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RESUMO

A Zona de Cisalhamento Liberdade conslitui-se como uma feiçáo morfológica linear que se
estende desde a borda sudoeste do granito Pouso Alto, passando pelo domínio a sul de Alagoa até

a cidade de Liberdade, inclinando-se daÍ para nordeste. É observável em imagens de sensores
remotos e fotografia áreas representado importanle feição estrutural. Condiciona a geomorfologia do

relevo e a tectonica rúptil a partir do mesozóico com uma possrvel reativação de caráter dextral.

secciona rochas metamórficas do Grupo Andrelândia e de seu provável embasamento, além de
granitóìdes e migmatitos. Delimita as Nappes Aiuruoca-Andrelândia, Lima Duarie, socono-Guaxupé
e Migmatitos Alagoa.

As caracterÍst¡cas estruturais indicam o desenvolvimento de uma estrutura complexa que
agrega um conjunto de falhas transcorrentes e inversas. A obliquidade entre as falhas no domínio
interno da ZCL configura uma feição análoga a pares S/C de cisalhamento.

Sua cinemát¡ca denota para uma zona de cisalhamento lateral oblíqua de caráter dextral e
dúctil, com orientação de esforços compressivos NW-sE. Este sislema de esforços associa- se a
um

conjunto de dobras assimétricas e com vergência para sE, que const¡tuem o sistema principal
de
dobramento observado no DomÍnio lmbricado da ZCL.

A ZCL tem importante papel na trajetória crustal em relação as unidades

metamórficas

regionais sendo uma estrutura importante para o controle das isógradas da cianita

+ sillimanita/

sillimanita, por apresentar um signif icativo componente de transporte vertical.
O dados existentes para ZCL denotam para uma evolução tectôn¡ca progressiva vinculada a

convergôncia oblíqua lateral entre terrenos constiturdos pelas Nappes Aiuruoca.Andrelândia,
Lima-

Duarte e socorro-Guaxupé. Esta convergência de caráter transpressivo de orientaçáo NW-sE
é
responsável pela geometria anastomosada e fortemente imbricada da ZCL, além do conjunto
de

dobras internas a este domínio.
A análise de deformação e tramas de eixo c cristalográfico de quartzo apontam lorte partiçäo

da deformação dentro do domínio da ZCL possivelmente explicadas por uma resposta heterogênea
a deformaçã0.

ABSTHACT

The Liberdade Shear Zone (LSZ) constitutes a linear morphologic feature
that extends from
southwest border of Pouso Alto Granite, to cross through south Alagoa
domain until Liberdade City.
This significant structural feature conditions the geometry of relief and
ruptil tectonic from lVesozoic

with

a

possible dextral reactivation.

Andrelândia Group, migmatites

lt crosses metamorphic rocks and provable basement of
and granites. lt delimits Aiuruoca-Andrelândia, Lima Duarte and

Socono-Guaxupé nappes and Alagoa Migmatites.

Ïhe

structural features indicate a development of a complex structure that
to aggregate an
assemblage of transcorrente and thrust faults. The obliquely between
faults in internal domain of LSZ
configures an analogous feature with S/C fabrics.
The LSZ's cinematic indicates an oblique lateral shear zone with
dextral and ductile character
with compression strength trends NW-sË. This strengths syslem associates

a set of

asymmetric

folds with strick of axial plane to SE that to constitute the principal
system of folding in internal
dominion of LSZ.
The LSZ had a important part in crustal trajectory between regional metamorphic
unjts and
possibly, controlled the sillimanite and kyanite/silliman¡te
isogrades, because have a significative
component of vertjcal transport.
The structural data results for LSZ show a progressive tectonic evolution
entailed to the
lateral oblique convergence between teffains constituted by Aiuruoca-Andrelând ja,
Lima Duarte and
socorro-Guaxupé nappes. This convergence of transpressive character
and NW-sw trend was
responsible by anastomosed and strongly jmbricament geometry
of
LSZ.

The deformation and quartz c-axis fabrics analysis indicate stong partition
of deformation
LSZ maybe explained by the heterogeneous reaction of deformation.
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Rodrigues, S. W.

o. 2003.i Conlexto

goológico e estrulural da Zona de Cisalhamento Libedade

(irc)

1. lntrodução

A Zona de Cisalhamento Liberdade constitui-se como uma feiçáo morfológica linear que

se estende desde a borda sudoeste do granito Pouso Alto, passando pelo domínio a sul de
Alagoa alé a cidade de Liberdade, inclinando-se daí para nordesle (Campos Neto, ZOOOb¡. É
observável em imagens de sensores remotos e fotografia áreas. Secciona rochas melamóñicas

do Grupo Andrelândia e de seu provável embasamento, além de granitóides e migmatitos.
Delimita as Nappes Aiuruoca-Andrelândia, Lima Duarte, Socorro-Guaxupé e Migmatitos Alagoa.

O detalhamento desta estrutura contrìbui para o entendimento da evoluçáo geológica e
geotectônìca da borda sul do cráton do são Francisco. A definição do caráter da

cisalhamenlo Liberdade), enquanto

zcL (zona

o sentido de sua movimentação e orienlação de

seus

esforços é de grande importância na definiçáo de modelos cinemát¡cos e na caracterizaçáo da

mesma, enquanlo sua relação com as estruturas das nappes regionais ou como uma zona
transcorrente independenle.

1

,1. Localização e acessos

A

área de estudo concentra-se na Folha topográfica Liberdade (sF-2g-z,A-[-1)

delimitada pelas coordenadas 44e30'w - 22e00's e 44p15,w
-22p15,s e localizada na regiäo sul
do estado de Minas, ao longo do Bio Grande entre os municíp¡os de Liberdade
e Bocaina de
Minas.

o

acesso pode ser feito através da rodovia BR-3g1 saindo de são paulo no sentido
Belo
Horizonte até o enlroncamento com a BR-267. percorrem- se cerca de 200 km
até a região de
Liberdade. Na área de estudo o acesso é feito por estradas secundárias de pistas
simples e não
asfaltadas, A localização da Folha Liberdade e principais vias de acessos estão
na figura 1.

Rodrigues, S. W.0.2003.:Conlexlo geológico e esl¡uturalda Zona de Cisahamento Llberdads (lúG)

Figura 1.1: Localização da

Folha

Liberdade e principais acessos,

1.2. Objetivos

os objetivos do trabalho foram a caracterização da geometria e cinemática de uma
porção da Zona de cisalhamento Liberdade, a análise de suas relações
com as estruturas
contíguas, o estudo da petrofábrica e da distrìbuição rias formas dos elipsóides
de deformação
associados a deformação da ZCL

1.3. Métodos

Foram adotadas as seguintes etapas de estudos e técnicas para atingir
os objetivos
propostos, Tais etapas e técnicas sáo descritas sucintamente
abaixo, sendo que algumas destas
merecerão maior destaques em capítulos específicos:

=

Levantamenlo bibliográfico da temática envolvida

+Análise

e interpretação de fotos áreas

As atividades de análise e
reconhecimento

(1

:60.000)

inrerpretação

de folografias áreas concentraram.se

dos principais fotolineamentos e na

fotointerpretação

das

no

uniciades

litoestratigráficas reconhecidas em campo, sendo utilizados os parâmetros
descr¡tos em soares
& Fiori, 1976.
=+ Mapeamento geológico em escala adequada

Rodrigues, S. W. O. 2003.r Contexto geológico € est¡ututal da Zona de Cisalhamenlo Lib€rdade (MG)

As atividades de mapeamento concentraram-se em uma porçáo especÍfica da Zona de
Cisalhamento Liberdade entres

os

municípios de Liberdade

e Bocaina de Minas. A

escala

adotada foi de 1:50.000.

+

Perfis geológicos de detalhes e amostragem

=Digitalização

e tratamento computadorizado dos dados

eslruturais e geológicos

A digitalizaçáo e vetorização da Folha Liberdade (obtida junto a CPRI\tl) possibiìitou que

o projeto fosse desenvolvido em um ambiente de Sistema de lnformações Geográfica (SlG). As
curuas de nÍveis vetorizadas possibilitaram a criação de um Modelo digital de teneno (MDT), que

com procedimentos de sombreamento de relevo através da iluminação artificial foram utilizados
para análise de lineamento esùuturais.

+

Análise eslrutural:

A análise estruturaì consistiu na hierarquizaçäo das estruturas e elementos estrutura¡s,
adoçáo de critérios de superposição de estruluras, estudo da expressão tridimensional

e

or¡entação geométrica (Ramsay, 1980), além do estudo da cinemática dúctil (Jhaocheng ef al
1988; Hammer & Passchier, l991 ; Shoufa & Willians, 1992 e Passchier & Trouw, 1996) e rúptil
(Petit, 1987 e Gamond, 1983 e 1987).

A abordagem de zona de cisalhamento terá como embasamento teórico os trabalhos
clássicos de Ramsay & Graham (1970), Cobbold (1977 ae b), Ramsay (1980) e Lister (i984).

=

Petrografia
A petrografia leve enfoque na caracterização do metamorfismo da zona de cisalhamento

e da gradação textural

com as unidades encaixantes, identificação de

microestruturas

relacionadas aos diferentes tipos de cisalhamento que interviram na geração e na deformaçáo

progressiva

da zona de

cisalhamento

e

reconhec¡mento microscópico

de

indicadores

cinemáticos (Lister, 1984 e Passchier & Trouw, 1996).

=

Petrotrama
Análise da trama dos eixos C de quartzo utilizando.se platina universal.

=

orientação, forma e transição do elipsóide de deformação e variação da taxa de

deformação

Ramsay

e

Huber (1983) indicam

a

possibilidade

de avaliar

a

intensiclade do

cisalhamento de localidade para localidade usando vários métodos, sendo os principais a forma

e a orientaçáo do elipsóide de detormaçã0. A análise dos elipsóides de deformaçáo indjcará a
rntensidade da deformaçá0, geometria e relaçoes espaciais na zona de cisalhamento.

Rodrigues, S. W. O. 2003.r Contexto 0eológico e estruluralda Zona de Cisalhamenlo L be¡dade

1

(i,lc)

.5 Coniexto Geológico

A borda Sudoesle do Cráton do São Francisco no estado de Minas Gerais (figura 1.2) foi
abordada em diversos trabalhos. Entre os primeiros autores que estudaram a região destaca-se

Ebert que denominou os Grupos São João del Rei e Andrelândia (1984, in memoriuml. Do
mesmo aulor é a tese da bifurcação entre "Paraibides" e "Araxaides" na regiáo do Sul de Minas
Gerais (1984, in nenorium).

Poster¡ormente mapeamentos geológicos em escala 1:250,000, foram realizados pela
CPRM (Cavalcante et al ,1979) aVavés do projeto Sapucaí,
A partir de 1979 a região foi progressivamente mapeada em detalhe na escala 1: 25.000.

Destes mapeamentos derivam os principais trabalhos sobre

a

regiã0, sendo os mesmos

resultados de disserlações e teses apresentadas na UFRJ e no lGc-usp. Destacam.se as teses

de Paciullo (1980 e 1997) na região Minduri e sobre a seqüência deposicional Andrelândja,
Ribeiro (1980 e 1997) na área de ltumjrim e nas áreas de Lenheiro, são José e são Joáo del Rei

,

Heilbron (1984

e 1 993) nas áreas de

ltutinga, Madre de Deus de Minas e Bom Jardim,

valeriano (1985 e 1993) na área de são João del Rei e na Nappe de passos, Magalháes (19gs)
sobre rochas ultramáficas na regiões entre säo Joáo del Rej e Liberdade Noce (19g7,i990)
na
,

região de Tiradentes, Barroso

e

Barbacena, Gonçalves ('l9g7) na região de santana do

Garambéu, vasconcellos (1988) na região de 0uro Fino, Bittar (19g9) na Folha de caxambú

e

parte sul da folha Luminárias, chrispin (1990) em carmo da cachoeira, silva (1990)
na região de

carvalho, Nummes (1991)na região de santa Fita clo lbitipoca, penola (i991) na regìão
de são
Gonçalo do sapucaí, campos Neto (1991)na porção oeste da Falxa Alto Rio Grande
e Almeida
(1998) na região de Líberdade e Carrancas.

os

trabalhos de Trouw

e

equipe (Trouw

ef a/ 1982 ,19g3, 1986) discutem

empilhamento estratigráfico, as principais unidades liloestratigráficas

ea

o

estruturaçáo geral,

caracterizam e reconhecem as unidades maiores relacionadas aos Grupos são Joáo del
Rei,
carrancas e Andrelândia; bem como as três fases principais de deformação associadas

as

foliaçoes melamórficas Sl, Sz e a clivagem 53. Destas fases, Dz é descrita com grandes
dobras
recumbentes associadas a cavalgamento e ao ápice metamórfico. O metamortismo
foi descrito
como do tipo banoviano e caracterizado como uma sucessão de isógradas que varia cla
zona da
biotita à zona da sillimanita com a progressáo granada- estaurolita- cianita. A terceira
fase de

deformação (D3) apresenta dobras abertas

e

inclinadas que

se intensíficam nas zonas

cisalhamenio laterais onde uma foliaçao milonítica toma lugar da clivagem de crenulaçã0,

de
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sínteses atualizadas dos trabalhos de Trouw e associados (Ribeiro ef

al

1998 e Trouw et

al

1995; Trouw et

a{ 2000 a e b) admitem um paleoambiente tipo margem continental passiva

para este domínio tectônico e caracterizam o metamorfismo como de alta pressão relacionado a
um empilhamento de nappes.

A partir da de década de B0 com a utilização de dados gravimétricos a borda sul
sudeste do cráton do

sáo Francisco foi articulada em blocos crustais Brasília, são paulo

e
e

Vitória cujos limites foram aùibuídos a anomalias gravimétricas associadas a faixas de forte
gradiente gravimétrico positivo junto a depressões lineares negativas, separando domínjos
mais

ou menos homogêneos e basculadas para o norte. sáo interpretadas como de espessamento
crustal e duplicação da crosla em ananjo de subducção do tipo A, com cavalgamentos que

trazem

à

superfície cinlurões de alto grau (crosta inferior). Também ocorrem anomalias

interpretadas como resultantes de deslocamentos djrecionais (Haralyi & Hasui, 1g82a,b; Haralyi
ef

al

1985, Ebed & Hasui, 1998). A partir da interação destes blocos modelos cinemáticos foram

propostos por Ebert efai (1991, 1993 a e b) e Ebert & Hasui (1999) que consideram
os cinturões
que delimitam o Cráton do São Francisco como resultantes da movimentação diferencìal
entres

estes blocos. sendo que reglonalmenle alternam-se domínios estruturais:

tangenciais,

tangenciais rotacionados e transcorrentes. A alternância de domínios direcionajs e compressivos
caracteriza uma partição regional da deformação em zonas de abrandamento que assimilaram
a
convergência dos blocos através de rejeitos direcionars e domínios internos que absoryeram
a
colisão por encurtamento perpendicular ao frend regional. Esta partição condiciona
o arcabouço
tectônico da borda sul do Cráton do São Francisco, e materializando-se através
de estruturas

tipo flor, tido como o mecanismo de acomodação fundamental da convergôncia E-w entre
os
blocos. As estruturas tangenciais eslão preservadas ou rotacionadas em segmentos
delimitados

pelos lineamentos transcorrentes. Através de flexão gradativa, passam para os domÍnios
íntermediários, ou de forma brusca para domínios transcorrentes, caracterizados por extensos
lineamentos anastomosados que compõem os cinturões transcorrentes campo do Meio

e

Fio

Paraíba do Sul.
O cinturão Rio Paraíba do Sul constitui um importante lineamento estrutural com direçáo

NE-sw que forma uma rede de zonas transcorrentes dextrais e dúcteis de imporlante atuaçáo
na borda sudeste do cráton são Francisco. Ebert ef a/ (1991) e Ebert & Hasui ('1998)
caracterizam este cinturáo como compressivo e produto de deformação não coaxial, não-plana,
heterogênea e dextral.
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Machado

&

Endo (1993) distinguem

o

S¡stema de Cisalhamento paraÍba do Sul

caracterizando-o como um cinturão transpressional associado a uma colagem tectônica lateral

produto de uma tectônica transpressional dextral e que desenvolve uma estrutura em flor
positiva.

Egydio-Silva (1996), Egydio-Silva ef a/ (1999) e Egydio-Sitva et at (2002\ caracrerizam o
lineamento Além ParaÍba como uma zona de cisalhamento desenvolvida em condiçoes de alta
temperatura e baixa pressão na crosta inferior

a intermediária (niddle/lower crusl) de caráter

transpressinal.

Pilhas de nappes associadas a metamorfismo de alta pressão têm sido o enfoque dos
estudos de Trouw (1992), Trouw ef a/ (1998) e Campos Neto e Caby (1999 e 2000) e Campos
Neto (2000a).

os autores apresentam o empilhamento de três nappes maiores, aparentemente

originadas em amblentes tectônicos distintos. No topo deste sistema, encontra-se uma unidade
alóctone com afinidades de arco magmático, tendo na base, migmat¡tos

pressão

e

alta temperatura (Nappe Socono-Guaxupé).

É

-

granulitos de alta

seguida por uma nappe

metassedimentar com registro metamórfico em fácies granuiito de alta pressáo (Nappes Três
Pontas-varginha e Pouso Alto e

Kþe

carvalhos), sotoposta a alóctones de alta pressáo, fácies

anfibolito, com reg¡slros retrogressivos de fácies eclogito (Nappes carmo cla cachoeira e
Aiuruoca-Andrelândia) e a Nappe de Lima Duarte, de alta temperatura e média pressão (campos
Neto, 2002),

A Nappe socorro-Guaxupé caracteriza-se como um arco magmático neoproterozoico
formado por granulitos e m¡gmatitos de alta pressá0.

A Nappe Pouso Alto aprece como uma unidade tectônica lndependente, correlata

á

Nappe Três Ponta-varginha, e contém rochas de fácies granulito (cianita granulitos e Granada -

cianita K{eldspato - gnaisses quartzosos), sobrepostas aos micas xistos de média pressão da
retaguarda da Nappe Aiuruoca-Andrelândia (Campos Neto ef

al 2000)

A Nappe Aiuruoca-Andrelândia (Campos Neto e Caby, 1999), caracteriza-se por micas

xistos aluminosos, rutilo

-

cianita

-

granada xistos

e

granada-biotita-plagioclásio gnaisses,

interpretados como metagrauvacas vulcanoclásticas de afinidades químicas cálcio alcalinas
(Janasi et al,,2000). uma zona de cisalhamento lateral separa,

o sudeste deste

a/dcfone, na

região do munlcípio de Liberdade, marcando a passagem para um domínio melamórfico na zona
da sillimanita (Junho e l\lendes, 2000).

A Nappe de Lima Duarte é caracterizada como um alóctone quartzítico de
temperatura (Vilela, 2000 e Campos Neto et al, 1999)

ultra-alta
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Rochas migmatíticas (Migmat¡ros Alagoa, campos Neto et

al

1999) com diatexitos á

- biotila e migmatitos á sillimanjta, são coflados por muscovita - turmalina granitos
estratiformes, que vem sendo estudadas por Junho (1995) e Junho & Mendes (2000).
muscovita

constituem uma extensa unidade que ocorre tectonicamente no topo cla Nappes pouso
Alto,
Aiuruoca-Andrelândia e Lima Duarte, trucando-as, tectonicamente.

A Nappe Aiuruoca-Andrerândia (campos Neto e caby, 1999) caracteriza-se por

um

metamodismo de alta pressã0. As litologias predominantes são mica xistos aluminosos,
Rt-Ky_

Grt gnaissesixistos

e

Grt-Bt-Pl gnaisses/xislos com intercalações de quartzitos

metabásicas, localmente, com relíquias de paragênese fácies eclogito.

o

e

rochas

caminhamento

metamórfico conforme santos & campos Neto (2001) e santos ef a/ (aceito para publicação)
da

frente da Nappe (entre santana de Garambéu e conceição de rbitipoca.)
denota para uma
trajelória progressiva em alta pressão e na retaguarda da Nappe (sul
de caxambu e Aiuruoca)
para um caminhamento metamóÍico de alta pressão com descompressão
isotérmica.

os ùabalhos de Trouw e associados configuram outra geometria ao empilhamento
de
Nappes (Ribeiro ef al, 199s; Trouw et al 1998 e Trouw ef at,2000
a e b) individualizando a
Nappe Liberdade, que em parte agrega porções da Nappe Aiuruoca-Andrerândia.
A Nappe
Liberdade conforme os autores teria a Zona de cisalhamento Liberdade
como um dos seus
limites, sendo caracterizado como um rampa lateral (Trouw ef a/, 2000 b).

A Zona de cisalhamento Liberdade apresenta-se como um domínio de imbricamento
tectônico das unidades litológicas das três Nappes (Nappes Aiuruoca-Andrelândia,
Lima Duade
e Socorro-Guaxupé) e que constituem o arcabouço estrutural principal
da área.

Em relação aos lrabalhos especÍficos realizados na Folha Liberdade
existem uma série
de trabalhos publicadas no final da década de g0 e meados da
década de g0. Destacando os
trabalhos de Junho

efal

(i9B9a e b); Junho (1993); Armeida (1993), Armeida & Junho (1993);

Junho (1995) e Junho & Mendes (2000).

Junho ef a/ (1989 a e b) insere a região de Liberdade no Grupo Andrerândia,
sendo
composta por xistos, quartz¡tos, anfibolitos, leucogranitos e migmatitos. Descreve
duas Íases de
deformações consecutivas. sendo que a penúltima fase gerou dobras
isoclinais de pequeno
porle e foliação penetrativa. A ultima fase gerou a foliação principal
da área, quase
sempre

transpondo a anter¡or, iniciando com dobras abertas com foliação plano axial
e cuiminando com
forte cisalhamento no senlido sw-NE. caracteriza o metamorfismo como do
tipo barroviano e
deiimita a isógrada

da sillimanita com

a da sillimanita + cianita.
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Junho (1993) insere as rochas metassedimentares encontradas na região de Liberdade
dentro do ciclo Deposicional Andrelândia

cDAl (paciullo

et al, 1993). sendo proposto o seguinte

empilhamento estratigráflco para as unidades litológicas melassedimentares do topo para
base:
a) biotita gnaisse migmatítico estromático;

b) (cianita/ sillimanita)

-

granada- biotita gnaisse fino, mesocrático, tonalÍtico, sem bandamento

composicional;

c) cianita/ sillimanita -granada -mica xistos, quartzo xistos e quartzitos, mais ou

menos

feldspáticos, com inclusöes de gonditos e cálcios silicáticas subordinadas;
d) cianita/ granada leucognaisse/ xisto com intercalaçoes subordinadas de biotita gnaisse.

Almeida & Junho ('1993) descrevem a ocorrência de corpo ultramáfico nas proximidades

do município de Liberdade deslgnando-o como Morro do corisco. caracteriza- o como
rocha
serpent¡nítica que exibe textura do tipo "mesh", com predominância de
lizardita indicada por
difratometria de raios'x. São observados cristais reliclos de olivina e ortopiroxênio,
assim como
pseudomorfos deste ultimo mineral. Também descreve a oconência
de Espinélio hornblendito,

de granulometria grossa. caracteriza duas fases de metamorfismo uma de
alta pressão (7 a
Kbar) em fácies granulito e a segunda representativa de reequilíbrio na fácies
anfibolito.

11

Junho (199s) descreve a ocorrência de reucogranitos aróctones, diatexitos gnaisses
e
metatex¡tos na região de Liberdade relacionando-os com a Faixa Móvel
Ribeira. Descreve

duas

fases de deformação para metatexitos e diatexitos,

Dn

s D n*r, Apresenta o metatexitos composto

por um bandamento estromático composto po[ um mesossoma
de um biotita gnaisse

de

granulação fina, leucossoma de gnaisses graníticos pegmatíticos
e melanossoma de sillimanitagranada
hornblenda- muscovita biotita quartzo diorito gnaisse

-

e xistos. os diatexitos são

divididos em dois tipos um granada- biotita muscovita leucognaisse

e um granito rico em

Feldspato potássico. Este conjunto de litologias é interpretado como granitos
autóctones s¡n

Apresenta também
cinemático a fase Dn.

um

Granada- turmarina biotita

-

muscovita reucogranito tardi

a

Dn.

pós-
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2,Zona de Cisalhamenlo Liberdade

A Zona de cisalhamento Liberdade constitui-se como uma feição morfológica |inear que

se estende desde a borda sudoeste do granito pouso Alto, passando pelo dominio a sul de
Alagoa até a cidade de Liberdade, inclinando-se daí para Nordeste (campos Neto, 2000b).

secciona rochas metamórficas do Grupo Andrelândia

e de seu embasamento,

além

de

granitóides e migmatitos. separa a borda sudeste da Nappe Aiuruoca-Andrelândia (NAA)
das
bordas nordeste da Nappe socorro-Guaxupé (NSG) e oeste da Nappe Lima-Duarte (NLD).

Apresenta-se como um domínio de forte imbricamento tectônico

de unidades

litológicas

relacionadas aos domínios destas nappes.

2.1. Geologia da área de estudo

o

mapeamento geológico realizado teve seu enfoque no domínio da ZCL situado entre

os municípios de Liberdade e Bocaina de Minas. As principais unidades litológicas mapeadas
apresentam uma direção NE-sw, com formas alongadas e sigmoidais sendo associadas
a dois

domínjos tectônicos distintos, um que apresenta um forte imbricamento enlre as unidades
litoestraligráficas denominado Domínio lmbricado da Zona de cisalhamento
Liberdade
(tllZCL) e outro associado a Nappe Aiuruoca-Andrelândia (NAA). Três conjuntos principais
de

associações litológicas foram reconhecidos: rochas metassed jmentares, migmatitos granitos.
e

Na regiâo do mapa geológico (figura 2.1) as unidades da NAA litoestratigraf icamente
empilhadas a partir da foliação metamórfica como superfície de referência apresentam
predomínio de xìstos tectonicamente imbricados e sem relações litoestratlgráficas
na base de
uma unidade de muscovita- biotita gnaisse bandado com transiçoes à migmatito estromático

o

DlzcL apresenta o seguinte conjunto de unidades litoestratigráficas da base

para

topo:

- migmatito estromático admitido como provável embasamento das rochas
metassed jmentares,
no entanto náo existem dados geocronológicos que corroborem está hipótese. Tal relação

é

sugerida pelas telaçoes estruturais obseruadas no campo e pela natureza litológica distjnta
desta
unidade em relação com as demais mapeadas.

- rochas metassed¡mentares: oconem no geral, com contalos tectônicos.
Localmente e possivel
observar contatos normais

a partir da foliação metamórlica como superfície de referência. o

empilhamento litoestratigráfico da base para o topo é descrito a seguir:

Bodrigues, S. W. 0. 2003.: Contexto geológico e ostrulural da Zona de Cìsalhamento
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-+ Granada'

(muscovita)

-

biotita gnaisse cinza, finamente bandado, localmente a sillimanita ou

com transição a migmatilos estromáticos

--'

Granada- muscovita" biotita gnaisse com intercalações de muscovita quartzilo, mica xistos e

metabásicas

'--

(sìllimanìta)

->

Duas unidade de quartzito: (sillimanita)

-

granada

-

muscovita

muscovita quartzito com gradaçoes

-

quartzo x¡sto com intercalaçoes de muscovita quanzito

-

a biotita-

muscovita quartzito milonítico

-

muscovita

quartzitos são interpretados como variaçöes facìológicas

feldspato

-

e um (biotita)

-

quartzo xisto. Estes

de um mesmo pacote de

rochas

metassedimenlares.
- Unidades com relações de intrusão:

-¡
--

Diatexitos gnaisses
Granitos

2.1.1 . Unidades da Nappe Aiuruoca-Andrelândia

As unidades associadas a Nappe Aiuruoca.Andrelândia são apresentaclas a seguir:

.

Granada- cianita- biotita- muscovita- xislo com gradações a granada- cianita- muscovita

quarlzo xisto, Granada- c¡anita quartzito e metabásicas locais: localiza-se na porção norte
da área de estudo, com contato tectônico por falha ¡nversa a sul com a unidade de muscov¡ta-

biotita gnaisse bandado migmatizado. Apresenta-se com predomínio de um granada" cianitabiotita- muscovita- xisto, lepidogranoblástico médio a grosso, com porfiróblastos de granada
centimétricos e no geral estirados. Ocorre variações gradacionais para granada- cianita- biotitamuscovita quartzo xisto lepidoblástico grosso. Há ¡ntercalações centimétricas de metabásicas,
que apresentam- se bastante intemperizados, sendo reconhecidos pela cor de alteração ocre em
níveìs argilosos e textura homogênea e também localmente há intercalações de cjanita- granada-

quartzito lepidogranoblástico grosso. Apresenta um bandamento composicional caracterizado

pela alternância de níveis micáceos

,

quanzosos

e de

metabásicas paralelos entre

si.

A

assembléja mineralógica é constituída por muscovita, biotita, quartzo, granada e cjanita. sendo a
presença de cianita o principal componente que diferencia esta assembléia com as demais.

.

(Sillimanita)' granada - muscovita- biotita xisto: Encontra-se tectonicamente incluída esta

unidade apresenta seu domínio na porção norte da área de estudo. seus contatos são de
natureza tectônica.

o

xisto apresenta granulação fina a média, coloração escura e avermelhada

Bodrigues,
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nos termos intemperizados, apresenta uma textura lepidogranoblástica com pódiros milimétrjcos

a

sub'miljmé'lricos

de granada. A mineralogia essencial é cons'tituída por quartzo,

biotita,

plagioclásio, muscovita sillimanita e granada.

o Muscovita-

biotita gnaisse bandado com transição para migmatito estromático. ocorrem

granada- anfibólio gnaisse locais: Localiza-se no norte da área sendo seu contatos por
falhas
inversas

a norte; e com falha lateral obliquas dextrais a sul. Apresenta.se como

Muscovira-

biotita- gnaisse bandado, com transição para migmatito estromático. Nas porções de migmatito

estromático ocorre bandamento estromático centimétrico
leucognaisse grosso (de composição granítlca
métricas

a

a

e

retilíneo

de um

muscovita

granodioritica). Apresenta intercalaçöes

centimétricas de granada- actinolita- gnaisse, nematogranoblástico, finamente

bandado, de grnaulação média a grossa. Localmente ocorre termos deste gnaisse,
nos quais as
relaçoes com muscovila' biotita gnaisse bandado não são claras (concordância
ou discordância

de contatos enke as camadas) que apresenta texturas coroniticas (granadas com coronas
de
anfibólio e plagioclásio) e simplectitica (enlre anfibólio e plagioclásio), e relictos de
clinopiroxênio

em meio ao anfibólio observadas em lâminas. Também há bolsoes inegulares graníticos
e
pegmatiticos. Localmente é observado padrão de interferência do lipo
laço entre dobras de uma
fase D¡ e D4 que afetam a superfície sz (xistosidade) (ligura 2.2 e 2.3).
os principais
minerais

observados são plagioclásio, quartzo, muscovita e biotita.

os

minerais acessórios observados

são feldspato potássico, anfibólio, e titanita.

de dobramento observado na unidade ¡,4uscovitamigmatito eskomático, dobras D4 (ponto 1.149)

gnaisse bandado com transtção para
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Figura 2.3: Detalhe de dobra em laço (DcxDr) observado em afloramento (Ponlo L-149).

2.1.2. Unidades do Domínio lmbricado da Zona de Cisalhamento Liberdade

As unidades litológicas do Domínio lmbricado da Zona de cisalhamento Liberdade säo
descritas abaixo, conforme um empilhamento da base ao topo.

.

Migmatito estromático, transiçóes locais como mesossoma de- biotita- gnaisse cinza.

Leucossomas graníticos: Localizam-se na parte central e sul do DIZCL. Ocorre como corpos
de direção NË' SW intercalados tectonicamente com unidades de rochas metassedimentares. É

um migmatito estromático (localmente também oftalmrtico) de bandamento cent¡métrico
métrico

(f

a

igura 2.8 e 2.91, diferenciadas pela variação mineralógica e pelo índice de cor. o

leucossoma têm Índice de cor menor que l5%, composições graníticas

a

tonalíticas. o

mesossoma caracteriza-se (muscovita)- biotita gnaisse cinza, granoblástico, equigranular,
homogêneo (localmente a granada), composições tonalíticas a granodioríticas, apresenta níveìs

descontínuos

de biotita, que define uma foliação incipiente. Transições locais a

leitos

porfiroclastos ricos em bolsões e zonas inegulares granílicas grossa e muito grossa (figura 2.g

e

2.10) e algumas pegmatiticas que constituem o leucossoma . Localmente observam-se enclaves

biotíticos centimétricos denùo do bandamento estromálico
caracteriza-se como leitos biotíticos milimétricos.

os

(f

igura 2.10).

o

melanossoma

principais mìnerais em ordem

cje

abundância são quarlzo, plagiocláslo, feldspato potássico e biotita. Menores constituintes ou

como minerais acessórios sáo granada, hornblenda, muscovita, clorita secundária, titanita,
apatita.

Bodrigues, S. W 0. 2003.i Contexto geológìco e osllulural da Zona de Cisalhamento Libe¡cJade
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Figura 2.8.: Migmatito estromálico de composição granitica a tonalítica, com bandamento
eslromálico subcentimélrico a milimétrico (ponto 124) e mesossoma subordinado (cor cinza).

Figura 2.9: Migmatilo estromát¡co com bandamento
estromático cenlimétrico dobrado

de

composição

granílica (Ponto 273) Com dominância de neossoma de
granito grosso.
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Figura 2.10: Leito centimétrico

de

leucossoma granÍt¡co bandado, com

uma foliação incipiente dado

biotila, paralela

ao

pela

bandamento

estromálico (Ponto 28ô)

Figura 2.11; Bandamento de neossoma

granítico grosso

a

muito grosso com

desenvolvimento
centimélricos

de

de

cristais

feldspato potássico,

Observa-se schiliriens biotíticos (Ponto
273),

.

Granada- (muscovita)- biotita gnaisse finamente bandado com transições locais para

migmatito estromático. Metabásicas locais: Ocorre nas porçóes centrais

e

nordeste do

DIZCL. Apresenìa corpos orientados na direção NE-SW fazendo contatos tectônicos com xisto a

norte

e â sul com

migmatitos. Caracteriza-se pelo predomínio de um biotita gnaisse de

granulação média a fina, granoblástico, com pórfiroblastos milimétricos de granada, mesocrátlco

(cor cinza) e com bandamento (bandas quartzo- feldspáticas e biotitícas) incipiente a fino

e

relilíneo, Localmente desenvolve-se bandamento estromát¡co centimétrico com leucossoma
gran ítico médio

a grosso, também ocorre

intercalaçóes de metabásicas (granada-

anf ibólio

Fodri0ues, S. W. O. 2003.: Contexto geológico e estrutural dâ Zo¡ìa de Cjsathamento Liberdad€
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gnaisses) de espessuras centimétricas, textura granonematoblástica, granulação media a fina e
bandamento fino

a

inclpiente, Mineralogicamente têm como constituinte principais quartzo,

plagioclásio, biotita, feldspato potássico, muscovila e granada. Minerais secundários sáo clorita,

titanita

e apatita. Nas

metabásicas

os anfibólios identificados forma actinoljta, tremol¡ta

e

hornblenda.

.

Granada- muscovita- sillimanita biotita gnaisse finamente bandado com transições

locais para migmalito estromático: ocone na porção sudoeste DIZCL. Apresenla corpos com
orientaçáo NE-sw e contatos tectônicos. Apresenta predomínio de um granada - muscovita

-

sillimanita - biotita gnaisse de granulação média a fina, lepiclogranoblástico, com porfiroblastos

milimétricos

de granada, mesocrático (cor cinza) e com bandamento (bandas

feldspáticas

e

biotíticas) fino

e

quartzo-

retilíneo. Localmente desenvolve-se bandamento estromático

centimétrico com leucossoma granítico médio a grosso. Apresenta intercalações de metabásicas

de espessuras centimétricas.

l\4ineralogicamente têm como const¡tuinte principais quartzo,

plagioclásio, biotita, sillimanita, feldspato potássico, muscovita e granada.
Minerais secundários
são titanita e apatita.

o Granada- muscovita- biotita gnaisse bandado. Muscovila. feldspato- quartzito
e Micaxistos locais: ocorre na porçáo nordeste da área de esludo, Apresenta associada a uma
estrutura sinformal. No campo esta unidade caracteriza-se pelo forte bandamento composicional
centimétrico de bandas quartzoJeldspáticas e máficas, sendo que náo foram observadas
rochas

frescas. constituída por um predomínio de um granada- muscovita- biotita gnaisse bandado,
lepidogranoblástico médio a grosso, com camadas alternadas de composição mais quartzosa

e

micáceas de espessura milimétrica

a centimétrica. os níveis quartzosos gradam para um

muscovita- feldspato quartzito de granulação média a grossa e textura lepldogranoblástica.
os
niveis micáceos desenvolvem-se para um granada- muscovita- biotita xisto lepidoblástico grosso,

com porfiróblastos centimétricos de granadas. oconem níveis de espessuras centimétricas de
metabásicas e de metamargas.

.

(sillimanita)- granada- muscovita- biotita quartzo xisto com intercalações de muscovita-

quarlzito:

Localiza-se na porção central da área de esludo apresenta forma alongada com

direção NE'sw

e

predomlnantemente

com alguns corpos isolados na porção sudeste. Esta unidade é
caracter¡zada por um (sillimanita)- granada- muscovita- quartzo- xisto

granolepidoblástico médio

a grosso com

pórfiroblastos milimétricos

de granacla.

Apresenta

Rodrigues, S. W. O. 2009.i Contexto geológico e estrulu¡at da Zona
de Cisalhamento Liberdade

(Mc)
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u

variações para termos mais mìloníticos a protomilon iticos (figura 2.4), com
intercalações métricas

a centimétricas de quartz¡to (figura 5). A mineralogia essencial é composta por quartzo,
b¡ot¡ta,
muscovita, sillimanita, granadas e plagioclásio. Há ocorrência de magnetita,
titanita e turmalina
com minerais acessórios.

Figura 2.4: Termo milonítico

de um magnetita.

sillimanita- granada- muscovita- quartzo
apresêntando

o

desenvolvimento

de

_xisto,

uma

forte

crenulação (ponto 142).

Figuta 2.5: lnlercalações de centimékicas de muscovita quarlzito com granadamuscovita- quartzo- x¡sto
164)

(ponto
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(sillimanita)- granada- muscovita- biotita xisto: Esta unidade apresenta seu domínio
na

porçáo norte da área de estudo. seus conlatos são de natureza tectônica. predomina

um

(sillimanita)- granada- muscovita- biotiia xisto de granulaçáo fina a média,
coloração escura e

avermelhada nos lermos intemperizados, apresenla uma textura lepidoblanobláslica
com
porfiróblastos milimétrlcos a sub-milimétricos de granada. A mineralogia essencial
observada é
constituída por quartzo, biotita, plagioclásio, muscovita sillimanita

e

granada.

os

minerais

acessórios observados são magnetita e apatita,

(Biotita)- muscovita quanzito com gradações a (biotita)- muscovita- feldspato quartzo
xisto. Mica- xistos e anfibolitos locais: Localizado na porção leste da área. ocone

"

associada

a uma dobra sinformal intercalada a Granada- (muscovita)- biotita gnaisse. Apresenta-se
como
domínio de um biotita- muscovita- quartzito, lepidogranoblástico médio a fino,
com lransiçoes de
níveis mais feldspátlcos e micáceos de um quartzo-xisto{eldspástico finamente
bandado (figura
2.6). Esta transição apresenta caráter gradacional. Localmente ocorrem
níveis de mica- xistos e

metabásicas, ambos centimétricos.

os

principais constituintes do quartzito são quartzo e

muscovita, sendo observado um pouco de biotita haixa (2%).

Figura 2.6: Biol¡ta- muscov¡ta- feldspalo quarlzito bandado sub- centimekicamente
com desenvolvimento de dobras
intrafoliais (ponto A24),
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(Sillimanita)- muscov¡ta- quarlzito milonílico, Miea- xistos locais: Ocone junto a porção

central do Domínio lmbricado da ZCL. Apresenta uma geometria de direção NE-SW que para sul

muda para NNW-SSE. Caracleriza-se por um (sillimanita)- muscovita
lepidogranoblástico, médio

quartzito,

a fino, localmente com intercalações de mica- xistos, algumas

de

espessura métricas. Apresenta bandamento centimétrico, delimitado por níveis micáceos
milimétricos. Em campo apresenta predomínio

de termos miloníticos no qual a

sillimanita

aparece associada. A mineralogia essencial observada é constituída por muscovita e quartzo e
sillimanita. Como minerais acessórios ocorrem óxidos de ferro: (magnetila).

o

Diatexito gnáissico de composição granítica, com shiliriens biotíticos

e

faixas

centimétricas descontínuas de biotita gnaisse. Há bandamento estromático de granilo
grosso a muilo grosso: Localizado na porção sudeste, em contato tectônico com xistos e
biotita gnaisses. Possui composiçáo granítica, é leuco a hoioleucocrático, de cor branca,
granoblástico

e

inequigranular.

o

bandamento estromático de granito grosso a muito grosso é

leucocrático e apresenla megacristais de feldspato potássico centimétricos.

.(Turmalina)- leucogranito, a biolita e muscovita, localmente com granada e magnetita,
média a grosso: Há quatro corpos graniticos na área mapeada. sendo um localizado na
periferia da porção norte do Domínio lmbricado da zona de cisalhamento Liberdade, e três na
partes centrais. As características lexturais sugerem que os mesmos são sin a tardi-cinemáticos

a ZCL, devido ao desenvolvimento de uma foliação tênue caracterizada pela isorientação da
biotita e muscovita paralela a foliação milonítica observada em outras unidades. os
porfiroclastos observados são poucos a mediamente deformados. predomina um (turmalina)
(granada)

-

(biotita)

-

-

(muscovita) leucogranito, de composição monzogranitíca, granulação

média a fina, hololeucocrático e equigranular. Apresenta porçöes que caracterizam granitos
foliados (figura 2.12\, con textura porfíritica grossa a fanerítica média, localmente milonitizado

e

podendo haver intercalaçoes de metassedimentos. Há gradações para termos pegmatóides.
Apresenta como minerais principais respectivamente: feldspato potássico, plagioclásio, quartzo,
biotita, muscovita, turmalina, granada. Ocorrendo como acessórios magnetjta e apatita.
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F¡gura 2.12: Turmalina- b¡otita leucogranito foliado
bandado (ponto 22)
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3. Sínlese petrográfica

Cerca de BB seçoes delgadas de rochas da área mapeada foram descritos por
intermédio de um microscópio convencional,

0s

litotipos mapeados incluem um conjunto de rochas metassedimentares (xistos,

quartzitos e gnaisses), metabásicas, migmatitos e granitóides (granitos e diatexitos), Apresentam
agregados a duas assembléias mìnerais distintas, sendo a cianita e a sillimanita os minerais que

diferenciam as mesmas. A cianita não

é encontrada em oulras unidades litológicas além

unidade situada no limite norte da área (unidade Grt- Ky-

Bl

da

Ms xisto c/ gradações a Grt- Ky

quartzito e metabásicas locais). Esta inexistência pode eslar associacla a passagem para
um
domínio metamórfico na zona da sillimanita conforme Junho e Mendes, (2000).

somente um litotipo à cianita foi analisado ao microscópio clentro da área mapeada, no
caso, tralando-se de um quartzito (figuras 3.'1 e 6.7) no qual a mineralogia essencial observada é
constituída por quartzo, muscovita, biotita, granada e cianita. como minerais acessórios ocorrem
óxidos de ferro. O quartzo é idioblástico a hipidioblástico, com contatos seriados a interlobatos e

apresenta extinçáo ondulante. A biotita (cor marrom avermelhada e que desenvolve também em

sombras de pressão da granada) e a muscovita ocorrem como placas paralelas a foliação
principal (sm). As granadas aparentam ser sln-cinemáticas (hipidioblásticas e estiradas),
apresentam inclusóes de quartzo e biotita e alterada para óxidos de ferro.

Figura 3.1:

:

Amoska L-11 .Cianita

-

granada. b¡otita-

muscovila quartzito. Com textura granoblástica,
granulação enke 0,5 a 1 mm, Petrolrama variando de
seriada-poligonal a interlobada.

Fotografia com nicóis cruzados, aumento de 2,5 x
largura:3,5 mm

Os demais litotipos identif icados, säo descritos detalhadamente abaixo.

3.1. Migmatitos

A caracterização dos migmatitos teve como base a nomenclatura pÍoposta por Johannes

& Gupta (1982) e Johannes (1983). A figura 3.2 compara esta nomenclatura com a de l,4enhnert
(1e68).
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Figura
Menhnert (1968)

lohannes (1983)

3.2:

Nomenclatura

de migmatilos eslromáticos

de

acordo com

(1968)

Mehnert

e Johannes (1983).

Adaptado de Pitcher (1993).

os migmatitos apresentam-se associados a uma unidade principal no qual constituem

o

litotipo predominante (unidade de Migmatito estromático, com transições locais com mesossoma

de Bt'gnaisse cinza. Leucossomas graníticos) e lambém como produtos de anatexia nas rochas
metassedimentares. Apresentam um predomínio de termos miloníticos, onde a foliação milonítica
é paralela ao bandamento estromático.

0

bandamento estromálico que apresenla um predomínio

intercalado

a

mesossoma

de biotita gnaisse de

de leucossoma

composição granodiorítica

a

granítico

tonalitica,

melanossoma de níveis milimétricos de biotita.

os
potássico

principais minerais em ordem de abundância são quartzo, plagioclásio, feldspato

e biotita. Esses minerais no geral, apresenlam contatos

inequigranular-interlobatos

e

seriados-interlobatos ou

textura lepidogranoblástica. Menores constitu¡ntes ou como

minerais acessórìos são granada, hornblenda (na unidade principal de migmatilo), muscov¡ta,
clorita secundária, titanita, apatita.

o

quarlzo forma r¡bbons e faixas de cristais alongados com desenvolvimento cle sub-

grãos nos termos mjìoníticos

a

protimilon ílicos,

na matriz é hipidioblástico a

xenoblástico,

apresenta extinção ondulante e bandas de deformaçã0.

o

plagioclásio apresenta hipidìoblástico, recrìstarizado, com extinção ondurante,

geminação encurvada (deformaçáo inlracristalina)

e

intercrescimento antipertítico. Nas

assembléias com microclínio, apresenta extinção ondulante e lamelas de quartzo intercrescida
(mlrmequitas) quando em contato com o feldspalo potássico.

0

feldspato potássico caracteriza-se como cristais inlersliciais de microclÍnio entre o

quartzo e feldspato, no geral mal germinado e recrislalizado, mas também pode ocorrer como
porfiroclaslos bem desenvolvidos (figura 3.3 e 3.4).
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foliaçáo principal (figura g.S), apresenta coloração marrom a

acastanhada, no geral é abundante na matriz.

A granada é hipidioblástica, com inclusões de quartzo e plagioclásio, com sombras de
pressão onde desenvolve- se biotita, nas bordas apresenta-se substituída por clorita.

A hornblenda é hipidioblástica, com cor variando de verde a castanha esverdeada.
A nluscovita caracteriza-se como placas paralelas a foliação principal.
A clorita é xenoblástica e ocorre como borda de reaçáo em granadas.

Figura 3.3: Amostra L-95b Biolita-gnaisse mjgmatítico
estromático, Texlura inequigranular
inlerlobacla,

e

granulação grossa. Ressalta-se a germinaçao em tarlan

no

microclínio Fotogtafia

com nicóis

cruzados,

aumento de 2,5 x, largufa:3,5 mm

Figura 3.4: Amostra L.100 Biotita-gnaisse m¡gmatÍtico
estromático. Textura inequigranular
¡nterlobada,

e

granulação grossa. Apresenta megacrista¡s

de

plagioclásio e feldspato potássico. Fotografia com
nicóis cruzados, aumenlo de 2,S x, largura:g,S mm

Figura 3.5: Amosha L-l00b: Anfibólio- biotila-onaisse

migmalílico estromálico. Iextura inequigranilar

e

interlobada, granulação grossa, Apresenta a biotila como

placas paralelizadas

a foliação principal. , Fotografia

com nicóis cruzados, aumento de 2,S x, largura:3,s
mm
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3.2. Metabásicas, metaultramáficas e calciosilicática

As rochas metabásicas e caìciosilicáticas consistem em (piroxênio)- granada- anfibólio
gnaisses, anfibólio gnalsses e anfibolitos. ocorrem como camadas concordantes entre rochas

metassedimenlares

ou como corpos discordantes (diques sin"cinemáticos). ocorrem

em

diversas unidades mapeadas. Apresentam bandamento de caráler composicional, definido pela
intercalação de níveis ricos em anfibólio isorientado a outros mais ricos em plagioclásio; níveis
granatíferos também podem estar intercalados.

o

bandamento pode estar presente em níveis de

mesma composiçã0, definido pela diferença granulométrlca dos grãos.

As rochas

ultramáficas

da região de Liberdade foram caracterizadas em

trabalhos

anteriores de Almeida (1993 e 1998) e Almeida &Junho (1993). Apresentam-se como corpos

ultramáficos encaixados em rochas melassedimentares. são caraclerizadas

como

rochas

serpentin íticas e Espinélio hornblendito.

os

minerais essenciais encontrados nas metabásicas são plagioclásio, anfibólios

(hornblenda, actinolita e vemolita), bioìita, granada e relictos de clinopiroxênio. como
minerais
acessórios ocorrem epidoto, titanita, minerais opacos e apatita.

o

plagioclásio é hipidioblástico a xenoblást¡co, recr¡stalizado, com extinção ondulante e

no geral sern gemìnaçá0.

os anfibólios são

idioblástico a hipidioblástico, ocorrem orjentados e estjrados, também

sáo encontrados em texturas simplectítica com o plagioclásio (figura 3.6). Apresentam cor verde
clara a escura ou incolor e inclusões de quartzo e epidoto.

A biolita ocone como placas paralelas a foliaçáo e com coloração manom avermelhada.

A

granada

é

idioblástica

a hipidioblástica (figuras 3.7 e 3.8),

localmente apresenta

coronas de anfibólio e plagioclásio (fìgura 3.6), No geral apresenta.se sem zoneamento

e

inclusões.
O clinopiroxênio ocorre como cristais xenomóficos de fraco pleocroÍsmo substituídos por
anf ibólio.

O epidoto apresenta-se como agregados microcristalinos xenomórficos.
Os opacos, no geral são óxidos de feno.

Apatita ocorre como cristais xenomóficos.
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Figura 3.6: Amostra L.232b- Pjroxênio

-granada

actinolita gnaisse apresenta

texlura

porlironematoblástica, coronítica (granadas com coronas

de

actinolita

actnolita

e

e

plagioclásio)

e

sìmplectítica (entre

plagioclásio) granulação média

a

grossa.

Fotogralia com nicóis cruzados, aumento de 2,5

x,

largura:3,5 mm

Figura 3.7: Amostra L-02a Granada- actinolita gnaisse
textura nematogranonoblástica méd¡a

a

grossa, Com

porliblastos de granada milimélricos.

Fotogral¡a com nicóis ctuzados, aumento de Z,S x
largura:3,5 mm

Figura 3,8: Amostra L-17 Granada- actinolila gnaisse
textura nematogranonoblástica méd¡a

a

grossa. Com

porf iblastos de granada milimétricos,

Fotogralia com nicóis cruzados, aumenlo de 2,s x
largura:3,5 mm

3,3. Rochas metassedimentares

As rochas metassedimentares consistem em xistos, quartzitos e gnaisses e compõe os

litotipos predominantes encontrados na área de estudo.

A

foliação principal pode ser

caracterizada como a superfÍcie Sz (como xistosidade ou foliaçäo gnáissica, onde ìnternamente
são obseryados arcos poligonais de minerais micáceos) ou Sm (foliação milonítica).

A

mineralogia observada

é constituída poÍ quartzo,

plagioclásio, biotita, muscovita,

sillimanita, granada, feldspato potássrco, hornblenda e aclinolita. como minerais acessórios
ocorrem epidoto, titanita, clorita, óxidos de ferro (principalmente magnetita), monazita e apatita.

o

quartzo forma faixas contínuas de cristais alongados que definem um bandamento

diferenciado (figura 3,9), que localmente está associado a arcos poligonais de micas, sugerindo
um caráter geométrico de uma superfície (sz). Ocorre como ribbons nos termos miloníticos com
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formas poligonais em textuÍa do tipo mosaico, Podem estar distribuídos homogeneamente na

matriz, como porfìroclastos recristalizados (com sub-grãos associados) ou como cristais
xenomórf icos. Apresenta extinção ondulante.

O

plagioclásio pode ocorrer bem preservado, geminado

ou não com contornos

irregulares em equilíbrio com as micas e o quartzo. Gráos fraturados e com indícios de alteração

ao longo das fraturas e clivagens ocorrem junto ao quartzo. Nas amoslras com estruturas
gnáissicas, aparece compondo as bandas quartzo{eldspáticas ou distribuídos homogeneamente

na matriz, como porfiroclastos xenomódicos, ou como grãos menores poligonizados. pode
apresentar indícios de sericitizaQão

e

geminaçáo deformada (evidenciando processos de

def ormação intracristalina),

A biotita no geral é abundante na matriz, deline a foliação principal, junto com

a

muscovita e sillimanita. Ocone emoldurando porfiroblaslos de granada ou inclusões na mesma.
Também está associada em sombras de pressão onde aparece recristalizada junto com quartzo.
No geral as coloraçöes observadas são de tons esverdeados a marrons avermelhados.
A muscovita é subordinada em relação à biotita. ocone também, tardiamente, associada
aos finos agregados de sillimanita ou como fase pós-cinemática de crescimento.

As granadas oconem límpidas (sem um zoneamento craro), ricas em inclusões

de

quartzo, epidoto, opacos e biotita, apresentam-se estiradas nos termos milonÍticos (figura
3.10).

A sillimanita ocore como agregados fibrosa (fibrolita), junlo à muscovita em fase tardia,
sobrecrescidos nas bordas de porfiroblastos de granada.

O feldspalo potássico aparece como cristais xenomórficos na matriz, recristalizados

e

com geminações mal formadas (figura 3.11).

Os anfibólios (actinolita e hornblenda) apresentam-se como cristais hidioblástjcos

a

idioblásticos na matr¡z. Com inclusões de quartzo e epidoto.
O epidoto ocorre como inclusões em granadas e anfìbólios.

Titanita ocone com cristais xenomórf icos na matriz.
Clorita substitui a biolila em sua bordas e é xenomórf ica.

o

opaco mais comum é a magnet¡ta (óxido de ferro). Forma cristais hipidioblásticos

milimétricos na matriz.
A apatita e monazita apresentam.se como cristais xenomórf icos na matriz.
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Figura 3.9: Amoslra L-118 Granada.biotita- muscovitas

jlìimanita' quartzo xislo, textura granolepidoblástica

média a grossa.

Folografia com nicóis cruzados, aumenlo de

l,g

x

largura:3,5 mm

F¡gura 3.10: Amostra L"45 Granada-

sill¡manita- biotita- quarlzo

muscovita-

x¡sto,

texlura

granolepid0blástica média a grossa,

Fotograf¡a com nicóis cruzados, aumento de 2,5 x
largura:3,5 mm

F¡gura 3.11; Amostra L-43b Biot¡ta. gna¡sse, textura
protomilonítica média a grossa, com ribbons de quarlzo,
petrotrama inequ¡granular-interlobata.

Fotograf¡a com nicóis cruzados, aumento de 2,S x
largura:3,5 mm

3.4. Granitos

Os granitos são encontrados como corpos concordantes, cle conlato brusco

ou

gradacionais dentro das unidades de rochas metassedimentares. Trata-se de um (turmalina)(granada)- (biotita)- muscovita leucogranito.

Apresenta como m¡nerais princ¡pais respectivamente: feldspato potássico, plagioclásí0,
quartzo, biotita, muscovita, turmalina, granada. 0correndo como acessórios magnetita e apatita.

O feldspato potássico caracteriza como microclínio formando cristais h¡pidiomóÍicos
quando mega-cristal ou cristais xenomórficos na matriz (figura 3.12). Apresenta geminação bem
formada e inclusóes de quartzo.
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plagioclásio é xenomórf ico, com inclusóes de muscovita, apresenta intercrescimento

antipeûítico, Nas assembléias com microclÍnio, apresenta extinção onciulante

e

lamelas de

quartzo inteÍcrescida (mirmequitas) quando em contato com o feldspato potássico.

0 quaÍtzo é xenomórfico

e apresenla extinção ondulante,

A biotita e muscovita definem a foliação principal (sr) e denotam um crescimento sin
cinemático.

A

granada

é

idiomórfica

a

hipidiomórflca

e não apresenta

inclusões

o que pode ser

jndicio de uma origem magmática.
A turmalina é comum em porçóes pegmatíticas podendo desenvolver hábito prismático.
A magnetita apresenta idiomórf ica a hipidiomórfica.
A apatita é xenomórfica e caracteriza-se como cristais intersticiais na matrjz_

F¡gura 3.12: Amostra L.21a cranada biotita granjto com
turmaljna. Textura pofíritica (megacristais de Klelspato),

apresentando pertilas, antipertitas

e

mirmequjtas

Fotografia com nicóis cruzados, aumento de Z,S x,
largura:3,5 mm

3.5. Metamorf ismo

Junho et al, (1989 a e b) e Junho (1993) indicam o metamorfismo em fácies anfiboliro
para a regláo de Liberdade. Almeida (1993 e 1998) e Almeida & Junho (1993)
caracterizam para

diversos corpos ultramáficos da reglão de Lìberdade paragênese metamórfica indicando
reequilíbrio na fácies anfibolito e em alguns casos paragênese metamórfica indicando
reequilíbrio na fácies anfibolilo

e alguns casos paragênese

preservadas represental¡vas de

equilíbrio na fácies granulito.

As assembléias mineralógicas

(Ky ou sill + Grt + Bt + Ms + etz + pl + Kf) observadas

são típicas de fácies anfibolito, no entanto, as caracleríslicas metamórficas não estão ainda
totalmente entendidas devido a um estudo mais criterioso sobre o assunto.

De modo geral, a relaçäo entre as características do metamorfismo e a relação com a

ZCL sugerem uma trajetór¡a retrograda em direção ao campo da sillimanita, controlada pela
movimentação lateral obliqua, com predomÍnio de alta temperatura (fator conoborado com a
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tlamas de eixo c típicas de alta temperatura, a ser discutido no Capitulo 6) e acompanhada por
processo de anatexia (que gerou os diatexitos e granitos).
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4. Análise estrutural

4.1. Análise de lineamento estruturais

A região que abrange a área estudada é geomorfologicamenle inserida na Serra da
l\ilantiqueira e Planalto do Alto Rio Grande (santos, 1999) e apresenta importantes lineamentos
estruturaìs que sáo obseruados em fotografias áreas e imagens de satélite.

A figura 4.1 apresenta uma imagem de satélile de uma visáo regional que engloba as

e

Folhas topográficas Liberdade

circunvizinhas. Na mesma

é

possível delimitar os domínios

geomórfologìcos da serra da Mantiqueira (porção central da imagem), os planaltos do Aìlo Rio
Grande e Aiuruoca (porção superior), vale do Paraíba (na parte inferior) e Maciço Alcalino de
Italiaia (canto esquerdo inferior). Na mesma são obseruados importantes lineamentos estruturais
com direção ENE e direção E -

w.

Estão associados a vales aplainados e planícies aluvionares,

Representam provavelmente lineamentos condjcìonados as estruturas associadas zona

cisalhamento pré-cambrianas.

os

lineamentos ENE representam também

a

cle

direçáo das

escafpas e veftentes da serra da Mantiqueira. outro conjunto de lineamentos importantes
apresenta direção NNW. são observados em vales fechados e abruptos e aparentam ser mais
jovens que os lineamentos ENE no qual o relevo é mais arrasado.

A figura 4.2 trata-se da ìmagem de saìélite da região mapeada. Os lineamentos
estrulurais com direção ENE e direção E - w. represenlam provavelmenle lineamentos
condicionados as estruturas associadas Zona

de cisalhamento Liberdade. Na direçáo

ENE

desenvolve'se planícies aluvionares, principalmente a do Rio Grande na região contígua ao
município de Liberdade. Também h forte representatividade da direção NNW obseruados em
vales fechados e abruptos.

A

interpretação

de lineamentos estruturais foi reallzada a partir de

procedimentos

descritos por Liu elal(1983), Riccomini & crósta (l9BB) e carvalho (2001)que utilizam modelos
numéricos de terreno (MNTs), construídos

a partìr de mapas digitalizados (no caso a

Folha

topográfica Liberdade), sendo os dados pré-tratados em programas como Maplnfo, pCt
Geomatics e ENV/ (o qual foi utilizado para a conlecção dos modelos finais, com os ajustes de
cor e iluminaçáo). Para a análise de lineamentos foram utilizados dois MNTs, um com iluminante

posicionado

a

N45E, outro

a N45W e ambos com

inclinação de 40q (figura 4.3 A

e B), os

llneamenlos foram obtidos a partir da visualização na tela do computador no programa Arcview
GIS 3.2a.
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Figura 4.1 : lmagem de satélite Landsat-5 da folha topográfìca Liberdade e circunvizinhas, composição em RGB = 543
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Figura 4.2: lmagem Landsat (bandas 3,4 e 5)da área mapeada
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Fig. 4.3 a - Modelo numérico de teneno com iluminante situado a N4S-W,
inctinação de 40o

Fig. 4.3 b - Modelo númerico de ieneno com iluminante situado a N45 F
nclinação de 40o
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lineamentos (azimule, comprimento) foram obtidas

automaticamente com uso de script para ArcView desenvolvido por Zhou (1999)

e os

dados

tratados no programa GeOrient 8.0 (Holocombe, 2001). Diagramas de rosáceas foram entáo
gerados, utilizando a somatória dos comprimenlos em interualos azimutais de 10q e freqLiência
de orientações de lineamentos (Figuras 4.4 A e B)

O diagrama de rosáceas de somatória de

de lineamentos

comprimento

versus

orientaçáo (figura 4.4 A) obtido para área destaca duas orientações principais de ltneamentos:

WNW e ENE. A direção ENE reflete em parte uma possível olientação condicionada pelas
estruturas associadas

a

Zona de Cisalhamento Liberdade. O dìagrama de rosáceas de

{reqüência de orientação de lineamentos (figura 4.4 B) apresenta o predomínio das direçöes
NNE e E-W, as mesmas constituem ¡mportantes feições no relevo da área que relacionam- se

com eventos ligados a tectônica rúptil e apresentam-se como importantes descontinuidades
observadas nas imagens de satélite e MNTs,

A)

N

Figura 4.4 A: Rosácea de somatória de

comprimento

de

lineamentos versus

orientação. ïodos os lineamentos.

Figura 4,4 B: Bosácea de freqüência de
orientação

de

lineamentos.

Iodos

os

lineamentos.

864468o¡o
n=1104

0s

esforços atuantes no Fanerozóico na Serra da Mantiqueira

e Planalto do Alto

Bio

Grande configuram uma série de feiçóes eslÍutura¡s ligados a eventos distintos. Sanlos (1999)
apresenta como registros de eventos tectônicos fanerozóicos para região a presença de diques

de diabásio, intrusões alcalinas (ltatiaia e Passa Quatro), depósìtos sedimentares das bacias
terciárias (algumas vulcânicas associadas) e depósitos cenozóicos,
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Heilbron ef a/ (1998) apresenta dataçoes

llAr

realizadas em diques básicos e alcalinos.

lndica o controle de colocação dos diques por zonas de cisalhamento rúpteis de direçöes ENE
(falhas com componente normal) e NNW (falhas com componente de rejeito horizontal dextral),

Apresenla idades de 190 a 130 Ma para os diques básicos relacionando-os ao magmatismo
básico Vansicional a francamente alcalino da fase inicial de abertura do Atlântico Juro-Cretácica.

As idades dos diques alcalìnos obtidas estão entre B0 e 60 l\la, estando associadas

ao

magmatismo alcaiino do Neocretáceo ao Eoceno na época da implantação do sistema de Riftes
da Serra do Mar.

0s depósitos terciários são relacionados ao desenvolvimenlo de um sistema de

riftes

gerados no processo de abertura do Atlântico sul. Riccomini (1989) denomina este sistema de
riftes como o Rìfte continental do sudeste Brasileìro, caraclerizado por um conjunto de bacjas

marginais estrertas e alongada paralelamente ao longo da borda sudeste brasileira e com
importantes reativações até o cenozóico.

A oeste de Liberdade situa-se a Bacia de Aiuruoca
depósitos terciários situados no município homônlmo

e

constituÍda por uma série de

suas redondezas.

A

partir das

características estrutura¡s desla bacia, santos (1ggg) apresenta evidências de dois eventos
lectônicos regionais (Paleógeno e Neógeno-Quaternário).

á abertura do

o

primeiro, distensivo está associado

Oceano Atlântico (correlacionável ao desenvolvimento de Rifte Continental do

Sudeste Brasileiro), e o segundo, transcorrenle, à atividade nelectôn¡ca intraplaca. Esta atividade

tectônica cenozóica modificou
pref erencialmente

reativadas.

o

a paisagem através do

rearranjo da drenagem

relevo,

ao longo de zonas de cisalhamento pré-cambrianas dextrais ENE e NE-sw

evento distensivo (NW

segmentação, basculamento

e oz NE sub-ho¡izontais, e or

subvertical) implicou

e abatimento de blocos ENE rumo ao interior, gerando a

Aiuruoca. Atividade neoteclônica posterior, transpressiva (o1 wNW
associada

e do

e

Bacia

og NNE, subhorizontais)

a binário dextral E-w, implicou soerguimento da área e conseqüente inversão

do

relevo.

Riccomini & Assumpçáo (1999) através da análise de populaçoes de falhas quaternár¡as

na região do cìnturão Ribeira e carvalho (2001) utilizando a análise de lineamentos por MNTs

(região de Aiuruoca, Serra da Mantiqueira

e

Maciço de ltatiaia-passa euatro) também

caracterizam esforços compressivos de direção E-w ambos associando estes esforços a
atividade neotectônica.

Ao conslderar as direções WNW e ENE obtidas na análise de lineamentos
pertencenles

a um conjungado de cisalhamento

(prováveis R

e R'), obtém-se o

como

esforço

compressivo orientado E-W compattvel com a l¡teratura. A figura 4.5 ilustra as relaçoes possíveis
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dentro de um modelo de descontinuidade em uma zona de cisalhamento rúptil dextral. No caso,
a direçáo ENE em parte pode ser associada a falhas do tipo R (ou a falhas de primeira ordem) e
a direção WNW comportaria- se como falha do tipo R'. A direção NNE representaria a falhas do

tipo X e a direçáo E-W a fraluras T.

Figura

TT"TTTTrr ,/

,/

em

de

uma

zona de cìsalhamento dexkal

lr /."
,/."

,4odelo

descontinuidades

/N
'

4.5;

,/

rúptil (cisalhamento

simples)

de

NE.SW,

direção

apresentando

as

mais comuns.

R e R'-

estruturas
par

conjugados de falhas (Biedel),

T"traluras

de partição

desenvolvem-

extencionais
normais), P

(onde

se estruluras
como falhas

e X- sistema

falhas secundários;

de

dobras

(ê), N-falhas normais e Efalhas de empurrão ou
inversas.

Outro fato que corrobora para que os lineamentos WNW e ENE sejam representativos

de alividade neotectônica ou de tectônica mesozóica é fato de que as mesmas afetam as
intrusões alcalinas cretáceas de ltatiaia e Passa Quatro, conforme Carvalho (2001).

4.2, Análise geométrica

A análise geométrica cons¡ste na hierarquização das estruturas e elementos estruturais,

adoção de critér¡os de superposição de eslruturas, estudo da expressão tridimensional e
orientação geomélrica (Ramsay, 1980).

4.2.1. Descriçáo dos elementos planares

O

prìncipal elemento planar observado

é a foliação

milonítica

a

protom¡lonítica

caÍacterizada pela isorientação e estiramento mineral de crislais principalmente de quarlzo e
feldspato. A matriz apresenta-se recristalizada, principalmente quando constituída por quartzo,
este encontra-se poììgonizado, formando texturas em mosaico com contatos relilíneos. No geral
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a foliação milonítica encontra-se paralelizada a outros elemenlos planares tais como foliação
gnáissica, bandamento composicional e xistosidade. Associada a foliação milonÍtica ocone além

da lineaçoes de estiramento, lineaçóes minerais de muscovi'ta e bjotita. Outras lineaçoes sáo
observadas, como lineações de intersecção (Li) e de linhas de charneiras de dobra (Lb).

As outras superfícies de foliação observadas são hierarquizadas a partjr de

suas

relações estruturais conforme roteiro metodológico exposto em carneiro e Lima (1gg9). A partir

dos três principais tipos litológicos mapeados: migmatitos, rochas metassedimentares

e

granitóìdes (diatexitos e granitos) é possível relacionar e hierarquizar as superfícies de foliação
observadas. Esta hierarquização e as relaçóes entre as mesmas são apresentadas na figura 4.6,

Figura 4.6: Belações das

superfícies

observadas.

A)

lVligmatilos:

Sr

como

bandamento

estromáticoi Sr: foliação plano axial dada

pelo paralelismo da biotita

e

associada a

dobras isoclinais f echadas.

B)

Bochas metasedimenlares: Sl

caracleriza-se como xistosidade ou foliação

gnáissica,

onde

internamente

observados arcos poligonais

de

são

minerais

micáceos; Sr: clivagem plano axial, clivagem

espaçada de crenulaçäo ou plano axral de
03; Sa: plano axialde Da.

C) Granitos; Sr: Foliação lênue dada

'--:l

fiÍ

L¡'

pela

isoorientaçáo da biot¡ta

Nos migmatitos a fol¡ação principal caracteriza-se como um bandamento estromático

que apresenta um predomÍnìo de leucossoma granítico intercalado a mesossoma de biotita
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gna¡sse e melanossoma de níveis milimétricos de biotita. No geral, encontra"se paralelizado a

foliação milonítica e a uma foliação plana axial (de dobras isoclinais fechadas) com lsorientaçao
da biotita (figura 4.6 A).

A hierarquização das loliações para os migmatitos sugere o bandamento estromático
como uma superfície (Sr) e a foliação plano axial como uma (S2). Tal relaçáo tem uma conotação

importante para

a caracterização dos terrenos migmaliticos em relaçáo aos demais. Ambas

superfícies encontram-se regionalmente paralelizadas as demais foliaçöes obseruadas nos
outros litotipos. Paralelismo explicado em parte pelo imbricamento tectônico devido a ZCL. As
complicações estrulurais da hierarquização adolada estão na temporalidade e correlação com as
demais foliaçóes.

O forte desenvolvimento do bandamento estromático, predomínio de messomas com
composições tonalíticas a granodioríticas e ausência ou quantidade insigniflcativas de alumínio.

silicatos (muscovita, granada

e sillimanita) sugerem este migmatitos evoluídos a partir

de

protólilos de ortognaisses. Este fato corroborou com a hipótese destes migmatitos serem o
embasamento do conjunto de rochas metassedimentares e na colocaçâo temporal dos mesmos

no Paleoproterozóico. Outro fato condicionante para está hipótese são as condições distintas
entre os processos de anatexia observados nos migmatitos e nas rochas metassed¡mentares. A

grande proporção de neossoma nos migmatìtos sugere um maior grau de anatexia e condições
metamórficas mais altas do que nas rochas metassedimentares, no qual o processo de anatexia
aparenta atuaf em menor escala. Este raciocÍnio aponta para campos ou zonas metamórficas
diferentes onde desenvolveram- se os processos de anatexia, podendo ser explicados por uma
evolução temporal distinta ou uma forte aloctonia entre os lerrenos migmatíticos e as rochas
sedimentares dentro do contexto da zona de cisalhamento.

.

o

remete

caráter de uma forte aloctonia entre os migmatilos e as rochas metassedimentares

a

uma evolução no qual ambos poderiam ser contemporâneos

e

coligados

genelicamente. A contemporaneidade entre ambos é sugerida por Junho (1995) que cafacleûza

os migmatitos evoluídos a partir de rochas

metassedimentares. Esta relaçáo indicaria a

contemporaneidade das foliaçoes observadas nos migmatitos com a dos demais litotipos. No

entanto as evidências de campos mostram estilos estruturais d¡stintos entre as foliaçoes
observadas o que dif iculta uma correlação imediata.

As interpretaçöes a cerca dos terrenos migmatíticos e suas relaçoes com os demais
litotipos merecem um estudo mais detalhado nos quais as ferramentas utilizadas nesle trabalho
são ainda inconclusivas para as interpretações expostas.
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Nas rochas metassedimentares a foliação principal pode ser caracterizada como a
superlície 52 (como xistosidade ou foliação gnáissica, onde internamente são obseruados arcos
poligonais de minerais micáceos) ou

S. (foliaçáo milonítica). A foliação compõe um bandamento

diferenciado entre faixas contínuas de cristais de quartzo (nos xistos) ou de bandas quartzofeìdspática (nos gnaisses) e zonas mlcáceas. As figura 4.6b e 4.7 apresentam as relações da
foliação Sz com as demais supelícies observadas,

A superfície Sl pode ser

caracterizada pela relaçäo existente obseruada nos aÍcos

poligonais micáceos e em dobras intrafoliais isoclinais fechadas.

A superfície 53 caracter¡za a uma clivagem plano-axial nos termos mais quartzosos
associacla

a dobras

assimétricas que afetam também

a foliaçáo milonitica e

regìonalmente

associada a uma fase 03,

Nos granitóides (granitos e diatexitos) a principal superfície observada é dada pela
isorientação da biotita definindo uma superfície (Sr) conelacionável a foliação Sz obseruada nas

rochas metasedimentares. Localmente apresenta um bandamento composicional definido por
leitos quartzo

-

feldspáticos e máficos alternados e estirados definindo uma supedície de caráter

milonítico (S.).

Figura 4.7: Relaçoes enke as superfícies planares observadas nas rochas metassedimentares (carnadas
alternadas de quarlzito e quarlzo-xisto) a ligura a direita representa níveis quarlzosos (em cinzâ) e
as superfícies. Os niveis quarlzosos apresenlam'se boudinados e estirados,

a

relação entre
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4.2.2. Domínio estruturais

A área estudada

e

apresenta dois grandes domínios estruturais

com

contextos

diferentes. O primeiro deles ìocalizado a norte esta associado as unidades litológicas da Nappe
Aiuruoca-Andrelândia e representa o domínio externo norte da Zona de Cisalhamento Liberdade.

O segundo representa o domÍnio interno da Zona de Cisalhamento Liberdade (DIZCL) e
dividido em três sub-domÍnios diferenciados pelos litotipos predominante

e

é

diferenças das

estruturas de maìor porte observadas em mapa, Os dominios estruturais estáo representados
nas figuras 4.8 e 4.9.
O domínio 01 (figura 4.8) localizado na porçáo norte e composto por unidades de rochas
metassedimentares apresenta como principais elementos estruturais obseruados no mapa falhas

de empurráo com direção NE-SW e transporte de topo de camada no sentido SE. Nos perfis
elaborados obseryam-se dobras isoclinais fechadas.
Em campo a foliação principal observada neste domínio é de natureza protomilonítica a

milonítica, paralela a
est¡ramento

Sz (bandamento gnáissico ou xistosidade). As lineaçoes

observadas são de

e mìneral (a b¡otita, muscovita, cianita e eventualmente próximo no limiie da

sillímanita). A foliação principal (sz ou

s.)

ZCL

é afetada por duas gerações de dobras localmente

observadas em padräo de interferência do tipo laço (figura 2.3 e 3.6 B). As mesmas sáo
interpretadas como fases Ds e

D¿ corn eixos de dobras paralelizados.

A foliação milonítica do domínio 01 em estereograma apresenta predomínio de direções

NE-SW com mergulhos de alto

a médio ângulo com

caimento para NW. As curuas de

isofreqüências delimitam máximos no quadrante sE e uma guirlanda com direção NW-sE (com

eixo 029/30). Esta guirlanda associa-se a um padráo de dobra cilíndrico, assimétrico e com
vergência para SE e não conelaciona-se com os planos axiais de dobras medidos em campo.

0s planos axiais e eixos de dobras medidos foram
interferência de dobras do tipo laç0, sendo relacionados

obtidos em zonas de padráo de

a fase D+. A guirlanda construída

provavelmente está relacionada a fase Ds. No entanto, as informações de campo observadas

limitam esta conclusão devido ao forte paralelismo entre as foliações

e

falta de

uma

caracterizaçáo melhor da fase D3 com a superfÍcie principal, com exceção onde foi observado o
padrão de interferência.

As lineações deste domínio ocorrem com rumos NW e SW, caráter obliquo e distribuídas

ao longo do plano médio das foliações. As lineaçoes com rumo NW associam-se a falhas de
empurräo com direçáo NE-SW e fanspone do topo para SE. As lineaçóes com rumo SW
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assoc¡am-se as falhas de movimentação obliqua lateral dextrais que delimitam este domínio com
as parede norte da Zona de Cisaìhamento Liberdade,

O

clomínio

02 (figura 4.9) represenla o domínio interno da Zona de Cisalhamento

Liberdade. Predomina neste, associações titológicas de rochas metassedimentares, migmatìtos e
granitóides. Apresenta como principais estruturas obseruadas em mapa falhas de alto ângulo de

direção NE-SW de movimentação obliqua lateral de caráter dextral. Outras estruturas são falhas
ìnversas de direção N-S e movimentação de topo para SE, dobras com direçáo do lraço axial
NE-SW e NW-SE e dobras normais com direçáo NE'SW.

As dobras NE-SW configuram estruluras sinformais observadas em mapa Nos perfìs
caracterìzam dobras assimétricas isoclinais com amplilude na ordem de centenas de melros e

truncadas

por falhas. Este conjunto de dobras sáo

hierarquizadas

nas

rochas

metassedimentares como uma fase Ds, no gual a foliaçäo 53 está associada (como clivagem

plano axial ou clivagem de crenulação). As dobras NW'SE são menos evidentes

e

estáo

represenladas nos quartzitos da porção central do DIZCL em uma geometria antiformal. A
interpretaçäo das mesmas sugere uma gênese posterior e tardia as dobras NE-SW. No entanlo
sua geometria e elementos estruturais não são correlacionáveis a faz D4 observada no domínio
01. No perfil paralelo a DIZCL apresentam uma geometria caracterizada por dobras suaves com
comprimento de onda quilométricos e amplitude da ordem de centena de melros. As relações

enlre os dois conjuntos de dobras aparenlam no mapa uma relaçáo de interferência do tipo
domo e bacia, no entanto o forte imbricamento lectônico compromete esta interpretação.

A

foliaçáo principal observada no domínio 02

é de

nalureza predom¡nantemente

protomilon ítica. As lineações observadas são de esliramento e mineral (a biotita, muscovila, e
sillimanita). As relagões entre as foliações observadas estão resumidas na figura 4.6.

No estereograma da foliaçäo milonÍtica do domínio 02 apresenla direção principal NESW com mergulho com caimento para NW. As curvas de isofreqüência da foliação milonítica
apresentam um padráo associado a uma distribuiçáo dentro de um círculo mínimo (com geriatriz
212133 e ângulo 85q) que configura uma dobra acilíndrica, assimétrica e com vergência para SE.

A distribuição dispersa dos eixos de dobras e planos axìais sugerem uma geometria associada a
dobras em bainhas para o padrão acilíndrico observado.

A

comparação da distribuição entre eixos de dobras

e

lineações deste domínio

apresenta similaridades, com concentrações no quadrante SW. Tal característìca denota uma

contemporaneidade entre
desenvolvimenlo

a

geração

de

dobras

e as lineaçöes em um padräo de

de dobras em bainha ou oblíquas em zonas de cisalhamenlo com

componentes de cisalhamento simples e de achatamenlo atuando.
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Figura 3.9: DomÍnio estrutural 01- Nappe Aiuruoca-Andrelândia. Com estereogramas de foliações, lineações, planos
axiais e eixos. Estereogramas em semi-esferas inferior com isolreqüências de contagem

Liberdade (lvlc)
Rodr¡gues, S. W. O. 2003.r Contexto geológico e eslrul!ral da Zona de cisalhamento

Dominio estrutural 02- Domínio lmbricado da
Zona de Cisalhamento Liberdade
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Figura g.10: Domínio estrutural 02

-

Domínio lmbrìcado da Zona de Cisalhamenlo Liberdade. Com estereogrâmas de

loliações, lineações, planos axiaìs e eixOs. Esteteogramas em semi-esfera inlerior com isofreqüências de contagem
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No domínio 02 sáo discriminados três sub'domínios (flgura 4.9) caracterizados a seguir:

o

subdomínÌo 02a localiza-se na porção central do DIZCL e nele predomìnam rochas de

caráter metassedimentar. As características gerais observadas neste subdomínio são similares
aos descritos para o domínio 02. Diferencia-se por uma estruturaçáo fortemente relacionada a
dobras de grande escala observáveis em mapa e que desenham traços axiaìs de rumo NE-SW e
NW-SE e as faìhas inversas de direção N-S.

No estereograma a esquerda do domínìo 02a (figura 4.10), que representa a foliação
milonítica geral, o padráo das curuas de isofreqüência observado é análogo com o do domínìo 02
e associa-se melhor a uma guirlancla representativa de uma dobra cilÍndrica (com eixo 230/41) e

é

conelacionável com as dobras NE-sw observadas em mapa. As dobras NW-SË não são

representadas nesle estereograma, sendo visualizadas em outro siluado a direlta (figura 3.11). O

mesmo privilegia os dados estruturais obtidos ao longo da unidade (sill)- Ms" quadzitos situada

na porçáo central deste domínio e que desenha uma seçáo de dobra no mapa.

o

padrão de

curvas de isofreqúência da foliação milonítica observado neste estereograma configura uma
dobra cilindrínca (com eixo 295/60) e suave (concenlração ao longo da charneira).

As lìneaçoes do domínio 02a apresentam características análogas as descritas para o
domínio 02.

Os subdomínios 02b e 02c representam as paredes do DIZCL' nos mesmos
predominam foliaçöes de alto ângulo que refletem nas curvas de isofreqüência do
estereogramas uma dislribuição pontual (Cheney, 1983). Em ambos dominios as estruturas
principais são as falhas de movimentaçáo lateral oblíqua,

o

sub-domínio 02b sìtua-se na porção é constituído por migmatitos.

os eslereogramas

desle domínio relletem uma foliação milonítica de alto ângulo e dìreção prelerencial NE-SW e.
lineaçoes de esliramento e minerais distribuídas ao longo do rumo NE"SW e com significativa
variaçáo do ângulo de mergulho e compatíveis com uma movimentaçáo lateral obltqua.

o

subdomínio 02c localiza-se

a norte e está

associado

a um conjunto de

rochas

metassedimentares, migmatitos e granltos, As curvas de isofreqüência de contagem de pólos de

foliaçáo milonítica reflelem uma distribuição pontual com uma maior concentraÇão no quadrante
SE. As lìneações apresentam comportamento similar ao obseruado no domínio 02b, no entanto
as curvas de lsofreqüência são mais dispersas.
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4.3. Análise cinemática

A

caraclerização cinemática

foi realizada a partir de indicadores de sentido

de

movimento observados em afloramentos (escala mesoscópica), lâminas delgadas (incluindo os
obtidos na análise de trama cristalográfica de eixo c de quartzo) tendo como base os trabalhos
de Hammer & Passchier (1991) e Passchier & Trouw (1996).

No estudo de indicadores cinemáticos, o conceito de deformação progressiva das
estruturas (deformation path), é de fundamental importância (Hammer & Passchier, 1991). Os

mesmos aulores distinguem dois tipos de fluxos principais, que constituem extremos: o
cisalhamento puro (pure shear), onde

a deformação é acumulada de lorma irrolacional, e

o

cisalhamento simples (simple shear), onde a deformação tem uma componente rotacional. Um

lerceiro tipo, de caráter mais geral, pode ser entendido como uma combinação entre os dois
extremos.

A definição de indicadores cinemáticos conforme Choukroune ef a/ (1987) e Hammer &
Passchier (1991)é caracterizada pela assimetria caraclerística da deformação não coaxial e sáo
estruluras que possibilitam inferências seguras sobre o fluxo, durante a deformação progressiva.

De modo geral, a Zona de Cisalhamento Liberdade apresentou uma carência de
indicadores cinemáticos lanto mesoscópicos quanto microscópicos. A ausência ou baixo número

de indicadores cinemáticos pode indicar condições de deformação coaxial e com predominio
tramas simétr¡cas em pelo menos uma fase evolutiva da zona de cisalhamento ou uma partição
da deformação em domínio nos quais a deformação coaxial atua.
O principal ìndicador cinemático observado foi o desenvolvimento de pares S/C (Lister &

Snocke, 1984) observados em lâmìnas (fotos de lâminas na seção de tramas de eixos c de
quartzo) e também em afloramento. Passchier & Trouw (1995) consideram que a trama de pares

S/C provavelmente reflitam cisalhamento simples não homogêneo. Outro tipo

de

indicador

observado em campo foram assimetria de grãos (principalmente em porfiroclastos de feldspalo).

As indicaçöes cinemálicas de movimentação observadas em campo e em

lâminas

petrográficas sáo apresentadas na figura 4.12, que indica dois conjuntos principais

cle

indjcadores cinemáticos. O primeiro associado a foliaçoes de baixo ângulo que apresentam um

senlido de transporte de topo no geral para NE (associado a falhas de empurrão no domínro
interno da ZCL) ou SE (observado no sistema de empurrão de direção NE-SW no domínio

externo norte). 0uÌro conjunto associa-se a foliações de alto ângulo e caracterizam no geral
indicadores dextrais de movimentaçá0.
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MAPA ESTRUTURAL SIMPLIFICADO DOS ARREDORES DE LIBERDADE (MG)

----,--- ------

!---w----!,

Conláto lilologico obseryado
Contâlo ,iloloqjco lnferldo
Zona de cisalhamentoe falhas inferidas
1Ì

--ñ--Tr.-. -¿-

*-+obsedada --J-

Falha de empunrao (trlârgulo no
no hloco alto)
Fathã Nomat

Sinclinaj
hnlíclinal

Falha lranscoÍ€nlo

Movimenlação de {opo (obsewados em campo)
Movimentaçåo siniskal
Movimontaçro dexl¡al

Figura 4.12: Mapa eslrutural simplificado dos anedores de Liberdade (iVG), com indicadores de movimentação de
topo observados em campo (escala de afloramento) e lâminas.

4.4. Caracterização de esforços

A Zona de

Cisalhamento Liberdade apresenta uma geometr¡a particularmente bem

definida para a área de estudo (figura 4.13), compondo um domínio forlemenle anaslomosado

e
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com imbricamento tectônico entre as unidades litológicas, Apresenta dois conjunios de falhas

que configuram o arcabouço estrutural: o primeiro deles conslituem falhas de movimentação
lateral oblíqua, o oulro é compostos por falhas inversas.
As falhas movimentaçáo lateral oblíqua apresenlam direçáo NE-SW e caraclerizam tanto
as bordas da ZCL quanto seu dominio interno e apresentam no geral caráter dextral.

As falhas inversas, no domínio externo norte a ZCL (domínio 01, associado a Nappe

Aiuruoca-Andrelândia) configuram empurrões com transporte de topo no sentido SE e no
domínio interno (DIZCL) estáo associadas a empunões com transporte para ENE.

/u
+

Ìfansporte

-frTfTf-

-æ
-.&*
1

Falha normal
Falha inveßa
Falhahanscorrente
sinclinål

Figura 4.12: A- Caracterização estrutural e regime de estorços da Zona de Cjsalhamento Liberdade na regiäo entre
Liberdade e Bocaina de lr,4inas, B- Sinopse dâs estruturas da ZCL

A

obliquidade entre as falhas transcorrentes

configura uma feiçáo análoga

e

inversas no domÍnio interno da ZCL

a pares S/C de cisalhamento. Esta

geometr¡a denota uma

indicação de sentido de movimento horário. Tal sentido é proposto para ZCL devido a vergência

das dobras e indicações de transporte de topo para SE (na porção norte) e para ENE (porçáo
central da ZCL) que configuram um regime de esforços compressivos com direçáo NW e SE.
Na porçáo sudeste do domínio interno da ZCL ocorre um sistema de falhas normais com

direção NE-SW, Em campo as estruturas associadas a estas falhas apresentam caráter rúptìlductil (conjugados de riedel com injeçöes de material granítico e dobras de anaslo - drag foldsl.
Este sistema poderia estar relacionado a alívio de esforços posterior a estruturação principal da

zcL.

Rodrigues, S. W, 0,2003.; Contexlo geológico e estrulural da Zona do Clsalhamenlo Llbordade (¡,4c)

5. Análise da deformação
5.1. Orientação, forma e transiçäo do elipsóide de deformação e variaçäo da taxa de

deformação

Ramsay

e

Huber (1983) indicam

a

possibilidade

de avaliar

a

intensidade do

cisalhamento de localidade para localidade usando vários mélodos, sendo os principais a forma

e a orientação do elipsóide de deformaçäo a partir de estruturas sensíveis ao "strain", como a
foliaçáo produzida durante o evento de cisalhamento. A análise dos elipsóides de deformaçáo
indicará a intensidade da deformação, geometria e relações espaciais na zona de cisalhamento.
Para tanto os mesmos podem ser obtidos por algumas técnicas, como o método Rf/Q.
Estimativas quantitativas da deformação finìta foram realizadas a partir de 10 amostras

de rochas metassedimentares localizadas ao longo da Zona de Cisalhamento Liberdade, sendo
obtidos os três eixos prìncipais do elipsóide de deformaçáo (X, Y e Z), bem como as razóes enlre
os três estiramentos prìncipais (X e Y).

As orientações dos três eixos principais do elipsóide de deformação (X,Y, e Z) foram
obtidas através de amostras macroscópicas orientadas, sendo a direção do eixo x considerado
paralela a lineação de estiramento observado no plano da foliação (XY), conforme a figura 5.1.
Figura 5.1: Elementos planares e lineares das amoslras

,

unoaeäo do

€rrñm¿nro eStUdadaS

As determinaçóes das razões de skain foram feitas a parlir de seções delgadas para os
planos XZ e ZY, sendo aplicado o métorjo Rf/r/ (Ramsay,1967) com a utilização das lécnicas de
Shimamoto & lkeda (1976) e Peach & Lisle (1979) e média harmônica (Ramsay & Huber, 1983)
e o método de orientaçáo preferencial de forma (Laeuneau, et al 1990; Jähne, 1991 Launeau &

Cruden, 1998). Os valores usados para a construção dos gráficos Rf versus ø foram obtidos
através do programa SPO2002 (Launeau e Robin,2001), sendo que o mesmo permite calcular os

valores de Rt (elipsidade f inal) pelo denominado método de orientação preferencial de forma
(OPF), Também f oram utilizados os programas Rf/Phi versão 1.0 (Mulchrone & Lisle, 1999),
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baseado na técnica cle Peach & Lisle (1979)

([y'G)

e RFPSHIM (Brandon,

5I

1996) fundamentado na

Shimamoto & lkecla (1976), para determinar as razões de strain nas seçoes delgadas'

O programa SPO2002 apresenta os valores de Rf e Q através das medidas destes
parâmetros a parlir de imagens digitaìizadas de gráos obtidos a partir de desenho das seções
delgadas realizadas em câmera clara.
As amostras analisadas foram coletadas ao longo do DIZCL em falhas de movimentação

oblíqua la{eral, transcorrentes ou falhas de médio ângulo de caráter inverso.

Método Hf/S

O método Rf/Q desenvolvido por Ramsay (1967), pressupõe que' quando uma elipse
inicial (com elipsidade Ri) é deformada homogeneamente, a forma resultante é também elíplica.
A elipsidade final (Rf) depende diretamente da forma e orientação da elipse inicial e do elipsÓide

de deformaçã0. O método é analisado a partir da plotagem da razâo axial de um grande número
de elipses, contra a orientação de seus eixos maiores, em um sistema cartesiano, obtém-se um
gráfico simélrico (figura 5,2 b) em relação à orientação media (Q1), que define a orientação do
eixo maior da elipse de deformaçáo.Sobre a linha de simetria siluam-se dois pontos nos quais os
eixos dos seixos e da elipse de deformação são coincidentes (figura 5.2 a, elipses 1 e 2). A parlir
dos valores de máximos e mínimos da elipsidade final (Rf máximo e Rf mínimo) obtldos na linha

de orientaçáo média (tþ1), os valor da razão de deformaçâo (Rs) pode ser calculada, através das
fórmulas:

a) Rs = (Rf MáxiRf min)tiz, quando Ri máx >Rs (o que reflele em uma distribuiçáo normal no
gráfico de Rf versus Q).

b) Rs = (Rf Máx/Rf min)trz, quando Ri < Rs (que condiciona maior simelria do gráfico de
versus

rþ

Rf

e uma taxa maior de deformaçã0, sendo a distribuição em forma de gota)

O gráfico de Rf versus

(Þ

mostra uma característica adicional das elipses ou marcadores

deformados. Há uma variaçáo sistemática dìstintiva na orientação dos eixos maiores, sendo a

diferença angular entre os eixos maiores da orienlaçoes uma medìda dessa variaçã0. Esse
ânguìo é denominado de ângulo de flutuaçáo (2Qmáx) e uma função dos valores relativos de Ri

e de Rs. Desta forma,

quando Rs

> Ri a flutuação é

bastante pequena, diminuindo

gradativamente à medida que aumenla a deformação (Figura 5.3 a e b). Para uma orientação

originalmente aleatória e para as primelras etapas de deformação (20máx)=90q, islo é, as
elipses não têm uma orìentação preferencial. A infìexáo ocone quando Rs=Ri e, a partir deste
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ponto com um pequeno aumento da deformação produz-se uma forte orientaçáo (figura 4.3 c),
Braga (2002).
7

av
r;:
\_-/,4 a__--- 4
--<--)

4tZ
ú,re

5

Rrq
3

&

A)

6

2
1

B)

Figura 5.2: A) detormação homogênea de elipses de razão axial origínalmente constante e orientaçoes d¡ferentes;

B) Gráfico de Rf versus 0, A elipse preenchida representa o elipsóide de deformação; a diferença entre

as

orientações exlremas é o ângulo de llutuação (2 Q). Ramsay (1980).

5.3:
marcadoresi

a)

Deformação

de

¡ndeformados com

mesma razão inicial (Ri);

b)

deformados homogeneamente;

c)

deformados intensamentes. Ramsay
(1967), modilicado

Os comportamentos diferencìados de deformação (curvas normais ou em gota

no

gráficos de Rf versus a) foram integrados por Lisle (1977,f985,1986) que apresenìa uma série

de gráfìcos nos quais diferentes curvas (curvas teóricas thefa) refletem as mais
condições de Ri,

n e Rs. A

partir de diferentes familias de curyas

variadas

lhela teóricas é possrvel

calcular as razões de deformação adaptando-se os dados de Rf e ¿ as mesmas. As técnicas de
Shimamoto & lkeda (1976) e Peach & Lisle (1979) ajustam matematicamente os dados de Rf e
as curvas leóricas de theta a partir de testes de simelria,

4
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Média Harmônica
Ramsay & Huber (1983) especificam a Média harmônica dos valores de Rf como um
método rápido de obter valores de straìn. A Média Harmônica é calculada a partir da fórmula:
H= n/(Ril '1 + Rrzr +

Rro

r...+Rrn'1).

Método de Orientação Preferencial de Forma

A razão de forma e a orientação do eixo maior de cada grão podem ser calculadas

a

partìr do lensor de inércia de sua forma (Jähne, 1991 apud Launeau & Cruden, 1998). Sao
obtidas a partir de imagens rasler das seções analisadas, sendo constituídas por pr,xels, Se

x¡ e

y; são as coordenadas dos plxels do gráo 1, e A é sua área superficial (igual ao número de
p,,îels), entáo o tensor de inércia (M), de sua forma é dado por:

lt",
tt

M¡= lm,r7¡

tt

m'Yil

n*l

onde,
mxxj

=

llALi(xi-

mry¡ = 1l A

mw¡ =

2¡

(x¡

llAL¡

-

x)2
x"l2 (y¡

-

y")

(y¡- yò2

são os componentes do tensor e,
xc=

llAL¡x¡

e !¿= 1lA\¡ !¡
säo coordenadas do centróide do grá0,

A razão de forma do grão pode ser definida como r =

(Àr/À2)2.

6¡¿u Àr e

Àz

são os

aulovalores de M¡ Da mesma forma, a direção de máxima elongação do grão (@), é dada pelo
maior autovetor de M;.

O

tamanho do semi-eixo maior (a),

e do semi-eixo

menor (b), de uma elipse

representandoogrãoédadopora=(À1)/.eb=(¡\2)'z,emunidadedepixels(ouemmilímetrosse
o tamanho do pixel é conhecido).

Para correlacionar as orientações preferencia¡s de forma (OPF) das populações de
gräos com a 0PF total, introduz-se a média do lensor de inércia de N lormas de grãos (Robin,
2002),
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M

r¡m,,vil
l:'t"'
= j/NÐ ,= r/NlIimvr Lrn,¡l

que efetivamente fornece uma OPF ponderada pela área de cada grá0. A razão de forma média

dos gráos, $fr¡ =

(À1/À2)2,

e sua orientaçâo

@, são dadas pelos autovalores

e

autovetores

máximos de M, respectivamente. As dimensões médias ar e br são calculadas da mesma forma,

5.1.1. Patåmetros calculados

Com os valores De Rsr. e Rsr, é possível calcula os parâmetros de intensidade de
deformação e da forma dos elipsóides. Os parâmeÍos de forma são k, K

e v (Parâmetro

de

Lode), suas fórmulas são respectivamente expressas abaixo:

a) k= R¡r -1 / Ry'

-

1 (Ramsay & Huber, 1983)

b) K= Ln(Rxy) / Ln(Ru) (Zimmerman, 1986)

c) v= [Ln(Ru)

-

Ln(Hr)] / [Ln(R*y) + Ln(By,)] (Ramsay & Ruber, 1983)

onde:Rxy= 1+

etll + øeRyz=1+

e2l

1+ 1eo sendo 1+er,, 1+ ez,1 + 1es, os valores

de semi-eixos do elìpsóide de deformaçä0.
Os parâmetros de forma k, K e v indicam o tipo de elipsóide e o regime de deformaçäo
(achatamento ou consticçáo). A tabela I (extraída de Ramsay & Ruber, 1983) apresenta a

Tabela l: Variação dos parâmetros de forma e o tipo de elipsóide associado.

4>k>1

4>k>

1

0>

v>

-1

Limite entre oblato e
prolato
(limile entre os campos-

1>k>0

0s

parâmetros de intensidade de deformação são

represeniados em sua lórmula abaixo:

+1 > v> 0

d, D e r.:i (Parâmetro de

Nadai)
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(Ramsay & Ruber, 1983)

b) D = [Ln(Rxt)z + Ln(Ry')2] %o(Ramsay & Ruber, 1983)
c)

o

= 1/o 3 x [Ln(R¡y)2 + Ln(Ry,)2+ Ln(Rx.)

2] (Ramsay & Ruber, 1983)

No geral, os parâmetros de intensidade indicam o valor de distorção do elipsóide de
deformaçã0. Os parâmetros

deD

representam

origem nos diagramas de Flinn normal

e

a distância da plotagem de um elipsóide

bi-logarÍtmico, enquanto

à

o valor ...* (Parâmetro de

Nadai) expressa a intensidade de deformação definida em termos de valores logarítmicos das
razoes dos semi-eixos (1 + er,, 1 +

øe

1 + 1eo).

5,2, Resultados obtidos

5.2.1. Orientação dos elipsóides.

As orientaçóes dos eixos principais de deformação finita X, Y, e Z da

amostras

analisadas apresentam plotadas em estereogramas (figura 5.4), e seus valores apresentados na
tabela ll, juntamente com os valores dos planos XZ, XY e ZY.

Flgura 4.4: Orientações dos eixos prrncipais de delormação finita (X,Y e Z) obtidas (diagramas de Schimid!
Lambert).

Os eixos x das amostras analisadas estáo contidas em um plano de orientação NE-SW

(N46E/79NW) que pode ser considerado como

o

plano XY médio para

o

elipsóide de

deformação da ZCL.. Apresentam uma variação de caimento que varia de baixo a médio ângulos
análoga ao comportamento das lineaçoes de estiramento e mineral observado em campo.
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Os eixo

y

concentram-se ao longo de um plano de direção N-S (N03W80NE)

conslderado como o plano XZ médio para o elipsóide de deformação da ZCL.

A variação

do

caimento varia de alto a baixo ângulos,

0

plano no qual estáo conlido os eixos z apresenta direçäo NW-SE (N47W64NE) e é

considerado como o plano médio ZY do elipsóide de deformação da ZCL.

As características gerais obseruadas para a orientação dos elipsóides de deformação
apresentam uma homogeneidade da distribuiçäo dos eixos x, y, e z com uma variaçáo associada

a um componente obliquo atuando na deformaçá0. Esta característica também sugere uma alla
taxa de deformação dúctil necessária para paralelizar os eixos x as paredes da ZCL.

Tabela

ll:

Orientação dos elementos planares

e

lineares do elipsóide

de

deformação

estudados.(em notação Clar)

L-11

185/75

283/60

060/40

2401s1

005/14

104131

L-27

150/35

323/55

055/89

235101

330/55

143/35

L-37

160/65

270t50

045/50

226140

340124

090/40

L-40

216/56

315178

061/37

242t53

036/34

135112

l-327

194t40

310n0

055/57

235134

014/50

130120

L-331

271114

135/80

043/80

230t10

90t76

315/10

1.332

330/15

130t75

220185

045/05

150t5

310t14

1.335

235120

320/89

050i70

231t20

047170

140/01

L'336

185/75

284t59

072134

252t56

005/15

104/30

L-351

338/20

126173

220180

40110

158,70

306t17

5.2.2. Parâmetros obtidos

As amostras nos quais foram realizadas as análises de deformação säo apresentadas
na Tabela lll. No geral, foram analisadas amostras de quartzitos de forma a integrar os dados de

análjse de forma com os de orientaçáo preferencial de eixo

c de quartzo. No entanto,

prelerência pela análise dos quartzilos apresenta certos problemas para

a

a

análise da

deformaçáo devido a recristalizaçäo do quarlzo que pode mascarar os resultados do elipsóide de
detormaçá0.
Os gráfÍcos de Rf versus @ obtìdos para cada amoska analisada nos corles XZ e YZ sáo

apresentados nas figuras 5,5 a 5,14 (juntos com os valores obtidos de Rxz e Ryz pelos métodos
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média harmônica). Os parâmetros bidimensionais e

tridimensionais calculados pelos diferentes mélodos utilizados são apresentados nas tabelas lV
(método Rf/@, Shimamoto

e lkeda,1976), V (método.de orientaçáo preferencial de forma), Vl

(método Rf/@, Peach & Lisle, 1979) e Vll (Média Harmônica).

Tabela lll- Amostras nos quais foram realizadas análise de deformação

ianita- granada- biotita- muscovita quartzito
Biotita- muscovita- muscovita quadzito
Biotita- muscovita quartzito

Brotita muscovita-quartzito

l\¡uscovita quartzito
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Cortes analisados

Gráf¡cos Rflph¡

g

gc

CL
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Figura 5.5: Gráficos Ff/phi da amostra 1"11, Parte superior apresenta o contorno dos grãos analisados

Cortes analisados
Plano y¿

Plano yz

Va o.es

obljdos:Rl/phl " 1.364
Mádia haflnÖnlca = 1.751

ô*.

l{

õ,1

G

s

Phi
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Figura 5.6: Gráficos Rf/phi da amostra L-27, Parte superior apresenta o contorno dos grãos analisados
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Cortes analisados
Plano yz

l''

N=144

V¡ ores oblidos: Rfphì =1,440
Mêd1a hamònica =

6
5
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o-

ô2
1
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o
Phl
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Figura 5.9: Gráficos Rf/phida amoslra L-327, Parle supetior apresenta o contorno dos grãos analisados

Phi

Phi

Figura 5.10: Gráficos Rf/ph¡ da amostra L-331. Parte superior apresenta o contorno dos grãos analisados
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Cortes analisados
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10

10

I

Valoros

I

oblldos:Rlphl = 1,449
Mêdia harmôrììcå =

o-

Vâloresobudos: R,/phl = 1,0ô7
üédia h¿mìònlcâ =

1

6

6

og

18s

N=

3

5

g4
.L

4

3
2

2
1

.90

45

0

45

-45

90

90

0

45

Phi

Ph¡

Figura 5.11: Gráficos Bf/phida amoska L-332. Parte superior apresenta o contorno dos grãos analisados
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Figufa 5.12: Gráficos Rf/phida amostra L-335, Parte superior apresenta o conlorno dos grãos analisados
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Cortes analisados

Figura 5.13: Gráficos Rf/phi da amostra L-336. Parte superior apresenta o contorno dos gráos
analisados

Cort€s analisados
Plano yz

Gráficos Rf/phi
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Média hanròn c¿

N

5

.

1
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Figura 5,14: Gráficos Rf/phi da amoslra L-351, Parle superior apresenla o contorno dos grãos anallsados
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Tabela lV- Parâmetros de deformação obtidos pelo método Rf/@ (Shimamoto e lkeda,1976)

L-l1

1

,510

1,263

1,196

L-27

1,364

1,146

1

,190

L-37

1,510

1,229

1

,229

L-40

1,714

1,244

L-327

1,449

L-331

1,22.1 ,02:0,81

0,756

0,777

0,126

0,706

0,292

0,290

'1

1,270

1,247

-0,I 10

0,666

0,225

0,224

1,23:1,00:0,81

0,981

0,982

0,009

0,754

0.295

0,295

1,378

I,33:0,97:0,78

1,254

1,448

-0,183

0,969

0,384

0,379

1,254

1,156

1,19:1,03:0,82

0,607

0,633

0,225

0,633

0,270

0,266

1,544

1,044

1,479

1,32:0,89:0,85

10,26

8,572

-0,791

1,096

0,397

0,342

L-332

1,327

I

,067

1,244

1

,18:0,95:0,89

3,591

J,.JZ,J

-0,s37

0,740

0.226

0,209

þ335

1,656

t,361

1,217

1,26:1 ,04:0.76

0,574

0,612

0,241

0,777

0,368

0,361

L-336

1,878

1

,459

1,287

1

,34:1,04:0,71

0,621

0,664

0,202

0,936

0,458

0,452

L-351

1,495

1,176

1,271

1,24:0,97:0,83

1,650

1,575

-0,223

0,814

0,291

0,286

,18:0,99:0,86

*v= Parâmetro
**e Parâmetro de Nadai
de Lodes
=
Tabela V: Parâmetros de deformação obtidos pelo método de orientação preferencial de forma
(oPF)

L-11

1,518

1,266

I,199

1

,22t1,02:0,80

0,713

0,737

0,151

0,711

0,302

0,300

L-27

1,364

1,175

1,161

1,17:1 ,00:0,85

0,983

0,966

0,017

0,632

0,226

0,226

L-37

1

,233

1,217

1,22:1,00:0,81

0,938

0,944

0,029

0,737

0,290

0,290

L-40

1,721

1,256

t,370

1,33:0.97:0,77

1,429

1,367

-0,155

0,973

0,391

0,388

L-327

|

,4trb

1,261

1,163

1,19:1,03:0,81

0,572

0,601

0,249

0,639

0,280

0,27s

L-331

1,544

1,043

1,148

1

,32:0,89:0,85

10,26

8,572

-0,791

1,096

0,397

0,342

L-332

1,338

1,070

1,250

1

,19:0,95:0,89

3,747

3,747

-0,551

0,757

0,235

0,216

t-335

1,690

1

,372

|,232

1

,28:1,04:0,76

0,626

0,662

0,203

0,807

0,376

0,371

L-336

1,895

1,460

1,298

1

,35:1 ,04:0,71

0.641

0,683

0,188

0,949

0,462

0.457

L-351

1,51

1,187

1,273

1,24:0,98:0,82

1,360

1,320

.0,'138

0,799

0,295

0,293

,501

1

1

v = Parâmetro de Lodes

0 = Parâmetro de Nadai
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Tabela Vl: Parâmetros de deformação obtidos pelo método Bf/Q (Peach & Lisle, 1979)

1,200

1,208

1,26:1,07 .0,74

0,398

0,443

0,386

0,765

0,403

0,386

1

,100

1,273

1,21:0,95:0,87

2,976

2,750

-0,467

0,794

0,257

0,242

1

,200

1,542

1,42i0,9210,77

2,790

2,439

-0,418

1,192

0,469

0,445

,750

1,400

1,250

1,30:1 ,04:0,74

0,617

0,656

0,208

0,853

0,407

0,401

L-327

1,500

1,250

1,200

1,22:1,01:0,81

0,842

0,856

0,078

0,721

0,290

0,290

1.331

1,500

1,050

1,425

'1,29:0,90:0,86

9,317

7,919

-0,776

1,028

0,363

0,314

L-332

1,250

1,100

r,136

1,12:0.99:0.90

'1

,313

1,294

-0¡28

0,538

0,156

0,155

l-33s

1,350

1,250

1,080

I,13:1,05:0,84

0,305

0,329

0,505

0,470

0,235

0,218

L-336

1,800

1

,550

1,161

1

,28:'1

,10:0.71

0,298

0,346

0,486

0,810

0,463

0,433

L-351

1,400

1,200

1,167

1

,18:1 ,01 :0,84

0,832

0,844

0,085

0,637

0,241

0,241

L-l1

1,450

L-27

1

,400

L-37

1,850

L-40

1

v= Parâmetro de Lodes 6 = Parâmelro de Nadai
Tabela Vll: Parâmetros de deformação obtidos pela média harmônica.

1.11

1

,792

1,659

1,080

1

,25:1 ,15:0,70

0, 135

0,168

0,712

0,771

0,503

0,443

L-27

1,751

1,553

1,127

1

,26:1,11,0,72

0,249

0,293

0,547

0,763

0,451

0,415

L-37

1,946

1,625

1,198

1

,33:1 ,1 1 :0,68

0,313

0,369

0,461

0,914

0,522

0,491

L-40

2,026

1,656

1

,223

1,35:1,11:0,67

0,329

0,388

0,441

0,954

0,541

0,51

L-327

1,862

1,674

1

112

1

,27:1 ,15:0,68

0,151

0,189

0,682

0,835

0,535

0,475

L-331

1

,814

1,590

1 141

1

,27 .1,12:0,70

0,223

0.267

0,578

0,804

0,487

0,44

L'332

1,682

1,576

1,067

1,22:1,14i0,72

0,120

0,148

0,743

0,697

0,465

0,406

L-335

1,867

1

,696

1,101

1

,27:1 ,15:0,68

0, 151

0,189

0,682

0,835

0,535

0,475

L-336

2,081

1

,843

1,129

1,33:1,18:0,64

0,151

0,196

0,673

0,991

0,623

0,55s

L-351

1,834

1,655

1,108

1,27:1,14.0,69

0,175

0,215

0,646

0,816

0,514

0,460

v = Parâmelro de Lodes

1

0 = Parâmetro de Nadai

0s parâmetros calculados pelos quatro métodos apresentam valores diferentes entre

si.

A figura 5.15 compara as razões de deformação obtidas nos cortes XZ e YZ. Os valores dos
métodos

Rf/{

(Shimamoto

e ìkeda, 1976) e de orientação

preferencial de forma sáo bem

semelhantes entre si, Os valores obtidos pelo método de Rf/fr(Peach & Lisle, 1979) em algumas
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amostras são próximos aos dois métodos

(¡\'1G)

já citados. A média harmônica apresenta grandes

d¡ferenças de valores em relaçáo aos outlos métodos.
Figura 5,15; Razões de

o

obtidas

^ð¡6eA ^6o9
v

nas duas

analisadas (cortes

secçoes

XZ

pelos diferentes

oç

stra¡n

e

YZ),

métodos

N

a^
ú.

utilizados.

fl

vMA^ç

^9 ^^
[J-^

v

V^

t.0

m11 m27 m37 ln40
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2.O

@
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-oe
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^v
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ê
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As diferenças observadas nas razões de deformaçäo (Rs) afetam signìficatìvamente a

interpretaçäo

da

análise

tridimensionais (k, K,

da

d, D,

deformaçã0, principalmente

Lodes

e

na

análise dos parâmetros

A figura 5,16 apresenla os valores obtidos

Nadai).

comparados em dìagrama de Flinn logarítmico. A plotagem dos parâmetros de Rs no Diagrama

de Flinn indica o posicionamenlo dos elipsóìdes nos campos deformacionais de constriçá0,
achatamento

e

deformaçáo plana, sendo que

o

diagrama

de Flinn logarítmico

permìlir

estabelecer a perda de volume, Os campos nos quais se posicionam os valores obtidos sáo de

grande importâncìa na análise de deformaçã0.
apresentam diferenças significativas.
clefine

o achatamenlo puro

(K

A média

0s

valores plotados dos métodos utilizados

harmônica concentra-se perto do campo que

próximo a 0). Os outros métodos apresentam distribuídos por

todos os campos do diagrama, ambos apesar das diferenças de valores apresentam valores
plolados nos mesmos campos ou próximos aos limiles destes (K=1, deformação plana)

Foririgles
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Figura 5.16: Projeção em diagrama de

Flinn logarílmico dos
representalivos

das

valores

amosfas

analisadas pelos diferentes métodos
ulìlìzados.

A média

harmônica apesar de ser um método tradicional na análise cla deformação

apresenta uma superestimação de valores (Mulchrone e Meere,2001). Lisle (1977) sugere que o

calculo das razões de deformação através das médias (aritméticas, geométricas e harmônicas)

fornece apenas uma estimat¡va da magnitude da deformação em 2D

e portanto deve ser

empregado com cuidado. Para determinar a confiabilidade dos dados obtidos pelos outros
méiodos foram confeccionados modelos simples (de cisalhamenlo puro) nos quais taxas de
razöes de deformação iniciais (R) e Tinais (Rr) eram conhecidas

e aplicados os

métodos

utilizados. As respostas obtidas loram satisfatórias com percentagens de erros de 2 a 7%, nos

casos analisados. sendo que os maiores enos foram observado nos valores obtidos para o
método de Rf/qb (Peach & Lisle, 1979).

O método
(Shimamoto

escolhido para

a

interpretação da análise da deformação foi

e lkeda, 1976), sendo que o mesmo obteve

o de Ff/f

valores próximos ao do método de

orientação principal de forma (OPL). O método desenvolvido por Shimamoto & lkeda (197ô)

é

aplicáveì a objetos elìpsoidais deformados que não tenham sido necessariamente esféricos em

sua forma, antes da deformaçã0, consiste de um método algébrico onde se considera uma
deformaçáo passiva entre marcado

e

matnz podendo ser desenvolvido tanto para uma

deformação rotacional quanto inotacional. Ele é potencialmente mais interessante na medida em
que a deformação finjta da ZCL deve resullar da modificação de fábricas de forma precedentes.
Outro fator relevante é a boa resposta deste método em estimativas de erros em deformações
calculadas (Schultz-Ela, 1 990).

Rodígues,
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Forma do elipsóides

-

A f igura 5.17 apresenta o Digrama de Flinn das amostras analisadas. As

amostras

analisadas apresentam distribuídas em ambos campos de regime deformacionais (constricção e
achatamento). No campo da constrcção agrupam-se as amostras L-27 , L-37

,

L-40, 1331 e L-332

e que define elipsóides, A amostra L-37 encontra-se no limites do campo na linha que define a

deformação plana. As amostras L-11,L-327 , L-335

e

L-336 distribuem.se no campo do

achaiamento e constituem elipsóides oblatos,

Figura 5.17: Projeção em diagrama de

Flinn dos valores representat¡vos

das

amoslras analisadas {pelo método Rf//Q,
Shimamoto e lkeda, 1976),

þ

o

r-t

to

r'oss

L-szz

1

f,5

2

Êyz

Helação entre encurtamento/ estiramento nos eixos cinemáticos do elipsóide de
deformação
As amostras analisadas foram plotadas no diagrama de Hossack (figura 5.18), onde são
plotados a quantidade de deformação

((.,s

-parâmetro de Nadai) e o parâmetro de Lode(v). Este

diagrama esÌima a porcentagem de encurtamento e estiramento ao longo dos eixos X, y, e Z.
As amostras que apresentam elipsóides prolatos (L-27, L-40, L.g3l , L-332 e L-3S1), que
se situam no campo da constricção no diagrama de Hossack apresentam estiramento de 10 a 30
% ao longo do eixo X (com maiores valores de estiramento em X para as amostras L-331 e L-40)

e encurtamento nos eixos Y e Z de 10 a 20%.0s elipsóides oblatos (L-1 1,1-327, L-335 e L-336)
ex¡bem estiramento nos eixos X ( 10 a 30%) e Y (até 10%) e encurtamento no eixo X de 10 a
30%. A amostra L-37 que apresenta deformação plana apresenta estiramento em X de 20% e
encurtamento em Z de 15%.
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0
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2

0

Figura 5.18; Diagrama de Hossack com os valores representativos das amostras analisadas,

Distribuição dos elipsóides na área de estudo

A distribuição dos eixos x dos elipsóides de deformação finita, juntamente com os
valores obtidos de razáo de strain Rsxy e K são apresentados no mapa estrutural simplificado da

Zona de Cisalhamento Liberdade (f igura 5.19).

0s elipsóides oblatos (L-11,1-37,L-327,

L-33S

e L-336) estão localizados no

domínio

exlerno da ZCL (representado pela amostra L-11) e em sua porção interna. Estão associados
tanto a foliações oblÍquas em falhas de empurrão (L-11, L-s7 e L-336) ou a foliações paralelas as
falhas de movimentação lateral obliqua dentro de domínios menos afetados pelas mesmas (L327 e 1"335).
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Simboloa estruturals e cartograf¡cos
Contâroobsotoâdo

-a

I^,-*-*

i,ä=å,.1iÌili."r*:
"1
- å.,
'

-t.--

'-------conhtoi¡renro
conlãlo pot hlha i¡retìdo +----

Fàha:ñv¿l5¿ nfodda

Falha

lßnscorenle

-Farhainvefsaobs.rvada

Figura 5'19: [ilapa estlutural simplificado da área estudada, mostrando os pontos nos qua¡s foram realizadas
medidas de deformação finita, com indicação dos valores obtidos de Rs e K, alitudes do ejxo X do elipsó¡cJe de
deformação finita e o plano XZ.

Os elipsóides prolatos estáo ligados a zonas de falhas de alto ângulo de caimentos
baixos de caráter transcorrente (L-27, L-331 e L-332) e médìo a altos (L-40 e 35'l),

A variação na forma dos

elipsóides ao longo da zona de cisalhamento caracteriza

dominios onde predomina estiramento ou achatamento, lal relação sugere uma partição para a
deformaçã0.

Outra hipótese para a diversificação dos elipsóides obtidos é dìscutida por Hudles.ton
(1999) que particiona a zona de cisalhamento em redes em forma de losangos individualizando

domínios deformados

e

indeformados, Em um dos seus modelos (figura 5.20),

a panir de

Rodrigues, S. W. O. 20OB.t Contexto geológico e estrututal
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crsalhamento simpres na seção xy com o fruxo na
direçäo do eixo x a acomodação dos esforços

gerados entre os losangos produziriam alternância
locais de zonas com transtensão

e

transpressã0. De forma que acanetaria a geração
de elipsóides oblatos e prolatos,

Figura 5.20:

A)

Sislema

de rede de

zona

de

cisalhamento definindo cjomÍnios geométricos
de
losangos prismáticos com deformação d¡ferenciada,
Ao

fongo das camadas ocorrem kanspressão

(p),

translensão (T) e cisalhamento simples (srmple sáea,ing

-

S),

B)

Comportamenlo das curvas de deformaçäo n0

diagrama de Flinn é variado, correspondendo a posjções
diferentes nos lozangos. Adpatado cle Hudleston (1999),

outro fato da diversidade das fo¡mas dos eripsóides
de deformaçáo da zcL é
dificuldade de incrusão dos mesmos no diagrama
de Frinn que representam

a

a

curyas de

deformação dos moderos teóricos para zonas
de cisarhamento com preciomínio de cisarhamento
simples (curva na rinha da deformação prana),
transpressiva crássica

(curva no campo do

achatamento) e transtensivas (curvas no campo
do estiramento).
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6. Trama de eixo c de quartzo

As lramas de orientação cristaìográfica preterencial estão relac¡onadas aos mecanlsm0s

de deformaçã0, à forma do elipsóide de deformaçáo finita e ao padrão de

deformaçáo

progressiva (coaxial ou não coaxial) (Schìmidt &:Casey, 1986). Podem ainda indicar o senlido do
'tran spo rte tecton ico.

os sistemas de deslìzamento ativados na produção de tramas e elxos

cristalográficos

são governados pela temperatura, pressão de confinamento e quantìdade de fluidos presentes

no momento da deformaçã0. Em geral, incrementos em tempefatura, pressão de confinamento
ou conteúdo de água e um decréscimo na razâo de deformaçäo promovem atividade nos planos

rômbicos

e

prismas,

e

condições inversas promovem atividade no plano basal (Lister &

Dornsiepen, 1982).
Os elementos cristalográficos do quartzo estáo apresentados na figura 6.1.

Figura 6.1: Faces ctistalográficas
direções

no quarlzo,

e

apresentando os

principais planos de deslizamento e súas

direções.

A

direita

é

representada a

morfologia do crislal de quarlzo iunto com

os eixos cristalográficos. m

indica os

planos prismáticos; t e z tndtcam os planos

positivos

e

negalivos

respectivamente;

||fl'

w
/

eo

romboédricos,

plano normal

ac

indica o plano basal, A esquerda apresenta

a projeção em igual-ânguìo no hemisfério

dos pólos dos planos
crislaìográ{icos (círculos) e diteções
inferior

cristalográlicas no qualtzo (adaplado de
Twiss e Moores, 1992)

A trama de eixo de quartzo é largamente utilizada na interpretação de estudos de trama,

principalmente por seu componamento relatìvamenle conhecido. Modelamentos teóricos de

trama cristalográfica de quartzo para deformaçáo ccaxial foram desenvolvidos por Lister

e

associados (Lister & Hobbs, 1980), sendo que apresentam uma clara relação entre a simetria da

Rodrlguos, S.
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de trama e eixos de deformação finita. Estas relaçóes

estão

apresentadas na figura 6.2 e 6.3 e foram complementadas por esludos experimentais por rullis,
'1977

e por análise em quartzitos nalura¡mente deformados por price, 1gg5, Apresentam uma

relaçáo impodante entre os padrões de trama e as direções principais de extensáo podendo ser

usada para indicar

o regime de estiramento ou achatamento

atuanles. Também indicam nas

proximidades do plano de esforços da deformação um padräo de trama de eixo

c de

quartzo

distribuído conforme uma guirlanda cruzada (cross-guirdle) ou como guirlanda simples quando a

foliação é perpendicular

a

lineaçã0. Apesar dos modelos teóricos reproduzirem com sucesso

vários aspectos de tramas observadas em eixo-c de quartzo naturais, eles näo são
completamente bem sucedidos para alguns casos.
lnterpretações cinemáticas acerca dos esforços atuantes também podem ser analisadas

a partir de padroes de trama de eixo c de quartzo. Por exemplo, no cisalhamento puro

(náo

coaxial) o segmento central da guifanda cruzada desenvolve-se ortogonalmente ao plano Xy de

deformação fin¡ta, enquanto no cisalhamento simples (coaxial) ocorre rotação do segmento
cenlral da guirlanda cruzada (conforme pode ser observado na figura 6.34)

n=l-

Figura 6.2:

ñì.*'
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Deformação por
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& Ttouw (1996)
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s-à
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Plano YZ
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Plano XZ
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Figura 6.3: Geometria básica de kamas de eixo c associadas a deformação coaxial em seções perpendiculares a
lineação de estiramento (plano YZ) e seções paralefas a lineaçáo (plano XZ), ambos perpendiculares ao plano da
foliação (Llana.Fúnez, 2002).

t
Z=z'

Z

t

lt

t

X= x'

Figura 6.4: lnterpretação cinemálica (adaplado de Platt & Berhmann, 1986) de pacJroes gerais de trama de eixo-c
de quarlzo para modelos de quartzito de Lister & Hobbs (1980) em simulações de cisalhamento puro (20 % de
encurtamento) e cisalhamento simples (y = 4)

. Principais eixos de delormação finita

máxinlos e mínimos eixos principais de estiramenlo e encurtamento representado por

representado por X,

X'e Z'

y,

Z;

respectivamente.

outros fatores podem ser analisados a partir de tramas de eixos c de quartzo, sendo que
destacam- se:

a) lndicadores cinemáticos: a assimetria de padröes de lramas de eixo c de quartzo em
relaçao a foliaçáo e a lineação é geralmente utiljzada como critério para deduzir o sentjclo de

cisalhamento (Lister & Willian, 1979; Schimidt & Casei, 1986), no entanto conforme alguns
autores (Passchier & Trouw, 1996) a utilização de tramas de eixo c de quartzo apresenta
possíveis armadilhas, devido a fatores como recristalizaçöes ou a influência de outros minerajs
na constituiçáo da petrotrama.

b) Àvaliação da deformação (qualitativamente e quanlilativamente)i conforme já foi exposto,
as tramas de eixos c podem definir o tipo de cisalhamento atuante. Também pode ser avaliado

Rod¡lgues, S. W 0.2003.:Contexto geológicoe esttutu¡alda Zona de Cisalhamento Liberdade

(MA)

74

para determinar a ¡ntensidade dos esforços atuantes (Law, 1990) e o componente rotacional nos

esforços (Schimidt & Casei, 1986). A figura 6.5 apresenta modelo das mudanças de trama com

o

aumento progressivo da detormaçã0.

@@ØØØ
Componente rotacional do aumento das taxas de

deformacão \

Figura 6'5: Representaçóes de padrões gerais de trama de eixos c cle quartzo com o aumenlo progressivo rlâ
deformação ou do componente rotacional,

Também neste tipo de análise, sobreposição de eventos como deformação coaxial
depois de cisalhamento simples progressivo pode gerar enos de interpretações, conforme Lister
& Willians, (1979) e representado na figura 6.6.
Clsalhamento

Blmples

EsloÌçocoarlal

Figura 6.6: Efeìto da deformação

coaxial

depois da atuação do cisalhamento simples

.-b/ Kþ*
Ð/ç

Ðrç
p kfl**

y
1À

modificando

os

rapidamente,

mas em alguns

especialmente

padrões

os

de

trama

padrões

assimétricos

preservados. Padröes do Tipo

lde

säo

guirlanda

(A e C) e do Tipo {E) são
modilicados respectivamente para os
cruzada

padrões B, D

e E, (modificado de Lisler

Willians, 1979).

,¿-l-r

Qt-

c) Avaliação da temperatura: 0s padroes de trama de eixo c são diretamente afetados pela
mudanças de temperatura, pressão confinante e

água,0 aumento progressivo

ciestes latores

e
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promovem atìvrdades nos planos romboédricos e prismáticos do quartzo (Price, 1985 e okudaira
et al, 1995), gerando em médias temperaturas padrões de eixo c com concentraçóes ao longo do

eixo Y e em altas concentrações ao longo do eìxo X. Condiçoes inversas geram atividades no
plano basal e padrões de eixo c com concentraçoes ao longo do eixo Z. A Figura 6.7 apresenta a

tendência de concentrações com aumento progressivo da temperatura com
cisalhamento simpìes

,{l
\

r--------<

de

Figura 6.7: Variação da orientação
cristalográf ica pref erencial de quartzo

z

conforme condições diferentes de
^1 "

\_7

#
@
(-\

r'

a atuação

t--Y
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"U--tr,-^

\r/
*',ï:;;-*TT>
"*,""*Ár,"o W

TEMPERAT'RA

/
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planos
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sobre
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TEMPERATURA
MUITO
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Y

apresentação dos

TEMPERATURA

ÏEMPERÂTURA
ALTA

Y

e

estas condições. (Burg el al, 1984)

PRISMÄ,TICO
<a>

Ø

temperatura

DESLOCAMENTO DOMINANTE

No entanto a estimação de condiçoes seja de temperatura, taxas de cleformaçã0, tipo de

esforços atuantes pela análise de trama de eixo c é influenciada por fatores como recristalização

de gráos, tamanhos de gráos e influência de outros minerais. A ìnfluência da recristalizaçáo
sobre a trama de eixo c é discutida por diversos autores sendo abordado aspectos como
diferenças entre fábricas de portiroclastos e grãos recristalizados (Kirschner & Teyssier, 1g91;
Hippert e Borba, 1992; Kirschner & Teyssier, 1992) e relação com a deformação e cristalização
(Miller & Christie, 1 981), No entanto, conforme Twiss

&

Moores, 1 992 näo existem modelos

simples que predigam os efeitos da recristalização (dinâmìca ou estática) na orienlação
preferencial de fábrica.
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6,1 Discussão dos resultados obtidos

6.1.l.Petrografia das amostras analisadas
Foram utilizadas para análise de eixos c, um total de 1B amostras de litotipos associados
a Zona de Cisalhamento Liberdade. As texturas das amostras analisadas apresentam evidências

de recristalização dinâmica, com poliroclastos de quartzo (envoltos por grão de menor tamanho)

com extinçáo ondulante

e

contatos senilhados. Também são observadas feições de

recrislalizaçáo estática nas amostras, com desenvolvimento

de grãos equigranulares

poligonais (textuÍa em mosaico). As texturas variam de termos miloníticos

a

e

granoblásticos.

sendo que no lermos miloníticos desenvolve-se uma foliaçäo com desenvolvimenlo de
sillimanìta

,

muscovita

e

subordinadamente biot¡ta

e

pares

s/c. As

microfotografias dos

espécimes analisados juntamente com sua descrição petrográfica estão apresenladas nas
figuras 6.8 a 6.25.

-

Figura 6.8: Amostra L'11. Cianila granada- biotilamuscov¡ta quartzilo, apresenta textura varjando
protomilonítica, granulação entre 0,5 a 1mm, com uma
pelrotrama variando de seriada poligonal a interlobata.
Os grãos de quartzo varìam de lormas hipidioblásticas a
xenoblásticas, sendo observado sub-grãos e exlinçao
ondulante.

Fotografia com nicóis cruzados, aumento de 2,S x
largura:3,5 mm

Figura 6.9: Amostra L.20 - l\ruscovita- quartzo xisto,
lepidogranoblástica
petrotrama

com textura

e

inequigranular, Os grãos de quartzo são hipidioblásticos,
recr¡slalizados, alguns estirados e associados a ribbons.

Fotograf¡a com nicóis cruzados, aumento de 2,S x
largura:3,5 mm.
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Figura 6.10: Amostra L-27a B¡otita- muscovita
quartzito feldspático, granulação fina a média (entre a,1

a

1mm), textura prolomilonítica. Com pelrotrama
inequigranular interlobada. Grãos
quartzo

de

recristal¡zado, alguns eslirados e associados a ribbons,

com exlinção ondulante, variam de hipidioblásticos

a

idioblásticos.

Fotografia com nicóis cruzados, aumento de 2,b x
largura:3,5 mm

Figura 6.11: Amostra 1.31
Granulação média

(-

0,5

- Muscovita quartzito,

A 0,1 mm), textura

lepidogranoblástica, com desenvolvimento de uma
petrotrama inequigranular interlobada. Os gráo de
quartzo são idioblásticos a hipidiobláslicos,

Fotogral¡a com nicóis cruzados, aumento de 2,S x
largura:3,5 mm,.

Figura 6.12: Amostra L-37 - Biotita- muscovita.
quartzito, granulação média (-0,8 mm), textura
lep¡dogranoblástica, com uma pekotrama inequigranular

interlobada, Grãos

de

quartzo idioblásticos

a

hipidioblásticos e com extinçáo ondulante.

Fotografia com n¡cóis cruzados, aumento de 2,S x
largura:3,5 mm,

Figura 6.13: Amostra 1.40

-

Muscovita quarlzilo,

granulação grossa, textura milonítica, com pelrotrama
seriada ¡nlefobada, Grãos de quarlzo idioblásl¡cos a
hipidioblásticos, com exl¡nção ondulante e estirados.

Fotograf¡a com n¡cóis cruzados, aumento de 2,S x
largura:3,5 mm
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Figura 6.14: Amoslra L-43b - Biotita.monzogranítico
gnaisse milonitizado, textura protomilonítica, granulação
grossa e petrotrama inequigranular- interlobada, Com
ribbons de quartzo ¡dioblásticos e na malriz variam de
hip¡dioblástjcos a xenobláslicos,

Folografia com nicóis cruzados, aumento de 2,5 x
largura:3,5 mm.

-

Figura 6.15: Amoslra L-45 lvluscovita- sillimanita.
quartzo- xislo, granulação média a fina (0,2 a 0,05 mm),
texlura lepidogranoblástica, com petrokama seriada
interlobada, Grãos de quarlzo estirados, hipidioblásticos
a idioblásticos e com extinção ondulante.
Fotograf¡a com nicó¡s cruzados, aumenlo de 2,s x
largura:3,5 mm.

Figura 6.16: Amoslra

L-57

Biotita

-

muscov¡la-

quarlz¡to, apresenta textura milonítica, granulação entre
0,5 a 0,1 mm, com úma petrotrama variando cle seriada
poligonal a interlobada. Os grãos ds quarlzo variam de

tormas hipidioblásticas â xenoblásticas, sendo
observado sub-grãos e extinçáo ondulante, Apresenta
desenvolvimento de pares S/C, com indicação dextral

Fotografia com nicóis cruzados, aumento de 2,S x
largura:3,5mm

Figura 6,17: Amoslra L-65a. ¡/uscovita- sillimanita
quartzito xisto, com texlura prolomilonÍtica e petrotrama
inequigranular inlerlobada , Os grãos de quartzo são
hipid¡oblásl¡cos

a

idioblásticos

com

extinçáo

ondulante,alguns grâo apresentam-se estiados sendo
observado ribbons de quartzo. Desenvolvimento de
sillimanìla e muscovita associada a foliação milonítica.
Apresenla desenvolvimento de pares S/C.
Fotograf¡a com nicóis cruzados, aumento de 2,s
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Figura 6.18: Amostra L.65b

Sillimanita' muscovita
biotita gnaisse, granulação a média (entre 0,1 a 0,5 mm),
lexlura prolomilonítica, Com peVotrama ìnequigranular
inlerlobada, Apresenta boudins de quarlzo. Grãos de
quartzo recristalizado, alguns estirados e associados a

ribbons, com extinção ondulante, variam

de

hipidioblásticos a idiobláslicos. Apresenta mirmequitas e
feldspato polássjco
plagioclásjo. Apresenta
desenvolvlmento de pares S/C .

e

Fotogral¡a com nicóis cruzados, aumento de 2,5 x
largura:3,5 mm

-

Figura 6.19: Amostra L-86

(-

Muscovita quartzilo,

Granulação grossa
1 mm), texlura granobláslica
(lextura em mosaico), com desenvolvimento de uma
pelrokama inequigranular ¡nterlobada. Os grãos de

quarlzo

são

hipidioblásticos

a

idioblásticos,

apresentando exlinção ondulante.

Fotogralia com nicóis cruzados, aumento de 2,b x,
largura:3,5 mm

Figura 6.20: Amostra L-327

"

Biot¡ta- muscovita-

quartzito, granulação média a grossa (-'1 mm a 0,S mm),
textura lepidogranobláslica, com uma pelrotrama

inequigranular poligonal,

Grãos

de

quartzo

hipídioblásticos a idioblásticos, eslirados e com extinção
ondulanle.

Fotografia com n¡cóis oruzados, aumenlo de 2,S x,
largura:3,5 mm.

Figura 6.21: Amostra L.331
granulação grossa

(-

'

¡iluscovita quarlzito,

1 mm), textura grânoblástica , com

petrolrama ser¡ada poligonal Grãos de quarlzo
hip¡diobláslicos a idioblásticos, com extjnçäo ondulante e
estirados.
Fotografia com nicóis cfuzados, aumento de 2,5 x,
largura:3,5 mm.
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F¡gura 6..22: Amostra L'332
granulação grossa

(-

-

l\¡uscovila quartzito,

1 mm), textura granobláslica , com

pekotrama inequigranular poligonal , Grãos de quarlzo
hipidioblást¡cos a idioblásticos, esìirados e com extinção
ondulante e eslirados.

Folografia com nicóis cruzados, aumenlo de 2,5 x,
largura:3,5 mm.

-

Figura 6.23: Amostra L-335 lvluscov¡ta- quarlzilo,
granulação grossa a média (1 mm a 0,5 mm), textura
lepidogranoblástica, com petrotrama seriada- poligonal.

Grãos

de

quarlzo estirados, h¡pid¡oblásticos

a

idiobláslicos e com exlinçäo ondulante,

Fotografia com nicóis cruzados, aumento de 2,5

x,

laÌgura:3,5 mm

Figura 6.24: Amostra L-336
apresenta

lextura

-

¡/uscovita

quartzito,

lepidogranoblástica, granulação

1mm, com uma petrotrama variando

de

-

seriada
poligonal a interlobada. Os grãos de quarlzo variam de
formas hipidioblásticas a idioblásticas, sendo observado
extinçáo ondulante.

Fotogfafia com nicóis cruzados, aumento de 2,5 x,
largura:3,5 mm.

Figura 6.25: Amostra L-351- Muscovita- quarlzito, com
textura granoblástica grossa (texlura em mosaico) e
petrokama inequigranular- poligonal Os grãos de
quarlzo são idioblásticas (formas poligonais) e aprosenla
extinção ondulante,
Fotografia com nicóis cruzados, aumento de 2,5 x,

largura:3,5 mm.
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Tramas de eixo c obtidas

As medidas de eixo c foram obtidas a partir de platina universal de quatro eixos. Os
procedimentos para medições estão descritos em Turner & Weiss (1963) e passchier & Trouw
(1995). As amostras são classificadas quando possíveis em guirlandas de círculo mínimo (small-

circle guirdles), simples (singìe guirdles), cruzadas do tipo

le ll (crosssed guirdle

Type I and ll)

ou por posições de ponto máximo (ver figura 6.26). A terminologia adotada é baseada em Lister
& Willians (1979) e Lister & Dornsiepen ( l gB2).
Figura 6.26: Posiçöes de ponto máximo usados para
descrever tramas de eixo

hDo([,)*\
"

(ù

c. Eixo Y ,

l\,4od¡ficarlo de

Fueten {1992).

(u'

CDO(Y
z
Os padroes obtjdos de trama de eixo c sáo apresentados na figura 6.26.

Alguns.padrões encontrados de trama de eixo c apresentam comportamenlo atipicos
aos do encontrado na literatura. Alguns destes padroes podem ser explicados por guirlandas
incompletas, outfos no entanto, não apresenlam correlações com os padrões teórìcos e naturais
conhecidos, Uma das dificuldades encontradas nas análises efetuadas fo¡ a granulometria mu¡to
grossa de algumas amostras o que comprometeu um número major de medidas de grãos deviclo

a limitações impostas pelo uso da platina universal. conelaçoes para padrões anômalos

de

trama de eixo c de quartzo são de difícil interpretaçáo somente com os dados deste eixo, sendo
necessário um estudo mais detalhado com o conhecimento do comportamento dos outros eixos

do quartzo (a, m e z) e devido ao desconhecimento de alguns compofiamentos de padróes de
tramas de eixo c de quartzo. um fator importante que deve ser considerado nas amostras
estudadas é o annealing ( que inclui a recristalização estática e póslectônica) observado, sendo

que a influência deste fenômeno sobre os padroes de trama de eixo c é pobremente entendida
(Ëgydio-Silva et a\,2002). Alguns autores argumentam que o annealing é capaz de deslruir os

padrões de orientação preferencial (Law, 1990). Uma outra linha é de que as tramas sincinemáticas não são totalmente apagadas pelo annealìng. Estudos experimentais de Hobbs
(1968), Green et al, (1970) e Masuda et al (1997) não chegaram

a um consenso sobre a

questá0. Ralser (2000) a partir de experimentos laboratoriais obserua a mudança de tramas de

eixo c injciais com o acréscimo da temperatura e recristalizaçáo por annealing (figura 6.27),
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Heillbroner e Tullis (2001) apresentam resultados nos quais quartzitos que sofreram annealing
preservaram padrões de orienlação preferencial de quartzo pré-existentes apesar do tamanho e
da forma dos cristâis terem sido modificados,

Figuta 6'27: 0rien tações preferencìais de eixo c de quartzo (OPC) medidas em milonitos submtidos a anneling, A:
Padrão inìcial. B: Trama obtida a partir de 35 % de encurtamento da amostra inicial a 700e C, e taxa de deformação

de 10'ss.1, e pressão confinante de 1.65 Kbar. C: Trama obtjda a partir de 35 % de encurtamento da amostra jnicial e
aquecimenlo por 13 h a 1000q c, contornos de isofreqüência a 4,2, 0.67 %, projeçao em igual-área. Ralser,2000.

outro fator a ser considerado para interpretação das tramas observadas sáo erros na
confecção do corte do plano XZ o que acarreta padroes atípicos. No entanto, somente coñes

ortogonais

ou com desvios consideráveis gerariam tramas lotalmente fora dos

padrões

esperados. um questionamento possível neste caso é a validade do plano XZ (plano paralelo a
lineação de estiramento) como o plano indicador do sen'tido do movimento, em casos especiais

como no desenvolvimento de fluxo não-coaxial em zona de cìsalhamento tranpressiva (ex:
lineaçóes de estiramento verticals dos modelos de Tikoff & Greeneou e lineações do tipo-b) e de

como este tipo de comportamento afetaria a assimetria obseruada nas tramas cle eixo c de
quartzo.

A assimetria observada nos planos xz e yz é debatida por LIana-Fúnez (2002) que
caracteriza comportamentos distintos nos respectivos planos (ver figura 6.3, que detalha o
compodamenlo obseruado para deformação coaxial) e a relação com o t¡po de fluxo. Analisando
tramas associadas à deformação não-coaxial sugere influencia por mecanismos distintos (como
planos de deslizamento ativados) dependendo do tipo de fluxo imposto do que os usualmente
interpretados para os fluxos em cisalhamento simples e puro.
O tipo de assimetria observado e a relação com fluxos que combinam cisalhamento puro

e simples não apresentam seus comportamentos esludados por modelamentos teórlcos, o que
dificulta o entendimento das tramas de eixo c desenvolvidas neste contexto.
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As tramas observadas agregam-se de modo geral a quatro grupos distintos.

0

primeiro

deles (Grupo l) é representado por padröes de trama de eixo c conelacionáveis a deformação
não-coaxial atuante, sendo que os padrões observados neste grupo são no geral de guirlanda
simples e assimétricas. Agrega-se a este grupo as amostras L-1 1, L-31, L-37, L-40, L-57, L-86,
L-327 e 1"336. O Grupo ll (amostras L-20, L-27 a e L-43) apresenta padróes correlacionáveis a
guirlandas cruzadas do tipo I ou

ll

(Schimidt e Casey, 1986) referentes a deformaçâo coaxial

atuante. Os padrões observados neste grupo apresentam concentrações em I (ao redor do eixo

Y) e em lll, V e lV, O grupo lll (L-65a , 1.65b, L-331 ,L-332 e L-351) configura padrões de
guirlandas quebradas (cleft girdles) representativas de deformação não coaxial no campo de
estiramento.. O grupo lV apresenta padrões atípicos sendo representados pela amostras L-45 e
L-335.

Para uma melhor interpretação dos padróes de tramas de eixo-c de quartzo obtidos
foram realizadas análises de deformaçá0, sendo os resultados obtìdos plotados em diagrama

cle

Flinn e apresentados na ligura 6.29. Alguns padrões observados de tramas de eixo c de quadzo

sáo correlalas aos modelos teóricos para deformação coaxial e a padróes naturais (Lister &

Hobbs, 1980; Price, 1985; Law, 1986; Tagami

&

Takeshita, 1998), outras amostras

principalmente as que apresentam padrões de guirlandas simples (delormação não coaxial) sáo
de difícil correlaçáo com os modelos teóricos juntamente com os

cJe

padrões atípicos cle padrão

de eixo c
2

Figura 6.29: Projeção

em

diagrama de Fl¡nn dos valores

represenlativos

das

amostras

anal¡sadas (pelo método Rf//(}
Shimamoto

&

lkeda, 1976)

padrões de eixo c correlatos,

å,,.

e
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Os grupos propostos são analisados a seguir:

GRUPO I:
Os padroes de trama de eixo c deste grupo são apresentadas na figura 6.30, as mesmas
caracterizam-se como guilandas simples ou padrões mais dispersos.
As amoslras L-1 1 e L-57 apresentam máximas concenlraçóes em

lll que sáo indìcativas

da alivaçáo do plano prismático [c], sendo que a indicação de movimentaçáo para esle caso está

retratado na figura 6.6. Na amostra L-57 em lâmina petrográfica (ver figura 6.15) apresenta
indicadores dextrais de movimentaçáo que é compatível com a interpretação exposta. A ativaçáo
do plano prismático [c] configura condições de aìta a muito alta temperatura no desenvolvimento

das tramas de eixo c de quarlzo (Blacic, 1975, Burg et a\, 1984, Price, 1985 e Okudaira et al,
1ee5).
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Figura 6.30: Padrões de trama de eixo c do Gtupo I , associado a deformação não coaxial, no geral formando
0uirlandas simples e assimétricas
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As amostras L-31, L-37, l-57 e L-327 apresenlam associadas a guirlandas simples e
assimétricas com concentraçáo inlermediárias as direçoes Z e X com máximos em I

e lV.

As

concentraçóes no máximo I indicam a ativação do plano prismático <a> (Tullis et al, 1973; Lister

&

Dornsiepen, 1982; Hobbs, 1985; Burg et al, 1984

concentraçóes em

e

Schimidt

& Casey, 1986). Já

lV indicam a atuação também dos planos romboédricos, indicando

possível transição entre condições de temperaturas altas a médias. (Burg

etal

as

uma

1984 e passchier

& Trouw, 1996).

As amostras reslantes deste grupo L-40, L-86 e L-336 apresentam guirlandas simples e

assimétricas distribuídas preferencialmente ao redor

de um círculo máximo.

Apresenlam

concenlrações nos máximos lV e enùe V e lll (próximas ao eixo Z, com exceção da amostra L-

8ô). 0s padrões obseruados indicam atividades nos planos basal, romboédrico e prismático,
conforme apresentado na figura 6.6 indicando possíveis condìções de temperaturas médias
(Burg ef ai, 1984 e Jessell & Lister, 1990).

As indicaçoes de sentido de movimentação dextral são observadas nas amostras L-l1.
131 , L-37, L-57, L-86 e 1.336 e sentìdo sinistral nas amoslras L-40 e L-iZ7

.

A conelação com a análise de deformação para as amostras do grupo I configura as
amostras L-11 , L-327 e L-336 situadas no dìagrama de Flinn no campo do achatamento (K < 1),

a amostra L-37 próximo ao campo da deformação plana (K=1) e amostra L-40 no campo da
constricção (K>1). O predomínio de elipsóides fora do campo da deformação plana indica para

os padrões náo coaxiais de trama de eixo c de quartzo possivel perda de volume ou uma
combinação entre cisalhamento puro e simples.

GRUPO

II

O

Grupo

ll

(amostras L-20, L-27

e

L-43) exposto na figura 6.3-l, apresenta

comportamento de trama de eixo c mediamente correlacionáveis a guirlandas cruzadas do tipo

ou ll, características de deformaçáo coaxial próximo ao campo da deformaçáo plana.

I

As

amostras deste grupo apresentam máximos ao redor de l, ll, lll e lV. Tais concentrações indicam
possível atividades nos planos prismático <a>, romboédricos (positivo e negativo) e basal <a>.

As concentrações nos máximos

le

ll, que representam atividades no plano prismático

<a>

ativadas em alta temperatura (Jessell & Lister, 1990). Concentraçöes isoladas no máximo lll são
associadas por Fueten (1992) a ativaçoes dos planos basal <a> e prismático <a> em condições

de alta temperatura e delormação coaxial, sendo este padrão interpretado como análogo

a
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L A amostra L-27a (K= 1,27) no diagrama de Flinn (figura 6.29) situa-se

próximo ao campo da deformação plana (K=1)
cruzadas do tipo I e

o que reforça a

interpretação de guirlandas

ll. Padrões parecidos aos obseruados nas amostras estudadas para tramas

em quartzitos naturais são observados em Price (1985).
Guirlandas
cruzadas
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,0 )ffiffivòfl
\.^ tYil:Wl I*l I

/q=
ta/u

\ffiñ:-Æ
ìWW

Kffi=

Æ\

\qs-,/.ñ&i"KV
L_20
Conlornos

t 43b

L-27o
Conlomos0.S1234

0.5 1 2 3

n=274

Conlomos0.S 1 2 4
n=200

n= 190

\¡.sl/="
\->,-/

F¡gura 6.31t Padrões de lrama de eixo c do Grupo ll, correlac¡onáveis a guirlandas cruzadas do l¡po I e ll.

GRUPO III

O grupo lll (L-65a , L-65b, L-331 e 1332) configura padrões de guirlandas quebradas
(cleft girdles) representativas de deformaçâo não coaxial no campo de estiramento (figura 6.32).

Ambas as amoslras apresentam concentraçöes máximas em

lll e lV. Sendo que o

padrão

observados e compatível com o modelamento teóricos de Lister & Hobbs (1980) para alivações
dos planos basal <a>, prismálico <a> e trigonal dipiramidal <c+a>. Os elipsóides da amostras L331 , 1332 e L-351 são prolatos (com K variando entre 8,572

e 1,575) o que é compatível com o

F¡gura 6.30: Padróes

de

trâma de eixo c do Grupo lll,

conelacionáveis

a

guirlandas quebradas .(cleft
guirdles).
L-351
Co¡lomo! 0.5

12

N'

120
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O grupo

lll náo apresenta padrões bem conelacionados com os descritos na

literatura,

no entanto um padrão bem semelhante é observado em Llana-Fünez (2001) para tramas de eixo

c observadas e na seção YZ.(figura 6.32) Tal relação pode apontar erro no corte analisado ou
uma inadequação do corte XZ para análise das tramas.
Figura 6.32: Tfamas de eixo

z

z

c

de

quarlzo obtidas nas seções XZ e YZ

@ ffi
@ ffi

obtidas por Llana-Fúnez (2002)

\WZ

/æ\

Plano XZ

Plano YZ

Grupo lV

O grupo lV (figura 6.33) agrega os padrões atípicos de trama de eixo c que

náo

apresentam correlação aos padrões usuais descritos na literatura. As amostras L-45 e L-335
apresentam máximas concentraçóes em

lll, que pode estar associado a ativação do

plano

prismático de deslizamento [c] que é relacionado a condições de alta a muito alta temperatura no
desenvolvìmento das tramas de eixo c de quartzo (Blacic, 1975, Burg et

a{

1984, price, 1985 e

Okudaira et al, 1995).

A amoslra L-335 sìlua-se no digrama de Flinn (figura 6.29) no campo do achatamento
(Kr1),
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Figura 6.33: Padrões de trama de
eixo c do Grupo lV
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6.2. Distribuição das tramas na área de estudo

A figura 6.34 apresenta os padrões de trama de eixo c de quartzo analisados e sua
distribuição na área de estudo.

o

conjunto observado apresenta uma distribuiçáo heterogênea

entre tramas associadas a deformação coaxial (Grupos ll e lll) e de deformação não coaxial
(grupo l).

A

corrrelação das estruturas associadas

a ZCL e as tramas de eixo c de

quartzo

apresentam as seguintes relaçóes:

A) Falhas inversas N-S: associam-se a tramas de deformaçáo não-coax¡al com indicação de
movimentação dextral (L.31, L.37 e L-336) e a deformaçäo coaxiaì no campo do estiramento (L351)

B) Falhas inversas NE-SW: tramas de deformação coaxial com indicação de movimentação
dextral

(1"1 1).

C) Falhas de movimentação obliqua lateral dextral: tramas de deformaçáo coaxial no campo do
estiramento (L-65a, L-65b, L-331 e L-332) e no campo da deformação plana (1.27a L-43b).
D) Falhas de movimentação obliqua lateral s¡nistral: tramas de deformaçáo não coaxial (L-40).

As demais amostras localizam-se em domínios situado fora das zonas de falhas

e

configuram tanto padrões de deformação coaxial quanto não coaxial.

A

diversidade

e a distribuição

heterogênea das tramas sugere uma partição da

deformaçáo associada com uma sobreposição de eventos ou combinações de cisalhamento

puro ou simples. No entanto o comportamento de tramas de eixo c de quartzo apesar

cfe

indicarem a partição da deformação näo são ainda totalmente entendida para a correlaçáo com
os modelos teóricos de zonas de cisalhamento que combinem fluxos mais complexos que os de
cisalhamento simples ou puro.
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7. Considerações Finais e conclusões

A Zona de Cisalhamento de Liberdade apresenta uma geometria particularmente bem
definida para a área de estudo, sendo a mesma ¡mportante feição estrutural que condiciona a
geomorfologia do relevo e a tectônica rúptil a parlir do mesozóico com uma possível realivação
de caráter dextral.
As característìcas estruturais indicam o desenvolvimento de uma estrutura complexa que

agrega um conjunto de falhas transcorrentes

e

inversas.

A

obliquidade entre

as falhas

no

domínio interno da ZCL configura uma feiçáo análoga a pares S/C de cisalhamento.
Sua cinemática denota para uma zona de cisalhamento lateral oblíqua de caráter dextral
e dúctil, com or¡entação de esforços compressivos NW-SE. Este sistema de esforços associa- se

a um conjunto de dobras

assimétricas

e com vergência para SE, que constituem o

sistema

principal de dobramento observado no Domínio lmbricado da ZCL.

Em relação com as estruluras contíguas apresenta-se com um domínio fortemente
imbricado que delimita as Nappes Socono-Guaxupé, Aiuruoca-Andrelândia e Lima Duafie. Em
seu domínio oconem unidades associadas ao Grupo Andrelândia (rochas metassedimentares)

e

a seu possível embasamento (migmatitos), além de um conjunto de rochas de caráler intrusìvo
(granitos e diatexitos).
A análise de eixos c de quanzo caracter¡zou lramas de deformação coaxial e não coaxial

o que indica a partição da deformaçá0. As tramas de deformação coaxiais também apresenlam

variaçóes na forma do elipsóide de deformaçäo com tramas associadas a elipsóides prolatos
(cleft guirdles) e de deformaçáo plana (guirlanda cruzadas do tipo I e ll). As kamas observadas
também indicam um regime de alta temperalura devido a ativaçáo de planos de deslizamento

c e a), com máximos de concentraçáo ao redor do eixo x (Lister &
1982; Burg et a{ 1984, Bluenfeld ef a¿ 1985; Mainprice et al, 1986 e passchier &

prismático (prismático
Dornsipien,

Trouw, 1996).

A

análise de deformação apresentou elipsóides oblatos, elipsóìde no campo da

deformação plana e prolatos com direçao do eixo x preferencialmente paralela a dìreção ENE.
Apresentam-se distribuídos heterogeneamenle nas estruturas da ZCL. Uma relaçáo aparente

observada

é a associação de elipsóides oblalos

assocjados

a foliaçoes oblíquas a

direção

principal da ZCL (NE-SW), As amostras analisadas têm baixa razão de strain (Rs entre 1,270
1,878).

e
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A ZCL aparenta tem importante papel na trajetória crustal em relação a

unidades

metamórficas regionais sendo uma estrutura importante para o controle das isógradas da cianita
+ sillimanila/ sìllimanita, por apresentar um significalivo componente de transporte verlical.
As características acima expostas levam a interpretação da Z0L desenvolvida dentro de
um sislema transpressivo. Tranpressivo no sentido inicialmente proposto por Harland (1971) que

descreve a movìmentaçáo convergente obliqua entre dois blocos cruslais, ou a movimentação
particionada entre convergêncìa e transcorrência.

A aplicação de um modelo de

transpressäo proposto pela literatura (Sanderson &

Marchìni, 1984 e Tikoff & Teyssier, 1994) esbarra na propriedade onde as lineações deveriam

ser horizontais quando a transcorrência é dominante e de máximo mergulho na predominância

de movimentos vedicais, enlranto, nunca sendo oblíquas. No caso, a presença o padrão de
lineaçoes oblíquas da ZCL descarta a aplicação destes modelos e apresenta-se também como o

maior obstáculo a aplicação de outros modelos propostos para a transpressão. Czeck &
Hudleston et ai (2003) testam diversos modelos de transpressão (Robin

& Cruden,

1994;

Dutton,1997; Jìang & Willians, 1998; Jones and Holdsworth, 1998; Lin et al, 199 e Teyssier &

Tikoff, 1999) que apresentam lineaçoes obliquas e indicam que os mesmos são ìnsufìcienles

para explìcar as lineaçóes oblíquas dentro de exemplos naturais, em grande parte por não
explicarem lineaçoes com caimentos em rumo diferentes. Os mesmos apresentam um novo
modelo para explicar lineações obliquas dentro de zona de transpressão com componente de

extrusão não-vertical e variável, enquanto a direção do sentido do cisalhamento simples é
constante e náo vertical (figura 7.1). As condiçoes físicas necessárias para gerarem estas
condiçoes incluem variaçóes na lilologia

,

resistência e variação na orientaçáo nos limites da

zona e locaììzaçáo de esforços. No enlanto para este modelo as lineações leriam que apresentar
concentrações máximas de allo ângulo fato não observado na ZCL. Desta forma, pelo menos
utilizando os parâmetros da distribuiçáo das lineações de estiramento o melhor modelo que se
adequa a ZCL seria o de extrusão lateral que de cefta forma explica as diferenças metamórf¡cas
observadas.

Os dados obtidos de análìse de deformação e eìxo c de quartzo apresenlam uma difÍcil

correlação aos modelos teóricos de zonas de cisalhamento. O caráter anastomosado

e

a

heterogeneidade das estruturas internas da ZCL não permilem uma análise simples e imediata

do padrão da deformaçã0. Em parte, as diferenças observadas podem ser explicadas por uma
resposla heterogênea a deformaçáo (como proposto por Hudleston, 1999) e pela partição da
deformaçáo nos domínìos dentro da ZCL.
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A partição da deformaçáo denlro da ZCL apresenta elementos que se aplicam tanto a
transtensão (elipsóides prolatos) ou lranspressão (elipsóides oblatos), sendo que estes
elementos apresentam um forte paralelismo

compressão NW-SE)

e

ao eixo x ,encurtamento no eixo z (ligado

extensão ou encurtamento no eixo

y. A

a

variação das relaçóes

observadas no eixo y pode estar associado dentro do esquema evolutivo daZCL a fases no qual

predominou a transpressão ou transtensáo, ou conforme sugere

a

geometria anastomosada

interna a zona dominios transpressivos ou transtensivos.

.a
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F¡gura7.1: Visão esquemática da deformação e tramas associadas para lranspressão monoclínica com extrusao
não'vertical, A) Visão simplificada de lranspressão com exlrusão não-verllcal. (modelos de Jones & Holdsworlh,
1998 e Lin et a¿ 1998) B) Visão esquemálica de transpressão com extrusão vertical total e zonas localizadas com
exlrusão não-vertical (modelo de Czeck & Huldleston, 2003), Adaptado de Czeck & Huldleston, 2003.

O dados existentes para ZCL denotam para uma evolução tectônica
vinculada

progressiva

a convergência oblíqua laleral entre terrenos constituidos pelas Nappes

Aiuruoca-

Andrelândia, Lima- Duarte e Socorro-G uaxupé. Esta convergência de caráter transpressivo de
orientação NW-SE é responsável pela geometria anastomosada e fortemente imbricada da ZCL,
além do conjunto de dobras internas a este domínio.
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