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9.19c- Analises qufrnicas de outros terrenos granulfticos,
para conìparação. Dados de Arth et aI. (1978); Rollinson &
!{indley (1e80).
9.2o - Diagrama Rl x R2 ¡nodificado por Batchelor & Bowden
(1985) co¡n o plote do leucognaisse e rochas ¡náf icas
associadas, complexo Mantiqueira no DTAND.
g.2L - Plote do leucognaisse e de titologias da série I
o
cJF no diagrama Átc x sioz de Le Maitre (1989). para
co¡nparação

.

1-96

200

200

g.22 - Plote do leucognaisse e rochas associadas, em
conjunto com aÉ¡ rochas granutfticas da Série rv no dJ-agrarna
AFM de Irvine & Baragar (1971).
9.23 - Diagrarna AI2O3/Na2O+K2O x 41203 / caO+K2o+Na2O, de
Maniar e Piccoli (1989), com amostras de leucognaisse e
rochas da série Iv do cJF.
9.24- Diagrarna de variação dos REE nornalizado por condrito
para u¡na amostra do leucognaisse (normalização de Evensen et
af ., 1978).
9.25- classificação geoqufinica dos granitóldes intrusivos
serra do L,agarto e leucogranlto serra do Iplranga no
diagrama ÁIc x sioz de Middlenost (1985).
g.26- Classificação geoqufrnica do Graníto Porfirólde Sêrra
do Lagarto e do Leucogranito no diagrana nulticatiônico de
Debon & le Fort (1983)
9.27- Plote dos granitóides intrusivos no diagrana

triânqular AFü de Ïrvine & Baragar (1971).
g.za - Diagrana Álc x sio2 a Eubdivieão entre os carnpos
alcalino e subalcalino segundo frvine & Baragar (1971), para
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as rochas granitóides intrusivas.
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9.29 - Plote das rochas granitóides no diagrama
discrininante de Maniar & Piccoli (1989).
9.30a - Padrão de distribuição REE, norrnalizados por

2ro

Lagarto

2LO

condrito para anostras do Granito Porfiróide serra

do

.

9.3Ob - Padrão de distribuição REE, norrnalizados por
condrito para anostras do Leucogranito Serra do Ipiranqa.
9.31 - Diagrana Feo*7 Feo*+Mgo x sio2 de Maniar & PiccoÌi
(1989) sugerindo a arnbientação tectônica dos granitóides.
9.32 - Diagrarna discrininativo Rb x Y+Nb de Pearce et al..
(1984) para as rochas granitóides.
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9.33 - Plote das rochas granitóides intrusivas no díagrana

nodificado por Bathelor & Bowden (1985).
10.1- Perfil tectônico sirnplificado do segrnento central da
Faixa Ribeira, desde a área cratônica (cSF a Nw) até o mar
(Ì,langaratiba a SE)
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7.1- Texturas rnetamórficas de D1 nos ¡netassedimentos
ã;iõÀ; tåã aã.ittios tectônicos DIÀND e DIJF.
Fotomicrografia 7.1.1- Paragênese tfpica do granada gnaisse
na zona da sillinanita, DTAND: I'IS+SIL+BIO+PLAG+QZ.
Fotomicrografia 7.1.2- Paragênese tfpica do granadl 9l1is:e
na transição para a zona do KF, DTÀND: SIL+KF+BIO+PLÀG+QZ
co¡n restos de ¡nuscovita prinrária.
Foto¡nicrogr aî.ía 7.1.3- Presença de oPx no granada. gnaisse do
cDÀ, sotoþosto à escana tectônica com ortogranulitos do cirF,
PRÀNCHA

na base do

13s

DTJF.

e
Fotonicrografia 7.f .4- Àrcos poligonais dê sillinanita
gnaisse,
indicando
granada
no
observados
biotita,
recristalização estática nas charneiras das crenulações D2 .
PRÀNCHÀ 7.2- Padrões de incfusões ern porfiroblastos de
granada noê netassedimentos do CDÀ' no domfnio tectônico
DTÀND.

Fotonicrografia 7.2.L- Granada corn inclusões retas do s1
indicando crescimento intercinernático D1-D2 ou cedo-D2.
Fotornicrograf ia 7.2.2- Granada con inclusões en rrzrr do sl'
ou s2, indicando cresci¡nento sincinenático ern relação a D2,
tanto no Çaso de giro sin-D2, como no caso de inclusão de
dobras abertas D2.
7,2.3- Porfiroblasto de granada co¡tl
Fotonicrografia
inclusões en trztr do 52.
do
Fotonicrografia 7.2.4- Próxino à borda direita
porfiroblàsto anterior observa-se que a xistosidade externa
(se) está crenulada pela defornação D3.
PRANCHÀ 7,3- Superposição parcial de D1 sobre as paragêneses
indicativas para fácies granulito de alta T i¡npressas no
complexo Juiz de Fora durante o mètanorfismo Me.
Porfiroblasto de oPX con bordos
Fotomicrografia 7.3.re
anfibóIio.
de
bíotita
retrógrados
Fotomicrografia 7 .3.2- Porfirobl,astos de oPX e cPX com
bordos de hornblenda.

Fotonicrografia 7.3.3- Porfiroblastos de oPx com fraturas
bordos substitufdos por biotita.
Fotornicrograf ia 7.3.4- Porfiroblastos dè cPx co¡n bordos
granada e hornblenda.

e

de

136

L37

A intensa superposição de D1 no CJF,
especialmente próxino aos principais contatos tectônicos,
oblitera as texturas e paragêneses do ¡netamorfisrno do
ernbasamento Me.
Fotonicrografia 7.4.1- Porfiroclasto de cPX con bordos e
fraturas substitufdos por BIo e HBL, no protornilonito
derivado de granulito básico.
Fotomicrografia 7.4.2- llilonito derivado de granulito
félsico, com porfiroclasto de plagioclásio e fitas de
guartzo na rnatr i z recristalizada.
Fotonicrografia 7 .4.3- Porfiroclastos de Hornblenda e
plagioclásio antipertftico em mitonito derivado de granutito
enderbltico.
de
Fotonicrografia 7.4.4- Detalhe do porfiroclasto
plagioclásio e¡n ul.tramil,onito derivado de granulito
enderbftico.
PRÀNCHÀ 7.5- Paragêneses D1 e efeitos do retrometamorfismo
D2 nas litologias do donfnio tectônico DTPS.
Fotomicrografia 7.5.1- Monazita zonada, hornblenda e biotita
no hornblenda granitóide da SIQD.
PRÀNCIIA 7.4-

138

139

Fotonicrografia 7.5.2- Biotitas oblfquas interpretadas como
vestfgios de microdobras D2 no encLave de biotita gnaisse do
cPs, observado na unidade do biotita hornblenda granitóide
da

SIQD.

7.5.3- Transfornação retrógrada
de
Fotonicrografia
para
biotita,
clorita e carbonato, detectada no
hornblenda
hornblenda granftóide da SIQD.
de
Fotonicrografia
7.5.4- Transformação retrógrada
hornbtenda para epidoto (pistacita) , clorita e biotita
observada no biotita hornblenda granitóide da SIQD.
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Detaited geological napping conbined with structural, netarnorphic, geochenicaf and geochronotogical analysis were carried
out at the Bon Jardin de llinas (MG) -Barra do Piraf (RJ) geotransect, southeastern Brazil. These data led to a regional. tectonic
subdivision for the central seqrment of the Late Proterozoic
Ribeira Bel,t (rR). Inbricated from sE to
( Brasiliano-Panafrican )
Nw tor¡ards the southern and southeastern nargin of são Francisco
Craton (CSF), five tectoníc domains were identified' Fron top to

botton, these are the followig:
a) The Paralba do sul Tectonic Domain (DTPS) is characterized by
the Parafba do sul Group (GPs), a netasedimentary sequence with
abundant carbonatic and calcsilicatic intercalations. This unit
is intruded by cafcalkaline granitoids with strong deforrnation
(SIQD - Quirino-Dorândia Intrusive Sufte). orthogneisses and
granulitic rocks probably constitute the basenent of the GPs.
b) The Juiz de Fora Tectonic Domain (DTJF) represents a terrane
of tectonic nixing bet¡teen metasedirnents of the Midd1e
Proterozoic AndreLândia Depositional cycle (cDA) and EarIy
Proterozoic to Àrchaean orthogranulites of the Juiz de Fora
Conplex (CJF).

c) The Andrelândia Àlfochthonous and Parautochthonous Tectonic
Dornains (DTÀND and DTAP) are characterized by the cDA and
basenent rocks of the Mantiqueira conplex (a typical High crade
Terrain) and the Barbacena complex (Iow grade Granite-Greenstone
Terrain).

d) The Autochthonous Tectonic Dornain (D1À) ' bordering the CSF' is
composed of the Andrelândia (cDA), Carandaf (cDc) ' Lenheiro (cDL')
and Tiradentes (CDT) netasedinentary depositional sequences' The
latter two represent the rift phase, and are separated in tinè
frorn the carandaf trangressive period by an erosional extensional
period, t ith nafic dike enplace¡nent ' Àfter a new erosional
interval with exposition of base¡nent rocks, the CDA transgressive
to
sequence was deposited. Base¡nent rocks in the DTA are sinilar
those in the DTAP and DTÀND tectonic domains'
uas achieved during D1+D2
Thrust sheet stacking
defor¡nation, responsible for the generatlon of the nost imPortant
structures detected along the geotransect, such as: ductile shear
zones with reverse and dextral components, aslnnrnetrical recumbent
(s¡ith nylonitic
to incLined folds, a penetrative s2 foliation
character in the DTJF), stretching and mineral lineations, sheath
and tubular folds. Diferences in styJ.e and intensity of D1+D2

deformation are observed among the tectonic donains, and are
attributed to different crustal- Ievels. The geornetrical analysis
co¡nbined with the study of shear sense indicators aLlowed the
following kinenatic interpretation, characteristic of an obJ.ique
collision: a) Dl to early-D2 Phase - SE-NW compression produced
thrusts, recumbent and sheath folds, refotding and incipient
development of 52 foliation; b) syn-D2 Phase - as the compression
continued early structures are verticalized and the defor¡nation
evolved to component with dextral lateral nove¡nent. The basal
thrusts of DTJF and DTPS are activated at this stage. The for¡ner

domain concentrated the effects of defornation; c) Late-D2- the
direction of tectonic transport beca¡ne progressively more oblique
causing reactívation of thrusts v¡ith a dextral directional
component, especially at the contact betqreen DTPS and DTJF. Àt
this monent the basat thrust of DTAND i6 activated causing a
metarnorphic t junpt' bet$reen this do¡nain and the

DTÀP.

Two netamorphic stages, probably continuous in tirne, h¡ere
identifÍed in the netasedi¡îèntary sequences: a) M1 stage
resuLted in parageneses of internediate to high pressure,

contenporary with the D1+D2 defornation. The netanorphic arade
Íncreases to the south, fron the kyanite to the K-feldspar zones;
and b) syn-D3 deformation M2 stage generated high temperature-low
pressure parageneses v¡ith I and s type granitoid intrusions,
especially located at antifornal structures. The M1 stage was
probably associated with delarnination and À-subductÍon of DTAND
donain at the beginning of collision. The observed inverted
yl2
interpretation.
rnetamorphic zonation enphasizes this
represents the post-coll isiona I stage, with higher ternperature
gradient and extensive nelting of duplicated crust.
A division of Juiz de Fora conplex in four nagmatic series
is proposed, based on l- ithogeochenica I studies. The Mediun and
High Kzo CalcaIkaIine and the L,oht Tio2 Thofeiitíc series are
si¡nilar to igneous rocks of nodern cordilleran rnagmatÌc arcs.
The High-Tio2 Tholeiitic Series is enriched in LILE and
basaltic
in REE, characterizing an intraplate
specially
rnagmatisrn. Granulite facies netanorphism rel-ated to the

Transanazonic tectono-thernal event (EarIy Proterozoic) affected

atl these series.
Finally, an ensialic tectonic evolution is envisaged for the
Andrelândia BasÍn¡ a) Thermal relaxatíon following the
Transanazonic Event induces the fornation of MiddLe Proterozoic
sedirnentary basins, initially r¡ith a rift phase with nafic dykes
(cDL e cDT), passing to an interior sag phase (cDC e cDA); b)
Delamination and À-subduction, probably associated with
underplating, 6tart to operate. Basic and rninor ultrabasic
5-ntrusíons, possÍbly along with volcanoclastic sedirnents, alI
and rnore
derived from rnantle underplating, reflect the final
unstable stage of the Àndrelândia Basin; c) As the subduction of
DTAND proceeds, crustal shortening and tectonic incorporation of
basement rocks (D1+D2) are associated with the l.tl rnetamorphic
crustal
stage (Brasiliano Event Ett-B) ; d) After collision,
duplication feads to extensive partial nelting of cDA and its
basernent. The emplacement of r and s type granitoids and the
syn-D3 Ylz netarnorphic stage characterize this tectonic period
(Late Brasiliano Event)

.

REAI'I{O

Na seção geotransversal Bon Jardi¡n de Minas (MG) - Barra do

Piraf(RJ),ÊegmentocentraldaFaixaMóvelRibeira(FR),quatro
escamas de empurrão, imbricadas de sE para Nw, cavalgam o Dornlnio
Tectônico Autóctone (DTÀ) ' situado na nargem suf-sudeste do
cráton do são Francisco (csr). o Do¡nfnio Tectônico Parafba do sul
(DTPS) representa

a escana superior e cavalga o Domlnio Tectônico

JuizdeFora(DTJF)querporsuavez,Èesuperpóeaosterrenos
dos do¡nfnios tectônicos Andrelândia ALóctone (DTÀND)
Andrelândia Parautóctone

e

(DTAP) .

No DTAND fora¡n identificados dois conjuntos litológícos:

a)

ciclo
Deposicional_ Andrelândia (cDÀ). Rochas netabásicas invadern o cDA
e sua assinatura geoqufmica é indicativa tanto para afinidade
continental co¡no para basaltos do tipo N-Morbi e b)
toleftica
seu enbasamento constitufdo por ortognaisses tonalfticos,
e por
nigmatfticos, intrudidos por granodioritos e granitos,
supracrustais

do

Proterozóico Médio, constituem o

rochas granulfticas. Este conjunto é denominado complexo
Mantiqueira (cM) e sua história geoJ"ógica remonta ao Argueano'
com importante retrabalhamento e acresção crustais no
Proterozóico Inferior.
o DTJF é caracterizado por uma intercalação tectônica de
dois conjuntos distintos: a) rnetassedirnentos correlacionáveis ao
cDÀ, con intrusões de rochas ¡netabásicas e idêntico ernpilhamento
que o do DTÀND; e b) granulitos
tectono-estratigráfico

ortoderivados, de conposição e caracterfsticas geoqulmicas
variadas, integrantes do conplexo Juiz de Fora (cJF)
No DTPS, ocorre o Grupo Parafba do Sul (GPs), constituldo
por xistos e paragnaisses con intercaJ.ações de rochas
carbonáticas e calciossi I icáticas, j.nvadi,do pefa sufte Intrusiva
Quirino-Dorândia (SIQD), cornposta por ortognaisses granfticos,
¡nonzonfticos e granodiorltÍcos, de prováve)- afinidade
calcioalcalina.
os três domfnioa tectônicos investigados em maior detalhe
(DTÀND, DTaIF e DTPS) mostram a ¡nesna evolução netamórfica e
deformacionaL, com diferenças e¡n estilo estrutural e intensidade
nfveis crustais
do ¡netamorfismo atribufdas a distintos
superpostos durante intenso encurtamento crustal. As fases da
Deformação Principal (D1+D2) são responsáveis pelo imbricarnento
destas escamas de ernpurrão. Cornpõê¡n o quadro da Defornação
apertadas a isoclinais, assimétricas,
Principal: dobras
acilfndricas, associadas à foliação penetrativa (s2 ou s1+s2) i
dobras em bainha e tubularesi zonas de cisalhanento co¡n fornação

de rochas ¡nilonfticasi e forte lineação de estirarnento. À
análise estrutural geonétrica pernitiu a visual.ização de um
modeLo cinernático evolutivo, tfpico para áreas de convergência
oblfqua: Na etapa D1 a cedo-D2, o transporte tectônico principal
é para Nw, em direção ao csF; o intenso encurtamento causa a
verticalização das estruturas já forrnadas e a incorporação de
Iascas do embasamento; na etapa tardi-D2t a defornação principal
passa a possuir urna irnportante conponente direcionaf dextral,
especial.rnente no contato do DTPS co¡n o DTiIF. Nesta última etapa é

ativado o empurrão basal do DTAND, pós-ápice térnico, resultanto
ern perturbações no padrão netanórfico previarnente estabelecido.
Após a cornpartinentação tectônica causada pela defornação
principal, os três donfnios experirnenta¡n os efeitos das fases de
defor¡nação tardias (D3 e D4). À defornação D3 ainda é tfpica para
ambientes cornpressivos, e origina o redobrarnento das estruturas
Já fornadas, com planos axiais subverticais e eixos de cairnento
suave NE-SW. À estrutura de dobramento D3 observada de escala
regional, a Megassifor¡na do Rio Parafba do sul (MSPS) , faz cotn
que voftem a aflorar, no flanco sE (região da serra do Mar), as
escamas tectônicas obEervadas no ftanco Nw (Serra da
Mantiqueira). o caráter heterogêneo de D3 origina irnportantes
zonas de cisalharnento dúcteis transpressivas dextrógiras, cono a
do Rio Parafba do sul (ZCPS). D4 câuÉia dobras suaves a abêrtas
associadas a zonas de cisalhanento de direção NNwr e¡n regime
A análise das componentes de rejeito e o giro
dúctiÌ-rúptil.
anti-horário destas zonas de cisalhanento são sugestivos para um
regine de defornação transtensiva .
Duas etapas metamórficas Ml e M2 estão associadas à
tectônica convergente. À etapa M1 r corn ápice tér¡nico sin-D2 '
possui regime de pressão intermediária a alta, e é responsável
pelo padrão netamórfico inverso observado. À etapa M2 em regirne
de pressão rnais baixa, é associada à defornação D3 e à geração de
rochas granitóides do típo I e s, que invadern principalnente o
DTPS. As etapas M1 e M2 são interpretadas cono contfnuas

e

decorrentes de um processo de colisão continental: Mt
representante da época de deslaminação e irunderthrusting"

ê

do

DTAND, subductado para sE, por baixo do DTJF e DTPS; e M2 é
resultante da duplicação crustal com refusão dos metassedimentos

e de seu enbasamento, na etapa tardi-col isional

.

investigação litogeoqufnica do cJF permitiu a
individual ização de quatro séries rnagimáticas dÍstintas: a) Série
Toleftica de Àlto Tio2r enriquecida em elementos litófiLos de
raio iônico grande, tfpica para nagrmatis¡no basáltico intraplaca;
b) Série Toleftica de baixo Tio2; c) Série cal-cioalcal ina; e d)
Série Calcioalcalina de Àlto Kzo. As três (¡ltirnas apresentam
caracterfsticas geoqufmicas de ambientes colisionais, e podern
À

representar estágios diferentes na evolução de urn arco nag:nático
cordi therano

.

A intègração dos dado6 obtidos com os disponfveis na
literatura perrnitiu a elaboração de un ¡nodelo de evolução
tectônica ensiálica para o setor central da FR investigado' co¡n a
inplantação de bacias intracontinenta is no Proterozóico Médio, e
por 6eu intenso encurtarnento no Evento Ter¡no-tectônico Brasil-iano
(Ett-B) . Processos como desJ,aminação, 'runderplatingrr e subducção
A (para sE) do segTnento Litosférico do DTÀND sob o o DTPS
poderiam ser responsáveis pelos efeitos ¡netarnórfico-

deformacionais e pelo magTmatisrno identificado na seção
geotransversal. o DTJF representaria uma zona de sutura desta
etapa de colisão oblfqua, con intensa incorporação e
retrabalhanento de segnentos crustais mais profundos.
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rNBRoDnçÃO E OBirEîrVoA

o Precanbriano da região linftrofe entre os estados do Rio
de Janeiro e Minas Geral-s vem Êendo abordado com mais ênfase e de
forma sístenática desde a década de 50, a partir dos trabalhos
pioneiros de Barbosa (1954), Ebert (1955, !956, 1967, 1968) e
Rosier (L957r. Estes autores, co¡n base e¡n napas geológicos detalhados, propuseram subdivisões I itoestratigráficas e ¡nodelos de
compartirnentação e evolução tectônica regional, apoiados na
Teoria Geossinclinal Clássica.
A obtenção de idades geocronológicas, a partir da década de
60 (Delhal et al., L969ì Cordani et al., L967, L973; Àlmeida,
1967; Cordani & Teixeira, IN: Fonseca et al., L979i Machado Filho
et al., 1983; Tassinari & Canpos Neto, 1989; Heilbron et êf.,
1990), bem como a realização de cornpilações geológicas em escal-a
regional (Fonseca et aI., 7969, Machado Filho et aI., 1983; Hasui
& Oliveira, IN: Alneida & Hasui, 1984i TrouvJ et a1,., !986ì Campos
Neto et a1., 1990) serviram de ponto de partida à eLaboração de
¡nodefos de evolução geotectônica mais recentes, baseados na
Teoria da Tectônica de Placas. Enbora a compartimentação
tectônica atualnente aceita para o Preca¡nbriano do sudestê
brasileiro tenha evoluldo desta corrente de pensanento, poucos
dados geológicos detalhados forarn produzidos nesta etapa, o que
acabou acarretando un deseguilfbrio entre a geração de mapas
efetiva¡nente realizados na escala de detalhe e a obtenção de
inúneros dados geocronoÌógicos e geoqulrnicos baseados en
metodologias nodernas e sofisticadas.

Esta defasagem na elaboração de napas detalhados contribuiu

para dificultar o entendimento da complexa evolução policlclica
deste seg'rnento do Precanbriano brasileiro. Desta forma, várias
questões fundamentais e polênicas, rnuLtas delas já l-evantadas e
discutÍdas degde a década de 50, ainda perrnanecern em aberto, tais
comos caracterização e distinção entre rochas supracrustais,
embasamento retrabalhado e rochas intrusivas nas diversas unidades I itoestratigráficas envolvidas (crupo Àndrel-ândia, Conplexos
Mantiqueira, Jluíz de Fora e Parafba do SUI) i o linite geográfico,
idade de formação, metamorfj-smo e defornação destes conjuntos
litoJ.ógicos; denoninação e evolução cornparativa dos distintos
cornpartirnentos tectônÍcos deste setor; Ii¡nites da Faixa Ribeira;
modelos geotecônicos baseados na vj.são atualfstica da Tectônica
de Pfacas X modelos não convêncionais de orogênese,
Este trabalho pretende contribuir para o escLareci¡nento
destas questões pofênicas, com utna visão integrada, através da

reafização de napearnento geoJ.6gico detalhado, integração regional
na escala 1:100,O00, execução e compilação de estudos de litogeogufnica, geocronologia, nicrotectônica, e análise estrutural
obtidos na seção geotransversal balizada ao norte pela cidade de
Bo¡n Jardi¡n de Minas, no Estado de Minas Gerais, e linitada a sul
pelas cÍdades de Volta Redonda e Barra do Piral, no Estado do Rio
de JaneÍro.

A integração dos dados obtidos na escala de detalhe com os
disponfveis na literatura pernítiram a elaboração de um ensaio de
evolução geotectônica, ben corno a discussão dos li¡nites
atual-mente propostos para o segmento central da Faixa Ribeira.
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r,ocAlr zÀçÃo DA ÁREÀ INVESTrGÀnÀ

2.1- tfo coNTExro

GEoGnÁFrco

À área estudada situa-ae no linite entrè os estados do

Rio

utna seção geotransversal
NNW-SSE, com cerca de 72,5 Krn de extensão e 50 Km de largura,
balízada ao norte pefas cidades de Bom ifardin de Mlnas (MG) e Rio
Preto (MG), e ao suf pelas cidades de Dorândia (RJ) e Barra do

de Janeiro e Minas Gerais.

cornpreende

piraf (RJ). Engloba cerca de 4.080 Krn2, distribuldos nas seguintes folhas topográficas do IBGE na escala de 1:50.0o0: santa Rita
do Jacutinga, Rio Preto, Nossa senhora do Amparo, Barra do Piraf,
e parte da folhas Li¡na Duarte, Bon Jardirn de Minas, Liberdade,
e Vassouras (Figura 2.14).
As principais vÍas de acesso que ligam a área considerada
são as rodovias BR-116 (Rio-São Paulo), BR-367 (vol-ta Redonda
Três Rios) e BR-267 (caxanbu - Juiz de Fora).
VaLença

2.2.

NO CONTEXÎO GEOTECTôNICO

Na região sudèste do Brasil, o Evento lermotectônico Brasi-

Iiano estruturou a conpartinentação final da Plataforma suLÀ¡nericana (Alnreida et aL., L973), que compreende as seguintes
unidades tectônicas (Figura 2.2)
a - o cráton do São Francisco (Àlrneida, !977), interpretado corno
do Evento
una entidade tectônica preservada dos efeitos
Brasiliano. o embasamento do Cráton é constitufdo por tèrrenos
3
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aRcaBouço GEoTECTóNrco DA REGrÁO SUDESTE BRASTLETRA. COITHLAçÍO
FEITA A PARTIR oE MARINt .t ol. 198¿1, t'l ÀsU I E OLIvEIRA 198{' CAI POS
NEÍO 1992, HELBRON l99O,VÂLERIANO 1993 E TRoUW ¡r ol' 1986

granito-greenstone, gnáissico-niqrnratfticos e f aixas granuLf ticas,
com idades desde o Arqueano até o Proterozóico InferÍor'
cobertu-ras de plataforna (Grupo Banbuf) recobrem extensas áreas
do Cráton e, tanto a sua borda leste (ÀIk¡nin et al., 1989) co¡no a
borda sudoeste (Valeriano et aI.' 1989) nostran evidências do
tectonisrno brasiliano;

b - Faixas de dobramento, configuradas no evento Brasiliano,
bordejan o Cráton do são Francisco: Faixa Brasflia a oeste
(ÀIneida et al., L976r, Faixa Àraçuaf (Almeida, 1976) a leste, e
In:
Faixa AIto Rio Grande a sul/sudeste (Hasui & oliveira,
Àfneida & Hasui, 1984). Finalnente, a Faixa Ribeira (ÀImeida et
âf., 1973) bordeja as faixas Alto Rio Grande e Àraçuaf e ocupa
toda a área costeira da região sudeste;
c - o Macíço do Guaxupé foi considerado como um bloco estável
(Ebert, 1971) ou coÍro u¡n maciço ¡nediano (Vlernick et â1., 1978)
separando as faixas nóveis neoproterozóÍcas. Na concepção de
campos Neto et at. (1984), represênta urn terreno al-óctone,
estruturado en forrna de rrnappes de cavalganentorr (Nappes
socorro-Guaxupé ) ;

d - O Complexo Canpos Gerais (Cavafcante et aI. , L979) cornpreende
rochas do ernbasa¡nento da Faixa Uruaçu, extensiva¡nente
rètrabalhado nos eventos ternotectônícos subseqüentes.
A área enfocada situa-se no contexto geotec!ônico a sul" do
Cráton do São Francisco (Figura 2.2) e abrange a problenática do
Iinite entre as faixas de dobranento Alto Rio Grande, ao norte, e
Ribeira, a sul,
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E

T'NIDADES TJIITOLóGICA8

À região li¡nftrofe entre os estados do Rio de Janeiro e
Minas ceraís ve¡n sendo alvo, nos últinos 35 anos, de diversos
trabalhos geológicos enfocando o Precambriano.
Nas décadas de 50 e 60 , os trabalhos pioneiros reali-zados
por Barbosa (1954), Ebert (1955, 1956, !967, lgGA e 1971) e
Rosier (L957, 1965) possibilitara¡n as prineiras subdivisões das

dj.versas unidades precarnbrianas deste setor do sudeste
brasiLeiro. Desta f or¡na, Barbosa (1954) definiu a Série Mantiqueira, constitufda por gnaisseE Listrados de idade nais antiga
gue a Série Barbacena que, por sua vezt compreenderia rochas
xistosas, básicas e netabásicas extre¡namente granitizadas. Ebert
(1956) propôs o abandono do terno Série Mantiqueira que, na sua
concepção, representaria sinpJ-esrnente un fácies nais ¡¡etamórfico
da Formação Barbacena, então redefinida. Este autor introduziu o
termo Gnaisse Piedade (1958) para agrupar os gnaisses bandados de
origern ¡netassedi¡nentar que af lorarn nas vizinhanças da cidade
honônima.

Con relação às unidades ¡netassedi¡nentares sobrepostas aos
conjuntos Barbacena e Piedade/Mantiqueira, Ebert (1954)
individuaLizou as Séries Andrelândia, Juiz de Fora e Paraibuna,
que corresponderian, respect ivamente, às zonas de transição è
externa (os dois últinos) de un geossinclinal de idade Àssfntica.

Nos anos seguintes (1955, L956, L957, 1968 e L97L) , este autor
redefiniu estas unidadeÊ, que passaram a receber as denominações
de Grupo àndrelândia e Paraiba. Este úItíno passou a englobar as
rochas granulfticas da antiga Série Juiz de Fora, e sua
denominação procurou aceitar a proposição de Rosier, que utilizou
o terno Série Parafba para o Estado do Rio de Janeiro.
Nas décadas de 70 e 80, retonou-se o napeamento geológico
deste setor, através da realização de napas na escal-a
1:1.O0O.000 da folha Rio de Janeiro (Fonseca et aL. 1979; Machado
Filho et aI., 1983), ben cono napas e¡o escaLas de maior detalhe
(1:50.O00), efetuados a partir de convênios entre o Departanento
de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM/RJ),
enprèsas e universidades. As folhas Rio Preto, Barra do Piraf,
Va1ença e Vassouras foram executadas pela Geosol/DRM, e uma
sfntese destes resultados pode ser encontrada en Castro et aI.
(1984). As folhas Liberdade, Nossa senhora do Àmparo e santa Rita
do Jacutinga foran efetuadas peLo nesmo convênio com a CPRM, e os
regultados obtidos não foran publicados, Nestes diversos
trabalhos foram utilizadas distintas denorninações para as
unídades litoJ,ógicas, guê passara¡n finalmente a integrar os
Cornplexos iluiz de Fora e Parafba do SuI.
Na década de 8O, forarn realizados trabaLhos de cunho
petroJ.ógico e geoqufrnico envolvendo as litologias dos dois
complexos acima citados. ÀssitTr, Oliveira (1980, 199L, 1993)
realj.zou estudos litogeoqufnicos e de geoternonetria e
geobarornetria para as rochas granuJ.fticas do conplexo Juiz de
Fora. Este autor propôs ainda urn ¡nodelo genético para a formação

dos granulitos, que repreÉ¡entarian un resfduo ernpobrecido em
álcalis, resultante da fusão parcial generalizada. considerou
ainda gue os granulitos seriarn representantes de um arco
magrrnático. Grossi sad e Barbosa (19S5) ' e Barbosa & Grossi Sad
(1983a) apresentaram resultados petrográficos e litogeoqufnicos
para o conplexo Juiz de Fora, que foi subdividido nas unidades
comendador venâncio, Raposos e ltaperuna.
com relação ao crupo Àndrelândia, en Mínas Gerais, a partir
de 1980 foran realizados inúmeros trabalhos de mapearnento
getógico detalhado, incluindo várias teses de nestrado defendidas
no IGIUFRJ (Ribeiro, 1980; Paciullo, 1980i Heilbron, L984;
valeríano, 1985; Magalhães, 1985; l,laclel, 1986i Gonçalves, 1987i
Bittar, 1990; Silva, 1990; chrispiÍr, 1990i Nunmer, L99]-ì e
Al¡neida, L992) , alén de diversas sfnteses regionais (Ribeiro &
Heilbron, L982ì Trour.t et al. , !98ot L982, 1983, L984, 1986;
Andreis et aI., !989ì e Ribeiro et aI., 1990). À subdivisão do
crupo Àndrelândia em unidades l itoestratigráficas, a análise da
defornação e sua refação con o rnetamorfísrno foran extensiva¡nente
abordadas por estes autores.
Machado (1986a, 1986b) subdividiu o complexo Paralba do SUI
em diversas unidades, no domlnio das folhas Vassouras e
Paracanbi. Este autor apresentou un ¡Trodelo de col-isão continental
para explicar a evoLução do referido conplexo.
sad & Dutra (1988) tanbém subdividiram o Conplexo Paralba do
sul èn forrnaçõès, e propuseran un modelo de colisão continentaL,
no quaL as unidades deste comp)-exo teria¡¡ sido depositadas entre
u¡n arco rnagmático e una nargen continental do tipo Atlântico.

Canpos Neto & Figueiredo (1990) propuseram uma subdivisão
a)
para o Domfnio Juiz de Fora em duas associações titológicas:

a associação magrmática calcioalcaLina que engloba uma transição
entre
anfibolito)
(fácies granulito para
metanórfica
e
ortogranulitos e ortognaisses com enclaves calcissilicáticos
Ientes tectônicas de quartzitos recristalizados; e b) granitos
associados à
e gnáissicos, granatfferos'
diatexfticos
descharnockitização do conjunto anteriormente descrito. Ester:
autores subdividirarn o Cornplexo Parafba do Sul em dois conjuntos
distintos: a) a sequência metassedinentar composta pelas unidades
psamftica, grauváquica e carbonática; e b) a sequência gnáissicornigrmatitica, granatf fera.
Embora a Iiteratura geológica disponfvel para este segmento
do precambriano do sudeste brasileiro seja bastante extensa, não
existe, até o momento, consenso, geral no que diz respeito à
nomenclatura utilizada, nem com relação à constituição litológica
de cada uma destas unidades. Os limites entre estas unidades
também variam de autor para autor. Desta forma, nas tabelas 3.1,
3.2 e 3.3 são apresentados quadros sintéticos que mostram as
diversas opiniões publicadas para os Complexos Juiz de Fora e
Parafba do SuI, e para o Grupo Andrelândia, respectivamente.
Fora. Nas figuras 3.la, 3.lb , 3.2a e 3.2b são apresentados
trechos destes mapas geológicos, reduzidos e sirnplificados pat:'a
possibilitar
a comparação clos li¡nites enÈre as unidades, qi¡,
variam de autor para autor.
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.

n¿rrtc

zon tcà

I

At lânt ico

m

)

F.el al

C

com

na

Precgrôr-isrc

Itachado

lnteçrmtc do
intr¡ão ltír¿c

I i tos:
idade do meta morf ic¡rþ ó Trsl

Frfe t Leonrdos

I

ü¡as séries de
af inidade calcioalcaI in¿,
sendo u¡a nais
emiq-rccida cm
L ILE

Trslgição rncta-

nxhf ica dc ciìår

d itos prè or-toenai¡¡es da
f ¡íc ic¡ anf ibo I
i

to é ca¡¡¡da pc
lo avaco da
frcntc m¡tét icà F ¡cå cr¡ l-120

3-b¡trato

Arq-rec

¡ Þrt ir do
q¡a I
er¿o lu irgn
no

as rocl'ss do Paraíba do ful
Orir.rrdo dc

cos

ar-

nucmát icos

rctrabe lhados

no Pro trozó ico
lnf cr ior, Þoste
r ior¡pntc incor
poradoa no tecto

nisno

Brsil irp
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IERH

AUTORES

E

ic Pü-è ¡bunà, Þostça ¡oT-

1955, 1956,',1957,
1971

l

mentc deiìom inè
dË 5ér ic Pà-ê í

ba. e f in¿lrnen
te u'Lpo Fël.å¡
bâ
i

drdc

:

I'Go

go¡ìqu i àrìe

A

DEF0RHÄCÃ0

l-

-

Gaè-Næ45 con
c

lofierát ¡cas

ou

vÚ.víl icà8, làLm
m iñàdar
' com
qJa¡'tz i to
bà5à I
0s pa-açrvuli
toc dð Ðt ic€

S.lJ¡z de

Fol-è

forcî

iócorÞoiè
dos a este con-

jqrto

Ros

3ír ic Pa¡-a íba
e Næpe do DeEôngù'ìO , ÞO5 tC
a iornentc ¡-eno

¡cl'

ad¿ Sá^ ie Pc
ra íba-Desengano, idade: Pre

( 195?, rs65 )

rne

c¡rbr
A¡

Forl:eca

el

¡1

irp

A

i¡cão de
Gnà is5
rþ sJdCã tC

oc

RoclË5
.

cà5

( ,t979 )

i

irE iao Þ valê
do R¡o Pä-è íbè
n

do

tu|,

idrde

l

Precän-,

br.¡mo A ou fu
Þcrioa, cntac

l'0 c 0'57 9r

i el al.

( t982, 1984

)

irE¡g¡to5, b¡o
t i tà Þ la€ ¡oc lágio çnè ¡5ãc5,
K

brìdadèdo5

ig

¡ssc lr dl i tóidetÞlre-bio-tË I çna ¡5ãcE t
Þû-ùçnÐ issc5 c/
lel-rþs ÉrÐ¡tó¡
dcs ¡ m ig¡at ito¡

r

5i0

AI.G IENTACÃO
GEOÌECTON ICA

ítt.o

¡{Ë É.'eà | im

fc cntrc

oE c5-

RJ c
l'tG a wroênc ia
é wltcda ors
a É¡c¡ cralôn ica a l*Jl a Þrt ir do lcqJc do
R io P8-à i'bà
è
ve¡eÊ¡r ia é vol
tados do

tödà Þrrå

¡''lc

tsnorf i smo dc

fácic5 Ðf iboli
to a çrè¡'ulito
con idade A¡s in
t ¡cà

5ér-

¡c lnfer ior

dc nâpÞcã
c diicl¡sc¡. A
tcctôn ica ptí¡tc
r iol. c acÞrcãcn
t¡d¡ por fa lh¡!¡

Séc

rc

cstrut(rou

rma

!é{- iÞ

d

iñtrr-go

C

dc5

do

Prr-à ib

¡

.

catrnê tùrirf ¡cà
com çrùl.J I ¡tosl
g-þcr
¡rer¡ornc

ior
ic¡

t¡i¡<írf

A 5ór

ic é

const

i

tu idè Þo. dràE
nÐpe3 .com c5 t ì -

lo q9nrnrco, c|lrc
inleerulle¡ o
Gco5sinclinèl de
idcde as: ínt ica

iác là3ca

Deform¡clo nbtil con fall'r¡ -

¡nnlos inwr-so¡

e

mnto inlcrno

SE

A orocÊ¡re¡e de
idàdc à5Eít icà

Þ

Rcprescnla o :e9

-

taùìãconien

tcs

m?lÐorf i:¡nô de

ie¡ af ibo I
lo at ineindo c
anatcx ia no PTZ
f ¿íc

i

Corþõc à tcr-ce ira zonc do oróge

no Eìrè5¡liÐo
(

S¡¡el.ior

Zona lntcrnc

)

com Ðf ¡bo I i to5
qJèl. tz i tos , r-o-

cha¡ crbon¿íl ica¡ c x isto¡¡¡

lhæ de J-nd iu

c

pel¡ fa v ira c C¿r¡¡ld-.¡
caisl utiliz¡

m

Gnè

Gnà

(ado

,

ito5, cllà-rþ
k ¡to5,czo diori
tos, qJÐ tz i toE
corìg loocrado5 c
crÐ i tó i de5
mrl

lexo Pra Í
bà do sul, l¡m¡
Cocp

H¡su

ñE TAñoRF

L ITOLOG ICA

IDADE

5ér

t

Eber

c0Ì{5T tIlJ rçÃo

rnoloc lA

DO GRUPO PAFÌA TE|A DO SIJI

màt

iss€3
¡

tor

tt.ulu-è
of tá

c

miÊ-

êôm

es-

bàndàdè

lm ¡cË

Þa lcosEomè

tcon

I in-

iieít ico, crr¡l
os terr¡ro¡ Cot¡-. lít ico, úrå¡s3i
plcxo Erùú e A co c Ülf ibol ít i
cor com lcnle¡
ç1¡9 r Þr'à os
mc t65cd ¡rEn to!
dc m¡ímol-ca ' cå
c¡sri I ¡cát icà3
e r, b¡í: icas
Co¡p lexo Pra í
Lh iddc lnd iv i5è Colî grlâ ¡S5e3
ba do fu|, sen
do qJe oF x iEbvd¡dos e m içr
10s ê ma-lno¡-c3
na{ itos, po¡f iforen intcrpre roblÉ:ticqs,com
tèdo5 cono in¡ntcr.câlàçõeg

DcfornèGào
lon i t ¡zècÈ

tenãas rìo

.

m¡

Trvì-

stÍråzontco,

È'lc

teiþrf

.c

¡ã¡¡g

9¡onàl dc^ idàdc
t

l.thS¿llttzo¡1 I cà

com

rcê t ivâçgo dss
d iscon t ¡ñridr -

Prtc

do Cono lexo Pra íba dð
Sul scr ià rêÞrc-

rcnlÐtc dc tÞ.acrþs fqueânos

r'etl.rbà lhèdos ño
Tro¡gmzôn ico

nr3 trüls corFêñc iàs Þrå des

siliüËs

I

ll¡ch¿do F.ei ¡1,
( t983 )

tge!-ür tcã^dc ,
seqJarìc r a
tllt t! Jo\r'em ,

u[å

¡dldc I ArqJc¡r.È

Pro íba \
f/
idède iva¡- iè dc
sCqJ9nC rè 9èrè
sÞqJeñc rà, óo
Aj-qt-rcano- PrecârrËa idìo sLþe
. ioa
Grr-po

llòchado
1983, 1984, t986 )

do

9rl

Grr-po

Bs-bo5ô e 5âd
( 1983

)

( rs88

)

5.d c f}Jll-à

Fi

t

cuc ircdo

( 1990 )

q.¡a-tzìto¡

, 4'ì-'
to¡, grarulitos e cr¡ri
k irE ig i tos

f

ibo I i

tó idcs

Sea .0u

ir ino rlù

|

i::ca I Sen
Brrgo dc Va3sou
.as: Biot itÈ
gna
Énà

.

isres c/- ro:

chàs cù-boná t icastSec.Vassgu-

aà5: cr-ùl ¡ to¡de¡ c miclnat ito
Scq, Pr¡c¿tùi;
ør s-¡ i ló ide¡ ,

Ðf ibolito c cc
9Sdividido ctr
4 foñ¡àçõ€E I dà
basc prr'è o toÞo: Descngglo ,
lítÉ, I tâocc-è,
Euc I i dc lând ià

Coíþ

Cdþos lle{o

Pr¡ íb¡

tul
idàdc: Proler-o
zó ico lnfcr ior
do

de

lcxo Pd-à í

b¿ do Sul

idade: Prote -

roaó ico Sr-pc

Ttor

-

Aããoc iècåo

rÞtè

imñtë- com
-cd
aã Ln ¡dàdc5 Þgè
rcèr
mrl
crà]vè:
cu rcè c cd_Þoñà
t ica

435. crì! is5 icgn ¡Êr¡àt ít icè

Cð-èc tcl- ¡zëf-äî

lJlì fc¡Nc de fèlhülcrì tos q-F
verl icà I izà a!

foliàÇão Ëro irdè a dob¡r¡
æcl. tàdèE à ¡3o
clihàic. Ve3tígio¡ de deforna
cðes rn¡ is ¡n{ i

Everì

tos trñþ -

teclôn icos ¡lo

Trgrsünàzôn ico

c Brèsil¡Ðo

c

g embèEà
ri¡nto do C ¡ntu rgo Þ5\ic I At lânt ico, cíì oJjà cË
lÞÈ fol.m dcÞos i
l¡da¡ os melassc
d imenlos x i¡lo ão5 e cù-bor'É t ¡CqoÞõcln

coÉ

0â5

qJètro fâse5 de
formèÇão com 01
0? c D3 com di-

reçåo lrlE-Sl.,J dev ido à intensà

tran¡po= icào ep
r¡d¿ por 03, A
fue D4 é ortocpn¡|,à: três
ÞT rnÞ

rTàs

Trôs evcntos

t¿xif ico:

mc

as¡o

i¡dos a Dl,02,
D3, com oraoêneses dc féc ies
c

Ðf

¡bo l

de

Va

to, Þos
¡oi-cs æ írctùìo.f isæ çràrul ít ico da Seq
¡

19r.

lcrça

è zonà
d9 trÙlrpo5 ¡ç8o
lË-5ll, n€ q,Jè I

05 ñþtàsred imen
toE c Èìf ibol i-

Ð9r tâdàg e únè

¡fibolito

Def irEln

ocomem dobrès

foliècão forte

lo¡ cx ibei¡ p¿¡-a
cÊnc5es da fc.

f,¡è asEoc ¡àcgo

l.là eeq na têssc-

íre

d

Escd imcn ta'
52 é è fo I iàcào
t

ø-inc¡pè1, cñ
q,Æì to ,qJc . nâ
añ . gìà l5s I co

-

t0. correSpondcæ53
n

incntÊ- o íntà

npcf i¡¡no ultraps55ou o l¡m¡te

entre os gra-¡s
nÉlio c focte,
oós a scq¡.¡da
is<íq-ada da ¡ll

llode

lo dc coli-

5ão con t incntà
qJg fol-na- iè à F
P¿r-è íbÀ do Sr L
I

a fase in ide cavà 19àmentoã, se initè
lè ú|à f ase de
dgforrnåcåo com
corþoñcn tc trð.Ê
Ap<5s

ciål

col-rcñ tê

iÇão cn trc
à md-gpm conl inffitè I c o s-qo
dê ilhàs ( bàd(r
-r-c),!cguidè dc
co I i slo
Dcpos

ln

tccr¡¡n

clo

u¡ ci-

lcc{ôn ico

lcto de ìdÈ
I llco
Pro trozó ic¡. A
coíþ

dc orov¡ír¡e

Þlærs rìo l¡nite c/ Caùr i¡o

Þl'crcn t¿ln [ìob
I

¡dådr de

m

i

icro
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AUTORE5

E

t955,1956,196?,
t9?t )

da como

tçI0

AI€

I€TAIoRF 15fi0

IXFORIlAçfO

G¡¡,.po

idâde: ¡boÞr-o-

tel.ozó ico

Qua- tz i

to:. ba

5A15,5CçiJrCþ5

-

m€

Zonesîento rlc tà
nó-f ico Þr.og-95

árc¿ cr¡tôn ic¡

¡s= ít

ircçào

em d

è

¡ to!,u I tiåbèE
tos e rnirr¡ores

ivo, d€ ¡dède
ica. desdc
e fÉc ieq x iqto
verde è fc anf
bol¡to
ã

i

tcbè

'

5

Vroênc ia estru
trrê I gù-è l.¡or'-

te

Þor ñ¡càx istos'
àllJ¡¡nosos às5o
c ièdo5 à x istos
fc ldrÞút ico5,
çnà i ssca

cl rl.

( 1973 )

Fonsecà
(

cl rl.

rsæ)

,loct¡ado

dià
idàde: P.ccqnbr

iÐo

A

or,¡

lle

vo{ 1,0-0,5?Gà

F.et al

( 1983 )

ot'

Troue

el

al

,

t980, l98l , 1983,

diå
idðde: Scd ¡ncn
tæào no Prote
zó ico lléci i o

1986 )

istos e q.Jë-t¡ to5 cgrî in{€r' j
c¡ læõcs de roX

R

lbe

iro el àl

( 1990 )

Anôe íã

cl àl

( 1989 )

¡o¿<í

i

co

I'l¡ícl

ch¿¡ cní is¡ ic¡s

Trâ¡ r¡r id¡des
Lh, à cisrita
Lhr, x is tosa e Llt'
:

de ãill-g'mrdå
Þ là9 cnè ir3c, C/
qr¡atzt itos' rptSé¡sto3 c ul

He ¡

irìco lJì i dêdcs ,
dè bà5c Þë-â o
C

toÞo

I

cnå ¡3sc

bùdàdo com meta.¡ I lranáf icas I
ena i¡=e bÐd¡do

lbrm

( t989 , 1990 )

Cor-roborsî â dl
v¡5ão de Trolw

cl è1.,

1986

iè, cxlcndcndo seLr5 l¡ni tes até a: ¡uprao--l¡ ta is em
bul idès tec ton icrtnnte no
,Do¡n ín io
J-r iz
\de Fora.
¡dlde I sed iíìcn
d

tecåo no Pro te

¡ozó i co f'lód i o

Tectôn ica de es
ccfìrÍìen to , cm rc

I

9

i

ilre

ico
Þrè co-'

p lÉ5 t

t i9rcÀ

ber tLra

ro

Pcl tcncc

mínio

ce trr.¡

ral lll,

do-

tt¡ -

com em

Þ(ffðcr , Dobrâ5
Sei. tÀs tt'd ia5
Eåo àinda citèdäE

geno

Ass ín

t i co

o

en tod¡: a¡ çni
dädcs

x

Zoneülcnlo mctà
nórf ico Þr'oÉrec

3¡vo Þrrr sul ,
clo t ìpo Brro v¡dìo, àt ing indo è m ¡€nèl izaGgo nès Þol-Ções
lncl. ¡d ionà is

(lcq, m icçpãs incl¡rìåll .þ Prote
rozó icó 9-Þcr. ior-

Scdi¡pntacào na
mÜ-çFr¡ Þ¿!55 rvè
do crÁtoñ rìô PTZ

lnf q- ior' , scçu idr dc dcf ol-lnæào
e grð i to€qlc?e

t10 l¡-gl3l¡tìåzôñ r co

x

Dl+02 rcru I tåntc dà mov incn tè
cåo de 3 b locos

Evcnlo tcrmo lcc
tôn ico u-rgr¡a
no, 3in 0l+
Þ cvcn to tcríþtcctôn ico Bîè5 i

SeqJânc

D3 con dobras à

c Zonas
i:¡' lharn to

bei'tas

de

crus ta is

.

dex 1r¿

4 fè5es d€ defornècào: Dl +
D2 prorcss i -

ZCs

dcxlrèist

D4 ortogorìè

I

I

isto

incrìtèÇão

de

[ìaf- Fà!o, cvo lLr

Þ/ Þol.cõc5
i¡ dìct¿is æ
¡ul, s¡çuida por
indo

na

deformação e nc-

tÐorf

irtno

r¡crde

iÐo, E in 03

iÀ tFülsiva, cot_{èd¡
bÉ
¡ icà5 cfir bac ¡a
dc !rù'dQ3 Þl-o cre=s

pot- roclss

Þoacg€É

,

is

Do

I b¡o €nèis,
vàs com dobaE
I I çrü1è
dè ãi ll çnè i5sc, +cr tàdà5 , cíl-x i:to ¡ un idade
Þ(rl-õcs e fo.tê
I irFècào d€ e5ou¡r- t izít icè c
Seo, Estr¿t if iI irüìento ¡D3 c/
càdà. Rochrs bá' dobrè5 æeilâ dà5 è Sc|'tàs e
¡ icas oçorFcm
lopo

a fái¡to vet-dc à d'rf ¡bolito
dcqdc

ieg

c
s in-112

Dl Ê D2 Þr'og.eg
s ¡\r'os com clrþ(,.
rões, dobras aper tèdès à ¡socl¡nèi5 sin-l'lll

de ZC

Ec bàsè

lui

c

icgo rìà zonà D€r ic.ôtôn icà
Dcoos

Scd

I

é re:ulturte
dc corrþr'Þssào E
-1.J con ¿ Cp¡a -

idrdcr
fuètro l.rlpa.å
o,
dè bàsc

Zornanrcnto retc
mórf ico q-re er¡o

lll com l.99 ¡mc
ber-rov irp, ew
lui d¡ f¡íc ie¡
r ¡slo vcr-dc èté
à fåc ic¡ rìf ibo
l¡tor cofi èrge
¡ in-02
l12, s in a lrd i
03, n¡ fác ics

3 Fascs dite is
dc dcfoñîèçgo

D3

io

G¡uoo ArÈe lêh

1

z

c/ eitos e xi:
toãtb iot i tà x ¡ã
lor b iot ila xi¡
to llornoçËnco c
5, E¡ tr¡t if icad¡
Ciclo ocpos i c iona I Anôe lârdià, d iccor'
dã.ìtc robre o
C i c Io Cn-à-ìdè í
idrde i 5ed irlcn
tæào no Prote

trrËicioñàis en
tre mio e er¡çno:
sinclinèl do ol-ó

dô fàixà huèçu
enr l'1 i rr¡s C*ra is

tr$ëito3

Gfl-po And-e lân

t æão com
ca-¡c ter íst i cas

Sed i nren

pl.o loñÉEncnto då

)

Grr¡o An¡fc lên
dia
idðde: sed im€¡
tàcão no Protc
rozóico lnfcr i

IENTACÃO

Èictrializa-ia

diå
idöde: Protero
zó ico l'léd io

Gnpo Arrd'e lân

A

¡

GrLþo ArÉc lân

Alæida

I

GEo'IECTo|{ rCÀ

L ITÈOG ICA

IDADE

5érie Andre lân
d ia, poster ior
men (c rcdef in i

Eber{
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lsos

b¿r'roviüþ
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I
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idèdg |J!èçuülà
com reg i-
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I

togcrÞle
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rìè

com

Bra¡ilia-

ic Anf,e lânn icà,
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Eec
d
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i
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E

a
m
Ftc. 3.t

cnu

OFGÂOS

F,Gîl
t
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USTRIEUIçAO DAS UNIDAOES PRE CAMBRIANAS ELABoRAoA POR
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CO,PARE

A
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E

SUL

A

U¡¡tA

ESTREIÎA FAIXA ENTREAS FALHAS

CAMANOUCATA.t{O ÊSOUEMa

l,eXreHOeU

I a'neA DE

DE

oconnÈHcra oo GR. açuNGUl lrÉ o estaoo oo Rlo 0E JANEIRo No
ESOUEMA ¡ ufrLrZAM A OerOr,lrXAçÃO DE COMiLExO EMBú, E EXTENOEM
SEUS LIMI'TES AO,NORTE FLUMI NENSE E ESHRITO SAN'ÍO
(PTZ :PROIEROZOICO)

3.2- À8 DIYERAÀg PROPOSTA8 DE CO!{PÀRrIIIENTAçÃO TECÎôNICA PARA O
PRECà¡,IBßIÀ¡¡O Dã REGIÃO úIt,tfTROFE ENÎRE Og EAÎÀDOA DO RIO DE
i'A¡IEIRO E IIINÀA GERAIS, 8ETOR }¡ERIDIONÀ¡.,

o prirneiro modelo de conparti¡nentação tectônica para este
setor do Precarûbriano brasileiro foi elaborado por Ebert (1957,
1968, 1971), que propôs a existência de duas faixas orogenéticas
de idade assfntica, que bordejavam u¡na área estável-: a Faixa
Paraibides, na região costeira, e a Faixa Àraxafdes que, partíndo
do sul de Minas Gerais, se extenderia para norte em direção ao
Estado de Goiás (Figura 3.3a). Este autor visualizou una
subdivisão para o geossinclinal assfntico, sendo que os grupos
são aIoão del Rei, AndreLândla e Parafba representarian,
respectivanente, as zonas externa, de transição e interna desta
faixa orogenética. A ocorrência de rochas granulfticas (antiga
Série Juiz de Fora), de granitos e rnigTnatitos na região da Serra
dos Orgãos rnarcariarn o eixo ou a zona axial de divergência desÈa
fa ixa

.

À partir da obtenção de dados radiométricos e da elaboração

de diversas sfnteses regionais (Cordani et al. ' L967i ALneida,
1967, 1969i e cordani et al. , L973) delimitou-se o cráton do São

Francisco como una entidade preservada do Evento Ternotectônico
Brasiliano (Figura 3.3b) . A faixa de dobranentos situada a
sudeste desta área cratônica foi inicialmente denorninada cinturão
(1973)
Parafba, sendo 9üêr posteriormente, Àlneida et aI.
introduziran o termo cinturão Ribeira para conceituar a unidade
brasiliana sobreposta à entidade de idade transarnazônica. Neste
nonento, estes diversos autores já adrnitian e existência, no
cinturão Ribeira, de extensas áreas conpostas por rochas de
16
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DE COMPÀR1 tl,relf¡dO reCtô¡tC¡ CO¡IENTADAS:
(ì968)
.t ql. (19?3) C- FONSECA 't ol ( 1979)
BCORDANI
EBERT
A
os NtJMERos lNDtcaM as CIDADES.- 1- s.JoÅo DEL REI 2 - Rlo DE
JANEIRO 5- JUIZ DE FORA 4- SAO PAULO S. VITdEII 6.SALVADOR
EXEMpLOS DE pRopOSTAS

idades mais antigasr retrabaLhadas no Evento Ternotectônico
Brasiliano. Àinda nesta época, Al¡neida et aI. (L976) imaginavarn
gue os litotipos do Grupo Àndrelândia representariam o prolongamento da Faixa Uruaçu, en Minas Gerais.

as rochas granulfticas
aos paragnaisses con cordierita e sllli¡nanitar que constituiria¡n
o Cinturão Àtlântico, con un ¡netarnorfisrno de baixa P/T (do tipo
Abukurna ) de idade transanazônica, irnpresso em rochas de idades
Fyfe

& Leonardos (1974) associavan

rnais antigas (arqueanas).

Hasui et al. (L975, 1978) corroboram a idéia de um intenso
retrabalha¡nento de rochas nais antigas no Evento Termo-tectônico

Brasiliano, sendo que, para região de dobra¡nentos do sudeste,
j-ntroduzira¡n os ternos Faixa Àpiaf e lfaciço Mediano de JoinvilLe.

A proposta de Fonseca et al. (L979) se aproxina do
zoneamento proposto por Ebert (op.cit.), com vergência estrutural
e ¡neta¡nórfica voltada para o ante-pafs a nordeste (Figura 3.3c) ,
a não ser pelo fato de introduzir a existência de outra área
cratônica (pós-pafs) assfntica, situada na área costeira dos
estados do Rio de Janeiro e Espfrito Santo. Esta situação
geotectônica já havia sido visualizada por Rosier (Lg57,1965).
Nos trabafhos de ÀImeida et aI. (1980) e Hasui (1982) forarn
utilizados os terrnos cinturão Granulftico Rio crande e cinturão
Granulftico Atlântico (já usado por Fyfe & Leonardos op. cit.)
para designar faixas granulfticas de idade argueana,
retrabaLhadas nos eventos ternotectônicos Transamazônico e
Brasiliano.

18

(1983) conpartimentaram a porção
sudeste do Estado de MinaE Gerais e o Estado do Rio de JaneÍro
nos seguintes dornfnios tectônicos (Figura 3.4a): a) cráton do
Paramirin (terno já utilizado por ÀI¡neida, 1981); b) Faixa de
Dobranentos canastra-carrancas-Amparo, separadas peJ.os c) naciços
Machado Filho

et aI.

¡nedianos de Guaxupé e Socorro; d) Faixa de Dobramentos Piedade;

e) Faixa de Dobramentos Juiz de Fora e f) cinturão Móvel
Atlântico, colTrposto por rochas antigag e por resqulcios de
supracrustais do Proterozóico Médio, guè representaria uma faixa
de dobrarnentos de idade brasiliana.
O termo faixa de Dobranento Àtto Rio Grande foi introduzido
por Hasui & Oliveira (IN: Àlmeida & Hasui' 1984) para englobar as
unidades dos grupos São João deL Rei e Àndrefândia, do
Proterozóico Superior. o Maciço do Guaxupé separaria esta faixa
da Faixa de Dobramentos Àpiaf/São Roque, que se prolongaria até o
Estado do Rio de Janeiro (Figura 3.4b).
canpos Neto (1985) interpretou que as rochas granulfticas da
área lirnftrofe entre os estados de São Paulo e Minas Gerais
pertencerian a un sistena de nappes de enpurrão, denominado Nappe
socorro-Guaxupé

,

Tassinari & campos Neto (1988) apresentam urna proposta de
cornpartimentação tectônica para a área acima citada, subdividindo-a en cinco do¡nfnios tectônicos, ja conentados anterior¡nente
(vide item 3.2): Faixa de Dobranentos Alto Rio Grande, Nappe
socorro Guaxupé, e Domlnios são Roque, Ernbú e Costeiro.
campos Neto & Figueiredo (1990) propoem una subdivisão
tectônica para o segrnento setentrional do cinturão Ribeira em
19

c¡ÁloN oo

fP-,-Tl

ffi
f

PÁRAlllRrta

:il::,i::

GRAr¡rrc'

Ji:ni?;,iJlssrco-

n..o,,,o*. tt,-,s
cooEiluRÀs

_

-l

Flc.

"t

3.4

¡lÂForr¡¡

NlFA,x^

El

ra,xa

p,EDÁoE
JUtzDE

FoRÀ

Ølîiå-'åïål^1î";^"

DE li---Il^l
l \

M^crços r¡EorÁ¡¡os,
añcoñRo E

[--]ST{iÎif":i'
JiJl

Fll

mrcços cnrxír'cos

df,lo,",o-,ú,,o,

fi-Tãl .o"."t r *r"oao,*

ola)(lJPE loooI

Ë'î=--¡.1

t"."."'"1
lr---!-----E

l7-1
777

0 E POS

rlOS

oEPOSr'r OS CÂ|¡BR O-OROOVI

suPRÁcRt

I _ ¡ÂIXA ALIO FIO GR¡I'DE
r - F^ix^ sao fioQUE

FÂNEROZOtC0S

slats

C

rA

N

OS

NEo PRolERozolcaS

m
l! - MACTtO DE

JOtNVtL t-E

- l¡actço oo GUAfUP€

EI'BASÂI{ENIO SEIRÀ8ÂLHAOO

pRoposTAs DE cot¡paRrrue¡¡r¡çÃo TEcToNrcA ELABoRADAs PoR MAcHAoo FILHo .r ol. l9s3 (A) E HAsul et ol. 1984 (BÌ os PRlMElRos
Dos
AuroRES DEFINEl,t a FAtxa DE DoaRAMENTo caNAsTRA-cÂRRANcas -aMmRo, D€ IDADÊ rna¡¡sam¡zôxlc¡, QUE ENGLoBA os METASSEDIMENIoS
pmr¡noz<i¡co
rNFERroR. u Ree,Ão Do LrroRAL, o€Ft¡.tÊM o cr¡runÃo uovrl
;il;;; rÃ" ,"ià *. *i' e rHoaelÀm ra, oEposrrams no
en¡srt-roxa, ENvoLvENDo supRAcRustars Do pRofERozorco uÉuo e EMBASaMENTo RETRABALHADo' No EsouEMA B,
lrr-Â*r'co.oe
oS METASSEDIMENTOS
'o¡óe
U.! .t qt.(op.cit.)DEFtNEM A FAIXA A.LTO RIO GRANDE, O€ IDADE BRASILIANA PARA.ENGLO-BAR
e NrnelqNiO, . HAS
REPRESENTARIÀ RocHAs
sul
o
coMPLExo
PARAIBA
Do
oos G Rrjpos sÁo ¡oÀo DEL REl, traplRA E aNDRELÀNDra. NEsra colrcEpçÀo,
clDADEs, PaRA LocAas
PRlNclPAls
I
4
tNDtcAM
t¡úuenos
DE
A
os
supERroR.
¡notenozó¡co
Do EMJ¡asaMENfo RETRAaaLHAoas Ho
Lrzaçao, TAL Cclro A FIGURA ANfERþR.

dois do¡nfnios, interpretados co¡no terrenos suspeitos entre si,
com relação à borda retrabalhada do csF: a) o Dornfnio Juiz

e

de

Fora constitui um terreno infracrustal consolidado no
Proterozóico Inferiori e b) o Donrfnio costeiro e do conplexo
Parafba do sul , com pulsos orogênicos no linlte Proterozóico
superior-Canbriano e no Ca¡nbriano.

3.3-

DTECI'8SÃO DO8 DÀDO8 BIBI,IOGRÁFICOS: PONTOS COITSENEUAIS E
QUESTõE8 Eü ÀAERÎO

Enbora a literatura geológica relativa ao Precarnbriano

da

região linftrofe entre os estados do RÍo de Janeiro e Minas
Gerais seja bastante volumosa, a análÍse das tabelas 3.L, 3.2 e
3.3, dos rnapas sinplÍficados das figuras 3.2 e 3.3 e dos diversos
nodelos de cornpartirnentação tectônica apresentados no ite¡n
anterior, mostra que ainda são relativanente pouco numerosos os
pontos consensuais entre estes diversos autores. Desta forna,
várias questões inportantes para o entendinento da conpartinentação regional da área lfunltrofe entre as Faixas de
Dobramento Ribeira e ÀIto Rio Grande perÍ¡anece¡n ainda en aberÈo.
Dentre os pontos de consenso, pode¡n-se Listar os seguintes:
a) a naioria dos autores citados nos ftens anteriores ad¡nite que
os contatos do conplexo Juiz de Fora com os met.assedimentos do
crupo Àndrelândia, ao norte, e com o Conplexo Parafba do SuI, ao
sul, sejam de origen tectônica, enbora não haja nenhu¡n consenso
quanto á questão dos Iinites geográficos e à constituição
lltológica destes cornplexos. En ¡nuitos mapaè regionais (figuras
3.1a e bì 3.2a e b), estes contatos são representados por falhas
2L

de empurrão elolu faLhas transcorrentes de grande porte, que
separian distintos blocos crustais;
b) os granulitos do complexo Juiz de Fora são atríbuldos ao
Evento Tectono-ternal- Transanazônico, podendo esta idade refletir
o metamorfismo granulftico impreseo em protóIitoe mais antigos,
talvez até arqueanos;
c) a tectônica que atingiu o Complexo Juiz de Fora, causando a
rnilonlticas a blasto¡nilonfticas, é posterior
ao metamorfisno granulftico;
formação de texturas

d) o lirnite sul de ocorrência dos metassedimentos do crupo
Andrè-lândia é colocado nos arredores da Cidade de Santa Rita do
Jacutinga (figuras 3.1 e 3.2), o que, na verdade, parece refletir
u¡n limite meta¡nórfico e não estratigráfico ou tectônico;
e) a Faixa Ribeira é tida cono una entidade policlclica,
fortemente tectonizada, rnignnatizada e invadida por granitóides no

Evento Terno-tectônico BrasiLiano. Sua constituição litológica
reflete, e¡n grande parte, rochas do embasamento (transamazônico e
arqueano), intensanente retrabalhadas neste frltino evento;

f) faixas restritas de rochas metassedi¡nentares são atribufdas à
sedinentação do Proterozáico Médio a superior, como por exernp].o
os már¡nores e xistos enbutidos no Complexo Parafba do SuI .
De outro lado, a carência de napas geológicos detalhados,
associada à falta de estudos da rêIação ¡neta¡norfj-smo x defor¡nação
e à quantidade aínda pouco nunerosa de datações radiométricas,
faz con que questões fundanentais relativas à estruturação e à
compartirnentação tectônica deste setor a sul/sudeste do cráton do

22
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I

são Francisco perrnaneçan ainda e¡n aberto. Dentre elas,

podem-se

comentar algunas questões importantes e controversas:

a) o Lirnite sul de ocorrência dos ¡netassedi¡nentos do Grupo
Àndrelândia e, portanto' o posicionamento do ti¡nite entre as
faixas de Dobramento ÀIto Rio Grande e Ribeira;
b) o significado do li¡nite atual¡nente proposto, naterializado
peLo contato entre o Grupo Andrelândia e o Complexo Juiz de Fora,
ainda é un ponto en aberto, urna vez que a idade da tectônica,
responsável por este contato, pernanece desconhecida;

c) a idade da sedi¡nentação, netarnorf isno(s) e deformação (çoes) do
Grupo Andrelândia, be¡n cono a questão do nono x policiclismo para
a Faixa Àlto Rio Grande;
d) o significado da ocorrência de rochas supracrustais embutidas
no Conplexo Juiz de Fora e sua correlação corn os rnetassedimentos
do Grupo Andrelândia ou do conpLexo Parafba do sul;
e) a relação entre rochas tlpicanente r¡etassedimentares (gnais-

ses co¡n interaclações de mármores, rochas calcissi l icáticas e
xistos) e gnaisses de cornposição tonalfticas a granltica (provavelnènte ortoderivados) do cornplexo Parafba do sul;

f) os linites do complexo Parafba do SuI, ben coÍro sua relação
os Conplexos Açungüi e Embú, no Estado de são Paulo (e Rio
Janeiro, para al-guns autores),
com

de

g) outra questão que pode ser coLocada refere-se à existência ou
não de al-guna relação temporal entre as unidades
rnetassedimentares dos três conjuntos (Àndrelândia, Parafba do sul
e Juiz de Fora) i
h) a investigação de semelhanças no padrão tectono-neta¡nórfico
23

destas seqtlências é un terna que deve ser estudado' para o entendimento da cornplexa evolução destas unidades.

ÀIgu¡îas destas questões voltarão a ser
discutidas no decorrer deste trabalho.

abordadas

e

cÀPfruLo
coldPARTrt{ENrÀçÃo

a

rEcrôNrcÀ PRoPoEÎÀ

À falta de consenso entre os diversos autores que abordaram
a problenática precanbriana do segmento central da região
li¡nftrofe entre os estados do Rio de Janeiro e llinas Gerais, já
discutida anterior¡nente, pernitiu a proposição de uma subdivisão
tectônica já apresentada en Heilbron (1989, 1990). Esta proposta
de cornpartirnentação tectônica en quatro do¡nfnios, inbricados de
ssE para

en direção ao Donfnio Tectônico Autóctone (DTA) e a
do craton do são Francisco (cSF), procurou agrupar

NNw

borda sul
terrenos com caracterfsticas litológicas

definidas, que
apresentam senelhante evolução tectono-meta¡nórfica. Os quatro
domfnios tectônicos aqui propostos são separados por importantes
descontinuidades estruturais, atribufdas a u¡n síste¡na de zonas de
cisalhamento d(rcteis, de cornponente de rejeito inverso e dextral,
cujo transporte tectônico principal foi dirigido para NNw. Este
siste¡na de zonas de cisalhanento inversas foi, em parte,
retrabalhado e transposto por zonas de cisaLhamento dúcteis
subverticais, con direção NE/sw' e con conponentes de rejeito
direcional dextral e verticaL inverso (vide capltulo 6).
Esta compartimentação tectônica (Figura 4.1 e Anexo I)
compreende, de noroeste para sudeste os do¡nfnios que se seguem:

a.1-

DOtrfilIOS ÀI¡TóCTONE (DIÀ) D CÀRRÀNCA8 (DrC'

dos Ciclos
Deposicionais Tiradentes (cDT), L,enheiro (cDL), carandaf (cDc) e
o

DTA conpreende os diversos litotipos
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tN\ESTIGADA

EM DETALHEìOUE ABRANGE PARIE OOS DOMIÑIOS ANDRELÂNDIA ALóCTONE
(DTAND), JUIZ DE FORA (DlJF) E PARAiBA OO SUL(DTPS) ¡- UNIOADES

LITOLO,GICAS AFLORANT€S !¡A A,REA ENFOCADA,

Àndrètândia (cDÀ), definidos por Àndreis et aI. ' L989 e Ribeiro
et ã1., 1990 ; e seu embasanento constituldo por terrenos
granito-greenstone (em parte integrantes do co¡npl,exo Barbacena) e
por terrenos gnáissico-nignatfticos (conplexo Mantigueira). No
DTc só afloram Érupracrustais do Ciclo Deposicional Andrelândia e
rochas do enbasamento, semelhantes ás descritas para o DTÀ.
Enbora ocorra¡n falhas de empurrão (sin-Dl e sin-D2), que conferern
u¡¡ caráter al-óctone a parte do ciclo Deposicional Àndrel,ândia no
DTc (Trouw et al., 1986; Ribeiro et aI., 1990), como por exernplo
nas áreas de Lu¡ninárias e carrancas, a caracterfstica deste
donfnio é apresentar reLações de contato ¡nais claras entre o
embasamento e a cobertura ¡netassedi"¡nentar. Estes dois donlnios
tectônicos não serão abordados en detalhe neste trabal-ho.
Diversas revisóes sobre este setor podern ser encontradas ern Trouw
et aI., 1983, L984, 1986; Ribeiro et al ., 1990, além de várias
dissertaçóes de nêstrado, defendidas no IG/UFRJ entre 1980 e
1992 (vide ite¡n 3.1 deste trabalho).

I.2. DoutNIo

åNDREIJÂ¡TDIÀ ÀI,ÕcToNE ( DEÀ¡ID )

os litotipos do crupo e/ou Ciclo Deposicional
Andrelândia e seu enbasamento, este últi¡no constitufdo por
gnaisses de conposição tonalftica a granodiorftica, com lentes
anfibolfticas, denoninados crupo Mantiqueira por Barbosa (1954),
e e¡n parte correspondente ao conplexo Piedade de lfachado Filho
Compreende

(1983). Neste trabalho será adotado o ter¡no Complexo Mantiqueira

para desígnar este conjunto de ortognaisses, con Lentes
discontfnuas e rrboudinsrr de rochas metabásicas. Una inportante
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ì

falha de ernpurrão limita este do¡nfnio, tectonicanente i¡nbricado
sobre os anteriores (DTA e DTc), apresentada na Figura 4.1. Esta
estrutura foi descrita anteriornente por diversos autores, como
Bittar (1989) para a área de Caxanb(r; Nunmer (1990) para a área
de santa Rita do lbitiPoca; Gonçalves (1988) para a área de
santana do Garanbéui e por Trouhr et al. (1986) e Ribeiro et aI.
(1990) para toda a região de ocorrência do cfclo Deposicional
Andrelândia, en Minas Gerais.

a.3-

DOUÍNTO

JUIZ DE rORA (DTiIr)

tectônica entre Iitotipos
rnetassedirnentares correlacj-onáveis ao ciclo Deposicional Andrelândia, semelhantes ao conjunto an+-eriorrnente descrito, co¡n
granulitos ortoderivados e gnaisses nigrnatfticos co¡n composição
tonalftica senelhantes ao conplexo Mantiqueira. Na literatura
geológica corrente, todo este conjunto é denoninado Co¡npl-exo Juiz
de Fora (Sad e Barbosa, 1985; Uachado Filho et al., 1983i Barbosa
& sad, 1983a). Na interpretação deste trabalho, que propõe uma
Engloba uma intercalação

à
tectônica para esta intercalação, restringiu-se
denoninação de complexo ,fuiz de Fora (cJF) para as rochas
granullticas
ortoderivadas, excluindo-se as intercalaçóes
tectônicas supracrustais, correlacionáveis ao CDÀ. Todo estè
dornfnio tectônico apresenta evidências de intensa defornação,
tais como texturas ¡nilonfticas e truncamento lateral de camadas,
e¡nbora haja una tendência à concentração destes efeitos nas
regiões basal e de topo desta escama tectônica (vide Anexo I e II

origen

e capftulo 6),
2A

{. a- DoüfNro

PÀRAÍBA DO

AIt¡., (DrP8}

descritos
Conpreende dois conjuntos litológicos distintos,
na literatura cono integrantes do complexo Parafba do sul: a) o
conjunto metassedimentar co¡n freqüentes l-entes e/ou camadas de

e b) sufte ortoderivada, contendo hornblenda
e biotita granitóides deformados, con abundantes ênclaves rnáf icos
(correlacionável à
e Lentes e/ou enclaves caLcissil icáticos
seqüência de Quirino, de l'lachado, 1986). Ernbora estes dois
conjuntos tenham sido agrupados tradicionaL¡nente no Grupo ou
co¡nplexo Parafba do sul, preferiu-se utiLizar a nomenclatura de
sufte Intrusiva Quirino-Dorândia (SIQD) para o conjunto
ortoderivado, restringindo o termo Grupo Parafba do Sul (GPs) ao

már¡nores dol,ornlticos

conjunto rnetassedirnentar.
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5.

1.

E

r(ÀGUATISI,IO NO8 TRÊ8 DOUÍ

NIO8 TECTôNICOS

DOT{ÍITIO TECTôT¡ICO ANDREI,Â¡TDIÀ ÀúóCÎONE (DTÀITD)

5.1.1-

TNTRODUçÃo

dois conjuntos litológicos distintos:
a) a seqüência ¡netassedimentar do Grupo Àndrelândia (Ebert, 1955,
L957, Lg7]-ì Trourt et at., 1986), recentenente redefinida como un
ciclo deposicionat do Proterozóico Médio (cDÀ) por Andreis et aI.
(1989) e Ribeiro et al. (1990), com lentes e canadas nétricas de
No DTAND afloram

netabasitos i

com idades arquenas
b) o conjunto de ortognaisses tonalfticos
retrabalhado e acrescido no Proterozóico rnferior (Teixeira et
â1. , ]-992 ¡ litachado Filho et aI. , 1983 ) , denorninado Série e,
posteriormente, Grupo Mantiqueira, por Barbosa (1954), con base
en dados itogeoquf rnicos, Figueiredo et aI. (1992) identificararn
J.

neste conjunto duas seqüencias calcÍoalcalinas

.

Rochas granitóides intrusivas, pré a tardi-tectônicas

com

relação à deformação detectada no conJunto netassedinentar do
cDÀ, conpletam o quadro titológico deste do¡nfnio tectônico. ;
Figura 5.1 conpara o empilhamento tectono-estratigráf ico
encontrado no DTAND com os demais do¡nfnios tectônicos (DTA e
DTC, DTJF e DTPS).
5.1.2-

I'NIDADES DO CICLO DEPOSICIONÀTJ ÀNDREI'ÂI¡DIA

Na área da seção geotransversal considerada, o Ciclo
Deposicional ÀndreLândia (cDÀ) foi subdividido em quatro unida-
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deE I itoestratígráficas, ên parte correlacionáveis às unidades
informais descritas por Trouw et aI. (1986) para a folha
Barbacena (escala 1:250.000) (Figura 5.21 . Estas unidades, serão
apresentadas abaixo, distribufdas da base para o topo:

BIoTITA cNÀIgaE BÀtfDÀDo 3 definido pela aLternância métrica a
centi¡nétrica de ca¡nadas quartzo-feldspáticas, corn composição
variando entre tonalftlca a granftica (TabeLa 5.1), e ca¡nadas de
ricas en biotita. Àpesar do metarnorfismo superimposto, oberva-se
que estas bandas de distintas cornposições gradam entre si,
definindo o acanamento sedinentar. sua rnineralogia principal é

por plagioclásio com composição andesina
quartzo, microclina pertftica e biotita en
( predorninante ) ,
proporções muito variadas; alérn de granada, zircão, turmalina,
monazita e apatita co¡no acessórios. carbonato e mica branca
aparecem co¡no rninerais secundários, derivados dos feldspatos. o
netamorfismo de fácies anfibolito alto (vide capftulo 7) originou
o infcio de fusão parciaÌ nos tipos de composição mais adeguada,
Ievando à formação de estruturas Írigrmatfticas pricipalnente
estronáticas (Iilehnert, 1968), con a diferenciação do gnaisse e¡n
paleossorna; e neossona co¡n leucossornas granfticos de granulonetria çtrossa, bordejados por nlveis de melanosso¡nas ricos em
biotita e plagioclásio. Pegnatitos e aplitos granlticos são ainda
constitulda

injetados no conjunto descrito.
Diversas rochas supracrustais ocorre¡n intercaladas no
biotÍta gnaisse bandado, na forma de ca¡nadas rnétricas e/ou
boudins e lentes centirnétricas, nuitas vezes co¡n contatos grada32
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cionais: quartzitos puros; quartzitos feldspáticos çtrossos;
sillirnanita quartzitos; siltimanita biotita xistos; silLimanita
granada gnaisses; rochas rnanganesfferas conpostas por guartzo,
granada e anfibólio (gonditos ?); e rochas ca lcissi I icáticas
constituidas por plagioclásio andesina/Iabradorita, diopsfdio,
granada äÌnandina, quarzto, carbonato, hornblenda, biotita,
nricrocl5.na, escapolita, titanita, apatita, ziÍcáo e rninerais
opacos não determinados.

BfoTIlA GNAIaBE: representado por un gnaisse nuito
rnicáceo, sem bandamento cornposicional conspfcuo, de derivação
pelltica, conposto por biotita, granada, silli¡nanita (tanto com
hábito prismático cono na for¡na de fibrol'ita), plagioclásio de
conposição andesina, e quartzo, e¡î proporções variadas, (Tabe1a
5.1) ,
alén de zircão, tur¡nalina e opacos como minerais
acessórios. À anatexia l-ocal (vide Capltulo 7) produziu
estruturas rnigrmatfticas estromáticas, sendo que o ¡nelanossoma
destes gnaisses é ¡nuito enriquecido nos aluminoss i L icatos
resistatos (granada, silli¡nanita e biotita). Aplitos granfticos
grossos, l-ocalmente corn porfiroblastos azuis de cordierita (Ànexo
5), cortam o granada biotita gnaisse. Muitas intercaLações
centirnétricas e rrboudins de rochas cal-ciss i L icáticas e manganesfferas, alén de canadas de sillinanita quartzitos felsdspáticos
cornpletarn os tipos Iitotógicos encontrados nesta unidade.
I¡NIDADE 9UARTZfEfcA: cornpreende u¡na intercalação métrica a
centinétrica de quartzitos grossos, con gnaisses semeLhantes aos
descritos nas unidades anteriores. os quartzitos varia¡n desde
GRÀÌIADA
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puros a fèldspáticos, podendo ainda cônter mica branca,
sillirnanita, turmalina, opacos (¡flagnetita e itrnenita) e zircao.
UNIDADE

LITOLóGICÀ

TTTINERÀLOGIA

(EN OTdEN dECTESCENTE)

CTCI,O DEPOSICIONAL ÀNDRELÂNDTA

a- Biotita gnaisse
bandado
b- calcissilicática
c- Granada gnaÍsse
d- Ànfibolito
e- Quartzito
f- condito
g- Sil-xisto

ÞL, 42, Kf, bio, alrn, hbl , ns*, zr' mon'
all, aP
pI, di' alm, hbl' kf, sc, bio, cb, tit, ap,
zr, op.
PLr gz, bio, alm, sil, ns*, ky¡t, kf*, cd* '
opx*, tur, zt, tt,
hbl, pl , aln, tit, ap, cpx*, bio, op, zr
qz, Þ!, ms, sil, oP, tur, zr

gt, anf, Azt op
EiI, ms*, bío, qz, pl , tur,

op

COMPLEXO IIÍÀNTIQUETRA

h- HBI gnaisse
i- Leucognaisse
j- Ànfibolito e
quartzo diorito

pI ,42, hbl, kf, bio, tit, ap, non, zr, all
kf , qz, pI, bio' aLÌ, non, zr
hbl , pI, bio, qz, tit, ap, mon' zr' chl*,

tr*

GRUPO PÀRÀfBÀ DO SUL

klnn-

Sil xisto
Bio gnaisse
Már¡nore
CalcissiLic.

siI,
gz,
cb,
pI,

ns*, bio, qz, Pl, alm, zr
di, fo, qz, di, ns, flog, chl*,tre/ac
acltr, hbl, qz, bio, cb, ap
pI , kf, bio, ¡Itê*, alm, zr'

suf TE INTRUSIVA QUIRINO-DORÂNDIA

opqr-

granitóide
Bio granitóide
Enclave calciss.
Enclave Máfico

HbL

COMPLEXO .JUI

, gz, hbl, bio, kf, tit, ap, non, all,
zrt op
pl, gz, kf, bio, hbl, zr, non, aIÌ, tit,
hbl, qz, ac, al¡n, bio, ap, cb,
hbt, pl, bio, qz, tit, ap, ¡non, op
ÞI

op

Z DE FOR.A

cranuLitos Bási- opx, cpx, PI , gz, hbl , bio, ap' zr, op
cos e inter¡nediários
Granulitos Ácidos Rf, qz, pJ., bio, hbl, opx, cpx, ap, zr, op
cranulito Ultrab. cpx, hbl, op (nagnetita), pl
Tabela 5.1- sfntese da ÍìineraJ.ogia encontrada nas litofogias das
diferentes unidades referidas no texto. Às abreviaturas utilizadas podem ser encontradas no Àpêndice deste trabalho. os ninerais
de meta¡norfisno (vide capftulo 7).

stu-

35

lcissi L icáticas ou gonditos. Sua
espessura aparente varia nuito Lateralnente, podendo atingir
cerca de 1000-1100 ¡n nas Serras da Candonga, Fumaça e do Matão
(região central do DTAND no Anexo I). Nestes locais, foi possfvel
o detalhamento desta unidade que encerra diversas carnadas de
quartzitos grossos e puros, quartzitos feldspáticos, biotita
gnaísse bandado e silli¡nanita granada. Sulfetos de cobre e ferro
(bornita, covelita, pirita e calcopirita) ocorren associados aos
nlveis caLciss i I icáticos, como por exe¡nplo no Boqueirão da
cachoeira, a norte de Cruzeiro (Anexo I).
Localrnente gradan para rochas

ca

constitui a unidade superior do cDA no
DTÀND e engloba gnaisses de derivação pelftica ricos em biotita,
granada e silli¡nanita (Tabela 5.1) , se¡nelhantes ao granada
gnaisse descrito anteriormente, com abundantes inter-calações
¡nétricas a centinétricas de rochas ¡nanqaneÊfferas (gonditos ?),
biotita gnaisses bandados, rochas calcissÍ I i-cáticas, sill-imanita
quartzitos, quartzitos puros, e granada plagioclásio gnaisse (ou
biotita xisto santo Antônio, como denoninado por Troue/ et aL.
1986). No extremo noroeste da seção aqui considerada, em função
dè variações no grau de rnetamorfismo fora¡n encontrados
porfiroblastos
de cianita, caracterfsticos para os nlveis
peLfticos do cDA em toda folha Barbacena 1:25o.ooo (Trouhr et
â1., 1986; Heilbron, 1984, 1985, 1987; Silva, 1990; conçalves,
SEQgÊNCIA EaTRATIFICÀDâ:

1987; Nunner, 1991) .

Apresenta contato brusco com a unídade anterior, sendo que
en alguns pontos do rnapa este contato parece truncar canadas
36

desta unidade, sugerindo una possfvel discordåncia dentro do cDA
(Anexo I è perfÍs do Ànexo II). sua esPessura aParente (não descontando os efeitos do dobramênto) varia deÊde 5oO até 2ooo ttt,
nos arredores de

5.1.3-

Bom

Jardin de Minas.

NETAAÀAMO8 DO CDA

anfiboliticas, na forma de lentes, canadas e boudins
métricos a centirnétricos, ocorre¡n ern todas as unidades do cDA'
especialrnente no Biotita gnaisse bandado, nos gnaisses na unidade
Quartzftica e na Sequência Estratificada. À ocorrência destes
metabasitos pode ser visualizada no napa geológico (Anexo I),
onde são representados pela letra rrÀrr. são compostos por
hornblenda, plagioclásio, biotíta, quartzo e, sudordinamente,
opacos, e zircão (Tabela 5.1). Granada provaveÌmente
titanita,
rica no co¡nponente almandina ocorre e¡n alguns rnetabasitos,
provavelnente refletindo conposições ¡nais ricas em ferro.
o contato brusco corn a6 encaixantes, associado a sua for¡na
irregular e ocorrência em todos os nfveis estratigráficos do CDÀ,
sugerem uma origern ortoderivada. Erû urlr afloramento na estrada que
liga Valença a lfanuel Duarte, foi encontrado um corpo de
rnetabasito discordante ao acanamento sedirnentar transposto da
Sequência Estratificada, considerado um dique (Figura 5.4).
Apesar de algurnas ocorrências seren claranente discordantes, não
se pode descartar a possivel origen supracrustaL de peÌo menos
Rochas

parte do conjunto, Portanto, estas rochas metabásicas forarr
interpretadas como representantes do nagrmatisno básico sin (?) a
pós-deposicionai da bacia sedirnentar Àndrelândia.
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06 resultados litogeoqufmicos obtidos por PaciulIo (1992)
e conçalves e por Figueiredo (1992' no prelo) indica¡n dois
conjuntos distintos de rochas rnetabásicas, anbos com tendência
tol-eftica: a) metabasaltos tolefticos de alto maqnésio (HMT) e

baixo titânio; e b) rnetabasaltos tolefticos de alto ferro (HFT) e
alto titânio de conposição, Iigeiramente nais enriquecidos em
L,ILE. À interpretação tectônica destes dados fltogeoquftnicos será
abordada no Capltulo 10 deste trabalho.
5.1. t- oRIIoGNÀISAEA

DO CO]IPI.EXO ltÀXTroItErRå

constituelTr o embasamento do conjunto metassedi¡nentar do cDA.

Biotita hornblenda gnaisses bandados, nigTrnatlticos, de composição tonalftica à granftica (Tabela 5.1- e Figura 5.3), con
nuitos encfaves e/ou Lentes centinétricas de rneta-diorito a
quartzo-diorito, e meta-gabro, compõern esta unidade ortoderivada.
Sua nineralogia é constituida Por quartzo, k-feldspato è
plagioclásio em proporções variadas (Tabela 5.1)i con hornblenda
zircão,
e biotita como rninerais náficos; alé¡n de allanita,
monazita, apatita , opacos e titanita (nos tipos mais básicos)
como ninerais acessórios. A anatexia rrin siturt origina estruturas
rnigmatfticas variadas (estrornática, agmatftica, rrschoJ-ì-enrr,
r'6chLierenrr), sendo que o leucossoma neofor¡nado é caracterizado
peLa presença de porfiroblastos centinétricos de hornbl-enda.

Lentes e/ou camadas métricas de gnaisse cinza claro
(Ieucognaisse), com composição granftica (dados itogeoqufnicos
apresentados no capftuto 9), ocorrem invadindo o conjunto
J-
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ortoderivado comentado acirôa, Nos arredores de Passa vinte (Anexo
I) e próxino ao Rio Preto passan a representar o tipo litológico
¡nais frequente no e¡nbasamento do cDÀ. Aplitos granfticos
cinzentos e veios graniticos rosadog cornpletarn este conjunto.
Figueiredo et aI. (1992, no preJ'o) apresentarn e discute¡n
dados J.itogeoqufnicos existentes para rochas senelhantes a NE da

seção aqui considerada, sugerindo a ocorrência de rochas
integrantes de duas sequências calcioalcalinas distintas.
5.

1.

5.

ROCEÀS GRÀì¡ITóIDE8 INITRT'ATVÀ8 NO DI!ÀND

5.1.5.1-

GRâTITO PORFIRóIDE

FOLIADO

ocorre na forna dê pequenos corpos (no máxino l,s Krn2 ) ou
como lentes paralelas a foliação principat 52 do DTÀND. Possui
sinais de deformação intensa, como so¡nbras de pressão ao redor de
porfiroblastos, forte xistosidade na ¡natriz (inctuindo foJ.iaçóes
S e c). com base nestas relações, estas rochas granitóides fora¡n
posicionadas temporal¡nente cono pré a sin-D2 (vide Capftulo 6 e
quadro do Anexo IV). Sua rnineralogia é constituida por
rnÍcroclina, ptagioclásio, quartzo, biotita e local'mente granada.
Apresenta textura porfiróide (os cristais de nicroclina possuem
1,5 cm ern rnédia) , com frequentes xenólitos de rochas
supracrustais refratárias (especialmente quartzitos e calcissiIicáticas), e com contatos difusos com os os ¡netassedi¡nentos do
cDA. Estas feições são indicativas para origen a partir da fusão
parcial 'rin situ" do conjunto metassedientar (granitóides tipoS). En mapa (Anexo I) posicionan-se preferencia l¡nente nas regiões
40

de adelgaçamento de ca¡nadas quartzfticas ¡nais espessas
de negaboudins)

(

trneckstt

.

5.1.5.2- GRåNIrO PORFIRóIDE

SERRA DO T..AGÀRTO

direção NE/sw' con cerca de
2 Kn de largura e no mlnimo 12 kn de extensão, que no ^¡nbito da
seção geotransversal intrude sonente os ortognaisses do compl'exo
Mantiqueira. Entretanto, nos arredores de Pedra Selada, a norte
Cornpreende um corpo alongado na

de Resende, verifícou-se a ocorrência de outros corpos
semelhantes invadindo os metassedimentos do cDA (valeriano e
Heilbron, e¡o preparação). Trata-se de uma rocha de composição
granftica, porfiróide, con negacristais subeuédricos de Kfeldspato de até 12cm de comprirnento. A proporção entre
megacristais e matriz varia entre 8oE-2ot a 6ot-40å'
respectivamente, A ¡natriz é rica em biotita, co¡n menores
proporções de quartzo, plagioclásio e K-feLdspato. Enclaves
¡náf icos ricos em anfibóIio e Lentes quartzo-diorfticas são
comuns. À caracterização geoqulnica deste corpo será apresentada
no capltulo 9.
granitóide Serra do Lagarto apresenta foliação nos bordos,
embora os rnegacristais não mostrern sinais de deformação (como por
exenplo forrna rtaugenrr ou sombras de pressão) . Esta foLiação,
intêrpretada cono resultante da conbinação de fluxo magmático com
efeitos da defornação D2 (vide ften seguintê) ' é ainda dobrada e
cisaLhada pela defornação D3 subsequente. Às relações su¡narizadas
aci¡na indican o posicionamento tenporal deste corpo granitóide ao
O

finaL da defor¡nação D2 (Granitóide f,, do quadro do anexo rV).
4T

3- T,EIICOGRINTTOA
ocorren na forma de nsillstr, Ientes métricas e pequenos
rrstocksrr, de granulação nédia a fina, con foliação fraca, e lentes ou encl-aves de rochas supracrustais. As relações de contato
con os metassedimentos do cDA são gradacionais e difusas. Esta
observação, associada a ocorrência de enclaves de rochas
supracrustais refratárias, sugerem sua origern a partir da fusão
parcial deste conjunto ¡netassedinentar. são encontrados com maior
frequência no biotita gnaisse bandado, què Provavelrnente possui
cornposição qufnica ¡nais adequada para o inlcio do processo
anatético, os corpos. rnais expressÍvos ocorrem no extremo Nw da
seção e nas folhas Liberdade e Àrantina adjacentes, tendo sido
abordados en detalhe por Junho et aI. (1989). sua ocorrência
tanto na forma de e¡n corpos alongados subparaleJ'os aos planos
axiais de negadobras D3 , cono na forna de lentes paralelas à
foliação principal s2 (Junho et al., op. -cit; Silva, 1990),
sugerern seu posicionamento ternporal como sin-D2 a sin-D3.
5. 1. 5.

5.2-

DOUÍNTO ÎECÎôì¡rCO

5.2.1-

JUIZ DE rORÀ (DritF)

TNÎRODUçÃo

Este compartinento, estruturalnente sobreposto ao DTAND '
caracteriza-se por intensa defornação (Capftulo 6) que resultou
na interdigitação tectônica de dois conjuntos litológicos
contrastantes (Ànexo r): a) rochas supracrustais atribufdas ao
CDÀi ê b) ortognaisses nigmatftÍcos, con paragêneses rnetamórficas
indicativas da fácies granulito.
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Embora estes dois grupos litológicos distintos tenham sido
agrupados no complexo ou Grupo Juiz de Fora por diversos autores
(Barbosa & Grossi sad 1983i oliveira 1980, 1983i Machado Filho et

aI. 1983i Barbosa & Grossi sad, 1985) ' neste trabalho preferiu-se
utilizar a deno¡ninação Cornplexo Juiz de Fora para designar
sonente o conjunto de ortognaisses granulfticos, interpretado
como nais antigo que o conjunto supracrustal (Heilbron, 1990).
com base en se¡nelhanças no empilhamento
estratigráfico e idêntica evolução tectono-netanórfica que as
supracrustais descrítas no DTÀND foj' correlacionado ao Ciclo
último,

Este

'

Deposicional Andrelândia (cDA). É inportante frisar

aqui que
utilização do tertno Juiz de Fora para rochas granullticas do
e¡nbasamento do cDÀ, difere da designação origínal de Ebert (1957)
gue atribuiu o terno somente para granulitos derivados de
metassedinentos (vide Tabela 3.1). Na proposta aqui apresentada,
O cJF seria equivalente, e¡n parte, sonente à Unidade Comendador
Venâncio de Barbosa & Grossi Sad (op. cit.), enquanto que a
Unidade Raposos destes autores incluiria tanto ortogranulitos
retrogressivos, como supracrustais equivalentes ao cDA.
Rochas metabásicas e corpos granitóides do tipo-s foran
ainda detectados neste cornpartirnento tectônico'
s .2

.2-

r.rErÀsEEDrtrENTOE DO CrCr,O DEPOAICIONAT., ANDRET,ÂNDIA (CDÀ)

Embora extremamente

interdigitado coÍl os granulitos do

cJF,

este conjunto rnetassedirnentar exibe as mesmas unidades
litológicas e semelhante enpilhanento tectono-estratigráfico

I

quando conparado ao DTÀND (Figura 5.2)
já descritas no Item 5.L.2,
litológicas,
caracterizadas abaixo:

Estas unidades
serão brevemente

BIoTTTÀ cNÀIsgE BANDÀDo: con ¡nuitas intercalações de

guartzitos,

siLli¡nanita xisto, granada biotita gnaisse, rochas rnanganesfferas
e calcissi I icáticas. sua conposição varia de tonalftica nas
bandas mesocráticas, a granftica/granodiorftica nas bandas
Leucocráticas (Tabela 5.1). À rnignnatização por anatexia produziu
tanbé¡n estruturas estromáticas. À (¡nica diferença observada ern
relação à unidade basal do cDA do donfnio tectônico subjacente,
são as frequentes texturas nilonfticas, indicativas para
def or¡Tração

mais intensa

.

BIoTITÀ gNÀIaaE:, de derivação pelftica, rico em
aluninoss i I icatos, con¡o biotita, granada e sillinaniÈa, com
leucossonas granfticos, Iocahnente portadores de cordierita
oRåNADA

(Ànexo V) .Intercalaçòes centinétricas a rnétricas de rochas
calciss i l icáticas e manganesfferas são frequentes. sua

nineralogia é sintetizada na Tabela 5.1.

possui as ¡nesrnas caracterfsticas )â
descritas psla o DTÀND, anterior¡nente descrito, sendo mais
frequentes no DTJF a ocorrência de |tboudinsrr caLcissicátícos e a
associação à lentes de ¡netabasito nesta unidade (Anexo I).
UNIDÀDE gUARTzfTIcA:

gEQuÊNcrA EaTRÀTrFrcADA: representada por gnaisses

pelftica ricos

e¡n

granada, silli¡nanita e biotita

de derivação

(Tabela 5.1).

ExpressÍvas lentes de rochas manganesfferas (Anexo I) e biotita
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gnaisse, aIé¡n de intercalações de rochas calcissi I icáticas

e

quartzitos feldspáticos são conuns.

5.2.3- I,IETAAÀSMOA DO CDÀ
Lentes irregulares e rrboudinsrt centirnétricos de rochas
anfibolfticas foran encontrados en todas as unidades do cDÀ, taÌ
cono descrito para o DTÀND ' embora sejarn rnais frequentes na
Unidade Quartzltica e na sequencia Estratificada. comumente são
de granulometria fina a média, conpostos por
anfibolitos
opacos, e mais
hornblenda, plagioclásio, biotita, titanita,
raramente por granada e diopsfdio. Na unidade Quartzftica, nos
arredores de conservatória (Ànexo I), foi encontrada uma canada
descontfnua de anfibolito ¡nuito çtrosso, corn textura fgnea se¡nipreservada, se¡npre próximo ao contato do quartzito com o biotita
gnaisse bandado. E¡nbora não existam dados litogeoqufmicos para os
netabasitos no DTJF, sua ocorrencia e¡n todos os nfveis do CDÀ' a
existência de texturas lgneas religuiares, e a forna discordante
detectada em al-guns aflorarîentos (Figura 5.4) são sugestivas de
urna

5

.2

.

origern ortoderivada.

t-

COr,tPr,EXO

iturz

DE FORÀ ( CiIF)

Sob esta denominação são englobados apenas ortognaisses
mignnatlticos de conposÍção rnuito variada com paragêneses
netamórficas inequfvocas para a fácies granulito (oPx, oPx + cPx
+PI e, nais raramente, CPX + GT + PL nos tipos básÍcos). outras
feiçóes comuns para rochas granulltÍcas, tais colllo coloração
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esverdeada, textura granoblástica,
azulada, f ora¡n ta¡nbé¡n encontradas.

e quartzo

con

co J.oração

Este conjunto de rochas granulfticas passa a exibir
texturas milonfticas associadas a sinais de netamorfismo
retrogressivo pr6xino aos principais empurrões detectados (vide
capftulo 7). Nestes locaie, perdem sua coloração esverdeada, e se
transfor¡¡an ern gnaisses corn relfquias de oPx, muito semeLhantes
aos gnaisses cinzentos que constituern o conplexo Mantiqueira.
Esta sernelhança foi originalnente descrita por Ebert (1968) nas
proxinidades de Juiz de Fora, e sugerida por Figueiredo et al.
(L992), con base en correlações litogeoqufrnicas.

Neste do¡nfnio tectônico as rochas granulfticas do cJF
ocorren em duas escamas de enpurrão distintas, Inferior e
Superior (Ànexos f e II), separadas por rochas supracrustais do
cDÀ. Nas proxinidades destes cont,atos a interdigitação tectônica
é tão intensa que en ¡nuÍtos aflorarnentos observou-se a
alternância de faixas centi¡netricas destes dois conjuntos
litológicos, con texturas mitonfticas e u ltrami lonfticas . E¡n
poucos afloramentos desta zona de contato as rochas granulfticas
aparecen co¡no encl.aves tectônicos dentro do granada biotita
gnaisse, com texturas e paragêneses prirnárias preservadas nos
núcleos, e contatos extremamente milonitizados, definindo uma
verdadeira rr¡nelange tectônicatr.
Predoninan os tipos de cornposição tonalftica (ênderbitos),
embora ocorran rochas gabroicas e diorfticas (piribolitos e

pirigarnitos),

e tipos rnais ácidos granodiorfticos a granfticos

lcati-charnockitos, charnockitos e charno-enderbitos) , vide
tabela 5. 1 e Figuras 9 .? , 9 .9 e 9. 10. sua rnineralog5-a é
representada por oPx (principalrnente hiperstênio e provavelmente
bronzita corn base e¡n deterrninações óticas), cPX (diopsfdio?),
p).agioclásio conunente antipertftico, quartzo, alcali-felspato
pertftico, e rara granada nos tipos maLs básicos. zircão e opacos
ocorren corno acessórios ¡nais co¡nuns. Hornblenda e biotita
aparecern con frequência nos granulitos, exibindo ora relações
texturais indicativas de restos ¡nais hidratados preaervados no
neta¡norfis¡no progressivo, ora indicativas de retrometamorfis¡no
onde borde j arn ou sobrecrescen os piroxênios (capftul.o 7 e
fotomicrografias das PranchaE 7.ffl e 7.Iv).
(a

Àpesar de sua coloração esverdeada associada ao processo de

granulitização posterior, e6te conjunto exibe evidências

de

por anatexia co¡n lentes leucosso¡náticas irregulares
bordejadas por ¡neÌanossorna.
Foran ainda encontradas canadas ¡nétricas de granito gnaisse,
leucocrático e¡n diversos nfveis do cJF, especÍaJ.memte na esca¡na
tecônica superior, próxirno a São José do Turvo e a norte de
Ipiabas (Ànexo I). Estas rochas granitóides parecen ter intrudido
o conjunto após a etapa do netarnorfis¡no granuJ.ftico.
rnignnatização

5.2.5. ROCITA8 GRÀNITóIDE8 TNTRT'SIVÀg
5.2.5.1.

GRàìITóIDE RIO

TURVO

Esta denoninação foi utilizada por Grossi Sad et aI.
(1983), a partir da denoninação de Ruiz et a1 . (1983) para
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granitóides das folhas topográficaÊ Nossa senhora do Àmparo'
Resende, Bananal e volta Redonda. Na seção abordada coÌnpreende un
granito porfiróide co¡n cristais de ¡nicroclina de 1,5-2 cm dè
comprimento, com forte foliação nilonltica e outros indfcios de
defornação intensa, tais corno porfiroclastos de feldspato com
franjas de recristalização assirnétrica e foliações s-c. Estas
relações texturais posicionan este granitóide cono conternporåneo
a deforrnação principal (granitóiaes fz do Anexo Iv). Machado et
al-. (1989) consÍderarn este corpo como integrante de ur¡a fa¡nf lia
de 1-eucogranitos aluminosos,do tipo hercfnico, contemporâneos a
F2r com idade de colocação ao redor de 600 l'ta.
seus contatos gradacionais co¡n as unidades supracrustais do
cDA, e a frequente ocorrencia de encLaves de rochas refratárias
granada
calcissi I icáticas, gonditos, quartzito, sillinanita
gnaisses) são indicativos para sua sua derivação a partir da
(

fusão parcial do conjunto metassedimentar.
Microclina, plagioclásio de conposição andesina, quartzo,

biotita, ¡¡uscovita e granada conpõen sua rnS.neralogia principal,
com zircão, opacos como acessórios,
ocorre en duas faixas a norte e a sul da unidade quartzftica
(Anexo I), sendo que a W-SI{ da área mapeada, na folha Resende e
extreno norte da fofha volta Redonda (Valeriano & Heilbron
inédito; Heilbron et al. 1991) estas faixas se une¡n num único
corpo granitóide co¡n dimensões batolfticas.
5.2.5.2.

GRANITO PORFIRÕIDE

É representado por una rocha granitóide, co¡n xistosidade e
rnegacristais de K-fetdspato rosado, se¡nelhante ao Granito
4A

Porfiróide serra do Lagarto descrito no DTAND. No conpartinento
tectônico ora abordado, DTJF, intrude os granulftos e hornblenda
gnaisses do cJF, ocorre co¡tto bolsões metricos ou lentes
centinétrícas, com contatos cLaramente intrusivos.
5.3

DOUÍNTO ÎACTôNrCO PARAÍBÀ DO

5.3.1-

sUL (DlPg)

TNTAODUçÃO

Neste donfnio tectônico afLoram dois conjuntos litológicos
distintos, descritos na Literatura como integrantes do compLexo
Parafba do sut (Machado Filho et aI 1983, ÀIneida et a1 1990):
a) crupo Parafba do SuI, representado por um conjunto
rnetassedimentar con frequentês lentes e/ou camadas de ¡nármores
do).ornfticos; e b) Sufte Intrusiva Quirino-Dorândia contendo
hornblenda e biotita granitóides deformados, con abundantes
enclaves ¡náf icos e calcissi I icáticos, correlacionável eÍr parte à
sequência de Quirino, de Machado (1986).

5.3.2

GRT'PO PÀRåÍBÀ DO

8T'L (GP8)

Propõe-se, neste trabalho, que a denorninação de Grupo
Parafba do Sul- fique restrita às unidades ¡netassedi¡nentares que
ocorrem no DTPS, uma vez que as rochas de origen ortoderivada
foram interpretadas cono intrusivas neste conjunto. os
argumentos de canpo e petrográficos que sustentam esta
interpretação são apresentados no ftè¡n seguinte. Recentemente,
Al¡neida et al. (1991) apresentararn urna subdivisão inforrnal para o
conplexo Parafba do Sul na região de Bananal, erî três
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unidades

(4, B, c ou Três Barras, são João e Beleza) que pode ser adôtada
para a região investigadar com exceção da Írlti¡na que não aflora
nesta seção. A unidade A ou Tres Barras é equivalente à Sequência
Baraão de vasgouras deEcrÍta por llachado (1984) a leste da seção
considerada, na folha Vassouras.
I¡NIDÀDE TRÊg EãRRàg s conpreende un gnaisse con bandamento
conposicional fino (a espessura das bandas varia entre I a 5 cm),
composto por plagioclásio, quartzo, K-feldspato, biotita, e mais
raramente granada. Sua cornposição, baseada nas anál'ises
com nfveis
petrográficas é predorninantemente granftica,
Variações para gnaisses
granodiorfricos e nlveis de biotitito.
con diopsfdio' são frequentes nesta unidade.
catcissilicáticos,
opacos, titanita e zircáo constitue¡n mineraÍs acessórios comuns.
Intercal.ações nétricas a centi¡nétricas de mármores dolonfticos,
biotÍta sillirnanita xistos, rochas calciss i I icáticas e ¡¡ais
origern
raramente quartzitos feldspáticos sugeren sua

paraderivada.
Lentes nétricas a centi¡nétricas de leucogranito xistoso, são

muito frequentes nesta unidade. Sua ¡nineralogia (Kf , Qz' PL, op,
BIo) indica cornposição granftica a á lca I i-feldspato granftica.
ITNIDÀDE

gÃo .7oÀo: Esta unidade engl,oba um con j unto de ¡nuscovita

biotita gnaisses/ xistos, locafnente con granada e sillinanita,
com lentes centi¡nétricas a ¡nétricas de rochas ca lcissil- icáticas.
A naior parte dos ¡nár¡nores dolonfticos do Grupo Parafba do SUI
ocorre como lentes nétricas enbutidas nestas rochas pelfticas. os
már¡nores possuem col-oração, texturas e nineralogia variada, sendo
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compostos por proporções variadas dos seguintes rninerais:

carbonatos, quartzo, plagioclásio, dÍopsfdio, flogopita
biotita, sendo que alguns corpos po6s¡uem olivína forsterita

e
e

vesuvianita.

5.3.3- SUITE INTRItsrVA QITIRIT¡O-DORÂ¡IDIÀ (8IQD)
Na área da seção geotransversal abordada, urn conjunto de
gnaisses granitóides corn biotita e/ou hornblenda ocupa a porção
inferior do DTPS. sua honogeneidade composicional Ëugere uma
origen ortoderivada, e¡nbora até o ¡nomento não existan dados
litogeoqufmicos para sua caracterização. À deformação intensa
observada na área dificulta o entendi¡nento de sua relação corn as
unÍdades supracrustais do Grupo Parafba do sul. Entretanto, â
ocorrência de lentes de rochas refratárias (quartzitos, nárrnores
e xistos) I itol,ogicanente senelhantes às encontradas no GPs'
foram interpretadas co¡no xenólitos deste conjunto supracrustaJ.,
corroborando com a interpretação de sua origern ortoderivada.
Estas rochas granitóides foran tentativa¡nente subdividÍdas en
duas unidades

:

BOA¡IBIJENDA-BIOTITÀ

GRÀNIÎóIDE: Compreende gnaisses

de

compo-

biotita e hornblenda co¡no
¡ninerais ¡náf icos principais, con lentes leucosso¡náticas
caracterizadas pela presença de porfiroblastos centimétricos de
hornblenda. Enclaves de anfibolito e quartzo diorito, con
espessuras centimétricas a ¡nétricas, são encontrados con
freguência nesta unidade. sua nineraloqia é surnarizada na Tabela
5.1. Às rèfações de contato observadas na folha valençar a leste
sição granodiorftica a tonal-ìtica,
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co¡n

da região enfocada, sugere¡n que este granitóide é intrusivo no
biotita granitóide, descrito a seguir..
Ào sul da locaLidade de Ipiabas (Ànexo I) ocorre uma camada
¡nétrica de gnaisse bandado, corn quartzito feldspático e rochas
catcissi I icáticas, e¡nbutl,da nesta unidade. seu contato com o
hornblenda-biotita granitóide é brusco e tectonizado.
EIoTITA GRàI|IÎóIDE: Constitui a titologia ¡nais frequente do
Do¡nfnio Tectônico Parafba do sul na área agui abordada,
conpreendendo un gnaisse honogêneo, sem bandarnento composicional

conspfcuo, caracterizado pela presença de porfiroblastos
centinétricos de biotíta, e veios pegmatóides ricos neste (rltimo
de anátises
sua cornposição estimada a partir
nineral.
petrográficas varia desde monzonftica a granodiorftica / gtanltica. ocasionalnente foran encontradas lentes e/ou boudins
centi¡nétricos, de coloração esverdeada, constituidos quase que
co¡n
exclusivamente por anfibóIio do tipo tre¡nolita - actinolita,
hornblenda, quartzo, biotita, carbonato (TabeIa 5.1) e¡n
proporções variadas. Próxi¡no ao contato com a unidade
ocorre¡n raros porfiroblastos
de
anterior¡nente descrita,
hornblenda, e boudins anfibolfticos. Aplitos de leucogranitos
aparecen coÍr frequência e conferem ao biotíta gnaisse caráter
rnigmatf tico loca1 .
Camadas métricas de silIi¡nanita gnaisse/xisto con lentes de
mármore dolo¡nftico e rochas calc iss i I icáticas ocorrem nesta
unidade, e tambén foram interpretadas co¡no encl,aves do conjunto
supracrustal.
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5.3.a-

cRÀNrTórDE8 rt¡TRnATVOA 8rN

PàRÀÍBÀ DO

I Pó8-D2 NO DOUfì¡rO trECTôNrCO

AUT,

5.3.I.1. CRÀ¡¡ITôXDD EERRÀ DA COilCóRDIA
Trata-se de un corpo con dimensões batoÌfticas, representado
por un granitóide def or¡nado, com forte foliação rnilonftica, que
sustenta a Serra da Concórdia, localizada a WSW da cidade de
Valença (Anexo I). seus contatos co¡n o biotita granitóide da sfQD
e com os xistos pelfticos da Unidade São João do cPs, a
ocorrência de xenólitos de rochas supracrustais destas
sequências, e a blastese das encaixantes junto ao granitóide são
sugestivas para una origem a partir da fusão parcial dos
l-itotipos do DTPS. Neste sentido, se asenelha ao cranitóide Rio
Turvo do DTJF, descrito anteriornente, inclusíve no seu
posicionarnento tenporal Sin-D2 (granitóide Iz¡, retletindo o auge
¡netamórfico neste donfnio. É composto por nicroclina,
plagiocJ.ásío, quartzo, biotita,e granada; co¡n zircão e opacos
co¡no ninerais acessórios.
5.3.I.2-

GRåNITóIDE SERRå DO IPIRÀ¡TGÀ

Ào sul da cidade de Barra do Piraf (Anexo f), na Serra do
Ipiranga aflora um corpo de J.eucogranito, com fraca foliação
subparalela aos contatos, naterializada pela orientação de
palhetas de biotita. A falta de defornação intracristalina Leva a
crèr que esta orientação preferencial de mÍnerais tenha sido
originada a partir de fluxo nagrmático, ao final da defornação D3
,/
(granitóide [ + do anexo IV) . Possui enc].aves do biotita gnaisse
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encaixante, e veios pegmatóides rosados ricos e¡n biotita.

seus

contatos com as rochas encaixantes são bruscos, e caracterizarn-se
por uma área com muitas apófises ¡nétricas a centinetricas,
injetadas ao longo da foliação principal dos gnaisses. sua
rnineralogia é cornposta por microclina pertftica, plagioclásio do
tlpo oligoclásio, guartzo, biotita e rnuscovita, tendo zírc-ao,

opacos como acessórios. Texturas
rnirrnequfticas são freguentes, bem como a zonaçao do plagioclásio
corn bordos albitizados. À caracterização litogeoqufrnica deste
allanita,

apatíta e

granitóide será apresentada no capftulo
5.

I-

9.

I¡NTDÀDES I,ITLóCICÀg FÀNEROZóICAs

s.r.1- DrotEs

DE DrABÁgrO A !!rCRO-GABRO

Diques de diabásio e mícro-gabro, sem evidências de
defornaçáo ou rnetarnorfisno, ocorre¡n na área considerada e cortan
todas as unidades anterior¡nente descritas. Possuen direção
preferencial NNE-SSW, e egpessuras centirnétricas a rnétricas. Os
diques mais espessos mostra¡n uma variação textural e
granulonétrica, do centro para as bordas, variando desde texturas
nicroporfirfticas até afanfticas, chegando em alguns casos a
mostrar bordos vftreos.

5 . I'

.2-

ROCITAS AIJCAIJINAS

E

BRECAAS TECTôNICÀ8

Diques de rochas alcaLinas,

de coloração

esverdeada

e

texturas afanftica e/ou nicroporfirftica foran observados na
porção sul da área , se concentrando especial¡nente nos arredores
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a for¡nar um verdadeiro
enxane. Posiciona¡n-se segundo duas direções principais, be¡n
definidas N 10-20 vl e N 50-70 E (Figura 6.17) e mostram em geral

da cidade de volta

Redonda' onde chegarn

contatos irregulares (não planares) con as encaixantes.

En vários afloranentos observou-se uma associação espacial
entre os diques de rochas alcalinas e a ocorrencia de brechas
tectônicas. Estas são forrnadas por fraqmentos angulosos das
rochas encaixantes, con matriz alterada de aspecto pulvurulento,
nuitas vezes preenchida e /ou substituida por sllica ou linonita.
A fornação das brechas tectônicas esta associada às zonas de

cisalha¡nento rúpteis do final do Cretáceo/ infcío do Terciário,
responsáveis pela estruturação das bacias tipo rift , como as
de Resènde e volta Redonda. os efeitos desta tectônica rúptil
serão abordados adiante, no item 6.4.
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INÍERPRETAçÃO

rttrRoDûçÃo

o estudo da geometria das diversas êstruturas observadas nos
três cornpartinrentos tectônicos permitiu a subdivisão da
defornação dúctiI precarnbriana em dois conjuntos: FASES DA
DEFORMAçÃO PRTNCTPÀL (D1 + D2) e DEFORMÀçõES TARDrÀS (D3 e D¿).
Esta subdivisão adotada levou em consideração a relação con a
geração de foliações penetrativas nos conjuntos litolóIogicos,
bem corno o posicionamento tenporal das estruturas con relação ao
ápice do ¡netarnorfismo observado nas unidades supracrustais.
cerca de 3.400 afloranentos foran visitados, incluindo os
estágios de canpo reaLizados na área considerada (Figura A1 do
Àpêndice). Destes, en 2.935 aflorarnentos' a autora colètou 4.9o4

nedidas de foliaçóes e L.252 lineações das fases da
defornação principal, e 181 de planos axiais, 229 lineações e 84
foliações das fases tardias. Estes dados foran computados en
estereogra¡nas no6 diversos do¡nfnios estruturais identificados, e
representados em mapas estruturais (Ànexos III e Iv). o estiLo
estrutural observado nestes dornfnios podè ser visualizado nas
pranchas apresentadas ao longo deste capftulor ou ainda nos
perfis que integran o Anexo II que ilustran a deformação en una
escala naÍs regional. À análise integrada deste conjunto de dados
estrutura.is resultou na elaboração e discussão de uE ¡nodelo
cinernático da defornação.
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À defornação principal (Dr + D2), concornitante co¡n a
evolução do ¡netamorfisno naE unidades supracrustais do cicto
foi
Deposicional Àndrelândia e do crupo Parafba do suf,
responeável pela fornração da xistosidade principal. e pelo intenso
imbrica¡nento tectônico observado, e apresenta especificidades em
cada um dos três dornfnios tectônJ.cos, que serão detalhadas a
seguir, no ften 6.2.L.
As fases tardias (D3 e D4) atingirarn este cornplexo conjunto
de escanas tectônicas fornado no curso da defornação príncipal,
em condições de pressão e temperatura pós-auge metanórfico,
préresultando portanto na defor¡nação da xistosidade principal
existente. Os ele¡nentos estruturais gerados nestas fases de
deformação serão abordados no ften 6.2.2 deste capftulo.
No ften 6.3 oÉt resultados da anál-ise geométrica,
apresentados para os três donfnios tectônicos abordados ( DTÀND,
DTJF e DTPS), serão integrados e discutidos com vistas a
elaboração de um model,o cinemático da deformação precambriana.

Registros
da tectônica r(rptil
Mesozóica-Cenozóica,
responsável pela implantação das bacias tipo trriftrr de Resende e
VoLta Redonda, foram encontrados, especial.rnente no segTrnento sul
da seção geotransversal considerada. Estas estruturas serão
brèvèmente comèntadas no ften 6.4.
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6.2.

ANÁI,TsE GEOI,TÉTRICA DA

6.2.L-

DEFOR¡,TÀçÃO

FâaEA Dà DErORüAçÃO PRTNCIPå¡r

6.2. 1.1. DOUÍTIO TECTôNICO

AT¡DREI.Â¡'DIA AI,óCTONE

No Donfnio Andrelândia Àlóctone são reconhecidas com mais
facilidade dobras das Fases da Defornação PrÍncipal (Dl e D2),
tanto em escaLa de af lora¡nento coltto em mapa, apeE¡ar da
superposição das fases de defornação tardias (Ànexos It II e
As Fases de Defornação Dl e D2 foran interpretadas cotno
III).
progressivas e contemporâneas à etapa rnetanórfica M1 .
Este compartinento foi Eubdividido em sete dornlnios
tanto êm
estruturais homogêneos (AND-I a ÀND-7 do Anexo III),
função de mudanças de atitude causadas peLa superposição das
fases de defornação tardias (donfnios AND-I a ÀND-4) bem como em
'
função da rotação de seus elenentos estruturais no curso da
deformação principal (domfnios AND-S a ÀND-7).
À seguir serão descritas as diversas estruturas do DTÀND
geradas nesta etapa defornacional. en ternos de estiLo e
orientação. No estudo da morfologia das foliações são ainda
inctuidas observaçóes en escala microscópica.
DOBRÀA

Dl

Cono o estilo e orientação das dobras Dl e D2 são muito
semelhantes, e nen senpre observa-se a fornação de uma xistosidade de crenulação associada às dobras D2, a identificação de
dobras que, com certeza, pertençan à prineíra fase fica restrita

aos afLoranentos

corn superposição das
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estruturas D2 sobre Dl.

Vários exenpLos de dobras D1 foram identificadas neste do¡nfnio
tectônico, especialrnente e¡n nfveis litológicos ¡¡ais cornpetentes
co¡no quartzitos nais puros, gonditos, paleosso¡nas biotlticos ou
anfiboLfticos nos gnaisses, nos quais os efeitos da transposição
pela defornação subseqilente D2 foraÍr ¡nenos intensos. Possuem
perfil isoclinal a apertado, e fregilentemente nostram intenso
adelgaçamento dos flancos (perfis aproximadanente similares
cLasse II ou nais comunente da subclasse Icr de Ransay & Hubber,
Lga7, ou de Ra¡nsay, L9671. En alguns nfveis calcissi licáticos e
quartzftícos, transicionan para perfis mais concêntricos
(subclasses IB e Ic dos nesnos autores). À anáfise estatlstica da
atitude de seu6 elenèntos geonétricos fica prejudicada peta
intensa transposição durante D2r rttâs freguentemente seus eixos
são subparalelos, gerando padrões de interferência tipo 3 (Ransay
& Hubber, 1987) ou ern laço. Entretanto, em ¡nuitos afloramentosl
o ângulo entre E1 e E2 atinge valores rnais altos, originando
padrões do tipo 2 ou cogurnelo. Exemplos de dobras D1 e destes
padrões de interferência podern ser visualizados na Figura 6.1.
For,rÀçÃo s1

A estrutura pl,anar mais evidente neste do¡nfnio tectônico é a
xistosidade ou a clivagen grossa e contfnua (Powell' 1979) 51,
subparafela ao acananento sedimentar (quando presente em escaLa
de aflorarnento) e, en geral, transposta para a dÍreção Sz. É'

definida pelo arranjo planar de minerais ou conjuntos ¡ninerais e
peLo paralelismo de veios leucossomáticos de origen anatética,
que acabam por originar un novo banda¡nento composicional. sempre
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Figura 6.1 - Exemplos de dobras Dl e padrões de interferência Dl x D2
no DTÀND (0TZ- quartzito; BGN- biotita gnaisse,' C- calci ssi I icåtica;
P- pegmatito).

que foi possfvel a identificação de dobras Dl no ca¡npo,
a relação ptano axiat da xistosidade 51 (Figuras
verificou-se
6.1 A e B). Ao nicroscópio ( Fotornicrografia 7.I-41 , a morfologia
da xiFto6idade s1 é caracterizada pelo paralelismo quase
perfeito de minerais micáceos e prlsmáticos, e de cristais de
quartzo e feldspato de hábíto tabufar, gerado por deformação
aco¡flpanhada de recristalização dinânica.
DOBRAE D2

A fase de deformação Dz originou dobras apertadas a
em todas as escalas de observação (vide mapa
isoclinais
estrutural do Ànexo III, perfis do Ànexo II, e Figuras 6.2 e
6.3). o estilo observado en perfil ou em napa e o ângulo
interflancos varia muito neste do¡nfnio tectônico, tanto èn função
do redobrarnento D3 subseqilente (que, em alguns casos, chega a
abrirtr as dobras D2) corno pelo contraste de cornpetência dos
envolvidos. Nas unidades de conportamento mais
Iitotipos
cornpetente (quartzitos puros, rochas calciss i I icáticas, biotÍta
gnaisses quartzosos, nfveis leucossomáticos , e gonditos), as
dobras D2 apresentan perfis das subclasses IB de Ramsay & Huber
menos
(1987), vide Figuras 6.Lct 6.2a'). Nas litologias
dos
competentes (gnaisses pelfticos, nos nlveis biotlticos
gnaisses do enbasa¡nento, quartzitos micáceos, e no biotita
gnaisse) predorninarn perfis da subclasse Ic e nais raramentè da
classe fI dos nesmos autores (Figuras 6.2 b, d, e).
A atitude de seus planos axiais, paralelos à foliação penetrativa

52 em nuitos litotipos,

varia de subhorizontal (donlnio

3m

2m

2m

2m

Figura 6.2 - Exenplos de dobras D2 e padrões de interferêncÍa D2 x D3
no DTAND (D- diorito; LGN- leucognaisse; TGN- tonalito gnaisse; HGNhornblenda gnaisse; L- leucossoma; BGN- biotita gnaisse).

o

Âl'o-¡t

r¡¡ */ oraN D <f
A-'---" 'II "/
,--'-

@

|\
r
L-------------î---L.t

,

;

i,/

,/,/

@ lø

_.¿--='

"%,/'@
se

;

"----j
LEGET{DA

-r----9-

I

ecumbrnlqJ

¿2o¡s. cLASS|F|CAÇÁO OAS OOgnAS

'

F16.6.!

Or *Dz

erpunnÃo rr
E

uírno¡r

NTRE OIÁND E

O-TJF

_-<?

e¡¡unnão, zor¡¡ o€ çrsÀLFAI.

E

ESr ¡ Ul URÂ

E
E

MApa EsouEMATrco rLUsrRANoo as vlnraç6es NA arrruDE Dos plaNos axrars E Erxos
DAs æERAS oa oercnulçÄo pRrìlcrpar Dr + D Nos Drsrr NTos oouí¡¡ros EsrRUTuRAts ( I a 7)
oo muí¡¡ro 'rEcroNrc o a¡¡oRelÂ¡¡ot¡ TDTAND)

TNATSCORREIITE
o fJf € of Ps

LI

I¡I'ROÍE E¡IÌle

Lt¡r¡E E¡tnE os oo¡¡ir¡ros

e

tS 00 0l^¡O

i l¡r103

¡ÊltssÊot taÊrtos
cnupo ¡t¡o¡eri¡¡ot
ÊMEÂ SÄMENfO

¡

Do

AND-I)

a incLinada (donfnios

ÀND-3,

5, 6 e ?), atingindo valores

al-tos de caimento o quadrante sudeste (dornfnios AND-2 e ÀND-4). À
intensidade da defor¡nação Dz causou a transposição da direção da
xistosidade 51 Para a direção s2 sendo que, muítag vezes, chega
a gerar u¡na nova foliação penetrativa (xistosidade de crenulação,

vide itern seguinte). o rumo dos eixos da dobras D2 varia desde
o3o a 095, com cai¡nento suborizontal, enbora em quase todos os
donfnios estruturais tenham sido encontradas dobras D2
reclinadas.
o dobramento D2 Þossui caráter extremamente acilfndrico,
cono pode ser observado peJ.a intensa variação na relação das
atitudes de pl,anos axiais e eixoE e, conseqilentemente, pela
variação do ângulo interflancos en corte perpendiculares ao plano
axial , independentenentê da superposição das fases tardias. Tanto
em escala de afloramento corno en mapa (Ànexo rII e Figura 6.4),
observa-se que as dobras geradas varian desde aproxirnadamente

estrutural ÀND-1),
até dobras norrnais a reclinadas nos segmentos centrais e sul do
DTÀND (dornfnios estruturais ÀND-2' 4 e 71. No esque¡na sintético
da FÍgura 6.3 e no napa estrutural do Ànexo III através de
estereogramas, podem-se visuafizar estas variações no âmbito do
recumbentes, no extreno norte da área (domfnio

DTAND.

Variações na atitude dos eixos das dobras D2 ocasionan,
local¡nente, seu e¡nbainhanento (dobras

ern

bainha ou rrsheath foldsrl

de Carreras et al. | 1977 ì Minnigh, 1979i Cobbol-d & Quinquis,
1980), sendo que. en alguns casos, chegam a se fornar dobras
tubulares (Skjerna, 1989). Esta últina autora acredita que
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HAPÀ,ESTRUTURAL SINTÉTICO COM A ORIENTAçÃO DOS ELEMENTOS
GEOMETRICOS DAS FASES DA DEFORMAçAO PRINCIPAL O1 + O?.
OS DOiIINIOS ESTRUTURAIS SÃO DESIGNAOOS POR LEIRAS E

NúXEROS (AND- ANDRELAI{DIA, .'F.JUIZ DE FORA
oo 3uL )

C

PS-

PARAíBA

fornação de dobras tubulares fica favorecida e¡n regiões con
alternância de seqüências litológicas de comportamento rnecânico
contrastante, 6endo que, ern cagos de extremo contraste reológico,
poden ocorrer adelgaçarnento e boudinage destas dobras
processo foi assinaLado ern escala de
Îa]
acilfndricas.
afloramento, nos quartzitos na Nappe Araxá-canastra, na região
sudoeste de l{inas Gerais, por }Íorales et a}. (1989). A observação
de dobras em bainha en afloramentos na área abordada, em conjunt,o
à anáIise dos mapas estrutural e geológico (Anexos f e III),
e
dos perfis (Ànexo rr), pernitiram a elaboraçåo do bloco diagrarna

esquenático da Figura 6.5, construido após seren retirados os
efeitos da defornação D3 Este esboço interpretativo sugere o
em-bainhamento e a formação de dobras tubulares na escal-a do
¡napa, no segmento central do DÎÀND, na área abordada.
Entretanto, não se pode descartar a possibilidade de que o padrão
esquernatizado na Figura 6.5 tenha sido, pelo rnenos parciaLment.e,
gerado pel-a superposição do dobramento D2 sobre dobras D1
rnacroscópicas. Desta forna, o dobranento D2 pode ter causado
tânto o redobramento cono o enbainhanento das dobras D1
previamente formadas, Outros exenplos de dobras tubulares en
escala de mapa foram descritos nos Caledonides (skjerna, 1989) e
nos Svecokarelides, ambos no Escudo Báltico (Park, 1988), e
ta¡nbé¡n no Proterozóico Médio da Austrália (Gosconbe, 1991). os
exernplos precarnbrianos acima ocorre¡n e¡n terrenos de alto grau
netanórf ico

.
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A intensidade da defor¡nação DZ causou a quase total
transposição da fol-iação s1 para a poslção espacial de 52,
aconpanhada de recristalização dinâ¡nica e/ou cresci¡tento de
rninerais metamórficos durante a etapa M1r cujo auge térnico foi
atíngido durante esta fase de defornação. Desta forna, o que
observa-se na maioria dos aflora¡nentos e nas lâminas delgadas é
uma xístosidade grossa ( FotoÍricrograf ia 7.I.1), definida pelo
paralelismo de todos os rninerais. Esta xistosidade provavelmente
representa o acfimulo das fases de defornação Dl e D2, sendo èntão
denoninada s1+2.

Entretanto, nas charneiras de dobras mesoscópicas,
observadas ern litotipos rnenos co¡îpetentes (gnaisses pelfticos,
¡neLanosso¡na dos gnaisses quartzo-feldspáticos ) verificou-se a
fornação da xistosidade de crenulação S2 (vide Figuras 6.6b, cl
e). Esta xistosidade é caracterizada ao ¡nicróscópio por donfnios
com uma foliação grossa, separados por donfnios corn rellquias de
crenulações recrista l izadas, originando freguentes microestruturas do tipo Arco Poligonal ern biotitas e sil-limanitas
( Fotonicrograf ia
7.I.4) ou agregados poligonais de quartzo e
feldspato.

mais competentes (guartzitos puros,
Ieucossonas grosseiros e gnaisses rnuito quartzosos), geralnente
se fornarn dobras com perfis ¡nais concêntricos (próximo ao tipo
IB), associadas ao desenvolvirnento de uma xistosidade disjuntiva
s2. Na escaLa de aflora¡nento, ocorre cono uma xistosidade
Nos litotipos
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6.6 - Tipos de foliações 52 e lineaçöes L2 no DTÀND: a)
I'igura
lineação minerar e de interseção associada å crivagem
disjuntfva s2
etn guartzito do CDA; b) xistosidade grossa 32 / SL+52 em gnaisses do
99¿; cl clivagem e lineação de crenutação (S2 e L2) em metãpe-litos do
CDÀ;
d) zona de cisalhamento D2 e foliação milonftica 52 em gnaisses
bandados do cDÀ; e) foriação milonltÍca s2 com dobras e porfiroclastos
com bordos de recristatização do tipo I de passchÍer & sinpson (19g6)
observadas
no gnaisse bandado clo

CDÀ.

grosseira e espaçada, assernelhando-se ' muitas vezes, a un
conjunto de fraturas. Apresenta-se cono urn leque nas charneiras
de dobras D2, 6endo que en afguns afloramentos observa-se a sua
refração entre nfveis de coÍ¡petência contrastante (Figura 6.6a).
disjuntiva
No donfnio estrutural ÀND-s (Anexo III)
' a xistosidade
s2 encontra-se nelhor representada. É caracterizada ao
rnicroscópio por grãos de quartzo alongados, con contornos
irregulares sugerindo dissolução por pressão, ¡nuitas vezes con
pelfculas de rnaterial

opaco.

Zonas de cisalha¡nento dúcteis em escala de afloramento foran

identificadas, especialrnente no biotita gnaisse do cDÀ e no
hornblenda gnaisse do enbasamento. Nestas zonas de cisalhamento
fortna-se una foliação nilonftica, caracterizada pela ocorrência
de porfirocl-astos de felspatos, hornblenda, ou granada, de acordo
con o protóIito (Figura 6.6d' e). A rnatriz, rnais fina, mostra
efeitos da recristalização dinâmica (subgrãos e fitas de quartzo

e feldspato) e posterior recristallzação estática, que leva à
fornação de estruturas do tipo agregado poligonal. Nos nilonitos
mais grosseiros, observam-se franjas de recristalização, sendo
mais frequentes as do tipo sÍgrna (Sinpson & Passchier, 1989) '
ilustradas na Figura 6,6e e na Fotomicrografia 7.IV.3.
rJrNEÀçõE8 DE rNlrERSECçãO

r'iz E DE CRENITLAçãO Lc2.

senpre que a xistosidade disjuntÍva 52 encontra-se melhor
desenvolvida (isto é, nos litotipos mais conþetentes), observa-se
a lineação de intersecção LÍ2, corn atitudes paralelas aos eixos
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de dobras D2 (vide estereogramas do Ànexo III). No do¡nfnio ÀND-s,
Iocalizado no segrnento EEte do DTÀND, pode-se visualizar esta
lineação de intersecção ern praticarnente todos os afloramentos

deste

espesso pacote

quartzftico.

No

donfnio estrutural

onde as dobras D2 são rnais abertas, e

em

AND-1,

nuitos aflora¡nentos

de

quartzitos rnais puros dos outros dornfnios estruturais (como na
Figura 6.6a do dornlnio ÀND-5), identificou-Ee esta lineação de
interseção.

A tineação de crenulação Lcz restringe-se aos afloramentos
de si l L imanita-granada-blotita-xistos e sil linanita-biotitagnaisses muito rnicáceos (Figura 6.6c), e foi encontrada preferenciafnente nos do¡nfnios ÀND-l, 3 e 4 (Figura 6.4).
LII¡EÀçÃO UINERÀL IJn

Esta estrutura é encontrada co¡î relativa freqÍiência

no

DTÀND, especialmente quando a fotiação s2 apresenta morfologia

de urna xistosidade milonftica associada a zonas de cisal-ha¡nento
Dz. É derinida pela orÍentação preferencial de minerais
individuais alongados (anfibóIios, feldspatos, quarÈzo e rnicas) ,
ou peLa forma aLongada de conjuntos ninerais (principalnente
quartzo e feldspatos nos nfveis leucossornáticos dos diversos
tipos gnáissicos) , e interpretada co¡no resultado de estiramento.
sua orientação en reÌação aos eixos das dobras D, varia tanto em
escala de afloramento como na escala dos donrfnios estruturais
(Ànexo III),
e¡nbora esteja se¡npre contida na foliação sz ou
Sl+s2. A variação em napa da relação angular entre este elernento
geornétrico e o eixo 82, senpre ¡nedida no plano S2 ou S1+S2, pode

7T

ser vista detalhadarnente no Ànexo III ou resurnida¡nente no mapa
sintético da Figura 6.4: no do¡nfnio ÀND-l' a lineação mineral
chega a ser perpendicular à orientação dos eixos das dobras Dzí
no do¡nlnio ÀND-2, ocorre desde subparalela até corn ângulos de 40o
com E2; e nos dernais domfnios (ÀND-3 a ÀND-7) , possui orientação
subparalela (ânguloÈ menores que 15o medidos no 52).
6.2.L.2-

DOI{ÍNIO TECTôT¡ICO

i'UIZ DE FORâ (DTi'F}

compartirnento 5e caracteriza por un Íntenso
inbricarnento tectônico entre rochas netassedimentares pertecentes
ao Ciclo Deposicional Àndrelândia e rochas granulfticas
ortoderivadas do Conplexo Juiz de Fora. Esta intercalação
tectônica pode eer verificada tanto em egcala de af lorarnento,
onde são observadas co¡n freqtlência lascas de diversas dimensões
(centfnetros a dezenas de ¡netros) de rochas granulfticas
Este

enbutidas no conjunto supracrustali como na escala de mapa, que
se caracteriza por un conjunto de lentes arnendoadas na direção
NE-sw (Anexos III e I). Nos perfis do Ànexo II, também verificase o intenso inbricarnento deste do¡nfnio tectônico.
Diferenternente do DTAND, con sua abundância de dobras Dl e
Dz en todas as escalas de observação, o DTJF apresenta raras
dobras em escala rnesoscópica, e sua estruturação é definida
basicarnente por forte foliação ¡nilonftica paralela ao bandanento
tectônico, corn lineação rnineral associada.
À rotação dos eler¡entos estruturais das fases da deformação
principal. (D1+D2) neste conpartirnento tectônico pernitiu sua
subdivisão e¡n cinco do¡nfnios estruturais (JF-l, 2, 3a, 3b e 4),
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deLi¡nitados no Anexo III' e que serão considerados adiante. En
cada um destes domfnios o conjunto S2-Lz guarda relativa
homegeneidade da sua orientação espacial.
DOBRAA D2

À deforrnação principal (D1+D2) se distribuiu de naneira
heterogênea no DTJF, de modo que se alternam faixas con
frequentes dobras intrafoliais transpostas, co¡n faixas onde a
forte foliação nilonftica é a finica estrutura visfvel. Esta
alternância, interpretada como decorrente da partição da
deformação principal, ocorre tanto en escala de afloranento
(Figura 6.7a1 , cono ern napa (Anexo I).
A morfologia das dobras D2 é se¡nelhante à encontrada no
DTAND,. sendo que predoninam dobras do tipo IC, próxino a
sirnilares (classe 2 de Rarnsay & Hubber, 1987) sobre as do tipo
IB. Outra caracterfstica das dobras D2 neste do¡nfnio é seu
caráter assinétrico (dobras en z olhando na direção do caimento
do eixo). Exemplos de dobras assi¡nétricas podem ser vistos nos
desenhos de afl,oranento das Figuras 6.9a, c, ou na escala do
¡napa (Ànexos I e III),
A acilindricidade do dobra¡nento, já detectada no donfnio
anterior, se intensifica no DTJF, de nodo que, em quase todos os
afLoranentos observados, as dobras da fase principal apresentam
eixos curvos (Figuras 6.7 d e f), assim cono nodifican sua forna
em perfis sucessj-vos, sendo que rnuitas vezes este grau de
curvatura do eixo é alto bastante para sua classificação como
dobras ern bainha, segundo Skjerna (1989).
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Figura 6.7 - Exempl-os de dobras D2 no DTJF. Às figuras d e f ilustra¡n
o giro dos eixos e da lineação L2 no plano S2, resultando na formacão
de dobras en bainha e tubulares. (GRGN- granada gnaisse; Ccalcissilicåtica; GT- granulito; L- leucossoma).
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Figura 6,9 - Estruturas assirnêtricas observadas em escala de
afloramento, utilizadas como indicadores cinemâticos da deformação
principal no DTJF (corte perpendÍcular à foliaçåo S2 e paralelo à
Iineação de estiramento L2): a), c) e e) dobras assimètricas em
quartzito (OTz) alo CDA e hornblenda gnaisse (HGN) do CJF; b) sombras
de pressåo assimétricas e giro da foliação interna (Si) em enclaves
calcissiticåticos no granitôide Rio Turvo ( I Zl; a) foliaçöes S e C,
sombras de pressão assimêtrÍcas e porfiroclastos deslocados na
foliação milonltica S2, no granitöide Rio Turvo.

À variação na orientação dos eixos e planos axiais Levou à
subdivisão deste cornpartirnento e¡n cinco do¡nfnios estruturais,
apresentados no Anexo flf e no nrapa sintético da Figura 6.4. No
do¡nfnio JF-l, predoninarn dobras recumbentes .a reclinadas corn
planos axiais suborizontais e eixos corn caimento suave para sE;
no do¡nfnio JF-z, as dobras D2 tornan-Ee ¡nais ernpinadas, com eixos
com cai¡nento suave para NEi enquanto que, nos do¡nfnios JF-3a e
3b, ocorren nuitas dobras sinétricas, co¡n planos axiais com
rnergulhos fngrernes para sE, e eixos ora corn cairnento predominante

para NE (JF-3a), ora para Sw (JF-3b). EsÈa variação na
orientação das dobras D2 ern ¡napa foi sintetizada na Figura 6.8,
através da construção de bloco-diagrarnas que mostram tambérn, de
forma esquenática, o redobramento D3 subseqüente.
FOt,rAçÃO tdrr.,oNf

TrcA
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Macroscopicamente, a follação

nilonftica s2 é definida pelo

constante arranjo planar dos diversos ¡ninera.is e/ou conjuntos de

¡ninerais constituintes de todos os litotipos precanbrianos, bem
co¡no pelo forte paralelis¡no de veios ou lentes leucossor¡áticas e
nfveis rneLanossornáticos, comuns neste grau ¡netamórf ico. Desta
forma. a deformação D2 acaba originando um novo bandanento
cornposicional, de origem tectônica, paraleLo à foliação S, e ao
acamamento sedi¡nentar (SO), já intensamente transpostos.
os efeitos da intensa defornação intracristaLina resultaram
na dirninuição do tananho dos grãos (por recrista i. i zação
dinârnica), levando à forrnação de urna xistosidade nais fina do que
a observada no DTAND. Cono a defor¡nação é nuito heterogênea,
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pode-se observar, en nuitos afloranentos, os vários estágios de
dirninuição no tananho dos minerais. Por exernplo, en nfveis
pegrnatfticos (com grãos de até 7-8 c¡n de conprirnento) se
transfor¡na¡n em rochas quartzo-feldspáticas finas, co¡n raros
porfiroclastos de felspato, e poden chegar a ultramilonitos,
asËemelhando-se a quartzitos impuros no campo. Ao microscópio, a
fotiação ¡nilonftica 52 é caracterizada por porfiroclastos de
felspatos, hornbJ"enda, piroxênio e granada (de acordo com a
conposição do protóIito (Fotomicrografias da Prancha 7.Ivl ,
f reqtlente¡nente bordejados por franjas de recristalização visfveis

a olho nu nas litologias nais grossas (Figura 6.9d).

Os

porfirocl-astos estão inersos na matriz corn ta¡nanho de grão menor,
onde os rninerais exiben diversas caracterfsticas de intensa
defornação intracristalina, tais co¡no: extinção ondulante, bandas
e la¡nelas de defornação, formação de subgrãos, rnicroboudinage,
fitas de guartzo, peixes de ¡nica en litologias apropríadas.
Ào redor de rrboudinsrr (centirnétricos a ¡nétricos) de rochas

icáticas, manganesfferas (gonditos) e anfibolitos do
conjunto supracrustaf do cDA, ou de enclaves máficos nas rochas
do embasa¡nento, tarnbérn costuma¡n fornar-se franjas de
recristalização (Figura 6.9b e 6.1ob). À orientação da foliação
interna destes boudins, assi¡n co¡no a forna das franjas de
recristafização, costunan fornecer ótinos indicadores cinenáticos. En alguns casos, estes enclaves mais rfgidos chegarn a
atingir poucas dezenas de metros, colno o de rocha
ca lciss i I icática encontrado na unidade quartzlca próxino à cidade
de Conservatória (Figura 6.10b).
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Figura 6.10 - Outros indicadores cinemåticos no DTJF: a) Duplexes e b)
Megaboudins de rochas calcissilicåticas (C) com giro da foliaçåo
interna Si em relação à foliação externa Se, observados en quartzitos
(QTZ) do CDÀ, no corte da estrada Conse rvatör i a-Santa Isabel do Rio
Preto (desenhos sobre fotografias ) .

Foliações s e C e duplexes da foliação nÍIonftica ocorrem em
escala rnilirnétrica a rnétrica, originando tambén indicadores

cine¡náticos, güê serão discutidos no fte¡n 6 ' 3 ' En aLguns
af lorarnentos, observa-se, ainda, que a foliação ¡nilonftica iâ
formada se deforna com a continuidade do cisalha¡nento, originando
nova foliação rr52rr, tambérn milonftica.

A variação na orientação do 52 nos domfnios estruturais do
ou
DTJF pode ser visualizada nos estereogranas do Anexo IfI,
sinteticamente na Figura 6.4. Predoninarn nergulhos fngrernes para
o quadrante SE, con exceção ao do¡nfnio JF-l' onde s2 possui
rnergulhos mais Euaves (Loo/27

'

náxi¡no obtido ern estereograma) '

LrxEÀçÃo urNERAL

como co¡nentado brevernente acina, a lineação rnineraL
associada à foJ-iação rnilonftica s2 caracterizam a defornação
principal neste domlnio tectônico. Pode ser observada em quase
todos os afloranentos, sendo definida pela orientação
preferencial de ¡ninerais Índividuais alongados (comumente
quartzo, anfibóIios, piroxênios) ou pelo estiramento de conjuntos
ninerais. Nas zonas de deformação ¡nais intensa, a lineação
mineral torna-se rnais evidente que a foliação 52, e em casos
extrenos são gerados verdadeiros L-tectonitos. Por exenplo, as
rochas granul-lticas do cJF, próxino ao contato com o DTPS'
conunente exibe¡n texturas forte¡nente lineares, o que dif icuJ-ta a
identificação da foliação 52 nesta região.
A lineação ¡nineral e de estiranento, tal- cono no DTÀND'
possui atitude paralela aos eixos das dobras da fase principal em
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quase todos os do¡nfnios estruturais gue integfram o DTJF (Anexo
III e no napa sintético da Figura 6.4), com exeção ao aIF-38, onde
exiþe cairnento rnaj,s suave que o dos eixos. Sua atitude, obtida ern
estereogranas, aPresenta ora cai¡nentos suave6 para NE ou SW,
quando predorninam mergulhos fngrernes da foliação (JF-2, 34, 3-8,

4), ora cainentos suave6 para EsE, quando a foliação possui
tanbén mergulhos nais baixos (vide Fígura 6.4).
En nuitos afloranentos, verif 5-cou-se que a lineação mineral

gira contida no plano 52 (Figura 6.7d)' do nesrno nodo gue os
eixos D2. Esta caracterfstica, juntamente com a acilindricidade
do dobramento durante a defornação principal no DTJF' que
resulta na for¡nação freqtiente de dobras e¡n bainha, pode ser
interpretado co¡no evidência de fluxo diferencial por cisalhanento
durante a evolução do conjunto s2lT'2.
FOI¡rAçÃO

a1:

PROBLEI,IÀa NÀ 8UA rDENrrFrCÀçÃO

A intensa transposição associada à gêração da foliação
milonftica sz e à ausência de dobras Dl dificultan a
identificação da xistosidade s1 neste conpartimento tectônico,
que só pode ser reconhecida corn rnais segurança guando ê
encontrada deformada pelas dobras D2 r nas regiões de deforrnação
menos intensa (especialnente no do¡nfnio estrutural JF-1-).
Entretanto, quando estas condições são satisfeitas, verifica-se
que a xistosidade 51 apresenta as mesmas caracterfsticas
descritas para o DTÀND, definida por forte anisotropia pfanar que
inclui o paralelismo dos leucossonas de origem anatética,
desenvolvida en condÍções progressivas de rnetarnorf ismo.
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6.2.L.3-

Do¡NfNro

rEcrôxrco PåRÀtEà DO 8nr., (DrP8)

o DTPS, tectonicamente sobreposto ao DTJF, exibe estilo
estrutural e condições netamórfÍcas indicativas para um nfvel
crustal nais raso que o do domfnio anterior. A xistosidade grossa
51 e dobras D2 mais abertas são as estruturas tfpicas deste
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compartirnento tectônico, ficando a foliação nilonftica
restrita ao contato com o DTJF. À região de contato apresenta
mergulhos verticalizados da foliação no setor oeste e central,
definindo una zona de cisalhamento corn predonfnio de rnovinentação
transcorrente dextral, que leva à fornação de duplexes na escala
do napa (Ànexo III). Lateralmente, oE ¡nergulhos da foliação ficam

mais suaves no setor leste do contato, que passa a exibir
caracterfstÍcas de rejeito principal de nergulho, de caráter
inverso. Esta observação tanbém foi realizada por Machado (1984) '
na folha vizínha, Vassouras. Àlén de rnilonitos e L-tectonitos, a
região de contato entre o DTPS e DTJF se caracteriza por una
nistura tectônica entre litotipos do Grupo Parafba do sul' e da
sufte Intrusiva Quir ino-Dorândia, con granada biotita gnaisses do
ciclo Deposicional Andrelândia e granulitos do complexo Juiz de
Fora

.

com base na orientação dos elenentos estruturais das Fases
da Defornação Principal, o DTPS foi subdividido en tres do¡nfnios

estruturais PS-1, 2 e 3, cujos critérios de definição
caracterfsticas serão abordados adiante.

a2

e

xraToaIDADE A1

A xistosidade s1 é a estrutura nais freqüente no DTPS' Podè
ser definida cono una clivagem grossa e contfnua na classificação
de powell (Lg7gl . caracteriza-se por forte or.ientação planar dos

minerais constituintes dos diversos litotipos, e pelo paralelisno
de lentes e/ou bandas leucosso¡náticas de origem anatética.
camadas lenticulares de leucogranito defornado, com espesEuras
desde centi¡nétrica a métrica, 6ã0 encontradas con freqüência nos

gnaisses deste compartinento, com distribuição paralela à
xistosidade sl. Nos raros afloranentos em que foran encontrados
vestfgios do acama¡Íento Eedinentar (s¡) (quartzitos, mármores e
rochas caLciss i I icáticas intercaladas ern gnaisses), verifica-se
seu paral-elisrno corn s1r erîbora não tenham sido identiflcadas
dobras Dl no DTPS.
A morfologia da xistosidade s1 Pode ser visualizada ao
nicroscópio nas Fotonicrografias da Prancha 7.v. A intensa
orientação planar de ¡nicas e anfibólios e a deformação acornpanhada de recristalização dinâ¡nica de quartzo, carbonato e
feldspatos poden ser identificadas nestes exernplos. Estas
texturas são indicativas de condições progressivas de
metamorfis¡no durante a fornação da xistosidade st no DTPS' tal
cono observado no DTÀND e, nais dificilnente, no DTJF devido à
transposição durante

D2.

DOBRAA D2.

As dobras D2r reste cornpartirnento tectônico, possuem perfis

rnais abertos (o ângulo interflancos varia
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comumente

entre 30o

e

90o), con exceção ao donfnio estrutural Ps-l (Anexo IrI) , que
representa a zona de contato con o DTJF e se caracteriza por
dobras mais apertadas (con ângufos interflancos menores que 3oo).
são freqtlentemente assi¡nétricas e, mostram vergência para Nw'
apesar do redobranento D3 subseqüente, que rnodif ica a atitude do
s2 com mergulhos para sE, para rnergulhos suaves para Nl{ (iten
6.2.21 . Em escala de afloramento, Predomina¡n dobras com perfis da
classe Ic (Ra¡nsay & Huber, !9a7) , enbora tenhan sido descritos
exenplos cotn perfis da cl-asse IB, mais rara¡nente dobras
aproxirnadarnente si¡nilares (classe 2). Às feiçóes do dobranento
D2 descritas aci¡nas são exernplicadas na Figura 6.1.1 .
À orientação das dobras D2 varia nos domfnios estruturais
(vide rîapa da Figura 6.4, Anexo III), tanto em função da heterogeneidade da defornaçáo D2t rnais intensa no do¡nlnio Ps-1, co¡no
pelo redobranento subseqtiente: a) no do¡nfnio Ps-l, as dobras são
isoclinais a apertadas (Figura 6.11a' d), con planos axiais
subverticais e eixos co¡n cai¡nento rnoderado (40o en nédia) para
sudoeste; b) no do¡nfnio Ps-z' as dobras são mais abertas,
(Figuras 6.LLc, e), localnente con foliação plano-axiaI penetrativa, corn ptanos axiais de nergulhos fngrenes para sE (entre
4oo e 7Oo ern rnédia), e eixos com cai¡nentos noderados para sw; c)
no donlnio PS-3, o redobrarnento D3 gira o plano axiaf das dobras
D2 e a foliação principal 51 ou S1.r-2 para NI{ (vide perfis do
os eixos ta¡nbé¡n
Ànexo TI, e estereogramas do Ànexo III).
¡nodif ica¡n sua orientação para a direção NE' con cairnentos be¡n
mais suaves (cerca de 12o).
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3Ocm

WFigura 6.11 - Dobras D2 e indicadores cinemåticos da fotiação
nilonltica S2 no DTPS ( GRGN- granada gnaisse; HGN- hornblenda gnaisse;
BGN- biotita gnaisse; M- mårmore; À- anfibolito; V0- veio de quartzo).

Embora predornine¡n dobras D2 con planos axiais empinados,
foram encontradas dobras recunbentes (Figura 6.11a) no6 domfnios

PS-l e PS-2. Os bloco-diagranas da Figura 6-I2 ilustrarn, de
forrna esquemática, a orientação das dobras Ð2 nestes três
domfnios estruturais.
8or,rAçÃo 82

E¡nbora a defornação D2 tenha originado una forte

foliação

Ps-1,
s2 (F1gura 6.11d) no domfnio estrutural
¡nilonftica
se¡nelhante à descrita detalhada¡nente para o compartimento
anterior (DTJF), verifica-se, em ¡nuÍtos afloramentos dos outros
do¡nfnios estruturais, que o dobranento D2r ãpesar de transpor e
Localrnente criar urna foliação penetrativa 52 plano-axial, não
mascarou a foliação 51 (Figura 6.11a).
Em alguns afloranentos, especialnente nos nfveis rnais
quartzosos do biotita gnaisse (Figura 6.11e), observou-se a
formação de una xistosidade grossa ptano-axÍaI, que provavelmente
representa o acú¡nul,o dos processos de recristalização dinânica e
de crescirnento durante D1 + Dz (s1+s2).
Localnente, nos litotipos rnais ¡nicáceos (nel-anossoma do
biotita gnaisse ou nfveis ¡nais ricos en sitlimanita e biotita dos
gnaisses/xistos peJ.fticos), a defornação D2 originou ainda uma
xistosidade de crenulação (Figura 6.114) . Ao microscópio, a
Szcren se caracteriza por urna xistosidade ¡nais espaçada, onde se
alternam bandas cor¡ ¡nicrodobras da xistosidade sl apresentando
intensa recristalização nas charneiras (arcos poligonais em

86

,i:
PSr

rffi
DTJF

Psz/,'/
BP

PSs

4ft0,

"==_3-_]t
ffiiffil i:i::::*"å,:iJ;'j'Llî"iT'"

ffi

o*o",tó,o, ,uoro

Ftc. 6-t2 uap¡ esouEl¡dlco

fil
ffi

iili::H

D!

GRUÞ.

o"on,rd,oa sERiÀ æ

rPrRAr,¡GÂ

.¿/

eteuaalao

lrtttt etrne os
,.- *-./ ooMt Ntos Est Rut uRAt s

vlnrações DA alruDe Do6 pLANos axrars Etxos DAs DoBRAs oe æronu¡çÃo
Nos oomlHtos EsTRuruRArs (l o-31 g orps (oomíxro reclôHrco p¡a¡íe¡ oo suL), o fRAço fÞ
PLANo axlaL 0a MEGASSTNFoRMA co paRAt'BA 0o sJL É asst NALADA (Mspsl. oBsERvE os p¡onões oe
PRINCIPAL(Dr +o? ),

I

Nf

rLusrRANDo as

biotitas e sillimanitas), e bandas con estes ¡ninerais já
recristalizados e/ou crescidos na direção de s2. Vestfgios de
crenulações D2 foram encontrados en enclaves de rochas micáceas
do GPs nos granitóides da suite Intrusiva Quirino-Dorândia, como
os arcos polJ.gonais e¡n biotita da Foto¡nicrografia 7.v-2.
LINEAçÃO DE TIITIERSECçÃO

Li2

Em diversos afloranentos do biotita gnaisse (Unidade Três

Barras) do GPS, observou-se a ocorrência da lineação de
intersecção Lí2, paralela aos eixos das dobras D2 (vide mapa
egtrutural, Anexo III). Esta lineação é materialízada peta
intersecção de palhetas de biotita orientadas na direção do 52,
co¡n

a xistosidade

S1,

IrINEÀçÃO ¡.trNERÀr,

À lineação mineral foi encontrada com ¡nais freqilência no
do¡nfnio estrutural Ps-1, associada ao desenvolvimento da foliação
mitonftica s2. Nesta região, da mesna forma que em todo o DTJF
subjacente, a lineação rnineral gira no plano 52, junto con os
eixos das dobras D2. Nos outros donfnios estruturais, Ps-2 e PS3, a fineação rnineral ocorre mais raramente, associada aos nlveis
¡nais milonfticos (Ànexo III).
Às variações na atitude da lineação mineral, nos três
donlnios, poden 6er surnarizadas na Figura 6.Lzr a) no Ps-1
apresenta caimento moderado para sw; b) no Ps-z possui cairnento
mais suave para o mesmo quadrante; e c) no Ps-3 ¡nostra caimento
suave para

NE.

6.2.2-

DEFOR¡(AçõE8 TÀRDrA8 D3

E Dr

Evidências de pelo ¡nenos duas fases de deformação tardias à
i¡nplantação da xistosidade 52 fora¡n encontradas na seção

geotransversal aqui abordada. Às estruturas geradas clararnente
redobram a xistosidade principal (S1, s1+2 e/ou sz) nos três
compartimentos (DTÀND, DTJF e DTPS), defornando, portanto' o
complexo arranjo de esca¡nas tectônicas (rtthrust Eheetsrr) resultante da defornação principal (D1+D2). Etnbora tenharn sido encontrados fentes e corpos granfticos ou pegmatfticos, e zonas de
cisalha¡nento dúcteis nos planos axiais SA3 e sA4, a ausência de
uma foliação penetrativa associada a D3 ou D4 é sugestiva para
defornação en nfveis estruturais nais rasos, após o ápice
metamórfico. Exceção à regra ocorrem nas zonas de cisalhamento
D3r rìâs quais observa-sê o desenvolvimento da foliação ¡¡ilonftica
s3.

Critérios para hierarquizar ternporalmente as estruturas D3 e
D4 são diflcies de serern encontrados, pois rara¡nente forarn
identificados padrões de interferência na escala de afloramento.
Provavefmente, os maiores comprirnentos de onda das dobras D4,
assj-m cono a partição da deformação D4, que tende a se rnanifestar
en zonas restritas ao fongo da seção geotransversal, devan ser
responsáveis pela escassez nestes padrões. Entretanto, na escala
do mapa e, principaJ-nente, através dos estereogranas dos Ànexos
III e IV, verifica-se que o dobramento D4 deforna os pfanos
axiais e as zonas de cisalhanènto D3.
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DOBRÀ8 D3

A orientação dos elementos estruturais, especialmente dos
eixos das dobraË D3, varia muito em função da atitude e
orientação da xistosidade S2 anteri-ormente formada. Àssirn,
quando a superffcie envoltória desta xistosidade possui rnergulhos
fngrenes, as dobras D3 tendem a ser reclinadas ou incfinadas
(por exernplo nos dornfnioa AND-2, 3 e 4; e JF-2 do Ànexo IfI),
enquanto que nos dornfnios estruturais ern gue o 52 tem atitude
sub-horizontal o redobrarnento D3 é predoninantenente normal ou
enpinado (dornfnios ÀND-1, 5, 6i JF-1i e PS-2 e Ps-3), e ¡nuitas
vezes chega a trabrir as dobras D2 pre-existentes. De outro Lado'
guando a foliação 52 já Possufa atitudes subparalelas à futura
direção s3, verifica-se a quase totaL ausência do redobramento
D¡, que deve ter causado sinplesnente o apertanento destas
estruturas anteriornente formadas (por exenplo' nos do¡nfnios JF3â, JF-3b e 4; e PS-l). Apesar destas variações detectadas, os
eixos D3 Possüemr em média, baixos cai¡nentos para NE ou SW e os
pÌanos axiais sA3 apresentarn nergulhos fngre¡nes para EsE (vide
estereogranas do Ànexo fv)

.

na Defornação Principat
ta¡nbém variam bastante de atitude ao longo da seção
Como os eixos das dobras fornadas

geotransversal, desde perpendiculares a suparalelos aos eixos D3,
o redobrarnento D3 origina padrões de interferência desde o tipo
2, ou cogunefo, até o tipo 3, ou divergente-convergente (ou em
laço), de Ramsay & Huber (1989), respectivanente. Nos setores

onde os ângulos entre Fl e b2 e entre AxPll e az (vide
nomenclatura de Ransay & Huber, op cit.) são pequenos, torna-se
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praticamente impossfvel separar en escala de afLoranento as
dobras D3 das D2 (suPerPoslção redundante ou tipo 0). Estes
padróes de interferência podern ser vistos em napa (Anexos III e
Iv), em escala de aflorarnento (Figuras 6.L2c' d, e, f; 6.13a).
Etn escala regional, o dobramento D3 é reêponsável peLa
estruturação rnegassinf orrnal do setor neridional do Estado do Rio
de .faneiro. Esta estrutura, originalmente reconhecida por Lamego

(1936), foi abordada posteriorrnente por diversos autores
(Rosier, 1957i Ebert, L957 e !97Li t'lachado Fllho et â1., 1983i
Machado, 1983 e 1984), e rnais recentenente detalhada por Heilbron
et aI. (1991), que a deno¡ninaram de Meqassinforma do Parafba do
sul (MPs). Destes autores, t{achado (op.cit.) e Heilbron et aI.
(op.cit.) atribufram esta estrutura à fase deformação F3 ou D3,
respectivamente. A sua zona de charnej.ra ocupa o setor sul da
geotransversal (Ànexos I e III' nos arredores de Barra do Piraf),
e se caracteriza por uma sucessão de dobras sinétricas associadas
a zonas de cisalhamento d(rctil (Heilbron et aI. ' 799L) .
o fLanco noroeste da ¡rlPs ocupa praticamente 90* da seção
abordada, e é caracterizado por nergulhos fngrernes da foliação

52

ou S1+2 para sudeste, e por dobras assimétricas en ttzu l
observadas em mapa (setor norte dos Anexos f e III) ou en rrsrr,
quando vistas ern perfis Nvl/sE (olhando-se para NE). Estas dobras
parasfticas assirnétrícas ocorrem e¡n escala negascópica (vide
mapas en anexo) e em escala de afloranento (Figura 6'2c' f¡ e
6.13). o ângulo interflancos entre as dobras D, varia, originando
dobras desde predoninantenênte fechadas, com rnédia entre 3oo e
7Oo, e apertadas. Predoninam dobras com perfis das classes 18 e
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Figura.6-. 13 -. Exempros de dobras D3 nos três conpartimentos
cos: a) hornbtenda snaisse (HcN), DrrF; ¡l ¡ioiiËã-;;;ì;;;;'"oÀ tectôni(BcN),
no DTÀND; c) fornação clivagen s¡ nos rnetapelitos dó ôDÀ;-;"
DTÀND
(L_
Leucossoma); d) hornblenda snaisse eraniiåiãã-ãã sioi"?úni.)
orn"
(À_
encr-ave anfiborftico) t e) acirinarióiaiae
ao
ao¡ranãntò--õá'
.,o
horn_
gnaisse
brenda
do conplexo
óiñö;-ri xistosiaaae
fncu¡,
de crenuração e zonas de Èrantiqueira
cisatianento D3 ern ""
granada
ó";i";" do cDÀ
(GRGN)

, no

DTJF.

1C (vide Figuras 7.13 e perfis do Anexo II),

enbora nos gnaisses

biotfticos menos competentes tenham sido encontradas dobras
si¡nilares (classe 2 dos autores acirna citados).
En muitos afloramentos, e mais f reqtlente¡nente no DTAND,
observaran-se dobras D3 acilfndricas (Figura 6.13)' especial-mente
onde ocorren zonas de cisalhanento desta fa6e. À acilindricidade
do dobranento D3 tanbéÍt pode ser detectada na escala do ¡napa'
cono por exenplo na sinfornal revirada que sePara os domfnios
estruturais AND-3 e ÀND-4 (vide Anexos III e lvi Figura 6.5)' que
moetra variações tanto na forna como no cainento do eixo, ao
longo da mesma zona de charneira.
o flanco sudeste da l,legassifor¡na do Rio Parafba do suL

ocupa sornente a exÈrenidade sul da região enfocada, apresenta
nergufhos moderados (42o enr nédia) da foliação 52 Para NWr e se
caracteriza por dobras assi¡nétricas em rrsrr, observadas em mapa,
ou en rrzrr, quando vistas en perfis NW/SE (olhando-se para NE).
zo Aa DE CISAIJEA!|EI{TO

D3

caráter heterogeneo da defornação D3 gerou zonas de cisalhamentos subverticais, definidas por intensa transposição da
por
xistosidade principal (51, 52, s1+2 e/ou sz nilonftica),
dobras rnais apertadas, aproximadanente sj,milares, e pela criação
de uma nova foliação rnilonftica 53. Embora não tenhan sido
investigadas ern detafhe, estas zonas de cisalhanento mostram
novimentação preferencial dextral, con pequenos componentes de
rejeito vertical tanto norrnais cono inversos (Figura 6.13 e
O

6.

14

)

.
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zono

e)

da cisolhomenlo

D3

f)

N

I
o,5

m

Figura 6.14- Zonas de cisalhamento D3 observadas em Perfil ou em
mapa: a) na Unidade Três Barras do GPS (BGN- biotita gnaisse; Mb) no granito porfirôide Serra do
mårmore, C- calcissilicática);
Lagarto (Vg- veio de guartzo); c) nos granulitos do CJF (GT); e cl); e)
e f) ern biotita gnaisses da unidade Três Barras (BGN), GruPo Paralba
do Sul .

Ct,MGEtf DISintNllM E XIATO8IDÀDE DE CRENUI¡AçÀO

S3

I-,ocalnente, associada à defornação D3, observa-se o
desenvolvi¡nento de una xistosidade de crenulação (s3cr),
especialmente nos litotipos rnais micáceos, como nos gnaisses
pelfticos do cDA, nos DTAND e DTJF; nos nfveis nuito biotfticos
do biotita gnaisse da Sufte Granitóide Quirino-Dorândia; e en
nfveis ¡nelanossonáticos de todoe os titotipoe estudados.
NoÉ quartzitos grossos e nos gnaisses nuito quartzosos dos
três domfnios tectônicos, especialrnente no DTÀND, observa-se o
desenvolvi¡nento da clivagern disjuntiva s3. Nos afloramentos,
ocorre como fraturas espaçadas na orde¡n de centfnetros' e possui
distribuição ern leque con rel,ação a dobras D3 (Figura 6.15a e
perfis do Anexo II). No estereograna do Anexo IV, pode-se
visualizar esta distribuição.
r.rxEAçõE8 DE CRENUT,AçÃo E DE rNrERsEçÃo

D3

Àssociado à geração das foliações s3 acl¡na descritas,
observou-se, en alguns aflora¡nentos, o aparecirrento de Lineações
de crenulação e interseção, sernpre paratelas aos eixos das dobras
D3.
FRATURAS DE EXTETSÀO

E

PEGU.ÀTrrOg â8sOCrÀDOs

À

DEFOR¡|AçÀO D3

No DTPS, observou-se a ocorrência de pegmatitos rnais
possantes (con espessuras da orden de dezenas de netros) , bern
como de juntas, s istenaticarnente perpendiculares aos eixos das
dobras D3. Estas estruturas fora¡n interpretadas como fraturas de
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Figura 6.15 - a) clivagem disjuntiva 53 em quartzitos do CDÀ, no
DTJF; b) juntas ÀC associadas a dobras D3 no DTPS, usualnente
Preenchidas por pegmatitos; c) giro anti-horårio das zonas de
cisalhamento D4 observadas e¡n granulitos do CJF, no ÐTJF; e d) dobra
D4 co¡n veio de quartzo (V0) no plano axial, observada nos granulitos
(GT) do cJF.
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extensão (Juntas ac de cloos, !9221 , indicativaE Para estiramento
na direção dos eixos destas dobras (Figura 6.15b).
ZOI{Àg DE CI8AI,Eå¡.TENITO E DOERÀA D.

A defornação D4 caracteriza-se pelo desenvolvÍmento de zonas

de cisalhanento dúcteis/rfipteis e por falhas com trstriken
aproxírnadanente Ns (variando desde N3ow a N3OE). Possuern
(Figura 6.77c),
novinentação preferencial direcional siniltral
com pequenos componentes de rejeito vertical, sendo que, via de
reçtra, o bloco leste é o bloco abatido (Anexos I e Iv).
Estas zonas de cisalha¡nento tornam-se nais inportantes para
leste, fora da área abordada, onde inprinen importantes
desloca¡nentos sinistrais no rrtrendrr geral dos contatos entre os
do¡nfnios tectônicos DTJF e DTPS (Nogueira, en preparação; Machado

FiLho et al-., 1983i llachado, 1984). Este (¡lti¡no autor decreveu
peÌa prineira vez esta fase de defornação (F4), ortogonal às
fases de deformação anteriores, resultando e¡n padrões de
interferência do Tipo 1 de Ran6ay (1967).
Dobras abertas a suaves, con planos axiais subverticais e
paralelos às zonas de cisalhanento aci¡na descritas completam o
quadro da deformação D4. O comprimento de onda destas dobras D4 é

muito maior

(

orde¡n de

netros a dezenas de netros) do que o

do

dobranento D3r tornando ¡nais fáciI sua visualização através de
estereograrnas (Ànexos III e Iv). seus eixos varÍan em função da
atitude do sz, )á dobrada pela defornação D3, podendo. assu¡nir
cairnentos suaves para envoltórias subhorizontais do sz,
cairnentos fngremes para rnergulhos subverticais da foliação 52.
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ou

6.3-8ÍNTE8E E

TNTERPRETAçÀO

Crr¡EüÁTrCÀ DA

DEFOR¡'IAçãO

PRECÀI,IBRIAI¡A

6.3.1-

DEDORIIAçAO PRrNCrPAr., D1+D2

À deformação principal D1+D2 é responsávef pel-a estruturação
tectônica deste aegrnento central da Falxa Ribeira, que resultou

no

ernpilharnento de

tres

escanas de empurrão

([thrust sheetsrr,

de

Elliot, 1982) inbricadas de SE para Nw' en direção à área
cratônica: DTPS, DTJF e DÎÀND. O DTPS reresenta a esca¡na
tectônica superior e cavalga o DTJF, narcado pel"a abundante
exposição de lascas do embasa¡nento retrabalhado. o DTJF, por sua
vez, sobrepõe-se ao6 terrenos do DTAND (Ànexos I, II e II). os
ti¡nites entrê estes compartÍrnentos tectônicos são caracterizados
por zonas de cisalharnento dúctil-, onde se concentra a defornação
Boyer &

e são freqilentes as ocorrências de rochas ¡nifonfticas.

os dados geonétricos apresentados no ftern anterior (6.2.1)
indicarn que os efeitos da defornação progressiva D1+D2 poden ser
encontrados nos tres conpartirnentos investigados: DTÀND ' DTJF e

verificou-se gue a Defornação
erincipal é representativa de intenso processo de encurtanento
crustal via cisalha¡nento dúctiL As estruturas resultantes,
encontradas em todas as escalas de observação são: dobras
apertadas e acilfdricas, rnais conumentè variando de recumbentes a

:rt,::.

I

I

',

DTPS. Ern todos estes compartirnentos

inclinadas; dobras en bainha; zonas de cisalhamento d(tctil de
conponente principal de rejeito variando de inverso a
transcorrente dextral; forte lineação nineral e de estirarnento.
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As dobras D1+D2 associa¡n-se à formação da xistosidade
plano-axial sz ou s1+2. Devido à sua conternporaneidade co¡rl o
ápfce térnico do netamorfisrno Mt (capftulo 7) ' responsáve1 pelo
intenso cresci¡nento e/ou recristalização dos minerais
constituintes das diversas unidadee lítotógicas, a xistosidade s2
e/ou S1+2 é a feição planar penetrativa rnais inportante dos três
a seção geotranversal abordada.
Apesar dos efeitos da defornação principaL teren sido identificados nos três compartirnentos, cada um deles mostra especificÍdades geornétrJ.cas e texturais, guê são função da cornbinação
dos seguintes pârarnetroE: a) profundÍdade e te¡nperatura em que se
donlnios tectônicos que

compõem

processou a deformação (diferentes nfveis crustais) e b)
heterogeneidade da deforrnação, que causa variação no estito e
orientação das principais estruturas entre os domlnios
tectônicos, e por vezes no interior de urn único conpartirnento
tectônico (Ànexo III, Figuras 6.3, 6,4, 6.8 e 6.12) r' e c)
nudanças na orientação preferencial do transporte tectônico no
curso da deformação.

O

DTPS

¡nostra estruturas conpatfveis con urn

¡nais raso (Figura 6.16), se cornparado ao

nfvel crustal

e ao DTJF. Naquele
domfnio, as dobras D2 são menos apertadas, nais cilfndricas, e
rnenos abundantes, assin como são raras zonas de cisalhamento con
¡nilonitos (S2) associados. o DTÀND exibe caracterlsticas de un
nlvel crustal nais profundo, onde além da xistosidade S2 be¡n
DTÀND

desenvolvida nos l-itotípos nenos compententes, são extremamente
freqtlentes dobras apertadas a isocLinais, cotnunente assimétricas
(en rrsrt olhando-se para NE, vide perfis do Anexo II), nas guais
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Figura 6.1.6 Quadro esguemåtico ilustrando a evolução da Deformação
Principal D1+D2 nos diversos compartimentos tectônicos da faixa m0ve1.
À variação na direção do transporte tectônico principal ê indicada por
setas.

ainda é possfvel se visualizar a xistosidade pretérita sl e o
acananento sedi¡nentar so. As dobras da defornação principal no
DTAND podem ser observadaE desde a eecala do ¡napa (Anexos r e
até a eEcala de afloranento e microscópica
IfI)
(Fotonicrografias 7.1-4 e 7.v-2). À acilindricidade deste
dobranento se intensifica para sE ern direção ao contato com o
DTJF, resultando na fornação de dobras en bainha e tubulares
(Figuras 6.5, 6.16). O DTJF exibe caracterfsticas de defornação
mais intensa e en nlveis crustais mais profundos, sendo nais
freqlientes estruturas co¡no a foliação ¡nilonftica s, associada a
dobras intrafollais, zonas de cisalha¡nento co¡n ultranilonitos,
interdigitação tectônica de rochas supracrustais con embasamento
(Figura 6.16) e una lineação de estiranento nuito penetrativa,
observada na naioria dos afl,ora¡nentos visitados. A intensidade
relativa da deformação principal no DTJF indica que este segmento
se co¡nportou como una megazona de cisal-hanento dfictil, de
proporções crustais, se conparado as esca¡nas tectônicas inferior
(DTAND) e superior (DTPS). À distribuição e atitude dos enpurrões
dentro do DTJF caracterizarn u¡n sÍstena i¡nbricado ('rtraÍling
i¡nbricate fanrr, no sentido de Boyer & EIIiot, 1982) . o desenho
esquernático da Figura 6.16 ilustra o estilo estrutural nos três
domfnios tectônicos.
Não foran encontradas estruturas em mapa, como

por

exemplo

Itklippen'r ou mes¡no janelas, que permitirian a quantificação
¡nfnina do transporte alcançado nesta tectônica de empurrões.
Entretanto, a discussão de modeLos para o rnetamorfismo Ml
resultante deste enpilharnento de escanas (capftuto 7 ê Figura
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7.3), Índica que o DTJF deve ter recoberto grande parte do DTÀNÐ '
e talvez o DTC (Figura 4.1) resultando no zoneamento metamórfico
inverso observado (Anexo v). co¡fl base nesta argunentação, pode
ser feita uma estimativa ¡rfni¡na do deslocamento horizontal da
ordem de 60 Kn, da escama DTJF sobre a DTÀND (distância nedida
e¡n mapa entre os contatos basal e superior do últí¡no domfnio
tectônico). NeEta estirnativa, não foi cornputado o rejeito
direcional, certa¡nente importante.
A anáIise da distribuição geonétrica da lineação de
estj-ranento (Ànexo III, Figura 6.4) r' o estudo das diversas
estruturas assimétricas observadaE na escala de afloranento
(sornbras de pressãoi assÍrnetria das dobras, foliaçóes s x c'
foliaçåo interna e externa ou outros indicadores de giro en
6.5, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11
'f boudinstr apresentadas nas Figuras 6.2,
e 6.1-2i e a análise de anostras orientadas, indican que a
defornação progressiva D1+D2 é nuito compJ.exa, e que o sentido
do deslocamento principal rnudou ao longo do curso da defornação'
Esta nudança pocle ser ¡nonitorada pelo giro relativo da lineação
de estj.ra¡nento dentro do plano s2 e na própria atitude da
foliação 52 que se verticaliza à nedida que se ca¡ninha do DTAND
(Nw) para o DTJF (SE). Nos dornfnios estruturais em que a
foliação 52 nantérn atitudes suaves, as l"ineações de estiramento e
estruturas assimétricas indicam transporte principal de baixo
ângulo para Nt{ (Ànexo III). Nos do¡nfnios estruturais em gue a
foliação s2 possui atitudes subverticais, são encontradas
preferencialnente tineações de estiramento e indicadores
cinemáticos que nostran desLocanento principal transcorrente
LO2

(o nstrikex da foliação 52 é, comumente, NE-svü) ' Nos
domfnios (Ànexo III) onde o sA tem mergulhos interrnediários, e
mesno nas regiöes ¡nai6 verticalizadasr pode-se recuperar
lineações ¡nineraÍs [doh¡n diprr e indicadores cinernáticos que
aponta¡î para uma cornponente principal de rnovirnentação inversa
dirigida para o quadrante entre Nw e NE (Figuras 6.9c, ei 6.ILc,
di 6.16). A mudança na orÍentação das estrututuras e defasagem
temporal de sua fornação nos três domfnios tectônicos foi
dextral

sinÈetizada na Figura 6.16.
Apesar de ter havido giro da lineação Lz, possivelrnente
parte das lineações subhorizontais co¡n atitudes NE/SW devem ter

formadas con a cornponente de rejeito direcional
predorninante, especial¡nente no li¡nite entre os DTJF e DTPS' ondê
a componente transcorrente do movi¡nento parece ter sido rnaior.
cabe ressaLtar quer provavelnente, a Lineação visfvel atualmente
só registra o úItino ¡novimento nestas rochas, que recr.istalizara¡n
continuarnente durante a defornação principal.
A ocorrência de rnegaboudins (vistos em mapa) no DTÀND, com o
eixo maior na direção NE/sw pode ser usada para indicar que
houve tarnbén un inportante componente de estíramento
perpendicuJ-ar ao transporte tectônico principal para Nw
(rrorogen-paralleL extensionrr, co¡no aventado por ElIis &

sido

Watkinson, 1987, para diversos orógenos colisionaís) .
En sfntese, a defornação progressiva D1+D2 pode ser

subdividida en quatro etapas no ternpo (D1, cedo-Dz, sin-D, e
tardi-D2) , nas quais houve rnudanças no estiLo estrutural e na
orientação das estruturas geradas, em função das variações na
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conponenente principal de ¡novÍnentação cornentadas aci¡na. Estas
etapas e estruturas asEociadas podem Eer observadas esguerna-

ticanente na Figura 6.16.
À ocorrência de dobras acilfndricas, dobras en bainha e
tubulares com orientação subparalela à lineação rninera)., en
praticarnente todos os do¡nfnios estruturais do Ànexo III, refletem
esta nudança no sentido principal de deslocamento, desde inverso
para Nll-N, passando por inclinado para N-NE, e chegando a
transcorrênte dextral, detectada com o giro da lineação mineral,
conforne conentado acirna (Figura 6.16)
Ellis & watklnson (1987) apresentam um rnétodo gráfico que
relaciona o rrrakerr da lineação de estiranento em relaçao ao pLano
de cisalharnento ( ) e o ângulo dè mergulho deste plano ou ângulo
de su'bdução ( ), co¡n o ânguLo de convergência ( ) en áreas
convergentes (Figura 6.L7). Estes autores ressalta¡n ainda que
esta é u¡na esti¡nativa mfnina do ângulo de convergência.
Retrabalhando os dados obtidos nesta área, sintetizados na Figura
6.4 (atitudes da lineação Ln2 e da foliação 52 nos diversos
donfnios estruturais) e utilizando o gráfico apresentado por
estes autores, chegou-se aos seguintes valores para o ângu1o de
convergência: a) valores próximos a 9oo no inlcio da Defornação
Principal - etapa Dl a cedo-D2 (Iineção ¡rineral com caimento para
sSE); b) estes valores diminue¡n para 680-520 na etapa sin-D2
(Iineação mineral com cainento para sE); e c) chegando a atingir
a vaLores nenores gue 3oo na etapa tardi D2 (lineação ¡nineral com
caimento suave para NE), cono observado na Figura 6.L7. É
i¡nportante frisar que estes valores são tanbém uma aproximação
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tentativa, pois não foran computados ou descontados possfveis
rotações causadaE pelas fases de deforrnação tardias D3 e D4.
PeIo exposto, pode-se concluir que a Defornação Principal
D1+D2 é resul-tante de uma tectônica colisional oblfgua, tal- co¡no
postulado recente¡nente para divereas faixas móveis ou cinturões
orogenéticos, cono por exemplo:

Montanhas Rochosas Canadenses,

Àlpes orientais, Variscides da França e Irlandar e nos Himalaias,

reportados por EIIis & watkínson (1987); no caledoniano da
Groenlândia, por Holdsr¡orth & stachan (1991) t sierras ÀuEtral.es,
variscano da Argentina por Cobbold, Gapais & Rosse]lo (1991);

Arunta Block, no Proterozóico

Médio da

ÀustráIia por

coscombe

(1ee1).

No caso aqui abordado, propõe-se a seguinte evoJ.ução
cinemática interpretativa: a) o DTPS se rnoveu inicial¡nente para
Nw, cavalgando con baixo ângulo o segmento crustal inferior
representado pelo DTÀND (Figura 7.16a); b) con a progressão da
convergência, as zonas de cisalhamento se verticalizararn e o
sentido principal do deslocanento rel,ativo do DTPS ern relação ao
DTAND passou a ser oblfquo para Shl (Figura 7.16b)i c) o ângulo de
convergência di¡ninui na etapa finaL da colisão, resultando nun
componente principaJ. de novirnentação transcorrente dextral
(Figura 7.L6c). À escama tectônica de empurrão central (DTJF)
acomodou grande parte da deforrnação entre estes dois segnentos
crustais (DTÀND e DTJF), rnuito provavelmente pela reativação de
descontinuidades crustais pré-existentes (pop exemplo, o contato
entre Conplexo Mantiqueira e Conpl-exo Juiz de Fora, no
embasarnento dos conjuntos supracrustais). Esta escama tectônica
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(DTJF), constituida predorninantenente por rochas do embasamento,
pode ser classificada como um siste¡na de enpurrões do Tipo c

a nomenclatura de Hatcher
& Hopper (:-992), nais comuns en regiõe6 coLisionais, onde
acompanhan a subdução-À '
(escana de ernpurrão cristalina)

6.3.2-

DEFOR¡{AçõE8 ÎARDIAS D3

segundo

E Dr

As fases de deformação tardia redobram claramente a
estruturação de egcanas de e¡flpurrão estabelecida ao final da
deforrnação principal. Durante Þ3, desenvolvera¡n-se dobras
assi¡nétricas e¡n rrzrr, vj.stas em napa (Ànexos III e IV) na maior
parte da área investígada, que fica situada no flanco noroesÈe da
üegassinforma do Rio Parafba do sul (Heilbron et aI., 199L). Na
região de charneira, ocorrem dobras si¡nétricas, e são freqüentes
zonas de cisalharnento d(¡cteis subverticais con componente de
rejeito dextral. A ¡nais inportante del.as, rrzona de CisaLha¡nento
do Rio Parafba do Sufrt, apesar de causar deslocar¡entos inversos e
transcorrêntes nas unidades litológicas do DTPS, não tem o
significado tectônÍco de una sutura, cono aventado por alguns
autores, pois não sèpara blocos crustais distintos ou com
diferentes histórias metanórfico-defornacionais.
Àpesar de ter sido acornpanhada peta etapa rnetarnórfica M2, e
de ser contemporânea à geração e colocação de vários granitóides,
a defornação D3 não gera una xistosidade penetrativa en todos os
três cornpartirnentos tectônicos. Exceção à regra ocorre
referidas zonas de cÍsalhamento, onde a foliação ¡niLonftica
passa a ser o plano tectônico ¡nais evidente.
ro7

nas
s3

Estes argurnentoE parecen indicar gue a deforrnação D3 foi
¡nulto heterogênea, e que deve ter-se processado em nfveis
crustais ¡nais rasos que a defornação principal-, e ap6s o ápice

do

netamanorfismo 1.

Às estruturas geradas na deformação D3, aPesar de nuito
irregulares, são subparalelas às for¡nadaÈ na Deformação Principal
(D1+D2), especial-mentê nos dornfnios tectônicos Juiz dè Fora e
Parafba do SuI (DTiIF e DTPS), onde o S2 já poseufa atitudes ¡nais
verticalizadas, Estas observações parecen indicar que as
estruturas pretéritas (D1+D2) podem ter condicionado, pelo ¡nenos
em parte, a fornação das estruturas D3. Desta forna, nas áreas
onde o 52 possula atitudes subhorizontais (DTÀND e porção su1
do DTPS) são encontradas com frequência dobras D3. En
contrapartida, nas áreas onde o 32 possuia atitudes rnais fgre¡nes
(segrmento su1 do DTJF e porção norte do DTPS), são raras as
dobras atribuidas a defornação D3, que deve ter rrapertadorr e
provavelmente reativado esta foliação ¡nitonftica. Neste sentido,
algumas zonas de cisaLhanento subverticais, corno por exenplo a
região de contato entre os domfnios tectônicos DTJF e DTPS (no
setor central do Ànexo I) poderiam representar o acúnulo da
deformação D3 sobre a defornação principal D1 + D2.
Não existen evidências geocronológicas seguras (capftulo 8)
que pernitan a carcterização do intervalo de tempo entre a
Defor¡nação Principal e a fase D3. Entretanto, a atitude e estilo
estrutural- da deformação D3 indica¡n que o processo de
convergência prosseguiu após a etapa colisional principaJ.
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foi descrito por culsha$t (1991) para
a Thelon Tectonic Zone (TTZ), que separa as provincj.as Slave e
churchill no Escudo canadense, onde dobras com pLanos axiais
subparalelos a zona6 de cisalhanento dèxtrais (regÍme
transpress ional ) caracterizan a etapa pós-coliÊionaI da
(D1+D2). Exèmplo semelhante

convergência oblfqua, corn provável idade eoproterozóica.

No ârnbito da Eeção abordada, não foran encontradas muitas
estruturas D4, e¡n escala de afloramento, que pernitirian u¡na
anál-ise ¡nais detalhada desta fase de defornação. Entretanto, a
associação de fraturaE nos planos axiais D4 e a ocorrência de
zonas de cisalhanento dúcteÍs-rúpteis são indicativas para
defornação em nfveis estruturaLs ainda ¡nais raso6 do que durante
a fase D3. De una nraneira geral, aE zonas de cisalha¡nento D4 são
subverticais e nostran tendência de abatinento do bloco leste,corn
de cornponente sinistrógira de rejeito horizontal (Figura 6.15c).

6.a-

DEFoRtoçÀo RÚPTrr, uESozórco-cENozÓrcÀ

Foran encontradas diversas falhas rúpteis interpretadas cono

resultantes da tectônica rnesozóica-cenozóica, especiaÌrnente nos
segmentos sudoeste e sul da área enfocada, próxirno às bacias do
tipo rifte de Resende e volta Redonda (Anexo I). Embora esta
tectônica transtensiva não seja objeto de estudo deste trabalho,
sua ocorrência será breve¡nente descrita abaixo. Trabalhos mais
especfficos sobre o tena foran apresentados por Mello (1985),
canpanha et aI. (1985). Ferrari (1989), Àl¡neida (1991), Riccomini
(1989), Riccomini et aI. (1989) e l,lacedo et aI. (1991).
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Duas díreções principais de falharnentos subverticais fora¡n
identificadas (Figura 6.18): a) falhas com direção N1o-20w, com
conponentes de rejeÍto horizontal dextral, e rejeito vertical co¡n
o bloco leste abatido, causam pequenos deslocanentos individuais
na escala do rnapa (Ànexo I) t e b) falhas corn direção N7o-80E, com
componente principal de reJeito nornal (con abatinento do bloco
su1), subparalelas ao trstriketr dos contatos litológicos e a

foliação precanbriana causan, nuitas vezes' ornissão de canadas
(Anexo I e perfis geológicos do Ànexo If) '
Brechas tectônicas, constitufdas por fragnentos dos
litotipos precanbrianos, con rnatriz sllicificada e posterior¡nente
substitufda por óxidos e hidróxidos de ferro' são encontradas
freqilentenente associadas a estas falhas. À observação cuidadosa
destas regiões indica que oÉ¡ efeitos da tectônica e das
substituições qufrnicas ultrapassam os li¡nites da zor:a falhada,
chegando a causar fraturanento e silicificação nas encaixantes a
dezenas de metros da zona brechada.
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CAPÍTI'LO

7

DOE PIII¡AOA r,rETât{óRFrCOg PRECÀltBRrÀrOA
EVOT,UCÃO
à DEAoRüÀçÃO:

7.1-

CoNATDERAçõE8 Dl ÀnBrEt¡TAçlo

E 8Uâ RELAçÃO

COt{

GEOTECTôNrCÀ

rN'rRoD¡tçÀo

Neste capftulo será abordada a evolução dos puls¡os
metamórficos precanbrianos e discutidos modelos genéticos para
sua fornação. EÊta abordagern foi baseada no estudo petrográfico
de cerca de guatro centenas de lâminas delgadas, que obj etJ'vou a
identificação das Eucessões de paragêneses ¡netanórficas nos

diversos tipos Iitológicos encontrados (diferentes grupos
conposicionais) . complementando o estudo do netamorfisrno, foi
realizada aná1ise microtectônica visando ao entendinento da
retação destas paragêneses con as distlntas fases defor¡nacionais
detectadas na seção geotransversal ora considerada (já detalhadas
no Capftulo 6).

À classificação e nomênclatura adotadas para o rnetamorf ismo,
assim como as abreviaturas ninerais adotadas, estão especificadas
no Apêndice do trabalho.
No ânbito da seção geotransversal investigada en detathe

foram identificados dois pulsos meta¡nórficos distintos: a)
metamorfis¡no Me con ternperatura variando da fácies anfibolito a
granulito, en regine de pressão baixa, e provável idade
eoproterozóica detectado sonente nos litotipos do embasarnento das
sequências rnetassedirnentares (cornplexos Mantiqueira e Juiz de
Fora); e b) netanorfis¡no j.rnpresso no conjunto metassedimentar
(CDÀ e cPs) e seu e¡nbasanento, subdividido e¡n duas etapas de
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geração de parageneses, deno¡ninadas de Ì'!1 e M2. A etapa M1 é
concornitante á Deformação Principal D1+D2r enquanto que a etaPa
M2 associa-se tenporalnente a defornação D3.
o padrão das zonas metanórficas estabelecidas durante a
etapa M1 e sua superposição ao pulso ¡netanorfico rnais antigo M",
encontra-se detalhado no Ànexo 5 deste trabalho.
7.2- ETAPA }IETÀ¡,TóRIICA I{.¡ E À CERÀçAO DE GRÀNITóIDE8
CoNTEITPORÂ¡¡EOS å DEFOR¡IAçÀO PnrìCrPAr, (D1 + D2)

nos três domfnios
tectônicos (DTÀND, DTJF e DTPS) atingiu seu ápice de ternperatura
durante a Defornação erincipal D1 * D2t e' portanto, as
o

metamorfisrno

principal

(M1) detectado

paragêneses resultantes estão rnateriatizadas nas

foliações 51r

52

ou s1+2. Nos domfnios tectônicoÊ DT¡|ND e DTJF, o netamorfismo M1
registra condições de temperatura r áxina da fácies anf ibol-ito
superior, linite con a fácÍes granulito (Zona do K-feldspato se¡n

nuscovíta). As condÍções de pressão foram estimadas de rnédia a
alta (Figura 7.1). Trouw (1992) reportou paragêneses de ¡nais alta
ternperatura e pressão, gue serão discutidas adiante.

No do¡nfnio DTPS, entretanto, o ápice térnico aparenternente
situa-se na fácies anfibolÍto próximo ao infcio da anatexia
(Figura 7.L) e, portanto, leitos leucossornáticos anatéticos em
tipos conposicionâis apropriados coexistem corn relfquias de
nuscovita prirnária.
As condições de ternperatura de M1 induzira¡n anatexia generaIizada en algu¡nas unidades supracrustais, o que acabou originando

a geração de granitóides tipo ISrr. Estes granitóides, sin-Dz ' são
freqüentes nos donlnios DTJF e DTPS' onde chegan a assumir
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dirnensões batolftlcas, collto no cago dos corpog Rio do Turvo e
Granitóides porfiróides
Serra da Concórdia (Anexos I e Iv).
J
tardi-D2 ( D3)' como por exernplo o corpo da serra do Lagarto' são

alóctones, e os in(rmeroE enclaves básicos encontrados são
sugestivos de una origen a partir da fusão parcial (vide
capftulo 9) daÊ següências calcioalcalinas do complexo Mantiqueira e/ou do complexo .tuiz de Fora.
Utilizando os dados obtidos neste trabalho, ern conJunto com
as infornações de Troun et at. (1986), silva (1990), Numner
(1991) e Trouw (fgg2l , foi eLaborado o mapa rneta¡nórfico
apresentado no Ànexo 5, que abrange u¡na área naÍor que a seção
geotransversal abordada em detalhe. À evolução temporal e
espacial do ¡neta¡norfisno Ml inpriniu distintos conjuntos de

paragêneses, permitindo a subdivisão de quatro zonas
rnetarnórf icas, separadas por isógradas. cabe ressaltar gue duas
foram identificadas
destaE 1sógradas ¡neta¡nórficas já
anterior¡nente por Trouh¡ et al. (1986).
A seguir serão descritas, de for¡na resu¡nida, as paragêneses
¡ninerais M1 detectadas dos trê6 domfnios tectônicos e as
princÍpais feições nicrotectônicas observadas'
.2 . L-

l,lETAllORFISllO
(DTA}¡D)
AI.,óCTONE
7

¡,h No DoufNro TEcrôNrco

À¡¡DREI.ÂNDIA

Neste conpartinento poden ser rnapeadas três isógradas
netamórficas rrsill inn, rrcianita out - inlcio do desaparecirnento
da ¡nuscovj-ta - infcio do aparecimento do K-feldspatorr e
rr¡nuscovita outrr (Anexo V). Estas isógradas subdividen o DTÀND eln
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quatro zonas metamórficas: zona da clanita (I), zona da cj'anitasilli¡nanita (II) ' zona da silIi¡nanita (III) e zona do K-feldspato
(sem nuscovita prinária) (Iv). À partir da zona da sil-Iirnaníta,

veios ou lentes leucoEsomáticas de origen anatética são
freqüentes en todos os tipos litológicos de composição
apropriada. A prineira isógrada situa-se ao norte e a noroeste da
seção abordada en detalhe, e, portanto, aa paragêneses
meta¡nórficas encontradas na zona da cianÍta (I) não serão
discutidas neste trabalho. MaioreÊ detalhes desta área podên ser
encontrados e¡n Troult et aI. (1986), Nu¡îner (1991), e Silva
(1ee0).

reliquiares de ¡nais alta pressão, geradas,
provavelnente, no infcio de M1r foram reportadas para a região de
Liberdade por Trouvr (1992) e silva (1990) (Ànexo 5). Enbora esta
região não tenha sido investigada en detalhe neste trabalho'
tentativarnente deli¡nitou-se a subzona IIa, no interior da zona da
cianita-si t l- imanita (II), para representar a ocorrência das
seguintes paragêneses: cianita + K-feldspato + granada + quartzo
em leucognaisses no cDAr' sinplectitos de granada +
clinopiroxênio entre cristais de ortopiroxênio e plagioclásio
encontrados ern ortogranulitos do enbasa¡nento (Silva, op. cit. ) .
As demais paragêneses desta subzona são semelhantes às descritas
para a zona ff. Retroeclogitos descritos por Trou$¡ (1992) para os
metabasitos intrusivos no cDA, ao sul da cidade de Àndrelândía,
corroboram esta fase iniciat de mais alta pressão do ¡netamorfismo
Ml, e parecem indicar que em toda a zona da cianita-si I linanita
(II) tanbén existem indÍcações de pressões rnais elevadas,
Paragêneses
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encontradas corno relfquias nas rochas metabásicaE. Estudos de
geobarometria e geoterrnometria realizados por este autor
indicaram condições de P e T entre 8-10 Kb e ?Oo-goooc (porção

de alta P da fácies granulito, Yardley,

L9a9)

, posteriormente

modificadas para 5 Kb e 5oo-6oooc.

Neéte donfnio tectônico, o netamorfismo anterior do
embasamento Me (ver ften ?.5) parece não ter ultrapassado as
condições de P e T da fácies anfibolito. Desta forna, torna-se
nais diflcil identificar a superposição do evento Ìl1r que atingiu
condições de P e T no rnfnino equivalentes à l{e. Entretanto,
granui.fticas associadas ao complexo
Mantiqueira, na área entre oLaria e L,ima Duarte, a nordeste da
Nummer (1991) descreve rochas

seção abordada.

As paragêneses M1 íniciararn seu crescimento durante D1,
índicadas pelo paralelismo à foliação 51, íncluindo os cristais
de sillirnanita fibrofftica e os veios leucosso¡náticos de origem
anatética, que se encontran defornados pelas dobras D2. As
condições de temperatura parece¡n ter-se ¡nantido durante parte da
defornação D2, o que propiciou a recristalização de diversos
rninerais, incluindo a siltinanita, que forna, com freqilência,
texturas do tipo rrarco poligonalrt nas charneiras de microdobras
D2 ( Fotornicrograf ia 7.I-41 . Nos gnaisses pellticos ou nos nlveis
nais ¡nicáceos dos diversos tipos gnafssicos do CDÀ, bem co¡no no
embasamento, a Íntensa recristalização durante D2 acaba gerando
una nova foliação 52, nuito penetrativa. A geração de veios
Ieucossornáti.cos, conternporânea à Defornação Principal, gera
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feições rnignatfticas estromáticas tanto nos gnaisses de origen
pelftíca como no biotita gnaisse bandado do cDÀ.
Às Fotonicrograf ias 7.I-1 e 7.I-2, da prancha 7.I, ilustram
as principais paragêneses rnetarnórficas da etapa M1 registradas no
granada gnaisse do cDA' nas zonas da cianita-siL lirnanita e da
sillirnanita (Anexo v). os padrões de incl"usão observados nesta
unidade litológica, apresentados nas f oto¡nicrograf ias da Prancha
7.II, são indicativos para seu cresci¡nento inter-D1D2 (inclusões
retas do s1) a sin-D2 (inclusões curvas do s).
A seguir, na tabela 7.1, serão apresentadas as diversas
paragêneses encontradas nas três zonas (II, III, e Iv), agrupadas
sequndo os principais grupos cornposicionais:
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Às condições de P e T do rnetanorfisno M1, neste dornfnio
tectônico, se asse¡nelharn às encontradas na zona do K-feldspato
(IV) clo DTÀND (Ànexo 5). ÀB paragênegeg detectadas nos diferentes
tipos litológlcos do conJunto supracrustal do cDA Bão idênticas
às sumarizadas para esta zona neta¡nórfica na Tabela 7 'r'
Entretanto, en dois aflorarnentos de metapelitos, situados
inediata¡nente abaixo da prineira escama tectônica com
ortogranulitos do cJF (Ànexo 5) ' observou-se a presença de
ortopiroxênio, en presènça de gfranada e biotita. Esta paragênese
indica que o metanorfismo l,!1 alcançou, Iocalmente, condições de
tenperatura da fácies granulito (Fotonicrografia 7.I-3).
A temperatura atingida pelo netanorfis¡no M1 J-evou à anatexia generalizada do conjunto supracruËta1 do cDA' neste domfnio
tectônico, originando a formação de batólitos granitóides tipo
./
rrS,, (gfranitóides [ 2- Rio lurvo), con inúmeroB enclaves de rochas
mais refratárias deste conjunto ( calcissi 1icáticas, rochas
rnanganesfferas (gonditos), anfibolitos, quartzitos, e silli¡nanita
gnaisses) . o contato destes corpos co¡n os rnetassedinrentos do cDA
é caracterizado por uma zona ¡nais nigrrnatftica, onde as rochas
grnalssicas perden sua estrutura bandada e são freqtientes
estruturas nebulfticas, sugerindo pequena nigração destes magmas
anatéticos. o granitóide Rio Turvo exibe a fotiação milonltica
s2r sem nenhun vestfgio de foliação pretérita, e foi posicionado
te¡nporalnente cono contenporåneo à deforrnação D2 (Anexo 4).
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Nas lascas tectônicas de rochas do enbasamento, representadas pelos granulitos do cJF, observa-se que o netamorfis¡no Ml tem
caráter retrógrado, causando a forrnação de paragêneses de ¡¡ais

baixa temperatura (Ànexo 5). Quanto naior a intensidade da
defornação D2 e do netamorfisrno Ml assocl-ado, ¡naiores são as
transformações retrógradas observadas nos litotipos do cJF. Desta
forma, onde a nilonitização foi nais Íntensa, praticamente foram
obliteradas as paragênèses anterioreg (Me deecrito adiante), e as
rochas granulfticas se transfornam en hornbLenda gnaisses, com
cl inopiroxênio
raras relfquias de ortopiroxênio e
( Fotomicrografias da Prancha 7.IV). Às seguintes transformações
retrógradas ( Fotonicrografias da Prancha 7.IrI) foran identificadas: ortopiroxênio con fraturas e bordos substitufdos por
hornblenda e biotita; cfÍnopiroxênio com bordos de hornblenda e
apatita, chegando, em alguns casos' a se formar tre¡nolita/
actinolita; pJ.agioclásios zonados com bordoÊ ¡nenos cálcicos;
hornblenda co¡n fraturas e bordos biotlticos.
Às paragêneses geradas por Ul (incluindo as retrógradas nos
ortogranulitos do embasanento), neste donfnio tectônico, são
materializadas na foliação ¡nilonftica s2. Nos J,itotipos do cDA,
alguns minerais, co¡no granadas, piroxênios e feldspatos,
conportan-se como porfiroclastos ( Fotomicrografias da Prancha
7.Iv) , que, apesar da intensa rnilonitização, não mostra¡î muitos
sinais de retrometanorf is¡no. Este fato parece indicar que a
ternperatura rnáxinra de M1 foi contemporânea ao pico da defornação
principal. Microestruturas representativas da foliação s1 são
pouco freqüentes, embora tenharn sido observados raros exernplos de
119

arcos poligonais en EíLlinanitas e biotitas nos netapel.itos

do

CDÀ.

raros aflora¡nentos do conjunto dos ortogranulitos do cJF'
Eituados na base do DTJF, observou-se o apareclrnento de cristais
de granada e hornblenda nos bordoE de cristaie de clinopiroxênio,
indicando que as condições de Pressão de carga atingidas na ètapa
M1 foram superiores às estabelecidas durante o pulso rneÈamorfico
En

do e¡nbasarnento (Ms), Fotomicrografia 7.III-4.
7.2.3- IIE'TÀI.IORFISI,IO II1 NO DOUTNIO TECTôNICO
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No Domfnio Tectônico Parafba sul' Êobreposto ao DTJF, o
netamorfismo tf1 atingiu condições de tenperatura da fácies
anfibolito superior, co¡n anatexia nos tipos litológicos de
composição adequada (Figura 7.1). Nos gnaisses pelfticos da
unidade são João e no biotita gnaisse da unidade Três Barras, do
conjunto supra-crustal do Grupo Parafba do sul' ainda são
encontradas raras relfquias de ¡nica branca primária, indicando
que a tenperatura máxima atingida neste domlnio tectônico não
ultrapassou os val,ores 640-650 oc ltenperatura das reações AB +
oR + Qz + H2o ---> ¡nelt de Tutt1e e BohÌen (1958) e/ou Merril et
al. (1970), in Barker (1990) i e ÀB + MS + Qz + H2O ---> melt +
ÀLzSio5, de storre & Karotke, L971, in Barker, 199o).. As
condições de pressão estimadas situarn-se entre 4,5 e 6'5 Kb, Õom
base na coexistência de sitli¡nanita e granada, e na ausência de
cianita e cordierita (Figuras 7.L e L4-L2, de winkler, 1979).
Do nesno rnodo gue o observado nos dornlnios tectônicos abordados anterior¡nente, as paragêneses M1 encontram-se na foliação
s1 ou s1+2. Nas supracrustais do Grupo Parafba do Sul, foranì
L20

silLimanitas
encontrados arcos poligonais ern biotitas
De outro lado, nos gnaÍsses
7 .v-2).
( Fotomicrograf ia
ortoderivados da sufte Intrusiva Quirino-Dorândia (srQD), com
raras exceções, não foram encontrados vestfgios de foliações
antêrj.ores à sz. Enbora não tenha¡n sido reaÌÍzadas análises
qufrnicas, estes granitóides poden representar a fusão parcial do
embasamento do cDÀ (Cornplexo }lantiqueira e Cornplexo Juiz de Fora)
dos do¡nfnios tectônicos sotoPostos ao DTPS ( [ r-magrmatisrno tipotrIrr, sin-D2). A anatexia do conJunto supracrustal do GPS, durante
M1, originou granitóides tipo -irstr, como o corpo serra da
concórdia (Anexos 1 ê 4), intrusivo nos ortognaisses (SQID) acina
descritos.

7.3-
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com base na anáIise do mapa ¡netamórfico (Ànexo 5), nos
perfis estruturais (Anexo 2) e nas paragêneses e reações
texturais (ften 7.2) apresentados neste trabalho, em conjunto corn
os dados reportados por Heilbron (1984, 1985 e 1987), Trourt et
at. (1986), Gonçalves (1986), Silva (1990), Nummer (199L) e Trour{
(L992), podem-se tecer as seguintes considerações relativas a Ml
a) o zoneamento netamórfico estabelecido ao final de M1 ê
inverso, no sentido de que as zonas de ¡naÍs alta temperatura
estão estruturalnente superpostas às de ¡nenor temperatura. As
isógradas metanórficas truncam o acanarnento sedi¡nentar (so)
paralelo à foliação (S1).
3
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b) o auge (ápice térnieo) do ¡netamorfisno l'tt foi alcançado após a
rnovimentaçao principal do e¡npurrão (Dz), que coloca o DTJF sobrè
o DTÀND. Neste caso, cono esperado, não foi oservado pulo
metamórfico significativo entre estes dois donfnios tectônicos.
c) Entretanto, o enpurrão basal do DTÀND ' com posicionamento
temporal tardi-D2 (Gonçalves, 1986 e Trouhl et aI., 1986), ocorreu
após o ápice de l¡11. Esta relação teÍrporaL resulta em pulo
meta¡nórfico do Donfnio Tectônico carrancas (DTc) para o Domfnio
Tectônico Andrelândl,a ÀIóctone (DTÀND) ' representado pela
repetição da lsógrada da sillinanita no DTÀND (vide Figura 7.2b1 .
o padrão gerado por esta repetição, col'ocando zonas de nenor
temperatura sobre às de mais alta T, irnplica na pretérita
inversão das isógradas metamórficas (Figura 7.2a) i
d) Na base do DTJF, observa-se rnais intensanente os efeitos da
superposição de ¡.11 sobre o rneta¡norfismo granulftico (Me)
registrado nas rochas ortoderivadas do complexo Juiz de Fora

(cJF). Esta superposição é retrógrada, coÍt nuitas reações de
hidratação lftem 7.2.2). A fonte dos fluidos necessários ao
processanento do retro¡neta¡norf is¡no pode ter sido o conjunto
supracrustal do cDA do dornfnio tectônico subjacente (DTÀND). Se
esta hipótese for correta, irnplica na rnigração de fluidos trpara
cimafr, transferidos do DTÀND para o DTJF (Figura 7.2a) ' o que
corroboraria as observações de ¡naior intensidade do
retronetamorfismo na base da deste últino domlnio tectônico.
e) Próxi¡no à base do DTJF, o rneta¡norfisno Ml atingiu localmente
ternperatura da fácies granulito (en. pressões noderadas a altas),
ìndicado pelo crescinento de ortopiroxênio nos netapelitos do
L22
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estas paragêneses só foran encontradas na base do
DTJF, próxJ,rno ao contato co¡n o DTÀND, parece ter havido
transferência de caLor rrpara baixo!' (Figura 7.za'l , do prirneiro
para o úItimo domfnio tectônico (modelo ferro de ençto¡nar ' caby et
(Anexo

5).

corno

al.,1983; Brunel

& Kienast, 1986i Pecherr 1989; Mohan

èt al',

1989, dentre outros).
f) os dados geoternobaronétricos obtidos por Troult (1992) mostram
güê, no fnicio do netanorfisrno M1, foran alcançadas condições

¡nais severas de pressão (iten 7.2.1), indicativas da fácies
granulito em pressões altas. Os retroecLoqitos descritos por este
autor para a região ao sul de Andrelândia, e a ocorrência de
Pouso ÀIegre apresentada por Choudhuri et aI. (L978, corroborarn
una fase inicial de alta P Para Ml.
O nodelo de transferência de calor de rrnappesÚ quentes
(nodelo ferro de engonar) parece ser o mais adequado para
explicar o zoneamento inverso de Ml e as observaçöes lÍstadas
aci¡na. Este rnodelo, caracterfstico para anbientes colisionais
(obtido con subducção À ou B) , estaria de acordo com o padrão
estrutural apresentado no iten anterior' o rnodelo proposto neste
trabalho é esguernatizado na Figura 7.2 e já foi en parte
visualisado por Heilbron (1990). Diversos exemplos de padrões
metamórficos inversos, conuns nestes anbientes colisionais, têm
sido reportados na literatura: Barnicoat & Treloar (1989) para os
Hirnalaias; Andreasson & Lagerblad (1980) e Hossack & cooper
(1986) nos catedonides Escandinavosi e Duebendorfer (1988) em
wyorning (EUA).
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como proposto por Sinões et aI. (1988) ' para a Nappe
Àraxá-canastra, na extre¡nidade sul da Faixa Brasflía, não se pode

lal

possibilidade de que a inversão das zonas
meta¡nórficas na área de estudo tenha sido alcançada a partir de
cisalha¡nento simples subparalelo ao acananento sedi¡nentar (Mohan
et al, 1989), no inlcio da etapa netanórfica M1. Estes autores,
para explicar o padrão metanórfico da região do Darj eel ing-s ikkim
(Hirnalaias), ad¡nitem a cornbinação de cisalhamento sinples, que
causaria a deformação das isógradas pré-existentes, seguida por
transferência de calor de esca¡nas aquecidas para escamas frias
subjacentes. À cornbinação deste ¡nodelo de duas etapas parece ser
descartar

a

o mais adeguado para a área aqui enfocada.
conparando-se o padrão do zoneamènto M1 con as rnodelagens

térnicos, discutidas por shi & wang
(1989), verifica-se gue a taxa de ¡novi¡nentação dos empurrões da
deformação princÍpa1 (D1+D2) deve ter sido alta (da orden de
locrn/ano, na modelage¡n dos autores), para propiciar a preservação
da inversão netanórfica conternporânea ao espessa¡nento crustal'
nu¡néricas sobre perfis

Ainda Eegundo 06 autores, velocidades nenores de novinentação (da
ordem de 2 cn/ano) Ievariam ao relaxa¡nento térmico, por

condutividade, o que destruiria os sinals de inversão.
AIém da alta velocÍdade de movimentação dos empurrões,
pode-se postular a hipótese de alta taxa de exunação conco¡nitante
à etapa colj.sl-ona1, tal coÍlo sugerido por inúmeros autores
(Draper & Bone, 1979; Kienast & Raquin, ]-982ì Thonpgon & England'
1984) para preservação de paragêneses precoces de aLta P e da

própria

zonação ¡netanórfica inversa. os
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vestfgios

desta

paragêneses, reportados por Trourt (1992) para o DTAND ' e por
Silva (1990) para a subzona lfa do Anexo 5, na região aqui
considerada, corroboram esta hipótesè.
Às considerações acirna obtidas serão integradas com os dados
estruturais, geoqufrnicos e geocronológicos, no capftulo 10 deste

trabalho, visando a elaboração e discussão de un
geotectônico para o segmento da Faixa Ribeira abordado.
7.
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Nos dornfnios tectônicos DTÀND e DTJF foi registrada a
ocorrência de porfiroblastos azuis de cordierita, com granada e
silli¡nanita, sonente em leucosso¡naE do si I limanita-granada gnaisse do CDA (Anexo 5). Exernplos de leucossonas portadores de
cordierita foran reportados no Begmento nordeste da Provfncia
Grènville (Proterozóico Médio, canadá), PoE Perreault &
Martignole (1988), e na Faixa Ribeira no estado do Espfrito Santo
por diversos autores.
o aparecirdento da cordierLta associa-se, ternporalmente, à
recristallzação de diversos ninerais gerados durante Ml
(sílJ-irnanita, biotita, K-feldspato e quartzo) no nesossoma e
paleossona dos netapelitos do cDA. Tais relações caracterizam a
etapa metamórfica deno¡ninada M2r con caracterfsticas de pressão
utili¡nais baixa do que M1. Perrault & Martignole (op. cit.),
zando o par çtranada-cordLerita, estinara¡n ae condições de metamorfiEmo entre 600-700 oc (atingindo local¡nènte 9oo oc) e 4oo570 MPa, para os leucossomas supracitados da Provfncia Grenville.
L26

As seguintes relações de campo e microtectônicas indicam que
a etapa M2 foi alcançada no intervalo de de tempo entre DZ-Dg a
sin-D3: a) os leucossomas com cordierita são paralelos aos planos

axiais de dobras D3; b) fornação de arcos poligonais (biotitas e
sillimanitas) e agregados poligonais (quartzo) nas charneiras de
dobras D2 i c) sinais de recristalização estática de ¡ninerais que
definem a foliação milonftica 52 no DTJF.
A geração dos granitóides $: e {+ (inter Dz-D¡ a sin D3,
vide Anexo 4) parece estar associada a este perfodo Mr. Na seção
abordada em detalhe ocorrem: no DTAND, os corpos Serra do Lagarto
(granito porfiróide, 3) e Liberdade (Ieucogranito, Junho et aI.

1989); e no DTJF o corpo Serra do Ipiranga (leucogranito, 4').
As escassas datações geocronológicas disponfveis para este
setor não permiten, até o momento, a caracterização do intervalo

de tempo entre M1 e t{Z (Capftulo 8). Neste caso, duas
possibilidades podern ser levantadas: a) VIZ representa um novo
pulso metamórfico superimposto a ü1 (Heilbron 1989); ou b) VIz representa a etapa de descompressão (ITD de Harley, 1989) do
Estas relações texturais, em conjunto com
metamorfismo Ml.
outras transfornações retrometamórficas observadas (granadas com
bordos de biotita, biotitas cloritizadas, saussuritização e
sericitizaçã.o de feldspatos, hornblenda com bordos de tremolita/actinolita) foram interpretadas como resultantes da diminuição gradual de temperatura (caninho de volta) após o auge térmico atingido em M2, o que parece apontar para a hipótese b acima
mencionada. Entretanto, é possivel que o infcio do momento ylz
possa representar um aumento de temperatura (com pressão de carga
127

constante) devido ao relaxamento das isoter¡nas após a etapa

Ml

(Figura 7.3 ) .
DrSCUSSÃO DE l.fODEr,Oa PÀRA O IÍEÎAüORATSUO
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regime de pressão
nais baixo (Fiqura 7.2) que o observado no rnetamorfismo M1,
podem-se tecer as seguintes considerações:
- Dois tipos de ambientes tectônicos podem estar associados a
eventos netamórficos co¡n este tipo de gradiente3 1) En diversos
exemp).os de faixas nóveis (Shi & Vflang, 1989; Loosveld, 1989a, br.
L,oosveld e Etheridge, 1990), o espessanento e intensa refusão
crustal atingidos ao final da etapa colísicional resulta ern
gradientes netamórficos de alta T / baixa P; 2) Outros autores,
cono por exenplo Wickhan & Oxburgh, (1985), Sandiford & Pohrell
(1986) e Miyashiro (1961), aventan a possibilidade deste tipo de
gradiente ¡netamórfico estar asaociado a anbientes extensionais.
No caso de M2r na seção abordada, a associação con a defornação
conpressiva D3 e con. abundante nagnatiE¡mo dos tipos I e S
favorece a prirdeíra hip6tese;
- Enbora pareça clara a relação do metanorfismo M2 à etapa póscolisional, diversos rnodeloÉ da Iiteratura (ou a conbÍnação
destes) poderiarn explicar as altas ternperaturas obtidas nestes
anbientes: wells (1980) advoga a acreção nagnática como fonte do
calor; Loosveld & Etheridge (1990) e Loosveld (1989b) adrnitem que
o espessanento cruEtal deve ser aconpanhado por adelgaçamento
convectivo do manto litosférico, nais denso, para explicar este
Corn relação à etapa metamórfica
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gradiente; ènquanto Thompson (1989) propõe o prévio adelgaçamento
crustal (concomitante a aberturas de bacias sedirnentares) e
posterior duplicação na etapa convergente para explicar o
gradiente ¡neta¡nórfico da provfncia argueana slave, canadá. A
cornbinação dos dois úIti¡nos modeLos fornece nelhor analogia com a
área estudada;

- os granitóides tipo- I, resultantes do retrabaLhamento crustal
da etapa M2 podem ser representados pelo extensivo nagnatisno
inter D2-D3 a sin-D3 (Machado & Demange, L991), observado em todo
segmento central da Faixa Ribeira. Na seção abordada, não são tão
abundantes, ocorrendo oet corpos serra clo Lagarto f f¡l . serra do
Ipiranga ( l¿), cuja caracterização geoqufmica é apresentada no
capftulo 9;
- o ponto rnais proble¡nático da evolução de Ml para M2 refere-se
ao intervalo de tempo entre estas etapas ¡netanórficas. De uln
Iado, se u2 for interpretado como a etapa metamórfica tardi a pós
colisional 1póe-[r1), implicaria en pequeno intervalo de tenpo
entre estas etapas. Entretanto, os dados disponfveis na
titeratura atribue¡n dois eventos terno-tectônicos para Ml e M2r
respectivamente com idadeE uruaçuanas e brasilianas (na região
de são João del Rei e Andrelândia, dados de Heilbron et al.
(1989) t e na região de ftapira, a partir dos dados de Vasconcelos
(1988), TaEsj.nari & campos Neto (1989) ' campo6 Neto et âI(1990), Ca¡npos Neto (L9921 . Somente a obtenção de dados
geocronológicos ¡nais retentivos (idades U/Pb e Pb/Pb) permitirá o
esclareci¡nento desta questão;
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- Diversas reações retrógradas (ite¡n 7.4.1) monitoran o caminho P
x T nde voltatr da etapa Mz' Estas reações sãor via de regra'
incompletas, e¡n função da falta de votáteis (já liberados na
etapa progressiva) e da baixa velocídadê deste tipo de reações
(Winkter, L977 i Yardley, 1989; e Best, 1982) . Esta etapa é
tentativanente correlacionada ao netamorfisno M2 dos donfnios
DTPA,DTA e DTAND ( segnnento Norte) descrito por Paciullo (1980),
Heilbron (1984) e Trour,, et al (1986) | e tenpora I¡nente
interpretado como tardi D3.
7,3- r,ÍETÀr,rORFr8r,rO DO E!,IBâSA!,!ENÎO Ue (PRÉ-Dl) UODET,OS PâRå 8UÀ
FoRr4çÀo

o metamorfisno M", anterior a lfl e à Deformação Principal
D1+D2r é registrado no conjunto do ernbasamento das rochas
netassedi¡nentares do cDA: Cornplexo Mantiqueira (cM) e Conplexo
Juiz de Fora (cJF). Esta etapa ¡netanórfica é nelhor representada
noer litotipos do c,f F ' onde l,!" atinglu condições nais altas de
tenperatura (fácíes granulito) e, portanto, !!1 não conseguiu
letatnente estas paragêneses.
À tabela 7.2 apresenta, de forrna esquenática, as principais

mascarar

comp

paragêneses forrnadas durante lfe, nos distintos tipos

litológicos

do emba6atlento.

Na seção abordada' especialnente onde os efeitos da
superposição por l,t1 são menos intensos, forarn observadas as
seguintes retações texturais do ¡netamorfisrno M":
a)nanchas rrverdesrr, irregulares, con ortopiroxênio, ernbutidas nos
gnaisses do cornplexo Mantiqueira, na fácies anfibolitoi

131

b) faixas restritas de rochas granullticas, e¡nbutidas nos
gnaisses Mantiqueira;
c) manchas I'descoÌoridas'r , com ¡ninerais hidratados' no conjunto
dos ortogranulitos do coriplexo Julz de Fora.i
d)ometarnorfis¡nogranulÍticoéposterioràcornplexaevoluçãodo
conplexo Juiz de Fora, que inclui anatexia e injeção de rochas
básicas e féIsicas. As texturas granoblásticas observadas nas
menos
paragêneses M", indica¡n metanorfismo (ou pelos
recrista I i zação ) en condições estáticas de deformação (FotÔnicrografias 7.III-1, 2 e 3).

posi;ão granftica
PL+QZ+BIO+/-KF
Lott"ittiða
Enclaves e bandas con HBIJ+BIo+oP+PL+QZ+
+/-cPx
cornposição básica.
Rochas

+/-BIo
PL+QZ+oPX+/-KF
oPx+cPX+PL+Q Z+OP+
HBL ( Pr imár ia )
oPX+PIJ+QZ+G1+/ -BIO

cPx+oPx+HBL+OP+/
BIO

ultranáficas

-

Tabela 7.2- PAtagèneses !Ie.

As paragêneses e relações texturais de M", apresentadas
aclnarsãoEenelhantesàsdescritaspordiversosautorespara
terrenos de alto grau metanórfico (HGT) do Proterozóico Inferior
- Àrqueano em diversos continentes (Garde' 1990; Friend, 1989;
Hânsen et al . , ]g84 ,' .tanardhan et al' , Lg82; Gregor & Friend'
:-gAzi Harley, 1989; Friend et âI', 1988) ' As datações
geocronológicas disponfveis para o cJF (vide ftens 8'2 e 8'3 do
capftulo seguinte) indl'ca¡r idades transamazônicas ' Estas idades
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vem sendo interpretadas como a época do metamorfisno
granulftico, inpresso ern protóIitos do Proterozóico Inferior e,
provavelmente e¡n litotipos nais antigos (arqueanos) '
(1980' 1981) apresèntou resultadoE geotermooliveira
bäro¡nétricos, baseados no cálcuLo dos coeficientes de
distribuição dos piroxênios, para o cornplexo Juiz de Fora, nos
arredores da cidade honônima. os dados obtidos por este autor
indicam condições de tenperatura entre s88-812 oc (calibração de
wood & Bano, Lg73, fn: otiveira op. cit. ) e 950-826 oc
e pressões
(calibração de wells' L9't7 | T'n. oliveira op.cit')'
entre 6-7 Kb. os dados nu¡néricos deste autor são conpatfveis com
as paragêneses encontradas no ciIF (oPx + PLf oPX + cPx + PL' cPx
+ oP + HBL), na seção abordada.
A partir da década de 80, intens ificaran-se os estudos sobre
modelos forrnadores de rochas granulfticas. Este fato decorre do

entenditnento de que estas rochas guardan fntirna relação con os
processos petrológicos da crosta inferior, e, e¡n (rltina análise,
co¡n os mecanismos de acreção e/ou retrabalhanento crustal.
Diversos trabalho6 de sfntese foram aPre6entados, como Harley
(1989), Nentton (Lggzl , alén de um núnero especial do periódico
Journal of lleta¡îorphic Geology (1991), editado e comentado por

Hènsen & vernon (1991). Vários nodelos petrogenéticos e
respectivos arnbientes tectônicos são invocados para a formação de
rochas granulfticas. Àlguns desteg ¡lodelos forarn sintetizados no
Apêndice deste trabalho.

No caso do cJF' na seção abordada, as relações texturais
indicarn origem ¡neta¡nórf ica, provavelnente associada a fases
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fluidas ricas e¡n Co2 (enbora não tenham sido efetuados estudos de
incLusões fluidas), caracterizando o anbiente da crosta inferior.
o estudo litogeoqufnico dos protóIitos (comentado no capftuLo 9)
é sugestivo para anbientação de arcos nagrmáticos. co¡no as
determinações geocronólogicas são ainda pouco nu¡nerosas, são
aventadas duas possibilídades para a fornação dos granulitos em
questão:

a) Os litotipos do CJF representarÍan a raiz de urn arco ¡nagmático
transanazônico, subrnetido ao meta¡norfis¡no granuJ-ftico (ern regime
de aLta T) irnediatarnente após sua fornação, ta1 cono visuaLizado
por Windl,ey (1977) , Neuton et aI. (1980), Dehrey & Bird (1973) ,
dentre outros.
b) O netamorfis¡no granulftico dos litotipos do CJF, com ídades do
Proterozóico fnferior/Àrgueano, teria sido fornado durante longo
perfodo de residência na crosta inferior e/ou na base da crosta
superior, corn temperaturas elevadas e emanações de CO2 mantéIíco
(nodelo HOT SPOT de Newton et aI., 1980 e Newton, 1981). Uma
variação deste ¡nodelo, na visão não atualfstca da tectônica de
placas, adnite procêssos de rrunderplatingTtr cono geradores de
calor e f l-uidos necessários ao netanorfisno granulftico (WeIIs,
1980). Se o rrunderplatingrr foi instalado na crosta ou interfácie
crosta-manto litosférico no mo¡nento da abertura do rifte
Lenheiro/Tiradentes (Ribeiro et â1., 1990) ou das bacias
intracratônicas carandaf e Andrelândia, exíste a possibilidade de
o metarnorfisrno granulftico ter ocorrido em a¡nbiente extensj.onal,
cono levantado recentemente por alguns autores (Wickhan &
Oxburgh, 1985 e Sandiford & Powell, 1986).
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TEXTT'RÀS METÀI.TóRFICAS ÐE I.{1 NOS METASSEDII,ÍENTOS
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Fotomicrografia 7.1.1- Paragenese tfpica do granada gnaisse na zona da
sillimanita, DTÀND: MS+SIL+BIO+PLAG+QZ (pol-s. cruzados) .

Fotomicrografia 7.L.2- Paragênese tfpica do granada gnaj.sse na
transição para a zona do KF, DTÀND: SIL+KF+BIO+PLAG+QZ com restos de
¡nuscovita prinária (pols. cruzados).
Fotonicrografia 7.L.3- Presença de oPX no granada gnaisse do CDA,
sotoposto à escama tectônica com ortogranulitos do CJF, na base do
DTJF (pols. cruzados).
Fotomicrografia 7.L.4- Àrcos poligonaís de sillinanita e biotita,
observados no granada gnaisse, indicando recristalização estática nas
charneiras das crenulações D2 (pots. cruzados).
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PADRõES DE INCLUSõES EXt{ PORFIROBLASTOS DE GRÀNADA
DO CDÀ, NO DOMÍNIO TECTôNICO DTÀND

NOS

UETASSEDIUENTOS

Fotonicrografia 7.2.f- cranada co¡a inclusões retas do S.r indicando
crescinento intercinenático D1-D2 ou cedo-D2. Opacos,quarËzo, biotita
e plagioclásio define¡¡ o Si (þroiavelnente õ 51) , con menor tamanho
dos grãos se comparado à xistosidade externa 1s") do porfiroblasto
(pols. paralelos).
Fotomicrografia 7.2.2- Granada com inclusões em rrzrr do 51 ou Sr,
indicando crescirnento sincine¡nático en relação a Dr, tanto nô caso ãe
giro sin-D.>, como no caso de inclusão de dõbras abertas D..
SiIli¡nanitai biotita, plagioclásio, opacos e quartzo definem o Éi
(pols. cruzados).
Fotomicrografia 7.2.3- Porfiroblasto de granada com inclusões em tt ztt
do 52. .Silli¡nanita e biotita definern o Si (pols. cruzados).
Fotonicrografia 7.2.4- Próxino à borda direita do porfiroblasto
anterior observa-se que a xistosidade externa (se) está crenulada pela
defonnação D3 (pols. cruzados).
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PRÀNCHA 7.3
SUPERPOSIçÃO PARCTAL DE Ml SOBRE AS PÀRÀGÊNESES INDTCÀTTVAS PARÀ
FÀCIES GRANULTTO DE ÀLTÀ T IMPRESSÀS NO COMPLEXO JUIZ DE FORÀ DURÀNTE
O METÀMORFTSuo l.fe

Fotonicrografia 7.3.1-

Porfirobl-asto

de biotita e anfibóIio (pols. paraleLos).

de opx com bordos retrógrados

Fotornicrografia 7.3.2- porfiroblastos de OpX e cpx con bordos

hornblenda (pols. paralelos).

de

Fotornicrografia 7.3.3- Porfirobl,astos de opx com fraturas e bordos
substituidos por biotita (pols. paralelos).
Fotonicrografia 7.3.4- Porfiroblastos de CpX com bordos de granada e
hornblenda. A presença de granada indica que as condições de pressão
durante tfl foran mais severas do que durante M" (pols. paraleÌoê).
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PRÀNCHÀ 7.4- À intensa superposição de Mi no cJF, especialmenÈe
próxiÍ¡o aos principais contatos tectônicosl oblitera as Lexturas e

paragêneses do metamorfis¡no do embasamento Me.

Fotomicrografia 7.4.f- Porfiroclasto de CpX com bordos ê fraturas
substitufdos por BIO e HBL, no protonilonito derivado de granulito
básico (pols. cruzados).
Fomicrografia 7.4.2- Milonito derivado de granulito félsico, com
porfiroclasto
de plagioclásio e fitas de quartzo na matriz
recristalizada (pols. cruzados)
Fotomicrografia 7.4.3- Porfirocl.astos de Hornblenda e plagioclásio
antipertltico em ¡nilonito derivado de granulito endeiblÈico. os
efeitos do retrometamorfis¡¡o M1 são intensos, deixando relfquias de
piroxênio da paragênese ¡nais añtiga. Observa-se bandas de dãforrnação
do. porfiroclasto de plagioclásio e franja de recristalização tipo
nsigman associada ao porfiroclasto de hornblenda. A matriz ãxibe ós
efeitos da recrrista J.i zação dinânica que resulta em progressiva
dininuição no tarnanho dos grãos (poLs. cruzados).
Fotornicrografia 7.4.4- Ðetalhe do porfiroclasto de plagioclási-o enr
ultramilonito
derivado de granulito enderbftico. Neste caso a
progressão da defornação D2 associada a Ì11 praticanente obliteram as
paragêneses do pulso lle, restando raras rellquias de opx (pols.
paralelos

).
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Fotonicrografia 7.5.L- Monazita zonada, hornblenda e biotita

no

hornblenda granitóide da SIQD (pols. paratelos).

Fotomicrografia 7.5.2- Biotitas obrfqgas interpretadas como vestfgios
de. _nicrodobTas,D2 no encrave de bioaita gnaisie do cps, observado na
unidade do biotitã hornbLênda granitóide da SIQD (pols. paralelos).

Fotonicrografia 7.5.3- Transfornação retrógrada de hornblenda para
biotita, clorita e carbonato, deteètada no ñornblenda granitóide da
SIQD (pols. cruzados).
Fotonicrografia 7.5.4- Transformação retrógrada de hornblenda para
epidoto (pistacita), clorita e biotita, observada no ¡iotita
hornblenda granitóide da SIOD (pols. paralelos).
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QI'ESTÃO DO uO¡¡O X POLICICICIJTAIIO DO8 CONatt ltTo8
SUPRÀCRI'8TÀI8
OBaTETTVOA

DA TAORDAGEL

Neste capftulo serão abordadas questões relativas à idade
das várias unidades litológicas constituintes da seção
geotransversal enfocada, bem cono sobre os Eventos Termotectônicos (ETT) que afetaran estes conjuntos. Iniciahnente, será
apresentada una revisão dos dados geocronológicos disponfveis, e
dos esquemas de cicLos ou orogêneses elaborados a partir destes
dados

.

Novos dados geocronológicos para as rochas granulfticas do
Complexo Juiz de Fora, obtidos pelo autor, serão tanbém
apresentados, objetivando a contribuir para o esclarecimento dos
eventoÊ termo-tectõnicos registrados no conplêxo Juiz de Fora,
ernbasanento das rochas supracrustais do cDA e cPs.
Finalmente, este conjunto de deterninações geocronógicas
será reavaliado, e¡n função doa dadoe geológicos e da relação
neta¡norfismo x defornação obtidas neste trabalho, já apresentadas
em detalhe nos capftulos antêriores. Eata discussão objetiva
contribuir para o esclarecinento de um dos temas rnais polênicos
apresentados no item 3.3, e que vetn sendo debatl-do sucessivamente
por diversos autores que eEtuda¡n as faixas ¡nóveis que bordejam o
cráton do são Francisco (Hellbron et 41. I L99oi Ribeiro et aI.,
1990, Canpos Neto, L992, no caso especffico da área de ocorrência
do crupo Andrelândla; sinões & Valeriano, 1990, para a
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extrenidade sul da Faixa Brasflia; Uhlein et aI. ' I99o I para a
Faixa Àraçuaf): a questão do mono x policiclismo destas faixas
nóveis

.

a.2- REV¡AÃO DOS DÀDO8 OEOCBONOT,óGrCO8 PâRl I rArxA RrEErRÀ' l¡À
poiçÃo cÈ¡rno-u¡n¡Drot{ÀrJ Do EolADo Do Rro DE atÀNErRo E ÁREAo
VI Z Iì¡EÀ8

determinações geocronológicas para as faixas de
dobranento Ribeira e AIto Rio Grande .são ainda pouco numerosas e

As

distribufdas de for¡na heterogênea neste setor.
As prirneiras análises radiométricas data¡n do final da década
de 60, tratando-se de duas idades K/Ar e¡n muscovitas obtidas em
pegrmatitos da área de São afoåo del Rei por Dirac & Ebert (L967r,
co¡î valores aparentes de 511 e 483 !la.
De1hal et aI. (1969) realizara¡n determinações K/Àr' Rb/sr e
tJ/Pb em gnaisses rnigrnatfticoe e granitóides do sudeste
brasilelro, evidenciando a ocorrência de dois importantes eventos
acham-se

datados em: 2ooo Ma, que corresponderia ao netanorfis¡Tlo catazonal
dos gnaisses Parafba do su1 e dos granulitos do complexo Juiz de

Fora; e 620 !1â, interpretado co¡no a época de formação dos
gnaieses granitóides da serra doe órgãos.
os trabalhos de cordani (1968), cordani et aI. (1969) e
Alneida (1967) possibilitaran a co¡npreeneão do quadro tectônico
deste segmento, com o cráton do são Francisco (delinitado con
idades K/Ar), bordej ado a sul e sudeste por faixas móveis de
idade Brasiliana.

Delhal et aI. (1969) e Cordani êt aI. (1973) propuseram a
existência de três eventos orogenéticos précanrbrianos que
atingirarn o sudeste brasileiro, baÊeados em determinações Rb/sr'
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K/Àr e U/Pb: a) o evento mais antigo (2800 l'la) registrado pelo
gnaisse Mantiquiera; b) o meta¡norfisrno catazonal dos Grupos
Parafba e Juiz de Fora' datado entre 2070-1983 Ma (Evento
Transa¡nazônico) ; e c) o evento rnais joven co¡n idades entre 620 e
54o lla, responsável pela extensa granitização (Evento
Brasitiano) . Rêpresentando aLnda este últi¡no evento forarn obtidas
idades de 500-470 Ma e 45o Ma' em granitos e pegrmatitos tardi a
pós-tectônicos, respectiva¡nente.
Cordani e Teixeira (in Fonseca et al' I 1979!. acrescentam ao
panorama geocronotógico anteriornente descrito isócronas Rb/sr
arqueanas (3280 e 3OOO lila ) obtidas nas regiões de Juiz de Fora e
Barbacena. Nestas isócronas, alguns pontos analftlcos situaran-se
no alinhamento de 2ooo lila que, em conjunto con algurnas idades
KlAtt confirman a superposição do Evento Transa¡nazônico naquela
região

.

(1980) retrabalhou os dados radiornétricos
apregentadoE por cordani et aI. (19?3) enì conjunto com novas
deterrninações, obtendo uma isócrona Rb/sr de referência de 1983
Ma para os granulitos do conplexo Juiz de Fora. Adrnite,
entretanto, que e6ta idade pode representar o rejuvenesci¡nento de
rochas mais antl-gas, arqueanas. ApreEenta ainda uma idade
j.socrônica Rb/sr de 566 l,ta para o nesmo conjunto, interpretada
cono o retrabatha¡nento das rochas granulfticas durante o cj'clo
oliveira

Erasiliano.
Machado Filho et

(1983) elaboraram aE seguintes
considerações de cunho geocronológico para o do¡nfnio da folha Rio
de ilaneiro, na escala de 1:1.OOO.OOO: a) o Grupo Andrelândia foi
a1

.

r42

atribuldo ao Proterozóico Inferiorf con base en correlações
estratigráficas co¡n o Grupo Itapira; b) o conplexo Parafba do sul
foi posicionado no Transanazônico (idade nfnina) ' coÍl rejuvenescimento Brasitiano; c) as supracrustais inseridas no cornplexo
Paralba do sul (Italva, Xistos santana do Deserto) foran
posicionadas no Protèrozóico Médio (1'8-1,0 Ga); d) concluem que
o gnaisse Piedade sofreu um intenso tectonisno no Evento
Transanazônico, ernbora possa apresentar idades de forrnação ¡nais
antigas; e e) para o complexo ,ruÍz de Fora obtivera¡n idades

isocrônicas Rb/Sr de 2650 e 2259 yla.
Tassinari & ca¡npos Nêto (1988) apresentan o padrão
geocronológico para a porção leste do Estado de são Paulo,
cornpartlmentada en cinco do¡nfnios tectônicos: Faixa Àlto Rio
Grande, Nappe Socorro-Guaxupé, Do¡nfnios São Roque, Enbú e Cos-

teiro. Para o do¡nfnio da Faixá Atto Rio Grande apresentatn idades
de 2,9 e 2r2-Lrg Ga interpretadas cono eventos maiores
fornadores de rochas no embasa¡oento do Grupo Itapira, que
representaria una seqüência netavulcanossedí¡nentar corn idades en
torno de 1r4. Ga. obtiverarn, alnda, idades do Proterozóico
superior, interpretadas co¡no associadas à refusão de ¡nateriais
pretéritos à da geração de corpos granitóides (Morungaba). Na
Nappe socorro-Guaxupé obtiveram dois importantes eventos
fornadores de rochas datados en 1r4 e 0'8 Ga. Neste segmento, os
granitóides distribue¡n-se no tempo entre 1000 e 58o Ma,
concentrando-ee èm três intervalos (1000' 800-750 e 600-57o Ma).
o Domfnio são Roque apresenta idades de formação Para rochas
vulcânicas félsicaE erû 1,8 Ga, alérû de dois eventos rneta¡nórficos
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registrados ern 1,4 Ga e 8OO-7OO Ma' e por plutonismo granftico
entre 7oo-55o l,ta. No Domfnio Enbú, reporta¡n idades desde 2,5 Gâ,
co¡n un evento ¡netarnórf ico ern 1,4 Ga ¡nigrnatização no Proterozóico
'
granlticas entre 700-600
geração
de
rochas
superior (750 Ma), e
Ma. Finalnente, para o Domfnio Costeiro, apresentan idades
isocrônicas exclusiva¡nente do Proterozóico superior (650 Ma) que,
em conjunto com as altas razões iniciais sr87/sr86, sugerem una
etapa de refusão crustal. Ainda neste dornlnio tectônico, os
granitos pós-tect6nicos, incluindo os tipos charnoquitóides,
forneceram idades de 55o Ma.
Heilbron et aI. (1989) divulgaram un conjunto de dados

geocronólogicos para os grupos são João del Rei e Àndrelândia, e
seu embasamento na porção sudeste do Estado de Minas Geral-s' os

resultados radiornétricos obtidos (idades K/Ar e Rb/Sr' e idades
rnodelo sn/Nd ), interpretados èn conjunto com evolução tectonometa¡nórfica da área, pernitiu aos autores a elaboração do
extensivo nagrnatisno
seguinte esquema evolutivo: a)
granodiorftico, com idades isocrônicas entre 2'2-1 'g Ga, atingiu
o embasamento dos Grupos são João del Rei e Andrelândia,
constitufdo por terrenos granito-greenstone (terrenos de baixo
grau), e por gnaisses tonalfticos, rnigmatitos e granulitôs
(terrenos de alto grau), forrnados no Arqueano' com importante
retrabalhamento no Proterozóico Inferior. As razöes iniciais
g¡877g¡86 relativarnente altas sugerem processoÉt de refusão
crustal parã a geração destes magimac granodiorfticos; b) as
seqtlências rnetassedirnentares nesoproterozíicas (Ciclos Deposicionais Lenheiro, Tiradentes, carandaf e Andrelândia) sofreram um
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inportante evento terrno-tectônico ao final do Proterozóico Médio
(1,3 0,9 Ga), registrado em idades isocrônicas Rb/Sr, idades de
resfriamento en. anfibólio (idades K/Ar); c) as idades sn/Nd
¡nodelo obtidas em rochas básicas intrusivas no cDA, com valores
de 1,3-1,o Ga corroboran con a idade de sedimentação
mesoproterozóica para as sequências supracrustais acima citadas;
e d) idades isocrônicas entre 860 e 600 Ma parece¡n indicar a
abertura parcial e/ou total do sistena isotópico deste conjunto,
causada por un segundo evento terno-tectônico ao f inal- do
Proterozóico superior (Evento Brasitiano) ' relacionado à geração
de granj.tos tardi-tectônicos e pegmatitos con idades Rb/Sr
convencionais entre 670-640 l¡la '
Canpos Nèto (1992) e Ca¡îpos Neto & Figueiredo (1992) definen

a orogênese Rio Doce, cornpreendida no intervalo de tenpo entre
600 e 49o lifa. Estes autores, nuna proposta diferente dos esquemas
anterior¡nente visualizados, separarn as atividades nagrnáticas e
defor¡nacionaiE ligadas a esta etapa colisionaÌ, da etapa
orogênica anterior (orogênese Brasitiana) . A orogenese Rio Doce
seria responsável pela forrnação de una nicroplaca a leste dos
terrenos do Dornfnio Julz de Fora, e por sua posterior
colüo un terreno suspeito, aos do¡nfnios tectônicos
amalgarnação
'
previamente configurados. o magnatlgrno calcioalcalino resultante
desta cotisão fol registrado nos dordfnioe tectônicoE Juiz de Fora
e Parafba do sulr corn ba6e na datações geocronológicas de Siga
Jr. (1986), Siga Jr. et aI. (1982) e sollner et al. (1987' 1989),
con idades entre 600-580 Ma. A instalação da NaPpe de E¡npurrão
socorro - Guaxupé lften 3.3) foi atribufda a esta etapa
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orogênica. o plutonismo do Tipo-À (co¡n idades entre o canbroordoviéiano e o ordovicíano superior), registrado nos do¡nfnios
Paralba do sul e costeiro' representaria a evolução para un
estágio tracional.

8.3JI'IZ

NOVOS DÀDO8 GEOCRONOT,óGrCO8
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CO¡'IPI.EXO

Visando a acrescentar novos dados ao panorama geocronológico
do conjunto dos ortogranulitos do complexo Juiz de Fora, foram
realizadas 11 deterninações Rb/sr en dois afloranentos da escana

tectônica inferior (RPM-193 e cJE-44), Éituadog entre a6 cidades
de conservatória e Santa Isabel do Rio Preto, representados,
respectivamente, pelos nú¡neros 1193 e 844 no napa geológico
(Ànexo I). Às anáIiseE Rb/sr foran efetuadas no centro de
Pesquisas Geocronológicas do Instituto de Geociências da usP
(CPGèo). os teores de Rubfdio e Estrôncío foram obtidos por
fluorescência de raios-x (Philipe). Nas anostrae con teores
baixos de Rb e/ou Sr, foi necessária a reaLização de diluição
isotópica. AE do6agen6 ieotópicas fora¡n obtidas em espectrô¡netro
de massa de fonte sóIida (vG-354). Para a construção dos
diagra¡nas ísocrônÍcos, seguiu-se o nétodo dos mfninos guadrados
de WiltiaÍrson (1968), e no cálcuto das idades foi utilizado o
valor de rr42 x 10-11 "nos-l para a constante de decaimento do
Rb87. os resultados analfticos obtidos são apresentados na
abaixo, na Tabela 8.1.
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n de

Sr

campo

p¡8679¡86 erro

t.87¡sr86 erro

o,2500 o,'743950 0,0OOo8O
0,0250 0 | 736500 0,000160
cJE-44-2
'3639
7
0,0075 o,742490 0,000060
O
,447
cJE-44-3
0, 0210 o,742490 0,00006o
0,7420
cJE-44-3*
0,0850 o,79357O 0,00OO9o
3, 0215
cJE-44-4
0,0o21 o,752tro 0, OOOO9 0
0,1181
cJB-44-68
0,0710 o,7a569O 0, OOO 110
2,5r9o
cJE-44-8
o t0260 o t73257O 0,000070
0,9280
RPM-193C
o,0520 o t73737O 0,0O012O
1,8300
RPt{-1938
0,0040 o,707L4O O,0OOo8O
O,1430
RPI'I-193F
o,o4'7o o,738790 0,000130
1,6510
RP!,f-193G
0,033o o,7325LO 0,0O0O70
1,1690
RPM-193H
Tabela 8.1- Dados geocronológicos obtidos no CPGeo/fGUsP
(* valor utilizado na confecçao dos diagramas isocrônicos) '
cJE 44-1

37,OO
L6,97
L9,93
33,00
118, O0
6,4L
95,0O
111,OO
191, Oo
37 ,OO
186,00
133,00

120,0o
L35 t34
r29,23
L29 ,23
114, O0
L57,78
110,0o
347 tOO
303,00
75Or 00
327
'Oo
330,00

0,8960
O

Para o afloramento RPM-193, obteve-se o diagrama isocrônico
apresentado na Figura 8.2, con idade de L729 +/- 29 Ma e MSWD de
ls186 inicial de 0,7036 indica a contribuição
importante de ¡naterial juvenil na gênese destas rochas' Apesar da
grande dispersão apresentada (MSWD co¡tt valores para errócronas),

62,g. A Êazáo

SÊa7

esta idade foi interpretada cono valor mfni¡no para o ¡netamorfis¡no
granulftico M", impresso en litoLogias de pouca vivência crustal.
A amostra RPM-193e riostra r¡aior desafinhanento no diagrana
isocrônico da Figura 8.2, e possui indicações petrográficas
(blastese de K-feldspato) e geoqufinicas (enriquecinento e¡n Rb e K
se conparada as outras anostras da nesma série nagmática
(capftulo 9l , sugestivas de provável abertura de seu sistema
isotópico e¡n eventos termotectõnico6 posteriores (Ett-B)
relacionados à deforrnação e ¡neta¡norf iE¡no do cDÀ, no Domfnio
Tectônico Juiz de Fora (DT,fF).
o aflorarflento caIE-44 é conpoeto por rochas granulfticas
pertencentes à duas séries nag'¡náticas (capltulo 9) distintas:
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DIAGRA¡IA ISOCRöNICO ST /ST f Rb /ST PARA O ÀFLORAMENfO OE RæIIAS
GRANULI'TICAS RPM. I93 (PONTOIO93 NO ÀNEXOI' )

os granulitos féIsicos com conpogição granftica pertence¡n à série
CáIcio-alcalina (ÁIca t i-cáIcica ) de Alto Kzo - amostras 44-4 e
44-5 b) os granulitos náficos cotn conposição de alcalibasaltos
integran a Série Toleftica de ÀÌto Tio2 ' enriquecida ern LILE
.A¡nostras 44-L, 44-2t 44-3. cortanto o conjunto rnáf ico, ocorren
pegnnatóides grossos esverdeados - a¡nostra 44-6b' o diagrarna
isocrônico construfdo com 5 pontos (Figura 8.1) excetuando a

'

rocha pegrnatóide, indica uma idade de L646 +/- 45 Ma (idade
mlnirna para o meta¡norfisrno granulftico ?), con MSI{D de 121, valor
excessiva¡nente alto para ser considerado u¡na isócrona. Em que se
pese a enorne dispersão do conjunto I a razáo g¡8779¡86 inicial

ê

alta (o,72g721, indicando que estes materiais tên vivência
crustal rnais longa. Quando util.izanos somente a5 rochas náficas,
pertencentès à nes¡na Série r'lagrnática e, portanto, teorica¡nente
integrantes de um sistena isotópico honogêneo, obtém-se a idade
de aproximada de looo Ma. Neste caso, a razão lnicial gt87¡g¡86
ainda é atta (0'73600), mas a idade obtida pode não ter nenhum
significado geológico, cono as de¡nais.
os resultados obtidos não são satifatórios, e do nesno modo
que outras errócronas apresentadas para os granulitos integrantes
do c.tF, indican que houve Perturbação do sistena isotópico destas
rochas em Etts mais jovens. A superposÍção do Ett-B pode ser
comprovada pelas idades K-Àr obtidas nestas rochaE granuJ.fticas
transanazônicas, ou en parte arqueanas. Apesar da enorme
dispersão daE amoEtras, os resultadoE confirnan que o embasamento
do cDA é policfclico, con rochas for¡nadas no Ett-T e tipos
litológicos ¡nais antigos (arqueanos ?), retrabalhados neste
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evento. Esta tanbén é a opinião de outros autores que abordararn a
problemática do cJF' co¡no oliveira (1980), Cordaní et aI. (1973) ,
Machado Filho et.aL. (1983)' dentre outros.
outro ponto que nerece ser abordado neste fte¡n trata da
aplícação do nétodo Rb/sr na detecção de processos petrogenéticos
de longa duração' cono por exenplo o ¡netamorfisrno granulftico na
base da crosta adelgaçada durante ou após perfodos extensionais
(Nev/ton et al,, 1980; NêIrJton, 1981; Wells, 1980). Neste caso,
não existe perda episódica, cono por exenplo um novo pulso
¡netamórfico e¡n anbientes colisionais, mas sin nodificações no
sistema isotópico da6 rochas que perrnanecern aquecidas durante

Iongo perfodo geológico (centenas de ¡nilhares de anos). Desta
forna, seria esperada a obtenção de idades Rb/sr dispersas ao
longo de intervalos ¡naiores de te¡npo.
No caso da idade do neta¡norfisno granutftico do cJF, tal
como abordado no capftulo anterior, existem duas possibilidades
què merecen ser investigadas: a) o Me tem idade transarnazônica e
b) o Ir{ê de fácies granulito é impresso no conjunto do embasanênto
durante longo tempo geológico' associado ao adelgaçamento
crustal que resultou na abertura das bacias ensiálicas do
Proterozóico l,!édio. os poucos dado6 geocronoJ-ógicos disponfveis,
a rnaior parte pelo nétodo Rb/sr, não perrnitem o eEcl-arecirnento
desta questão.
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dos pontos nais polênicos relativos ao entendimento da
evolução das faixas ¡nóveis que bordejan o cráton do são Francisco
refere-se à questão de adrnitir uma evolução rnonocfclica (Evento

(Evento TermoTermo-tectônico Brasiliano EttB) ou bicfclica
tectônico Uruaçuano- EttU, seguido pelo EttB) ' Diversas são as
opiniões sobre este tema, en parte fruto da escassez de
determinaçóes geocronológicas por ¡îétodos mais retentivos (U-Pb,
Pb-Pb e Sn-Nd) ' capazes de contribuir para a solução desta
questão. o panorana geocronológico disponfvel, praticamente só
corn idades K-Ar e Rb-sr, ainda deixa rnargem para diversas
interpretações

.

ÀIguns autores' co¡ro Heilbron et aI' (1990), Campos Neto
(Lggzl,RibeiroetaI.(Lggz')eCamposNetoetal'(1990)ad¡nitern
uma evolução bicfclica para a região dè ocorrência do ciclo
Deposicional Àndrelândla (denorninada Faixa Àlto Rio Grande por
Hasui et aI. L9S2). À hipótese bicfclica (que admite a
exLstência de um evento termo-tectônico no Proterozóico t{édiÕEttU) é baEeada en diagra¡nas ísocrônicos Rb/sr de qualidade
discutfvel (errócronas co¡n MSWD elevado), obtidas nos metassedi¡nentos do ciclo Deposicional Andrelândia (cDA) ' Exceção à
regra é a idade do granitóide Taguar ' intrusivo no cDA, obtidâ a
partir de una isócrona de afloranento de rnelhor qualldade
(vasconcellos, 1988; canpoÉ¡ Neto, 1992), con cerca de L,4 Ga'
EEtes (¡Itinoê autores utiliza¡n esta idade para subdividir o ciclo
Tectônico Uruaçuano e¡n dois perfodog orogenéticos (Taguar - t'4
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Ga e Andre lândlano- 1, 1 Ga). De qualquer forna, a idade de um
único corpo granitóide, de ocorrência pontual e afinidade
geoquftnica cálcio-alcalina de alto K2o, e as rrerrócronasrr Rb/sr,
obtidas nos netassedimentos do cDÀ, não constituen ainda
indicações seguras da existência de evento(s) terno-tectônico ( s )
no Proterozóico Médio.

De outro lado, existe un razoável n(r¡nero de deterrninações
geocronógicas Rb/Sr e mais recentente¡nente U/Pb' no domfnio do
ciclo Deposicional Andrelândia e seu ernbasamento, e para a faixa
nibeira (incLuindo os domlnios tectõnicos DTJF e DTPS' a região
costeira do Estado do Rio de Janeiro' e no sul do Estado do
Espfrito santo), que indican sistenaticanente idades associadas
ao Evento Brasiliano e/ou Rio Doce (catnpos Neto,1992; siga Jr'
et aI. I ]-g82i Fonseca et aI. I L984, wiedemann' 1989i sollner et
aI.,

1987)

.

Os dado6 geológicos e a relação neta¡norfis¡no x deforrnação,
obtidos pela autora na seção geotransversal aqui abordada'
indica¡n que os três compartinentos tectônicos DTAND (considerado
por algunE autores corno integrante da faixa À]to Rlo Grande),
DTiIF e DTPS (integrante6 da Faixa Ribeira) sofreram sênelhante
evolução termotectônica: a) o netamorfismo principal com
caracterfsticas de pressão média a alta (M1) está tenporalnente
associado à deformação D1+D2, inicialrnente de baixo ângulo' que
se transforma en u¡na transpressão com a evolução do procèsso de
convergência; b) o rneta¡norfisno V2, con caracterfsticas de
pressão ¡nais baixa e extensivo magTmatisrno de cornposição
intermediária a ácida, associa-se te¡nporalmente às deforrnações
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e D4. cono discutido no capftulo 7' estas duas etapas
rnetamórficas poderiarn representar, respectivanente, os estágios
sin e pós-colisional de u¡na única convergência, sen que houvesse
grande lapso de tempo entre eles. Este tipo de situação, no qual
o perlodo meta¡nórfico de pressão mais alta é sucedido por un
perlodo co¡n metatnorfisrno de pressão ¡nais baixa (carninho P x T x t
já
horário) associado à refusão crustal e do manto litosférico,
tardias

D3

foi descrita por vários autores ern orógenos tipo cordil-heiranos
ou colisionais. E6tudos teóricos desta evolução metarnórfica são
apresentados por England & Thonpson (1984) e por Thompson &
os Àlpes e
England (1984). Como exe¡nplos, poden-se citar
Hi¡nalaias (oxburgh & lurcotte' 1974; England & Richardson,
1-977; Conpagnoni et aL., fg77i Frey et al. 1974; o Caledoniano da
Noruega (Krogh, Lg77), e até exenPlo6 precambrianos como o
Grenville central (Indares' & Martignole, 1990) ' os dados
geotermo-baronétricos, recentetîente reportados por Trou$/ (L992)
para o cDA, na reqião ao norte da área enfocada indican uma
evolução ¡neta¡nórfica deste tipo, ou seja u¡n caminho P x E x t
horário (capftulo 7).
concluíndo, aPesar da existência de ldades Rb/sr do Proteroz6ico Médio (em netassedimentos e no granít6ide Taguar), a
situação geofógica encontrada nesta seçáo geotransversaf poderia
resultar de um único evento ternotectðnico de idade brasiLiana,
responsável pelos processos geológicoe, abaixo sintetizados: a)
encurtamento crustal pronunciado reÉultando no fechamento da
Bacia Àndrelândia; b) netanorfisrûo evoluindo de um gradiente de
pressão ¡nédia a elevada na etapa M1 (sin-colisional), para u¡n
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gradiente de pressão nais baixa na etapa M2 (Pós-colisional); c)
pela geração do rnagmatisrno tipo I cordilheirano e/ou Cal-edoniano
e corpos granitóides tipo S (resultantes da refusão do conjunto
metassedinentar ) tardi - tectônicos (inter Dz-D3 a sin-D3), en
parte como consequência do aunento do gradiente geotérnico devido

à duplicação crustal e rápido relaxa¡nento das isotermas.
Neste modelo nonocfclico, as idades mesoproterozóicas Rb/sr
encontradas no cDA refletiria¡û idades herdadas da área fonte
parcialrnente
(sedinentos arcoseanos ou grauváquicos) '
rehonogenizadas neste evento termotecônico. seguindo esta Iinha
Iinha de raciocfnio, o granito laguar, de vasconcelLos (1988) '
poderia ser interpretado co¡no um granitóide intraplaca do
Proterozóico Médio. De qualquer forna, somente a obtenção de
novos dados geocronológicos, através de nétodos nais retentivos'
poderá esclarecer esta questão.

Na região eetudada en detalhe' não foram encontrados
granitóides com tendência alcalina (granitóides tipo À),
atribufdos por canpos Neto & Figuelredo (1992) ao fínal da etapa
orogenética Rio Doce.

8.5- À DIFIC¡'I.,DADE llo

POAICIOT¡a¡IENTO IET¡PONAI, DO GRT¡PO PàRAtBA DO
QUIRINO.DORÂNDIÀ

8TT., E DÀ ST'ÍTE ITTRUSIVA

Na região especffica deste trabalho, não existem
deterninações geocronológicas relativas aos dois conjuntos
litotógicos constituintes do Dotnfnio Tectônico Parafba do sul
(netassedinentoa do Grupo Parafba do sul-GPs e granitóides da
sufte Intrusiva Quirino-Dorândia -

SIQD)'

U¡n pouco tnais a leste-nordeste desta seção, fora¡n obtidas

idades transamazônicas para gnaisses bandados' atribufdos ao
complexo Paralba do sul, nos arredores de Três Rios, por DeIhaI
et al. (1969). Entretanto, os tipos litológicos descritos parecem
corresponder a rochas gna fssico-rnigmatfticas do ernbasamènto, e
não ao conjunto metassedinentar com gnaisses (arcóseos e
grauvacas), rnetapelitos e rochas carbonáticas denoninado de Grupo
Parafba do sul neste trabalho, e como entendido por Rosier (1957,

L965) e Ebert (L968, L97f, 1994). Estes autores utilizava¡n o
termo série ou crupo Paralba ou Para fba-Desengano para um
conjunto litoIógico predominantenente paraderivado'
De outro lado, as determinações geocronológicas obtidas por
Delhal et al. (1969) para o BatóIito Serra dos orgãos, intrusivo
nos netassedimentos do Parafba do sul (cordani et âI., 1968,
DeIhaI et al., op. cit.i l,fachado Filho et aI., 1983; Machado &
Demange, L992i sad & Dutra, 1988) indican idades do Evento
lerno-tectônico BraEiliano (corn cerca de 620-600 Ma).
os dados geológícos detalhados, obtidos neste trabalho,
indicarn que as rochas do Donfnio Tectônico Parafba do Sul (DTPS)
no segmento fpiabas - Barra do Piraf (Anexo I) sofreram os ¡nesmos
eventos deforraacionais e ¡netarnórficos (Dt+D2-l{1 e D3-M2)
detectados nos do¡nfnios teÕtônicos subjacentee DTJF e DTAND
(Heilbron, 1990, Heilbron et aI ., 1991). Desta forna, os pontos
expostos aci¡na lirnita¡n a época de deposição dos ¡netassedinentos
do crupo Parafba do sul (GPs) no perlodo de tenpo conpreendido
entre o Evento Termo-tectônico Transa¡nazõnl.co (Ett-T) registrado
no embasamento, ê o Evento Terno-tectônico Brasiliano (Ett-B)
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I

,i

'li

responsável pelo

netanorfisno e

geração de

granitóides

intrus ivos .
do CDÀ e GPS poderian
. Neste sentido, as roihas suPracrustais
ter sido sedirnentadas no mesmo intervalo de tenpo, durante todo o

Protèrozóico Þlédio e inlcio do Neoproterozóico. As relações de
contato entre as duas seqilências supracrustais, no âmbito da
seção geotransversal enfocada, são sernpre de caráter tectônico,
o que impossibitita o entendi¡nento da idade relativa entre estes
dois conjuntos.
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9.1.1- rNrRODt çÃo E oBitETrvoS DA åBORDAGEI{
A abordagern titogeoquftnica constitui u¡na ferranenta particufarmente útil e¡n áreas complexas (polideformadas e co¡n meta¡norfis¡no de alto grau), corno por exemplo o terreno granulltico do
cornplexo Juiz de Fora. Neste caso' a defornação e recristaLização
intensas, oblitèrarn as feições mineraJ-ógicas e texturais
originais, dificultando o reconheci¡nento de seus protóIitos.
No caso aqui abordado, a incorporação deste terreno em nova
etapa colisional (D1+D2) causou a interdigitação tectônica entre
os granulitos (cJF) e rochas supracrustais mais jovens (cDA) '
especiaJ.nente no Doninio Tectônico Juiz de Fora (DTJF). co¡no
resultado desta tectônica, foran ¡nascaradas relações temporais e
espaciais dos diferentes conjuntos fqneos, dificuLtando
sobremaneira o reconhecinento de Euftes ou séries magmáticas que
auxiliariarn as interpretações de anbientação geotectônica'
o estudo fitogeoqulnico aqui apresentado fol- realizado nas
rochaE granuJ.fticaa rrstrictu sensurr, excluindo-se as rochas
supracrustais do cDA' interdigitadas corn o primeiro conjunto
durante as fases da Defornação Princlpal . Considerações relativas
à caracterização de dlstintas séries ¡nagmáticas e seus anbientes
tectônicos de fornação, be¡û como a identificação de seus
protóIltos congtl,tuen o escopo deEta abordagetn.
À abordagen geoqufnica das rochas granulfticas do cJF será
reafizada na seguinte sequência: discussão dos trabalhos ante158
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riores, descrição dos litotipos anaLisados, apresentação das distintas séries rnagrmáticas, discussão da origen ortoderivada, classificação e abundância dos litotipos nas diferentes sériesr cêracterização geoqufmica, e considerações geotectônicas.
g.

L.2.

TRÀBALBOS ÀIITERIORES

Os primeiros trabalhos de cunho geoqufnico realizados nestas

rochas forarn apresentados por Ol-iveira (1930, L982'), que incluiu

parte das rochas supracrustais no contexto do CJF. A boa
correlação observada em diversos diagramas (Harker, números de
Niggfi , K2O x Na2O x CaO, Fe2O3 x MgO x TiO2, dentre outros) foi
utilízada como argumento para uma origem ortoderivada. Este autor
interpretou o conjunto como representante de uma série
calcioalcalina diferenciada, com empobrecinento em Rb e ligeiro
enriquecimento em zt, sr e Bâ, quando compárada às
caracterfsticas da crosta superior. Corno modelo genético, advoga
que os granutitos representarn o resfduo empobrecido em álcalis,
resultante da anatexia generalizada, 9üê teria remobiliz;do
fluidos ricos nestes elementos. Adnite, inclusive, que possa ter
ocorrido anatexia em rochas já desidratadas, gerando rnigrmatitos
com leucossoma charnockftico.

(1983) subdividen o cJF em duas
unidades: uma ortoderivada e outra paraderivada (equivalente,
Machado Fitho et aI.

neste trabalho, âs rochas do CDÀ). Adnitern que a unidade
ortoderivada possuia um rrtrendrr misto calcioalcalino - toleftico,
com acentuado enriquecimento em ferro. os autores advogam que
estas rochas granulfticas poderiam ser representantes da base da
L59

crosta e, em parte (os tipos tolefticos) , poderiam representar a
crosta basáltica arqueana.
Barbosa & Grossi sad (1983a, b) e Grossi sad & Barbosa
(1985), com base no ¡napeanento geológico realizado através do
convênio entre DRM-RJ e empresas, subdivíden o cJF em três
unídades: cornendador Venâncio, Raposos e ltaperuna (já discutidas
no capltulo 4). Baseados e¡n dados I itogeoqufrnicos, estes autores
sugerem que os grupos de rochas básicas (subunidade cpd) e de
rochas inter¡nediárias a ácidas (subunidade cck) sejan
geneticanente dlstintos. o primeiro grupo ¡nostra afinidade
toleftica con teores de Feo e Feo/Ì,!go conrpatfveis co¡n toleftos
abissais; já o segundo apresenta tendência calcioalcalina e foi
interpretado cono originado a partir de metassedimentos, ou
alternativanente cono injeções fgneas félsicas no ¡naterial de
cornposição ¡nais básica.

Figueiredo & Ca¡npos Neto (1989) e Canpos Neto & Figueiredo
(1990) descrevem a litogeoqulmica do conplexo Juiz de Fora no
norte f lu¡ninense. Ernbora oe autores utilize¡n a nesna denominação
(cJF), osr liÈotipos descritoe difere¡î dos encontrados na área
possufrern xenófitoa
de rochas
enfocada por
aqui
calcissllicáticas. Descreven duas unidades, Itaperuna-comendador
Venâncio (na fácies granulito) e ortognaisses são João do Paraiso
(na fácies anfibolito) com caracterfsticas geoqufnicas idênticas.
Nas duaE unÍdades foran reconhecldaE dua6 eeqflências: a)
caLcloalcalina tfpica, co¡û ternos básicos- inter¡rediários- ácidos
nais enríquecida em l,fg, ca e cr, con padrões de ETR ¡noderada¡nente
fracionados e con variáveis anonalias de Eui e b) calcio160

alcalina enriquecida em LIIJE, nais rica em Fe' Ti, K' Rb' Ba, Nb,
Zî e TRIJ, co¡n padrões de ETR nais fracionados e anonalias
negativas de

9.1.3.

Eu.

I,ITOTIPOS E A¡¡ÁIJI8E8

REJA¡'

I ZADAS

Foram realizadas 32 anáIises de rochas granulfticas das
escanas superior e inferior (vide Ànexo 1 para localização) ,
integrantes do conplexo Juiz de Fora. As análises foram
efetuadas pela Geolab (Divisão de L.,aboratórios da Geosol Ltda.),
empregando os seguintes métodos: fluorescência de raios-X (FRx),
con fusão de pó de anostra ¡nisturado a tetraborato de lftio (para
si, ÀI, Ti, ca, Fe total è todog os traços (excluindo-se os ETR);

absorção atônica (para Mî, Ca, Na, K e MS); titulação con
permanganato de potássio (para F"2+), A deter¡riinação dos ETR foi
realizada por espectronetria de plasma (IcP), segundo a
rnetodolog5-a descrita por Dutra (1984). oÉ erros analfticos
estlmados são: 2t para FRx à fusão e para absorção atônica, e 5t
para

FRX em

pó prensado.

Selecionara¡n-ee aE amogtras menos alteradas, com controle
petrográfico, escolhendo-se tipos com variação de sflica, para
rochas con cornposlção desde básica até ácida. os pontos
selecionadoB estão localizados no Anexo L' e uma descrição
petrográfica sucinta destas amostras é apresentada na TabeLa 9.1,

incluir

enquanto os dados analfticos são reportados nas Tabelas 9.2a,
9.2b, g.2c e 9.2d. Às correções para a base anidra è para o
ferro, be¡n como a rnetodologia empregada na preparação das
amostras são descritas no Àpêndice do trabalho.
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e no cornportanento dos elenentos
¡naiores e traços (Figuras 9.14, b, c e d), e especialmente no
padrão dos elementos terras raras nor¡nalizados por condrito
(Figuras 9.2a, b, c e d) as rochas granulfticas do cJF foran,
tentativamente, subdivididas em quatro conjuntos, posteriornente
caracterizados cono distintas séries rnagnnáticas, apresentadas a
com base na caracterização

seguir (representadas desde o inlcio da abordage¡n geoqulmica' co¡n
diferentes sinbologias) :
f- Série Alcalina (representada por triângulos).
fI- Série Toleftica de Baixo Ti (representada por x).
III- série calcioacalina (representada por cfrculos).
IV- série calcioalcalÍna de ÀIto K, enriquecida etn LILE (representada por quadrados) .
A caracterização dos litotipos e a distinção geoqufrnica
entre as quatro séries, be¡n co¡no a discussão sobre amostras
alteradas ou sobre a exístência de cunulados serão apresentadas
nos ftens g.1.6 e 9.1.7 deste capftulo.
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Tabela 9.2a - Ànálises geogufinicas das rochas granulfticas:
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labela 9.2b - AnáIises geoqufnicas das rochas granulfticas:
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existir u¡n consenso sobre a origem ortoderivada dos granulitos do cotnpl.exo Juiz de Fora (oliveira, 1980;
Machado Filho et aI., 1983i Barbosa & Grossi sad, l-983), as
rochas básicas das quatro séries magnnáticas forarn plotadas no
diaqrrarna de Leake (L964), que correlaciona os parânetros de
Niggli c e mg. os resultados ilustrados na Figura 9.3 corroboram
esta hipótese.
Para as rochas internediárias a ácidas, entretanto' a
distinção entre protó1itos igneos ou sedimentares (arenitos
feldspáticos e grauvacas) é senpre mais problemática. Vários
autores, como larney & Weaver (L987, I Taylor & Macl.,ennan (1985) e
Passchier et aI. (1990) adrnite¡n que co¡n um núrnero elevado de
análiEee podem ser reconhecidos padrões consistentes ern dÍagranas
de variação, que são interpretados como lndicativos para una
origem nagmática. A análise destes diagramas para as rochas
granuJ-fticas (Figuras 9.1 e 9.2)' con exeção de alguns elenentos'
mostra alinhanentos consistentes e cotopatfveis com os processos
de diferenclação nagrrnática. Alternativanente, os dados
geoqufinicos foran plotados no diagrarna AcF de Wínkler (1977), que
os campos das rochas sedinentares nais cornuns (Figura
inclui
9.4). Em que se pese a exlstência de superposlção entre os canpos
fgneos e sedinentar neste e en outros diagrarnas, os resultados
obtidos parecen confírrnar a origem fgnea do conjunto. ÀIgumas
a¡no6tra6 da sérle caLcioalcalina de alto K plotan no campo de
superposição entre rochas fgneas granitóides e rochas
Embora pareça
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Figura 9.3 - Rochas granullticas de composiçåo båsÍca das quatro
séries plotadas no dÍagrama que correlaciona os nümeros de Niggli c X
mg, no diagrama elaborado por Leake (1964). SÍmbologias utilizadas
como na figura 9.1.
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Sd¡re

It¡)
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Figura 9.4 - Rochas granullticas das quatro sêries plotadas no
diagrama ACF, extraldo de ¡rlnkler ( 1977) . As rochas granullticas
plotam no c€rmpo de composlçào das rochas lgneas (a rîèdia das rochas
bâsicas ê colocada para referência). Algumas rochas da SêrÍe Iv, caem
no campo de superposiçào entre rochas lgneas com composição àcida å
fnternediåria e rochas sedimentares psamlticas (arenitos feldspåticos
e grauvacas). Sfmbolos como na Figura 9.1.

sèdimentares (margas e grauvacas). Entretanto' diversos aspectos
observados no canpo, tais cono sua honogeneidade na escala de

afloramento, associada a ausência de bandanento composicional ou
de lentes de rochas sedinentares (pelitos, rochas carbonáticas ou
ca lciss i llcáticas ) são indicativos para una origen ortoderivada.
Às rochas granulfticas fora¡n ainda plotadas no diagrana P2o5/Tio2
de Werner (1987, IN3 Passchier et af. 1990) | novanente
indicando o ca¡npo das rochas rnagrnáticas.
VaLe a pena reEaltar aqui, que as reLaçóes notada¡nente

x

MgO/CaO

j-ntrusivas em alguns afloranentos, corroboram para a origen
ortoderivada
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As quatro séries ¡nagmáticas foram plotadas no diagrana
triangutar AFM de Irvine & Bragar (1971), definindo rrtrendsrl
distintos (Figura 9.5). Duas sérLe6 plotarn no carnpo toleftico (rtrlângulos e II- x nog diagra¡nas) ' enquanto que as outras duas
(IfI- cfrculos e IV- quadrados nos diagramas) denotam tendência
calcioaLcalLna.

corn relação ao teor en áIcalis, as séries II, III e Iv
plota¡n no campo subalcalino do diagrana Na2O+K2o x SiOZ de Le Bas
& streckeisèn (1989), com a curva lL¡nite entre oE campos alcalino
e subalcalino nodificada por lrvine & Baragar (1971). A maioria
das amostraE da série I plota¡n no campo atcalLno (Flgura 9.7)'
À comparação entre dados anallticos de outroE laboratórios com os
dados da Geosol parecem indicar urn sistenático au¡nento no teor de
Na (Figueiredo, cornunicação verbal para anostras de granulitos
L76

Fe

NsrO +

O'

Mgo

Kp

Figura 9.5 - Rochas granullticas plotadas no diagrama AFM, com a curva
de separação entre os campos toleitico e calcioalcalino. As rochas das
sèries I e II pertecem ao campo toleltico, enquanto que as rochas das
sèries III e IV ocupam o campo calcioalcalino. Os simbolos para
discrÍ¡ninar as sêries, utilizados, 6ã0 idênticos aos da figura 9.1..
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Figura 9.6 - Caråter metalumÍnoso dos ortogranulltos do CJF, com
fndice de shand inferior a 1.,1, observado no diagrama AL2o3/ Àlc x
AL2O3/ ÀIc+CaO de Maniar e Piccoli (f989). Sltnbolos como na Figura
9.1.
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Flgura 9.7 - Classificação das rochas granulltlcas do diagratna
ålcalis (8) x SiO2 (8) de Le Bas & Streckeisen (1989), com curva de
separaçào entre sérÍes alcalinas e subalcalÍnas. Às rochas da Sèrie I
(triângulos) pertecem ao primeiro canpo, enquanto que as anostras das
Sêries II, III e IV (sirnbolizadas, repectivamente pelas letra t ,
clrculos e quadrados) pertecem ao canpo subalcalino.
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Flgura 9.8- Diagrama KzO x SiO2 de Ie Maitre (1989) que Permite
ctãssificar as sèries ern : Àlto K- Sèries I e Iv, Médio K- Séire III e
baixo K- Série II. O progresslvo enriquecimento em KzO, das sêrles de
I I å IV. Sltnbolos corno na Figura 9 . 1 .

no
do cJF da região norte flurninense), o que resultaria
desloca¡nento do conjunto para o canpo alcalino. Entretanto, e¡n
outros diagramas que não utiliza¡n o Na para esta distinção
alcalino x subalcalino' como por exemplo nos diagrarnas Tioz x
Fl-oyd &
Zt, Tio2 x Y/Nb, Tio2 x ZtlP2Os e P2o5 sugerÍdos por
Winchester (Lg'75r, as rochas da série I plotam no campo alcalino
(TiO2 > 3,3Oi ZY/P}O5 < 0'06; P2o5 > 0'58; Zr > 230' com exceção

da anostra

cON 204).

Às séries II, IIf e Iv têrn caracterlsticas ¡netalu¡ninosas
(Figura 9.6) no diagrana de Maniar Piccoli (1989) ' com fndice de
Shand nenor que 1,1' podendo ser classificadas cono granitóides
tipo I, segundo a definlção de chappèll e white (L9741 .
con relação aos teores en Tl. e K (vÍde diagranas de
correlação das Figuras 9.1 a até d) e no plote Kzo x Sio2
(Figura 9.8) de Le Maitre (1989), as quatro séries rnagrnáticas
poden ser classificadas geoquimicarnente em: a) Série I ou
Alcalina (de AIto Îi e K), b) série II ou Toleftica de Baixo Ti
e K, c) série III ou calcLoalcalina (nédio K) ' e d) sériê lv ou
calcíoal.calina de ÀIto K.
Para efeito de classificação dos litotipos pertencentes às
o
quatro séries nragnáticas apresentadas acíma, utilizou-se
diagrana Rl x R2 de De La Roche et aI (1980) ' o plote ÀIcalis x
Sio2 de Lè Maitre (1989) e o díagrana normativo a lbita-anortitaortocláeio de Barker (rg79l , apresentados repectivamente nas
figuras 9.9, 9.7 e 9.10. con base nestas classificações e nas
descrições petrográficas (Tabela 9.1), foram elaborados os
histogramas da Figura 9.11, nos quais se pode observar a
t79

l3
14

D

__

Figura 9.9 - crassificaçåo dos tipos litorogicos que compöen as quatro
sêries tnagmàticas no diagrama Rl x R2 de De La Roche et at. (tggo).
Campos do diagrama: L- åIcali gabro; 2 e 3- olivina gabro; 4_' gabío
norÍto;
5- sienogabro; 6- monzogabro,. 7- gãbrodiorito; - 8_
slenodiorito,. 9- rîonzodiorito; l0- mõnzodiorito; ff- diorito; LZ_
quartzo-ßonzoni to; 13- tonalito; l4- granodiorito; l5- slenogranito;
16- monzogranito. Sl¡nbotos da sèries cõmo na Figura 9.1.
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Figura 9.11- - Histogramas indicando a abundância de rochas
ultrabåsicas (ub) , båsicas(b), intermediårlas (ab e a) e åcidas (d e
r) nas quatro sèries magmåticas.
t8r

freqilência com que aparecem os diferentes tipos litológicos
( classif ificados segundo o teor em sio2) nestas séries.
Na Série ÀIcalina (I) só ocorren rochas básicas
(sienogabros e monzogabros). cortanto este conjunto fora¡n
descritos veios peq¡natóides esverdeados (amostra cJE-44 6b,
representada por um triângulo cheio nos diagrarnas). De outro
Iado, na Série Toleftlca de Baixo Ti ê K (II) ' enbora predoninern
os tipos de conposição gabróica (gabro norito e olivina gabro),
foram encontradas rochas gabro-dioriticas e tonalfticas,
definindo urn conjunto subalcalino (Figuras 9.7 e 9.9) '
À Série calcioalcalina (nédio K -III) exibe ¡naior variação
conposicional, inclulndo rochas ultrabásicas (a¡nostra cPH-188,
cfrculo preenchido en todos os diagranas) até internediárias,
enbora predoninem as rochas tonalfticas (Figuras 9,9' 9.7 e 9.10.
À Série calcioalcalina de ÀIto K (Iv) apresenta variação nais
restrita na conposição, predorninando aE rochas granfticas, com
rochas ¡nonzonlticas e lnonzo gabros associados (Figuras 9.9, 9.L0
e 9.11).
g.L.7-
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A série Alcalina (série I - triângulos eln todos os
diagrarnas), con teores de Tio2 Euperiores a 3,5 I nas rochâs
básicas, mostra ainda enriquecinento em Fèo*, Nazo, Kzo ,Mno,
P2o5 e en todos oE elenentos maLs incornpatfveis (Rb' zî, B'a, Nb,
Y), incluldo os REE, se comparada à Sérle Toleltica de Baixo ri
(diagranas de Harker das figuras 9.la até d). E¡n contrapartida,
exibe teores relativanente baixos de cao, Mgo, À12o3r Srr cr e
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Ni. os padrões de REE observados' nornalizados por condrito
(fatores de norrnalização de Evensen et â1., 1978) indicarn
enriquecínento nestes elenentos (da orde¡n de 50 a 100 vezes), com
anomalia negativa de Eu, e baixo fracionarnento das HREE (Figura
9.2a). cortanto estas rochas basálticas' foran encontrados veios
leucossonáticos esverdeados (a¡nostra CJE 44-6b, trÍângulo
preenchido nos diagrarnas), com composição sieno-diorltica (Figura
9.9), e padrão nais fracionado dos REE (Figura 9.2aJ .
A série Toleftica de Baixo Ti (série II- x en todos os
diagrarnas) exibe maior variação composicional (iten 9.L.5) '
incluindo rochaÉ andesfticas. Nos diagranas de Harker das
figuras 9.1a até d, as rochas desta série nostra¡n conportanento
diferenciado con relação à série ÀIcalina (de ÀIto Ti) descrita
anterior¡nente. são nais enriquecidas en cao, l'f9o, AI2o3 e
extremanente etnpobrecidas nob el'enentos incornpatlveis (REE, Ba,
ZÍ, Y, Rb, P e áIcalis). o padrão dos elementos terras raras'
nor¡nalLzado por condrito (Figura 9.2b1 , praticarnentê não Ítostra
Quando
fraciona¡nento nos HREE, nen anornalia negativa de Eu.
cornparado aos padrões de rochas arqueanas, as rochas básicas
desta série se assenelhari ao padrão th1 de Condie (1981, In:
FLgueiredo, 1985) ou ao padrão de netabasaltos da Penlnsula
Melville, canadá, descrito por Fryer & ,fenner (L978, In:
Figueiredo op. cit. ).
A Série Calcioalcalina (rnédio K, III- clrculos en todos os
diagranas) se assenelha a diversas calcioalcalinas já descritas
na literatura, cono por exempl-o os granulitos do norte fl"utninense
por Figueiredo & Canpos Neto (1993) e Arth et aI (1978) para
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granulitos da Finlândia. Esta série apresenta naior variação
Iitológica, desde una rocha con conrposição ultrabásica até
rochas ácidas (Figura 9.9), eribora predominem rochas tonaLfticas
(Figura 9.10) , com duas arnostras de trodhjemitos. Quando
conparada à série Calcioalcalina de ÀIto K (Figuras 9.1a até d¡ e
9.2ct d) é ¡nais enríquecida ern Tioz (rnas com teores inferiores a
1,88), Feo*, Mgo, cao, Na2o e P2o5. con relação aos ele¡nentos
traços, é ¡nais ernpobrecida en Rb, sr, Ba, Zr e apresenta padrões
nenos fracionados para os REE (Figura 9.2c1 , con ligeira ano¡nalia
negativa de európio. À anostra cPH-118, con composição
ultrabásica (cfrculo preenchido nos diversos diagramas), foi
interpretada co¡no originada por processos de acunulação de
¡nagnetit,a ou il¡nenita, e minerais náficos (cpx provavel¡nente) do
magma parental. Esta rocha nostra elevados teores de Fe2O3 MgO,
cao e V, indicando a irnportância do fracLonanento dos minerais
acima citados. A arnostra RPttt-193e exibe narcado enriquecirnento
em Rb e K, sugerindo abertura de seu sisterna geoqufnico. Estas
duas anostras (cPH-118 e RPt¡t 193e) fora¡n excluidas dos diagramas
discri¡ninativos para anbiente geotectônico, apresentados no ften
seguinte.

Na Série Calcloalcalina de AIto K (sériê Iv - representada
por quadrados e¡n todos os diagrarnas), predominatn rochas de
conposj,ção granftica co¡n ¡narcado enriquecirnento en K, Rb, Ba e
LREE (figuras 9.14 até d, e 9.2d). o padrão de distribuição dos
REE norÍralizado por condrito, apresentado na Figura 9.2b, indica
alto fraciona¡nento dos elementos terras raras leves e ligeiro
enriquecimento en Lu. Ao contrário do observado em rochas
184

granft.icas ricas en K tfpicas do final do Argueano (Taylor &
McLennan, 1985), que exiben pronuncÍada anornalia negativa de
Európio, o padrão dos REE desta série rnagnnática indica ligeira
anomalia positiva deste elemento' Brown (1982), baseado nos
estudos dos coeficientes de partição dos REE realizado por Àrth &
Barker (f976, I ad¡nite que, no Arqueano ' a placa subductada e¡ll
ambientes cornpressionais pode sofrer fusão parcial, deixando
resfduos ricos em hornblenda e granada, que concentrariam os
elementos terras raras pesados mas não o európio. Os llquidos
conseqüência, pronunciado
nostrariarn, por
resultantes
fracionamento dos REE e ano¡nalias positivas deste elernento, ao
contrárÍo das assinaturas dos batólitog ¡nais nodernos.
9.1.8- ArlDrÊr¡rrçÀo cEoîEcÎôNrcÀ E CONSrDERAçõES rINArs
o plote das rochas básicas da Série Alcalina (I) en diversos
diagranas discrininativos para alôbientação geotectônlca, cono por
exernplo Tio2 x }rno(xlo) x P22o5(x10) de trtullen (1983) da Figura
9.I2, Loc Nb x LoG Y de Pearce et aI. (1984) da Figura 9.13i LoG
Rb x Loc Y + Nb de Pearce et aI. (op.cít.) da Figura 9.14, dentre
outros, é indicativo para rnagmatisno intraplaca. oa padrões de
distribuição doE REE normalizados por condrito, apresentados na
Figura 9.24 são se¡îelhantes aos padrões de basaltos alcalinos dè
ilhas oceânicas (OIB), cono por exe¡nplo dos Azores (White et aI.,
IN: lrfitson L989, Figura 9.21); ou aos padrões de basaltos
trans icionais/rneio alcalinoe do East African vaIley (wilson,
1989, Figura 11.26b). co¡nparando corn exelnplos precanbrianos, o
padrão de distrlbuição dos REE se asEènelha aos descrj.tos por
r.8 5
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o

Condie et aI. (19s7) para o enxane de diques de Sudbury, no
escudo canadense. Nos diagramas binários de Floyd & Winchester
(Lg75l , gue consj-deran Tio2 | zî, Pzoss, Y e Nb, não foi possivel
são
discri¡ninar se as rochas das série Àlcalina (I)
carcterfsticas de ambientes oceânicos (oIB) ou continentais
(cRB). Entretanto, os padrões de distribuição de elenentos en
diagranas rnais expandidos, cono por exemplo nos aranhogramas
normalizados por N-Morb de Pearce (1983) e pelo nanto primordíal
(Condie et aI. L9a7l , apresentados respectivênente nas figuras
9,16 e 9.!'la, favorecen o arnbiente continental (CRB). os dados
geoqufrnicos desta série (I) rnostran ainda ¡narcada senelhança con
os dado6 de basaltos continentaís apresentados Por Pearce (1983,
IN3 wilson 1989, Figura 6.38).
Em contrapartj,da, o plote das rochas das séries Toleftica de
Baixo Ti (II), calcioalcaliha (II) e calcioalcalina de Àlt.o K
(ry) , na6 f iguras 9.L2, 9.13 e 9.L4, indica a¡nbiente
compressional. o padrão de distribuição de REE nor¡nalLzado por
condrito, para as rochas básicas da Série Toleltica de Baixo Ti
(Figura 9.2b,, é Eenelhante ao descrito por vlilson (1989) para
de arcoE de ithaE (FÍgura 6'36) ou de nargens
toleitos
continentais ativae. os padrões obtidos para as rochas básicas
desta série em aranhogranas nor¡nalizados por N-Morb de Pearcê
(1983) ou pelo rnanto prJ-nordial, apresentados nas figuras 9.16 e
g.!7b, são novanente rnuito senelhanteE aos descritos para
basaltos tolelticos de arco6 de llhas nodernos (wilson, 1989) '
Quando comparadas a basaltos nodernos deste mesno ambiente
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Flgura 9.L7b - Padrões de Distribuição normalizados pelo
primordial para as rochas granullticas da série II.

manto

tectônico (por exenrplo no diagrana de Pearce & cann L9731 , algumas rochas da Série II exibern naior enriquecinento ern zircônio.
o padrão de distribuição dos REE das rochas básicas da série
calcioalcalina (III) apresentados na Figura 9.2c, ben cono o
ptote em aranhogranas mais expandidos nor¡nalizados por N-Morb
(Figura 9.16) ou pelo manto prÍ¡nordiat (Figura (9.17c) das
figuras 9.14 e 9.15, nostram ¡narcada senelhança con a assinatura
geoqulmica de séries calcioalcalinas de arcos de ilhas modernos,
reportadas por Wilson (1989); con o padrão dos batólitos andinos
apresentados por Atherton et aI. f979) ì e coltt o exenplo do Ne$¡
England Batholith, no paleozóico da ÀustráIia, descrito por
Mclennan & Taylor (1983). O plote das rochas desta série
(incluindo as rochas de cornposição interrnediária corn relação ao
teor de sioz) nos diagramas discrirninatívos LoG Nb x LoG Y
(Figura 9.13) è LOG Rb x LoG Y+Nb (Flgura 9.14) de Pearce et al.
(1984), corroboran con a interpretação de que estag rochas
granitóides tenhan se originado em a¡nbLentes de arcos nagnáticos.
As rochas granitóides da série caLcioalcalina de Alto K
( rV)
també¡n f oram plotadas noa diaqranas discri¡ninativos de
Pearce et at. (1984) e Manniar & Piccoli (1989), em parte
apresentados nas figuras 9.13' 9.L4 e 9.15, indicando fornação na
etapa tardi a póE-orogênica.
Em sfntese, 06 dados litogeoqufnicos obtldos para o complexo
.fuiz de Fora possibilitarar¡ sua subdivisão en dois conjuntos,
representando dístintos ambientes geotectônicos:
a) ¡naqmatismo alcalino intrap].aca (continental), caracterizado
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:r sioz de Brorvn (1982)' com o
Figura 9.18
- Diagrama Log caO/Àlc
peacock
IV, O enriquecÍmento en àIcalis
III
e
das sèries II,
Inãtce de
progresÍva
maturÍdade geoqulÍtica de un
sugere
a
da sèrie II até a a IV
alco magmåtico. slnbolos

como

na Figura 9.1

pela Série Alcatina (de Atto Ti -Série I),

indicativo

para

ambientes extensionais;

b) nagrmatisrno com representanteÉ das séries Toleftica de Baixo K
e Ti (Série II), calcioalcalina de rnédio K (série IIr) . e
caLcioalcalina de AIto K (Série IV), caracterlsticas para
ambientes conpressivos. As duas prirneiras séries apresentam
assinatura geoqufnica semelhante às séries toleftica de baixo K e
calcioalcalj-na de baixo a rnédio K, descritas ern diversos exemplos
de arcos de iLhas modernos a arqueanos. A série fV se asenelha ás
séries calcioalcalinas de alto K, tardi a pós-orogênicas destes
arnbientes conpressionais (arcos de ilhas ou arcos tnagmáticos
cordilheranos). Entretanto exibern discretas anomalias positivas
de Európio e elevadas tazóeÉ K/Na e K/Rb, podendo indicar ou
nudança na área fonte ( fracJ-onamento de granada e hornblenda
corno ninerais resfduais) dos rnagTnas, ou contaminação crubtal, con
entrada de K e outros elenentos LILE.
Nos diagrarnas que indican ¡naturidade de arcos rnagmáticos
cono o de Le Maitre (1989), na Figura 9.8' ou no de Peacock
(1931, in: Brown, 1982, da Figura 9.18)r as rochas das séries II,
III e IV sugerem progressiva ¡flaturidade geoqufrnÍca neste ambiente
compressional, com dininuição da razão cálcio/ÁIcalis.
À escaEsez de deter¡ninações geocronólogicas rnais retentivas
(discutida no capftulo 8) e o intenso inbrl'camento tectônico,
gerado durantè a deformação D1+D2 dos conjuntos supracrustais,
dificulta¡n interpretações reLativas a l-dade e ao posicionanento
geográfico deEtes anbientes tectônicos. Estes pontos acima
mencionados tanbén não perniten aprofundar a questão da contem193

porâneidade, ou não, entre as Séries II, IIf e IV, que poderiam
representar um único estágio evolutivo do mes¡no arco rnagmático.
Adicionalnentes as quatro séries rnagTmáticas forarn plotadas
'
no diagrama dè Batchelor & Bonden (1985) da Figura 9.194,
novarnente sugerindo progressiva naturidade geoqufnica e¡n
ambientes cornpressionais. Para efeito de cornparação com outras
seqüências granullticas, os dados geoqufmicos de lrlartin (L987),
Àrth et aI. (1-978) e Rollinson & I¡rindley (1980) foran ploÈados no
nesrno diagrana, na Figura 9'l-9c. selecionaran-se ainda, dentre os
dados apresentados por Oliveira (1980), as rochas granulfticas
(portadoras de opx), obtidas para o cJF nos arredores da cidade
de .fuiz de Fora. Estas análises foran plotadas no diagrarna da
Figura 9.1-9b, e corresponden' em sua rnaioria, à série III
(calcioalcalina), e¡nbora algurnas amostras Pareçam pêrtencer às
outras séries descritas (compare as Figuras 9.194 e 9.19b).
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9.2-

I'EUCOGNÀIA8E E ROCEAS ASSOCIADAS: ORTooNÀIA8EB

DO

Col'fPl'EXo

¡.TÀÌ¡T¡gO!TN TO OO¡¡ÍT¡O ÎECTôNICO ÀNDREI,ÂXDIÀ À!óCTONE (DTA¡¡D)

9.2.1-

LITOLOCTÀ A¡ilOgTRåDâ E OAJETIYO DO

EAEITDO

O embasanento do conjunto supracrustal do cDA no Donfnio
Tectônico Andrelândia Alóctone inclui, alérn dos ortognaisses
bandados integrantes do Conplexo Mantiqueira' leucognaisses
intrusivos. Estas rochas ocorren como nlveis e bandas de
espessuras variadas, principal-mente na serra do Lagarto
(localizada na porção oeste da seção, Anexo 1), onde chegan a
fornar canadas rnais espessas (con dezenas de netros de
espessura). Gnaisses de cornposição intermediária a básica ocorre¡n
associados ao leucognaisse, e as relações dè contato intrusivas,
observadas em alguns aftoramentos, suçterem que se tratan de
rochas rnais antigas.
Foram selecionadas parâ análise seis anostras dê leucognaisse e três dos gnaisses con co¡npoeição nais básica (Tabela

9.3). As análises, conì exceção da anostra SR.TRH-418H efetuada
peJ.a ceossol, fora¡n realizadas por Rornulo Machado, nos
Laboratórios de IcP, da Escola de Minas de salnt Etienne' França.
os dados analftcos são apreEentados na Tabela 9.4.
A abordagem geoqulnica deste conjunto objetivou a cotnparação
entre litotipos considerados cono enbasamento do cDA, que ocorren
nos domlnios tectônicos DTAND e DTJF. Figueiredo et al. (L992't,
abordan esta problernátíca na região lirnftrofe entre os estados de
Rio de Janeiro e Mlnas gerais' os autores concluem que existe
sernelhança geoquf:níca entre conJuntos dos Cornplexos Juiz de Fora
(na fácies granulito) e llantiqueira (na fácies anfÍbolito).
t97

L.,eucogna

isse

foliação
Gnaisse leucocrático fino con forte
e filmes centi¡nétricoe ricos êm
nilonftica,
biot ita .
Mineralogia: KF (pertfticor, Qzo' PLAG (bordos
albfticos), BIO, ÀP, ZIR' OP
Anostras: MH1, Ì¡tHz, ¡tl2E, MH4l-7 /L, Nlfl4LA/3, SRJ-RH
418

Granodiorito Gnaisse cinzento, ¡nesocrático, granulornetria
Gnaisse
çJrossa' e enclaves ¡náf icos
Mineralogia3 PL,ÀG ' QZO, KF, BIO, HBL, TIT, AP,
ZIR It{oN
'
: tÍIl 415G
Àmostra
Enclaves e nfveis náficos, com granulonetria
Rocha6
média, ricos em hornblenda e biotita.
Máf icas
Mineralogia: HBL, BIo' PLÀG, Qzo, TIT' oP, ÀP' zR
Amostras3 IilH 2À, l,Í1I 417G

Tabela 9.3- Descrição sucinta das amostras de leucognaisse
rochas associadas, pertecentes ao co¡nplexo Mantiqueira, no

9.2.2-

e
DTAND.

REsnrrlADOS OBTTDOA: COIIPÀ8ÀçÀO COll O COIIPÚEXO aturz DE FORA

aos
resultados analfticoE obtidos, refèrentes
Ieucognaisses e rochas associadas, estão reportados na Tabela
g.4. As anostras foram plotadas nos diagranas R1 x R2 (Figura
9.20) de Batchelor e Bowden (1985), ÁIcalis x sioz (Figura 9.21)
de Le t'laitre (19s9) , e ÀF l,f (Figura 9.22]- d'e lrvine & Baragar
(1971). Nos mesmoE diagrarnas foram plotadas as rochas da Série
Calcioalcalina de Alto K (série Iv, apresentada no ftem anterior,
referente ao estudo geoqufnico do cJF), objetivando a comparação
entre rochas do embasamento do netassedi¡nentos do cDA' nos
do¡nÍnios tectônicoe Àndrelândia Alóctone (DTAND) e Juiz de Fora

os

(DTJF).

o leucognaisse ten conposição variando entre granltica
granodiorftica, con elevados teores de Kzo (valores superiores
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elabela 9.4 - Ànálises geoqufrnicas do leucognaisses--rochas
DTÀND
no
Mantiqueira
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Figura 9.2O - Diagrama Rl x R2 modificado por Bathelor & Bowden (f9g5)
com o plote do leucognaisse (quadrados cheios-anåtises realizaClas na
França e losango cheio-anåIise efetuada pela Geossol ) e rochas
associadas (triångulos cheios) do embasamento do CDÀ, no
DTÀND. A
Sêrie Calcioalcalina de Àlto K2O (IV) do CJF, no DTJF é apresentada
com slmbolos de quadrados vazfos, para comparação.
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Figura 9.2L - Plote do leucognaisse e de litologias da Sèrie Iv do cJF
no diagrama Àtc x S1O2 de Le Maftre (f989), Para comparação. Slmbolos
con¡o na Figura 9 . 20 .
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Figura 9,22 - Plote do leucognaisse e rochas associadas, em coniunto
con as rochas granullticas da Sêrie Iv no diagrama AFM de lrvinê e
Baragar (f971). Simbolos como na Figura 9.20
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Figura 9.23 - DÍagrama 412O3/Na2O+K2O x ÀI2O3ICaO+K2O+Na2O de Mâniar
piðcol i ( f 989 ) cõm amostras de leucognaisse e rochas da Sêrie Mo
cJF. As cliferenças analltlcas efrtre os dois laboratórios såo realçadas
neste diagrama. Slmbolos corûo na Figura 9'20.

5,58 t). os gnaisses associados varian de conposição gabróica a
tonalftica. Quando conpara-se nestes diagranas, as análises do
leucognaisse coÍr as rochas nais ácidas da Série calcioalcalina de
À]to K, identificada no â¡nbito do CJF (Figuras 9.2O, 9.2I e
9.22), observa-se grande senelhança geoqufrnica entre estes dois
conJuntos.

De outro lado, quando são utilidos diagranas que levan e¡n
consideração os teores de AI2o3, como por exemplo o diagrama de
Irlanniar e Picolli (1989) da Figura 9.23, verifica-se que existem
diferenças nas anáIises realizadas nos dois l-aboratórios. As
anáIises efetuadas na França nostram teores ¡nais elevados en
alurnfnio, e menoreE e¡n silfcio e sódio (Tabela 9.4), que acaba¡n
classificando os granitóides como peraluminosos. Nova¡nente,
quando conparadas as rochas nais ácidas da Série calcioalcalina
de Alto K (série Iv) verifiiamos que os granitóides p]-otam no
canpo do6 granitóides ¡netalurninosos (tipo I), assirn como a única
anostra de leucognaisse realizada no meBtîo laboratório ( SRJRH4L8, plotada como un losango preenchido em todos os díagrarnas
acima comentados). Os denais ele¡ûentos nostran padrão sernelhante
a esta série, co¡no por exemplo nos diagrarnas de Harker.
À (rnica anostra de leucognaisse errl que foram obtidos
ele¡nentos terras raras (Figura 9.24) exibe idêntica assinatura
geoqufrnica da sérLe calcioalcallna de ÀIto K (Figura 9.2ð'1 , con
ernpobrecirnento em HREE e ano¡nalia positiva de európio.
os resultadoa obtidos sugerem que o leucognaisse, intrusivo
nos gnalsses bandados do Corûplexo MantJ.queira, que aflora no
DÎÀND, corresponde às rochas granfticas da série CalcioaLcalina
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aVAL.M.511A
O

O

RPM.344E

O

RPM.565A

tr

RPM-570

NSA-5.98
o cJE-44-7
Ð

Pr

Nd Sm Eu Gd Tb Oy Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Figura 9.24- Diagrama de variaçào dos REE normalizado por conClrito
para uma amostra do leucognaisse (normalizaçào de Evensen et aI .,
f978). Compare com os padröes dos granulitos da Sèrie Iv, apresentados

na Flgura 9.2d.

de Àlto K, encontrada no colnplexo Juiz de Fora, no DTJr,
(]-992)
corroborando com a proposta de Figueiredo et af.
mencionada anteriornente. Àpenas a tftulo de conparação, e apesar
do reduzido número de anáLiEes' pode-se especular que os
ortognaisses co¡n cornposição básica a tonalftica se assemelhan
(baseado na geogufnlca dos elenentos naiores) a rochas das séries
II e ffl caracterizadas para o c,JF' no ftern 9.1.
9.3. GRÀNITO PORAIRóIDE SERRÀ DO I,ÀGARIO: ¡'IÀGIIATIAUO CÀLCTO'
ALCÀIJINo DE ALTo N, TÀRDI D2 A INTER D2-D3 No DoufNIo TEcTôNrco
ÀNDREI,ÂNDIA ÀI,óCTONE

9.3.1.

'¡ITOTIPOA

ANãIJIAADOS

E OE''EÎIVO DO EATUDO

o granitóide serra do Lagarto' descrito no capftulo 4, forna
um corpo aLongado na direção NE-sw, corn aproxinadamente 13 kn de
conprinento e 2,5 kn de largura ¡náxima (Ànexo 1). É cornposto por
urn granito porfirólde, com orientação dos fenocristais nos bordos
do corpo, de posicionamento temporal tardi D2 a inter Dz-Ds
,a
(granitóide Ò s, no Anexo 4). corpos senelhantes, em têrnos
composicionais e poeiciona¡nento temporal relatívo à deformação,
foram reportados por Àrthur et aI. (1991) e Haddad & Janasi
(Lggzl , rnais a oeste, na divisa entre os estados de Minas Gerais
e são Pauto, denorninados, respectivanente, de cornplexo socorro e
BatóIito Pinhal-Ipuiuna'
Foram analisadas 13 anostras do granito porfiróide (Tabela
9.5), sendo que parte das análises foran executadas pela Geosol
(8), e o reÊtante (as anostraE que só contérn elementos rnaiores)
pelo prof. Dr Rônuto Èlachado ' nos laboratórios da Escola de Minas
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Tabela 9.5 - ÀnáIises geoqufnicas do Granlto Porfiróide serra
Lagarto, DTAND.

do

de saint Etienne, França. À abordage¡n geoqufmica destas rochas,
ben cono do leucogranito apresentada no ftern seguinte (9.4), te¡n
por objetivo contribuir para o èntendimento dos processos
nagmráticos reLaclonados ao e6peEsamento crustal (capftulos 7 e
10), alcançado após a etapa colisional D1+D2 (conternporânea ao
rnetamorfisno

9.3.2-

lrf

1)

.

RESU¡rTÀDO8 0E1rDO8

cono fora¡n obtidoÊ dados analfticos de diferentes
laborat6rios, vale a pena cornentar sobre o resultado de alguns
elementos corno AI2o3r Sioz è Na2o, que mostraram resultados un
pouco discordantes. os teores de Na2o e sio2 obtidos pela Geosol
são maiores do què os teoreE das análises obtidas na França,
enquanto que os teores de Alzo3 são sistematica¡nente superiores
nas análises do úItimo laboratório. Estas diferenças
laboratoriais levam a plotagenE diferenciadas nos diagranras que
conputarn estes elementos. Portanto, optou-se por representar
estas anáfises com sinbologías dl-ferentès: a) (*) para as
análises realizadas pela Geosol, e b) (+) para as executadas
nos laboratórios franceses.
o granito porfiróide possui e¡n rnédia (considerando somente
as anáIl.Ees realizadas pela ceosol) a Eeguinte composição quf¡nica: sioz - 68,72:, TiOz - 0,508; 41203 - L4'6L* (dados
analfticos obtidos na França - L6,62*l; FezO3 - 1,118; Feo
L,862ì ltlno - 0,058; l{go - 0,618; cao - 1,878,' Na2O - 3,35t (dados
franceses - 2,56*l i Kzo - 5,562ì Pzos - 0,188.

206

Para os eLe¡nentos traços foran obtidos os seguintes teores,

em ppn: Rb=160-27Oi Ba=7LO-1164; Sr=200-330; Nb=14-34r Zr=29o450; Y= 2f-44ì Cr < 68; Ni < 79i Co 26-36ì Y= l4-35i e razões
Lall,u variáveis entre 195-560 (Tabela 9.5).
Para fins de classificação, estas anáIises foram plotadas en
diversos d.iagrarras corno por exenplo Rl x R2 de de La Roche et
al. (19so), Álcalis x sio2 de Middlernost (1985) na Figura 9.25, e
no diagrana multicatiônico Q x P de Debon & Le Fort (1983)
apresentado na Figura 9.26. EÍi todos estes diagrarnas as anostras
consideradas plotam no campo dos granitos, con poucas amostras
caindo no campo do quartzo-sienito '
o granitóide serra do Lagarto é representante de u¡na série

calcioalcalina (diagrama AFM de rrvine & Baragar' 1971,
da Figura 9.271 , con caracterfsticas subalcalinas en relação ao
teor total em álcalis (diagrarna de lrvine & Baragar, op.. cit', da
Figura 9.28r. e altos teores ern potássio. o Plote destas rochas
no diagrama ALzo3/ Nazo + K2o x AI2oJ/ cao + Na2o + K2o de Maniar
& Piccoli (1989), da Figura 9.29, realça as diferenças analfticas
entre os dois laboratórios acina nencionados, sendo que as
análises realizadas pela Geosol indicarn fndice de shand entre
o.85-o,95 (granitos Tipo-I), enquanto que as france6as indicarn
valores entre 1,0 e 1,2. A petrografia e os aspectos de canpo
obsèrvados neste corpo granitóide (ocorrência de encLaves
náficos, ausência de alu¡ninossil icatos cono granada, cordiêrita
ou de polirnorfoE do ÀI2o5) corroboram corn sua classificação de
granitos Tipo-T (t{hitê & chappell, L9771.
nagrmática
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Figura 9.25- Classificaçào geoquimica dos granitóides intrusivos Serra
Lagarto (granito porfirôide- asteriscos para as anâlises efetuadas
pela geosol, e cruzes para as anålises realizadas na Franca) e
leucogranito serra do lpiranga (losangos, e enclave de biotita gnaisse
-losango preenchido) no diagra¡na À1c x SiO2 de Middlemost (1985).
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Figura 9.29 - Plote das rochas granitÖides no diagrama discriminativo
de Maniar e Plccoli (1989). Nova¡nente ficam ressaltadas as diferenças
Iaboratorlals (as amostras analisadas na França acabatn plotando no
campo peraluminoso. Slmbolos como na Figura 9.25. Tanto o Granito
Porfiröide Serra do Lagarto como o Leucogranito Serra do lpiranga
representam granitóides tipo I, 6endo que o ùltÍmo já é um
representante mais evoluldo (ou muito diferenctadò) segurido White &
Chappell (L977).
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os padrões de distribuição de REE nornalizados por condrito
(fatores de nornal,ização de Evensen et aI ., LgTal da Figura 9.30

assinatura dos elementos terras raras, com
enriguecirnento nos LREE (La/Lu entre 19o e 560) e anomalia
negativa de Európio. PadrõeE se¡nelhantes foram reportados para
granitos ricos em K2o, no Proterozóico Médio da região do Novo
México (Estados Unidos) por Taylor & llavLennan (r.985); e para o
batólito New England, no Paleozóico da Austrália por sha$t & Fl-ood
(1981, In: Taylor & Ìlaclennan I op. cit.)
Foram aindaconfeccionados diagrarnas discriminantes para
ambientação tectônica, co¡no os propostos por Maniar & Piccoli
(1989) na Figura 9.31, por Pearce et al' (1984) na Figura 9.32, e
por Batchelor & Bowden (1985) na Figura 9.33, dentre outros. os
resultadoe obtidos indican que este granJ.tóide pode representar
granitóldes tardi-orogenéticos ( sin-colis ionais ' ccc) ) ou granitóides de arcos ¡ßagrmáticos (VÀG -cAG). Entretanto, a combinação
ilustran

a

destes diagrarnas dlscri¡ninantes co¡tt os dados geol.ógicos da campo,
apontarn para a prineira interpretação. Assin sendo, o batóIito

serra do Lagarto foi interpretado u¡û granitóide Tipo-I (de White
& chapell, L9?71 , tardi a p6s-coJ.isional (granitoide tipo III de
Harris êt âI., 1986) . segundo estes úItinos autores, os
granitóides tipo III poden possuir fonte ¡nantélica (con
contarninação crustal durante sua ascensão) ou crustal. os padrões
de ele¡nentos terras raras sugerem que o plagioclásio e anfibóLio
o
deve¡n representar minerais residuais na área fonte.
enriquecirnento e¡n LILE, parece indicar contaminação e/ ou
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Figura 9.31 - Diagrama FeO*/ FeO*+MgO x SiO2 de Maniar e piccoli
(f989) sugerindo a anbientação tectônica dos granitôides.
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contribuição crustal (por exenplo dos ortognaisses do
Mantíqueira) na geração destes

Cornplexo

nagmas.

Finalmente, .os dados geoqufnicos foram plotados no diagrarna
Rb x sr, de condie (L973), indicando profundidades de geração
superiores a 3o Km, conpatfveis o provável espessamento crustal

atingido após o pronunciado encurtamento crustal causado pela
deformação principal Dl + D2.
o granito porfiróide serra do Lagarto exibe ¡narcada
sernelhança co¡n os granitos catrcioalcalinos de AIto K2o no Estado
de são Paulo e áreas vizínhas en l,linas Gerais, descritos por
diversos autores, cono canpos Neto et al. (1984) t Janasi &
Ulbrich (1991) i e Haddad & Janasi (1992).
9.I. I.,ET'COGRàNIIrO SERRA DO IPIRÀNCA: EXEIIPÍJO DE GR.âI{IÎóIDE TIPO'T
DTFERENCTÀDO, ÎÀRDI-D3 ¡{O DIPS
o leucogranito Serra do lpiranga, aflorante a sul da cidade
de Barra do Piraf, tanrbém foi escolhido co¡no alvo para iniciar o
estudo do nagmatis¡tto tardi-D3 (granitótde [a no anexo Iv). Na
área da seção aborda, é intruslvo nos ortognaisses da sufte
Quirino-Dorândia e na unídade Três Barras, do Grupo Parafba do
sul. sua descrição detalhada foi feita no capftulo 4. Efetuou-se
sete análises qufnicas (executadas nos laboratórios da Geosol
Ltda. ), sendo que una das anostras é representante de u¡na
variedade pegmatóide rosa (BP-gr-6), e outra de um enclave rico
en biotita (BP-qr-7) . os regultados analfticos são reportados na
labela 9.6. Rochas semelhantes ocorrem nas folhas vizinhas,
denoninadas de granitos vassouras e Getulândla. Estes corpos os
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Tabela 9.6 - ÀnáIiseg geoquft¡icas do Leucogranito serra do Ipiranga,
DTPS .

zts

foram tenporal¡nente posicionados cono Granitóides sin a pós-F3
por Machado & Detnange (1991).
Às análises modal-s realizadas forarn plotadas no diagrana QÀP
de Streckeisen (1976) e resultara¡n: a) composição nonzogranftica
com proporção nédia Q:À:P de 36334:30 (recalculada para 100&),
com rnenos de 5* de biotita para o ).eucogranito; b) composição
para a anostra pegmatóide e c) composição
á IcaÌ i-granitica
¡nonzonltica para o enclave. o plote nos diagramas de classificação geoqufmica, ÁIcatis x sioz de MiddLemost (L985) da Figura
9.25, e nulticat.iônico P x Q de Dèbon & Ie Fort (1983) da Figura
9.26 corroboram com os resultados modais. Entretanto, no diagrama
RtRz de De La Roche et aI. (1980), as anostras de leucognaisse
plotan pref erencial.¡nente no ca¡npo dos sienogranitos'
06 dados geoqufmicos (representadas por triângulos fechados)
foram plotados nos nesnos diagrarnas utifizados para discriminar o
cranito Porfiróide serra do Lagarto, cornentado no fte¡n anterior.
os reBultados destas análises forarn parcialnente co¡nunicados por
Heílbron et al. (L9921 .
As análises litogeoqufnicas denota¡n extrema honogeneidade
composJ.cional (Tabela 9.6, anoÉtraE BP-gr- 5,2' 3' 4, Ll , caracterizando granitóide calcioalcalino (Figura 9.27\ ' subalcalino
(Figura 9.281 , rico em K2o (teores entre 4,5o e 5,80t), e
fracatnente peralunlnoso no dJ.agrana de Maniar e Piccoli (1989) da
Figura 9.29, con fndice de Shand en torno de 1,05. Leucogranitos
com lndj.ces de shand nenoreE que 1'1 e teores de elevados en Rb,
Ba e sr são interpretadoÉi por White (cornunicação verbal) co¡tto
granitóides tipo I muito fracionados. A ausência de cordierita e
2t6

variedades dê ÀI2SiOs parece corroborar esta hipótese'
os padrões de REE nor¡nalizados por condrito, foram
apresentados na Figura 9.30, em conjunto con os dados do Granito

Porfiróide serra do Lagarto, para cornparação. os resultados
obtidos nostram padrões de dlstribuição sernelhantes, sendo que
que o leucogranito possui naior enriquecinento no elementos
terras raras leves (La/Lu 327-3361 e ano¡nal-ias negativas ¡nenos
pronunciadas de

Eu.

os diagramas discriminantes para ambientação tectônica de
Maniar & Piccoli (1989) da Figura 9.3L, e de Pearce et a]. (1984)
da Figura 9.32 corroborarn a hipótese de que o leucogranito Serra
do Ipiranga represente a fase final, nuito fracionada, do
magmatisno tipo L' calcioalcalino de atto K2o, tardi a póscolisional (PoG de Maniar & Piccoli, op. cit.).
Quando conpara¡nos a àssinatura geoqufnica do' Granito
Porfiróide serra do Lagarto con a do Leucogranito Serra do
Ipiranga, pode-se aventar a hipótese de que o (rltimo tenha
evolufdo a partir do maior f raciona¡trento, en nfveis crustais nais
rasos¡, do me6no tfquido rnagrrnátÍco que originou o prineiro
granitóide. outra possíbilidade que não pode ser descartada
resultarLa na fusão parcial, en nfveis nais rasos, do mesno
protól ito

.

No diagrarna R1R2 rnodificado por Batchelor & Bowden (1985),

apresentado na Figura 9.33, oa leucogranitos plotan no calnpo dos
granitos sin-cot isionais, e parecen representar uma etapa rnais

evolufda do nesmo lfquido magrnático, corroborando con a discussão
acima comentada.
2L7

cÀPfÎULO rO
TNTEGRACÃO DOS RESOLTADOS E CONSIDERÀçõES FINÀIA: DISCtgsÃO DO
r.rbOSL,O o'¡Of ¡CrôXf CO E À QI¡ESI¡ÃO DOg IJIIdITES DA FAIXI RIEEIRI No
AECT{ETTO TIERIDIONÀT, DO E8TÀDO DO RIO DE {'ANEIRO

10.1-

rNnRoD¡tçÃo

Inicialnente, e co¡n base nos dados geológicos detalhados
obtidos na seção geotransversal abordada, serão discutidos os
Ii¡nites da Faixa Ribeira na porção ¡neridional do estado do Rio
de ilaneiro. como consequência desta discussáo e objetivando
contribuir para o entendinento da cornPartinentação tectônica
precanrbriana neste setor, será investígada a pertinência de se
caracterizar a região de ocorrência do cDA e seu enbasamento, a
norte do Domlnio Tectõnico Juiz de Fora, como uma faixa ¡nóveL
indivldualizada da Faj-xa Ribeira, denonLnada Faixa Alto Rio
Grande.

À integração destès dados geológicos (relativos à relação
metatnorfisno versus deformação, compartirnentação tectônlca, e dos
resultados analfticos Íncluindo deterrninações Iitogeoqufnicas e
geocronológicas) obtidos no ârnbito da seção geotransversal
abordada, convidan à elaboração de un ensaío de evolução
geotectÕnlca para o seqmento central da Faixa Ribelra (FR),
enfatizando o fechanento da Bacia Andretåndia e o enpilha¡nento
tectônico reEuLtante deste procesEo de convergência (com as
escamâs DTPS, DTJF e DTÀND inbricadas de sE para NYI en direção à
área cratõnica). o ensaio evotutivo proposto, em parte já
apresentado por Heilbron (1990), erobora tênha sido visualizado a
partirdosresultadoslevantadosnaescaladedetalhe'leva
2L8

tanbén em consideração modelos e discussões apresentados por
diversos autores que abordararn a poblemática do setor central da
Faixa Ribeira: .Ebert (L968, L97L, 1984), Rosier (L957 | L9651 '
cordani et aI. (1973' 1988), Trou!, et aL. (1986)' Trouw (f992) |
(1990)
Machado (1986), Machado & Detnange (]-992ì, I Ribeiro et aI'
'
(1992)
,
campos Neto et. a1. (1990), campos Neto & Figueiredo
canpos Neto (Lgg2) ' lassinari et aI' (1989) ' Brito Neves &
cordani ( 1991) '
Nesta discussão, é irnportante frisar que a elaboração de
modeLos geotectônicos para faixas rnóveis precarnbrianas esbarra ern
questões polêrnicas, aLnda sem esclarecinento completo' como' por
exemplo: tectônica de placas atualfstica x modelos não
convencionais de orogênese, rnodificaçõee nas condições ffsico
qufrnlcas do planeta ao longo do te¡npo geológlco' duração dos
ciclos tectônicos e eventos ternotectônicos no Precambriano.
Esta6 questões ven sendo abordadas por diversos autores' como
Bird (19?o), wilson (L973, ' Windley (L977, , Kroner (r97?a
e b, 1981' LgaTl , Condie (1982, 1989), Etheridge et aI' (1987) '
Park (1988).

Deney &

10.2 - A

OUESTÃO DO8

rJrllrrES DA AlrxÀ

RTEETRA

como una das contribuições finais deste trabalho' será
abordada a questão do li¡nite da Faixa Ribeira-FR (Alneida' L967i
Almeida et al. , Lg73; cordani et aI' I Lg67l na porção neridional
do Estado do Rio de Janeiro, e a pertinência do termo Falxa ÀIto
Rio Grande-FÀRG (Hasui e oliveira, 1984' In: Al¡¡eida & Hasui'
2L9

1984) para a região de ocorrência do Grupo Andrelândia, no sul de
Mínas Gerais e áreas vizinhas (Figura 2.2). A evolução histórica
destes ter¡nos foi apresentada anteriornente, no capftulo 3'

o conceito tralx¡ tdóv¡l encerra um significado tectôníco
preciso, e não deve ser confundido com subdivisões geográficas
locais. Este terrno é utilizado por vários autores (como por
exenplo, Windtey, 1984; Kroner, 1981i Park' 1988; Condie' 1982,
Bates & Jackson' 1,987) para designar regiöes crustais, em geral
estreitas e alongadas, caracterizadas por intensa atividade
tectônica associada, geralrnente, a magmatisrno e metamorfismo
regional (Eventos lernotectônicos - Etts). Este tipo de
cornpartimento tectônico é especialrnente comum no Proterozóico, e
nem sempre eEtá diretanente associado a norfologia de cadeias de
rnontanhas, cono ocorre con os Cinturöes ou Faixas Orogenéticas
nais recentes (MeÉo-cenozólcas) . De outro lado' a i¡îpfantação de
u¡na faixa móvel não precisa estar vinculada a fornação pretérita
de una bacia sedinentar, caracterizando un clclo de wilson
conpleto, cono ocorre co¡trunente e¡¡ faLxas rnóvej.s fanerozóicas,
com relação à questão da definição dos lirnltes em falxas
nóveis, policfclÍcas ou não, alguns pontos merecem ser abordados
e discutidos:

a) Dois parâmetros são utilizados para demarcar o li¡nite entre
uma faixa móvel e uma área cratônica, ou entre duas faixas móveis
de distintas idades: o avanço da frente deformacional (baseado em
anátises estruturais); ou o avanço da frente térnica (calcado em
deter:ninações geocronológlcas). À utilização destes parârnetros
220

isoladamente pode levar a diferenças significativaE na denarcação

dos linites.

b) Quando rochas de eventos ter¡notectõnicog ¡nais antigos são
incorporadas na evolução ¡netamórf ico-def orrnaciona I de um evento
ter¡notectônico nais jovern, passarn a fazet parte' em terrnos de
compartirnentação tectônica, da faixa ¡nóvel- ¡nais joven,
constituindo maciços ou lascas tectônicas de rochas antigas. Este
caso, ¡nuito conum en faixas nóveis vestigiais, costuma causar
problemas de interpretação, urna vez que neste enbaÉarnento
retrabalhado podem ser levantados dados geocronológicos (por
métodos rnaís retentivos) que reflitan idades do evento termotectônico mais antigo.
c) À progressão do netanorfisno e da deforrnação, que se
intensifican no sentido da zona central de qualquer faixa ¡nóvel
ou orógeno, não devê ser utilizada cotno critério para a criação
d.e outra faixa ¡nóvel, nuJ.tas vezes interpretada cono rnais antiga,
Neste caso, a subdivisão adotada reflete sinplesmente variações
no grau ¡netan6rfico e intensidade da defornação de rochas
pertencenteE à nesrna arquitetura tectônica.
d) Nos modelos de acresção lateral causados pela colisão

de

placas, roicroplacas ou terrenos suspeltos, devem-se procurar os
efeitos compressLonaiE (ou transpressionais ) desta colagem na
área que serviu de antepafs. Deata forna, espera-se que a frente
defornacional, e possivêImente a frente térrnica, acabem lnvadindo
o domlnio autóctone.
Seguindo a definição de faixa nóvel e dos conceitos apresentado6 acima, propõe-se a utilização do termo Faixa Ribeira (fR)
22L

para a abrangência de todo o seqnento crustal ao sul da área
cratônica (csF), no estado de ,Janeiro e áreas vizinhas em Minas
Gerais, voltando a proposta tectônLca original de cordani et al.
(1967) e Atneida (1967). Neste sentido, a Faixa Ribeira
representa umâ unidade geotectônica que sofreu deforrnação e
netanorfismo decorrentes do Ett-B, ern contraposição à área
cratônica (csF) ' relativamente poupada destes processos'
os seguintes argu¡nentos' baseados nos dados 9eo1ógicos
Ievantados na seção Born Jardirn de Minas (MG) e Barra do Piral
(R.t), apresentados nos capftulos anteriores deste trabalho, podem
ser destacados de for¡na a enbasar esta propo6ta:
-ÀFRécompartirnentadaendiferentesdo¡nfniostectônicosque
expõern distintos nfveis crustais, cada um deles com sua
respectiva hisÈória rnetamórfico-deformacional. À cornpartimentação
tectônica observada neste segnnento da FR' con os três' domfnlos
tectônicos DTPS, DTJF e DTAND ' irnbricados de sE para Nw en
direção à área cratônica, é conseqilência da defornação
progressiva D1+D2r acompanhada pela etapa ¡neta¡nórfica M1' cada um
destes domfnios tectônicos, ou mesno sètores distintos do mesrno
dornfnio, nostran evolução rnetanórfico defornacional própria, eÍt
função de vários fatores, cono, por exernplo a naior ou nenor

'

distância da área cratôníca, da profundl,dade de soterranento e
localização relativa ás superffcíeE de etnpurrão rnais êxpressivas.
Apesar destas partlcularidades, todos estes segrnentos nostram
idêntica retação de conte¡nporaneidade entre a defornação
cornpressiva e o ¡netamorfisno principal (capftulos 4, 6 e 7) '
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No Dornfnio lectônico Juiz de Fora (DTJF), as rochas
supracrustais tectonica¡nente incorporadas e interdigitadas com os

-

granulitosortod'erivadosdoconp].exoJuizDeForapossuert
idênticoernpilhamentoestratigráficoeevoluçãotectononeta¡nórfica que os netassedimentos do cDA no Do¡nfnio Andrelândia,

sendoportantointerpretadasconoseqilênciascronocorrelatas
(capftulosSt6eT).
- As rochas do enbasanento dos conjuntos supracrustais tarnbém
apresentan ¡narcante semelhança composicional (complexos
Mantiqueira e Juiz de Fora), apesar das diferenças no grau de
metamorfisrno e defornação. Tanto no DTAND cono no DTJF ocorren
gnaissesbandadosenigmatfticos.conenclavesderochasbásicas
e lentes, aplitos ou nesno camadas ¡nétricas de gnaisses félsicos
de composião granftica. Hornblenda ou piroxênios (opx e cpx) são
minerais ¡náf Lcos comuns, sendo que, no DTJF predominarn rochas na
fácíes granulito, portadoras de ortopiroxênio' As datações
geocronológicas destes dois conJuntos do embasa¡nento indicarn que
o Evento Ternotectônico Transa¡nazônico fol importante r tanto na
geração de rochas nagnáticas, cono no retrabalhanento de rochas
preexistentea (metamorfis¡no e migrnatização). lrabalhos detaLhados
de investigação geoqufnica e geocronológica são necesEários para
uma comparação futura entre estas unidades do enbasanento '
- Às deforrnações tardias D3 e D4 e a etapa metamórfica Mz'

atribufdascoricertasegurançaaoEtt-B,superpõem-seà
tectônica principat de naPpes (D1+D2) ' seus efeitos
observad.os noÉ' trê6 do¡nlnios tectônicos DTÀND ' DTJF e
(Heilbron et al. , 1991).
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fora¡n
DÎPS

-ÀzonadecisalhanentodoRioParalbadosul,atribufda
geometricanenteàdefor¡flaçãoD3,nãoternosignificadotectônico
de uma sutura, cono sugerido por alguns autores' Esta estrutura
irnprirne rejeitoè inportantes' porén muito variados ao longo de
seu traçado en napa' com componente6 de novirnentação vertical
inversa e horizontal dextral. Entretanto, verificou-se que os
terrenos a noroeste e sudeste da referida zona de cisalha¡nento
apresentan idênticas constituição titológica (supracrustais do
crupo Paralba do sul e rochas fgneas intrusivas da sufte
Quírino-Dorândia ) e evolução meta¡nórfico estrutural'
- Granltóides tipo I è s' resultantes do processo de convergência
(D1+D2),podernserencontradosnoÉtrêsdo¡nfniostectônicos'
enbora sejarn rnais abundantes na escana tectônica superior (DTPS) '
- Idades Rb/sr e K/Ar brasilianas forarn detectadas no DÎÀND
(Hellbron et aI., 1989) ' supostamente atribufdo à Faixa de Dobramentos Alto Rio Grande. Este fato lndica que a frente térnica
brasiliana invadiu a área de ocorrência do ciclo Deposicional
Àndrelândia.

Em sfntese, tais argu¡nentos mostram que a aplicação
tectonicamente correta do terno Faixa Ribelra deve ser estendida
até o llnite cratônico, situado a norte da seção abordada' nos
arredores da cidade de são João del nei (Figura 4.1 è Anexo I).
Como conÉeqtlência, e con vistas a contribuir para a sinplificação
do quadro geotectônico, propõe-se aqui o abandono da deno¡ninação
Faixa Àlto Rio Grande (FARG) ' que foi definida e te¡û sido usada'
na prática, para delimitar geograficanente a área de ocorrência
dê rochag atribufdas ao ciclo DeposJ,cional Àndrelândia, incluindo
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ou não seu embasatnento (Hasui & Oliveira, L984ì Vasconcellos'
1988i Tassinari & campos Neto, 1988; Heilbron, 1989; ca¡opos Neto
et at., 1990). É irnportante frisar gue esta terninologia vinha
sendó ernpregada por estes autores, independentenente de se
creditar a esta entidade tectônica uma evolução ¡nono ou
policfclica. Nesta interpretação foran utilizadas como linite
para separar a Faixa AIto Rio Grande da Faixa Ribeira (figuras
2.2, 3.3 e 3.4) , ou a prirneira ocorrência dos granulitos do
complexo Juiz de Fora, ou u¡n linite que coincide aproximada¡nente
com a isógrada do K-fetdspato (e rnuscovita trout{), dentro da área
de ocorrência do Ciclo Deposicional Andrelândia.
1O.3- svo&ttçÃo cEor'óGrcA E ttoDEúoa cEorEcTôNrcos

1O.3.1-

UTr,rZâçÀO DO8 CONCETTOS E8TÁGIOS DEPOSICTONÀr8

E

EVENTOS

TER¡,IO-TBCÎONICO8

Antes de apresentar a proposta de evolução geotectônÍca
visualizada, torna-se necessário explicar com que significado os
conceitos evento ter¡notectônico e estágios deposicionais são
util5.zados, em detrí¡nento do conceito de ciclo geotectônico ou
orogenico. Una revLsão sobrê o últino conceito foi apresentada
por Bríto Nevea (1990). À aplicação do conceito ciclo
geotectônico e suas variações tên Por prenissa básica encadear
todos os fenô¡nenos geológicos crustais ¡nais irnportantes
(sedinentação, tectonisrno, nagTmatÍsrno e metatnorf l-anìo) ê¡n uma
etapa ou ciclo cotn duração preciea no tempo geológico. Esta
premissa leva, nuitas vezes, à criação de ciclos geotectônicos dê
longa duração para o Precambriano, esPecíalmente quando ocorre
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grande intervalo de tenpo entre o infcio da inplantação de uma
bacia sedi¡nentar e sua deformação, ou inversãg total ern eventos
ted€ônicos posteriores. Neste sentido, parece mais sirnples e
adequado adotar o sistenra de classificação de bacias sedinentares
proposto por Kingston et aI. (1983), que distinque a tectônica
forrnadora de una bacia e seu registro sedimentar, da tectônica
¡nodificadora desta bacia, que tanbén pode possuir novo registro
sedimentar. Entretanto, este últino ne¡n sernpre é preservado em
faixas móveis vestigiais, especialmente conuns no Precambriano,
nas quais são expostos nfveis crustais nais profundos. Nestes
a¡nbientes geológicos, a tectônica modificadora é somente expressa
através de seus registros nagmáticos, netamórficos er deformacionais, daf a origen do conceito Evento Termotectônico - Ett.
Neste sentl-do, a utilização dos termos rrEstágios
Deposicionais (assocíadoe à geração de rochas magrmáticas e¡n
rrEventos
e
anbientes extensionais ou anorogênicos) [
Ter¡notectônicoso ( tarnbérn associado à geração de rochas
rnagrrnáticas) ten a vantagen de não criar ciclos tectônicos de
longa duração,
podem mudar

uma

vez que os regines tectônicoE em escala global

no tenpo e no espaço na crosta terrêstre.

10.3.2-

Efr¡lIEsE E EVOIJITçÀO GEO¡.,óGrCÀ DA FArXA RTAETRÀ l{O sEGtfENrO
UERIDIOI¡ATJ TX¡ g8lADO DO RIO DE JA¡¡EIRO

os reeultadoE da investigação geológica realizada na seção
abordada foram sintetizados na geotransversal da Figura 10.1' que
sumariza ainda dados geológicos doE do¡rfnios tectõnicos Autóctone
e carrancas (valeriano, 1985; Heilbron, 1984; Ribeiro et al226
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1990), e do flanco suL da negassinforna do Rio Parafba do sul
(Heilbron et al . 1991). Nesta ilustração são apresentados de
forna esquemática os conpartirnentos tectônicos e suas unidades
litoLógicas constituintes, desde a área cratõnica até o mar; o
rnagmatisrno básico; as principais êstruturas regionais; e a
distribuição das rochas granitóides, discriminadas segundo sua
relação con a deformaçåo e sua afinidade tectônica'
o ensaio de evolução geotectônica proposto para este
segîento da Faixa Ribeira foi subdivido e¡n etapas no tempo' A
duração ¡naior ou menor dèstas etapas é função da carência de
deterrninaçõer¡ geocronológicas apontadas no capftulo anterior, que
se agrava nos conjuntos litológicos nais antigos, tectonicamente
incorporados e retrabalhados en eventos terrno-tectônicos subsequentes. Ênfase ¡naior será dada ao evento termotectônico
responsável pelo fechamento da bacia Àndrelândia, cujos registros
são melhor preservados na seção abordada.
ÃRonBtAttO Ao PROIEROZóICO ¡¡ÍTERIOR 3 cor¡aOI¡IDAçÃo - DO Et{BASA¡irENTo
DAã sEOUÊNCIÀA 8T¡PRACRI'8TAI8 AXDREI,ÂXDIÀ E PÀRITBA DO AUL

fraco registro geocronológico no â¡nbito da Faixa
Ribeira, o terrenos arqueanoe poden ser rtelhor entendidos no
bordo sul do cratón do são Francisco - csF - (Teíxeira' L982ì
Teixeira et al. Lgas, Lg87ì Queneneur 1987; Cordani & Brito
Neveg, 1982). À ¡naior parte desteB autoreE adnite que os núcleos
arqueanos, hoje preservadoE no csF, seja¡n o resultado da colisão
de microcontinentea. Do mesno modo gue as descrições destes
terrenos en núcleos arqueanos de diversos continentes' são
E¡nbora co¡n

encontrados terrenos de baixo gTrau (LGT), representados por
seqilências (neta) vulcanossedi¡nentares tipo ttgreestonebeltsrt (Rio
das velhas e meta¡norfitos Barbacena) com intrusões
ca lc5.oalca l inas; e terrenos de alto grau metamórfÍco (HGT), con
gnaisses bandados nignnatfticos (conpLexo Mantiqueira) associados

à ocorrência restrita e/ou faixas lineares com rochas
granulfticas (conplexo Juiz de Fora). Na parte su1 do cSF, sobre
este embasa¡nento, desenvolveu-se a bacia Minas con sedimentos
plataforrnais (Teixeira & Figueiredo' 1991; Cordani & Brito Neves,
!9a2), com idade mfni¡na para a sedinentação estimada ao redor de
2,15 Ga (Machado et al., 19¡9).
BVENTO TEnüOrECrôNrCO llRâNSâ¡lAZôNrCO

(Ett-B)

o li¡nite entre o Eoproterozóico e o Mesoproterozáic,o, na
região sudeste brasileira, é marcado pelo Evento Ternotectônico
Transamazônico (Ett-T), con intervalo de ternpo estinado entre 2,2
e 1,9 Ga, embora os registros tardi a pós-tectônicos desta etapa
convergente se estendam até 1rg Ga.
Na região entre Àndrelândia e s¿io João del Rei (Figura 4.1 e
Ànexo I) o registro do Ett-T é ¡narcado pela ocorrência de
rnagnnatisrno granodiorftico, tardi a pós-tectônico, que intrude
tanto oa terrenos Barbacena (I-,GT) cono os terrenos Mantlqueira
(HGT). As altas razões isotópicas 5¡8775¡86 iniciais indican que
estes magmas foran formados predorninantenente a partir da refusão
de crosta preexistente (Teixeira, L982' 1985; Heilbron et âI.,
1990, Queneneur & Vidal, 1989).
Na região entre o Rio Preto e lpiabas (Ànexo I e Figura
4.L), já na zona nais interna da Faixa Ribeira, as rochas
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granulfticas do Co¡nplexo Juiz de Fora poderian representar, pelo
¡nenos em parte, os efeitos do Ett-T' enbora exista¡î evidências de
que parte deste conjunto tenha idades arqueanas (otiveira, 1990i
Machado Filho et aI., 1983 r' Teixeira et aI., L992). Esta unidade
ainda retrabaLhada en evento(s) termotectônico ( s)
foi
subseqtiente ( s ) . os dados l itogeoqufrnicos obtidos para o complexo
Juiz de Fora (Capftuto 9) indicarn que a maioria das rochas
granulfticas nostram assinatura geoqufnica conpatfvel com
ambientes convergentes: arcos de ilhas e/ou arcos nagTmáticos
cordilheÍranos (Séries II, fII e IV discutidas no CapftuJ.o 9).
Rochas basálticas con tendência alcalina e com altos teores e¡n
Tio2 e LILE, caracterfsticas para magmatismo básico intraplaca
a1calino, forarn ainda identificadas (série I). Este conjunto,
caracterfstico de regines tectðnicos extensionais, foi associado
ao arnbiente continental (cRB). Os resultados geocronológicos
disponfveis para este conjunto, e¡n sua grande rnaioria, são idades
isocrônicas de baixa qualidade (errócronaa) Rb/sr situadas entre
2,2 e 1,8 Ga, enbora, neste trabalho, tenham sido obtidos dados
nais jovens (L,7, L,4ì 1,0 Gã, com I'fst{D de errócronas),
interpretados corno idades parcialmente rehornogene i zadas nos
eventoE termotectônicos subseqüentes. ÀE razões iniciais
graT ¡gra6 obtÍdas são altas, e portanto estas idades isocrônÍcas
poderiarn indicar que o rnetanorfismo granulftico foi impresso em
protólitos nais antigos. Teixeira & Figueiredo (1991) propõêm un
esquena de evolução ensiáIica, inspirado nos nodelos de Kroner
(1981), para explicar a evolução tectônica do setor sul do csF.
Neste es¡quema, os granodioritos tardioE devem ser interpretados
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como derivados do intenso retraba lha¡nento crustal, que poderia

, en nfveis mais profundos, pelo
metarnorfismo de fácies granulito detectado no complexo Juiz de
tambén ser

responsável

Fora.

uÉoro (A gupERIoR ?) !
sEDrr.rENTåçÃO DO CICT,O DEPOSICTONàI¡ ANDREI,ÂNDrA (CDÀ) E GRUPo
rltpr.At¡TÀcÃo DÀa BAcIAs Do pRor¡Rozórco

PARÀÍEA DO 8UIJ (GP8)

conforme o nodelo evolutivo proposto por Ribeiro et aI.
(1990), no Proterozóico l,tédio instala-se u¡n regirne extensional,

pós-Ett-T. Neste
ambiente se inplantan bacias tipo 'rriftÍ intracontinental (IF,
de Kíngston et aI., 1983), cujo registro sedimentar na região ao
sul do csF é representado pe)-os Ciclos Deposicionais Tiradentes e
Lenheiro (CDT e CDL, de Andrels et al., L989, e Ribeiro et âf.,
op. cit.), no domfnio tectônico autóctone (Figura 10.1). Nova
fase extensj.onal é responsável pelo falhamento, soerguirnento e
erosão de parte dos sedimentos dos cDT e cDL. Diques náficos
(Valeriano, 1985; Ribeito, 19921 corn idades Sn-Nd nodelo (Tdn)
entre 1.8 e 1,3 Ga intruden estas seqtlências (Heilbron et â1.,
LgAgì Ribeiro et aI., 1990) . cono resultado, inplanta-se bacia
tipo sinéclise ÍnÈerior (IS de Kingston et al., 1983), preechida
peLos sedimentoe transgresslvog do clclo Deposicional carandal
(cDc de Andreis et al., op. cit.), Çfue acaba¡n recobrindo os
Iimites da antiga bacia, depositando-se diretamente sobre o

provavelmente resultante da subsidência tér¡nica

embasanento

siál ico.

Novo episódio transgressivo é representado pelos (neta)
sedinentos do Cicto Deposicionat Àndrelândia (cDA), que recobrem
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parte da bacia Carandaf e, em em rnuitas áreas, estão depositados
diretarnente sobre o nesno embasarnento siáfico (consolidado no
Ett-T) . Ortoanfibolitos de afinidade geoqufmica toLeftica

(Paciullo, Lggzl são encontrados en diversos nfveis do cDÀ.
Possuen contatos bruscos e, por vezes, claramente discordantes
com as rochas encaixantes (Figura 5.4). Estas rèlações de ca¡npo
sugerem que estas rochas ¡náf icas representern diques intrusivos no
cDA. As duas idades Sm/Nd rnodelo (Tdn) obtidas registraram
vaLores de 1184 e 1053 Ma, con valores Nd-cHUR de +4,8 e + 3,5,
para t= 1rO Ga. Este dados foram interpretados por Heilbron et
aI. (1990) e Heilbron (1990) coIÌro indicativos da entrada de
material nantélico (trunderplatingt') , associado a processos de
des

laninação

.

Provavelmente, una etapa de ¡naior instabílidade tectônica
causa au¡nento na lnaturidade dos sedinentos para o topo do cDA,

originando plagioclásio gnaísses/xistos (biotita xisto santo
Antônio de Trouw et aI., 1986). As baixas razões isotópicas
con valores entre 0.70167 e o,70347, obtidas por
"t477sr86,
Heilbron et al. (1989) para xistos feldspáticos do cDA (biotita
xisto santo Antônio de Trouw et al., 1986) sugerem contribuição
de naterial Juvenil (vulcanoclástico ?).
Às obEervações acina poden indicar que parte do cDA já se
tenha depositado en una época nais instável, após o infcio dos
proceÉrsos de delaninação e rrunderPlatingtr descritos na etapa
seguinte.

A distribuição espacial das fácies sedinentares do cDA
(carnadas em forma de lençóis) , associadas ao fato de o
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siáIico (Conplexos Mantiqueira e Juiz de Fora)
contornar toda a bacia Àndrelândia, parece indicar que esta bacia
tem sua história evolutiva restrita a urn arnbiente ensiálico (fs).
os dados geoqufrnicos obtidos por PaciulIo (\992) para os
metabasitos intrusivos no cDÀ, interpretados cono resultantes de
nag'matierno basáltico intraplaca, e¡n a¡nbiente continental (cRB)
corroboram esta hipótese. EnÈretantor Gonçalves & Figueiredo (no
prelo) ad¡nitem que parte destas rochas básicas possa¡n representar
ernbasamento

a abertura de un fundo oceânico na bacía Andrelândia.

Pouco se conhece sobre a história deposicional dos
sedimentos do crupo Parafba do sul (GPs). Afguns autores, cono
sad e Dutra (198s), supõem gue estes sedinentos sejarn
representantes de uma bacia tipo retro-arco. Os dados levantados
na seção geotransversal investigada indican que as rochas
supracrustais do GPs (neta arcóseos e grauvacas, netapelitos e
rochas carbonáticas doLonfticas) são intrudidas por diversos
corpos ou batólitos calcioalcalinos. A associação de fácies
sedimentares deste conjunto supracrustal sugere sua depositação
en u¡na plataforna carbonática, constituindo una tfpica seguência
de quartzito- pelito - carbonato lttgPc- Association[ de condie,
L982, 1989). Neste sentido, existe a possibilidade da bacia
Parafba representar una bacia de nargem passiva (MS, na
classlficação de Kingston et â1., L9a7) , que serviu de
e¡nbasamento à inrplantação de u¡n rrarco nagmáticort desenvolvido no
evento ternotectônico responsáveI pelo fechanento da Bacia
Andrelândia (ftern seguinte). De outro lado, os sedimentos do GPS
poderian representar tanbén u¡na bacia intracratônica (Is de
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Kingston et al"., op. cit.) ou niogeoclfneos na classificação de
DÍckinson (1971), outra possibilidade que não pode ser
descartada. No â¡nbito da área investigada, as relações de
contato entre estes dois conjuntos supracrustais (cDA e GPs) são
tectônicas, inpedindo a realização de correlações estratigráficas
seguras. Entretanto, as duas seqilências sofreram os efeitos da
deformação compressiva D1+Dz, D3 ê D4, assocj-ada às etapas
metamórficas Ml e

Mz.

ENC¡rRtrÀ¡,rENllO DÀ BACIA ANDRELÂNDrÀ E rUPLÀIITAçÃO
RIBEIRA: EVEI¡EO TER¡dO!ECÎô¡{rCO BRÀ8rI,IANO (Ett-B)

DA. FArXÀ

UóVEL

(.

A ausência de rochas tfpicas para fundo oceânico (seqtlências
aliada ao fato de que todo o registro sedirnentar e
ofiolfticas),
nagmático da bacia Andretândia parece apontar para urn . arnbiente

intracratônico, levou à elaboração de un nodelo de convergência
ensiálico, tal coÍto proposto Por Etheridge et aI. (1987) e Kroner
(1983) para outras faixas nóveis proterozóicas. Neste modelo, em
parte apresentado por Heilbron (1990), processos de deslaninação
e subducção rrAri causam pronunciado encurtanento crustaL,
representado pelo nappeanento de porções superiores da litosfera.
A vergência estrutural da deformação progressiva D1+D2 indica que
que o segTmento crustal repre6entado pelo DTÀND, foi arrastado
para SE, por baixo dos segrmentos DTJF e DTPS (com rochas
representantes do e¡îbasanento - conPlexos Mantiqueira e Juiz de
Fora, e supracrustais atribufdas ao Grupo Parafba do sul). No
finaL de D2r rtâ zona ¡nais interna da faixa nóvel, ocorre giro da
foliação

s2 para atitudes rnais verticalizadas, e a defornação
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ter urn componente transcorrente dextraL (etapa
transpressiva de D2, Figura 6.16). Conteporaneanente à defornação
D1+D2t ocorre o metarnorfisno M1r con vestfgios de que a pressãÔ
litostática pode ter chegado iniciaLnente a valores da ordem de I
a 10 Kb (Trousr, Lgg2l I o que irnplicaria em soterranento a uma
profundidade de 30 km. o padrão inverso das zonas ¡neta¡nórf icas
(Anexo 1 e Figura 7.2) e provávelcaninhoPxT x t horário
(Figuras 7.L e 7.3) corroboram os modelamentos térmicos para
áreas colisionais' apresentados por oxburgh & Turcotte (I974),

passa a

Engtand & Richardson (19771, England & ThomPson (1984)
6' England (1984) e Shi & lvang (1987).

'

Thompson

A possfvel subducção-À do DTÀND resulta en intensa refusão
crustal (e possivelvente do rnanto litosférico), o que acaba
(sulte Intrusiva
gerando granitóides sintectônicos tipo I
Quirino-Dorândía) e tipo s (Turvo e Serra da Concórdia), muito
abundantes nos domfnj.o tectônlcos sobrejacentes, e especial-mente
no DTPS (Figura 10.1).
Provavelnente como conseqüência do espessa¡nento crustal após
a etapa descrita acina, e ainda en un regine convergente, ocorren
as deforrnações tardias D3 (tarnbém com componente transcorrente) e

D4, associadas à etapa neta¡nórflca M2 (corn gradiente de pressão
mais balxa) e geração de diversos granitóides Tipo I (sendo
alguns muito evolufdos), tardi a pós-tectônicos' Na seção
abordada, ocorren os corpos Serra do Lagarto (granitóide
porfiróide) e o leucogranito Serra do Ipiranga, nas este
rnagnatisrno é especlat¡nente abundante rnais a swr en direção ao
Estado de São Paulo e sul do Egtado de Minas Gerais'
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conparandoacompartinentaçãotectônicaeaevolução
t.ectono-metamórfica encontrada neste segrmento da Faixa R5.beira,
corn outros exemplos de orógenos colisionais' observamos marcada
senelhança con a região da placa indiana, a sul da sutura do
Indo-Tsangpo, na Cadeia Hi¡nalaiana (ttcentral Crystallinestt do
segmento tectônico trHigher Hinalayart, e o segmento do rrLesser
Hinalayatt incluindo o rrMain central Thrustrr' segundo a
subdivisão tectonica apresentada por Honegger et al. (L9a2, In:
Barnicoat & Treloar, 1989). Dentre as semelhanças entre esta
região dos Himalaias e os do¡nfnios tectônicos DTÀND e DTirF no
segmento da FaÍxa Ribeira investigado, podem ser citadas:
espessas escamas tectônicas (trthrust sheetsrt) constitufdas por
rochas do embasanento cristalino intercaladas con o conjunto
rnetassedi¡nentar (subducção-À), rara ocorrência de granitos tipoI, ocorrência de granitos tipo-S, ¡netarnorfismo com zoneamento
inverso, defornação de baixo ângulo.
É irnportante frisar aqui que esta interpretação de evolução
ensiáIica para eÊte segnento da FR, no segrento ¡neridional do

estado do Rio de Janeiro, não exclui a possibilidade da
existência de bacias con fundo oceânico ern regiões mais orientais
do gue a estudada (embasanento sob as bacias narginais uesocenozóicas da coEta lesta brasileira, escanas tectônicas sobre o
DTPS em direção ao estado de são Paulo ou do Espfrito santo, ou
ainda na Faixa Danara do lado africano. De todas as unidades

litológÍcas estudadas na seção geotransversal abordada em detalha
neste trabalho, os rnetassedi¡nentos do Grupo Parafba do sulpoderiam representar a fácies platafornal desta bacia de nargem
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passiva proterozóica. De qualquer forna, apesar desta possibilidade de existência de subducção-B em setores da FR, no ânbito
da seção investigada não foi encontrada nehuma evidência desta
subdução para Nw, confor¡ne sugerido por diversos autores (canpos
Neto & Figueiredo, 1990; Machado & Demange, 1991). Todos os processos geológicos sunarizados na Figura 10,1, tais como
potaridade meta¡nórfica, sentido do cisalhamento regional e a
distribuiçào espacial de granitóides intrusivos suçterem que a
subducção-A (ou nesno B) neste segmento da FR tenha ocorrido com
vergência contrária (para sE), como discutido nos capftulos 6 e
7.

A carência de determinções geocronológicas (capftulo 8) leva
a incertezas maiores na caracterização te¡ poral do intervaLo
entre as etapas netanórficas M1 e M2. Àssin, enbora exista fraco
registro geocronológico indicativo para um evento termotectônico
do final do Proterozóico Médio (L,2-L.1 Ga), tal como aventado

por Heilbron êt aI. (1990) e campos Neto (1992), o volume de
ldades brasilianas obtidas en outras áreas no Estado do Rio de
Janeiro e su1 do Espfrito santo e a evolução tectono-netanórfica
observada, con o êncadeanento entre ul (sin D1-D2) e M2 (sinD3), são sugestivos para una evolução ¡nonocfclica durante o EttB. Enquanto não foren obtÍdas datações geocronológicas
sistenáticas a partir de ¡nétodos nais retentivos (especialnente
pelo método U/Pb) a questão da evolução nono ou policlclica
continua em aberto.
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CÀI{ERO-ORDOVTCTAIIO

Granitóldes pós-tectônicos, con idades canbro-ordovicianas,
são descritos en várias regiões do Estado do Rio de alaneiro
(Granito Favela, de Pires et aI., L982; Granito Àndorinha, de
Pènha et aL. , L98oi Granito Nova Friburgo, de Sad et al-., 1980,
dentre outros) . Segundo Junho (1982, l99I) e Machado & Demange

(1991), possuem natureza cáIcio-alcaIina a álca1i-cá1cica, co¡n
freqüentes inclusões de rochas básicas, e foran formados e¡n
ambientes tardi compressionais, transicionando para anbientes
extensionais. campos Neto & Figueredo (L992) posicionam estes
granitóides cono tardi a pos-tectônicos eÌî relação à orogênese
Rio Doce, responsável peJ,a acresção lateral de terrenos no
Carnbriano.

registros deste magmatisno na seção
investigada, ocorrendo un único corpo granitóide deste tipo na
área de Mangaratiba (Figura 10.1), no fitoral do estado do Rio de
Janeiro, o que dificulta qualquer tipo de interpretação.
Não foram encontrados

10.3.3-

E\rOr,UçÃO nO UE8OZórCO

-

CE!¡OZóICO

A tectônica extensional (ou transtensional) rneso-cenozó ica,
associada a inplantação da bacias tipo nriftr de Resende e Volta

Redonda, imprirniu no enbasanento (unldades litológicas
precanbrianas da Faixa Ribeira) importantes zonas de cisalhamento
rúpteis, com conponentes de rejeito tanto normais co¡no
transcorrentes sinistrais. Embora este terna îão tenha sido
objeto deste estudo, durante o napeamento geológico das unidades
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precambrianas (Ànexo I) verificou-se que estas estruturas

causan

irnportantes deslocanentos na escaLa do napa, especial¡nente no
estão
setor SW. Brechas tectônicas, nuitas vezes silici.ficadas,
associadas a e6tas zonas de cisalhanento rúpteis.
Diques e urn pequeno 'rstockrr de rochas alcalinas (Anexo I) '
temporalnente relacionados à6 zonas de ci.salhamento aci¡na
¡nencionadas coÍìpletard o quadro geológico evolutivo deste setor da

l

l

:

Faixa Ribeira.
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IIETODOLOGIÀ DOA TRABâIJEO8 DE CÀUPO

napeamento geológÍco detalhado constÍtuiu una inportante
pesquisa aqui apresentada, e serviu de ponto de partida
da
etapa
para o desenvolvirnento de outras netodologj.as ' que se rnostrararn
ãecisivas para eguacionar problemas gerais e/ou especfficos
surgidos no decorrer deste trabalho. O napeanento foi conduzido
na escala 1:50.OOO, utilizando-se como base cartográfica os
mapas topográficos planoalti¡nétricos do IBGE e fotografias
aéreas do serviço Geográfico do Exército na escala de 1:60000
(vôo AsT- 10 da usaf). Atguns segmentos do mapa geológico forarn
executados en escalas de maior detalhe (1:30'000), a partir de
fotos aéreas da Prospec ou da ampliação das fotos da USAF,
especialmente na porçao norte da área (santa Rita do ,IacutingaRio Preto - Bom Jardi¡n de l{inas), e no trecho sudoeste (Ribeirão
de Sao Joaquim - Volta Redonda - Conservatória), Figura 3.1. O
resultado final é aqui apresentado na escala 1:100.0o0 (Anexo I)
e representa a integração dos levantamentos geológicos realizados
en escal,as de maior detalhe.
Durante as etapas do rnapeanento geológico, iniciado em 1986,
participaram diversos alunos bolsistas de iniciação cientffica e
ãstagiários de graduaçao do Departanento de Geologia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). No seg:¡nento
Norte da área forarn cornpilados dadog de Junho e Paciull-o
(inédito). o mapa de articulação (Figura 4.1) indica as diversas
escalas utilizadas no mapeamento, ben cono a participação de
pesquisadores e estagiários de graduação.
Paralelamente ao desenvolvi¡¡ento do mapea¡nento geológico,
foran executadoe perfis geológicos en áreas vizinhas, visando a
cornpreeneão do contexto geológico regional.
No curso doE trabalhos de carnpo, realizados eÌn diversas
procedeu-se a coleta de amostras de rochas Parq . estudos
etapas,
geoqufrnica e geocronologia. Para viabilizar as
petrografia,
de
duas últirnas etapas analfticas, fora¡n realizadas etapas de canpo
especfflcas.
cabe ainda salientar que a ¡netodologia empregada durante o
napeamento geológico objetivou a Eeparaçao de unidades
tiLológlcas significativas, excluindo-se seu grau de metanorfismo
e de def or¡naçao, os quais devem ser entendidos, e assirn forarn
abordados, cono eventos posteriores à fornação das rochas.

o

2.

EATI'DO8 PETROGRÁTICOA DO IIEIfâIIORTISUO

Fqram realizadas cerca de quatro centenas de anáIises
petrográficas convencionais para deterninaçao mineralógica,
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entendinento das relações texturais entre as diversas paragêneses
neta¡nórficas, e para análise nicrotectonica. cerca de 25 anáIises
¡nodais foram efetuadas, visando caracterizar os principais tipos
de rochas granulfticas. O nunero de pontos para cada lânína foi
escolhido en função de urn gráfíco / dos ninerais x n(¡rnero de
pontoÉ, que indica o nú¡nero correto de pontos. Foram selecionadas
para a análise rnodal, as rochas granulfticas con texturas
isotrópicas, visando evitar os problemas causados por rochas
anisotrópicas neste tipo de netodologia. o erro percentual na
contagen foi esti¡nado pelo ghrafico do li¡nite de confiabilidade
de van der Plas & Tobi 1965 (in Pettijohn & Potter L9871 .

Para cJ.assificaçao petrográfica de rochas plutônicas e
granulfticas, foram utilizados os diagrarnas de Streckeisen 1976 e
1974, respectivarnente. Diversas grades petrogenéticas e gráficos
P x T (winkler 1977i YardLey 1989; Frey 1987; Best 1982) forarn
consuLtados para o estabeleci¡nento das condiçoes de neta¡norfismo
e para as discussões do prováve1 caninho PTt.
No estudo das paragêneses metamórficas utilizaran-se os
díagramas AcF e ArKF (para rochas ¡netabásicas, gnaisses e
granulitos quartzo-feldspáticos orto ou para derivados), e os
diagramas AFM e ArFu para rochas peliticas, extraidos de Winkler
(L973, r9761 .
o estudo nicrotectônico foi realizado para se buscar as
relaçöes entre o cresci¡nento de minerais meta¡nórficos e a
foliaçðes impressas nos diversos conjuntos litológicoå. Foram
consultados diversos trabalhos clássicoE sobre o assunto ( zr{¡art

1962ì BeIl, 1985; Ferguson & Harte, 1975i Spry, 1963, L969ì
Barth, 1985).
3- E8lrDO DA DEFORüAçÃO
co¡n o objetivo de proceder à anáLise deformacional da área,
agrupou-se as dLversas estruturas observadas (ÌÍneações de
crenulaçao, rnineral, intersecçao; eixos de dobras; xistosidade e
xistoEidade de crenuLaçao; bandamento conposicional; planos
axiais, dentre outros) en fases de defornraçao, utilizando-se
critérios geonétricos (rnorfologla e atitude doE elernentos
estruturaj.s) e de superirnposiçao (lineaçöes e dobras dobradas,
xistosldade cortando estruturas nals antigas, penetratividade) .
Estas fases de defornaçao foran entao agrupadas, utilizando-se o
conceito de defornaçao progressiva e correlacionadas a formação
da xistosidade principa). observada, em dois conjuntos: Fases da
Deformação Principal, associadas aoa desenvolvimento da
xistosidader' e Fase6 de Defornação Tardias, que dobra¡n a
xistosidade principal . outro ponto que nerêce ser ressaltado t
relaciona-se ao fato de que o terno fase deformacíonal nao
significa, nern deve ser confundido co¡n Evento tectono ternaL ,
que em nuitos casos engloba ¡nais de urna faEe de defornaçao
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Estes diversos elenentos estruturais foran pLotados en
mapas, perfis e em estereogranas (rede equi-área de Lambert) para
se reaLizar a anáLise geonétrica. À rede de contagen usada na
análise estatfstica dos dados foi a de kalsbeek. FinaLnente,
realizou-se una comparaçao da evoluçað estrutural dos três
donfnios tectônicos descritos no capftulo 6.
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IJTToGEOQUÍIÍTCÀ

Realizaran-se cerca de 50 anáLises qufnicas de rochas
envoLvendo ele¡nentos maiores, menores e aIguns traços (incluindo
REE), objetivando-se a definição de séries nagnnáticas e do
arnbiente geotectônico correspondente. Foran analisados os
granulitos do CompJ.exo Juiz de Fora, e rochas granitóides do
Domfnio tectônico Andrelândia. À rnetodologia utilizada na
preparaçao das anostras compreedeu as seguintes etapas:
a) corte e re¡noçao de veios ou porções alteradas da a¡nostra en
serra adiamantada. Reduçao da amostra en fragmentos menores que
1,5 cn, utitizando um britador de ¡nandfbulas re¡novfveis.
b) Quarteamento e subsequente puJ.verização en rnoinhos de ágata e
de carbeto de tungstênio;

As anáIises lltogeoqufrnicas foram realizadas por
fLuorescência de raios-x e por espectrometria de absorçao e
e¡nissao atônica nos laboratórios da ceosol/Brasll. Parte das
análises foi executada pelo prof.Dr Ronulo Machado (IGlUsP), no
laboratório de IcP da Escola de Minas de saint Etienne-França.
As anátises obtidas foran corrigidas para os ele¡nentos
voláteis, recalculando-se cada anáIise para a base anidra
(excluindo-se H2o, Hcl,Coz, F, Cl e S). En seguida, procedeu-se a
correção do Ferro, utilizando-se os valores propostos por lrvine
e Baragar (1971) . Finalnente forarn confeccionadoE diversos
dlagrarnas discrlminativos a firn de se chegar a classificaçao,
consaguinidade e a¡nbientaçao tectonica dos litotipos estudados.
5-

OEOCROI¡OÍJOOIÀ

As idadeE Rb-Sr obtidas foran executadas no centro
Pesquisas Geocronológicas do Instituto de geociências
Universidade de sao paulo (Geocron-IG/UsP)

de
da

.

Todas a€r determinações radlornétricas foran executadas em
rocha total, para pontos de un nesno afloranento, buscando-se a
construçao de isócronas verdadeiras, güê refletissem os
princlpais evêntos tectono ¡neta¡nòrficos impressos na área en
questao. Para a confecçao dos diagrarnas isocrônicoe utllizou-se o
nétodo de regressão de l{illiangon (1968) re naiores detalhes sobre
o método Rb-sr pode¡n ser encontrados em Faure (1986). A medologia
analltica detalhada, usada no centro de Pesquisas Geocrol6gicas
do fc/Usp, pode ser encontrada em Kawashita et al. (1983).
os resultadoE isotópicos obtidos foram discutidos em
conjunto com os dados disponfveis na literatura, sunarizados no
iten 3.3.
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6- riltrEoRÀçÀo ¡ rr¡lsnpRutAçÀo crJolÄr, Dos REBItr,rADoa
Na parte final do trabalho da tese, foran integrados todos
os dados obtidos nas diversas etapas descritas anteriormente,
buscando-se caracterizar a evolução geológica e a comparaçao
entre os tres dornfnios tectônicos conpartirnentados.
À integraçao regional dos dados obtidos, bern como uma
dLscussao sobre os límites entre as Faixas de Dobramento Atto Rio
crando e Ribeira na seçao estudada, foram també¡n objeto de
discussao neste trabalho.
7-

NO}íEÌ{CLÀTIIRA

E ÀBRF9IÀTIIRÀ8 UTIIJIZÀDÀ8

7. 1- TER¡,IINOLOGIÀ PETROGRÀFICA

Para as rochas ortoderivadas utilizou-se a nonenclatura
proposta por Streickeisen (1972). con relação às rochas
rnetamórficas preferiu-se e¡npregar os termos usuais (xisto,
gnaisse, quartzito, calcissil icática, anfibolito) ,acrescidos de
minerais fndices usados na identificaçao das diversas unidades
Iitológicas, cono por exenplo siLlÍ¡nanita- granada- biotita
gnaisse ou hornblenda gnaisse. Nas unidades em que o bandamento
cornposiona]. foi usado coÍro un aEpêcto inportante pâra sua
individualizaçao, o terno foi incorporado ao no¡ne da rocha, como
por exernplo biotita gnaisse bandado.
O terno granulito é aqui enpregado con urna conotaçao
genética, para indicar rochas fornadas nas condições de pressão,
ternperatura e pressão de fluidos caracterfsticas para a fácies
granulito. Para classificar as rochas granuJ.fticas (con exeção
aos granulitos pelfticos) utilizou-se a nonenclatura proposta por
streckeisen (L974), e o terno charno-enderbíto de Winkler
(Le73)

.

As abreviaturas ninerais aqui empregadas, fora¡o retiradas de
Yardley (1989) e Frey (1987):
pl- plagioclásio
qz- guartzo
bio- biotÍÈa
potássico
feldspato
silsilli¡ranÍta
ky- cianita
kfgt- qranada
alm- al-¡nandina
hbl- hornblenda
cpx- cllnoplroxênio
di- diopsfdio
aug- augita *
msmuscovita
opx- ortopiroxênio
hy- hiperstênio
cte- calcita
cd- cordÍerita
cb- carbonato
st- estaurolita
chl- cLorita
ctd- cloritóide't
rt- rutiLo
tr- tremolita
ac- actlnolita
*
zircao
ap- Apatita *
all- alanita
zr*
rt
opopacoÉ¡
mon- rnonaz ita
* abreviaturas LivreE usadas neste trabalho.
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llERt{rt¡or¡ocrÀ E trorAçÃo E8lRnTItRÀr¡

Os diversos elernentos estruturais sao abreviados
utilizando-se letras rnaiúscu1as, seguidas por letras min(rsculas
discriminativas do tipo de foliaçao ou lineaçao envolvida,
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acrescidos por fndices núnéricos que indican a orderfl cronológica
dos eventos estruturals, da seguinte naneira:
D- fase de defornaçao a quaL se associa¡n diversos elenentos
estruturais geonetricanente J-igados a esta fase (D1)
L- lineação: int- interscçao, n- rnineral, e- eixo de dobras (Ln2)
s- xistosidade e/ou clivagern: x-xistosidade, xc-xistosidade de
crenulaçao, ca- clivagem ardosiana, cf- clivagen de fratura, cc-

clivagem de crenulaçao, b- bandarnento composicional , ¡ni1foliaçao milonftica (s2 / / Sbl ,
sA- superffcie axial de dobras (sA3).
A terrninologia usada, incluindo c)-assificações de dobras,
foliações e lineações pode ser encontrada en Hobbs et aI (1976) e
Ransay (1987b). com relaçao às rochas tnil-onlticas e cataclásticas
utilizou-se a classificaçao proposta por sibson (L977), excluindo
o termo blastorniJ.onito, e após o entendirnento dos distintos
rnecanis¡nos atuantes en zonas de cisalha¡nento dúcteis,tais cono
defornaçao da rede cristalina dos rninerais, geninaçao necânica,
recuperaçao e recristalizaçao dinârnica; que diferern
substancia lrnente doE procèssos de fraturamento, quebra e rotaçao
mecânica que predominam e¡n zonas de cisalhanento rúpteis.
Diversos trabalhos clássicos sobre este assunto poden ser
citados, cono por exe¡îplo Uean6 (1980) r' Llster e WilLians (7979);
Mc Clay (1980) i Fleitout e Froidevaux (1980) e Boiller (1980), o
terno blastomilonito não será aqui utilizado, para se evitar
confusão entre recristalizaçao dinâ¡nica e recristalizaçao
estttica ou blastese. À prineira conduz a una dininuição no
tananho dos graos, enquanto a segunda leva ao crescirnento.

A notaçao estrutural adotada reflete a direçao azimutal da
reta de ¡naior decl-ive seguida pelo valor do ângulo de mergulho no
caso de estruturas planares (s2 = Ia5l65), ou a direção azi¡nutal
segulda pelo cairnento no caso de elementos lineares (ln
110/ 1s )
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3-

.

CLASSTFTCAçÃO DO llE'lAllORFrSllO

Utiliza-se a subdivísão de fácies ¡netanórficas proposta por
Esko1a (1915), acrescida e nodificada por Turner (1981), Yardley
(1987) e Liou et al. (L9a7, in Frey 1987) especialmente para o
carnpo de baixas tenperaturas de neta¡norfismo.
O terno granulito é utilizado neEte trabalho con conotaçao
genética para indlcar rochas recristalizadas na fácies granulito,
que indica condições neta¡nórficaa de altas ternperaturas (acirna de
650 c) e pressao de H2o nuÍto baixaÊ (aE condições de pressao
Litostática podem variar rnuito). Esta opção foi feita, seguindo a
linha dos trabalhos nais recentes sobre o tena (Harley 1989), e
Ievando-se en consideraçao que a discussao do terno granulito no
sentido textural X genético já foi arnplanente feita nas décadas
de 60 e 70 ( winklet !977 i Turner e Vehoogen 1960; winkler L965,
Behr et al. 19?1, Menehrt- L972, t{inkler e sen L9'73, dentre
outros ) .
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Una sfntese das condiçoes, reações e parageneses
metanórficas para a fácies granulito pode ser encontrada em
Heilbron (1989b). Recentemente a tônica dos trabalhos relatívos a
rochas granul-fticas se refere a discussões sobre modelos
petrogenéÈicos de fornaçao e anbientação tectônica. Diversos
trabalhos abordam eBta problenática, dentre ele6: !{artignole 1979
e Wendlant 1981 diEcutem a formaçao de granulitoE associados a
fusao parcial co¡n uma alta pressao de CO2; Condie & AIIen (L9S4),
Eggins 6' Hensen (1990), apresentan granuliÈos fgneos fornados por
processos de cristalização fracionadai Bronn & Fyfe (1970, !972) |
Nesbitt (1980) ê Condie & Allen (op.cit.) adniten a formaçao de
granuLitos co¡no restitos da fusao parcial generalizada na base da
crosta; Harley (1989) apresenta urna sfntese recente sobre o tena,
com uma pespectiva ¡netamórfica; Touret (L974, L9771 , Ner^¡ton et
aI. (1980), Friend (1981); classey (1983) e Nev¡ton (1983) advogarn
a açao do neta¡norfismo carbônico para gênese de granulitos;
Autores como Miyashiro (1973) e Ishih¡atari (1985) adnitern a
formaçao de granulitos de composição básica a ultrabásica durante
o metamorfis¡no da crosta oceânica. Una revisão crftica sobre o
aseunto pode ser encontrada e¡n Heilbron (1989b). Trabal.hos de
por Harley (1989) e
sfntese sobre granulitos foran apresentados
em um número especiaf do periódico rrJournal of Metamorphic
Geologyrr editado

e conentado por

Hensen & Vernon (1991).

Para o estudo do netanorfismo sao utilizados diagrarnas
triangulares de Thonpson para rochas pelfticas (ÀFM), e os
diagframas AcF e ÀtKF para rnetabasitos e gnaisses tonalfticos e
granftj.cos, extrafdos de l{inkler (L973, :-9761 .
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