

estão contidos num plano horizontal perpendicular

à zona e oblíquos às

No caso da transpressão, o eixo vertical do elipsóide pode ser X ou Y, com a foliação

sendo sempre verlical e oblíqua à zona, enquanto a lineação de estiramento pode ser vertical ou

horizontal. Na transtração,

o eixo vertical pode ser Y ou Z, enquanto o eixo X é

sempre

horizontal. Desta forma, eln zonas transtrativas, a foliação pode ser vertical ou horizontal,
enquanto a lineação de estiramento mineral é sempre horizontal. Conclusão similar foi também
obtida por Fossen e

Tikoff (1993)

e Fossen et

al. (1994).

Na rnodelagem de deformação transpressional, realizada por Fossen e Tikoff (1993)
Fosscn el al. (1994), a defonnação finita

e

foi estudada partindo-se do prinoþio de que ela foi

originada por caminho de sÍra¡n (strain path) homogêneo (steady flow). Neste tipo de fluxo, os

eixos principais da deformação incremental permanecem paralelos e o número de vorticidade

cinernática

(W¡

-

kínematic vorticity nuntber) se mantérn constante por toda

deformacional modelada (Fossen e Tikoff op. cil.).

o wt

a

história

é uma medida instantânea do grau de
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não-coaxialidade do fluxo, refletindo em média o efeito relativo da rotação das linhas materiais e
do estiramento com relação a um referencial apropriado (Means el a/, 1980).

Os autores ilustram estas relações em um gráfico em 3-D do elipsóide de deformação,
levando em consideração os componentes do cisalhamento simples

e

cisalhamento puro

envolvidos na deformação transpressiva/transtrativa (fig.3.a). Neste gráfico, Wk =1, para
cisalhamento simples;

W¡ =0, para cisalhamento puro e 0< Wr, <1, para deformações que

combinatn estes dois mecanismos e com volume constante (transpressão e tTanstração

*

Fossen e

Tikoff 1993). Neste mesmo gráfico, são mostrados os carninìos deformacionais com valores de
Wk constantes. Para caminhos deforrnacionais com valores constantes de

WÉ

0.8

i, o eixo

vertical na transpressão é Ll, e na transtração é À3 por toda a deformação progressiva, onde 1>
Wk > 0.81, enquanto À2 passa a se¡ o eixo vertioal principal em ambos os casos, mas troca de

posição com Àt na trarspressão e À3 na transtração, com a deformação progressiva (Fossen e

Tikoff

1993).

Figura 3.4- Arranjo tri-dimensional do elipsóide
de deformação em função dos componentes de cisalh¿Ìmento puro e

Caminhos defo¡macionais com
constarte são mostrados, Notår que

,â^,4

para0.81(Wk( l, o eixo intermediário de deformação inicia na vertical
e muda com o eixo maior no caso da
transpressão, e com o menor no caso
da transtragão (mod. de Fossen &

Tikotr 1993).
Tra0spressão

O

franstraÇão

comportamento dos eixos

de

deformação instantânea durante

transpressionaVtranstrativa é semelhante ao dos eixos finitos de deformação, e

a

deformação

foi utilizado por

Fossen e/ al. (1994) numa proposta de classificagão de ambientes transpressivos e transtrativos.

No modelo proposto pelos autores, um eixo instantâneo é sempre vertical e paralelo ao eixo Z

(frg.3.2), enquanto os dois outros eixos são horizontais, e contidos num plano perpendicular

à

zona e oblíquos à borda da zona deformada. Neste caso, a orientação dos eixos instantâneos do

elipsóide de deformação também está relacionada ao W¡r.

A

figura 3.5 mostra a orientação das

direções instantâneas de estiramento em função deste parâmetro.

'frttu.sll
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Quando a defumração é por cisalhamento simples, não ocorre estiramento na veftical,
as direções de estiramento

conr

máximo e mínimo instantâneas estando contidas no plano horizontal a

45' da borda d.a zona de cisalhamento. Quando o componente de cisalhamento sirnples i
acompanhado de componente de cisalhamento puro, com Wt> 0.81, o eixo de deformação
incremental intermediário continua sendo vertical e os eixos de estiramento (máximo e mínimo)
são horizontaìs. Contudo, o ângulo entre o eixo de máxima taxa de deformação e a borda da
é menor do que

zona

45', no caso da transpressão, e maior, na transtração. Assim, o diagrama mostra

câmpos que predominam

o cisalhamento puro oln relação ao cisalhamento sirnples e campos

onde ocorre o inverso, tanto para transpressão quanto para transtração.

A
Figu¡a 3.5- Orierìtação dos eixos instântaneos da de.
formaçâo numa zona de cisalhamento (A),
€ sua variação cnl oricntação em função
do número de vo¡ticidade cinemátic4 para
o caso de um ca¡ninho deformacional constante (.rteady state) (B). Notar a mudança
dos eixos instantâneos da deformação pa.
ra transpressão e transtração coln Wk <,081Ver discussãq no texto
(Extraído de Fossen &'ììikoff 1993).

clSalham€nto

clselhâmento
slmplos

A Fig, 3.5, proposta por Fossen e Tikoff(1993), ilustra

a orientação dos eixos instantâneos

da deformação finita numa zona de cisalhamento (A) e as variações destes eixos, em função do

número de vorticidade cinernático (W¡) constante, para um caminho deformacional. Observa-se
ûo outlo diagrama (B) que, para valores de

wr > 0.81, o eixo vertical

na transpressão é o eixo de

estiramento instantâneo máximo (e1), enquanto na transtração é o eixo de estiramento mínimo

(e¡).

Se o componente de cisalhamento puro é com W¡. < 0.81, o eixo de estiramento instantâneo

máximo na transpressão é vertical, enquanto na transtração este eixo passa a ser o de estjramento
instantâneo mínimo.

35

Conr base nas características de olientação acima, Fossen et

al. (1994) propuserâm urna

classificação de ambientes convergentes e divergentes oblíquos, da seguinte nraneira:

O Transpressão dominada por cisalhamento sintples (Ilrench-doninatetl tanspressior), quando

-l>Wr>0,81);
O Transtração dominada por cisalhamento simples (Ilrench-dominated transtension), quando

-

1>W¡>0.81);
O Transpressão dominada por cisalhamento puro (Pure shear-dominated transpression), qtando
wr,< 0.81);

O

Transtração dominada por cisalhamento puto (Pure shear-dominated transtension), qtando

Wr< 0.81).

A tabela abaixo (fig. 3.6) (extraída de Fossen et aL. 1994) mÕsha as principais expectativas
teóricas da deformação finita e incremental, assim como as orientações da foliação e lineação de
estiramento mineral esperadas para os tipos de transpressão e transtração descritos acima.

3.2.1.3) Nucleøção de dohrøs è reorientação passivø de leições plønares e lineares ern zonüs
lr an sp r e s siv a s/tr ø n sfr s t ìv ü s

A nucleação

de estruturas em zonas de cisalhamento transcorrentes oblíquas, como dobras,

por exemplo, depende da orientação dos eixos instantâneos da deformação na zona com relação à
superfÏcie dobrada (James e Watkinson 1994). Estes autores modelaram a orientação de máxirna
taxa de amplificação deste tipo de estrutura para condições hanspressivas compatíveis com o

MSM, envolvendo camadas orientadas inicialmente perpendiculares à direção de extensão (plano
horizontal

m

sedimentar

frg.3.2). Esta condição representaria, por exemplo, a deformação de uma bacia

por uma zona transpressiva (MSM), subvertical. De maneira geral, os

autores

confirmaram a previsão de Sanderson e Marchini (1984), segundo a qual o ângulo de nucleação
das doblas, em relação à direção de cisalhamento, é menor em regime transpressivo do que em

regime de tlanscoruência pura

(45'

para o wrenching), devido à presença do componente de

cisalhamento puro perpendicu lar à zona.
/i.:rrVl t .r,ì,r, lnlt,tr, ;,ì,'
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{RÂNSTR.lçÂO

Cisalhamento

Puro
(Cotrtração)

Dominada

por

,/ \

cbâlham€nto ,/

puro
-

/
l_--\

\

Dominada
Por

\

cisalhamento
simples

Cisâlhemento
Simples
Wk=1

t\
Lineação de

Estiramento

Foliação

Vertical

paralela às
paredes da
7.On^

Deforrnação

Plana

Vertical
Vertical, oblíqua à
z,ona

De cisalhamento
Achatameûto
geral

lnexistente a
ùaca

ve¡tical

Vertical,

Vertical,
oblíqua à

oblíqua à zona
ideal a
achatamento
qerâl

Va¡iável num
instantåneo
m¡áximo

Vertical

Vertical

Obliqu4 a

vertic¡ì

plano vertical

Eixo

tlo¡zontal,

inclinado 35'
com relação à
zona de

zoîa
Geral a ideal,
achatamento

Horizontal,

3545" com
relagão à znrla
de

cisalhamenlo

Dominadapor / \
cisalhamento

puro

0_81

<wk<

,/

\

/
I

Dominads
Por

\
Wk=0.81

Horizontal,
obUqua à zona

Puro
(Extensionâl)

0<wk<o.81

lio¡zontal,

I,ISì
¡ronzoffÂ],

obliqua à

oblíqua à

T

Horizontal,
oblíqua à zona

cis¡lh.-amento

Cisalhamento

I,S
Honzontal,
perpendicular à
zoí4.

Vertical, obliqua
à zona

Pla¡a

ÉIorizontal, 45 "
com relação à

mîa

de

cisalha¡nento

Vertical,
oblíqua a
horizontal
Geml a ideal,
constricção

Horizontal, 4555o com
rclação à

z.oIJLa

de

cisalhanento

Fracament€
desenvolvida"

Horizontal

Ho¡ìzontal

consûìcção

Constricção
geral

Pla¡a

horizontal
Ideal a

Horizonlal,

Horizontal,

55" da zona

55-90'da

Ho¡izontal, 90" da

de

zona de
cisalhamento

cisalhamento

cisalhamento

zona de

Fìgura 3.6 * Tabela l: Principais expectativas teóri€as pa¡a o tipo de üam4 orientação da lìneação e foliação, tipo
de deformação, e orientação do
eixo de esti¡amento máximo instanlâneo, para hanspressão e transtração segundo o MSM, cisaliamento ti*if"r, e
cisalhamento puro. Estas
expectativas são apresenúadas em função do Wk considerado constante para os caminhos deformacionais considerados (extraído
de Fossen ef ¿l
tee4).

{

Estes resultados estariam de acordo com as observações de campo

(Mount e Suppe 1987)

e

com os trabalhos teóricos propostos por Krantz (1995). Além disso, a taxa de crescimento deste

tipo de estrutura é maior em regimes

transpressivos

do que em regimes puramente

transcoffentes, devido à amplificação cinemática gerada por estiramento na direção vertical
(James e Watkinson 1994).

A presença

de estruturas planares e lineares anteriores em uma zona deformada,

juntamente

com estruturas geradas nos primeiros incrementos da deformação progressiva, podem ser
rotacionadas para direções preferenciais, em função do regime de fluxo. Este comportamento é
bem conhecido em deformação por cisalhamento simples, onde os eixos das dobras tendem a
rotacionar para a direção de cisalhamento com o progresso da deformação (Escher e Waterson
1974).

A rotação de planos e linhas de uma direção para outra é regida pelas apófises do fluxo
(Fossen e Tikoff 1993). Estas apófises de fluxo são direções das taxas máxima, mínima e
intermediária de movimento das partículas durante

o fluxo

(Fossen

e Tikoff 1998), e que

determinam as posições estáveis de linhas rotacionadas passivamente (Fossen et al. 1"994). Para o
modelo de transpressão considerado, uma apófìse é sempre vertical þaralela ao eixo z da figura

3.2), e as outras duas são horizontais, com uma paralela ao eixo

X

da mesma figura e outra

oblíqua ao rnesmo.

A

reorientação passiva de linhas neste regime de fluxo foi estudada por Fossen e

Tikoff

(1993). No caso da transtração, os elementos lineares tendem a rotacionar para a apófise de fluxo
máximo horizontal, oblíqua à direção de cisalhamento (Fossen e Tikoff op.

ciÐ 619.3.7).

'liutt.sltrcllt-to
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Figura 3.7- Estereogmmas rnostrando o padrão de rotação
passiva de linhas durante fluxo por cisalhamento
simples sinistral (Wk=l), cisalhamento puro

(Wk=o) e para transpressão e transtração (valores
de Wk entre 0 e l). Notâr que para ambientes trarìstrativos, as linhas rotacionam passivemente para
a apófise subhorizontal. No caso da transprcssão,
as linhas tendem a rotacionar para a posição

ver-

tical. divergindo da apófise do fluxo obllqtio horizorrtal (mod. de Fossen et al, 1994)

No caso da transpressão, o comportamento das linlas depende da deformação finita
(Fossen e/ al. 1994). Mesmo no caso de transpressão dominada por cisalhamento simples, as
linhas tendem, com o aumento da deformação, a alcançar a apófise vertical (F-ossen et al. op.

clf.). Somente quando as linias são originalmente horizontais, ou quando o estiramento na
vertical é baixo (com deformação finita relativamente baixa e/ou número de vorticidade
cinemática próximo de 1), as linhas paraletizam-se à direção de cisalhamento subhorizontal
(Fossen e

Tikoff 1993, 1998).

Os planos que rotacionam passivamente em ambientes tectônicos, divergem obliquamente
e tendem a alcançar a
é

posição horizontal (Fossen e/

al

1994). Na transpressão, o comportamento

distinto, com os planos tendendo à verticalização e, eventualmente, sendo subparalelos à borda

da zona (Fossen e

Tikoff 1998). A figura 3.8 mostra exemplos

de projeções estereográficas corn

a expectativa teórica do padrão de rotação de elementos planares. observa-se nesta figura que,

corn a deformação, os planos tendem em assumir uma posição vertical, na hanspressão
horizontal, na transtração.

lt

tttt t'¡tr c.s.sci <t <,

li'øt:truç'rio

e,

Figura 3.8- Padrão de rotação passiva dos pólos de
feições planares em cisalhamento sinrples, cisalhamento pu¡o, lrånspressão
e transtrâção. Notar que, no caso da
transpressão, os plânos tendem a assu-

mir uma posição vertical com a defo¡mação progressiva, e na transtrâção
uma posição estável ho¡izontal.
Ver lanrbém a fig. 3.7. (Extraído de
Fossen et al 1994).

3,2.1.4) Análise bidimensional dø deþrmøção lranspressivø/lrunsÍrativü e expectaliva teóricq
de orienløções

eslruturdis

Sanderson e Marchini (1984) assinalaram que o modelo de transpressão permite a previsão
das orientações dos eixos instantâneos da deformação (que, sob certas condições, l'epresentam os

stresses) na zona transpressiva,

o que possibilitaria a determinagão das orientações favoráveis

para a nucleação de fraturas, falhas e dobras. Os autores propuserâm então um rnodelo mais
geral, altemativo ao modelo de tectônica transcoffente (wrench tectonics - ver Sylvester 1988 e

Park i988). Este modelo prevê que a orientação em mapa de estruturas como falhas de
empurrão, falhas normais e dobras têm a orientação controlada essencialmente pelo fluxo por
cisalhamento simples numa zona transcorïente subvertical. Neste modelo, as dobras e falhas de

empurrão são formadas com ângulo de

45' do plano de cisalharnento (fig.3.9). No modelo

transpressivo/transhativo, estruturas similares seriam lormada oom ângulos menores e maiores,
respectivamente (fig.3.9).
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<>\\

.--êFigura 3,9- Esquema em duas dimensões
de estruturas formadas ell1 am-

c[ll

bicntes transprcssivos, por cisalhamento simples e transtrativos.c-l- razão entre a espessura inicial e final da zona.
Discussão no texto.

(Ext. de Sanderson & Ma¡chini
1984).

=-EAlguns métodos têm sido propostos na literatura para determinar parâmetros
deformacionais em zonas de cisalhamento transpressivas/transtrativas com boundary conditions
do MSM. Nesta revisão, a discussão se¡á focalizada nos métodos propostos por McCoss

(1986)

e

Krantz (1995).

McCoss (1986) propôs uma constmção geométrica simples, que possibilita a obtenção da
orientação dos eixos mínimo

e máximo da

seção horizontal do elipsóide instantâneo de

deformagão. Neste método, devem ser conhecidas as bordas da zona e a direção do vetor de
deslocamento relativo entre elas. O caminho inverso também pode ser feito, ou seja, partindo-se
de informações sobre a orientação dos eixos incrementais máximo ou mínimo, para
a orientação

depois obter

do vetor deslocamento. O método fomece também informações sobre a magnitude

relativa dos eixos principais e a forma dos elipsóides de deformação incremental e finita.

Krantz (1995) propôs um modelo prático para calcular a razão de convergência ou
divergência com relação ao componente de transcorrência, a variação de espessura da zona de

cisalhamento (parâmetro

cr-l do MSM)

ea

deformação cisalhante

(y) em

domínios

transpressivos/h'anstrativos. Para tanto, é suficiente obter a orientação em mapa da elipse de
deformação com relação à direção da zona (estruturas como eixos de dobras, empurrões, falhas
normais e transcon'entes), e ulna das magnitudes do estiramento horizontal (máximo, mínimo, ou

uma grandeza denominada pelo autor de transverse stretch

-

magnitude

de

deformação

horizontal perpendicular à zona). De acordo com o autor, apesar do enfoque do modelo ser

li
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bidimensional,

com

o

cálculo dos parâmetros acima

é

possível uma caracterização

tridimensional da deformação em zonas que divergem ou convergem, obliquamente.

3.2.2) Transpressão sem deslocamento na borda da zona (no boundøry

Robin

3. 2. 2.

l)

e

slþ)

(1994) e Dufton (1997)

Bo un dary

conditions

Este rnodelo de transpressão

foi discutido

primehamente por Robin e Cruden (1994)

(MRC). Sua principal diferença em relação ao MSM é ausência de livre deslizamento do
material em nenhuma direção da zona (Fig. 3.10), enquanto naquele o material

é extrudido

livremente para cima, sendo impedido de se deslocar lateralmente na horizontal (Fig.3.2). A
prinoipal vantagem do modelo de Robin e Cruden (op. cit.) é o surgimento de um gradiente de
defonnação horizontal (deformação heterogênea), que pode ser modelado numericamente. Outra
inovação introduzida pelos autores é a previsão teórica de elementos cinemáticos e de fabric em
função do nível vertical situado na zona transpressiva. Além disso, introduzem o ângulo p, que

o ângulo entre a direção de cisalhamento e a horizontal (a transpressão resultante é

é

então

denominada transpressão oblíqua). No caso do MSM, a direção de cisalhamento é paralela ao
eixo x na figura 3.2

(p:0").

:t---

Figura 3.10- "Sk€tch" mostrando o modelo de transpressão examinado por Robin &
(1994). Notar que o material no interior
da zona transpressiva não pode extrudir
livtemente em n€nhuma direção. Neste
caso, há resistência ao deslizanrento na
borda da zona deformada (Extraído de
Robin & Cruden I994).

Na análise de transpressão, Robin e Cruden (1994) consideram apenas as direções de
taxas de deformação máxima e mínima, sendo fornecidas soluções instantâneas para cada uma
delas. Cabe salientar que os autores utilizam

o termo "lineação"

para

a direção principal de

máxima taxa de deformação, e o termo "foliação" para o plano perpendicular à direção principal

'It,tt¡.\tr,.t',it¡ ¡ li ttttttt,tILi,t
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de máximo encuÍarnento instantâneo. O r¡esmo é feito pelos autores que lhes sucedem.

parânretros do MRC são

$

(taxa rnédia de achatamento através da zona)

cisalhamento simples ao longo da zona). Os autores introduzem também
(oportunamente denominada de razão da componente

ð.e

Outros

e y (taxa de

a

razão f=$/y

"press" pela componente de "trans")-

A

geometria e cinemática da deforrnação finita neste tipo de transpressão é explorada no artigo de
Dutton (1997).

3.2.2,2) Transprcssã,o tfønscorrente
"lineação"

e

(f:.1 e ftl; ftO ):

comportúme

lo dø 'foliação,',

cinemálicø da zonu

Com os parâmetros especificados acima, a transpressão segundo o MRC prevê um padrão

simétrico segundo urn plano perpendicular
independente do nível vertical na zona.
para o cenho da zona

(fig.3.1l), onde

à

zona de cisalhamento (eixo

A "foliação"

em

y na fig.3.10),

perfil mostra um aumento de mergulho
(fig.3.11), a "foliação" mostra

se torna vertical. Em planta

uma variação de strike com relação às bordas da zona, sendo relativamente mais oblíqua no
centro da mesma do que nas bordas. Com o aumento do componente de "press", ocorre um
decréscimo na diferença do strike.

Figura

3,ll'

Bloco diagrama mostraodo a vâriûçâo de orientação

da'foliação',

t¡anscofrente (f=, I
e P =0 ) (â). Em (b) é r¡ostrado
projeção estereográfica ( ¡rernisfério inferior), com variação na
direção da'lineação'e dos pólos da
'foliação'em d¡ferentes nfveis da
ern lransp"ressåo

zona.

(Exl, de Robin & Cruden 1994).
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O caimento da "lineação" também se mostra diretamente ligado à variação da razão L
Para valores de f<0.236, a "lineação" se apresenta subhorizontal no plano de simetria da zona ern

f

qualquer nível no interior da estrutura, mas se torna subvertical junto às suas bordas. Quando

>0,236, a lineação se mostra vertical por toda a esûutura modelada (tanto na horizontal quanto
na verlical ).

Para valores

de f:0,236,

o parâmetro K se iguala a zero no plano de simetria e não

apresonta "lineação" para a deformação incremental [K=(S r-Sr)(S2-S¡)1, onde S¡ corresponde a

magnitude dos eixos principais da taxa de deformação; quando K<0,4,

a "lineação" não se

mostra visível (Robin e Cruden 1994). Estes autores apresentam soluções para a deformação
instantânea, destacando parâmetros como

a intensidade da deformação e caimento do vetor

vorticidade ao longo da zona.

Os resultados da cinemática ao longo de uma zona transpressiva, segundo o MRC, podem

ser vistos na figura.3.12. Para

È0.1 (Fig. 3.12 a), o modelo prevê uma simetria monoclínica ao

longo da zona (ou seja, o plano de perfil do vetor vo¡ticidade sempre contém a "lineação").
Deste modo, ocorre uma rotação sistemática do caimento do vetor vorticidade de subvertical, no

plano de simetria ("lineação" subhorizontal), para subhorizontal nas bordas da

mesma

("lineação" subvertical).

Quando

f=l

(mais precisamente para

f

>0,236) (Fig. 3.12 b),

o vetor vorticidade é

também vertical no centro da zona, local onde se toma paralelo à "lineação". Em direção às
bordas da zona, o .fabric se torna triclínico, passando novamente a monoclínico nas suas bordas,
onde o vetor vorticidade é subhorizontal. Para os autores, este padrão cinemático é independente
do nível na zona de cisalhamento, sendo modificado somente em níveis

muito rasos ou próximos

à sua porção conf,tnada, sendo portanto reflexo principaltnente da extrusão do material
bordas da zona transpressiva.
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Figura 3.12- Elem entos cJe fabric e simetria do fluxo previstosno modelo de Robin & Cruden
(1994), para zonas transpressivasem que há resistêncja ao deslizamento nas bordas da zona deformada. Y varia de 0 a I (rnetadc da espessura da zona modelada)
Z=8 (nível ilustrado); a) e b) referindo-se a diferentes valores da razão press/trans
(ver texto para discussão).
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3.2.2.3) Tronspressão oblíq üa (þÃ)

)

No exemplo estudado por Robin e Cruden (1994), f=0.15 e [i=7S". Como B+0', há urn
componente de movimento vertical, com o bloco junto à parede da zona de cisalhamento se

à outra borda. Mesmo em se hatando de uma zona de
cisalhamento vertical, os autores denominaram foorwall ao bloco que se move para baixo e
movendo para cima em relação

hangíng-wall ao bloco que se move para cima. Neste caso, o padrão da "foliação", "lineação'' e
outros elementos

fabric são marcadamente assimétricos e relativâmente mais dependentes do
nível no interior da zona transpressiva modelada. A "foliação", abaixo de um nível crítico
ð,o

(f,tg.3.13), mergulha em direção ao footwall por toda a espessura da zona de cisalhamento.

Acima deste nível ocone uma mudança de mergulho, exibindo para o topo mergulhos

erl

direção às duas paredes da zona, porém com a simetria deslocada para o lado do hanging-wall.

F-igura 3.13- Seção

veÍical numa zona txanspressiva

oblíqtia sinistral, moslrando a variação
nos tlaços da 'foliação'. (Ext. de Robin
e Cruden 1994). Ve¡ discussão no lexto

A "lineação" apresenta
cisalhamento transpressiva.

uma variação sistemática de obliqüidade numa seção da zona de

A obliqüidade é elevada

nas proximidades do þotwatt e decresce

sistematicamente em direção ao hanging-wall, onde se torna subparalela à direção da "foliação"

no interior da zona. Em ambas as extremidades, a dìreção da "lineação" se mostra obliqua às
bordas da zona.

A figura 3.14 mostra,

em planta, a variação da trajetória da "foliação" e da

"lineação" para um nível no interior da z,ona e a relação geométrica entre os diversos elementos
cinemáticos.

7i r.ttts¡ttc.s.stio
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ol'igura 3.14- Tmjetória da 'foliação' (linhas cheias) e 'lineação' (linhas tracejadas) para
diferentes níveis (valores de Z) em umâ zona transpressiva oblíqüa sinistral.
A espessura da zona vâria de +1 a -1. Projeçõcs estereográficas nos hemisfìário inferior permitem avalia¡ a simetria do fluxo e a vâriâção na atitude da
'foliação'e 'lineação'num nfvel da zona. Círculos:'lineação';quadrados: vetor vorticidade;cÍrculo máximo continuo:' foliação'; e pontilhado: plano
dc perfil de máxima vorticidade (Mod. de Robin & Cruden 1994).

A

cinemática da zona se mostra também fortemente dependente da profundidade no

interior da zona. Para profundidades maiores ou iguais as da figura.3.14, o vetot vorticidade
rotaciona de subhorizontal, no footwall, com indicação de movimento inverso do lado da zona

deformada (fig.3.Ia), para subvertical,

no hangíng-wall, com indicação de

movimento

direcional. Nota-se que este padrão coincide com o giro das "lineações" no interior d,a zona,
gerando uma variação do padrão cinemático neste nível da mesma. Aqui, a simetria da trama

milonítica é monoclínica ou muito próxima à ela por toda a zona transpressiva (Robin e Cruden
1994), ou seja, o plano perpendicular ao vetor vorticidade contém a "lineação". Em níveis lnais
rasos da estrutura, â extrusão tem

fofte influência na cinemática da

zona, ocorrendo

um padrão

simétrico idêntico ao padrão descrito para a tl.anspressão transcorrente.

'li
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3.2.2.4) Deforntøçtio J'inita em zotrús trønspressivas do tipo MRC (Robin e Cruden I g94)

Dutton (1997) expande

o

rnodelo proposto por Robin e Cruden (1994), fomecendo

soluções para a defonnação finita em zonas transpressivas con boundary condítions semelhantes

ao MRC. O autor também modelou o que denominol ste¿tdy-state transplession, situação ern
que a zona transpressional mantém espessura constante por toda a deformação progressiva.

Nos

modelos propostos, o material é extrudido do interior da zona transpressiva até que as paredes
rígidas se encontrem, ocasião em que a defonnação hanspressiva não pode ser mais acomodada
pela zona. Esta situação, modelada por Dutton (1997), envolve a incorporação de material à zona

fanspressiva, em uma borda ou ern ambas, de tal forma que grandes deformações possam ser
acomodadas sern variação de espessura da zona de cisalhamento. O autor rnodelou tambérn

zonas transpressivas com componentes

de

movimento vefiical nas paredes

da

zona,

acrescentando neste caso uma inclinação das bordas da zona. Os resultados desta modelagem são

relacionados ao comportamento de estruturas resultantes de deformação finita (corno foliação,
lineação e outros parâmetros da trama), em resposta às variações nas boundary conditions, não
sendo entretanto discutido a cinemática interna da esfuhrra.

Para o autor, o padrão obtido para a deformação frnita é semelhante ao resultado obtido
para a deformação instantâ¡ea. Contudo, como também previsto por Robin e Cruden (1994), o

padrão proposto para este elemento estrutural na deformação acumulada tende

a um maior

paralelismo com às bordas da zona. Para Dutton (1997), a foliação é vertical e relativamente
mais oblíqua nas bordas da zona de cisalhamento do que no centro da mesma. Na borda da

estrutura,

a

foliação

é

subparalela aos limites da zona

pronunciado. Esta distribuição seria

o

resultado

do

e

mergulha com ângulo menos

comportamento heterogêneo dos

componentes de cisalhamento simples e cisalhamento puro no interior da zona defonnada, sendo

último componente relativamente maior do que àquele nas bordas da zona e vioe-versa
(Dutton zrp, cít.). Para o autor, este padrão somente sofre mudanças quando o encurtamento
este

perpendicular

à

zona

é

aumentado, ocasião em que há uma distribuição complexa do

componente de cisalhamento puro na mesma (fig.3.15).
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Figura 3.15- Padrão de orientação da foliaçâo (a) e
da lineação (b) em diferentes níveis
nuÍìa zona trânspressiva. Es(es resultados são para

q=

fJ=50", ô=90"e

6',1%.

(Exhaído de Dutton i 997).

Neste caso, os componentes do fluxo são maiores nas bordas e no centro, com estes
máximos sendo separadÕs por zonas de maior imporlância relativa do cisalhamento simples.

lsto

ocasionaria a geração de faixas simétricas, com presença de maior obliqüidade da foliação com
relação às paredes da zona.

A lineação, no modelo

de Dutton (1997), é quase sempre subvertical, exceto no centro das

zonas transpressivas, quando

o/o

u >55

zona, num determinado tempo

t,

e B<13.28' (a é a nzão entre a metade da espessura da

após uma quantidade de deformagão por encurtamento,

expressa em percentagem); p corresponde ao ângulo do vetor de convergência com a direção do

componente de cisalhamento simples). Neste caso, a lineação é subhorizontal na porção central

da estrutura e o valor de

k previsto pelo modelo é menor que 0.3, o que torna a lineação

imperceptível no campo (Robin e Cruden 1994) (k:(Sr/Sz- I )(Sz /S:-1)).

A

modelagem da steady-state transpression

foi

realizada mantendo-se constante a

espessura da zona transpressional. De acordo com Dutton (1997),

na natuteza isto poderia

ocorrer por uma diminuição progressiva do componente de cisalhamento puro, em detrimento da

incorporação do componente de cisalhamento simples, ou, alternativamente, pela adição de
material à zona transpressiva numa taxa igual ou maior a taxa de extrusão, de tal forma que a
zona se mantenha com espessu¡a constante ou então passa a se tornar mais espessa.

Nesta situação,

a foliação da

zona transpressiva passa

a ter obìiqüidade máxima

e

mergulhos mínimos nas bordas da zona, pois o material é adicionado progressivamente nas
bordas e, poñanto, sofre aqui menor deformação do que no interior da rnesrna. Esta variação é,

entretanto, foltemente dependente da profundidade considerada

n

zona.

A lineação, pela mesma

ruzão, tem comportamento similar. Ela tem caimento menor e é mais oblíqua nas bordas da
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estrûtura (exceto quando þ<13.28" e cr>55%), ooln o aumento de caimento para

mesma, tornando-se relativamente mais patalela

o centro da

à borda da zona. Quando o material

é

adicionado em taxas iguais, em ambas as paredes da zona, o fabric resultante passa a ter urn
padrão simétrico.

3.2.3) Transpressão com escape lateral
3.

2.3. 1) B o undary Conditio n s

Ao se considerar um

segmento planar da crosta continental, que será

o local da

convergência oblíqua com boundary condítíons defrnidas, a extrusão será permitida somente na

direção horizontal, paralela ao eixo

X da figura

3.2 (MSM), sendo esta a principal diferença

entre o modelo transpressional que envolve somente escape lateral e o

MSM (fig.3.16).

Verifica-se que a exhusão lateral será importante na evolução do padrão deformacional
desta porção da crosta, sendo então acompanhada por expressivo estiramento
à zona

horizontal paralelo

(Dias e Ribeiro 1994). Adicionalmente, pode-se considerar que a extrusão seja permitida

em todas as direções, tanto na vertical quanto na horizontal, originando assim a denominada
transpressão não-confinada (Jones e/

al. 1997). A principal diferença

deste modelo para o

MSM

(Sanderson e Ma¡chini 1984) é a ausência de reshições de confinamento. Fossen e Tikoff (1998)
também fornecem análise numérica da deformação para este tipo de hanspressão.

Figura 3.16- Em (a) é mostrado um bloco diagrama das boundary conditions examinadas por Dias & Ribeiro (1994) patmnspressão associada somente com
escape lateral de massa. Em (b) é
mostrado o diagrama de Flinn para
esta condição. Ver texto para discussão mais detalhada,

50

3,2.3.1) Deformøção Jinitø em zonds lranspressivas com somente estiramento horizontql
(escape løteral), apresentando ou näo variaçtio de volume

Dias e Ribeiro (1994) foram os primeiros autores a modelar a deformação finita em zonas
transpressionais com escape lateral, a partir do modelo transpressional de Sanderson e Marchjni

(1984) (MSM). Consideraram, com base na área por eles eshrdada, a importância no modelo de
outras variáveis como componentes adicionais de cisalhamento e mudanças de volume da zona
de cisalhamento. Além disso, afirmam que "...mesmo com o conhecimento da deformação

fìnita

nestas zonas, toma-se impossivel fazer qualquer fatorização da deformação, pois a mesma

deformação finita pode ser originada por uma ampla superposição de deformações...,'. Neste
sentido, consideram que as altemativas por eles apontadas ao MSM representam apenas soluções
possíveis, porém acentuam que isto não exclui outros modelos que poderiam fomecer resultados
de deformação

A

finita similares.

primeira variação do MSM examinada por Dias e Ribeiro (1994) no modelo de

transpressão é que o encurtamento perpendicular à zona não ocasiona espessamento crustal, mas
somente o escape lateral de massas rochosas (fig.3.16). Para eles, o padrão da deformação

é de deformação plana (fìg.3.16)

-

finita

como deveria ser esperado -, pois a deformação total

é

originada pela superposição de duas deformações planas num mesmo plano.

A

segunda vatiação exalninada pelos autores inclui uma variação de volume antes da

deformação transpressiva com escape lateral (atribuida à compactagão diagenética), e outra
concomitante com a deformação transpressional, denominada de deformação com perda de
volume, devido à tectônica. No primeiro caso, para perda de volume de 20o/o, a deformação finita

é sempre constriccional, quando o regime tectônico envolve somente estiramento horizontal
(ftg.3.17). No segundo caso, também com perda de volume de 20o/o, a deformação finita também
será do

tipo constriccional.
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Figura 3,17- Bloco f)iagramâ mostrando a transpressão com estirânento lateral (a), e o diagrama de Flinn
para a deformação flinita (b) com osta boundary condition Notar a necessidade de cisalhamento reverso com relação ao cornponente de cisalhamento simples da zona.
Discussão no texto. (Extraído de Dias & Ribeiro 1994).

3.2.4)Transpressão e trânstração com estiramento vertical e horizontal

Jones

el al. (1997) modelaram zonas transpressivas e transtrativas, considerando num

primeiro caso movimento de material para fora da zona e, num segundo, para o interior da zona,

em duas direções perpendiculares (fig.3.18). Estes movimentos tendem ao estiramento das
estruturas paralelo à zona de cisalhamento, ern caso de transpressão e, ao encuftamento, em caso

de transtração (Jones er al. op.cit.). Os autores denominaram transpressão ou transtração não-

confinada a deformações planares nestas zonas, considerando para isto a combinação com
diferentes proporções de três deformações planas (cisalhamento simples em plano vertical
(wrenching), cisalhamento puro no plano xy (estiramento lateral), e cisalhamento puro no plano
yz (estiramento vertical) (ver fig.3.18).
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X.

Figura 3.18- Blooo diagrama nostrando as bounduy
cond¡t ions parc transpressão não confinada, corÌr estirarnento permitido na horiæntal e na vertical. O parâmetro c,,

mede o estûamenlo segundo as direções

xyz (Extraído de Jones et al1997).

Os componentes do cisalhamento puro triaxial, segundo os eixos de referência

X,Y

Z,

e

ilustrados na figura.3.18, correspondem respectivamente c[x, cly e o(2, onde clx é o estiramento
lateral. Para cleformações com volume constante, cr, = (g,.o,)'1, onde c¿¡=llo-l = I +e:{1,

.o* t

sendo o comprimento de um marcador passivo após a deformagão, 1,0 o comprimento original
do marcador, correspondendo também a elongação, e À a elongação quadrática. De acordo com

os autoles, quando
direções

o

encurtamento perpendicular

à zona é compensado por estiramento

X e Y (no caso da transpressão), ou por contração

nas

nestas mesmas direções (no caso da

transtração), os componentes de cisalhamento puro fatorizados descrevem, respectivamente,
deformações oblata

e prolata. Entretanto,

neste caso,

a

deformação

finita é função

do

componente cr, da deformação cisalhante ao longo da zona (y) e da razão ex/è..

Uma imporlante conclusão dos rnesmos autores, relaciona-se ao

encurtamento

perpendicular à zona transpressiva. Neste caso, quando o deslocamento lateral é acomodado por
estiramento na mesrna direção (pelo menos parte), há necessidade cinemática de que ocorra no

interior da estruturâ algum desiocamento de material em sentido contrário ao movimento geral
da mesma

(fig.3.16). De forma

aníLloga, na presença de

um esti¡amento vertical (para cima ou

para baixo), deve haver tarnbém um deslocamento de material para baixo na zora transpressiva

(Jones

et al. 1997). O mesmo raciocínio pode ser estendido para ambientes

transtrativos.

Entretanto, estes deslocamentos podem ser acomodados de diferentes formas, em função de
heterogeneidades das deformações naturais (Jones et al. op. cit.).

Fossen e

Tikoff (1998) modelaram um amplo espectro de deformações transpressivas

e

transtl'ativas homogôneas com volune constante, incluindo àquelas corn cotlìponente de
estiramento lateral. Segundo os autores, quando

o

estiramento lateral é acrescido ao MSM,

ocorre mudança de posição dos eixos incrementais de estiramento (máximo e intermediário) para
a deformação transpressiva, com W¡ constante, porém com valores menores deste parâmetro,
quando comparados aos valores do MSM (ver transpressão segundo Sanderson e Marchini 1984,
'I''
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no início desta tevisão). Ainda segundo autores, quando o estiramento lateral se iguala ou supera
o estiramento vertical, o eixo incremental vertical é sempre o intermediário. Este cenário também

tem implicações na orientação e forma do elipsóide de deformação finita, pois dependendo da

magnitude do estilamento lateral,

o eixo maior do elipsóide de deformação

será sempre

horizontal, com a deformação produzida sendo constriccional (Fossen e Tikoff 1998).

3.3) PÁRrrÇÃo Do o"uop¡mçÃo EM AMBTENTES TR {NspREsstvos D TRÄNsrRl\Trvos

Nos modelos de deformação eln zonas transpressivas e transtrativas discutidos acima, com
exceção do modelo de Robin e Cruden (1994), os componentes de cisalhamento simples e
cisalhamento puro se acham distribuídos homogeneamente na zona transpressiva. Este tipo de
modelagem, embora fortemente dependente da escala considerada (Lister e Williams 1983), está
em desacordo com as observações destas zonas na natûreza, onde a deformação transpressional é

freqüentemente fatorizada ou particionada em domínios amplos, dominados por cisalhamento
puro, ao lado de zonas estreitas, dominadas por cisalhamento simples (Fossen et al. 1994,

Tîkoff

e Teyssier 1994). Na dehnição original de trânspressão e transtração, proposta por Harland
(1971), estruturas transcorrentes associam-se no tempo e no espaço com estfllturas contracionais
e extensionais, em ambientes de convergência ou divergência oblíquas.

O fenômeno de partição da deformação é independente da escala, ocorrendo desde a escala
microscópica até a escala de cinturão orogênico (Oldow et al. 1990, Jones e Tanner 1995). Outro
aspecto importante neste caso é que a partição pode ocorrer tanto no espaço quanto no tempo.

No

primeiro caso, há a delimitação de domínios caracterizados por fluxos distintos, enquanto no
segundo, ocorreÍn mudanças das características do fluxo durante

a deformação

progressiva,

como por exemplo em deformações referidas como non-steady ou spinning deJormation (Lister e

Williams 1983, Jiang e White 1995). O fenôrneno da partição da defonnação é muito amplo

e

geral e, nesta breve revisão, serão abordados apenas os aspectos considerados mais relevantes

nos modelos de partição em zonas transpressivas/transtrativas (ou seja, para deformações
descritas com relação a eixos de referência previamente estabelecidos e também com boundary

conditions bem estabelecidas

-

Jones e Tanner 1995).

Tikoff e Teyssier (1994) e Teyssier et al. (1995) propuseram um modelo de partição da
deformação em ambientes transpressivos e tlanstrativos em grande escala, onde o componente de

cisalharnento simples é particionado em plalos discretos na crosta superior, e o componente de
cisalhamento puro é concentrado em domínios intermediários, mais amplos (fig.3.19).

II
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rrl
O

TRANSPRESSÃO

TRANSTRAçAO
Figura 3.19- Visão ern planta de zonâs dcfo¡rnadas em
reg¡me tfansp¡essivo e transtrativo, mostrando o corrportamento da el¡pse instantânea de deformação em ambienles com
deformação part¡da (B e D) ou não (A e
C). Notar que, quando o componente de
cisalhalnento simplss é pârtido c¡n zonas
discretas, a di¡eção de encurtamento máximo instõÌtâneo, no aaso da transpressão,
gira para p¡óximo dâ normal nodomfnio
intermediá¡io, No caso da translração,
direção é a de máxima elongação instantânea. (Mod. de Teyssier et ø1. 1995) .
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Para Tikoff

e

Teyssier (op. cÌt.), quando

a

deformação em zonas transpressivas

é

considerada como resultante de convergência oblíqua, esta condição seria uma situação
intermediária entre limites de placas transformantes e de convergência frontal, e deste modo a
relação pode ser deduzida entre o vetor de movimento relativo entre duas placas e os eixos
principais da deformação incremental (fig.3.20).
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Figura 3.20- Relação entre o ângulo Cl (ângulo entre
a apófise contracional do fluxo ou dìreção de máxima velocidade de convergência entre placas em regime lranspressional ea margem)eoângulo 0 (entre
o eixo de estiramento máximo ìnstantâneo e a nìargem), A transição entre regimes transpressionais dominados por cisalhamento puro ou simples ocorr e com
ângulo de convergônci,a de 20"

de

(Modificado de Tikoff& Teyssier I994)

cisalhamento puro), que

o

estiramento

incremental mínimo é paralelo ao vetor de convergência entre as placas. Para regimes puramente
hansformantes (regime de cisalhamento simples), o eixo de estiramento incremental mínimo

situa'se a 45' da borda da placa. Para regimes intermediários, há uma refração dos eixos da
deformação incremental em relação à borda da zona (Fig. 3.19) (Tikoff e Teyssier 1994). Para os
autores,

a transição entre a transpressão dominada por cisâlhamento simples e

transpressão

dominada por cisalhamento puro ocorre quando o ângulo de convergência é aproximadamente de
200

.
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Outro ponto enfatizado pelos autores em seu modelo é que as boundary conditions
controlam também a cinemática da deformação incremental e finita, diminuindo assim o papel

do slress na nucleação de grandes estruturas. Além disso, a orientação de estrutul'as precoces
seria controlada principalmente pela orientação dos eixos de estiramento incrementais (para
material deformado homogeneamente), e as estruluras tardias seriam formadas para acomodar a
deforrnação finita, que também é função das boundary conditions (Tikoff e 'leyssier 1994).
Deste modo, em ambientes transpressivos e transtrativos, e dependendo do W¡ vigente durante a
deformação progressiva (no caso de deformações steady-state), espera-se a formação simultânea

no mesmo evento tectônico de estruturas com movimentação strike-slip e díp-slip e que elas
permaneçam ativas durante toda a história deformacional (Teyssier et

al. 1995). Neste caso, as

estruturas formadas teriam orientações favoráveis para acomodar os componentes do carnpo de

velocidade imposto pela convergência ou divergência oblíquas de placas (Tikoff e 'Ieyssier
1994).

No modelo de partição de deformação discutido pelos autores, os

componentes de

cisaihamento simples e cisalhamento puro representam frações de um campo de velocidacle

maior, imposto pelo movimento das bordas da zona (McKenzie e Jackson 1983). Deste modo,
quando o movimento transcorrente é particionado em planos discretos, deve diminuir o W¡ da

zoîa,

e

aumentar

em importância o componente de cisalhamento puro nos

domínios

intermediários, Esta diminuição é função da eficiência da partição, que pode ser entendida como
uma razão entre o componente de cisalhamento simples concentrado em planos discretos e o
componente que perrnanece distribuído na zona deformada. Portanto, há uma relação entre o W¡

induzido pelo movimento relativo das placas

e o Wr intemo na zona

transpressiva

e

a

percentagem do componente de cisalhamento simples acomodado em zonas de oisalhamento ou

em falhas discretas (Tikoff e Teyssier 1994). Esta relação é mostrada graficamente na figura
3.20, e pode ser expressa também em função da orientação dos eixos de estiramento instantâneos

com relação à borda da placa

ea

percentagem

de movimento

acomodada em zonas

transcorrentes (Tikoff e Teyssier op. cit., Teyssier et al. 1995).

Jones e Tanner (1995) concluíram também que a fatorização da deformação transpressiva

em componentes de cisalhamento puro e simples é um fenômeno comum, podendo ocoruer em
diversas escalas. Entretanto, os autores enfatizam a importância de anisohopias pretéritas ou de

anisotropias produzidas durante
condicionamento geométrico

e

os

estágios tardios

da

def,ormação progressiva, no

intensidade da partição da deformação. como resultado, a

/i
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quantidade de partição do componente de cisalhaniento simples dependeria de fatores como
geometria, anistropia, descontinuidades estruturais, diferenças reológicas etc. Salientarn ainda
que, mesmo em condições perfeitas de partição do cornponente de cisalhamento simples, as

boundary conditions da deformação transpressiva (notadamente

o

espessamento verlical)

registram componente de deslocamento scgundo o mergulho discreto neste plano. Finalmente,
consideram que as zonas transpressivas com razões "press"/"trans" elevadas podem mostrar
variações de movimentos numa seção vertical, de tal modo que podem predominar movimentos

transcorrentes em profundidade e, oblíquos, em níveis mais rasos, podendo aqui predominar
componentes de mergulho.

A

partição

da

deformação transpressional

em domínios amplos, dominados

por

cisalhamento puro, e, em planos discretos, dominados por cisalhamento simples, e sua influência

na orientação da lineação de estiramento no interior das zonas transpressivas, foi inicialmente
investigada por

Tikoff e Greene (1997). A discussão efetuada pelos autores se baseia

na

possibilidade teórica da presença de lineações verticais e horizontais ern zonas transpressivas

MSM (fig. 3.21), como discutido nos itens iniciais desta síntese.

zl

Cisalhâmcnto sintples

Dominada por

simples

cisalhameùto

f)ominada por cisalhamento
siltìples ou por cisalhatnento
puro

'À

Transpressão{
Figura 3.21- Comportamento da lineação de cstiramento em regimes de deformação por cisalhamento
simples e transpressão, segundo o modelo de Sanclerson & Marchini (1984). A lineação de
estfuamento pode ser vertical ern regime transpressivo ha¡scorrente com deformação hnita
elevada, ou em regimes dominados por cisalhamcnto puro (Mod. de Tikolï & Greene 1997)

Os autores descrevem uma zona de cisalhamento com lineação de estiramento subvertical e

subhorizontal (presente em rochas mais jovens) ao longo da direção da estrutura. Como os dados

geocronológicos

e

estruturais disponíveis sugerem um único evento tectônico, os autores

interp¡etaram este fenômeno cor¡o o resultado de unr acúmulo diferenciado na deformação finita
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pelas rochas ou como resultado da partição da deformação.

A figura 3.22 mostra

de explicar este padrão com base na orientação da lineação de estiramento.

a

possibilidade

O componente de

puro ficaria concentrado nas regiões intermediárias entre as bandas de
cisalhamento (nos microlithons -lineação verlical), enquanto o componente de cisalhamento
simples se concenharia nas bandas de cisalharnento (lineação horizontal) (TikofT e Greene
cisalhamento

1997).

A partição da deformação

transpressiva, da forma como

foi discutida anteriormente, foi

descrita também em ambientes de deformação dúctil (Goodwin e Williams 1996). Os autores

identificaram amplos domínios caracterizados por lineações com alta obliqüidade, bandas de
cisalhamento conjugadas

e fluxo com

simetria ortorrôrnbica

a

monoclínica, indicando

movimento oblíquo com componente inverso. Estas regiões foram interpretadas como domínios,
onde

o

cisalhamento puro

foi

dominante. Estes domínios mostram transições abruptas para

porções intensamente deformadas, caracterizadas por lineações de estiramento mineral com

baixa obliqüidade (movimentação transcorrente

-

domínio onde predomina

o

cisalhamento

simples).

O

cAso I

@

=.-==;_==@)

cAso

3

CASO 2

-=====--

:7|igura 3.22- Três casos possíveis de orientâção de l¡neações de estiramento em tÉnspressão. (a)- resultado de
cisalhômento simples ou transpressâo dominada por cisalhamento simples; (b)- Partição da defolnação, com line¿ções
subhorizontais nas baldas de cìsalhamento e lineação vertiçal nos microlifhohs, como rcsultado de transpressão
dominada por cisalhamento simples ou cisalhamento puro; (c)- Lineaçõcs verticais em todos os domínios como
rcsultado de transpressão dominada por cisâlhamento puro ou sirnples, quando a dcformação resulta de alto
fìùito.
"¡¡¿¿
Estc caso não ocorre em siste¡nas transpre,ssionais com partição de defbrmação (Mod. de Tikoff& Creene 1997).

A

exemplo do padrão descrito por Tikoff e Creene (1997), na área em questão, esta

transição está associada também a uma mudança litológica.

A distribuição restrita (em

regiões com predomínio de cisalhamento simples dificulta
paLalelos

a

área) de

caracterização de movimentos

ao trend dos cinturões orogênicos (Coodwin e Williams 199ó). Deste modo,

os

lrunslrução
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trabalhos desenvolvidos nestes cinturões tendem a çatacteriztr preferencialmente movinìentos
contracionais, frontais a oblíquos (Goodwin e Williams op. cit.).

Além da partição da deformação ocorrer no espaço orogênico, ela pode ocorrer também no
tempo durante a evolução de um evento de delormação progressiva, como

Tikofl

já

assinalado por

e Teyssier (1994). Alguns padrões regionais de deformação têm sido interpretados como

originados por transptessão, em vez de considerá-los como modelos de evolução estrutural
polifasicos. Nos Alpes, por exemplo, Ratschbacher (1986) interpreta a mudança na direção de

movimento de nappes como devida
informações sobre

a

a

transpressão.

deformação instantânea

é

O

estudo de estn¡turas que fomecem

particularmente importante nestes casos.

Kirkwood (1995) realizou nos Apalaches estudos de deformação incremental em sombras de
pressão em piritas framboidais associadas a metassedimentos de baixo grau. Concluiu que os
dados são compatíveis com uma evolução cinemática em quatro estágios, porém dentro de um

único evento deformacional, pois as fibras mudam de orientação continuamente, sem qualquer
quebra aparente. Durante os três estágios iniciais,

a

deformação regional

foi

acomodada

principalmente por cisalhamento puro, gerando dobras e esü'uturas associadas, e empurrões
(estágio vinculado ao estiramento vertical). Posteriormente, teria ocorrido uma mudança gradual
da deformação para um tegime transcomente associado também a um forte achatamento (estágio

vinculado ao estiramento horizontal). O padrão evolutivo geral foi interpretado como resultado
de deformação em regime transpressional.

Em deformações naturais, envolvendo ambientes com convergência ou divergência
obliquas das bordas da zona de cisalhamento, notadamente em deformações na escala orogênica,

a partição da deformagão pode apresentar geometria e cinemática mais complexas do que as
previstas nos trabalhos de modelagem envolvendo boundary conditíons. Nos Caledonides, dos
países nórdicos, têm sido descritos movimentos paralelos ao trend regional do orógeno, que

foram acomodados tanto nos planos de alto quanto de baixo ângulo (Guilotti e Hull 1993,
Northrup e Burchfiel 1996). Um modelo semelhante, baseado em dados geofisicos, foi proposto
recerltemente para deformações profundas na zona de falha de San Andreas ('teyssier e

1998) e nos Apalaches (Vauchez et

al.

Tikoff

1993). Em todos os casos, os autores associam estes

movimentos a ambientes transpressionais, com um marcante controle reológico exercido por
camadas da litosfera continental. Estes limites reológicos seriam responsáveis pela partição da

defonnação oblíqua

em diferentes níveis crustais, gerando simultaneamente

normais, oblíquos e paralelos ao orógeno em seus diferentes níveis estruturais.

movirnentos

3.4) TRANspRtrssÃo D

TRANSTR,{ÇÃO:

^

IMpoRTÂNct'{ DAs BoIJNDARY OoNDITIoNS,

DtrFORMAÇÃO FINITA I/¿RSU.' DEFORMAçÃO INCREMENTAL E CINEMÁ TICÀ EM GRANDE ESCALA

Pelo exposto no decorrer deste capítulo, fica evidente

a

irnportância das boundary

conditions como principal parâmetro controlador em regimes transpressionais e transtrativos, em
termos de geometria, cinernática, pal'tição da deformação, orientação da deformação finita e
inclemental, simetria do fluxo e ordem de nucleação de grandes estfuturas.

A variação destas

condições conduz a resultados diferentes dos modelos deformacionais desenvolvidos nestes dois
regimes, podendo inclusive ser impossível à elaboração de um modelo unificado para explicar a
def'ormação ern zonas oblíquas (Dias e Ribeiro 1994).

Um dos exemplos de estruturas características desenvolvidas neste tipo de regirne é o de
estruturas em

flor (Sanderson e Marchini 1984). O comportamento da lineação neste tipo

de

estrutura é provavehnente função da razão 'press'/'trans'. Zonas com razões suficientemente

elevadas favorecem

a

extrusão tectônica em níveis mais rasos (Jones

e Tanner 1995).

Alternativamente, para regiões dominadas francamente por regimes de cisalhamento simples, o
resultado esperado é que a lineação marque os movimentos predominantemente direcionais em

qualquer nível da esûutura. Da mesma forma, a simetria do fluxo pode variar de monoclínica a

triclínica com a mudança da razão'press'/'trans' (Robin e Cruden 1994), ou mesmo pela adição
de um componente vertical de movimento nas bordas rígidas da zona (Jones e Floldsworth 1998).

Como mostrado antel'iormente, a forma e orientação dos elipsóides de deformação fìnita

e

incremental são também dependentes das boundary condítions adotadas para regimes que se
enquadram na definição original de transpressão e transtração, segundo Harland (1971).

Outro aspecto importante observado em regimes transpressivos é o não paralelismo entre
os eixos tlos elipsóides de deformação Íinita e incremental, podendo, sob certas condições, ser

inclusive perpendiculares entre si, gerando uma geometria complexa entre estruturas que
registram estes dois tipos de deformação (Sanderson e Marchini 1984). Esta complexidade
poderia ser também estendida à simetria do fluxo. Zonas transpressivas podem apresentar
simetrias triclínicas, desenvolvendo-se juntamente com porções na estrutura onde a simetria é
monoclínica (Robin e Cruden 1994, Lin et al. 1998). Este fato sugere que, pelo menos em parte,
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modelos baseados em cisalhamento simples podern ainda ser aplicados para o entendímento da
cinemática destas porções. Outras regiões, entretanto, mostram um desvio significativo de urna

simetria monoclínica, necessitando polanto de modelos alternativos para a aboldagem da
questão cinemática destas zonas. Adicionalmente, trabalhos recentes sugerem muita cautela no

uso da lineação de estiramento mineral como marcador cinemático de zonas de cisalhamento
com movimentação oblíqua.

A

escala é outro ponto importante na observação e abordagem da

complexa história cinemática da deformação tridimensional. Neste sentido, padrões

de

deformações triclínicas são descritos e caracterizados por domínios homogêneos monoclínicos

(Lín et al. 1998).
Finalmente, em zonas transprcssivas e transtrativas, os eixos principais de deformação

finita e os eixos de deformação inclemental e as apóf,rses do fluxo são oblíquos entre si (Dewey
et

al. 1998). Para Fossen

e

Tikoff(1993)

e Fossen et

al. (1994), a complexidade para estabelecer

estas relações cinemáticas pode ser ilustrada por uma apófise de

fluxo horizontal oblíquo

à borda

da zona deformada paralela ao vetor de movimento relativo entre as placas envolvidas. Outro

fator complicador no estabelecimento de comelações cinemáticas deste tipo é a partição

e

repartição da deformação (Lister e Williams 1983), muito comum em deformações naturais.
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4.1) RtsuMo

Os granitóides Neoproterozóicos do estado do Rio de Janeiro têm sido divididos em três

grupos principais:

(i) pré- a

sincolisionais;

(ii) taldi-oolisionais e (iii)

pós-colisionais. Os

granitóides tipo-S, descritos até então como sincolisionais, são aqui discutidos sob uma nova

perspectiva

de um

magmatismo tardi-colisional. Neste sentido, considera-se

que

este

foi gerado logo após a colisão continental, tendo sido colocado em condições
tectônicas sob influência de deformação convergente. A geração deste magmatismo é
magmatismo

relacionada à fusão parcial (anatexia) de rochas dominantemente metassedimentares, conr sua
colocação tendo sido controlada por zonas de cisalhamento dúcteis de baixo e alto ângulo. São

leucogranitos peraluminosos (granada, moscovita, sillimanita

e

turmalina), foliados

e

gnaissificados, de composição granltica a granodiorítica, ricos em enclaves metassedimentares
(calciossilicáticas, quartzitos, granada-biotita gnaisses). São discutidos dois modelos de evolução
térmica para geração destes granitos; um modelo envolvendo forte espessamento crustal e outro
sem espessamento crustal significativo. O primeiro modelo se mostra mais coerente com as
interpretações geológicas disponíveis sobre estas rochas no Rio de Janeiro e se ajusta melhor aos
cenários tectônicos propostos para orógenos do tipo Alpino-Himalaiano. Neste modelo, o ápice

térmico é geralmente alcançado após a tectônica compressiva e o espessamento crustal, com o
metamo¡fismo regional sendo compatível com condições metamórficas de fäcies anfibolito a
granulito" condições estas que se mostram extremamente favoráveis para o desenvolvimento
extensivo de anatexia crustal. Na ausência de espessamento crustal significativo, o que tarnbém
poderia ser o caso, pois até o momento não foram ainda descritas rochas de alta pressão neste
segmento do Cinturão Paraíba do Sul, a transferência de calor para níveis superiores da crosta se

daria principalmente pelo fenôrneno de advecção, sendo isto vinculado sobretudo com

a
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ascensão dos magmas graníticos.

A

deformação no estado sólido destas rochas pode ser

explicada tanto pela reativação das zonas de cisalhamento regionais quanto pela superposição de
um regime tectônico associado oom a exumação do orógeno ao final do Ciclo Brasiliano.

4.2) INTRODUçÃo

A carlografia geológica do estado do Rio de Janeiro na

escala de semidetalhe (1:50.000)

foi empreendida na final da década de 70 e início da década de 80, sob a coordenação do DRM-

RJ (Departamelto de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro), onde participaram
diversas empresas privadas (GEOSOL, TRISERVICE e GEOMITEC) e do govemo (CPRM- O

Serviço Geológico do Brasil), incluindo as universidades federais (UFRJ, UFRRJ). Neste
período, foram definidas as principais unidades geológicas pré-cambrianas do estado do Rio de

Janeiro

e

suas respectivas nomenclaturas, cujos resultados encontram-se disponíveis

principalmente como relatórios internos, juntamente com mapas e anexos divsrsos.

É desta época a edição do primeiro mapa geológico do estado pelo DRM em escala
400.000, o qual em linhas gerais reproduz

as unidades geológicas maiores do mapa

1:

geológico de

Rosier (1957165). Posteriormente, Fonseca (1998) publicou um segundo mapa geológico do
estado nesta mesma escala, incorporando nele as informações cartográficas derivadas dos
trabalhos anteriores. Recentemente, a CPRM, após realizar a integração cartográfica da região na
escala 1: 250.000 (Folhas Volta Redonda, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Campos e

Macaé), apresentou um terceiro mapa do estado do Rio de Janeiro, na mesma escala dos
anteriores, onde destaca

a

presença de extensos corpos batolíticos de granitóides tipo-S,

anteriormente considerados como unidades de gnaisses diversos.

A região de ocorrência

destas

rochas era restrita até então à porção sudoeste do estado do Rio de Janeiro, onde os trabalhos de

cartogralta geológica realizados pela GEOSOL e CPRM haviam definidos respectivamente os
maciços graníticos Serra das Araras e Rio Turvo (Barbosa e Sad 1983 a,Ftuiz et al. 1983).

Posteriormente, Machado e Demange (1994), em um trabalho de síntese regional sobre os

granitóides do estado do Rio de Janeiro, denominaram estas rochas de granitos tipo-S

e

consideram-nas como sincolisionais.

A partir do início da década de 90 foram iniciados pela UERJ (Universidade Estadual do
Rio de Janeiro) trabalhos de levantamento geológico nas regiões do vale do rio Paraíba do Sul e
Ilaqtulictr,tio e;9ígni/iwt
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na região da Serra dos Órgãos, cujos resultados encontram-se publicados na

forma de artigos

e

teses.

Este trabalho apresenta uma avaliação dos granitóides tipo-S do estado do Rio de Janeiro,

juntamente qoln uma discussão sobre os modelos tectono/metamórficos disponíveis na literatura,

que discutem a origem destas rochas. Incluiu-se também uma síntese dos granitóides
neoproterozóicos do estado e uma revisão dos trabalhos de caftografìa geológica até então
realizados.

4,3) TRÁBALHoS ANTERToRtrs

Sínteses regionais disponíveis sobre as rochas granitóides neoproterozóicas

do cinturão

Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro são encontradas em Machado e Peloggia (1987),

e 1998), Machado (1997) e Junho (1998). Assinalam-se ainda
sobre os granitos tardi- a pós-tectônicos (Machado Filho e¡ al. 1983, Junho e

Machado e Demange (1994
sínteses parciais

Wiedemann 1987, Junho et al. 1987, Junho 1991 e 1993, Leonardos Jr. 1973, Penha 1984, Penha
e Wiedemann 1984, Pires et

al.

1982, Wiedemann et

al.

1987 b, Wiedemann 1993) ou ainda

trabalhos incorporando também granitóides foliados (Heilbron 1995).

um grande volume

de

trabalhos é encontrado sobre maciços isolados, principalmente nos anedores da cidade do Rio de

Janeito e na região serrana de Pehópolis e Teresópolis (Puget e Penha 1980, Junho e Penha
1985, Chaves e Pires 1986, Caddah et

al. 1987, Rêgo 1989, Valente et al. l99l,Porto et al. 1992

e 1996, Machado e Demange 1994 a e b, Hippertt 1990, Heilbron et al. 1992, Barbosa e
1985, Sanchez et

al.

Sad

1995, Valladares 1996, Tupinambá 1999). Estes trabalhos abordam

sobretudo os aspectos petrográficos, litogeoquímicos, e, mais raramente, geocronológicos,
estruturais e de química rrineral.

Almeida et al. (1993), ao realizarem mapeamento geológico na região de Barra Mansa,
na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, assinalaram a existência de maciços graníticos

foliados, contemporâneos com

a

fase principal de deformação (sin-Dn), sendo por eles

denominados de Resgate, campinho e Taquaral. cabe mencionar, entretanto, que esta úrltima
denominagão

foi empregada para englobar

o

já

então definido maciço Floriano, de Machado e

Peloggia (1987), e uma parte do granitóide Rio Tuwo, definido por Fiuiz et al. (1983).

Os dados geocronológicos disponíveis sobre estas rochas são ainda escassos. As idades
pelos métodos Rb/Sr, UiPb e Pb/Pb existentes sobre o magmatismo granítico apontam idades no
Rcr.n,tlitrçrio e ,\i¡lnilìctttlo
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intelalo de 490 a 634 Ma (Figueiredo e Campos Neto 1993, Cordani et al. 1973, Machaclo N e/
al. 1996, Machado R et al. 1996, Machado 1997, Tupinamba 1999). Estes dados têm permitido
dividir os granitos em pré-, sin e pós-colisionais, coÍì intervalos entre 570 a 590 Ma, 530 a 560
Ma e 480 Ma (ou 450 Ma) a 520 Ma (Figueiredo e Campos Neto 1993, Wiederna¡rn 1993). São
ainda propostos intervalos mais antigos: 650 a 620 Ma (pré-colisional), 600

a 590i560 Ma

(sincolisional) e 560 a 530 Ma (tardi-colisional) (Machado 1997).

Dois arcos magmáticos têm sido descritos regionalmente: um arco magmático mais novo,
denominado Arco Magmático Rio Doce, desenvolvido entre 590

a 480/450 Ma, e outro mais

antigo, denominado Arco Magmático Rio Paraíba do Sul, desenvolvido no intervalo de 580/590

Ma a 620 ou 650 Ma (Figueiredo e Carnpos Neto 1993, Wiedemann 1993, Machado

1997,

Machado e Demange 1998).

4.4)

CARlcroRisrlcls

n orsrnrBurçÃo Dos

cnANrrórDts

O mapa da Figura 4.1 mostra a distribuição das rochas granitóides neoproterozóicas do
Cinturão Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro. Estes granitóides são divididos em hês
grupos principais: (i) pré- a sincolisionais, (ii) tardi-colisionais e (iii) pós-colisionais.

Os granitóides descritos como pró- a sincolisionais caracterizam-se por extensos batólitos

lineares, foliados, concordantes com as estruturas regionais, sendo possível distinguir dois
grupos de granitóides: um do tipo-I e outro do tipo-S. O primeiro grupo corresponde a um

de composição expandida (granito/granodiorito/tonalito), com características
petrográficas e geoquímicas comparáveis ao dos batólitos tipo-I Cordilherano (Machado e
Demange 1994 a, 1998, Machado 1997). Este grupo, no domínio Litorâneo, encontra-se
magmatismo

associado com chamockitos ou rochas da associação chamockítica. O segundo grupo ocupa uma

faixa expressiva na porção sul do domínio Pa¡aíba do Sul e outra, na porção norte do domínio
Litorâneo. No primeiro caso acha-se representado pelos granitóides das Suítes e Serra das Araras

e Rio Ttuvo; no segundo, pelas Suítes Desengano e Rio de Janeiro (hg. 4.1) (Silva e Cunha

2000). São maciços foliados, com aspecto heterogôneo (migmatíticos), dominados por
leucogranitos de composição granítica

a

granodiorítica, ricos em enclaves submicáceos,

contendo em sua mineralogia biotita, moscovita, granada, turmalina e sillimanita,
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Figura 4.1- Localização e distribuição das rochas granitóides no estado do Rio de Janei¡o (mod. de Machado & Demange 1998
e Cunha et al. 2000). Macigos: pr Parati; mg- Mangaratiba;ig- Ilha Grande; mb- Mambucaba; imb- Marambaia; imdIlha da Madeira; cp- Campinho; re- Resgate; rt-Rio Turvo; SA- Ser¡a das A¡aras; SO- Serra dos órgãos; ab- Serra das
Abóboras;at- Anta;ni- Niterói; {- Suíte Rio de Janeiro; bj- Bela Joana; ag- Angelim; ds- Suíte Desèngano. DARGDomínio Alto Rio Grande; DJF- Domínio Juiz de Fora; DPS- Domínio Paraíba do Sul; DL- Domínio-Litorâneo. Ver
texto para discussào.

Os granitos tardi-colisionais ocupam sobretudo o domínio Paraíba (-l.Jorte e Sul) e acham-

se ligados estreitamente às zonas de cisalhamento de alto ângulo do vale do rio Paraíba do Sul

(fig. a.l). É a este grupo de granitos que se associa o maciço Aruozal. Destacam-se ainda

os

maciços Getulândia, Resende, Vassouras, Vare-Sai, Parati, dentre outros. Caracterizam-se por
maciços alongados, foliados (foliação de fluxo magmático de alto ângulo), concordantes com as
estruturas das rochas encaixantes. São inequigranu lares e porfiríticos, rosados e esbranquiçados,

de composição monz-ogranítica dominante. Contêm enclaves microgranulares dioríticos a
quartzo-dioritos, que podem atingir extensão Km, a exemplo do que ocorre no maciço
Getulândia (Machado e Demange 1994 a).

A

biotita é o máfico dominante nesses granitos,

ocorrendo também anfibólio (Parati e Varre-Sai). Descrevem-se, também, na região de Passa
Três, leucogranitos com moscovita, granada e turmalina (Machado e Demange 1994 a). São

disponíveis apenas duas idades U/Pb em monazitas para o maciço Geh¡lândia, com valores de
528 e 535 Ma (Valladares 1996).

Os granitos pós-colisionais ocorrem principalmente na parte suI dos domínios Litorâneo e

Serra dos Órgãos (fig. 4.1).
estruturas

A

distribuição E-W dos maciços sugere uma desvinculação das

NE do cinturão durante sua colocação. Alguns autores têm relacionado esta colocação

a uma tectônica extensional (Machado 1997). Estes granitos são textural e composicionalmente

semelhantes aos anteriores. Diferem, entretanto, pela forma subarredondada em mapa, nível mais

raso de colocação e contatos bruscos com as encaixantes. Estruturas de fluxo são restritas às
bordas dos maciços.

ocorem minerais de alteração como moscovita, clorita, carbonatos e

minerais do grupo do epídoto.

A fluorita aparece como mineral acessório

em alguns maciços

(São José do Ribeirão e Suruí). Os dados isotópicos U/Pb e RbiSr disponíveis são coerentes e

apontam idades de 492 Ma (U/Pb, em titanita) e 488 Ma (Rb/Sr) respectivamente para os
maciços Mangaratiba e sana (valladares 1996, Machado 1997). urna idade RbiSr de 501 Ma foi
obtida para o maciço Nova Friburgo (Tupinambá 1999).

4.5) GRA,NrrórDES rrpo-S

4.5.1) Domímio Paraíba do Sul (DPS)
Neste domínio, os gtanitóides tipo-S foram reunidos nos trabalhos de cartografia geológica
realizados pela GEOSOL e CPRM, em escala 1: 50.000, nas unidacles Santo Eduardo e ltaocara.

Estas unidades são descritas como biotita gnaisses com estrutura bandada

geralmente migmatizados, contendo intercalações

de

ou

laminada,

quartzitos, anfibolitos, rochas
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calciossilicáticas e mármoles dolomíticos, associadas com gnaisses diversos, incluindo anfibólíobiotita gnaisses, gnaisses com granâda, gnaisses porfiroblásticos, gnaisses tonalíticos, migmatitos
e biotita-moscovita xistos. São descritas ainda associações lreqüentes com rochas em zonas de
alta defonnação, incluindo milonitos,

milonito gnaisses, milonito xistos

e blastomilonitos.

Como resultado destes trabalhos de cartografia geológica, foram definidos os Batólitos
Serra das Araras e Rio Tuwo (Barbosa e Sad 1983 a, Fiuiz et

al. 1983),

este último no domínio

Juiz de Fora. Estes granitóides foram descritos como rochas foliadas, de aspecto gnaissóide,
porfiróide, com foliação cataclástica conspícua, sendo comum a presença de protomilonitos,

milonito gnaisses

e

blastomilonitos. Posteriormente, foram denominados de leucogranitos

aluminosos e classificados como granitos tipo-S, cuja origem

foi atribuída à fusão parcial

metassedimentos e relacionada a uma tectônica colisional (Machado et

al.

de

1989, Machado e

Demange 1991). Foram ainda designados por Machado e Demange (1994 a e b) de granitos tipo-

C (ou subtipo-CS), da classificação de Didier et al. (1982), e granitos tipo Flercínico, segundo a
classificação de Pitoher (1979).

Recentemente,, no projeto carta geológica do estado do

Rio de Janeiro em escala

1:

400.000 efetuado pela CPRM (Silva e Cunha 2000), o Batólito Sena das Araras foi estendido
para nordeste até o limite com o estado do Espírito Santo, sendo dividido em dois extensos
batólitos: um coutínuo com extensão de cerca de 200 Km e outro descontínuo com extensão
superior a 230 Km (frg. a.1). Estes batólitos ocupam tanto a aba sul da estrutura divergente do
vale do rio Paraíba do Sul quauto sua parte central.

No projeto da CPRM, os granitos tipo-S do Domínio Paralba do Sul foram designados
Suíte Serra das Araras (SSA) e comelacionados aos granitos Quebra Cangalha, Lagoinha, Sera
das Abóboras, Serua da Concórdia, Serra das Frecheira e Parati,Mirim.

A

SSA é descrita como

(granada) granito a duas micas, tipo-S, com granulação grossa, equigranular a porfìrítico, com

foliação transcorrente, tico etn enclaves de paragnaisses. Incluem ainda fácies leucogranítica
com sillimanita, granada, m<lscovita, biotita e turmalina preta como minerais acessórios. Esta
suíte

foi considerada tardi-colisional e relacionada à movimentação das estruturas transcorrentes

regionais. Neste mesmo contexto, foram tambérn englobados granitos tipo-I pertencentes às
Suítes Pedra Selada, Vane-Sai e Santo

Antônio de Pádua, com esta última apresentando rochas

da associação chamockítica (Silva e Cunha 2000).
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Estes autores descrevem ao longo do fla¡rco sul da estrutura divergente, notadamente entre
as regiões da Serra das

Araras e Areal, uma faixa de rochas rniloníticas e protomiloníticas, com

associação litológica heterogênea, constituída por granada-sillimanita granitos porfiríticos com
enclaves de rochas metassedimentares e anfibolíticas, em associação com rochas paraderivadas

migmatizadas

e

anfibólio-biotita ortognaisses cinzentos subordinados. Estes granitos são

considerados conelatos litológica e eshuh¡ralmente ao batólito Sena das Araras, definido por
Barbosa e Sad (1983 a).

4.5.2) Domínio Litorâneo (DL)

Neste domínio, os granitóides tipo-S foram definidos recentemente nos trabalhos de
compilação geológica realizados pela CPRM em escala 1: 400.000 (Silva
Trabalhos anteriores

já

e Cunha

2000).

assinalavam que muitas das unidades caftografadas como gnaisses

kinzigíticos deveriam conesponder na realidade a granitos tipo-S gnaissificados (Machado
1997).

Nos trabalhos de cartografia geológica, em escala 1:50.000, desenvolvidos por diversas
empresas

no âmbito do Projeto Carla Geológica do Estado do fuo de Janeiro (TRISERVICE,

CPRM, GEOMITEC), tais granitóides foram englobados em unidades de gnaisses diversos, tais

como Santo Eduardo, São Fidélis, Desengano, Catalunha, Crubixais, Ernesto Machado,
Cassorotiba e Imbé (Fenari et al. 1982). Estas unidades são descritas em geral como migmatitos
homogêneos e heterogêneos ou diatexíticos e metatexíticos, não havendo nos trabalhos muitas
vezes a preocupação em caracterizn a natureza do protólito. Ressalte-se, entretanto, que em

vários destes trabalhos os granitos tipo-S correspondem a rochas caracterizadas corno gnaisses

porfiroblásticos, gnaisses granitóides, granitóides gnáissicos, leucogranitóides, gnaisses
aluminosos, gnaisses kinzigíticos, leptinitos e gnaisses facoidais, cujos contatos são descritos
como transicionais, difusos ou interdigitado (ver Fenari et al. l982,Reis et al. 1982)-

No mapa geológico da CPRM, em escala 1:400.000, foram discriminados no Dl, inúmeros
maciços graníticos tipo-S alongados e subconcordantes com a estruturação regional do cinturão.
Estes maciços apresentâm no segmento setentrional do

Rio de Janeiro uma faixa mais expressiva

com largura de cerca de 50 Krn e extensão que atinge 140 Km. Para sul, esta faixa se torna mais

estreita

e mostra uma forte inflexão para W na altura da cidade do Rio de Janeiro.

Individualmente, os corpos graníticos possuem extensão entre 50 e I l0 Km e largura entre 3 e 6
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Km. Na região de Niteroi, a largura pode atingir 8 Km. Estas rochas foram designadas de Suítes
Desengano e Rio de Janeiro e apresentam-se associadas com rochas chamockíticas.

A prirneira

suíte é descrita como granito tipo-S com granada, moscovita e biotita, de granulação grossa,
texturas granoblástica e porfirítica (augen), com forte foliação tangencial no estado sólido,

contendo abundantes xenólitos

e

restitos de paragnaisses,

e

apresentando como plútons

correlatos os Granitos Santa Terezinla, Carapebus e Sera da Concórdia (Silva e Cunha. 2000).

A

segunda sulte, descrita como granito tipo-S contendo granada, moscovita

e biotita de

granulação grossa, texturas granoblástica e porf,rrítica (augen), com forte foliação transconente

no estado sólido, engloba os Granitos corcovado, Pão de Açúcar e o Leucogranito gnáissico
Cosme Velho (frg. a.1).

Os autores consideram estas suítes de granitos tþo-S como relacionadas tectonicamente
aos maciços charnockiticos ou de associação charnockítica (Bela Joana,

Ilha da Madeira e Ilha

da Marambaia) e vinculam os mestrros a um contexto tectônico tardi-colisional, e colocação
relacionada à movimentação das transcorrências regionais.

4.6) DrscussÃo

Trabalhos recentes de integração regional sobre a geologia do Estado do Rio de Janeiro
têm mostrado que o magmatismo peraluminoso neoproterozóico é muito mais importante do que
se supunha anteriormente. Conforrne

já exposto neste habalho, são registradas no Rio de Janeiro

duas faixas expressivas de granitóides tipo-s: uma no domlnio Paraíba do Sul, que ocupa o
segmento sul da estrutura divergente homônima, e outro no domínio Litorâneo, circundando o
contato sudeste com o domlnio Serra dos órgãos.

Estes granitos tipo-S contêm granada, sillimanita e, localmente, cordierita (Cu¡ha et at.

2000). Muitos deles foram descritos anteriormente como gnaisses kinzigíticos, pois ao lado da
presença freqüente de enclaves de rochas foliadas fortemente estirados, sobretudo de origern

metassedimentar (calcissilicáticas, quartzitos, biotita gnaisses, anfibolitos), que lhes conferem
uma estlutura gnáissica, sobretudo na escala de afloramento, apresentam tambérn uma intensa
deformação no estado sólido, resultando muitas vezes rochas com texturâ protomilonítica a

milonítica.

A

interpretação destas rochas como de origem ígnea é compatível tanto pela sua associação

de campo com os gnaisses regionais quanto pelos dados geotermobarométricos existentes na
literatura para o metamorfismo regional (Rêgo 1989, Porcher 1997). Deste modo, os dados
geológicos e geocronológicos disponíveis até então sugerem a presença regional de intensa fusão

parcial de tnetassedimentos como outrora descrita por Ebert (1968), associada à geração de
granitos tipo-S no Neoproterozóico, com as iclades devendo se situar ao redor de .59 e .58 Ga, ou
até com valores mais novos (Cordani et
et

al. 1973, Figueiredo

e Campos

Neto 1993, Machado N

al. 1996, Machado P'et al. 1996, Machado 1997, Tupinambâ 1999).
Os modelos tectônicos disponíveis para a região consideram estas rochas como vinculadas

à fase de colisão continental brasiliana, com geração do magma granítico sendo relacionada à
fusão parcial de metassedimentos. Sendo assim, as idades destes granitos (pico térmico),
segundo estes modelos, marcariam então a(s) fase(s) de colisão. Contudo, os dados discutidos

neste trabalho, juntamente com as informações disponíveis na literatura, apontam para uma
interpretação tectônica alternativa para geração destes granitos, conforme já sugerido por Silva e
Cunha (2000), e que será discutido a seguir.

Vários trabalhos na literatura têm discutido a possibilidade de fusões crustais expressivas
em períodos tardios ao de espessamento crustal, ou seja, após o período da colisão continental.

(Hanis e Massey 1994). Estes trabalhos utilizam como referência o modelo tectônico colisional
Alpino-Himalaino, o qual de forma geral tem sido utilizado para explicar as feições tectônicas do
Cinturão Paraíba do Sul, nesta região. Um dos aspectos importantes nesta discussão é a condição

de pressão e temperah[a esperada para promover uma extensiva fusão parcial (anatexia) de
rochas metapelíticas. Estas condições são compatíveis com as condições metamórficas em grau

alto atingidas pelas rochas regionais.

Os trabalhos de pehologia experimental mostram que a temperatura de fusão do mínimo

granítico para ambientes saturados em água é de cerca de 600' C, com pressão de 10kb
þrofundidades ao redor de 35km) (Wyllie 1977). Contudo, sob condições anidras e com o
mesmo valor de pressão, são necessárias temperaturas mais elevadas para promover uma fusão

parcial extensiva, com as temperaturas devendo atingir de 700-7300 C, que são os valores
considerados para quebra da moscovita. Para a biotita, sob as mesmas condições de pressão,
estes valores são ao redor de

800'C (Wyllie op.cit.) (frg.4.2).
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Estes valores passam

a ser mais elevados para sistemas anidtos. Estas reações

são

consideradas como marcadores do início da fusão parcial extensiva (Brown e Fyle I970, Grant

1985) e ocorrem em ambientes com quantidades não adequadas de disponibilidade de água, o
que parece ser a situação mais comum na maioria dos ambientes crustais, principalmente nas
condições de pressão e temperatura consideradas (Stevens e Clemens 1993). Esta afirmação se
contrapõe à interpretação de LeFort (1986) e LeEort et al. (19g7), que consideram a presença
abundante de fluìdos aquosos nas rochas do bloco inferior ,.footwall,' de ernpurrões, os quais
seriam capazes de promover a fusão generalizada de rochas relativamente mais quentes do bloco
superior "hangingwall" destas falhas, usanclo o modelo de metamorfismo invertido ,,ferro-de-

engomar" em ambientes de crosta média (Hanis e Massey 1994).

Em um modelo mais elaborado, apresentado

por

England e Thompson (19g4, 19g6)

como modelo de evolução térmica, que envolve a existência de uma crosta continental duplicada,
onde o calor é transportado principahnente por condução, o fluxo térmico é proveniente de duas

fontes: do manto, com um valor constante, e da crosta como produto do decaimento de isótopos
tadioativos. Considera-se, nesta situação tectônica, e com os diversos parâmetros fisicos
com

signifrcado geológico relevante para

a

litosfera continental, que as condições térmicas

imediatamente após a tectônica compressiva (duplicação) não favoreceriam a geração de fusões
parciais expressivas (fig. 4.2), pois o efeito desta tectônica (encurtamento por tectônica
de

empurrão) levaria à depressão das geotermas (Glazner e Bartley l9g5).

Deste modo, a presença de fusões em quantidades significativas deve ser esperada
durante a instalação de regimes térmicos hansitórios (England e Richardson 1977), ou seja,
após
o pico de pressão inicial, quando ocorreria efetivamente o aquecimento da pilha orogênica.
Neste

período, as rochas metassedimentales alcançam mais facilmente temperaturas em
condições
compatíveis com a fäcies anfibolito alto a granulito, sendo aí então o momento em que seriam
geradas lusôes graníticas expressivas.
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Figura4.2- Geração de glanitos-S por fusão parcial de metâssedimentos em ambiente colisional, (A)- Regimes té¡micos.trans¡tórios impostos pelo relaxams¡ìto de uma pe¡turbação térmica inicifll geEda por empurião eñ escala
crustal (R,- Canìinho Ptt teór¡co para rochas sotefiadas a 40, 50, 60 e 70 km relativamente à peiturbação irnposta
em (A). lntervalos de l0M.a. Encontram-se marcados (clrculos), Para (A) e (B) o espessamento é moielado corno
instantâneo e dado por um único empuÍão de 35 km de espessura, Va¡orés méá¡os ciustais de parâmetros como conduct¡v¡dade térm¡ca. produção intema de calor por decaimõnto rad¡oativo e fluxo térmico provãniente do manto, Erosão de 35 km de crosta em 100 M.4,, Iniciando-se 20 M.a. Após a duplìcação crustal (mocl. de England & Ihompson
C e D- caminhos Ptt para rochas sotenadas a 8,75, 17.5,26,25;35\;n que nestô caso ocorrãpor deformaçâo
,1984).
homogênea da crosta no intervalo de 30 M.¿, A exumação das rochas ocoffe num perlodo de 30 M.a. por tectönic;
cxtcnsional, após um período de 30 M,a, De aquecirnento isobárico. Geoterma 0 (ântes do espessameirto¡, que para
C^cD coüesponde ao gr¿diente g€otermal médios para áreas que sofre¡am eventoi tectônicos-em épocas inierióres
a 250 M,a. O regime terrual em C c D diferem noJvalores de produção interna de calor e da contri'buição
do manto
ao fluxo lérlnico crustal (mod. de England & thompson 1986). I - curva para frrsão parcial de rochas crustais co¡¡
á8ua em cxcesso.'2 - fusâo parcjal pela queb¡a de micas em metapelitos. à, - quebra àe b¡otita e hornblcnda em granodioritos e tonalitos. ¿ - quebra da hornblenda em anfibolitos. Notar quc, paia o experil¡ento ¡etratado €m B e -C,
o ¡nfcio da fusão parcial pela quebra de micas em metapelitos ocorre aå 3ô a 60 M.a após o espessamerto.

Em modelos envolvendo simulações n-ìatemáticas, como o apresentado por England e
Thornpson (1986), a geragão de fusões crustais sincolisionais é foúemente dependente da
pl'esença de água

no sistema e/ou de um fluxo térmico prévio relativarnente elevado, o que

poderia resultar, em vários casos examinados pelos autores, tempelaturas na Moho superiores a
1000" C. Em alguns casos, dependendo dos parâmetros utilizados, esta temperatura é alcançada

em profundidades ao redor de 40 krn (Sandiford e Powell 1991). Nestes casos, a presença de
fusões crustais expressivas, no momento e no modelo tectônico examinado, dependeria também
da estrutura térmica assumida para crosta pré-colisional.

Assim, um pat'âmetro importante para a discussão do modelo proposto é a estrutura termal
da litosfera antes do estágio colisional. Para valores de temperatura na Moho em torno de 500" C

(England e Thompson 1984), ou próximos do valor requerido para gerar
saturado em água, em torno de 600"C, com pressão de 10kb (Harris el

o líquido granítico

al.

1986), a geração

extensiva de fusão crustal neste momento é fortemente dependente dos parâmehos discutidos
acima, como a presença de água em sahrração no sistema. Se a estrutura termal da crosta é
inicialmente já característica de regiões ativas tectonicamente, (England e Thompson 1986), ou
seja, relativamente mais quentes, as fusões podem ser relativamente precoces.

Embora

a

origem destas rochas (granitóides

do tipo-S) deva estar vinculada

ao

espessamento crustal e perturbações térmicas impostas por uma tectônica compressiva num

modelo colisional, como proposto por vários autores, é possível também que elas tenham sido
geradas após

o ápice de pressão experimentado pelos seus protólitos. Por outro lado, mesrno

assumindo o modelo de fomação de granitos peraluminosos (tipo-s) no 'momento' da colisão, o
modelo prevê também a geração de granitos posteriores, constituindo-se assim em um fenômeno
essencialmente anacrônico e transitório (England e'rhompson l9B4), cujo intervalo depende de

vários fatores, dos quais incluem-se as incertezas dos próprios métodos geocronológicos
utilizados (DeYoreo et al. 1989). Como conseqüência, as idades obtidas nestas rochas devem ser
consideradas então, mais seguramente, como idades mínimas de um evento de espessamento
crustal (colisão).

Umâ outra alternativa, não discutida suficientemente em trabalhos anteriores que tratam de
interpretações tectônicas assumidas para estes granitos,

é a possibilidade da geração

dessa

extensa anatexia num modelo tectônico sem envolvimento de um espessamento crustal extremo.
Este tipo de modelo poderia explicar a inexistência, até o momento, de descrições de tenenos de
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alta pressão neste segmento do cinturão estudado. Neste caso, considera-se que a ascensão de
magmas é

o

mecanismo que promove a transferência de calor (por advecção) para niveis

superiores da crosta (DeYoreo

et al. 1989, Sandiford e Powell 1991). Neste sentido,

a

interpretação temporal/tectônica dos granitos tipo-S dependeria fortemente do entendimento do

significado de seus magmas.

Deve ser ainda considerado nesta discussão que, no modelo proposto pot England

e

Thompson (1984, 1986), o relaxamento térmico é posterior à deformação compressiva. Segundo

o fenômeno do crescimento prógrado de minerais metamórficos (no sentido de
da temperatura) - considerado o modelo conductivo - deve ser mais novo do que o

este modelo,
aumento

processo de deforrnação, com os granitos sendo formados amplamente nas fases tardi a póscinemáticas.

Este modelo encontra dificuldades para ser aplicado nos granitóides estudados, pois os
mesmos apresentam Í'amas freqüentemente foliadas e/ou gnassificadas. Para as rochas do

Batólito Sena das Araras são descritas feições de deformação superpostas, juntamente com uma
fase de crescimento-mineral e migrnatização. Isto provavelmente também ocotre com os demais

corpos de granitóides no domínio Litorâneo. Um outro aspecto ainda não suficientemente
explorado nos modelos tectônicos aplicados para granitóides similares aos aqui estudados, e que
poderiam explicar a deformação no estado sólido presente nestas rochas, é a superposição de um

regime tectônico associado com

a

exumação

deforrnagões mais jovens. Neste caso,

do

orógeno ou até mesmo resultantes de

a deformação em regime transpressivo poderia estar

presente durante estes estágios de evolução tectônica do Cinturão Paraiba do Sul.

4.7) CoNcLUSÕEs

Pelo exposto na discussão acima, baseada fundamentalmente em dados da literatura,
conclui-se que pode ser perigoso o uso de granitos tipo-S como marcadores de idade da tectônica

sincolisional em orógenos cujo modelo

de

encurtamento

e

duplicação crustal envolve

principalmente tectônica de empurrões. Informações adicionais sobre a quantidade de água no
sistema e sobre a estrutura térmica da crosta pré-colisional são também necessárias.

Os dados geológicos disponíveis sobre os granitos tipo-S do Rio de Janeiro

são

compatíveis tarnbém com um rnodelo tectônico com características mais do tipo tardi-colisional,
ll ct.rt'rrliuç
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embora estes plútons sejam claramente sintectônicos. Neste modelo,

a geração do

magma

granítico teria ocorrido num ambiente tectônico logo após a fase de colisão brasiliana principal
nesta região, e sob regime tectônico ainda convergente. Um forte algumento para isto é a estreita

vinculação enhe estes granitóides e as zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo da região,
principalmente àquelas do médio vale do rio Paraíba do Sul. A existência de granitos tipo-S no
segmento norte do Cinturão Paraíba do Sul (Granito Urucum, MG, e Granito Colatina, ES), com

características geológicas similares àquelas descritas

no presente trabalho, e que

foram

interpretâdos como granitos sincolisionais, e cujas idades foram consideradas como relacionadas
à fase

sincolisional, podem ser interpretados da mesma maneira que os granitos do tipo-S do Rio

de Janeiro. Em ambos os casos a deformação compressiva impressa nestas rochas poderia estar

associada à fração da convergência ativa ainda durante ao período de exumação, anatexia de
rochas predominantemente metassedimentares, e resfriamento progressivo da faixa, com sua

colocação sendo controlada por zonas de cisalhamento dúcteis de alto
deformação presente nestas rochas

e baixo ângulo. A
pode ser então atïibuída em parte à reativação destas

estruturas e em pafte ao regime tectônico responsável pela exumação da faixa ocorrida no
Brasiliano.
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s.l) TNTRODUçÃO

o

cinturão Paraíba do sul ou Paraíbides (cp) (Ebert 1962, 196g), no Estado do Rio de
Janeiro, compreende uma faixa de orientação NE deformada e metamorfìzada no
Neoproterozóico, composta por rochas ígneas

e metamórficas de alto-grau, que bordeja

a

exhemidade s-sE do cráton do São Francisco (csF) (Machado et al. 1996) (frg. 5. t). sua feição
estrutural mais expressiva na escala regional, marcante em mapas ou imagens de satélite, é a
presença de zonas de cisalhamento dúcteis de baixo e alto ângulo, subparalelas ao

cinturão (Braun 1972, Machado

& Endo 1993 a e b, Ebert et at.

trend gg3l do

1993 a e b). Estas estruturas

encontram-se associadas com rochas miloníticas, que foram responsáveis em algum momento da
orogênese brasiliana pela acomodação de movimentos compressivos e de encurtamento crustal

região' O principal aspecto que difere dos modelos cinemáticos propostos para a implantação
e evolução destas estruturas é a interpretação do tíming de atuação do componente de
movimento
na

paralelo ao orógeno, tanto nas estruturas de alto ângulo (transconentes/transpressivas) quanto
nas de baixo ângulo a intermediário.

Os dados de lineações de estiramento disponíveis neste hecho do cinturão são ainda
escassos e recentes, assim como habalhos específicos envolvendo essencialmente análise
cinemática (Ebert

&

Hasui 1998, Almeida 2000). Estes autores descrevem lineações de
estiramento e mineral subperpendiculares ou obliquas ao cinturão, assim como lineações
subparalelas ao trend do mesmo.

A interpretação deste padrão é distinta,

sendo considerada ou

como fruto da tectônica transpressional durante uma colisão oblíqua, num modelo tri{ímensional
de deformação de orógeno, envolvendo colagem lateral de te*enos (Machado
b, Machado 1997,Ebert et

al.

1993 a e b, Ebert

dúcteis com movimento de topo para

& Endo

e

& Hasui 199g), ou como resultado de ernpur¡ões

o cráton do são Francisco (iineações
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pelpendiculares), associados a unr incipiente e/ou posterior estiramento paralelo ao orógeno

(Heilbron et

al.

1995, Almeida 2000). Neste último modelo,

a deformação principal

seria

essencialmente biditnensional, com o desenvolvimento num estágio tardio de um componente
paralelo ao cinturão.

O presente trabalho descreve pormenorizaclamente a geometria e cinemática das estruturas
ao longo de uma seção transversal ao CP na porção ocidental estado do Rio de Janeiro, entre os

municípios de A¡eal e Três Rios (sAT) (fig. 5.1). Esta seção corta o flanco sul da divergência em
leque do vale do rio Paraíba do Sul (DL) (Ebert 1968), onde o flanco norte apresenta foliações
que mergulham para sE e o flanco sul, para NW. Este habalho objetiva, corn base em estudos de

detalhes da lineação de estiramento e mineral e indicadores do sentido de cisalhamento na seçâ.o
escolhida, discutir os possíveis mecanismos e regimes tectônicos envolvidos no desenvolvimento
de movimentos paralelos e transversais ao cinturão, contribuindo assim para o entendirnento da
evolução tectônica do CP neste segmento.

s.2) CINEMÁTrCA DO Cp NO RIO DE JANETRO
Embora o reconhecimento e expressão das zonas de cisalhamento regionais de direção NE,

já nas décadas de 70 e g0 (Braun

1972,

al. 1980), são ainda relativamente limitados os estudos cinemáticos regionais

nesta

presentes na estrutura do cP, tenham sido efetuados

Brenner et

região. I)estacam-se entretanto alguns estudos de detalhe, abrangendo sobretudo segmentos do
lineamento de Além-Paraíba (Almeida et al. 1975, Carnpanha 1981) ou zona de Cisalhamento do
Rio Pataíba do Sul (Dayan & Keiler 1989).

Os pdmehos trabalhos caracterizaram esta importaûte estrutura como uma zona de
cisalhamento dúctil de alto ângulo, com movimentação transcorrente dextral, ocorrida sob
condições metamórficas de fácies anfibolito alto. Embora vários trabalhos caracterizem a diregão

horizontal como sendo a direção de máximo estiramento nesta zona de cisalhamento, estudos em
diferentes escalas fornecem evidências sugestivas de um estiramento secundário na vertical. Este
estiramento se acha refletido pela presença de elipsóides finitos oblatos, interpretados como
t'esultantes da atuação simultânea de um componente coaxial perpendicular à zona, em resposta à

instalação de um regime transpressional dextral (Dayan & Keller 19g9, Ebert et
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Figura 5.1 - Localiza'ção da Seção lito-estrufural levaûtada no contexto tectônico regional do Estado
do Rio de Janeiro: Faixa ser¡a das Araras {FSA)I batólito da serra dos óìgãos (so);
ZCPS- Zona de cisalhamenro paraíba do sul; ÐARG- Domínio AIto R.io -Grande: DJFDo¡nínio Juiz de Fora: DPS- Dominio Pa¡aíba do Sul; DL- Domínío L'itorâneo Norte
[:.,{)
e sul {S); MSM- Microplaca Serra do Mar (modificado de Machado & Demanse l99gr.

llsta interpretação é consistente com a observação de dobras horizontais-normais, com
superficies axiais subparalelas às zonas de cisalhamento (Rosier 1957, campanha

i98l),

e corn

os dados microestruturais em cristais de plagioclásio (Egydio silva
sugerem encurtamento perpendioular

& Mainprice 2000), que
ao plano de cisalhamento. Este regime teria sido

responsável ainda pelo alçamento de rochas profundas (corrêa Neto et

al. 7993), associado

ao

desenvolvimento de estruturas-em-flôr positivas (Dayan et al. 1993). Paralelamente, Machado

&

Endo (1993 b) interpretaram a divergência em leque na região como uma estrutura-em-flôr
positiva de extensão regional, sugerindo ainda um regime tectônico transpressional dextral para a
articulação das esûuturas de alto e baixo ângulo no cP nesta região (ver também Machado &
Endo 1993 a e c, Ebert et al. 1993 a e b).

Trabalhos regionais envolvendo análise cinemática identifìcaram genericamente dois
padrões de lineações de estiramento e mineral, cuja articulação é interpretada de forma diferente

na literatura. No modelo transpressivo, a extrusão tectônica, segundo o plano cinemático

yz

regional, seria responsável pela acomodação de uma parcela significativa do encurtamento
orogênico, e os movimentos laterais no orógeno seriam de épocas distintas segundo a evolução
dos movimentos oblíquos, culminando com cisalhamentos transcorrentes/transpressivos tardios
em planos subverticais (Ebert

& Hasui 1998). Neste regime, pode ocorrer também

a acomodação

do componente longitudinal em planos da baixo-ângulo, ao longo de estruturas como empurrões
oblíquos ou transcorrências subhorizontais (Machado & Endo 1993 a e b, Ebert & Hasui l99g).

Nos modelos bidimensionais de defomação propostos, as lineações oblíquas

e

perpendiculares ao cinturão (caindo predominantemente para ENE-ESE, no lÌanco norte da DL),

observadas

em foliações miloníticas

predominantemente

de baixo a médio ângulo,

são

relacionadas a empurrões dúcteis mais antigos, com vergência de topo para NW em direção ao

cráton do são Francisco (Ebert 1968, Machado 1984, Heilbron 1993, Trouw et al. 2000). Dehler
e Silva (1998) e Almeida (2000), descrevem adicionalmente a implantação local de lineações
caindo para sudoeste, com indicadores cinemáticos de topo para NE, no flanco norte da DL.

Almeida (op.cit.) sugere estiramento secundário paralelo à direção das zonas de cisalhamento
regionais no CP, associado à implantação de zonas transpressivas tardias dextrais, verticalizadas.

Este regime transpressivo afetou uma foliação subhorizontal anterior, gerando dobras com
superfícies axiais de mergulhos íngremes e eixos com caimentos geralmente baixos para os
quadrantes

NE e sw (Almeida et al. 7975, campanha 1981, Machado 19g3, Fleilbron et

a/.

reel).
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No flanco sul da DL, a lineação de estiramento apresenta cailnento predominante para
noÍe-NE, e acha-se contida na f'oliação milonítica com mergulhos moderados para NW, estando
associada à cinemática

finita dextlal-normal, resultante da deformação posterior desta estrutura

(Trouw 1995, Almeida 2000). Assim, de acordo com este modelo, a estrutura divergente seria
uma feição estrutural tardia na evolução tectônica do CP, porém concomitante com a instalação
das estruturas transcorrentes/transpressivas de alto ângulo, que acomodariam os movimentos
laterais do orógeno (ver também Heilbron et

al. l99l).

Outra interpretação dos movimentos laterais amplamente desenvolvidos na borda sul-SE
do CSF é dada por Vauchez et al. (1994), que os consideram como resultado de escape tectônico

originado pela terminação sul do CSF, durante um colisão frontal em seu limite oriental. Neste
modelo, as transcorrências acomodariam a fuga de mâterial decorrente da terminação de um
indenter (representado pela crosta antiga e fria do CSF) em um modelo semelhante ao proposto
por Tapponnier et al. (1982) para a cadeia Himalaiana.

s.3) APRESENTAçÃO DOS DADOS

Os dados geométricos e cinemáticos coletados na seção estudada serão descritos de sul
para noÉe, numa seção de orientação geral

NW-sE, transversal ao flanco sul da DL (sAT). Esta

seção abrange o contato dos granitóides tipo-S e metassedimentos do Complexo Paraíba do Sul,

com os granitóides e ortognaisses do terreno denominado de Microplaca Sema do Mar (MSM)

& campos Neto 1993), ou domínio da Sena dos órgãos. os dados estruturais são
agrupados e discutidos segundo a proposta de Tumer & weiss (1963), que prevê a delimitação
(Figueiredo

de domirios homogêneos quanto à orientação de um elemento estrutural. Na presente análise, a

atitude da foliagão tectônica foi considerada mais adequada, embora variações da lineação de
estiramento e mineral também ocoffam, sendo portanto também discutidas.
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5.3.1) Geometria e Cinemática das estruturâs no flanco sul dâ DL

5,3.1.1) Geometria das Estruturâs na SAT

Nestâ seção, foram identificados dois domínios estrutulais: um domínio com foliação
milonítica de mergulho moderado a alfo para NW (aqui chamado Domínio I); e outro domínio
caracfetizado

por bandamento migmatítico e composicional com disposição subhorizontal,

exibindo localmente estruturas miloníticas afetadas

por

dobras com superflcies axiais

subverticais e eixos com caimento baixo para NE (aqui chamado Domínio II) (fig. 5.2).

O primeiro domínio reflete a estrutura característica das rochas miloníticas derivadas de
granitóides com biotita e/ou hornblenda da Zona de Cisalhamento Rio Santana-Ribeirão das
Lajes (Machado 1984), e dos granitos tipo-S miloníticos e protomiloníticos da faixa Serra das

Araras (cunha et

al. 2000, Machado & Dehler 2002).

Esta estruhÌra é ainda observada em

metassedimentos na base do domínio I, constituídos por gnaisses calciossilicáticos e hornblenda-

biotita ortognaisses. O segundo domínio é característico dos metassedimentos migmatítìcos,
invadidos pot sheets de (granada)-biotita granitos hololeucocráticos a leucocráticos, subparalelas
ao bandamento e à

superfìcie axial das dobras.

A Zona de Cisalhamento do Rio Santana constitui a principal estrutura e limite reológico
da base do domlnio I. Esta estrutura é caracferizada por uma foliação milonítica paralela a um
bandamento composicional bem marcado em rochas ígneas da MSM, dado pela alternância de
rochas tonalíticas a graníticas, de granulação média a grossa, e bandas escuras de composição

diorítica, de granulação média a localmente fina.

A

foliação nestas porções

é

dada pela

orientação de cristais achatados segundo o bandamento, ou pela foliação oblíqua aos contatos

litológicos, formando tramas compostas do tipo

s-c,

desenvolvidas especialmente em rochas

granitóides porfiroclásticas, de granulação grossa.
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5

'2- Seção AreaVTrês-Rios na porção interna do CP (ver fig. 5.1). os domínios estruturais individualizados são também mostrados. A descrigão geométrica e cinemática restringe-se aos domínios I e II (ver discussão no texto).

Nestas porções, a foliação mostra urna geornetria anastomosada e sigmoidal ao redor de

porflroclastos estirados e recristalizados.

A

presença de estruturas características de rochas

miloníticas e a forte reorientação e deforrnação experimentada pelos co¡pos ígneos ao longo
deste contafo sugerem intensa defonnação em estado sólido para estas rochas. Os granitos tipo-S

ocorrem sobrepostos estruturalmente
concordância estrutural.

A

às rochas miloníticas

ortoderivadas

foliação tectônica nestes granitóides

é

em

perfeita

dada pela orientação

preferencial das bordas de minerais como biotita, sillimanita e porfiroclastos de feldspato
estirados e recristalizados. Ocorre muitas vezes o desenvolvirnento de uma laminação eiou
bandamento, com leitos ricos em biotita em alternância com leitos ricos em quartzo e feldspato.

Esta trama pode ser inte¡pretada como originada por diferenciação tectônica durante
deformação de alta temperatu

n

a

(subsolidus), irnplantada nestes granitos.

Em lârninas delgadas, esta trama se mostra intensamente poligonizada, incluindo cristais
de feldspatos (princþalmente microclina), sugerindo temperâtura compatível com a fácies
anfibolito durante o cisalhamento dúctil. Os cristais de plagioclásio mostram fraca recristalização

nas bordas, assim como defonnação das maclas e extinção ondulante (pranchas de
Fotomicrografias I e 2). O quartzo mostra inclusões (nas bordas) de cristais anteriores de biotita
orientadas segundo

a

foliação, bem como feições de crescimento tardio

à

deformação

e

recuperação, com evidências de recristalização por migração de bordas de grãos. Muitos cristais

mostram evidências de deformação tardia, como bandas de deformação, subgrãos, extinção
ondulante e recristalização em bordas de grãos. Alguns cristais podem mostrar também padrões

de subgrãos em "tabuleiro de xadrez" (Kruhl 1996), observado em cristais com elevada
birrefringência, sugerindo deformação no campo de estabilidade do high-quartz.
Em projeção estereográfica (fig.5.3), a foliação milonítica neste contato mosha direção NE
e

mergulho moderado para NW, com pólos concentrando-se a 144135.

Na foliação milonítica deste contato obse¡¡am-se duas lineações (fig.5.3): uma mais antiga
e mais forte, com caimento baixo a moderado para norte-NB, que é dada pela orientação dos
minerais da trama de alta temperatura das rochas miloníticas, com feldspato, biotita, silli¡nanita e
agregados destes minerais nos granitos tipo-S. Cristais de sillimanita prismática boudinada em
lâminas orientadas segundo o plano XZ do elipsóide de deformação finita, e enclaves cle rochas
calciossilicáticas com eixo maior orientado segundo a lineação de estiramento mineral ocorrem.

A

segunda lineação, mais f,rna

e discreta, e também menos penetrativa do que a
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coüesponde a rigor a estrias de falhas. Esta estrutura é rnais facilmente observada em superfícies
de planos tnicáceos, sendo materializada pela orientação de finos grãos de quartzo e moscovita, e

ocoüem em geral associadas com superfícies eshiadas

e

steps. Esta lineação apresenta

orientagão distinta da lineação principal (frg.5.3), e reflete regimes tectônicos relativamente mais

superficiais.

A cinemática destas

estruturas tardias, deduzida a parlit da relação enlïe estl.ias e

sl¿ps, sugere empurrões para SE.

A

c

N=94

Lineação mineral

"

¡.
i

l

(N:i3)

Pólos da foliaçiío

(N:

17)

Lineução de esti rantento
e mineral

B

N

N-IO5

N

D

*

-x Dstrias

,¡4\

r.* r
.i.T $.
náx: l,l4/3

Lineaçtio ntineral (N:1

(N:16)

Pólos da folioção ntilonítica

(N:47)

Guirlanda:324/55

5

Foliação milonítica
Cont; 1.0 - 6.7 - I2.4
2 3.8 - 28.6%

-

18.0

5.3- Plojeções estercográficas (hemisfer.io inferior) dos elernentos estrutulais do
Domínio I da SAL A, Lineação de estiranento e mineral; B- pólos da foliagão milonítica principal; C- Pólos da foliação milonítica e lineações de um a
floramento especílico mostl.ando duas falnílias de lineações; D- pólos cla foliação e elernentos lineares do contato basal dos gr.anitos do tipo-S da FSA
coll,l os
ides da MSM. Ver discussão no texto.

Seguindo na direção norte, para o interior da faixa, onde predominarn biotita granitos
com glanada e sillimanita, a foliação milonítica permanece subparalela ao conlato das unidades,

com tendência a um aumento no ângulo de mergulho.

A

figura 5.3 mostra a atitude

dos

elementos estruturais planares e lineares na zona de contato e em todo o dornínio I. Nas zonas de

mais alta deformação desenvolvem-se nos granitos um bandamento composicional
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pela variação na quantidade de biotita, quartzo e feldspato, com as rochas sendo acompanhadas

por uma texfura porfiroclástica. Nestes locais, ocorem também enclaves e lentes de rochas
calciossilicáticas fortemente estiradas e achatadas, que contribuem para o realce do bandamento.

Em lâminas delgadas são obseruados ribbons

<\e

quartzo e lentes estiradas de microclina

recristalizada e poligonizada. Em rochas ortognássicas,

a foliação pode ou não apresentar

esh'uturas miloníticas, tornando-se aí paralelas a um bandamento gnáissico grosso com cristais

de

biotita

crescidos nos planos de foliação sem ulna orientação preferencial. Neste caso, o

bandamento gnáissico acha-se deformado por zonas de cisalhamento dúcteis, discretas, com

mergulhos suaves para NW e movimentos de topo para SSE, em seções verlicais orientadas
próximas a planos N-S.

A

lineação de estiramento mineral mais marcante mantém a nìesma relação angular

relativamente à foliação milonítica que a contóm, embora aumente também o caimento. Embora
esta lineação nem sempre esteja bem marcada nos afloramentos, quando ela ocorre, exibe em

geral uma trama planar bem desenvolvida, configurando S>L tectonitos ou até S-tectonitos, onde

a lineação não é observadâ. Esta característica geométrica sugere que um componente de
defomação por achatamento foi importante em algum momento da história de evolução
tectônica destas rochas. Para o interior da faixa, em zonas de mais alta deformação, alguns
afloramentos apresentam o desenvolvimento de uma lineação mineral mais fina e subhorizontal,
dada pela orientação de oristais de biotita, quartzo e finos cristais de sillimanita (fig.5.3). Nestes

locais, conforme ilustrado pelo estereograma, a lineação mais grossa coexiste e é superposta pela
lineação mais fina.

O domínio estrutural II ê caracterizado pela presença de uma foliação subparalela a um
bandamento composicional subhorizontal, afetado por dobras normais com caimento a normais

horizontais (próximas a upright þlds), com superfícies axiais de mergulho vertical a íngremes
para N'W ou SE, subparalelas às zonas de cisalhamento regionais, e eixo caindo suavemente para
NE (fig. 5.4). São dobras com perfis variáveis de aberlos a isoclinais, associando-se neste caso a
zonas de cisalhamento nos flancos.

A

variação de estilo destas estruturas

é muitas vezes

controlada pela litologia, sendo comum em níveis calciossilicáticos e anfibolíticos a presença de

dobras abeftas

a

fechadas com zonas

de chameira bem

desenvolvidas, relativamente

arredondadas, em contraste com outras litologias que exibem dobras fechadas a isoclinais corn
ápices espessados e zonas de chameiras reduzidas.

,lncilita ( ine¡ulttit'ct rlu .,lltu s¡¡

(l

c.\'tt.tttfu

(

dì\'¿i {!? tc (lo llit¡ |turuíbu

tlo

Sttl

86

N-4ól

A

c

Lineação de estiramento
e mineral (N:84)

(N:I0I)
Con,t:I-4-7-9-11%

Foliação

Pólo da guirlanda; 065/25
Eixos de dobras da

Domínio

folidção milonítico

B

N

¡'r.-or

II

N

D

t

Pólos da.foliação (N:13.

ø. Eìxos de dobras (N- I 3)

.'ó
i
I

æ Lineação míneral

(N:

I

5.

rl
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070/34
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Afloranento 4l
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5.4- Proieções estereográficas (hernisferio infelior) dos elementos eslruturais
dor¡ínio II da SAT. Elenrentos planales replesentados nos diagranras pelos
seus nólos. Ver discussão nô texto.

Neste domínio observa-se localmente

o

de foliação plano-axial
incipiente, identificada tanto em zonas de charneira como nos flancos em leucossomas
desenvolvimento

graníticos. Esta relação tem sido amplamente descrita na literatura sobre a esfiutura da região
(Campanha 1981, Almeida 2000). Em alguns locais, as dobras são fortemente desarmônicas e

mostram relativa dispersão na orientação de seus elementos geométricos, principalmente da

superfície axial. Além disso, estas estruturas afetam paragnaisses parcialmente fundidos
interestratificados com tochas calciossilicáticas e anfibolíticas (fig. 5.5). Tais estruturas afetam
conjuntamente diques de granada-biotita glanitos, que são deformados em zonas de alta
deformação subparalelas aos flancos estirados e à superfÏcie axial (fig. 5.5).
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Estes corpos apresentam solnente uma foliação concordante com a superficie axial
das dobras adjacentes. As rochas calciossilicáticas são boudinadas e rompidas, formando

trilhas de inclusões dobradas. São observadas também superfìcies discretas de empunão
com movimento de topo para sul, em seções norte-sul. Estas eshuturas podem ocorrer
associadas com dobras, como resultado da acomodação promovida pelo encurtamento

(fie. s.s).

O

bandamento composicional dobrado

é dado pela

intercalação de rochas

calciossilicáticas, anfibolitos e biotita gnaisses cinzentos migmatíticos, que podem ou não
conter sillimanita e granada (até centimétrica). Esta associação mostra intercalações em
v¿írias escalas de rochas graníticas de granulação média a grossa, por vezes porfiríticas,

contendo biotita e granada, com foliação paralela ao bandamento. Esta relação sugere a

existência de dois parâmetros geoméhicos prjncipais responsáveis pelo controle na
colocação das rochas giranlticas anatéticas
responsável

na seção estudada: um mais precoce,
pela intrusão lifpar-lit no bandamento de baixo ângulo, e que foi afetado

pela deformação que originou a foliação subparalela ao bandamento e as dobras, e outro,

pouco mais tardio, que controlou a colocação de leucogranitos durante o encurtamento
transversal e dobramento desta foliação de baixo ângulo.

A

foliação paralela

ao

bandamento composicional

tem

desenvolvimento

heterogêneo, sendo marcada pela orientação preferencial incipiente das bordas de cristais

de micas e feldspatos nas rochas granitoides, assim como pelo forte estiramento

e

recristalização destes minerais em rochas de composição similar. Nestes câsos, a foliação

possui espaçamento milimétrico e tramas compostas de foliações S-C amplamente
desenvolvidas. As rochas relativamente mais gnáissicas e básícas mostram- se também

heterogeneamente foliadas, sendo ausentes

os domínios orientados como nos

leucossomas e granitóides,
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igura 5.5- Pares de foliações S-C associadas à deformação duçtil-ruptil tardia e cinemática no
no afloramento (A); Corte próximo à seção YZ do elipsóide de deformação finito
em afloramento de paragnaisse migmatítico com bandas de leucogranito (B); Croqui de afloramento com dobras e empurrões dúcteis associados (C). Detalhes da relação entre leucogranitos em zonas de cisalhamento e da cinemática da zona de empurrão são também mostrados. Ver discussão no texto.

Na foliação milonítica de baixo ângulo ocorre uma lineação de estiramento e mineral bem

pela orientação de prismas de sillimanita boudinados (Prancha de
Fotomicrografias l), feldspatos, qvartzo, biotita ou aglomerados destes minerais. Esta lineação
marcada, dada

tem orientação NE, sendo subparalela ao eixo das dobras que deformam esta feição planar (fig.
5.4). São dobras com eixos paralelos a uma lineação de interseção, resultantes da interseção de

planos discretos e espaçados. Estas estrutulas possuem geometria de uma foliação plano-axial,
sendo ainda paralelas ao bandamento/foliação milonítica subhorizontal do domínio
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5.3.I .2) Cinemática das cstruturâs na SAT

5.3.1.2.1) Domínio I (SAT)

O domínio I na SAT é
a alto para

cat

acterizado por uma foliação milonítica com mergulho moderado

NW, e uma lineação de estiramento e mineral oblíqua, com caimento para NNE-NE.

Nos milonitos derivados de ortognaisses na Zona de Cisalhamento do fuo Santana, na base da
SSA, foram obselados indicadores cinemáticos þorfiroclastos do tipo o', pares de foliações SC
e bandas de cisalhamento) compatíveis com movimentação lateral-direifa e abatimento do bloco

norte, num modelo de zona de cisalhamento monoclínica, conforme sugerido por Almeida
(2000).

Pa¡a o interior da seção, as feições planares têm amplo desenvolvimento e são em geral

melhor marcadas do que as feições lineares. Nestas porções, as estruturas indicadoras do sentido

de cisalhamento são conflitantes quando observadas em seções horizontais ou em
subparalelas

a lineação. Nestas

seções

seções, ocorrem estruturas assimétricas indicativas tanto de

abatimento do bloco norte quanto do bloco sul. Em zonas de alta deformação, as rochas são

fortemente foliadas

e

verticalizadas, exibindo

um

bandamento

e

laminação com forte

planaridade, ocasião em que pode ser observada uma lineação mais fina subhorizontal, que corta

uma trama mais grossa impressa nos granitóides. Estruturas, como pares de foliações S-C,
observadas

em níveis máficos e foliações oblíquas às bordas de diques de

granitos

hololeucocráticos granatíferos sintectônicos mostram geometria consistente com rotação lateral-

direita em planos horizontais. Nestas zonas ocorrem também boudins com eixo subhorizontal,
sugerindo achatamento perpendicular ao plano de cisalhamento e estiramento na vertical. Estes

dados são consistentes com uma cinemática transpressional dextral em zonas de alto ângulo
superposta a uma trama mais antiga, que corresponde à foliação tectônica de alta temperatura

impressa nos granitóides da FSA. Esta superposição pode ser acompar rada

de giro

e

achatamento da trama (base da seção), ou giro e estiramento da foliação associados aos flancos
das dobras (em porções mais internas

*

domlnio II).

Para o topo estrutural da seqüência (no sentido

NW),

esta estrutura

limita uma unidade de

rochas com estrutura subhorizontal, composta de rochas calciossilicáticas, anfibolitos
paragnaisses migmatíticos, que se acham afetados em intensidade variável

e

por dobras com

charneiras arredondadas, muitas vezes espessadas, com eixos subparalelos a lineação mineral do
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afloramento (figs. 5.4 e 5.5). Estas doblas possuem srçerfície axial com mergulho elevado para

NW e, mais raramente, para SE. Associa-se com zonas discretas de cavalgamento, que podem
truncar estas estl'uturas, sngerindo movimentação de topo para sul (ern seções norte-sul). Estas
zonas são interpretadas como sendo cinematicamente relacionadas às dobras, com ambas às
esh'rÌturas acomodando componentes de encurtamento SE-NW.

Para norte, voltam a aflorar os granitos tipo-S da FSA, corn estrutura geometricamente

semelhante a do domínio

I,

porém com indicações cinemáticas de empurão oblíquo com

movimento de topo para sudoeste (fig. 5.6) (PRANCIIA 5

- P5e). Nestes locais, em seções XZ

do elipsóide de deformação finìta, observam-se enclaves sigmoidais de rochas calciossilicáticas

com foliação interna sugerindo movimentação relativa do bloco norte sobre o bloco sul, com
componente horizontal sinistral (fig. 5.6 D), sendo esta cinemática consistente com as bandas de

cisalhamento em boudins assimétricos. Este afloramento marca o limite norte do domínio I, a

partir do qual tem início os afloramentos das rochas com estrutura predominantemente
subhorizontal.

5-3.1.2.2) Domínio

O domínio
estruturas.

A

II

II da SAT

apresenta relações geométricas e cinemáticas associadas a diversos tipos de

foliação subhorizontal, que afeta rochas gnássicas, graníticas

e

leucossomas,

contém uma lineação corn direção geral NE. Esta lineação associa-se a diversos indicadores

cinemáticos þares de foliações
assimétricos (frg. 5.6

sc,

estruturas sigmoidais em alta temperatura, boudins

A e B) (PRANCHA 1), e sombras

de pressão em granadas compostas por

quartzo), que indicam de forma consistente movimento de topo para sudoeste.

distribui-se ern guirlanda (ver

fig. 5.4), com direção NE-SW, e

A

mergulhos para

subordinadamente, para SE, ou até com direção NW, com mergulhos suaves para NE.

o

foliação

NW

e,

eixo da

guirlanda confunde-se com os eixos das dobras e lineações de estiramento e mineral (fig.5.4)

(veTPRANCFIA I

-Plb).
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5.6- Estruturas indicadoras do sentido de cisalhamento: A- pares de foliações SC em paragnaissse migmatítico; B- boudins assimétricos; C-sigmóide em leucogranitos; D- sigmóide em rocha calciossilicática. Ver discussão no texto.

Nos paragnaisses migmatíticos ocorrem leucossomas subhorizontais posicionados tanto
nos segmentos obliquos (S) quanto nos planos de maior defonnação cisalhante (C) (frg.5.6 A)

GRANCHA I * P1a). Em outros locais, leucogranitos granatíferos formam estrùturas sigmoidais
na foliação milonítica (f,rg.5.6 C). A relação entre os granitóides foliados e os leucossomas
destes paragnaisses com a foliação milonítica subhorizontal não é evidente, merecendo poúanto

uma discussão mais detalhada.

os

corpos tabulares apresentam-se com uma foliação desde

discreta até bem marcada, com a hama planar sendo dada principalmente pelo alinhamento de

forma dos minerais, e refletindo provavelmente uma herança magmática na geração destas
estruturas. Em outros locais, os corpos tabulares são protomiloníticos, com cristais de quartzo e

feldspato estirados, sugerindo deformação já no estado sólido. Estas bandas podem ser oblíquas
ou paralelas com as bandas de cisalhamento. Assim, o plano subhorizontal de cisalhamento teria
se instalado imediatamente após ou, no máximo, concomitante com a fusão parcial, conforme

sugerido pelas condições de alta ductilidade destas rochas. As evidências de campo sugerem a
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colocação sintectônica para os colpos de leucogranitos durante o cisalhar¡ento subhorizontal em
condições de alta temperatura.

As feições mais comuns na seção estudada são seguintes: (i) leucogranitos miloníticos em
contatos lobados e reentrantes com os granitos porfiríticos (ou porfiroclásticos),

(ii)

feldspatos

euédricos centimétricos em domínios em que a trama da matriz sugere cleformação finita
relativamente alta (PRANCrIA 5

- P5d) e, (iii) mobilizados graníticos

em zonas de sombra de

inclusões dgidas (PRANCHA 1

- PlÐ e bandas de cisalhamento (ver tambérn PRANCHA 5 P5a). Estas feições sugerem deformação na presença de magmas graníticos e
colocação\segregação em condições sintectônicas. O desenvolvimento destas estruturas deve terse amplifrcado em condições de alta temperatura, após

o aumento na quantidade de fundidos,

criando assim oondições de 'amolecimento' pela presença de melt granítico (Hollister

&

Crawford 1984, Vigneresse et al. 1996, Brown & Sollar 1998).
Neste domínio otorrem também estruturas do tipo SC relativamente mais frias, onde os
planos C e S são mais retilíneos e discretos (frg. 5.5 A) (PRANCHA 1

- Pld). Nestes casos, os

planos C podem ser restritos a bandas micáceas. Estas esffuturas foram obserwadas em seções
norte-sul, orientâções estas compatíveis com um componente de encurtamento transversal. A
interseção entre as foliações S e C produz uma lineação subhorizontal ou com caimento baixo
para

NE, semelhante ao Ûend da lineação penetrativa neste domínio e aos eixos das dobras. Estes

dados podem ser interpretados como resultantes de um componente de encurtamento transversal,

acomodado por empurrões para sul-SE, relativamente tardios.

Outras feições de fluxo bem marcada neste domínio são dobras com eixos subhorizontais

ou de caimento fraco para NE, e superficies axiais com mergulhos variáveis de subverticais a
íngremes para NW.

A

presença nestas dobras de charneiras espessadas e flancos rompidos é

sugestiva de que a deformação ocoreu em condições de alta ductilidade (fig. 5.5 B) (PRANCHA

I - Ple). Em projeção

estereográfica, a disposição da guirlanda é sugestiva de uma geometria

levemente cônica.

A

estâs estruturas associam-se ainda granitos foliados injetados paralelos ao bandamento,

que são também deformados por dobras com flancos rompidos e muito alongados. Estas dobras

possuem uma foliação plano-axial incipiente e estão igualmente associadas com zonas de
cisalhamento discretas com componente inversa para sul-SE.
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Os paragnaisses migrnatíticos exibern estruturas que merecem um exame

mais

pormenorízado de sua geometria. Estas rochas contêm enclaves melanocráticos alongados no

sentido vertical, sendo os mesmos circundados por níveis de leucossomas

e

melanossomas

dobrados, oom contatos lobados e em forma de cúspide, sugerindo um fluxo mais dúctil deste

último (fìg.5.5 B) (PRANCHA

I - Ple).

Estas feições são compatíveis com um estiramento

vertical acompanhado de fluxo de material nesta mesma direção, em resposta da ahração de um
conponente de encurtamento transversal (associado também com as dobras já descritas), em um
regime deformacional de alta ductilidade.

Assim, as estruturas sugestivas de encurtamento transversal variam muito em estilo, sendo
isto decorente provavelmente de uma combinação entre a deformação e o nível estrutural, o que
sugere a ação de um componente de encurtamento ativo durante o soerguimento progressivo.

A

permanência do mesmo quadro de esforços seria também responsável pela geração de estruturas
mais discretas e localizadas, algumas delas posteriores a deformação dúctil, porém sendo ainda
fortemente controladas por anisohopias preexistentes.

As estruturas tardias são representadas por zonas discretas de movimento associadas com
planos eshiados, ou mesmo com zonas de cisalhamento dúcteis/rúpteis de baixo ângulo, cuja
assimetria é consistente

com movimentação de topo para SE. Ocorrem ainda outras estÍuturas

superpostas, como zonas de cisalhamento e falhas extensionais, com indicadores cinemáticos
baseados em planos estriados sugestivo

de abatimento do bloco norte. São registradas ainda

estruturas direcionais, cuja deformação

é acomodada em planos subverticais subparalelos

à

estruturação regional.

s.4)

DrscussÃo E CONCLUSÕES

A estrutura da seção geológica levantada com detalhe no flanco sul da estrutura divergente
sugere a existência de dois estágios cinemáticos durante a deformação nesta região. O primeiro

estágio foi caracterizado por uma cinemática de baixo ângulo com movimentâção de topo para

sw-ssv/, paralelos e oblíquos ao segmento do cinturão

nesta região. Este movimento foi

contemporâneo à colocação de corpos graníticos subhorizontais.

considera-se neste trabalho que

o regime de

deformação ativo durante a colocação e

deformagão em alta temperatura destes corpos envolveu tanto estiramento principal paraìelo ao
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cinturão quanto oblíquo, associando-se também estiramento vertical secundário e encufamento
subhorizontal transversal.

A presença de quantidades consideráveis de fusões graníticas neste estágio teria promovido
um intenso amolecimento da crosta, favorecendo assim a extrusão lateral e vertical destas rochas,
e criando condições favoráveis parâ instalação de um componente sinistral interpretado como
hansitório, foÉemente conh'olado pelo contraste reológico devido à coexistência de magrnas com
materiais no estado sólido.

A

orientação dos elipsóides de deformação para este estágio, deduzida

estruturas estudadas é a seguinte: o eixo

cinturão,

e

X do elipsóide de deformação

apresentava caimento para NNE-NE;

subhorizontal

e

o eixo Y

estava contido no plano da foliação;

eo

a partir

era paralelo ou

das

oblíquo ao

deste mesmo elipsóide era

seu eixo

Z

possuía disposiçâo

subvertical.

O segundo estágio, implantado ainda na presença de melt gr.anítico, parece registrar
progressivamente um caminho de deformação com menor influência destes 'líquidos', ou seja,

teria ocorrido um decréscimo com o tempo na quantidade deste material. Ainda no mesmo
contexto dos vetores regionais, estas estruturas parecem registrar deformações em níveis
estruturais progressivamente mais rasos. Neste sentido, a variação na geometria das estruturas

seria reflexo principalmente de mudanças reológicas da crosta nesta região, a semelhança do
proposto por Büttner (1999) e Pawley e Collins (2002) para estruturas desenvolvidas em phltons
graníticos.

Em relação ao estágio anterior, este estágio foi caracterizado por eixo

X finito ainda

subhorizontal, subparalelo ao cinturão, com planos de cisalhamento subverticais, associados a

um estiramento secundario vertical (segundo Y), e encurtamento perpendicular. Neste estrígio,
houve a implantação de zonas de cisalhamento direcionais transpressivas com movimentação
relativa dextral, associadas com dobras horizontais/verticais e zonas de cisalhamento dúcteis
subhorizontais com movimento de topo para SE. Este regime transpressivo teria sido responsável
pela forte amplificação cinemática vertical das dobras, contribuindo assim para a acomodação flo
encurtamento transversal manifestado também pelo cisalhamento dúctil/ruptil de baixo ângulo, e
pelo

pop-up regional neste segmento do cinturão.
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Os dados de lineações de estiramento mineral e de foliações rniloníticas disponíveis sobre
o flanco nofte dâ estrutut'a divergente, juntarnente com os dados aqui discutidos, são cornpatíveis

com a configuração final de uma megaestrutura-em-flôr positiva, resultante de um campo
deformacional transpressivo implantado em crosta heterogônea. Esta heterogeneidade teria
contribuído para a fuga lateral e oblíqua do material foftemente amolecido, podendo mesmo
gerar movimentos internos no cinturão, que são muito dificeis de serem interpretados com base
apenas no quadro cinemático extemo, e por rnodelos homogêneos de deformação.

A interpretação discutida acima é fortemente dependente da idade dos granitos da FSA

e,

na ausência de dados geocronológicos confìáveis, a hipótese de que estas rochas registram
simplesmente o ápice térmico experimentado por esta porção crustal no Neoproterozóico parece

a mais razoável no

momento. Neste sentido,

o

regime tectônico discutido neste trabalho

registraria a história deformacional sin- a tardi- ápice térmico regional, e assim, vigente durante

o soerguimento e exumação do orógeno durante convergência oblíqua entre massas crustais
nesta época.
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6.1) TNTRODUÇÃO

O presente capítulo objetiva aprofundar a discussão dos dados estruturais e cinemáticos do

flanco sul da divergência do Rio Paraíba do Sul, apresentados anteriormente para a SAT. Neste

capítulo, as estruturas na Seção da Serra das Araras (SSA), localizada no mesmo domínio
tectônico que a SAT (fig. 6.1, ver também fig.1.1), serão descritas e discutidas. Objetiva-se com
isso coníìontar as similaridades e diferenças entre os dados estruturais coletados nas diferentes
seções, obtendo-se com isso uma maior consistência das interpretações propostas neste trabalho.

6,2) SEçAo D,r SERRA DAS ARAR.as (SSA)

6.2.1) Geometria das Estruturas na SSA

Esta seção, de SE para NW, é composta na base por biotita granitos foliados, localmente

gnáissicos

ou

miloníticos, que são sobrepostos

por

sillirnanita-granada granitóides

porfníticos/porfiroclásticos e paragnaisses. Estas rochas compõem o batólito Serra das Araras
(BSA- Barbosa & Sad 1983) (frg.6.1).
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principal. X

Componentes do movimento

cisalhamento dúctil

'

Zona transPressiva

dexlral

ZCRS - Zona de cisalha.mento Rio Santa¡a
ZCM - Zona de cisalhamento de Mendes

s
Figwa 6.1- Seção lito-estrutural da Serra das Araras na localidade tipo do batólito homônimo (ver Barbosa & Sad 1983)- Localização da seção pode ser vista
na figura 1.1. Discussão sobre a geometria e a cinemática das estruturas nesta seção no texto.
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Na seção estudada, o BSA é constituído por granada-sillimanita-moscovita-biotita granitos

porf,ríticos,

de

granulação média

calciossilicáticas, anf,rbolitos

e

a

grossa, protomiloníticos

a

miloníticos, contendo

(glanada)-biotita gnaisses migmatizados subordinados (ver

PRANCHA 5 - P5c, d, e, f para visualização geral do aspecto de campo destes granitos). Estas
rochas são afetadas por uma foliação anastomosada com porfiroclastos de feldspatos alongados e

orientados na mesma direção da biotita, juntamente com cristais prismáticos de sillimanita e
ribbons de quartzo. Os anfibolitos e as rochas calciossilicáticas ocorrem como enclaves estirados
nos granitos, exibindo algumas vezes a foliação interna dobrada ou rotacionada e truncada

pela

foliação extema.

Os granitos, sobretudo na escala de afloramento, podem exibir um bandamento, cujo realce
é devido à variação na quantidade de

biotita. Nas bandas mais ricas em biotita, a foliação torna-

se menos espaçada e mais planar, Onde predominam granada-biotita gnaisses migmatiticos,
ocolre o paralelismo da foliação ao bandamento. Este estrutura é matelializada pela alternância
de bandas mesocráticas ftnas e bandas felsicas mais grossas, porfiroclásticas. Nestes locais, os

mobilizados graníticos mostram-se por vezes dobrados e estirados no plano de foliação.

No topo da unidade (próximo ao limite norte do perfil), os granitos apresentam uma
deformação relativamente incipiente, sendo aí carccterizados por uma tênue foliação
provavelmente com irnportante contribuição de fluxo magmático, conferida pela orientação
preferencial de pórfiros de feldspato e biotita. Nestes afloramentos, a trama linear pode encontrase bem desenvolvida, exibindo atitude subparalela com relação a medidas deste elemento de
trama obtidas na base do perfil.

Em projeção estereográfica, a foliação mosha uma direção geral NE, paralela ao trend
geral do cinturão, exibindo mergulhos baixos a altos para Nw (fig. 6.2 A). os dados coletados
ao longo do

perfil evidenciam uma foliação de mergulho baixo a moderado, na base da unidade,

com um progressivo aumento do ângulo de mergulho para o topo.

Na foliação milonítica observa-se uma forte lineação de estiramento mineral (PRANCFL{ 2

-

P2b). Esta lineação é definida pelo alinhamento de cristais prismáticos de sillimanita, por vezes
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boudinados, com porfuoclastos de feldspatos estirados e cristais e/ou agregados de biotita e
quartzo. Em projeção estereográfica (fig.6.2 B), esta lineação exibe caimento baixo para NNE e
relação angular constante com a direção da foliação milonítica.

6.2.2) Cinemática das Estruturas na SSA

A

é formada por rochas graníticas a granodioríticas, heterogeneamente
havendo coexistência de porções menos e mais deformadas, com presença de

base da seção

deformadas,

bandas miloníticas e protomiloníticas.

As rochas do contato superior dos granitos da SSA säo relativamente menos deformadas do
que rochas corelatas situadas mais à sudeste do perfil (Fig. 6.1). Este contato, enhetanto, mostra

evidências de deformação finita menos intensa do que aquela observada nos milonitos bandados
da SAT. Nestas rochas, com deformação finita mais baixa, a lineação é dificilmente observada.

As observações de campo, juntamente com os dados da integração cartográfica regional sugerem
tratar-se do mesmo contato, havendo inclusive grande similaridade estrutural entre os segmentos
dos perfis levantados (ver Domínio

r,Fig.5.2, cap.v). Nota-se que as lineações (estiramento

e

mineral) são igualmente oblíquas no plano de foliação e apresontam caimento geral para NNE

(Fig. 6.2). Contudo, na SSA, estas lineações exibem uma menor amplitude de variação
(comparar Figs. 5.3 e 5.4, com fig. 6.2). Nas duas seções, a foliação milonítica possui mergulho

similar para o quadrante NW.

Estruturas assimétricas observadas em planos subparalelos
mineral sugerem cisalhamento dúctil com movimento de topo para

-

a

lineação de estiramento

ssw (frg. 6,3) (PRANCHA 2

P2a, d, e, f, PRANCFIA 3). Estas estruturas, que denotam assimetria do fluxo, conespondem a

pares de foliações

s-c, porfiroclastos de feldspato

assimétricas (Hanmer 1986), cinemática em planos

assiméhicos, estruturas do tipo pult-apart

c'e

diques e veios graníticos deformados

obliquamente em relação ao plano de cisalhamento.
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Figura 6.3- Desenhos feitos de fotos de afloramentos, coln indicadores do sentido de cisalhamento ern
paragnaisses migmatíticos intercalados aos granitos do BSA. A- Pares de foliações SC e sig,
móides de leucogranitos; B- Banclas de cisalhamento, dobras assimétricas e porfiroclastos
de feldspato alcalino. As orientações das segões de obseruação são também mostradas,

As estruturas exatninadas em seções subparalelas ao plano XZ do elipsóide de deformação

finita fomeceram elementos adicionais sobre a cinemática do fluxo. Nelas, diques granlticos
subparalelos ou oblíquos aos planos C do afloramento mostram-se boudinados (PRANCI{A 3

P3a, b, e).
componente

-

No prirneìro caso, esta feição pode ser interpretada como resultante de um
de encuttamento subperpendicular a foliação milonítica (Price & Cosgrove 1990).

No segundo caso, a extensão heterogênea de diques e veios é interpretada como ligada

à

orientação destes corpos com relação aos eixos incrementais da deforrnação. Esta interpretação é
válida também para as dobras formadas no mesmo processo.

O resultado da análise acima é no geral consistente com a cinemática deduzida a partir de
outras estruturas. Ern alguns casos, entretanto, veios dobrados são consistentes com cisalhamento

reverso e movimentação oblíqua normal no plano de anisotropia principal. Estes veios não
mostram evidências de terem sido dobrados ou rotacionados durante o cisalhamento para uma

direção compatível com a extensão, a exemplo do que ocorre com dobras boudinadas. Esta
observação poderia representar tanto

a ação de um

componente reverso

do

cisalhamento

principal, ou simplestnente uma assimetria inconsistente com o sentido de rotação principal (ver
PRANCHA 2 - P2a, e PRANCHA 4 - P4e).
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As bandas de cisalhamento correspondem ao principal grupo de estruturas reiacionadas
com a deformação por cisalhamento dúctil, sendo elas amplamente desenvolvidas na SSA
(PRANCHA 3). Teoricamente, estas esûuturas podem rnostrar deslizamento sintético ou
antitético em relação ao cisalhamento geral, com a superfície antitética sendo menos

do que a superficie sintética (Platt 1984, Belurnann l9B7), o que está enr
conformidade com o que foi observado na seção estudada. Neste caso, há a formação de
desenvolvida

esûuturas conjugadas, as quais têm sido consideradas como o resultado de um componente de
cisalhamento puro vinculado ou não ao componente rotacional do fluxo (Platt

& Vissers 1980,

Hanis & Cobbold 1984). As relações de campo apontam para o desenvolvimento simultâneo
destas estruturas (PRANCI{A 3 - P3d). um dos argumentos para isso é a presença de injeções
granlticas de composições similares que injetam simultaneamente estas superfícies. Elas se
sucedem

no tempo e secionam as fases graníticas anteriores, sendo porém sujeitas ao mesmo

contexto de deformação progressiva.

Foram também observadas, em seções próximas ao corte

Zy

do elipsóide de deformação

finita, esfiuturas simétricas e assimétricas de boudinagem e pínch-and-swefi associadas às
p2c). Estas estruturas
regiões de estricção das bandas de cisalhamento (pRANCHA 2

-

conholam também injeções de mobilizados granlticos, sugerindo um desenvolvimento no tempo

muito próximo das estruturas descritas anteriormente. Estas estruturas sugerem extensão para
ESSE e contração vertical. como estes dois tþos de estruturas são observadas na mesma
foliação que contém a lineação, sendo igualmente acompanhadas por fusões graníticas, com uma
geometria em 'tablete de chocolate', a interpretagão sugerida é que estas estruturas originaram-se
por estiramento heterogêneo durante a deformação dúctil (Casey et al. 19g2).

Os granitos tipo-S, com feições miloníticas a protomiloníticas no contato, apresentam uma

hama S-L bem desenvolvida. Contudo, estas feições estâo expostas em cortes com orientagão
nem sempre apropriada para observação da cinemática. Mesmo assim, a existência de estruturas

assimétricas em cortes verticais levemente oblíquos ao plano

yZ

do elipsóide de deformaçeo

hnita sugerem movimentação de topo para sul.

Nos paragnaisses sobrepostos, com estrutura concordante com àquela desenvolvida nos
granitos em estado sólido, observa-se uma trama milonitica que controla e deforma os
mobilizados graníticos. As estruturas assimétricas þares de foliações S-C, estruturas sigmoidais
( itt,'n¡,iti, ,t
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e dobras assimétricas observadas

em seção subparalela ao plano XZ do elipsóide de defurmação

fuita) (fig. 6.3) (PRANCIIA 2

-

p2e) sugerem movimento de ropo oblíquo para SW, corr

componente lateral-esquerdo em planos horizontais.

Esta deformação de baixo ângulo desempenhou provavelmente um papel importante na
colocação do BSA, pois, para o topo da seção, as rochas são mais homogêneas e exibem urna
foliação de forma muito fraca, sendo no entanto subparalela à estrutura da base, sugerindo assirn

uma forte influência do ambiente magmático (fluxo) na geração desta trama. Além disso, a
estrutura tectônica da base do BSA continua sendo impressa mesmo após a cristalização do
corpo. A deformação no estado sólido ocorre em condições de alta temperatura, coln pressão e

temperatura compatíveis com a estabilidade da sillimanita e a deformação dúctil do feldspato
(Passchier & Trouw 1996). Para o topo da seção, a trama ínterna do BSA mantém-se subparalela
ao contato basal, com a foliação milonítica apresentando uma tendência no aumento de mergulho

em direção à zona de cisalhamento de Mendes (frg. 6.1).

A

lineação mineral mantém a mesma

relação de obliqfiidade por toda a seção levantada (Fig. 6.2).

As estruturas descritas acima são superpostas por dois grupos de estruturas tardias: zonas
de cisalhamento extensionais e zonas invçrsas dúcteis a dúcteis-rupteis (PRANCHA 3 e 4).

As

zonas de cisalhamento extensionais podem ocorrer ou como estruturas dúcteis planares de escala

métrica a decamétrica, com mergulho mais elevado que a foliação milonítica principal nos
afloramentos observados (PRANCHA 3), ou como zonas com movimentação reversa no próprio

plano da foliação milonítica, oportunidade em que não exibem relação de superposição
geométrica clara (PRANCIIA 4 - P4e). No primeiro caso, ocoffem como bandas de
cisalhamento que defletem a foliação milonítica, com geometria e cinemática consistente com
um sistema antitético ao cisalhamento principal.

No segundo caso, o movimento extensional pode
foliações

s-c e veios

ser deduzido de estruturas como pares de

graníticos oblíquos dobrados. Neste caso, o plano de movimento é a

própria foliação milonítica principal (P4e). Dobras intemas à foliação também podem sugerir
esta assimetria

(PRANCHA 2 - P2a), entretanto com um grau menor de confiabilidade.

As zonas inversas (PRANCITA 4) são representadas por estruturas dúcteis (pRANCHA 4

-

P4a e b) a dúcteis-rupteis discretas (p4d), com mergulho baixo para wNW, inferior ao da
('inentciticq
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foliação milonitica principal nos afloramentos obseruados.

A

cinemática destas estrutulas

sugerida pelo arrasto da foliação anterior pelo cisalhamento, é de topo para SE.

6,3) DTSCUSSÃO E CONCLUSÕES

Os dados estruturais obtidos ao longo da SSA mostram um orientação constante da foliação

ao longo de todo o perfil, apresentando um mergulho mais suave na base, junto à Zona de
Cisalhamento Rio Santana. Nota-se um compoftamento relativamente constante da lineação de
estiramento mineral ao longo da seção, exibindo caimento ao redor de 20-30" para NNE, com
disposição sendo oblíqua ao plano de foliação.

Este comportamento da foliação e lineação da SSA é semelhante ao verificado no dominio

I da SAT,

havendo também uma correlação litológica entre as unidades, porém com um grau de

deformação e mergulho mais acentuado da foliação. Além disso, não observou-se no topo da
SSA um domínio estruturado de forma subhorizontal como observado na SAT.

os indicadores cinemáticos

(pares de foliações S-c, bandas de cisalhamento, bouclíns e

porfiroclastos assimétricos) são consistentes com movimentação de topo para SSW, que foi
contemporânea a colocação de magmas graníticos e a defomação de alta temperatura presente
nestas rochas.

Os dados de campo e estruturais sugerem uma persistência do magmatismo durante

as

etapas progressivas de deformação observadas na área, desde o cisalhamento drlctil mais precoce

com movimentação de topo para

ssw

até o cisalhamento mais tardio, com movimentação de

topo para SSE.

As

estruturas observadas nas duas seções sugerem uma mudança progressiva da

defonnação, inicialmente com a presença de um volume maior de fusões graníticas, para um
estágio mais tardio, com a predominância de deformação no estado sólido, onde a presença
destas fusões é mais restrita.

A partir

deste momento, as intrusões passam a ser controladas por

superfícies de empunão mais discretas. Este magmatismo se manifesta principalmente na forma

( itt, t¡t,ìlittt J,t.t¿\',it),\t I trt.Lt\.1¡rl,¡.*
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de diques, onde o contraste de viscosidade com os granitos encaixantes é relativamente elevado,

confornte sugerido pela presença de contatos retilíneos e bruscos e xenólitos angulosos.

Os dados esfiuturais observados na SSA são consistentes com os dados estruturais
observados ao longo de todo o segmento sul da estrutura divergente.

A estrutura observada nos

granitos sugere a presença de uma deformação precoce acompanhada de expressivo volume de
magmatismo granítico tipo-S. A cinemática desta deformaçâo é compatível com movimentaçã.o

inicial oblíqua, resultante de encurtamento ortogonal ao cinturão simultâneo com movimento
associado ao componente de deslocamento lateral sinistral. Este mesmo quadro cinemático é
também observado na SAT.

São observados ainda indioadores cinemáticos com movimentação de topo para NNE,
segundo a mesma lineação, resultando assim uma movimentação extensional nesta direção,

conforme descrito anteriormente por Trouw (1995). Algumas dessas estruturas deformam a
trama preexistente, sendo acompanhadas por mobilizados graníticos, sugerindo ao mesmo tempo
um desenvolvimento contemporâneo a relativamente tardio.

Estruturas ainda mais jovens são representadas pelas zonas de cisalhamento dúcteis/rúpteis

com movimentação inversa para SE, sendo também acompanhadas de injeções graníticas
(PRANCHA 4, P4c

e P4d).
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7.1) TNTRODUÇÃO

Foram realizadas análises de química mineral de 5 amostras localizadas ao longo da aba
Sul da estrutura divergente do rio Paraíba do Sul, na Seção AreaVTrês Rios (SAT). Estes estudos

visaram a determinação das condições de pressão e temperatura, relativas ao equilíbrio das
associações minerais.

Neste sentido, foram estudadas 4 amostras de granitóides do Batólito Serra das A¡aras

I

amostra de paragnaisses migmatíticos. Em todos os casos, foram analisados

e

plagioclásio, sempre presentes na associação mineralógica das rochas

(BSA), bem como
granada, biotita
estudadas.

A

apresentação e discussão dos dados geotermobarométricos serão precedidas por uma

descrição petrográficas conjunta das amostras, visando dar ao leitor uma idéia geral das relações

mineralógicas, texturais

e

microestruturais das rochas ao longo do

perfil

estudado. uma

descrição pormenorizada de cada amostra analisada encontra-se ao final da tese (Anexo

A

caracterização das relações texturais

foi conduzida, levando-se em

IV).

consideração as

relações de campo, onde fica evidenciada a coexistência de fusões granítica sintectônicas, bem

como foram utilizados os habalhos disponíveis na literatura que discutem a relação entre
foliação no estado sólido versus foliação no estado magmático (vernon et at. 19g3, simpson
1985, Blummenfeld e Bouchez 1988, Paterson et

at. 1989, paterson e Fowle¡ 1993, Miller

Paterson 1994, denhe outros).
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7.2) AspEcros DE

A localizaçäo

cAMro Do BÄTóLlro

das seções, cujos aspectos de campo serão apresentados detalhadamente

seguir, pode ser vista no mapa da
na figura

7.i,

SERR^ DÄ.s ARARÂS (BSA)

fig.i.1.

a

Estas seções são também mostradas esquematicamente

onde também pode ser visto o mapa do BSA no médio vale do

rio

Paraíba do

sul

no estado do Rio de Janeiro. Nestas seções, afloram predominantemente ortognaisses do dominio

Sena dos Orgãos (DSO), a sul, e rochas granitóides e metassedimentares do Complexo Paraíba
do Sul, a norte. Não será aqui apresentada uma descrição pehográfica das rochas do DSO, pois
este domínio não se constitui no objetivo

principal deste trabalho. Os leitores interessados numa

descrição geral deste domínio devem reconer ao Cap. 4, no início deste trabalho. para uma
descrição mais detalhada do domínio, recomenda-se

o leitor recorrer a tese de doutorado

de

Tupinambá (1999).

O contato norte do DSO com o BSA, caracterizado pela Zona de Cisalhamento Rio
Santana-Ribeirão das Lajes, é marcado por milonitos e protomilonitos bandados de granulaçäo

média a grossa, derivados principalmente de protólitos de rochas ígneas com composição
variável de dioritos, tonalitos, granodioritos

a granitos. Esta zona de

cisalhamento possui

foliagão milonítica paralela ao bandamento composicional com mergulho para noroeste de médio

a baixo ângulo, e lineação de estiramento mineral (feldspato e quartzo) caindo para nortenordeste (Trctw et al. 2000, Almeida 2000). Esta tectonofácies bandada e heterogênea tern sido
considerada como peftencente à unidade Rio Negro.

Na altura da cidade de Areal (SAT), estas rochas fazem contato tectônico com moscovita-

biotita granitos a granodioritos, de cor cinza e granulação média a grossa, porfiríticos, com
cristais centimétricos ¿ subcentimétricos de microclina e plagioclásio. Estas rochas contêm ainda

diferentes proporções de granada

e

sillimanita. Na região de contato, estes granitos

são

deformados em estado sólido, com a foliação milonítica e a lineação de estiramento mineral
paralelizando-se à estrutura dos milonitos bandados descritos anteriormente.

A

lineação nestas

rochas é dada por feldspatos estirados e recristalizados no plano de foliação, j untamente com

cristais de sillimanita boudinados. Os granitos são protomiloníticos a miloníticos, apresentando
localmente cristais euédricos relativamente mais preservados da deformação do que em outros
locais. Associam-se ainda corpos de granada-leucogranitos miloníticos de granulação média a
fina, e diques de moscovita-biotita granitos grossos indeformados. Ocorrem também enclaves de
rochas calciossilicáticas.
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À medida que o perfil

segue para norte, em direção ao correclor de cisalhamento do

Paraíba do Sul, há urna tendência geral de aumento da deformação em estado

rio

sólido das rochas,

conferindo assim novas características às mesmas. Este aumento progressivo da deformaçâo,

toma os granitóides mais ricos em biotita, com os porfiroclastos de feldspato aparecendo
progressivamente mais estirados e recristalizados. Os enclaves de rochas calcissilicáticas exibem

tambérn deformação intensa, ocorrendo

ou como

inclusões com intenso estiramento

e

recristalização na região da'cauda', ou então sendo estirados completamente, com geração de
lentes/bandas intercaladas nos milonitos. Assim, em regiões de mais alta deformação, os granitos
passam assumir um aspecto bandado, com bandas mais ricas em quartzo e feldspato, intercaladas

com bandas mais ricas em biotita, como provável resultado da diferenciação composicional
produzida pela deformação em alta temperatura, mas preselvando ainda uma pronunciada textura
porf,troclástica.

Outro fator que contribui para uma mudança sensível nas características mesoscópicas
destes granitos, em fungão do aumento da taxa de deformação, é o comportamento diferenciado

dos feldspatos frente à deformação numa dada condição de pressão e temperatura. Nota-se urna

tendência maior do feldspato potássico em se estirar e recristalizar em fitas, enquanto no

plagioclásio há uma tendência da recristalização se concentrar mais nas bordas do cristal,
preservando assim mais a feição do porfiroclasto. Este processo de deformação culmina com a
geração de frras lâminas de feldspato potássico recristalizados e estirados no plano de foliação,

confastando assim com os porfiroclastos de plagioclásio ainda relativamente preservados, o que
contribui para o realce da aparência gnáissica dos granitos deformados. Em regiões preservadas
da deformação' aparecem estruturas migmatíticas reliquiares, corno schlierens ricos em biotita

que, dependendo

do grau de

deformação imposto

a

estas eshuturas, pode promove¡ a

reorientação quase cornpleta das mesmas. Nestes locais, a rocha assume uma estrutura com
aparência nebulítica, sugerindo um grau avançado de fusão parcial (Ashworth 1985). É freqüente

também a presença de enclaves de rochas calciossilicáticas foliadas e rotacionadas de forma
caótica na matriz parciahnente

fundida, menos viscosa.
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Figura 7. I - Mapa regional das rochas granitóides na Faixa Sena das Araras (incluindo o BSA) no médio vale do rio Paraíba do Sul, porção central do estado do Rio de Janeiro. Seções geológicas simplificadas são tambán mostrâdas. Modificado de Cunha et qL.2Q00.
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Outros tipos de rochas granitóides

granitos

a

granodioritos,

oco

ern também na seção estudada, incluindo

de coloração cinza claru,

leucocráticos

a

biotita

hololeucocráticos

(subordinados), apresentando localmente granada (em proporção equivalente ao dos acessórios)

e moscovita

associada

a

megacristais de feldspato potássico. São rochas com matriz de

granulação média a fina, contendo megacristais subcentimétricos a centimétricos de feldspato
potássico. Possuem estrutura foliada ou milonítica, desenvolvendo-se localmente uma foliação

milonítica anastomosada, com forte estiramento dos porfiroclastos de feldspato (PRANCIIA 5

-

P5f). Etn casos extremos, estas rochas assumem estrutura gnáissica marcante. Não foi obseruada
a sua relação com os granitos com sillimanita e granada, sendo entretanto evidente uma relação
espacial muito íntima entre os mesfitos,

Embora as litologias acima predominem amplarnente no BSA, ocoffem ainda bandas de
espessura variável de gnaisses calciossilicáticos, anflrbolitos e biotita-homblenda-plagioclásio
gnaisses, mesocráticos, de granulação fina a média, contendo ou não granada, intercalados em
granitos miloníticos. Apesar, muitas vezes, da dificuldade em determinar seguramente o protólito

de algumas destas rochas, a associagão litológica sugere â existência de uma

seqüência

metapelítica associada com metassedimentos carbonáticos impuros, que softeu um processo de
anatexia generalizada, produzindo a geração de granitóides peraluminosos.

Estruturalmente, em todas as seções levantadas, a foliagão dúctil de alta temperatura
impressa em estado sólido nos granitos apresenta uma tendência no aumento de mergulho na

direção norte da seção, sem que isto esteja relacionado com qualquer relação de superposição
clara com outras estruturas.

Na SSA, a foliagão nos granitos homogêneos varia desde um mergulho de baixo ângulo
pala noroeste, próximo ao contato com o DSO, até mergulhos de médio a alto, com aumento
progressivo na direção noroeste (topo da unidade), onde ocorrem porções menos deformadas.

Padrão semelhante pode ser observado na seção Areal/Três-Rios, onde somente rochas
paraderivadas migmatíticas regisham uma foliação subhorizontal pretérita. Esta foliação é
afetada por dobras com superfîcie axial vertical e eixos subhorizontais ou de caimento para
nordeste, com ambos os elementos estruturais apresentando direção geral paralela ao segmento
do cinturão na região, Nesfas porções, rochas graníticas com granada e sillimanita (leucossomas)

são deformadas paralelas ao bandamento, sendo dobradas e injetadas concomitantemente ao

longo da superficie axial das dobras. Nota-se muita semelhança destes leucossomas com

as
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rochas do BSA, ern termos de composição rnineralógica e aspectos gerais, sugerindo assirn urna

provável ligação do magmatismo.

Cabe ainda assinalar que, para norte da seção, as rochas do BSA fazem contato com os

granulitos do complexo Juiz de Fora

(ANExo I

e

Il), considerados por inúmeros autores como

embasamento das unidades de rochas metassedimentares que compõem o Complexo Paraíba do

Sul neste segmento do Cinturão (Heilbron et al. 1997).

7.3) PETROGRAFTA DO BATÓLrTO SERR_A DAS ARARAS (BSA) AO LONGO
DA SEÇÃO AREALiTRÊS RIOS (SAT)

São aqui apresentadas as descrições petrográficas de um conjunto de 32 lâminas delgadas

de rochas graníticas do Batólito Serra das Araras (BSA), a partir de amostras coletadas ao longo
da Seção Areal/Três-Rios (SAT), e da seção Sena das Araras (SSA).

O BSA mostra em v¿írias escalas intercalações freqüentes de rochas granílicas

de

granulação média a grossa, por vezes porfiríticas, com biotita e granada, exibindo uma foliação
concordante com o bandamento.

São rochas com estrutura em geral bandada na escala de afloramento a porfirítica e
orientada na escala de amostra de mão. A presença de enclaves (calciossilicáticas, anfibolitos,

granada-biotita gnaisses

e

granada-anfibólio gnaisses) condiciona

o

desenvolvimento mais

acentuado da estrutura bandada.

Estas rochas

eln lâmina delgada

apresentam-se com granulação média

a

grossa

deformação heterogênea nesta escala. A mahiz é inequigranular, de granulação média (entre

I

e

a

3 mm) a raramente fina (< 1 mm), intensamente recristalizada, com poligonização dos grãos de

quartzo e feldspato. os cristais maiores de feldspato e granada alcançam tamanlo de 4 a g mm,
podendo atingir dimensões centimétricas. Algumas lâminas mostram crescimento de minerais

(quartzo) que podem englobar cristais de biotita alinliados segundo a foliação. As dimensões
destes cristais podem superar a dos maiores cristais de porfiroclastos
þlagioclásio e sillimanita).

Este tipo de feição tem sido interpretado como o resultado da recristalização de grãos de quartzo

por lnigração dos limites de grãos, sendo isto característico da deformação em condições de
temperatura (Hobbs et

al.

alta

1976, Passchier e Trouw 1 996).

A proporção relativa entre porf,roclastos e matriz é dificil de ser estimada, em função da
variação da granulação da matriz na mesma lâmina, oconendo domínios com textura seriada e

inequigranular. Mesmo assim, estimou-se uma proporção de porfiroclastos (feldspatos e
granada) ao redor de 25o/o, podendo alcançar até 50o/o.

A

porcentagem de minerais máficos

varia

comumente de 10/o a l5%o, com extremos de 7%o e 20olo. Notam-se variações mais amplas nos
domínios mais deformados.

Estas rochas caracterizam-se como (sillimanita)-(granada)-biotita granitos, de
composição sieno

a

monzogranítica

e

granodiorítica subordinada, contendo muitas vezes

moscovita.

C

Quartzo

O quartzo, perfazendo cerca de 35 a 40o/o dos minerais félsicos, ocorre como cristais
subedrais a anedrais na matriz, poligonizados ou sob a forma de fitas policristalinas (ribbons)
segundo a foliação, Os contatos entre os gtãos são estáveis com ângulo de cerca de 120., ou
então reentraûtes ou lobados, sugerindo nestes casos recristalização com migração de bordas de
gtão. Apresentarn-se também livres de defomação, porém com os grãos ou agregados de quartzo

estirados e com evidências de deformação intracristalina, evidenciadas pela extinção ondulante

dos cristais e pela neoformação de grãos ou pelo desenvolvimento de subgrãos e bandas de

extinção ondulante. Alguns cristais, que exibem evidências de crescimento intenso

e

coalescência de grãos, mostram também evidências de deformação posterior, sugerindo que num

determinado ¡nomento de sua evolução microestrutural a energia disponível era suficientemente

alta para promover

o

crescimento ou recuperação dos grãos, superando assim os processos

deformacionais que tendem

a

recristalizar os grãos e, num momento seguinte, promover

novamente sua deformação. Estes cristais englobam muitas vezes a biotita e feldspato, os quais

se mostram alinhados com a foliação extema. Em algumas lâminas, cristais de quaÍzo com

elevada birefringência podem apresentar um padrão reticulado de subgrãos, com bordas
paralelas e ortogonais ao eixo maior do cristal. Este padrão foi interpretado como "tabuleiro de

xadrez" (Kruhl 1996) (PRANCHA DE FOTOMICROGRAFIAS 2).
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Feldspatos

O feldspato potássico e o plagioclásio (Anrz.ls) perfazem em média respectivamente 25 a

35% dos minerais fèlsicos.

A microclina e o plagioclásio

mahiz, defonnados ou não, poligonizados

ou

ocon:em como cristais subedrais na

alongados

no plano foliação e formando

porfiroclastos (PRANCHA DE FOTOMICRoGRAFIAS 1 e 2). os últimos mostram-se em geral
menos recristalízados do que os primeiros, sendo comum neles recristalização nas bordas,

extinção ondulante, deformação das geminações polissintéticas e fraturamento associado a
difbrentes graus de saussuritização. Os porfiroclastos de microclina são mais intensamente
recristalizados, ocorendo a neoformação mais efetiva de grãos poligonizados nas bordas dos

cristais,

É

comum a presença de agregados lenticulares

e fitas de microclina

totalmente

recristalizada, juntamente com porfiroclastos de plagioclásio relativamente mais preseruados da

deformação.

A biotita ocone inclusa no plagioclásio

sem definição de qualquer padrão de

orientação aparente.

C

Biotita

A biotita ocorre na matiz como cristais subedrais, milirnétricos, orientados na foliação da
rocha ou ainda como cristais agregados dispostos em zonas de sombras de pressão de
porfiroclastos de feldspato e granada, ou ainda como inclusões nestes últimos (PRANCHA DE

FOTOMICROGRAFIAS). Os cristais de biotita têm pleocroísmo marrom claro a casta¡ho
avermelhado. É um dos minerais responsáveis pela orientação lnarcante da foliação, ocorrendo

muitas vezes em níveis de 2 a 3 milímet¡os nas zonas de deformação mais elevada, onde é
comum seguir o contorno do porfiroclastos, conferindo nestas porções uma forma anastomosada
da foliação.

C
A

Granada

granada oco'.'e como porfiroclastos com diâmetro de até 8 mm. Apresenta muitas

vezes proporções tão elevadas (> 5%), que passa a fazer parte do grupo dos minerais essenciais.

ocorre como cristais anedrais a subedrais, arredondados, às vezes fiaturados e desagregados,
alongados no plano de foliação, apresentando mlzão de forma superior 1. os cristais exibem
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contatos nítidos com a matriz, sendo comum inclusões de biotita, qua zo, minerais opacos

e

finos prismas de sillimanita, estes últimos exibindo padrões complexos. As inclusões ocor¡em
alinhadas e se cn¡zam mutuamente, mostrando também padrões curvos no interior de um mestno

cristal.

A foliação interna

é às vezes discordante da foliação extema, sugerindo

um crescimelto

preferencial pré-cinemático em relação ao desenvolvimento desta última (Vernon 1989). Embora
este

tipo de relagão seja predorninante, ocoffe também o desenvolvimento de foliação interna

contínua com a foliação algumas lâminas.

C

Sillimanita

A sillimanita ocorre como cristais euedrais a subedrais, em grãos com tamanho de até 2

mm,

sendo uma fase acessória abundante nas rochas estudadas, podendo atingir proporções

significativas em algumas lâminas

(-

5%). ocorre nos granitos de duas formas principais: como

cristais maiores (porfiroclastos) ou como cristais menores relativamente finos. No primeiro caso

com forma subedral a anedral, com baixa razão de forma

e

intracristalina: extinçâo ondulante, desenvolvimento de subgrãos

e

bordas

evidências de deformação

recristalização incipiente nas

(PRANCIIA DE FOTOMICROGk\FIAS t).
Os cristais têm alta birrefringência, sendo em geral alongados, boudinados, ou, em seções

basais, como agregados granulares romboedrais. Alguns cristais mostram-

se

totalmente

rompidos e fragmentados, situação em que a moscovita secundária ocone associada nas fraturas.

No segundo caso, os cristais são marcadamente distintos dos cristais anteriores, ocorrendo cono
cristais relativamente mais finos, orientados e dispostos em tomo de porfìroclastos deformados e
rotacionados, conferindo nestes locais uma forma anastomosada da foliação.

A sillimanita pode ocomer ainda na matriz, como

agregados prismáticos, policristalinos,

formando feixes de cristais alinhados, alongados ou granulares, de tamanho milimétrico
submiliméhico, seguindo os contomos da foliação.
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Minerais acessórios

Os minerais acessórios comuns são zitcão, apatita, turmalina e minerais opacos. O zircão

possui fonna euedral a subedral e ocorre como inclusões na biotita e granada.
aparece algumas vezes boudinadas, juntamente com os minerais opacos e

3

A

turmal

i¡a

sillimanita,

Minerais secundários

Os minerais secundários comuns são moscovita, clorita e carbonatos,

A formação

destes

minerais se deve à interação de uma fase fluída em níveis esfiuturais mais rasos associada ao
período de exumação tectônica do cinturão.

A moscovita é encontrada como cristais subedrais associados ao feldspato potássico, a
sillimanita (em agregados) (PRANCHA DE FOT0MICROGRAFIAS 1) e a biotita. Neste
últirno caso, ocone como cristais intercrescidos de forma paralela

ou

oblíqua aos planos de

clivagem, ou ainda mimetizando a foliação principal.

A clorita

associa-se a biotita e ocorre nas amostras que exibem maior deformação.

o

carbonato é encontrado localmente como cristais anedrais a subedrais associado à alteragão do

plagioclásio.

7.4) APRESENTAçÃO DOS DADOS TERMOBA.ROMÉTRICOS

Os dados geotermobarométricos obtidos encontram-se relacionados na tabela abaixo (Fig.

7.2 -Tabela). Os resultados são apresentados com valores obtidos tanto para borda quanto para o
núcleo dos cristais. Para obtenção desses valores utilizou-se os programas THERMOCALC
(Powell e Holland 1988) e TWQ (Berman l99l).

As inceftezas envolvidas nos cálculos termobarométricos são apresentadas na última
coluna da tabela, para os cálculos efetuados com o programa THERMOCALC. Nota-se que os

intelalos de variação dos dados são relativarnente amplos, sendo esta situação,
\

/,

t. t n¡,

t

tì

tn

tt

t,

( ;t

a

l

Ì ¡ t

;,

;,1,

.

.\ I I u, t t i;t

t

¡,,

!.\

entretanto,

inerente às mefodologias utilizadas. Contudo, os resultados obtidos mostram-se consister¡l.es
entre si e com os dados disponíveis na literatura.
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Figwa 7.2 * Tabela 2: Dados geotermobaroméhicos obtidos pelos programas Thermocalc
TWQ para as amostras da SAT. Os dados entre parênteses correspondem às condições de T e p
fornecidas pelos dados químicos das bordas dos minerais utilizados, enquanto que os outros
e

resultados correspondem às condições do núcleo. Os erros são mostrados para os cálculos
efetuados com o programa Thermocalc. Ver discussão no texto.

os

cálculos efetuados foram lançados em diagrama p-T simplificado, contendo as
príncipais curvas de reação de anatexia (fig.7.3). Alérn disso, foi adicionada no diagrama a
curva que limita o campo de estabilidade do high quørtz (quartzo hexagonal

-

Kruhl 1996).

Neste diagrama, observa-se uma distribuição coerente das amostras, sugerindo um decréscimo

progressivo da pressão e temperatura. com exceção da amostra 45b, as demais apresentam
sistematicamente o registro de condições de temperatura e pressão mais elevadas no núcleo do
que na borda dos cristais. Este decréscimo, pode ser observado tanto nas amostras individuais
quanto em conjunto.
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AMOSTRAS

0 NM-37
o NM-46
E NM-45A
NM-27

^
Método de Cáleulo

El

I

Thermocalc

rwQ

n - núcleo
b - borda

Figura 7.3 - Gráfico PT mostrando os resultados geotermobaroméÍicos obtidos para o núcleo e borda dos mine¡ais analisados. A legenda mostra as amostras plotadas e o método d€ cálculo utilizado para os resultados correspondentes (rnodificado de Brown 1994). Estabilidade dos polimo¡fos de At2SiO5
(Holdaway l97l); a - solidus granítico satumdo em água; b - rnoscovita + albita + quadzo = fleldspato potássico + aluminosilicato de alu mínio + melt; c - biotita + plagioclásio + aluminossilicato
de âlunúnio + quafzo = cordierita (granada) + fsld5p¿16 potássico + r?er; d - anfibólio+quartzo =
nrel + resíduo; e - estabilidade do åigh-quartz (Klull 1996\.

O resultado incoerente apresentado pela amostra 45b pode ser devido a um desequilíbrio

local ocorrido no sistema químico. Isto poderia ser explicado pela presença local de uma fase
fluída ou enriquecida inicialmente em cálcio ou empobrecicla no fìnal neste elemento. Um dos
aspectos que pode ter contribuído para isto é presença no afloramento de rochas relativamenfe
heterogêneas, contendo mobilizados graníticos intercalados em paragnaisses encaixantes.

com exceção da amostra 37, as demais amosÍas analisadas situam-se em condições

de

temperatura e pressão mais baixas do que a curva de quebra do anfibólio, ou ainda em condições
de temperatula e pressão mais enérgicas do que a curva que limita o solidus granítico saturado
em água (fig.7.3, Tabela - fig.7.2).
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A

distribuição dos dados ao

lo'go do perfil (fig. 7.+) mostra no

espago os varor.es

elevados obtidos para a amosÍ'a 37. Trata-se de uma amostra localizada
no eixo da estrurura
divergente, onde afloram rochas granulíticas, que têm sido consideradas como
uma estrutura
pop-up alçada durante o regime transpressivo (Dayan et al. 1993). os dados
estruturais

aqui

apresentados estão de acordo com esta hipótese.

Ev-Ëh

SAT
Figura 7.4 - variação das condições de p e T sugerida pelos resultados geotermobarométricos
em função da distância do eixo da divergêìcia em leque dJrio paraíba do
sur. os
dados sugerern que rochas equiribradas ã maiores temperaturas e prcssões
ocorrem
no eixo da estrutura, praticamente no mesmo nível quà rochas ,m r"u flan"o.
Irto-sugere um alçamento de rochas profundas nesta região.

7.s)

DrscussÃo Dos DADOS

os resultados aqui obtidos mostram que

a deformação ocorreu em grande parte do tempo

na pfesença de fusões gfaníticas. Nota-se que, durante o caminho no espaço p-T,
ocorre um
aumento da fase sólida e diminuição da fase líquida, devido ao resfriamento
e passagem do
material pelas curvas de reações de quebras dos minerais hidratados (anfibório,

biotita

e

moscovita' em ordem decrescente de temperatura), conforme sugerido pelos
diagramas (fig. 7.3).

Os resultados deste trabalho são consistentes com os dados disponíveis
na literatura para
a região, e que se acham ilust¡ados na fìgura 7.5 (oliveira l9gl, porcher
1997). Nota-se no
diagrama que os dados deste último autor situam-se num espaço p-T
semerhante ao que foi
obtido no pÍesente trabalho. Contudo, o modelo estrutural concebido pelo
rnesmo é diferente,
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pois considera

a

existência de uma tectônica mais antiga, de natureza tangencial, caracterjzada

por empurrões de topo para NW, corn os valores temperatura de 800 a B70o

6,7 Kbat,
715

c

e pressões de

ó

a

e uma tectônica rnais nova, de natureza transcorrente, com valores de temperatura de

a740' C e pressões de 4.5 a 5,2Kbar.

A
dificil

análise destes dados no diagrama P-T (fig. 7.5) mostra que esta divisão tectônica é

de ser sustentada, pois a superposição dos dados no referido diagrama é incompatível

com

o modelo tectônico adotado pelo autor. Esta observação é ainda reforçada pelos resultados
obtidos em duas amostras (37 e 46) analisadas no presente trabalho, e que são provenientes de
zonas transcorrentes, com os valoros de temperatura e pressão situando-se ao redor de 950-85O"
C de 9 Kbar (Tabela- frg.1.2).

E=

I

n

)

I
)

Dados de Oliveira ( l98l ) ut¡l¡zando-se
de diferentes calibraçðes, para graûuliros
da região de Três Rios e Santo Antôrlio de
Pádua;

Dados de Polcher (1997): quadrados vasados;
domínios corn deformação transcorre¡.lte;
quadrados preenchidos: domínios com deformação tangencial

Figura 7 5 - Plota€em no gráfico PT dos dados geotermobarométrícos disponíveis na literatura para a região
estudada. Legenda como na ftgura 7.3. Ver discussão uo texto.
Os resultados aqui obtidos apontam para um caminho P-T de resliiamento próximo ao de

resfriamento isobárico. Este trecho do caminho P-T teria sido precedido de uma descompressão
isotermal, o que é compatível com a conclusão de porcher (1997). No entanto, os dados

1

fu

h

Dt

n l ì.\u

t t

t,

! ; t\t

t t

ì t ;)

i,

h r,\'j I ttt, r,jt, i t t,.\

estruturais e metamórficos aqui discutidos sugereln uma interpretação tectônica distinta, pelas
seguintes razões:

1) Os dados aqui apresentados (estruturais e metamórfìcos) sugerem que o caminho
deformacional foi acompanhado por fusões graníticas sintectônicas, assirn como a deformação
no estado sólido destes granitos, sugerindo resfriamento progressivo compatível com a trajetória

metamórfica identificad a;

2)

Os dados de Porcher (1997)

69.

7

.2, p. 221) estão de acordo com a discussão acima,

tanto para a deformação tangencial, referida como mais antiga, quanto para a deformação
transconente, considerada mais jovem. Entretanto, como obselado no diagrama da figura 7.5,

ambas as deformações localizam-se

no mesmo caminho de resfriamento, sendo portanto

indistinguíveis com base nos parâmetros de pressão e temperatura;

3) A tectôllica caracterizada no presente trabalho, de baixo e alto ângulo, dificilmente
pode ser considerada como o reflexo da tectônica de espessamento colisional, tendo em vista o
caminho metamórfico e deformacional aqui caracterizado;

Frente ao acima exposto, considera-se que, embora a região estivesse ainda em regime de
convergência, isto não implica necessariamente que a mesma estivesse ocoruendo espessâmento
crustal, o qual é função inclusive do balanço entre a taxa de convergência versus taxa de erosão

(Thompson et

al.

1997). Neste sentido, sugere-se que a tectônica sin- a pós, o ápice térmico,

cancterizada no cinfurão Paraibides no Rio de Janeiro, oconeu em condições de decréscimo de
P e T, durante a exumação do segmento aqui estudado.

Os dados de metamorfismo aqui discutidos reforçam a interpretação tectônica com base
nos dados estruturais (cinemáticos) sobre a existência de uma tectônica de extrusão em regime

transpressivo a partir de uma crosta heterogênea parcialmente fundida, os quais teriam sido
conjuntamente os fatores responsáveis pela geração das estruturas caracterizadas no presente
trabalho. Adicionalmente, sugere-se que o componente lateral da extrusão pode ter influenciado

na acomodação de parle da convergência sem a necessidade de um espessamento crustal
significativo, a exemplo do proposto por Avigad et at. (2001). A figura 7.6 mostra a
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interpretação

da trajetória netanól'fica

sugerida pelos dados obtidos, consistente co¡r

deformação durante resfiiamento e exumação.

Figura 7.6 - Trajetória no espaço PT das condições
metamórficas deduzidas a parlir dos dados termobarométricos em núcleo e borda dos minerais analisados. Os dados
são consistentes com evolução durante
decréscimo em T e P. Ver texto para discussão.
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7.6) DrronnançÃo E cRANrrórDEs SrNTEcrôNrcos

Num nível estruturalmente inferior ao das seções investigadas aflora uma zona de
cisalhamento regional que afeta principalmente rochas com protólitos granitóides. Nas zonas em

que

a

deformação

foi

sufrcientemente intensa,

a

estrutura bandada

foi

igualmente bem

desenvolvida. Este aspecto tem levado muitos auto¡es a designar estas rochas como gnaisses e
migmatitos ba¡dados. Nesta estrutura, e subjacente aos granitos tipo-s (sensu chappel e white
1'97

4), o bandamento é definido por bandas graníticas e granodioríticas, estiradas e achatadas, de

granulação variável, que se alternam com bandas mais escuras de granulação fina ricas em
biotita com bandas mais grossas de leucogranitos.

Nas zonas de alta defolnação nota-se o desenvolvimento de uma foliação milonítica
subparalela ao bandamento associada a uma lineação de estiramento e mineral, que exibem

conjuntamente uma trama foftemente orientada, Nesta foliação, ocorre recristal ização de
feldspatos

em zonas de sombra de pressão,

achatamento

e

boudinagem dos minerais,

desenvolvimento de pares de foliações S-C, sugerindo uma forte interação eutre os cristais e

fluxo deformacional dúctil em estado sólido (Blumenfeld e Bouchez 1988).
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Os leucogranitos injetam-se como s¡7ls subparalelos ao plano de foliação (subparalela

planos C nos afloramentos) (PRANCHA 5

-

aos

P5a) ou como diques oblíquos a esta foliação e

associados com bandas de cisalhamento. Esta foliação apresenta características microestruturais

e

mesoscópicas de deformação

no estado sólido. Alguns

destes corpos, dependendo da

orientação e regime de deformação, são às vezes dobrados ou boudinados.

os diques, embora

possam exibir diferentes graus de deformação em estado sólido, não mostram mudanças
significativas de orientação, sugerindo assim colocação em condições sintectônicas (Paterson el

al. 1989). O contato, com

os granitóides encaixantes (biotita-granitos e granodioritos ocorrem

base da seção, com granitos com glanada e sillimanita predominando em direção ao topo)

na

variarn

de retilíneos a btusoos, lobados e difusos. Esfas relações sugerem a existência de intrusões
sinplutônicas. Tais cotpos, são compatíveis com uma colocação em condições muito plásticas
em relação às rochas encaixantes, sugerindo assim uma pequena diferença de viscosidade entre
eles, fazendo supor que esta colocação se deu ainda no estágio magmático. Neste sentido, parece

ter havido uma história conjunta de resffiamento contínuo entre os corpos sintectônicos e suas
respectivas encaixantes. Estas relações sugerem também que uma parcela da deformação dúctil
de alta temperatura registrada nos granitóides da região investigada ocorreu na presença de

melt

granítico. Nestas condições, toma-se muito dificil quantificar a deformação total sofrida pelos
granitóides, pois boa parte desta deformação teria sido perdida ainda na fase líquida das fusões
graníticas (Vigneresse et al. 1996).

Para

o topo das seções predominam

amplamente granitos tipo-S com granada e

sillimanita e metassedimentos migmatíticos (cunha et al.2000). Nos granitos, o regisho de uma

trama magmático

foi

fortemente obliterado pela deformação

no estado sólido de

alta

temperatura. Nas zonas de alta defonnação houve a geragão de um bandamento gnáissico, que

foi acompanhado pela recristalização
achatamento

d.e feldspatos,

sillimanita e qùartzo, juntamente com fo¡te

de xenólitos de rochas calciossilicáticas. Como conseqüência, as

eshuturas

magmáticas são dificilmente observadas nestes granitos. Contudo, são encontradas evidências
mesoscópicas de um estágio magmático com deformação em condições de alta temperatura,
sugeridas tanto pela preservação de cristais centimétricos de feldspatos euedrais em rochas muito

deformadas e laminadas quanto pelas relações reológicas entïe os diques de leucogranitos e os

granitos encaixantes, ou ainda pela presença abundante de enclaves metassedimentares com
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orientação aleatóriâ, juntamente

com

as denrais relações descritas na literatu¡a para

o BSA

(Barbosa e Sad 1983 a).

Os granitos miloníticos apresentam um bandanento fino fortemente desenvolvido, com
aspecto laminado, onde coexistem cristais de feldspatos euedrais. Estas feições são compatíveis

com a presença de uma matriz sendo deformada em condições de fluxo extlemamente plástico.
Nestas condições, a tnattiz é tncapaz de transmitir o s/ress efetivo para a inclusão rígida. Além
disso, os cristais são capazes de rotacionar livremente, sem que haja qualquer impedimento da

mahiz (PRANCHA 5

- P5d). Estes cristais apresentam evidências

denotado pela deflexão da foliação extema,

cinemático de cristais. Esta situação

é

de rotação rígida, confonne

o que é incompatível com o crescimento pós-

consistente com deformação na presença de melt

(Blumenfeld e Bouchez 1988, Paterson et al. 1989). Diques de leucogranitos mostram contalos
lobados e difusos, sugerindo novamente um baixo contraste de viscosidade com a encaixante

(Fernandez

e

Guasquet 1 994) (PRANCHA

5

-

P5b). Alguns destes diques mosham-se

boudinados e fraturados, e exibem fluxo do granito encaixante para as zonas de alívio de pressão,

ou então apófises da intrusão deformada para a encaixante (PRANCHA 3

*

p3a, e). os diques

tardios mostram contatos abruptos e xenólitos angulosos de granitos encaixantes, sendo muitas
vezes controlados por superficies de empurrões dúcteis-rupteis.

Na SSA, as estmturas indicativas do sentido de cisalhamento (superfícies S-C-C')
mostram íntima relação com corpos tabulares de leucogranitos (PRANCHA 5

3

-

P3a, b, c, d,

f; PRANCHA 4 -

-

p5a; PRANCHA

P4e). Os granitóides encaixantes apresentam uma trama

estruhrral de alta temperatura com cinemática de topo para SSW. Esta estrutura foi responsável
pelo desenvolvimento de uma foliação de baixo e médio ângulo associada com uma lineação de
estiramento mineral. Este movimento é aqui interpretado como tendo ocorrido na presença de
magmas, contemporâneo à colocação do BSA, /?zão pela qual considera-se que a implantação

desta trama nos granitos se deu sob as mesmas condições de temperatura.

As

eshuturas

indicativas do sentido de cisalhamento foram descritas em planos subparalelos à seção XZ do

elipsóide de deformação

finita, com a simetria do fluxo podendo

ser interpretada como

monoclínica (Robin e cruden 1994, Passchier 1998). Nesta situação, e para observação segundo
planos horizontais, os indicadores cinemáticos sugerem movimentos gom componente sinistral.
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Os dados discutidos acima são compatíveis com uma deformação de alta temperatura
ocoffida eln um regime deformacional contemporâneo com uma fusão parcial extensiva da
crosta neste segmento do cinturão, e distinta do proposto regionalmenle para o CP nesta região.

7.7) CONSTDDRAÇÕES FTNATS

As condições de temperatura e pressão obtidas neste trabalho situam-se - pelo menos para
o núcleo dos minerais analisados

- no câmpo à direita do espaço pr

das principais reações de

anatexia em rochas metapelíticas, mosh'ando neste diagrama um caminho

p-T de retorno com

tesfriarnento progressivo, porém denho de um intervalo de temperatura e pressão compatível
com a fusão parcial. Estas condíções são interpretadas como as condições vigentes nesta região
durante grande parte

da deformação

em regime de cisalhamento dúctil.

Concordantemente, as condições de PT obtidas para a borda dos minerais, embora ainda
mais drásticas que a curva do solidus dos granitos saturados em água, registram também um

padrão de resfriamento consistente, devendo refleth da mesma forma as condições de
deformação de alta temperatura superposta. considerando que um pacote de rochas sujeito à
anatexia apresenta comportamento heterogêneo durante à deformação, é razoâvel supor que
esta deformação passa a ser acomodada também de forma heterogênea, de acordo com a

reologia

dos domínios defonnados. Assim, nesta situação, a deformação em estado sólido poderia
coexistir com domínios onde o fluxo magmático seria mais importante.

considerando o exposto acima, juntamente com as relações de campo, e as variações de p

e T devidas aos erros envolvidos nas determinações geotermobarométricas, conclui-se que

a

foi contemporânea a anatexia crustal, em condições de p e T compatíveis com

a

deformação

coexistência de fases líquidas (fusões graníticas) e sólidas durante todo o

intelalo de tempo que

ocorreu a deformação de alta temperatura das rochas graníticas.

Adicionalmente, ao padrão de temperatura e pressão obtido para o núcleo e borda dos
minerais, juntamente com a implantação de uma trama em estado sólido nos granitos, sugere
também que os regimes tectônicos discutidos neste trabalho atuaram durante

o resfriamento

progressivo da crosta nesta região, tendo acompanhado toda a fase de exumação tectônica do
segmento do cinturão estudado.
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Os resultados deste trabalho são consistentes com os dados disponíveis na literatura,

e

que se acham ilustrados na figura 7.5 (Oliveira 1981, Porcher 1997). Nota-se no diagrama que os

dados deste último autor situam-se num espaço P-T semelhante ao que foi obtido no presente

trabalho. Contudo,

o modelo estrutural

concebido pelo mesmo é diferente, pois considera a

existência de uma tectônica mais antiga, de natureza tangencial e atribuida à espessamento
crustal, caracterizada por empunões de topo para NW. Os resultados obtidos neste trabalho,
assim como os dados de campo e geotermobarométricos disponíveis, são compatíveis como uma

tectônica interligada, a despeito das relações geométricas descritas. Esta tectônica seria associada
à exumação do cinturão, não estando,

A

portanto, associada ao espessamento crustal.

análise dos dados no diagrama P-T (fig. 7.3) e de campo mostra que, a divisão

geométrica proposta por Porcher (1997), é: dificil de ser sustentada, pois a superposição dos

dados no referido diagrama, assim como

o

trecho do caminho de evolução metamórfica

interpretado para as rochas (Porcher op.cit., pg.227) é incompatível com o modelo tectônico
adotado pelo autor. Esta observação é ainda reforçada pelos resultados obtidos em duas amostras

Q7

e

aQ analisadas no presente trabalho,

e que são provenientes de zonas transcoîrentes, com os

valores de temperatura e pressão situando-se ao redor de 950

- 800" C de 9-8 Kbar (frg.72-

Tabela2).

Finalmente, cabe ressaltar que, no presente trabalho, utilizou-se a mesma fórmula de

calculo utilizada por Porcher (1997) (Thermocalc), com os resultados sendo no geral muito
similares. Os cálculos efetuados com outro programa (TWQ) forneceu valores relativamente
mais baixos do que o Thermocalc. Deste modo, embora passam haver restrições em termos dos

valores absolutos calculados (valores relativamente elevados para

o

Thermocalc), as relações

entre eles não altera globalmente as interpretações do presente trabalho.
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8.I) SUPERPosIçÃo GEoMÉTRICA

E ARTICULAÇÃo

CINDmiTIcA

Os dados estruturais das seções estudadas indicam uma relação de supetposição geoméhica
das estruturas de alto ângulo sobre as estruturas de baixo ângulo (subhorizontais).

A foliação de

baixo ângulo é dobrada por estruturas com eixos subparalelos a lineaçäo de estiramento

e

rnineral e por zonas de cisalhamento subverticais transpressivas.

Os dados de campo e microestruturais sugerem a existência de um fluxo dúctil precoce na
presença de magmas graníticos. Este fluxo foi contemporâneo com a colocação de granitos

tipo-

s

e biotita granitos, e foi responsável pela deformação em estado sólido destas rochas, em

condições de alta temperatura.

Os dados cinemáticos e microestruturais sugerem ainda que esta deformação dúctil ocor¡eu
em planos de

fluxo com lineação de estilamento oblíqua ou subparalela ao Cinturão paraibides

(cP), em condições de temperatura inicialmente superiores a 500-550.

c,

sendo estes valores

próximos da curva do solidus para granitos crustais.

Nas porções internas da seção Areal-Três Rios (SAT), as zonas de cisalhamento ¿e baixo
ângulo associadas com uma lineação grossa de sillimanita podem ser interpretadas como
estruturas ativas durante a fusão parcial extensiva da crosta continental nesta região, com
as
mesmas tendo sido acompanhadas pela colocação de corpos graníticos. Como estas estruturas

deformam em estado sólido corpos tabulares injetados concordantemente ao plano de
cisalhamento, considera-se que os movimentos associados a elas tenham sido contemporâneos
aos processos de cristalização/recristalização dos granitos.

)t
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Estas zonas de cisalhamento uão-coaxiais de baixo ângulo são interpletadas como zonas de

decollement com movimento direcional e oblfquo, que ocofl:em em nível de crosta média a

inferior, região onde o movimento é facilitado por intenso amolecimento promovido pelos
processos de anatexia crustal, segregação e colocação de granitóides. Estruturas tardias, ainda

ern

condições metamórhcas de fiícies anfibolito, deformam estruturas mais precoces e promovem o
encurtamento transversal ao CP em alto ângulo com a foliaçâo subhorizontal.

A presença de leucogranitos dobrados, associada à presença de corpos composicionalmente
similares colocados segundo a superficie axial das dobras, sugere que esta deformação foi
contemporânea ao magrnatismo granítico. Nota-se a presença de dobras com eixos paralelos à
direção de máxima extensão associadas a empurrões dúcteis e dúcteis/rúpteis com vergência de

topo para SE e a zonas transpressivas dextrais subverticais. Estas estruturas são interpretadas
como o resultado de um encurtâmento perpendicular ao CP, de uma foliação subhorizontal ou
subvertical. Neste modelo, as foliações mais precoces seriam progressivamente rotacionadas e
achatadas pelo encurtamento subseqüente, gerando teotonitos S. Os dados estruturais sugerem

que os componentes de encurtamento SE-NW e rotacional dextral - em planos subverticais de
direção NE

-,

tornam-se mais importante nos estágios finais da evolução estrutural.

A superposição geométrica discutida, entretanto, ocorre em condições

de alta temperatura,

com ambos os grupos de estruturas deformando rochas graníticas em condições metamórficas
compatíveis com a fäcies anfibolito. As dobras paralelas à direção de extensão apresentam
caracterlsticas geométricas compatíveis com um regime deformacional de alta ductilidade. Esta
deformação promove uma forte amplificação vertical paralela a superfície axial destas estruturas,
favotecendo assim a migração de material dos flancos para a charneira das dobras. Este processo

pode ser interpletado como

o

resultado da amplificação cinemática (smith 1975, James e

Watkinson 1994), principalmente se for considerado, neste momento da evolução estrutural, a
possibilidade do eixo vertical da deformação representar também um eixo de estiramento. Esta
situação pode ser restrita

à

banda granítica, sugerindo assim um controle reológico na

amplificação das mesmas.

Se for coreta a interpretação acima, haveria necessidade de uma modificação dos eixos
intermediário e mínimo dos elipsóides de deformação finita, quando da mudança de movimento

dos planos de cisalhamento subhorizontais para subverticais. Esta mudança poderia ser

IrtittItrçì', t i¡t,

t¡ittL¡t L

'l(t;'q;,.,t tt, l.ttnt.ìt,, 128

desvinculada cinematicamente, com

a.s

estruturas mais antigas sendo superpostas pelas estruhrras

mais novas.

Apesar da consistência geométrica do modelo eshr¡tural acima, os dados cinemáticos e as
condições reológicas caracterizadas para a deformação das estruturas apontam para um outro
modelo de evolução estrutural, cuja avaliação mais definitiva fica na dependência da geração de
novos dados geocronológicos de maior valor interpretativo.

Neste modelo, considera-se que as intrusões lit-parJit de leucogranitos na foliação
subhotizontal são deformadas em estado sólido pela atividade desta foliação e depois dobrados
por estruturas que controlam também a colocação de granitos de composição similar, pouco

mais

jovens. Estas eshuturas acham-se vinculadas temporalmente aos regimes tectônicos
catacteÅzados neste trabalho. Como os dados aqui apresentados são consistentes com uma
mudança no estilo das estruturas com o tempo, a discussão que se segue é vâlida somente para
um período de tempo hipoteticamente considerado, onde tais mudanças ocorreriam gradualmente

com a evolução mecânica da crosta e com as boundary condítions envolvidas (vet Dewey
et al.
19e8).

No modelo de articulação cinemática proposto, considera-se a coexistência temporal entre
o encurtamento transversal às zonas de cisalhamento de baixo ângulo - causada por dobras
paralelas à direção de extensão

ouhora

- e as zonas de cisalhamento

transpressivas subverticais, como

já proposto. Estas estruturas, presentes nos flancos de dobras

esti¡adas e rompidas,

seriam associadas ao encurtamento transversal coevo com escape lateral, paralelo ao estiramento

principal e ao eixo destas dobras, juntamente com um estiramento subsidiário na vertical, que
seria progressivamente mais importante no tempo. Com o progresso do encurtamento haveria
a

formação de clivagem plano-axial nas estruturas dobradas (frg.
considerado, as dobras seriam concomitantes com o cisalharnento

g.l). Deste modo, no período
para sw, porém em condições

de alta temperatura na SAT.

Além disso, o amolecimento da crosta, associado com o aumento da taxa de deformação
longitudinal do orógeno, em resposta à colocação de sheets de granitos, poderia favorecer
a
extrusão lateral, acomodada nas porções mais superiores da sAT por zonas de cisalhamento
de
baixo ângulo, concomitantes com a contração perpendicular ao cinturão, o que explicaria
o
padrão geral oblíquo das lineações como resposta à acomodação destes componentes.

4
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Lineação de estiramento com indicação do senticlo de
caimento
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Componente de encutamento
Foliação plano-axial

Figma 8,1- Cartoon ilustrando,
_simplificadamente, a mudança entre os eixos principais da deformação
(Y e Z), durante variação gradual em estilo tectôáico das estruturai que àcomodariam
o cisalhamento dúctil paralelo ao CP, na porção superior da SAL Em A, o cisalhamento é
acomodado em planos de baixo ângulo com-simetria iugerindo vetor de roíação sub-perpendicular
ao
CP; em B, o acúmulo do encurtamento devidoã convergência seria ãcomodãdo principalmente por dobras, com a exttusão lateral sendo ainda permitìda para baixos valores
finitos de encurtamento; em C, domínios fortemente encurtados seriam mecanicamente mais favoráveis
ao
movimento ao longo de planos de alto ângulo, com eixo Y subvertical. Embora as relações
geométricas indiquem uma articulação temporal, deve ser também considerado
a articulação
entre as estluturas descritas no espaço orogênico. ver discussão no texto.
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Assim, os plauos de cisalhamento subhorizontais poderiarn estar ainda ativos durante
o
encuftamento regional e a geração de dobras com eixos subparalelos à direção de movimento,
num modelo de articulação semelhante ao p¡oposto por chauvet e Sénane (199+) (fig. g.1).
trsta
articulação, entretanto, seria possível somente para valores finitos relativamente baixos

de

encurtamento transversal, pois, para valores altos, oconeria a rotação progressiva do flancos

das

dobras pelo decréscirno do ângulo interflancos, juntamente com um aumento na importância

mecânica

da anisotropia plano-axial, favorecendo assim a

movimentação

transcorente/transpressiva nestes planos de mergulhos íngremes (frg. g.1).

No nível estrutural e situação tectônica considerados, onde as paredes da zona de
cisalhamento convergem entre si, ocolle uma diminuição considerável na área da zona
de
cisalhamento se a deformação for considerada a volume constante, com o cisalhamento de baixo
ângulo subparal elo ao trend orogênico podendo ser intelpretado, neste momento, como

um

movimento transitório, acomodado por estruturas que refletiriam os regimes tectônicos e eixos
cinemáticos ligados à causa destes movirneutos, e não necessariamente ao seu campo
de
movimento extemo.

No caso estudado, este regime tectônico seria favorecido pelo amolecimento e aumento na
taxa de deformação induzido pela intrusão/fusão parcial. O aumento progressivo de fundidos
graníticos atinge um valor crítico no caminho sólido-+líquido, com uma quantidade
expressiva
de 'líquidos' graníticos passando a fazer parie da porção crustal considera da (yigneresse
et aL
1ee6).

8,2) ctsn lrurvrnNTo RDvERso E crNDI\[íTIcA DE ExrRUsÃo

Modelos cinemáticos usados para explìcar o movimento de lascas crustais em ambientes
tectônicos relacionados com convergência oblíqua têm sido desenvolvìdos a partir
da análise de
dados geofÏsicos, estruturais e geométricos em zonas de
þrearc (Fitch l972,Beck 19g3, Jarrard

1986) Estes modelos foram desenvolvidos para explicar componentes de movimento de
fragmentos crustais rígidos sob urn campo de velocidade externa oblíquo. Em algumas
situações,
admite-se a existência de deformação interna e estiramento destes fragmentos (Kimura
19g6,

McCaffrey l99l).
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Diversos autores sugerem que

o

canlpo de velocidade aplicado sofre parlição

erl

componentes paralelos e ortogonais a zona deformada, sendo este quadro compatlvel com
as
previsões teóricas da paftição da deformação em ambientes transpressivos (Jackson 1992,
Teyssier et

al. 1995). Deste modo, mesmo que haja uma intensa

deformação

dúctil jnterna no

orógeno, uma simples análise cinemática baseada em modelos geornétricos pode fornecer
importantes elementos para o entendimento da arliculação cinemáfica entre lascas crustais que se
movem lateralmente em um orógeno.

com

base nos modelos acima expostos

Franciscana como um referencial estacionário

e

a placa são
(fig. 8.2) e uma direção de convergência E-w
assumindo como premissas

(wemick et ø1. 1981, Hasui ¿¡ al. 1990) pa¡a o segmento do cp estudado- no período tectônico
considerado -, a cinemática de articulação deste seguimento é dextral entre a placa estacionária e
o componente para SW, sendo este quadt'o consistente com o sentido de movimento deduzido
para a zona de cisalhamento do
da deformação (Dayan e

rio Paraíba do Sul, pelo menos para os incrementos mais tardios

Keller I 989).

Os modelos cinemáticos disponíveis sugerem partição do campo de velocidade extemo em
dois componentes: um longitudinal, responsável pela translação do fragmento crustal paralelo
à

margem

e no

sentido da obliqüidade da convergência,

subducção ou a convergência (Beck 1991,

e outro, ortogonal, relacionado

Mccaffrey l99z). A figura

duas dimensões da situação investigada, onde

g.2 mostra um modelo

a

em

v é a velocidade de convergência, formando urn

ângulo $ com a nonnal ao detachment e as zonas de transcorrências subparalelas à borda da
placa. Em sistemas, onde a velocidade é partida idealmente, e sem que haja impedimento
ao
movimento longitudinal, o fragmento se move paralelo à margem da placa com uma velocidade
máxima, onde v¡= v. sen $, igual ao componente longitudinal de convergência (Beck l99r). Na
mesma situação, o componente de subducção é igual a vs= v. cos
$. Entretanto, se a partição é
incompleta, o ângulo (r entre a normal ao detachment e a direção de máximo encurtamento

instantâneo varia de

0"

(sistemas perfeitamente parlidos), a

$" (que é o próprio ângulo da

convergência) (em sistemas não partidos), onde o movimento ocoffe em zonas oblíquas com
direção paralela a velocidade de convergência

(v) (Mccaffre

y

1992). Assim,

v¡ é um valor

máximo, variando de acordo corn o grau de partição do movimento (DeMetz lg92).
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Figura 8.2- Boundary conditions consideradas para a análise cinemática bidimensional de
lascas crustais que se movem pararelamente à zona deformada (selecionadas
apartir de dados disponíveis na literatura e de dados coletados neste trabalho).
Notar que o cisalhamento reverso no contato sul seria somente possíver com
um incremento adicional na taxa de deformação longitudinal, em um quadro
que poderia ser considerado instável. pe- placa estacìonária. ver discuisão no
texto.

Neste sistema sirnplificado, o movimento relativo entre o fragmento crustal animado
ea
placa estacionária é sempre consistente com o componente de translação imposto
a este
fiagmento pela 1rânspressão.

Da mesma forma, quando a partição é incompreta, o mesmo sentido de movimento deve
ser
esperado no contato entre o fragmento e a placa que se nrove longitudinalmente.
Neste contato, o
cisalhamento reverso toma-se possível somente se houver um incremento na taxa de

defolnação
longitudinal. Vários fatores contribuem para que isto ocorra, como mudanças hansitórias
nas
propriedades reológicas de uma crosta sujeita a deformação (Sonder e England
19g9), resultante
da intrusão de magmas ou da fusão parcial da crosta (Hollister e Crawford
1986,

I{ollister

1993,

Grujic e Mancktelow 1994, vigneress e et at. 1996), ou amolecimento e partição induzida por
defo'rnação (Hippertt e Thover 1999) e estirarnento heterogêneo contemporâneo

com
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encufiamento

e

defonnação não-coaxial (Means 1989,

irregularidades nas margens, escape-lateral (Tapponier et

l99l). Numa escala maior,

al. l982,Avé Lallement e Guth 199o,

Vouchez e Nicolas 1991, Fossen
continental espessada

e Tikoff 1998) e instabilidades gravitacionais da crosta
(Molnar e Lyon-caen 1988, England e Houseman 1989), poderiarn

também causar grandes deslocamentos paralelos ao cinturão, que poderiarn se articular da forma
discutida acima.

Na área estudada, considera-se que mudanças reológicas transitórias - devido à presença de

melt granitico-, o estiramento heterogêneo do material amolecido e a convergência de placas
poderiam ter exercido um controle efetivo na instalação do cisalhamento reverso observado neste
tteoho do CP. Estes fatores, conjuntamente, teriam sido responsáveis pela extrusão tectônica de

um segmento da crosta continental parcialmente fundida. Em uma escala maior, a extrusão
tectônica poderia estar associada à terminação sul do Cráton do São Francisco de acordo corn a

proposição de Vauchez et al.(1994). segundo estes autores, a situação tectônica gerada pela
terminação de

un

índenter rígido e frio na época considerada, e sob convergência

E-w, poderia

responder pela exhusão tectônica para s'vv de uma crosta quente do segmento em questão.

A cinemática em condições de alta temperatura

das estruturas associadas ao cisalharnento

dúctil para SSW não é facilmente correlacionada com o regime transpressional dextral proposto
para o cP nesta região (Machado e Endo 1993 a, Ebert e Hasui 1998), principalmente num

quadro de deformagão homogênea
sanderson

&

e

com boundary conditions, conforme proposto por
Marchini (1984). Assim, os movimentos oblíquos nesta porção da estrutura

divergente apresentam componentes longitudinais consistentes com uma articulação sinistral,
considerando modelos monoclínicos de simetria do fluxo. Além disso, a presença de uma zona
de cisalhamento na base dos granitos tipo-S como descontinuidade reológica de prirneira ordem,
neste trecho do CP, mostra evidências de superposição de movimentos.

Um aspecto importante nesta discussão é evidência de movimentação dúctil dexhalnormal, associada a uma lineação de estiramento e mineral com direção geral NNE (Trouw
1995, Almeida 2000). Soma-se a isto a caracterização no presente trabalho de esfiuturas corn

idêntica lineação desenvolvidas em condições dúcteis, porém com componente rotacional do
fluxo no sentido oposto, ou seja, para SSW. As estruturas discutidas são dificilmente explicadas
apenas com utn modelo de cisalhamento simples para SSW, ou por uma cinemática associada às

zonas inversas para SSE-SE, com transpressão dextral. Neste sentido, consictera-se que estas
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estruturas foram geradas num quadr<l cinenrático associado com uma extrusão
tectônica do
foonvall em ambiente transpressivo. os dados estruturais e de campo sugerem que a extensão
dúctil para NNE foi penecontemporânea) com tendência à atividade pouco mais tardia
do que o
cisalhamento para ssw (PRANCH 3), mas ainda na presença de magrnatismo
granítico
responsável pela formação de leucogranitos e pegmatitos (com berilo).
Estas relações sugerern
defo'r-ração no estado sólido em alta temperatura de granitos tipo-s,
sob condições de
cisalhamento dúctil, associado a uma tectônica distensiva nos estágios tardios (fig.g.3).

Pelo exposto, considera-se que o movimento extensional na aba sul da
estrutura divergente

foi concomitante com um incremento no strain hardening durante o resfriamento progressivo
da
pilha parcialmente fundida situada acima. Este rnaterial parcialmente fundido
era capaz de sofrer
exhusão lateral e vertical (movimento obliquo) de forma mais efetiva, gerando
no início
empunões sinistrais resultantes do componente de cisalhamento puro no
nível estrut4ral
considerado,

o

incremento no strain hardening mudaria o balanço geral das velocidades instantâneas
impostas aos diferentes domínio reológicos, resultando com isto a inversão
do sentido de
cisalhamento na estruhlra, e, consequentemente, a implantação da tectônica
extensio'al (fig.

8.3)' como resultado, são geradas eshuturas finitas com geometria .,triangular,, em perfil
(Royden & Burchfiel 1985, Harz et at. 200r), com a estrutura
extensional sendo ligada
cinematicatnente aos estágios tardios dos movimentos com empurrões
oblíquos contemporâneos
à colocação de diques de leucogranitos. Este processo é análogo
ao da instalação de estruturas
como bandas de cisalhamento conjugadas, cuja imprantação pode ser considerada
corlo
essencial na acomodação da tectônica de exhusão (Jones et at.
1997).

Na base das seções estudadas, o amplo desenvolvimento de bandas de

cisarhamento

sintéticas e antitéticas pode ser interpretado cinematicamente como
o resultado da tectônica de
extrusão, co'espondendo em escara menor a estruturas anárogas (frg.
s.3). Neste modero,
fragmentos crustais seriam extrudidos obliquamente para SSW, durante
o encurtamento regional
e o movimento paralelo ao orógeno.
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A

expressão estrutural da cinelnática da extrusão no nível estrutural considerado, seria

distinta daquela em níveis estruturais superiores, onde a extrusão lateral é acompanhada por

cortejo de estrutulas que acomodam

a

um

extensão lateral, ortogonal ao componente de

encufiamento (Phrlip et al. 1989, Ratschbacher et al. 1991 a e b, Mancktelow 1992). Isto poderia
ser atribuído à capacidade de

fluir da crosta inferior a média (Bird 1991), principalmente sob

ceÉas circunstâncias favoráveis.

Lyberis e Mamby (1999) sugerem que a cinemática de extrusã.o

em níveis estruturais profundos, seria caracterizada por estiramento dúctil horizontal subparalelo

ao cinturão, e afinamento vertical restritos a domínios separados por zonas de cisalhamento
transcorrentes com sentido de rotação uniforme (domínios onde predominaria cisalhamento

simples). Os dados discutidos neste trabalho sugeren que, adicionalmente, poderia tambérn

ocorrer inversões

no sentido de rotação do fluxo

nestas condições, assim como outtas

complicagões relacionadas à evolução da reologia crustal durante a deformação.
8.3) CORRELAÇÃO E ARTTCULAÇÃO COM A ESTRUTURA REGTONAL
O caminho deformacional que conduziu à estruturação finita do CP, na região em foco, tem
sido objeto de discussões por pafte de v¿á¡ios autores. A geometria da estruturação do cinturão na

região foi definida por Lamêgo (1948), sendo confirmada em trabalhos posteriores por Rosier
(1957) e libert (1968), com este último caracterizando pela primeira vez a disposição em leque
regional das foliações: na aba norte, com uma foliação milonítica de mergulho baixo a moderado
para SE; na porção central, esta foliação milonítica é subverlical; na aba sul, ela tem mergulho
moderado a alto para NW, cÕm esta porção da estrutura tendo menor expressão regional do que a
aba norte.

Esta geometria regional tem sido entendida de duas maneiras principais:

O - Com base na superposição de movimentos, com empurrões dúcteis mais antigos de topo para

NW, como proposto por Rosier (1957) e Ebert (1968), sendo responsáveis pela estruturação
compartirnentação regional do CP na região (Heilbron et

al, l99l).

e

Estas estruturas de baixo

ângulo são superpostas por transcomências discretas e tardias associadas a dobras da foliação
com superficies axiais empinadas e eixos subhorizontais (Heilbron et al, 1995).Neste modelo, a

estrutura divergente representa uma megadobra regional tardia, que deforma todos os
compartimentos regionais delimitados por zonas de empunão profundas, conformando dupLexes
crustais e eshuturas regionais do tipo klippe (ver lìeilbron 1993, Heilblon et

al. 1999). cabe
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ajnda salientat'que, no rnodelo tectônico considerado, os empurrões seriam resultantes cle duas
fases de deformação regionais (D1
associadas, à fase

e D2), enquanto as transcorrências dextrais e estruturas

D: tardia. Este modelo estrutural é análogo ao modelo proposto por Trouw el

al. (1986) para a evolução tectônica dos terrenos no sul do estado de Minas Gerais;

I

- Com

base na evolução estrutrral em regime transpressional dextral, a estrutura divergente

representa uma estrutura-em-flôr positiva regional (Machado e Endo 1993 a). Neste

modelo,

a

artìculação das estruturas de baixo e alto ângulo é explicada pela evolução estrutural num
sistema transpressivo, e não somente pela superposição geométrica simples de estruturas. Este

modelo representa uma regionalização das conclusões de Dayan e Keller (1989), Dayan et at.

(1993) e Ebert et al. (1991), que consideram como transpressiva a deformação na zona de
cisalhamento do rio Paralba do Sul. Neste ponto, cabe ainda salientar a descrição feita por
Machado (1983) sobre a inversão tectônica de vergência das dobras na aba sul da estrutura, onde

diversos autores têm considerado para o CP a exístência de uma colisão oblíqua. Este tipo de

modelo implica necessariamente na existência de um regime transpressional na evolução do
orógeno.

Os dados

estruturais descritos

no

presente trabalho encontram dificuldades de

compatibilizarem-se em termos geométricos

e

cinemáticos corn

os

modelos tectônicos

disponíveis para a região.

Antes de discutir a articulação cinemática do segmento estudado, será fomecido ao leitor
uma descrição potmenorizada do comportamento regional da lineação em toda a estrutura
divergente com base nos dados disponíveis na literatura e obtidos no presente trabalho.

Os dados de lineações de estiramento e mineral na aba nofte da est¡utura mosh.am
orientação preferencial em tomo de ENE e ESE, medidos em foliações miloníticas com direção
geral NE (Heilbron 1993, Almeida 2000), sendo associadas à cinemática de empunões oblíquos
dextrais nesta região (fig. 8.4).
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A figura 8.4 mostra duas seções regionais englobando a aba nofte

da estrutura,

ilnstrando o

comportamento da atitude do par foliação/lineação, nesta pofção da estrutura. Ocorrem tamb ém
neste domínio lineações oom caimento para SW, associadas

movimento de topo para NE (Dehler

e Silva

a

indicadores cinemáticos

com

1998, Almeida 2000). São estrutr¡ras pouco

penetrativas e relativamente discretas. Os dados de lineações obtidos na aba sul são concordantes
com os dados disponíveis na literatura (Trouw 1995 e Almeid,a op, cit).

Trouw (op.cit.) considera a distribuição das lineações e cinemática observadas em ambos
os domínios da divergência estrutural como inconsistentes com a previsão teórica do modelo
transpressional apresentado por Robin e Cruden (1994), favorecendo com isso a interpretação de
supetposição de estruturas para explicar esta divergência.

Conhrdo,

a

discussão apresentada neste trabalho sugere, alternativamente, outrâ

intelpretação cinemática,

a qual se mostra mais plausível com os

dados aqui

levantados

e

disponíveis na literatura. Neste sentido, considera-se que o caráter heterogêneo da deformaçâo na

região estudada, juntamente com a forte dependência da orientação e geometria da deformação

finita e das boundary conditions assumidas para o regime transpressional (Dias e Ribeiro 1994,
Jones

¿l al. 1997) poderiam explicar padrões de orientações distintos

daqueles previstos

teoricamente em modelos simples.

Geometricatnente, a correlação entre as estruturas de ambos os flancos da divergência é

também problemática. Almeida (2000) propôs, seguindo a sugestão de Heilbron et al. (1991),
que o quaclro cinemático

hnito da aba sul seria resultado de dobramento tardio ou rasgamento de

empurrões mais antigos, corn vergência de topo para NW, por estruturas mais novas. Esta

conclusão

é

inconsistente com

a cinemática de topo para SSw, caracterizada no

presente

trabalho. Outra feição ainda não convenientemente explicada por este modelo geométrico é a
diferença na atitude da lineação de estiramento em ambos os flancos da estrutura, às vezes
superior a 90o. Assim, embora haja carência de dados geocronológicos na região, o modelo ora
apresentado é uma altemativa para explicar as inconsistências apontadas. Além disso, o modelo
está de acordo com observações anteriores de que pelo menos alguns domínios com foliações de

baixo ângulo no cP não mostram estiramento transversal ao cinturão, mas sim oblíquos ou
paralelos (Machado e Endo 1993 a, Ebert e l-Iasui 1998). Estas foliações de baixo ângulo
mostram-se também deformadas pela tectônica transcorrente/transpressiva. Este fato reflete
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o que não se constitui em argumento seg{Jro

apenas unla relação de supelposição geométfica,

para concluir sobre o contexto de evolução cinemática e tectônica da região considerada.

Outro aspecto relevante na discussão da evolução tectônica da região é a idade das zonas
de cisalhamento de alto ângulo, Os dados geocronológicos disponíveis para este segmento,
apesar de ainda escassos, apontam idades U/Pb (em monazita.) de 0.54 a 0.535 Ga para

granilos

sintectônicos, sugerindo ser esta a idade da movimentâção transcorrente na região (Machado
et

al. 1996). Contudo,

estes dados são considelavelmente rnais jovens do que as idades

N.

obtidas

em alguns batólitos granlticos interpretados como sintectônicos a uma estruturação mais antiga
(0.59 a 0.58 Ga). Adicionahnente, dados disponíveis no segmento sul do CP, levararn Campanha

& Sadowski (1999) a sugerir

idades de até 0.6 Ga para a movimentação transcorrente

dextral de

alto ângulo. Esta ínte¡pretação é consistente com a idade de 0.59 Ga sugerida por Ebert et al.
(1996) para as transcorências dextrais no domínio tectônico mais a norte do cinturão. Idades
mais jovens, ao redor de 0.52 Ga, têm sido propostas por Schmitt et aL. (1999) para uma
convergência tardia entre o fiagmento crustal litorâneo de Cabo Frio e terrenos do CP mais a
oeste. Estes dados são consistentes com a existência de movimentos transconentes tardios, seja

na forma de reativação e/ou os pulsos independentes ou associados a novas movimentações da

estrutura divergente, relacionados

à

convergência

do

orógeno oconida

na

transição

Neoproterozóico/Cambriano.

Os dados cinemáticos levantados neste trabalho, conjuntamente com os dados disponíveis
na literatura sobre a estrutura finita do CP na região, sugerem que a articulação cinemática entre

os diferentes domínios estruturais da divergência do rio Paraíba do Sul ocorreu em regime
lranspressional.

A frg.8.5 nostra o esquema de articulação

sugerido, com as lineações de estiramento

mineral oblíquas sendo interpretadas como a materialização da deformação finita com dois
componentes principais: um vetor de movimento subparalelo ao cinturão e outro transversal ao
mesmo. Ambas às direções associam-se aparentemente à implantação da lineação de estiramento

(Almeida 2000) em condições metamórhcas enérgicas, contemporânea com a anatexia crustal e
metamorfismo de grau alto. O componente longitudinal seria responsável pela acomodação do

movimento paralelo ao cinturão (cP), respondendo portanto pelo deslocamento de massas em
alto ângulo com o plano perpendicular ao mesmo.
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Figura 8.5- Cartoon ilustlando a orientação do eixo de rotação durante a deformação dúctil principal
nos estágios A e C da fig.8.3 (1 e 2, respectivamente), assumindo o modelo de simetria
monoclínica do fluxo. Em I e 2 são mostrados tarnbém a interpretação em mapa e perfil
dos componentes atuantes durante cada estágio de deformação considerado. Em 3À é
mostrado a orientação do componente longitudinal da velocidade em relação à placa estacionária do Cráton do São Francisco, e, em 38, sua variação com o tempo ern relação
ao teneno da Sena do Mar e a instalação do cisalhamento reverso. Notar que esta variação se refletiria somente no módulo do componente considerado,caso a referência seja a
placa estacionária.( Ver discussão no texto).
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O cotnponente transversal acomodaria o componente de encuftamento, r'espondendo pelo
movimento de massa contido num plano perpendicular ao cinturão. Este modelo segue, em parte,
o modelo proposto por Ebert e Hasui (1998) para um sistema transpressional partido, diferindo

principalmente nos seus estágios precoces, onde

o

componente paralelo

ao cinturão seria

acomodado tatnbém em planos com mergulhos de baixo e médio ângulo, rnostrando assim urna

marcante capacidade da crosta continental de

fluir sob

condições físicas de crosta média

a

infelior (Reston 1990, Bhd 1991).

8.4) CONCLUSÕES

O modelo geral aqui apresentado se assemelha ao modelo proposto por Goodwin &
Williams (1996). Segundo este modelo, um vetor de rotação normal ao plano perpendicular ao
cinturão acomodaria a convergência entre as paredes da zona ou o componente de encurtamento,
enquanto um vetor de rotação contido neste plano - que poderia apresentar orientação variável,

dependendo da orientação do plano

de cisalhamento

-

acomodaria

o movimento lateral

(subvertical em planos transcorrentes/transpressivos e subhorizontal em planos de baixo ângulo).

O modelo em pauta contempla situações extremas, com posições intermediárias sendo
dependentes do grau da partição entre os col'nponentes do movimento. Neste modelo, as
lineações associadas com movimentação de topo para NE, observadas na aba norte da estrutura,

poderiam corresponder a estruturas mais antigas (ver Campos Neto e Caby 1999) ou então
representar a paftição da deformação neste domínio (Almeida 2000), provavelmente devido ao
componente de encurtamento transversal. O regime tectônico concebido poderia ser o resultado
do escape lateral originado pela terminação de

w

indenter (o cráton do são Francisco), como

proposto por Y atchez et al. (1994).

Os dados geométricos e cinemáticos aqui apresentados e discutidos sugerem que pelo
menos pafte da história tectônica das rochas estudadas

foi desenvolvida sob regimes tectônicos

transitórios, controlados essencialmente pelas heterogeneidades reológicas das

rochas

envolvidas. Este regime teria sido instalado durante a convergência de fragmentos crustais no
CP, que teria ocorrido no intervalo de 0.6-0.59 e 0.57 Ga (Trouw ef

al. 2000). Este intervalo

abrange idades U/Pb e Pb/Pb (em zircões, monazifa e litanita) obtidas em leucogranitos e
granitos tipo-S da região, com valores de 0.58 Ga (Machado et al. 1996) e 0.6 a 0.56 Ga (silva el

ol. 2000), ou ainda de rochas similares que ocorrem mais a nofte do cinturão, com valores
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0.59 Ga (ver Söllner ¿¡

al.

1989, Campos Neto e Figueiredo 1993, Nalini 1997, Tupinarnbá

te9e).

Conclui-se dos dados acima que o intervalo de idades entre 0.59 e 0.57 Ga corresponde ao
período mais provável de um evento de expressiva anatexia legional, que foi responsável pela
geração de granitos tipo-S neste segmento do cinfurão.
supetpõe grandemente com

Além disso, este interyalo de idades se

o íntervalo de idades considerado para o magmatismo pré-, sin-

a

tardi-colisional, nas regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais (ver Campos Neto

e Figueiredo 1993, Wiedemann 1993, Machado 1997, Pedrosa-Soares e Wiedemann 2000,
Pedrosa-Soares et

al.

1992, 1999

geração do rnagmatismo

e 2001),

sugerindo assim contemporaneidade regional na

tipo-I e tipo-S.

Os dados de campo sugerem tarnbém uma contempoÍaneidade entre os movimentos de
baixo ângulo na Zona de Cisalhamento do Rio Santana-ZCRS (base do BSA) e a estrutura
subhorizontal de alta temperatura da Seção da Serra das Araras. Estes dados apontam para rnna

história cinemática complexa para esta importante estruturâ regional. Esta complexidade é ern
pafte devida a presença de uma importante descontinuidade reológica representada pela ZCRS, a

qual

foi

responsável pela perhrrbação

do fluxo dúctil regional, potencializando assim

a

superposiçâo de movimentos.

Os regimes caracterizados e discutidos nos Capítulos
interpretação dada

à articulação cinemática entre eles,

V e VI,

independentemente da

associam-se com

a

implantação da

foliação de baixo ângulo dos granitóides da SSA e deformação no estado sólido destas rochas.
Esta eshutura de baixo ângulo foi provavelmente responsável pelo controle e colocação do BSA.

Tais estruturas, aparentemente màis tardias, são contemporâneas e/ou superpostas ao ápice
térmico regional (Machado & Dehler 2002).

As

estruturas

e

regimes tectônicos acima discutidos podem fornecer importantes

informações sobre a história regional pós-espessamento crustâI. Esta fäse tardi-orogênica foi
provavelmente associada com a exumação tectônica de uma porção crustal quente, durante a
convergência oblíqua brasiliana. Reativações tectônicas mais jovens na aba sul e na parte central

da estrutura divergente são considerados reflexos tardios, mais ainda vinculados à exumação
final da referida estrutura.

.ltlií:
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Os dados estruturais

e

rnetamór'ficos discutidos neste trabalho apontam para ulna

tectônica de extrusão etn regime transpressivo, que afetou o segmento do cinturão estudado, cujo

desenvolvimento teria sido concomitante com a geração e colocação sintectônica de granilos

tipo-S, durante e após o ápice do metamorfismo regional. As estruturas caracterizadas são
interpretadas como estruturas progressivas inplantadas nesta fase da história termal do cinturâo,
durante a exfusão tectônica de uma crosta parcialmente fundida.
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DESCRTÇAO pETROcRl,rrcA
QUTMICA.MINERAL

DAs AMOSTRAS

SELECTONADAS PARA

C Amostra 37 (utm 688606x7554961)

Aspectos de campo

Esta amostra provém das imediações do eixo central da zona de cisalhamento de

Além Paralba. É constituída por milonito\blastomilonito de alta temperatura com granada e
sillimanita. São rochas de granulação fina, que oconem em contato tectônico com ulna
lente granulítica relativamente preservada do intenso fluxo dúctil, encaixada na zona de
cisalhamento' Estruturalmente

é

caracterizada

por uma foliação milonítica anastomosada

sub-vertical com direção geral NE, que contém uma lineação de estiramento subhorizontal
a oblíqua com

baixo caimento para NE.

Petrogrøfia

Em lâmina delgada a amostra analisada é composta por quartzo
plagioclásio

+ sillimanita +

(granolepidoblástico), onde

granada

*

+

biotita +

minerais opacos, num ananjo textural milonítíco

a matriz de granulação fina,

composta por quartzo, biotita,

sillimanita, plagioclásio e minerais opacos intensamente recristalizados, amolda-se em
tomo de cristais de plagioclásio e granada (com até 2 mm de diârnetro). pode ocorrer
também fragmentos do protólito preservados da deformação, compostos por quartzo e
feldspato alcalino de granulação mais grossa. Estas feições microestruturais são coerentes

com o caráter milonltico da amostra, e com

o

caráter porfiroclástico da granada e do

Aneuo
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plagioclásio, embora observações microestruturais adicionais sejam consistentes com
crescimento cêdo-cisalhamento dúctil.

*

Quartzo

o

quartzo pode ocorrer como finos grãos subedrais porigonais

na

matriz

recristalizada, geralmente livres de deformação, ou como ribbons policrisralinos na foliação

milonítica. Estes ribbons apresentam cristais com contatos bem marcados entre si,
retilíneos ou irregulares, que podem ser livres de deformação ou apresentar extinção
ondulante. Feigões de recristalização como

a formação de novos grãos com

trþlices a 120' e sub-gÉos nas bordas de cristais maio¡es dentro

dos

contatos

ribbons, são também

observadas.

i

Biotìta

A biotita ocorre como finas palhetas subedrais a euedrais orientadas na matriz

e

inclusas em granada, ou como cristais relativamente maiores, associadas à zonas de sombra

em cristais de granada e plagioclásio.
mineralógicas

é bem marcado.

esverdeado a amarelo claro.

o

o

contato enhe a biotita e as demais fases
pleocroísmo das biotitas nesta amostra é marrom

A biotita associa-se frequentemente

à sillimanita

na mat¡iz

da

rocha' oconendo intercrescida com cristais ripiformes de sillimanita alinhados na foliação

milonítica. Minerais opacos (magnetita) também oconem como cristaís anedrais e
subedrais na matriz do milonito, associados frequentemente à biotita e a sllimanita. podem
também ocorrer como inclusões em granada e no plagioclásio.

4 Plagioclásio

o

plagioclásio ocone como cristais finos poligonais na matriz recristalizada, ou
como cristais relativamente maiores (An35) com relações semelhantes às da granada.
Grandes cristais de plagioclásio mostram maclas deformadas e extinção ondulante, e

Anexo IV
recristalização nas bordas e geração de novos grãos livres de
deformação e sub-grãos.
Alguns clastos relativamente maiores apresentam bandas ,amolecidas,,
com novos grãos e
sub-grãos poligonais em bandas isolando Íiagmentos do cristal

livres ou não

de

deformação. Estas bandas podetn ser acornpanhadas por alinhamentos
de finas sillimanitas
de maneira análoga à uma foliação intema. Entretanto,
a biotita está ausente destas bandas.
Quando presente, as biotitas most'am distinta orientação e são de dimensões maiores
que as
da

matriz.

+ Sillimanita
A sillimanita ocorre como finos cristais prismáticos orientados, conjuntamente
com
a biotita, segundo a foriagão na matriz do milonito. podem
ooo*er também como finos
prismas orientados, juntamente com quartzo, minerais
opacos e biotita, englobados por
cristais de granada. A s limanita forma frequentemente agregados
estirados com a biotita
na maîiz da rocha.

4

Granada

A granada oco.'e como cristais subedrais

a anedrais com

até

2 mm de diâmer. nas

seções estudadas.

Em seções delgadas sub-paralelas ao plano XZ do elipsóide de
deformação finita, as granadas apresentam-se como
cristais poiquilobrásticos, com
inclusões de quartzo' minerais opacos e biotita, sem qualquer
padrão geométrico aparente.
Nestas seções os cristais de granada säo fragmentados
e fraturados, com os fragmentos
sendo separados do cristal original, deixando espaços preenchidos
por biotita,

s limanita e
minerais opacos' os contåtos dos fragmentos, mostram-se
bem marcados, sem evidências
claras de reações envolvidas neste processo. Em seções
dergadas paralelas ao prano Zy as
granadas mostram relações semelhantes, mostrando
adicionalmente trails de inclusões
planares, com a foliação intema desenhando dobras
abertas e mostrando continuidade com
a foliação milonítica externa. A conjugação destas
observações microestruturais sugere que
as granadas te¡iam crescido duante

o cisarhamento dúctil principal e, em estágios

tardios, teriam se comportado como inclusões rígidas
ou porfiroclastos.

maís
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Magnetita

Ocorrem principalmente como hnos cristais anedrais a subedrais na matriz da r.cha,
associados à biotita. Podem ocorrer também como cristais anedrais relativamente
maiores,

na mahiz ou inclusos em granada.

3

Amostas 27 (túm 693515 x

754ttl4)

Aspectos de cømpo

A rocha neste afloramento é composta por biotita granito porfirítico com

granada,

sillimanita e moscovita, de granulação grossa, e pórfiros subcentiméfficos a centiméhicos
de feldspato' Ocorrem enclaves de rochas calciossilicáticas e de anfibolitos rotacionados,
com a foliação intema discordante da foliação extema. Este afloramento é
heterogêneo,
ocorrendo porções bandadas intercaladas com faciologias relativamente
mais
homogêneas.

o

afloramento mostra evidências de deformagão rerativamente menos intensa, possuìndo
foliação com mergulho alto para NW e lineagão mineral obríqua de médio caimento

para

NE.

Petrogratìø

A

assembléia mineralógica da amostra examinada

microclina + plagioclásio + biotita + sillimanita

'f

ztrcão

+

é

composta por quartzo +

granada+ moscovita + minerais opacos

t

carbonato, em arranjo texturar granorepidoblástico, com foriação dada pera
orientação preferencial de biotitas e das bordas dos demais minerais. A composição

da

Anexo
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tocha é granítica, e a proporção de megacristais de feldspato (de até ó mm segundo a maior
dimensão), com relação à matriz (entre

*

I

e2

mm) é de aproximadam ente

S0%o.

Quartzo

o

quartzo (aprox. 30%) oco''e como cristais anedrais a subedrais alongados

segundo foliação. Individualmente os cristais geralmente mosham sub-grãos

ondulante,

e extinsão

e apresentam contatos irregulares e lobados com cristais vizinhos. Alguns

cristais deste mineral são anormalmente desenvolvidos, oportunidade em que podem
englobar biotitas orientadas da matriz (foliação intema subparalela e em continuidade com

a

foliação externa). Esta observação sugere crescimento anômalo destes cristais
provavelmente por migração de borda de grão. o quartzo também pode oconer como
cristais poligonais livres de deformação intema.

# Microclina

A

microclina (aprox.

40%;o)

pode ocorrer como porf,*ocrastos, mostrando

recristalização e poligonização nas bordas, e extinção ondulante. Nestes casos as bordas do
porfiroclastos em contato com sítios mais deformados/recristalizados podem ser irregulares.

cristais de microclina podem ocor.rer também poligonizadas na matriz recristalizada
formando por vêzes estruturas em lâminas ou tiras, semelhantes a ribbons policristalinos
em porções mais deformadas.

4 Plagioclásio
o plagioclásio

(Anro-ze) (de 30 a 40o/o) ocone como cristais subedrais geminados na

matriz, oporhlnidade em que são poligonizados, podendo exibir extinção ondulante ou
serem liv¡es de deformação. o plagioclásio por vezes exibe recristalização nas bordas,
extinção ondulante e deformação das maclas. pode exibi¡ também fraturas, denotando

Anexo
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ruptil. Alguns porfiroclastos podem mostrar também sericitização e
crescimento de moscovita em fraluras. o carbonato pode oconer localmente como produto
compoÉamento

de alteração.

i

Bioti:ta

A biotita ocoffe como palhetas orientadas na rocha, perfazendo cerca de l0 a r5%o
em proporção. ocorre como cristais com pleocrolsmo marrom claro a oastanho
avermelhado, e contatos bem marcados com as demais fases minerais, pode ocorrer inclusa
em plagioclásio e granada, ou em zonas de sombra de cristais maiores.

*

Sillimaníta

A

sillimanita ocorre com dois hábitos principais: como cristais prismáticos na
mahiz, orientados segundo a foliagão milonítica, ou como cristais subedrais a anedrais

milimétricos

con

razão de forma relativamente mais baixa, Neste caso, apresenta

características microestruturais de porfiroclastos, defletindo a foliação extema e mostrando

extinção ondulante, sub-grãos, novos grãos e boudinagem. Nos espaços entre os fragmentos
e contatos entre novos grãos, frequentemente há o crescimento de moscovita

4

tardia.

Granada

A granada ocorre como sristais subedrais a anedrais, por vêzes sub-arredondados.
Alguns cristais de granada mostram-se fraturados e quebrados, oconendo biotita,
sillimanita e minerais opacos nos espaços entre os fragmentos.
entretanto,

o

contato da granada,

é bem marcado mesmo nestes casos. A granada pode apresentar

padrões

complexos de orientação em inclusões finas de sillimanita, quartzo, minerais opacos e
biotita' Estas inclusôes geram padrões lineares retilíneos ou curvos, e discordantes ou
concordantes com a foliação externa de granulação mais grossa. Alguns cristais mostram

intemamente variações de até

1

80' na direção da trilha. outros cristais mostram

prismas de sillimanita sem orientação definida.

f,rnos
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4 Zircão
Nestas amostras ocorrem também minerais opacos e zircão. Este último exibe
grande variação morfológica, desde anedondados até prismáticos bem formados.

*

Minerais Secundários

clorita e carbonato ocorrem localmente como minerais secundários, especialmente
como alteração de biotita e plagioclásio respectivamente. A moscovita também ocone,
frequentemente associada à sillimanita.

Ð Amostra NM-46 (utm 689566 x 7S443Zl)

Aspeclos de campo

A ¡ocha neste afloramento é composta por biotita granito porfirítico com granada,
sillimanita e moscovita, de granulação média a grossa, protomilonítico a milonítico, e
porfiroclastos subcentimétricos a centimétricos de feldspato. Estes porfìroclastos podem ser
lenticulares e recristalizados. Ocorrem enclaves de rochas calciossilicáticas e anfibolitos
deformados e boudinados. Neste afloramento a foliação milonítica

é sub-vertical

com

diregão NE, e a lineação mineral e de estiramento é de baixo rake com caimento para NE,

A

boudinagem pode ser observada também em planos subparalelos ao plano

deformação fìnita.

yZ

de

IV
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PetrograJi.a

A

associação mineralógica da amosha examinada

é

composta

por quartzo +

microclina+plagioclásio+biotita+sillimanita+granada+moscovitarclorita+minerais
opacos

+

zircão, em aranjo textural granolepidoblástico milonítico, com foliação

anastomosada ao redor dos porfiroclastos e microestruturas do tipo rìbbons.

A

composigão

da rocha é granÍtica e a proporção de porfiroclastos de feldspato (de até 7 mm segundo

a

maior dimensão), com relação à matriz fina (menor que lmm) é de aproximadamente 40%.
Os máficos nesta amosha alcançam aproximadam enfe 7yo.

4

Quartzo

o

quartzo (aptox. 40o/o) ocorre como cristais anedrais a subedrais elongados na
foliação milonítica, podendo fornar ribbons policristalinos. Individualmente os crist¿is
geralmente mostram sub-grãos

e

extinsão ondulante, podendo apresentar

inegulares e lobados, invasivos nos c¡istais vizi¡hos.

o

contatos

quartzo também pode ocorrer como

cristais poligonais livres de deformação interna, com contatos a 120o.

4 Microclina
A microclina (de 30 a 35%) ocore como porfiroclastos mostrando recristalização

e

poligonização nas bordas, e extinção ondulante. Nestes casos as bordas do porfiroclastos

em contato com sítios mais

deformados/recristalizados podem

ser

irregulares.

Intercrescimento gráfrco pode ocorrer nas bordas de alguns porfiroclastos. cristais de
microclina podem oconer também poligonizadas t7a matriz recristalizada formando por

vêzes est¡uturas em lâminas ou tiras, semelhantes a ribbons policristalinos. Alguns
porfiroclastos são totalmente recristalizados, e estruturas pseudomórficas constituidas por
cristais poligonais individuais podem ocorrer.

Anexo
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Plagioclásio

o

plagioclásio (Anrz.z¡) (25 a 30%) ocoffe como cristais subedrais geminados na
matriz' oportunidade em que são poligonizados, podendo exibir extinçâo ondulante ou

serem livres de deformação. como porfiroclastos,
recristalização nas bordas, extingão ondulante

e

o

por vezes exibe
deformação das maclas. Alguns
plagioclásio

porfiroclastos podem exibir sericitização e crescimento de moscovita em fraturas,

*

Bíotira

A

biotita oco''e como parhetas orientadas segundo a foliação m onítica, com
pleocroísmo marrom cla¡o a castanho avermelhado. Apresentam contatos bem
marcados
com as demais fases minerais. pode ocorrer inclusa em plagioclásio e granada.

#

Síllímanita

A

sillimanita oco''e com dois hábitos principais: como cristais prismáticos

na

matriz, orientados e boudinados segundo a foliação milonltica, oportunidade em que podem
também oco*er cristais subedrais com razão de forma mais baixa (seções
basais),

aglomerados segundo

subedrais

a

a

foliação.

A sillimanita

pode ocorrer também como cristais
anedrais miliméhicos, mostrando extinção ondulante, sub_grãos, e

desenvolvimento de novos grãos. Nestes casos podem defletir a foliação extema
e mostrar
evidências de giro. Alguns cristais podem inclusive apresentar extinção levemente
oblíqua,

característica atribuída aqui
moscovita secundária.

4

Granada

à

deformação. podem mostrar rntima associação com

An¿xo

'A

granada ocorre como cristais subedrais

a

IV

anedrais, por vêzes arredondados.

Alguns ciistais de granada mosham-se ffaturados e quebrados, ocorrendo biotita,
sillimanita e minerais opacos nos espaços entre os fragmentos. o contato da granada,
entretanto, é bem marcado mesmo nestes casos.

A

granada pode também lnostrar padrões

complexos de orientação em inclusões (sillimanita, quartzo, minerais opacos e
biotita).
Estas inclusões geram, a exemplo da amostra NM27, padrões lineares mais ou
menos
retilíneos ou aré curvos. Esta foliação intema pode ou não ser discordantes da foliaçâo
externa. Alguns cristais mostram variações de até 90o na direção da

trilha de inclusões.

Outra geometria que pode ocorrer são formas circulares dentro do cristal.

4 Zircão

o

ztrcão ocorre como cristais com geometria muito variada, desde euedrais
prismáticos, com faces prismáticas bem desenvolvidas, até cristais sub-circulares
em
lâmina, e anedondados em três dimensões.

4

Minerais Secundários

Nesta amostra ocorrem moscovita e clorita como minerais secundários. A clorita
oco1Te como alteragão da biotita, e a moscovita associa-se frequentemente
à crisøis
de

sillimanita.

o Amostra

45 A e B (utm 689892 x7544425)

Aspectos tle campo

Esle afloramento

é

heterogêneo, sendo composto por paragnaisse migmatílico

bandado, com bandas de leucossomas de granulação média a grossa
horoleucocráticas, com

granada

e sillimanita, intercaladas com bandas cinzentas, mais finas, que

apresentam

também granada e sillimanita, subconcordantes à foliação da rocha.
Estruturalmente esta

foliação têm mergulho baixo e variado, devido à presença de dobras com
eixo caincro

Anexo
suavemente para

fV

NE e superfici; axial empinada com direção geral NE. os eixos destas

estruturas são sub-paralelos à lineação mineral e de estiramento do afloramento. uma

clivagem plano axial discreta, dada pelo alinhamento de biotitas, pode ser observada.

A

amostra 45 A provém do leucossoma, e a 45 B no mesossoma.
.

PetograJìø

3 Amosfra
A

45 A

A é composta por quartzo + plagioclásio + microclina + biotita +
granada + moscovita + carbonato * minerais opacos, num ananjo textural

amostra 45

sillimanita

*

granolepidoblástico

a

lepidoblástico

em filmes ricos em mica, com

miloníticas. Na escala de lâmina delgada a distribuição dos máficos também

características
é

heterogênea,

ocorrendo nas porções leucossomáticas menos de l% em biotita.

*

Quartzo

'

o

quafizo é particularmente abundante nesta lâmina, perfazendo aproximadamente

70 a 75vo dos minerais félsicos. Pode ocorrer como ribbons policristalinos elongados na
foliação, paralelos as variações composicionais. os cristais são subedrais a anedrais

podendo exibir extinção ondulante

e

sub-grãos, raramente mostrando.se livres de

deformação. os contatos entre os grãos podem ser irregulares ou lobados, invasivos em
cristais de quarzo vizinhos, ou então retos, sub-perpendiculares à elongação do ribbons.Na

maÍiz o quartzo ocoffe como cristais subedrais poligonizados, com contatos a 120., ou
com hábito sub-arredondado. Nestes casos são frequentemente livres de deformação.

4 Plagioclásio

Anexo
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O plagioclásio (Anzr-r z) (10 a l5%) ocore como cristais subedrais submilimétricos
na mattiz, geralmente pouco fraturados, sericitizados e saussuritizados. Podem
apresentar
extinção ondulante e deformação das maclas.

*

Microclina

A
segundo

microclina (10

a

a

ocoffe como cristais subedrais a anedrais orientados
foliação da rocha. os cristais relativamente maiores podem apresentar
15Yo)

recristalização e poligonização nas bordas. Cristais submilimétricos poligonizados,
livres
de deformação, ocorrem conjuntamente com o quaftzo na matriz poligonal.

*

Biotita

A biotita oco''e como cristais subedrais

o¡ientados na foriação, com preocroismo

marrom claro a castanho avermelhado. A moscovita pode ocorrer intercrescida
segundo os
planos da clivagem das biotitas.

*

Sillimanita

A sillimanita pode ocorrer ou como cristais prismáticos finos orientados na foliação,
ou como cristais anedrais com características microestruturais de porfiroclastos, com
extinção ondulante e recristalização. Em ambos os hábitos as sillimanitas
mostram_se
boudinadas em seções orientadas parareramente ao plano XZ do elipsóide
de deformação
frrita.

*

Granada

A granada oco''e como cristais anedrais por vêzes poiquiloblásticos, com inclusões
de quartzo' biotita e sillimanita), de até 7mm de diâmetro. Alguns cristais podem
ser
estirados segundo a foliação, e apresentar padrões comprexos de trilhas
de inclusões, a

Anexo

exemplo das lâminas anteriores.

A

IV

constituição e relações geométricas intemas e com a

foliação externa, são análogas ao descrito anterionnente para as amoshas, 27

e

46.

Moscovita e carbonato ocoffem como minerais secundários.

3 Ämostra 45 B
A

associação mineralógica desta amostra é composta por quartzo

microclina

+

biotita

+

granada

+

apatita

+

+ plagioclásio +

minerais opacos, num arranjo textural

granolepidoblástico milonítico, podendo oconer microestruturas como ribbons de quartzo.

A granulação da rocha é fina (inferior a lmm). A biotita pode perfazer cerca de 20 a25%.
A foliação é dada pela orientação preferencial dos minerais, assim como pela orientação
dos ribbons de quar.tzo.

4

Quartzo

ocorre como finos cristais anedrais na matriz, sendo frequentes contatos lobados e
reentrantes entre os cristais, Geralmente estes cristais são livres de deformação. Ribbons

policristalinos orientados segundo a foliação também podem ocorrer. A deformação intema

dos cristais de quartzo nesta lâmina

é

relativamente baixa, estando

os

cristais

frequentemente livres de deformaçâo.

*

Plagíoclásio

o

plagioclásio (An3¡) (aprox. de 35 a 40%) oco''e como finos cristais subedrais a

anedrais na matriz. Mostram-se frequentemente recristalizados e poligonizados, livres de
deformação. Podem apresentar-se f¡aturados e localmente sericitizados.

Anexo
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Microclina

O feldspato potássico é subordinado nesta lâmina (aprox. 10%). Ocorre como
cristais subedrais a anedrais poligonizados, submilimétricos na matriz granoblástica.
Frequentemente exibem contatos a 120o

*

Biotita
Ocorre como palhetas subedrais com pleocroismo castanho avermelhado, orientadas

segundo a foliação da rocha. Podem oconer inolusas nas granadas, e perfazem cerca de 20
a 25vo dos

mi¡erais da rocha. os cristais de biotita mostram contatos bem marcaclos com as

demais fases minerais.

4

Granada

ocorre como cristais anedrais com até 2mm de diâmetro. Mostram-se como cristais
poiquiloblásticos (inclusões de quartzo e biotita), com contatos irregulares mas bem
marcados com as demais fases mineraic da rocha. Alguns cristais são quebrados e
rompidos.

*

Apatita

ocor¡e na amostra descrita como finos cristais prismáticos incolores, inclusos em
feldspatos e quartzo.

PRANCHA

T

"Estruturøs nø Seção Areøl/Três Ribs (SAT)"

PRANCHA 1- Eslruturas nø SAT

Figura

Pla-

Figura

Plb- Lineação mineral dada pela

Seção paralela øo plano XZ do elipsóide de deþrmação Jìnita de
paragnaisses no domínio estrutural II da SAT (ver fig. PIe). A foto mostra
pales de foliações S-C e estrutulas sigmoidais sugerindo cisalhamento dtictil
em alta temperatura com movimentação de topo para SW;

orientação de prismas de sillìmanita (Lx),
subparalela às linhas de charneira de dobras no bandamento gruiissico e
þliação milonítica (Lb) (ineação mais grossa). A rocha é um paragnaisse
migmdtitico com leucossomas de ganada leucogranito subparalelos à foliação

principal;

Figura

Plc-

Seção subparalela ao plano XZ do elipsóide de deþrmação finita em
paragnaisses com granada e sillimanìta do domínio estrutural II da SAf. A
þto mostra boudíns assimëtricos de an/ìbolito, sugerindo cisalhamento dúctìl
com mov¡ruentação de topo para SW. Dique de aplito tardio corta a trama
dúctil anterior;

II

Fìgura Pld- Pares de þliações S-C em paragnaisses migmatíticos da base do domínio
da SAT. A foto mostra também a geometria retilínea e discreta dos planos C e
S, e o caráter dúctil-rúptil da deþrmação, que são interpretados como
estruturas tardías;
Figura PIe-^Sgção subperpendicular ao plano XZ do elipsóide de deformøção Jìnita (plano
ZY) dos mesmos paragnaisses mostrados na Jìgura PIa. A þto mostra
possantes corpos de leucogranitos concordantes ao bandamento, afetados
por encurtamento lransversal ù folíação e geração de dobras. Notar a
geometria em cúspide do contalo entre o mesossoma e o leucossoma, na
parte central-esquerda da þto, e a forte amplificação de dobras no
leucossoma, terminando dbruptÕmente no contato supetior da banda;

Fìgura

P

If-

Seção subparalela ao plano -YZ do elípsóide de deþrmação f.nita em
paragnaisse migmatítico mílonítìco em zonq de cisalhamento de baixo ôngulo
no domínlo II da SAT. Afoto mostra zona de sombra de pressão em boudin de
calcìossilictitica, preenchída por granito leucocrático de granulação grossa.

Obs.: Nas þtos de estruturas assimétricas,

o

plono de observação

ë subvertical.

PRANCHA

1

PRANCHA 2

"Estruluras na Seção Serrø das Arøras (SSA)"

PRANCHA

-

2

Estruturøs na Seção Serrø das Araras (SSA)

Figura P2a- Seção subparalela ao plano XZ do elipsóide de deþrmação finita

em

ganitóides gnaissicos na base da SSA. Aþto mostra relações S-C sugestivas
de cisalhamento dúctil de topo para SSW, con/litantes com a assimetria de
dobras com superficie axial subparalela à foliação de cisalhamento, em
corpos leucograníticos;

Figura P2b- Lineação de estiramento bem marcada nos granada-sillimanita granitos
porJìríticos do BSA (paralela à caneta). Os minerais estirados srio
comumente quartzo e Jèldspatos;

Figura P2c- Bøndas de císalhamento conjugadas, desenvolvidas nos biotita granitóídes
gnáissicos na base do SSA. A presença destas estluluras sugere a atuação
de um componente de cisalhamenlo puro importqnte durante os estdgios
tardios da deformação dúctil, e extensão E-SE;

Figura P2d

-

Figura P2e

-

Fígura P2f

- Seção subparalela

Corte subparalelo ao plano XZ do elipsóide de deþrmação finita. A Jòto
mostra trama S-C nos granilóides miloníticos porfiroclósticos da base da
SSA, consistente com cisalhamento de tôpo para SSII'. Esta estrutura é
interpretada como legistro de deþrmação em estado sólido sofrida por
estas rochas;
Seção subparalela ao plano XZ do elípsóide de deformação finita em
pøragnaisses migmatíticos na SSA, mostrando boudins assimétricos e
estruturas sigmoidais em roìchas cqlcíossilicótícas, consistente com
cisalhamento dúctil de tôpo para SSW;

ao plano XZ do elipsóide de deformação finita em
ganitóides gnássicos na base dos grdnitos da SSA. A þto mostra bandas de
cisalhamento levemente oblíqüas à foliação príncipal, com sentido de
moúmento de tôpo para SSll, sintélico ao cisalhamento principal. O sentido
de movimento é denunciado pela assimetria dafoliação deþrmada;

A foto P2e tem o plano de observação eom mergulho moderado para o
quadrante nordeste. As demais fotos apresentam plano de obser.vação
subvertical.

PRANCIf,.A2

PRANCN,4 3

"Indícadores cinemdtícos na Seção Serrs das Arøras (SSA), e
g rønílóìdes s ínte ctô ní c o s

"

PRANCHA 3- Indica¡lores cinemálicos na SSA e granilos sinteclônicos
Figura P3a- Zona de cisalhamento ùictil extensional que afeta os granitóides da base da
SSA. Estafoto mostra também diversos outros aspectos: esta estrutura pode
condicionar corpos graníticos, como visível na parte superíor da þto; as
intrusões de leucogranitos que são deþrmødas por esta estrutura são
subparalelas à foliação de cisalhamento þlanos C), e podem também cortar
esta foliação, como ìlustrado pelas apófises que se ramificam para a
encaixante; algumas intrusões são oblíquas à foliação principal (ado
ínferior direito dø escala), onde são boudinados e císalhados em planos C e
C', sugerindo colocação no quadrante extensional do elipsóide de
deþrmação, e movimento de tôpo para SSW. Seção subparalela ao plano XZ
do elipsóide de deformação

Figura P3b

finita;

Detalhe da foto P3a mostrando zona de cisalhamento dúctil extensional nos
granifóides gnaissicos da base da SSA. Notar que os leucogranitos
defletidos por esta estrutura, mostram estruturas sigmoidais compatível com
cisalhamento de tôpo para SSW;

-

Figura P3c

-

Corte subparalelo ao plano XZ do elípsóide de deformação finita nos
granitóídes permeados por intrusões de leucogranito segundo a foliaçõa C,
na base dd FSA. Estafoto mostra eslruturas do tipo pull-aparts assimétricos
associados a zonas de cisalhamento dúcîeis preenchídas por leucogranitos
deformados;

Fígura P3d

-

Detalhe da þto anterior mostrando a relação geométrica entre diversas
orientações das bandas de cisalhamento no cdmpo, e o detalhe das
estruturas sigmoidais cuja assimetria þrnece o sentido de cisalhamento do
componente não-coaxìal do fluxo;

Figura P3e

-

Leucogranitos ìnjetados e boudinados na foliação milon[tica. Estes corpos
encontram-se injetados nos granitóídes da base da SSA. Nolar o
desenvolvimento menos ¡ntenso da þliação nos corpos leucograníticos, a
assimetria do boudin (associado com a implantação de bandas de
cisølhamento), consístente com movimento de tôpo para SSW, e a apó/ìse de
leucogranito que corta a encaixante. Seçõo de observação subparalela ao
plano XZ do elipsóide de deþrmação JìnÌta;

Figura P3f

*

Leucog{ranitos injetados segundo superJícies S e C em faciologia homogênea
dos granitóídes da base da SSA. Notar a foliação subparalela aos contatos

dos leucogranítos, e

a

estrutura sigmoidal nos granitos e granodiorilos
encaixantes, consistente com movimento de tôpo para SSII. Seção de
observação subparalela ao plano XZ do elípsóide de deþrmação finita;

Plano de obsewação das estruturas é subvertical

PRANCHA 3

PRANCHA 4

"Estruturss tardìas nø Seção Serrø das Aruras (SSA), e
índícadores cínemdtìcos de topo pøra NNE e SSlf'

PRANCHA 4 - Estruturøs lørdiøs nø Seção Serrø døs Arøras

Figura P4a- Pares de foliações S-C em ortognaisses na base da SSA. A
estrutura assímétrica com movimentação de topo para SE;

þto

mostra

Figura P4b- Trama planar em ortogna¡sse da base da SSA deþrnada por superJícies
díscretas e dúcteis, que sugerem movimentação de topo para SE. Notar
tambëm estruturas dobradas associada à estas superJícies;

Figura P4c- SuperJicie discreta de cøvalgamento dúctil-rúptíl preenchida por dique de
leucogranito, que corta a trama dúctil principal do BSA. Notar o arrasto da
þliação nos enclaves de anJìbolito deformados. Movimento de topo para SE
na seção observada;

Figura P4d- Idem foto anterior, mostrando a estrutura em detalhe;

Fígura P4e- Trama composta S-C em leucogranitos tardios, intrusivos nos granitóides
gnáíssícos na base da SSA. A assimetria das estruturas, obsemadas em planos
subparalelos ao plano XZ do elipsóide de deþrmaçõo finita, sugere
abatimento do bloco norte;

Figura P4f- Trama composta S-C nos granitos e granodíoritos da base da SSA. A seção de
observação é subparalela ao plano XZ do elipsóide de deþrmação Jìnitq, e o
sentido de cisalhamento sugerido pela assimeTria das estluturds é de topo
para SSW (foto gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Elvo Fassbinder).

Ob.:

O

plano de observação destas estruturas é subvertical.

PRANCHA 4

PR.ANCHA 5

"Grønìtóídes síntectônicos do batóIito Serra das Arøras (BSA):
relações reológicøs e aspectos de campo"

PRANCHA 5

Fígura P5a

Figura PSb

-

-

Gtønitóides sinteclônicos no Batólilo Serrø das Arøras(BSA): relação
reológìcø e aspeclos de campo

Foto mostrando a segregação sintectônica de leucogranitos subparalelos
aos planos C;

-

Foto mostrando relações de conldto entre leucogranitos intrusivos em
granitos e granodioritos da base da SSA. Notar o contato lobddo e
reentrdnte, sugerindo reologia semelhante entre as litologias. Além disso,
nota-se o desenvolvimento de foliação marcante na encaixante, sugeríndo
que esta rochajá continha uma proporção significativa de cristais;

Fîgura P5c - Detalhe de facies relativamente homogênea de granada-biotita granitos
cinzentos nn SAT;

Figura P5d

-

Foto mostrando fácies mais deformada do BSA. Notar o desenvolvimento
bem marcado da foliação e do bandamento, cujo realce é dado por bandas
feldspáticas recristalizadas (canto superior direito da foto) em contrdste
com megacristais euedrais de feldspato potassico, sern evidências claras
de estíramento e recristalização nas hordas. Entretanto, este cristal mostra
evidências de giro, como sugerido pela deflecção dafoliação externa;

Figura P5e

-

Figura P5f

- Foto mostrando

Detalhe de enclave de rocha calciossilicática boudinado, em granitos de
granulação grossa do BSA. Notar o desenvolvimento de bandas de
cisalhamento assimétricas, sugestivds de movimento de topo para SII/.
Notar também a presença de grandes cristais de moscovita associados ao
feldspato potássico. A seção de observação ë paralela ao plano ÀZ do
elípsóide de deþrmação finita, e ínclinada para NE;

rochas graníticas do BSA, encaixadas em zona de
cisalhamento direcional. Notar a marcante textura porfiroclástica da
rocha, e a estrutura bandada que se acentua em zonas relativamente mais
deþrmadas.

As Fotos de 5c a

5fforam gentilmente cedidas pelo colega Leonardo Fadel Cury @éo)

PRANCHA 5
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PRANCTT.4 DE FOTOMICRTGRAFIAS

}

PRANCHA DE FOTOMICROGRAFIAS

Foto

lA -

T

Esta .þtomicrogtaJìa mostra cristais de moscovita secundários, crescidos
obliquamente à þliação, dada pela olientaÇão dos cristaís de biotita (nicóis
X; aumento 4,5 x );

Foto lB

-

Fotomicrografia mostrando o crescimento de moscovita secundária bordejøndo
cristais de sillimanita. Aþto também mostra cristdis de quarlzo recrístalizados
(nicóis X; aumenlo 4,5 x);

Foto lC

-

Fotomicrografia mostrando detalhe da borda de um porfi.roclasto de microclina
recristalizada e poligonizada, havendo neoþrmação de cristais de feldspato
pottissico com Çontatos a I 20 " (nicóis X; aumento 4,5 x);

Foto

lD -

Fotomicrografia mostrando recristalização e poligonização da microclina,
formando estruturas típo ribbons. As fitas contíguas aos cristais de microclina
são compostas por quartzo (nicóis X; aumento 4,5 x);

Foto lE

Foto

-

FotomicrograJìa mostrando porJìroclastos de cristais de sillimanita. Notar que ø
þliação milonítica se amolda ao porfiroclasto, bem como a ocorrência de
crislais prismáticos de sillimanila orientados segundo a foliação milonítica
(nicóis //; aumento 4,5 x);

IF-

Idem FotomicrograJìa anterior, mas com nicóís X. Notar a deþrmação da rede
cristalina do porfroclasto de sillimanita, com formação de subgrãos e extinção
ondulante, e a microestrul'ura em ríbbons do quartzo da matriz ( aumento 4,5
x\;

Foto lG

-

Idem Fotomicrografia anterior, mostrando a mesmo relação microestrutural.
Notar aþlíação externa dada por ribbons de quartzo e cristais prismáticos de
sillimanita, amoldando-se na extremidade do porJìroclasto. Obset-va-se também
a recristalízação relativamente mais avançada do porfiroclasto em sua
extremidade (porção extinta na pdrte superior do porfiroclasto) (nicóís X;
aumento 4,5 x);

Foto I H

-

Fotomicrografia mostrando cristais alinhados e boudìnados de sillímanita
segundo a foliação, visível também pela orientação das biotitas. Lâmina
paralela a lineação e perpendicular à folíação (nicóis //; aumento 4,5 x).

200 l"l

FRANCTTA DE FOTOMICROGRAFTAS 2

PRANCHA DE F'OTOMICROGR-4,F'IAS

Foto 2A

-

2

Fotomicrografia mostrando alguns aspectos da deþrmação internø e
recristalização do plagioclasio. Alguns potfiroclastos mostram extinção
ondulante e deþrmação das maclas, com os cristais da matriz exibindo
polígonização. Nolar também o detalhe do contato invasivo em cristal
poligonal de quartzo (nicóis X; aunento 4,5 x);

Foto 28

-

Banda de plagiocldsio poligonizado e recristalizado no interior de porfiroclasto
do mesmo mineral (nicóis X; aumento 4,5 x);

Foto 2C

-

Detalhe do padrão 'tabuleiro de chadrez' na extinção de cristais de quartzo com
elevada birrefrìngência (nicóís X; aumento 10 x);

Foto 2D

-

Idem FotornícrograJìa anterior, mostrado um aspecto geral do crìstal de quørfzo
(nicóis X; aumento 4,5 x);

Foto 2E

-

Fotomicrografia de cristal de granada (extinto), mostrando o alinhamento de
ínclusões de prismas de sillimanila (cinzentos), terminando abruptamente na
borda do cristal. A matriz é composta por biotita (nicóis X; aumento 4,5 x);

Foto 2F

*

Fotomícrografia mostrando cristal de granada (extinto), com alinhamento de
finas inclusões de síllimanita, biotita e quartzo, subparalelos à borda do cristal.
Na matriz obserya-se biotita e quartzo (nìcóß X; aumento 4,5 x);

Foto 2G

- Fotomìcrografia mostrando mirmequitas na borda de porfiroclasto de
plagioclásio. A matriz conlém quartzo e plagioclásio poligonizados e
recristalizados, com biotita e sillimanita apresentando-se boudinadas (seta)
(nicóis X; aumento 4,5 x). Corte paralelo ao plano XZ do elipsóide de
deþrmação finita,

Fotr¡ 2H

-

Detalhe da borda de porfiroclasto de plagioclásio, mostrando cristais de biotita
na zona de sombra de pressão. Notar também a presença de sillìmanita alinhada
naþlíação (nicóis //; aumento 4,5 x)
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