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RËSUmÕ
A área estudada na compreende uma regiäo limitada pelos municípios de Rio Claro
(sw) e Vassouras (NE), enquadrada entre os meridianos 41'20'30's e paralelos
24"30'20"w, no Vale do Rio paraíba do sul, constituída por litologias relacionadas

ao

Domínlo Paraíba do Sul com estruturas tecionicas do tipo Zonas de Cisalhamenio Dúctìl
(zcD) em regime transpressional, e granitóides tardi a pós{ectônicos associados.

o

Maciço Granítico Arrozal (MGA)

faz parte do

magmatismo granítico

Neoproterozóico da parte central do cinturäo do Paraíba do Sul, com idade no intervalo de
600 a 490 Ma, que tem sido dividido em quatro grupos principais de granitos: (i) pré
colisionais; (ii) colisionais; (iii) tardi colisionais e, (iv) pós colisionais.

o

MGA corresponde

aos granitos classificados como tardi colisionais (sin- a tardi-F3 das classificaçÕes
tectonicas disponíveis),
A associaçåo entre os maciços graníticos Arrozal, Getulândia e Fortaleza apresentam

a mesma identidade estrutural e composicional, que såo integradas na Suíte lntrusjva
Arroza

l.

O MGA, com expressão areal menor, ao redor de 101,3 Km2, possui eixo maior
orientado na direçäo N70oE, e encontra-se alojado entre as zonas de cisalhamenio dúcteis
de alto ângulo de Além ParaÍba (a noroeste) e Mendes (a sudeste), sendo secionado à
norte pela zona de cisalhamenio de alto ângulo de Arrozal.
Foram individualizadas, com base em critérios composicionais e deformacionais, três

faciologias principais: porfirítica, situada na parte central do maciço, folrada, disposta
marginalmente ao corpo, e leucogranítica, na sua extremidade noroeste. A composiçáo
dominante é granodiorítica e monzogranítica subordinada. Localmente ocorrem bolsôes
hololeucocráticos de composição quartzo monzonítica.

os Maciços Getulândia (MGG) e Fortaleza(MGF), de maior expressäo areal na regiäo,
apresentam formas mais alongadas e eixos maiores e coincidentes com o MGA e
apresentam composiçöes monzo a s jeno-graníticas predominantes,
A área estudada foi dividida em três domínios estruturais homoqêneos: Domínio NW
(Domínio Quirino), Domínio central (DomÍnio Arrozal) e Domínio sE (Domínìo serra das
Araras).

o

primeiro dominio possui orientaçäo geral N7soE, com mergulhos variáveis para
NW e sE; o segundo, com orientaçáo dominante na direçäo N4soE, tendo mergulhos mais

suaves para a foliaçåo magmática e mais acentuados para foiiaçäo tectônica; o terceiro.
com orieniaçåo estruturaf semelhante ao primeiro (N69oE), porém com mergulhos mais
elevados para NW,
Os dados qeoquímicos possibrlitaram caracterizar o MGA como maqmatismo cálcioalcalino alto K a shoshonítrco. meta aluminoso (A/CNK 0,9, fácies leucogranítica) a

-

marginalmente peralumrnoso (A/CNK entre 1 ,1

a 1 ,z na fácies porfirítica e foliada),

apresentando durante a diferenciaçäo magmática o empobrecimento em ca, sr, Ba, Zr e
na
soma de FMMT ( Fe2Q3+[VlgQ+[t7lnO+TiOz ), refletido na cristalização dos feldspatos zucão,
,
apatita, biotita, ilmenita e magnetita, e enriquecimento KzO, Rb representado principalmente

pela cristalizaçåo de feldspato potássico.
O comportamento dos elementos maiores (Ca, KzO, KzO / NazO e a soma dos FMMT)
e traços (Ba, Sr, Zr e Rb) é semelhante duranie a diferenciação entre as fácies porfiríiica
e

foliada do MGA, mostrando que o processo deformacional (no estado sub sólido) não foi
suficientemente intenso para promover alteraçöes significativas no comportamento químico
desses elementos. A comparação com as amostras do MGG evidencia o caráter mais
evoluído deste último, com os teores mais elevados em sio2 (70,8 a7s,3%, contra 63,2 a
69,3%), K2O(4,2a4,60/o,contra3,1 a4,60/0),(Na2O/l<2O>1,8%,contraO,9e.l
,7%) eRb
(252 e 327 ppm, contra 136 a 22O ppm).
A química mineral permitiu catacle zar nesses maciços a existência de dois grupos

principais de plagioclásio: um de composição albita

e

oligoclásio

-

MGG, fácies

leucogranítica, MGA e Unidade Quirino, e outro de composiçäo andesina - fácies porfirítica
e foliada do MGA, enclave quartzo diorítico do MGA e dique de diorito que corta o MGA).
o
feldspato alcalino destes maciços é essencialmente ortoclásio. com valores de An sempre

inferiores a 2o%. Foram distinguidos dois grupos de biotitas: um grupo de biotitas
encontrado nos MGA e MGG, caracterizado por uma bioiita muito férrica (annita), e outro
grupo encontrado na fácies foliada do MGA, classificada como biotita magnesiana
(siderofilita).

O modelamento qravimétrica apresenta um boa correlação com dados estruturajs
obtidos e permitiu deduzir a geometria em 3D do corpo, indicando uma anomalia
gravimétrica negativa com disposição coincidenie com a Zona de Císalhamento de Mendes
(zcM). o perfil gravimétrico obtido sugere uma profundidade ao redor de 7,s Km para o

xii

limite inferior do corpo. Estes dados. em conjunto com os dados estruturais, permrtem
inferir, em perfil, uma geometna tipo estrutura em flor (hemi-flor) positiva associada às

zonas de cisalhamento Além paraíba

e

Mendes, as quais podem coalescer em

profundidade.

o

ambiente tectônico de alojamento do MGA é vincufado à zonas de cisalhamento
dúcteis direcionais desenvolvidas em regrme transpressivo, ao longo de um sítio
extensional (ZCA) num modelo tectônico do tipo releasrn g bend. Este sítio associa-se
regionalmente à inflexåo da zona de cisalhamento Além paraÍba, que muda de direçäo
geral N45oE para direção N7O.E.

o modelo de aloiamento de maqma qranitico mais adequado ao MGA é do tipo diques
múltiplos (estágio inicial de ascenção) assocrado a diápiro (estágío frnal e de acumulação).

ABSTRACT
ïhe study area ¡s limited by coordinates

41o 20, 30, s and 24o 30, 20, w and incrudes
the Rio claro city to the southwest and Vassouras
io the northeast in the paraíba do sul
river valley lt comprises transpressional, ductile
shear zones with lithologies associated with
paraiba
the so-cailed
do sur Domain as weil as rate- and post{ectonic granitoids.
The Arrozar Granitic Massif (AGM) is rerated
to the Neoproterozoic (c.a. 600_490Ma)
granitic magmatism within the central palr
of the paraíba do sul rhrust Belt. ïhis gran¡t¡c
magmatism incrudes four main granite types
as such: (i) pre-coilisionar, (ii) coilisionar, (iii)
late-collisional and (iv) post-collisional. Late-collisional
(or sin- late-D3) granites occur jn the

AGM.

An association among the Arrozar, Getulândia
and Fortareza granitic massifs is made
on the basis of structural and compositional
similarities, all being included in the Arrozal
lntrusive Suite.

The rerativery smailer AGM covers an area of 101,3
Km2. rt has a N7o,E_oriented
major axis and is empraced between the Arém paraíba
(to the NW) and Mendes (to the sE)
high-angle, ductire shear zones, being cut to the
north by the Arrozar high-angre shear zone.
Three main granitic facies can be distinghished
on the basis of compositionar and
structurar criteria: porphyritic, in the centrar part
of the massif; foriated, at the pruton edges
and leucogranitic, to the NW, rt is mainry granodioritic
and less often monzogranitic in
composition with local hololeucocratic quartzmonzonitic
pods.
The Geturândia (GGM) and Fortaleza (FGM) granitic
massifs are bigger than the AGM.
They lie subpararrer to but are more enrongated
than the AGM, berng monzo- and sieno_
granitic in composition.

The study area was divided in three main homogeneous
structurar domains: the NW
Domain (Quirino Domain), the centrar Domain (Arrozar
Domain) and the sE Domain (Serra
das Araras Domain) The Quirino Domain displays
a general N75oE orientation with varible
dips to the NW and sE The Arrozar Domain
disprays a generar N4soE orientation with ress
steep magmatic foliation and more steep tecton¡c
foliation. The serra das Araras Domain is

subparalfer to the euirino Domain (N69oE)
but with steeper dips to the NW. The minerar
lineations are usually to the NE and less often to
the SW
geochemicar
The
data showed that the AGM represents a high-K
to shoshonitic, carc_
alkaline, metaf um¡nous suite (A/cNK 1 .1-1 .2
in the porphyritic and foriated facíes). rt
shows Ca, Sr, Ba, Zr and FMMT (FezO¡ + MgO +
MnO + TíOz) deplet¡on possibly as a
consequence of ferdspar, zircon, apatite, biotite,
irmenite and magnetite crysta¡isation. The
feldspar crystallisation was also responsible for
the KzO and Rb enrichment in the suite.

-

Major (ca, KzO, Kzo/Nazo and FMMT) and trace (Ba,
sr, Zr and Rb) erement
variations are simirar for the porphyritic and for¡ated
facies showing that the søbsofdøs
deformation had no contror on the differentiation process.
The geochemicar data arso
showed that the GGM represents a more differentiated
suite as shown by its higher sio2
(70.8-75.3 wt.%), K2O (4.24.6wt.%), NazO/KzO
(.1 .B) and Rb (252_327 ppm)
contents when
compared with the AGM and the FGM (SiO2=63.2_69.3
wt.%) KzO (3 1_a6 wt%)
Na2O/K2O (9-1 .7) and Rb=136-220 ppm)

Minerar chemistry data pointed to two main pragiocrase groups,
as such: arbite_
oligoclase (GGM reucogranite facies; AGM and
euirino Domain) and andesine (AGM
porphyritic and foliated facies; AGM quartzdioritic
enclave and diorite dyke that cuts the
AGM). The potassium ferdspar of those mass¡fs is
essentiaily orthocrase, with An < 20%.
Two biotite groups can be distinguíshed; a annite group
in the AGM and GGM and a
siderophilite group found in the AGM fol¡ated fac¡es.

ïhe 3D geometry of the AGM suite was obtained by gravimetric
modeting

which
correlated weil with the fierd structurar data. The
modeiling points to a negative gravimetric
anomaly parallel to the Além Paraíba Shear Zone (APSZ).
The gravimetric profile indicates
a value of maximum depth of - 7.5 Km. The geophysicar
data point to a positive hemi-frower
strcucture that can be associated wiih the Arém paraíba
shear Zone and thai may coaresce
at greater depth.
The tectonic setting prevailing during the AGM intrusion
can be related to transpressive
ductile shear zones developed in an releasing bend type
of extensional field. This field can
be associated in a regional scale with the ApsZ
inflect¡on from N4soE

Ïhe best

to N7ooE.

empracement moder for the AGM is that of murtipre
dykes (at the initiar
emplacement stage) associated with diapirism (towards
the final stages).
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l¡tæmam

lntroduçäo
No cinturão paraíba do sur (Ebert 1g68), Estado do Rio de Janeiro,
não são
disponíveis até o momento estudos sobre as rochas granitóides

envorvendo
metodologias integradas como cartografia georógica, anáfise
estruturar (geométrica e
cinemática)' informaçöes geofísicas (gravimétricas), dados geoquímicos
e isotópicos,
que possibilitem uma avariação mais rearística em termos
de origem, ascensão e
dinâmica de colocaçäo do magmatismo Neoproterozóico na
regiåo,

Deste modo' o presente estudo passa a ser rerevante, pois representa
uma
primeira abordagem integrada envolvendo tais
metodologias com vistas ao entendimento
da colocação de granitos sintectônicos relacionados à
zonas de cisalhamento dúcte¡s de

alto ânguro associados ao Lineamento de Além-paraíba (LAp) para
¡sso, säo

apresentados resultados de mapeamento geológico-estrutura
I de detalhe realizado sobre
o Maciço Graníiico de Arrozar e suas encaixantes, incruindo anárise geométrica
dos

elementos pranares

e

e microtectonicos, dados
litogeoquímicos, isotópicos e gravimétricos, juntamente
com uma revisão dos irabalhos
disponiveis sobre a temática aqui envolvida.
rineares, estudos petrográficos

uma das dificurdades encontradas na regiâo para o estudo das rochas granitóides
é a precariedade da base cartográfica existente, sobretudo
no vare do Rio paraíba do
Sul, onde muitos dos granitóides deformados associados
à zonas c¡salhamento de alto
ångulo regionais foram cartografados, nos mapeamentos coordenados
pero
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio
de Janeiro (DRM), como gnaisses

regionais e, muitas vezes, engrobados de forma inadequada
como unidades de
migmatitos.

uma decorrência disso, é que os granitóides Neoproierozóicos
da região são, na
realidade, mais vorumosas do que têm sido assinaradas nos
mapas de integração até
então apresentados. rsto pode ser exemprificado na área estudada peros
maciços

graníticos Getulândia

e

Arrozar (parte),

os quais nåo foram individualizados

adequadamente na cartografia georógica na escara .1 :50.000
rearìzada pera cpRM.
A região estudada foi dividida em três domínios litoestrutura¡s: Domínio
euirino
(DQ), situado na porção NW da área (Fig.1.1a);
Domínio Arrozal (DA), situado na poçäo
central, onde afroram as rochas granitóides e, Domínio
serra das Araras (DSA), situado
na porção sE da mesma, correspondendo ao domínio mais heterogêneo
de todos,
sendo caracterizado por uma associação de rochas
metassedimentares com granitóides
tipo-l e tipo-S associados.
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1.1. Objetivos e Localizaçåo da área investigada

o

objetivo prrncipar deste trabarho é definir,
com base no mapeamento georógico_
estrutural de detarhe e semi-detarhe, em
dados petrográficos, estruiurais, geoquimicos
e
geofísicos o modero de corocação
do Maciço Granitico Arrozar noconte)Ío
das zonas de
cisalhamento de alto ângufo do vale do
paraíba
Rjo
do Sul.

o

Maciço Granítico Arrozal (MGA) está rocarizado
na porção sudoeste do Estado
do Rio de Janeiro e acha-se inserido entre
os meridianos 41. 15' oo, e 43. 45' 40"
de
latitude sur e os parareros 22" 30'oo"
-22.
e
45', 00,,de rongitude oeste (Fig.1.1b).
A região é cortada na pafte norte pefa rodovra presidente
Dutra, entre o trecho
Barra Mansa e piraí, e a sur, pera rodovia
RJ-73g que riga as rocaridades de passa
Três
a Getulândia A parte oeste da ârea
é bafizada pera rodovia Br 462, queriga as cidades
de Barra Mansa a Angra dos Reis, passando
por Geturândia e Rio craro, próximo
aos
limites dos estados do Rio de Janeiro
e São paulo.
A cidade de Arrozar s¡tua-se na borda
norte do maciço e pode ser arcançada pera
rodovia Presidente Dutra ou pela
estrada RJ-73g, a partir de uma estrada
secundária
entre elas, passando por Arrozal.

1.2. Materiais e Métodos

os

materiais

e

métodos utirizados neste trabarho
encontram-se descritos em
detalhe no ApÊNDrcE, sendo ai
caracterizadas as metodorogias utirizadas
nos trabarhos
de campo (cartografia georógica), na aquisiçäo
e tratamento dos dados estruturais,
geofísicos, geoquímicos, de química
minerar, geoprocessamento, moderagem
dinâmica

e nomenclatura adotada.

1.3. Contexto trectônico de geraçåo
de granitóides

A ocorrência de expressivo

de magmatismo gran ítico em cinturöes
orogênicos têm sido expricado com
base em três principais moderos geodinâmicos:
(i)

modelo

volume

de arco magmático associados com subducção
de

ritosfera oceânica; (ii)
modelos de corisão arco-de-irha/continente
ou continente/continente e, (iii) modero intra_
placa, onde o regime predominante
é a extensão crustal.
Estes moderos equivarem a divisão proposta
por Lagarde et ar. (19g2), onde os
granitos são divididos em quatro grandes
grupos: (i) gran¡tos oceânicos; (ii) granitos
inrra,
placa; (iii) granitos de arco
magmático e, (iv) granitos de corisâo.
Estes quatro grupos, na
4

rearrdade, podem ser reduzidos a dois
contextos geodinámicos maiores: (.1)
contexto de
zonas de divergência, oceânica (pragiogranitos
oceânìcos), continentaf e rntra_praca; (2)

conte)íio de zonas de convergência,
oceânica ou continentar, incruindo subduccäo

(granitos de arco) e colisäo (granitos
colisionais).

Em zonas de convergência continentar,
de corisão continente-continente,

o
magmatismo granÍtico resultante
apresenta características que refretem a
interaçäo de
massas continentais envorvidas,
sendo esperado uma abundância de granitos
tipo_s, a

exemplo

do que ocorre nas cadeias hercínicas

e himaraianas, com natureza do
magmatismo sendo avariada com
base em diagramas discriminantes de erementos
maiores e traços (Lameyre & Bowden
1982., pearce et at. 1gB4; Harris eta¿
1986), A
dist¡nção entre os granitos sin, tardi pós-colisionais,
e
tem sido feita também com base
nesses diagramas.
Em zona de corisão são distinguidos
três estágios sucessivos de geração de
granitos: (i) estágio de convergência
cont¡nentar com espessamento da
ritosfera, (ii)
estágio pós-espessamento ritosférico
e, (,ii) estágio de divergência continentar _

estágio final - também refer¡do como
estágio extens¡onal,

ou

os

granitos formados durante o primeiro
estágio são referidos como granitos
orogênicos de corisão, sejam eres
formados durante ou após o espessamento
crustar.
Finalmente' são formados aqueres
do estágio de divergência continentar, também

denominados pós-orogênicos ou pós_colisionais.

A

cinemática

heterogeneidades

de convergência de pracas, juntamente com
sua geometria
herdadas ou adquiridas pera crosta
continentar são fatores

e

que
condicíonam a nucreação e o desenvorvimento
de zonas de arta deformação, revando
ao
desenvorvimento de cinturöes
orogênicos com caracterÍsticas cinemát¡cas
definidas
pelas zonas de cisalhamento principais
(Vauchez 1987).

1.3.1. Granitóides e suas enca¡xantes

o

arojamento de granitos desempenha
rerevante paper na evorução tectonica
de
cinturöes orogênicos, contribuindo
assim como um eremento importante na
história
deformacional dos mesmos (Hamitton
& Myers 1g67).

Estudos recentes sugerem que a
ascensão de magma granítico desencadeia
períodos de maior deformação.
Tais estudos cons¡deram que o tempo
reiativo de
colocação pode ser merhor entendido
da seguinte maneira: (i) caracterização da
natureza da foriação presente nos granitóides,
se de fruxo ígneo (primária) ou

deformacionar (secundária):

(ii) reraçao do padrao estruturar do pruton com

da

encaìxante; (iii) caracterizaçáo do mecanismo de
colocação que afetou as estruturas do
pluton; (iv) determinação das condiçöes físico-químicas
e da taxa de deformacáo nas
rochas encaixantes durante a colocação do pluton.

um estudo sistemático das feiçöes estruturais e metamórficas
adjacentes ao

pluton deve ser comparado com as estruturas
magmáticas e deformacionais do interior
do pluton Arém disso, deve considerar a trajetória da
foriaçäo em mapa, com vistas ao
entendimento da corocação dos granitóides no contexto
de zonas de cisarhamento.

As características do magmatismo sincinemático permitem
avariar merhor

as
relações genéticas entre as zonas de cisalhamento
e a natureza do magmatismo. rsto é
determinado com base nas idades (rerativas e absofutas)
entre os eventos metamórficos,
deformacionais e magmáticos, juntamente com
as características petrorógicas da
intrusão (fusåo crosta/manto, etc.).

Estudos realizados por Burg (1987), com base em
indicadores cinemáticos,
demonstram que o padräo simétrico da foliaçäo
externa ao pluton não está relacionado
ao metamorfismo regionar, mas sim ao modero de
arojamento forçado do pruton. por

outro rado, arguns autores consideram que este tipo
de foriação associa_se
predominantemente à deformação regionar
(paterson eÍ a/. 1gg1 ), enquanto outros

consideram a combinação entre a deformaçâo regionar
mais aquera reracionada com o
alojamento do ptuton (Hutton 1982, 19BB).

1.3.2. Regimes transpressionais e distensionais
Quando brocos crustais são desrocados por zonas de farha
ou de cisarhamento,
com componentes obríquas, surgem os denominados
regimes transpressionais e
distensionais, os quais são caracterizados por
um conjunto de estruturas assocradas
(Harland 1971; Sanderson & Marchinil gB4;
Fossen & Tikoff 1993).
Assim, o regime transpressivo é controrado por um
modero de deformaçäo
tangencial oblÍqua, que permite o desenvorvimento
simurtâneo de estruturas de baixo e
de alto ânguro As estruturas de baixo ânguro såo geradas
predom¡nantemente por
cisalhamento simpres e representam um primeiro
estágio da deformação, enquanto as
de alto ângulo' associada à transcorrência, representam
um estágio mais tard¡o. Esta
combinaçäo de diferentes mecanismos de deformação
é conhecida na riteratura como
paftição da deformação (Lister &wittians
1983,Tikoff & ressier 1984; Richard & cobbotd
1seO)

Nas zonas transpressivas ocorrem várias estruturas. tais como fofiaçoes
em feque,

falhas com movimentos inversos

e

obríquos. duplexes transcorrentes-contracronais,

dobras com pequeno ângulo em relaçåo às zonas de cisaihamento, zonas
de
cisalhamento dúcteis menores, antiformes e sinformes assimétricos,
Este regime promove espessamento crustar e acomoda a ejeção de materiar
da
crosta inferior para crostas média e superior, seja na forma de
dobras, de estruturas em_

flor positivas, cavalgamentos, enrusåo de fluídos e de magmas ou produtos
de fusão
parcial (Mc Caffrey 1992; Ebeft lgg1)
Estruturas em-flor positivas são condjcionadas no limíte crosta superior/inferior,
ou
nas partes mais profundas onde eras são inverlidas (Mc caf'frey
1995). são importantes
feiçöes estruturais que conjugam farhas transco*entes e de empurrão,
com pr¡me¡ra

a

delas sendo gerada por um mecanismo de cisarhamento simpres (direção
X da eripse de
deformação), e a segunda por um mecanismo de clsalhamento puro
(plano y_Z),
resultando assim em encurtamento crustal em regime transpressivo
(Harlan d r 971 ;

sanderson & Marchini 1984; Fossen & Tikoff 7993). Neste tipo
de estrutura ocorre
transporte de materiar das regiões de alta deformaçäo para de
baixa deformaçåo (Mc
Caffrey 1992)

corpos prutônicos arojados em ambientes drstensivos tendem

a

exibir
características peculiares e marcantes, como formas irregulares
e circulares, estruturas
maciças, baixo grau de orientaÉo planar e de deformação mineral,
abundância de
microestruturas no estado sub sólido, podendo ainda ex¡bir
orientação vertical de cristais
em resposta ao diapirismo ou baloneamento.

Em segmentos transpressivos, por estarem sujeitos ao cisarhamento
simpres e
puro simultâneos, podem criar condiçöes para o arojamento
de corpos
fortemente

orientados e com deformaçâo no estado sórido, cuja disposiçäo
finar é compatíver com o
elipsóide de deformação finita regional (achatamento vertical e
estiramento horizontal).
Paralelamente, ocorre também desenvorvimento de foriação
mironítica (Mc caffrey 1992).

o

movimento entre blocos crustais ou litosféricos em regime transcorrente
requer,
necessariamente, o enraizamento em profundidade das zonas
de cisalhamento de alto
ângulo em zonas de baixo ângulo.

Ebe¡'t 1995 concrui que

a

existência de descontin uidades é essenciar para
promover a mrgração de magmas, e que o contraste
de viscr:sidade entre o magma e
rocha encaixante é mais importante do que o equilíbrio isosiático para
a mobilização de
corpos plutônicos, Assinala também que a componente compress¡va
atua como motor
que impulsiona os magmas ao longo das zonas de
cisalhamento transcorrentes, os quais

respondem como um meio rápido para
arrviar as tensôes em direçao à
superfície. para o
autor' ocorre o congelamenio subseqüente
do magma durante a sua ascensão
e não a
geraÉo de espaços como nos
ambientes trativos.
Estudos com moderagem numérica
e física indicam, por outro rado, que
o sfrarn no
estágio dúctir associado ao modero
diapÍrico deve ser muÌto erevado,
com achatamento
superior a 90% e extensão muito
acrma de 1OO% (Dixon 1975;
Crunden 19BB),
principaimente quando a
rocha enca¡xante encontra-se
em condições de temperatura e
viscosidade médias, que é o
caso mais comum encontrado na
crosta.
Mc conner (1969), com base em
estudos de raboratório, sugere um
modero de
geração de granitos por
caror friccionar ao longo de pranos
de desrizamentos, em zonas
de intenso cisarhamento, onde a
temperatura rocar pode atingir 700.
a .oo.c, que é
compatíver com o varor esperado para
a fusão diferenciar para magma granitico
(Tut e &
Bowen 1g5g) contudo, nâo devem
ser negrigenciados parámetros como
viscosidade,
veiocidade de desrizamento
e shear srress ao longo dos pranos
de cisarhamento.

3.S. Análise estrutural de pl
utons graníticos
Um estudo sistemático dos aspectos
estrutul ars e metamórficos adjacentes
aos
plutons graníticos deve revar
em conta o reconhecimento e a caracterização
de
estruturas de fluxo magmático
e deformacional nas rochas granitóides,
bem como a sua
traletória em mapa.
1

.

A traletória dos pranos de deformação
fornece informações importantes
entre a
tectônica e o magmatism o (Ledru
& Brun 1977, Brun & pons 1980,
in: corrioux 1983).
Estas duas foriações, uma vez protadas
em mapa estruturar (ApÊNDrcË 2)

fornecem a trajetória da deformação.
Esta trajetória mostra que a evorução
da orientaçåo
das estruturas de fruxo magmático
é controrada pera atividade da zona
de cisarhamento,
a qual promove progressivamente
seu pararerismo com a direção de
cisaihamento.

A

foriação mironítica (foriaçåo secundária)
desenvorve-se com decréscimo
progressivo do varor angurar
entre a foriação-s e a foriação-c, reraçäo
esta que é

acompanhada por um aumento
importante do processo de mironitização
da rocha.
Em prutons arojados sintectonicamente,

a foliação pode mostrar ou um padrão
contÍnuo com a foriação regionar
(Brun & pons'1g8'1; Vigneresse
1980), ou era pode
sofrer uma infrexão no contato
com a encaixante, registrando neste
caso diferentes
valores de strain (Hutton 1988a).

As foriaçoes destes prutons, deformados
ou não, e arojados por
mecanismos' indicam que a
corocação ocorreu sob condições

I

diferentes

de fruxo magmático.

A foliação magmática forma pode formar
ângulo com a foliaçâo das rochas
encaixantes
ou pode ser contínua com a foriaçáo
desenvorvida na borda do corpo (Hotder
1g7g;
Batteman'lggg), sugerindo neste caso
um desenvorvimento tardio ao seu
arojamento.

outro eremento estruturar importante para
interpretar

a corocação de corpos
granÍticos em zonas de cisarhamento
é a rineação minerar ou de fruxo rinear
em gerar,
formadas pero arranjo de minerais
como biotita, anfibórios, ferdspatos quartzo,
e
ou pera
presença de agregados máficos
na forma de " schrierens,, ou de encraves
microgranulares. Tais estruturas,
têm sido assim caracter¡zadas:

a)

ríneações minerais contidas na
superfÍcie
constaniemente representadas por
ferdspatos

do fruxo magmático são

arcarinos (Marre 1g73; pons 1975;
Fernandez & Tempier 1977; Btanchard
et ar. 197g). o quartzo apresenta_se
concentrado
em determ¡nados locais, com forma
alongada e paralela ao fluxo magmático;
b) foriações horizontais no interior
de corpos graníticos são gerarmente
expricadas
pelo mecanismo de colocação
dos mesmos;
c) as m¡croestruturas observadas
no quartzo sugerem predomínio
de mecanismos
de recristarização dinâmica (estado
sub sórido), associados a mecanismos
por migraçäo
de defeitos ou fraturas (Guiilopé poirier
&
1979,

in: corrioux 19g3);
d) em zonas milonitizadas, as lineações
nas rochas encaixantes variam desde
verticais' ao rongo da borda de
um corpo intrusivo (p. ex.

diápiro), até rineaçöes
horizontais, podendo estas estruturas
desaparecerem para o topo (D/xon
1g75; Ramberg
1e8l );

e) a rineação de estiramento mínerar
e os indicadores cinemáticos fornecem

informações valiosas sobre
a direção de fluxo magmático e fluxo
no estado sólido, bem
como sobre a deformação da
rocha enca¡xante (Brun &pons 1gg1,
Burg 1gg7). Brun et
a/ (1990) sugerem que as rineações de
estiramento horizontais parareras às
margens
dos plutons podem representar
a expansão dos mesmos, enquanto padrões
comprexos
definem a peneconteporaneidade
do arojamento com a deformação regionar
(Brun &
Pons i 981 ).

Em resumo' constata-se do acima
exposto que o conhecimento da trajetória
das
estruturas pranares (foriaçâo de fruxo
magmático e deformacionar) e rineares
(rineação
mineral no estado magmático e
no estado sórido) é fundamentar para
o entendimento da
colocação de rochas granitóides
associadas a zonas de cisarhamento,
de arto ou baixo
ångulo Adicionalmente, o comportamento
em mapa destes erementos faciríta a
visualização da geometria do
corpo e sua reração com as zonas
de cisarhamento
adjacentes.

1.3.4. Mecanismos de colocaçåo de magmas granÍticos

coube

a

Buddington (1959)

a

proposição de dois mecanÍsmos básrcos para
colocação de corpos magmáticos: (1) forçada,
onde o corpo empurra raterarmente a
rocha encaixante, e (2) passiva, onde a
rocha encaixante permite passivamente
a

passagem o fluxo magmático,

Posteriormente, estes mecanismos foram
aprimorados e subdividos, sendo porém
mantidos a subdivisåo nestes dors tipos básicos:
forçado, inclu¡ndo domos, diápiros e
baloneamento; passivo ou permissivo, envorvendo
stoping, subsidência de cardeiras e
sheeting (Hutton 19AB; Jardim de Sá 1984;
Casfro 1987).

o

diapirismo

é um mecanismo de corocação

característrco de crosta média a
inferior, que apresenta aspectos pecuriares.
Neste modero, a ascensão de magmas
graníticos está intimamente reracionada
com trocas de caror entre o magma e a
encaixante, com o magma comportando-se
como um rÍquido vrscoso. Aqui a ascensåo
do magma granítico ocorre enquanto houver
capacidade em liberar calor, mantendo
assim a temperatura ao redor do corpo.
Embora moderos experimentais, sjmurando
a corocação de domos sarinos, tenham
fornecido informaçöes importantes para
o entendimento de estruturas diapíricas, arguns
aspectos são difícir de ser reproduzidos
em raboratórios, a exempros das fraturas
desenvorvidas na parte superior do pruton,
reshingindo assim a apricação deste t¡po de
modelo.

A subsidência de caldeiras

e

stoping são modelos geralmente associados
ao n ível
crustal raso, onde às condições reorógicas
das rochas encarxantes são compatíveis com

comportamento rúptir, possibiritando assim

o

desrocamento

fraturas.

do magma através

de

os

mecanismos mais aceitos para explicar
a corocação de magmas granít¡cos em
níveis crustais profundos são: enxame
de diques e pursos múrtipros, na forma de diques
ou sheefs sub verticais, arimentando corpos
taburares horrzontar¡zados situado acima,
ou
seja' em níveis crustais mais rasos (Hutton
1992; Brouw 1994; Rubin 1g95; Vþneresse
1995; Casfro 1987).

os magmas granít¡cos, em estágíos mais avançados,
arcançam regiões superiores
da crosta através de fraturas profundas ou geossuturas
(-40 km), sendo aÍ

representadas por zonas de cisalhamento
dúcteis de alto ångulo.
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1.3.5. Fatores de controle da colocaçåo de magmas graniticos
A força de ascensão do magma é um dos fatores
mais imporiantes no controre de
colocação de magmas granÍticos. Esta força
é função dos seguintes parâmetros: pressão
hidrostática específica
uma profundidade considerada, força de compressão
sobreposta e força de frotação devido ao contraste

a

de dens¡dades.

Deve também ser consrderado que o campo de
srress próximo ao corpo é o
resultado da soma do slress regionar com
o sfress rocar. AIém disso, o efeito da
profundidade está intrmamente vincurado
às variaçöes de viscosidade

do sistema
magma-rocha encaixante, sendo aqui mars infruenciado
pera composrção, temperatura e
presença de fluídos' do que pera profundidade
e pressão propriamente ditas (Hutton
1e88).

o sfress é baixo, a ascensão do magma é controrada somente
pera
flotação (separação de partÍcuras em estado
sub sórido) e viscosidade do materiar
Quando

fundido Forças verticais, assim como sucção ou
compactação såo infruências pos¡tivas
menores A deformação regionar é considerada
como uma força externa que pode
induzlr a segregação do magma.

Na presença de cisarhamento, as forças náo hidrostáticas
atuam como forças
dirigidas o cisarhamento, neste caso, age como
força positiva que atua na segregação
dos magmas A deformaso não causa fusão
ou geraçäo de magmas graníticos,

muito
menos é uma condicionante local para a sua
ascensåo.
os p/afons graníticos são considerados como resurtados
da deformaso, uma vez
que a segregação e ascensão de magmas
graníticos são controrados pero campo
de
deformaçâo (vigneresse 1gg5b). para o
autor, a maior barreira para a ascensão de
magmas é a zona de transição da crosta dúctir/rúptir.
rsto ocorre por vorta de 400.c, para
uma crosta rica em ferdspato e, em torno
de 300" a 350.c, para uma crosta rica em
quartzo.
A temperatura de transição é independente
da taxa de strain, e possui um pequeno
efeito ao níver de srran requerido para
o fraturamento da crosta. Em crosta rígida, é ao
redor de 150 - 200 Mpa., com estes varores podendo
ser 2 ou 4 vezes maior, no caso de
falhas direcionais ou de empurrão (Vigneresse.lggSa).

o

slress requerido para fraturar uma crosta rígida quatro
é
vezes maior sob
condiçöes de compressão do que sob extensão.
consequentemente, em termos
mecânicos, os rocais mais propícios para
a intrusäo de magmas na crosta säo as áreas
extensionais. contudo, isto não imprica que
os granitos possam ser rntrusivos
somente
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em areas extensionais. pois em conseqüênc¡a
de variaçöes dos campos de sfress,
regronar ou rocar, ou da partição da deformação,
haverá sempre aiguma extensäo rocar.
Deve-se também considerar que o regime
de deformação se altera e é variável no
espaço e no tempo.

Estudos recentes têm reracionado

o

arojamento de prutons
eventos
predominantemente contracionais,
com dobras e farhas de empurråo associadas
(Brun &
Pons 1gB1; Casfro 1986; Hoilister & crawford
1g86; Mirter e' a/. 1988; paterson et ar.
1991)

a

Hutton (1995) reraciona arguns exempros
brasireiros de granitos arojados em zonas
de cisalhamento ou cinturöes orogênicos
contracionais. o autor sarienta que a maioria
destes exempros são reracionados com
segmentos transpressivos. Destaca a expressiva

quantidade de granitos proterozóicos
dispostos ao rongo dos 2000 km do c¡nturäo
Ribetra.

No Brasir, um exempro notáver disso, têm
sido evidenciado a partir de estudos
sobre a granitogênese Brasiriana da província
Borborema, no nordeste brasireiro
(Archanjoetat. 1992:Jardimdesáef a/
1993e1995; Jardimdesá1994, Trindadeet
al 1995; Borges ef a/. 199S; pacheco Neves 1995).
um aspecto importante, discutido por vários
autores, é o probrema do espaço em
profundidade para corocaçåo de
magmas graníticos. rsto começou a ser investigado
por
Bowen (1948) Desde então, considera-se que
a abertura de espaços é devido a
processos tectônicos, sendo este um
fator fundamentar no controre da migraçåo
e
alojamento de magmas na crosta. Esta
situaçäo não é excrusiva de níveis rasos
da
crosta (comportamento predominantemente
rígido), mas opera também em níveis mais
profundos e até mesmo no manto
ritosférico. Numa primeira anárise, arguns regimes
tectônicos mostram-se desfavoráveis para
a corocação de rochas granitóides. contudo,
situaçoes específicas, em diferentes escaras, podem
favorecer a abertura desses
espaços' permit¡ndo assim a passagem e
arojamento dos magmas graníticos. Neste
caso, a pressão de ffuídos do magma (magma pumping)
passa a exercer um papel
importante.

o

controre e arojamento de prutons graníticos
em sistemas transcorrentes tem s¡do
sistematicamente referido na riteratura (Hutton
Reavy 1gg2). Neste contexto, a
colocaçåo de magmas graníticos encontra-se
vincurada ao quadro tectonico regionar e
neste sentido uma avar¡ação da deformação
nesta escara torna-se muito importante,
devendo ela ser considerada junto com
a deformação local.
A presença de expressivas massas graníticas
arojadas em regiöes adjacentes às

&
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zonas de cisarhamento sugere a existência
de canais de arimentação situados próximos
das regiões sujeitas a artas taxas de
deformaçáo, o que torna difícir desvincurar
a
coexistência lateral entre ambientes
tectonicamente diferentes.
Em níveis profundos da crosta, a
separação de magmas a partir de fontes
crustais
pode ocorrer por fruxo magmático
favorecrdo por diratação, com migração
de magma
paralela a direção de menor
sfress compressivo (eixo X).

o

reconhecimento de estruturas de fruxo
magmático
graníticos sintectônicos pode
auxiriar

e fraturas em

prutons

no entendimento da cinemética da intrusão.

sabe_
se' por exempfo, que magmas viscosos podem
ser deformados, mudando de forma e
dimensâo durante sua ascensão.
como resurtado, a parte interna do corpo pode

preservar a natureza do movimento
ascensionar, enquanto a parte externa preserva
sua
trajetória.

1.3.6. Geometria
Em duas dimensões, muitos prutons
são arredondados ou erípticos, mostrando
zonamento composicionar e forÍações
concêntricas. outros, são achatados
e exrbem
uma geometria em forma de eripse,
e embora tenham características de arojamento
forçado, desenvolvem muitas vezes
uma nova foliação sobreposta.
Estes prutons têm sido interpretados
como diápiros obríquos ou em cogumero

(corrioux 1987: Jackson

baloneamentos mais antigos.

&

Tatbot 1989). Eres podem penetrar diápiros
ou

corpos granítícos sintectônicos tendem
a ser arongados, parareros ou sub parareros
å foriação regionar (Hutton 19g2; paterson
& Tobisch 19BB), conforme referido
anteriormente, a caracterização
da natureza da foriaçåo

é fundamentar para a discussáo
do caráter tectônico do corpo, po¡s
os plutons pré- e pós{ectônicos podem
tambem ser
alongados e paralelos à fofiaçäo regional
(Castro 1987).

A forma dos prutons pré- e sintectônicos
infruenciam enormemente no padrão

estrutural da deformaçåo subseqüente.
As zonas de cÌsarhamento dúcteis instaram_se
ao
longo das margens de plutons pré-tectônicos
e desenvolvem, no estágio final de seu
alojamento' sombras de pressão (oriver
& wa, 1gB7; paterson & Tobisch(1988).
Tais
plutons' podem ser afetados por
falhamentos pós arojamen to (Lamourouxef
a/. 1gB0)
A mor-forogia dos prutons em profundidade,
bem como a posiçâo e número de

zonas enraizadas' varia de acordo
com
importância da deformação regional

condições terma¡s

e o

o tipo de deformação, sugerindo a¡nda a

no seu controle. São ainda importantes

as

reg¡me del3deformaçåo da crosta. Deste
modo,

a

estrutura crustar, iuniamente com a composrção petrorógica.
níver crustar de corocação,
disponibilidade de caror gerado e controre das condiçoes
termais da crosta såo fatores
determinantes na morfofogia resurtante dos corpos graníticos
(yigneresse 1ggsb)
Ëm resumo, a morforogia dos granitos em profundidade
é controrada pero campo
de sfress regionar, sobretudo quando eres ainda estão pouco
densos. possuem
aproximadamenre 5 a 2 km na fase compressionar, passando
para 2 a 3 Km na fase
yigreresse
extensional (
199Sb).

1.4. Fluxo Magmático: Conceito e tipos
Existem ainda controvérsias sobre os critérios usados para
a distinção entre
foliacöes formadas por processos tectôn¡cos ou magmáticos.
considera-se esta distinção
fundamentar para o entendimento da corocaçåo dos prutons
graníticos e do tempo
envolvido. rsto auxiria na interpretaçåo da rdade e significado
destas estruturas, bem
como de suas rerações com o metamorfismo regionar
( castro 1gg7, Berguer & pitcher
1e70).

Fruxo maomático é definido como a deformaçáo gerada
pero desrocamento do
magma, como resurtado da rotação de corpos cristarinos
rígidos, sem a interferência
entre os cristais de modo a causar a deformaçåo prástica
(ou seja, suspensão de
material sólido em meio com comportamento físico_químico
favorável),
Em um magma, o rimite crítico de condutos ou caminhos
de materiar em fusäo _ ou
pequenas fraturas - é considerado em torno
de 20% de vorume (Ani 1g7g; van der
Molen & Paterson 1929), podendo entretanto aumentar para
s0% de vorume sobre as
mesmas circunstâncias (Vernon 1999).

o

desenvorvimento da foriação em rochas granitórdes pode
ser contínuo entre os
estados maqmáticos e estado sórido. portanto,
a distinção entre eras nem sempre é uma
tarefa fácil. Em função disso, recomenda-se a combinação
de critérios petrográficos e
estruturais (micro e macro).

Paterson ef a/. (1ggg) dividiu estes processos em quatro
estágíos: (i) estáqio de
fluxo maqmático (estágio com comportamento semerhante
à suspensão), (ii) estáqio de
fluxo sub magmático (fruxo menor que a quantidade
crítica de

fundido por fruxo

magmático); (iii) estáqio de fluxo no estado sólido
em alta temperatura (deformaçåo
plástica em sub sólido) e, (iv)
ou baixa temperatura.

o

fabric por fruxo magmático envorve uma taxa
de cristar¡zação meis baixa (entre
14

30 e 40 %), enquanto fluxo sub magmátíco esta taxa é mais avançada e pode atingir
até

Para taxas de cristalização superìores a 75o/o, o fabric de deformação é de alta
temperatura (" subsolidus plastic deformation'), aparecendo no mesmo feições do estado
75o/o.

sólido e do estado plástico (paterson ef a/. 1989, Hutton 19BB).

Neste último caso, os megacrista¡s de ferdspatos são arinhados

e

podem

apresentar deformaçåo das geminaçóes e fraturamentos, o quartzo apresenta forma
lenticular e extinçåo ondulante, podendo a deformaçåo evoluir para formaçåo
de sub
grãos. Assim, a geração de um fabric no estado sólido implica numa origem
tectônica

para

o

mesmo. observam-se nele minerais metamórficos alinhados com feiçöes

caracteristicas de deformaçáo no estado sólido.

De forma gerar, Ieva-se em conta apenas dois estados principais de fruxo:
magmático e solido. com isso, torna-se mais fácil a utilizaçåo dos critérios para
a
descrição de fabrics encontrados em plutons sintectônicos.
Para a anárise da geração de foriações em granitóides deve-se considerar os

seguintes aspectos: natureza e estrutura do granitóide; relação entre o padrão
cinemático das estruturas do pluion e das rochas encaixantes; caracterizaçåo

do
mecanismo de alojamento que afetou estas estruturas; relaçáo entre as estruturas
das
rochas encaixanies e os porfiroblastos, dataçåo de minerais ou rochas que
representam
a fase Ígnea e metamórfica; definição da forma do pluton, contraste de viscos¡dade
com

a rocha encaixante, condições físicas e taxa de strain

decorrentes da deformação

regional durante seu alojamento.

Muitas destas foriaçöes têm sido definidas em granÍtóides, aparentemente
isotrópicos, usando alinhamento estatístico de feldspatos (Balk 1g37: Marre 1gg6:
Hood
& shaw 1987), ou com base em dados de anisotropia de susceptibiridade magnética
(Guillet et al. 1983; Rafhore & Kafafy 1986).

A intensidade da foliação magmática aumenta em geral para as bordas dos corpos,
sendo aí marcada pela orientação preferencial de minerais ou de enclaves
alongados
(Pabst 1928; Bateman et ar. i963, pitcher & Berger 1972; Raciot et al. 1984;
castro
1986; Marre 1986; Frosf & Mahood 1987; vernon ef a/. 19BB). porém, em
arguns casos
pode mostrar variações complexas (Buddington 1959, pitcher
& Berger 1gr2; corrioux
1987)

1.4.1. Evidências meso e m¡croestruturais do fluxo magmático

o

critério principar para a determinação de fruxo magmático é

a

orientação
preferenc¡al da forma de minerais primárlos, que não
mostram evidências de deformação
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plást¡ca ou recristalização de cristais alinhados ou intersticiais.
Este crìtério é válido quando os m jnerars orientados são feldspatos (plagiocláslo
ou

feldspato alcalino euedral), pois eles crescem como cristais euedrais em
rochas
metamórficas não fundidas (vernon '1968, 1976, 19g6; in: paterson.r 9g9). para
expr¡car
o alinhamento ou formas cristalinas, consideram-se os seguintes aspectos:
'1 .
A origem ígnea é favorecjda especialmente quando o alinhamento de
cristais de
feldspatos mostra ¡nrbroe struturas igneas (como synneusls, zonamento oscilatório,
etc.
)

não separados por agregados recristalizados;

2

cristais magmáticos ortentados envorvidos por grãos ou agregados de quaftzo
anédrico, nâo deformados e não orientados. Neste caso, o quartzo ou agregados
de
quartzo näo apresentam orientaçåo preferencial. contudo, quando
isso ocorre, a
deformaçåo do quartzo sobrepöe-se a deformação prástica e promove o
rearranjo
cristalino, produzindo o alongamento preferencial deste m¡neral, enquanto
os demais náo
såo afetados (para uma determinada p, T, p fruídos, etc.), Este tipo de situaçäo
é
entendido como um indicador discreto de fluxo no estado sólido (vauchez
19go, Marre
1986; in Paterson

efal 1989);
3. lmbricação ou enterhamento de cristais (Den Tex 1969) ocorre quando a

rotaçåo dos cristais se desenvolve em fluído viscoso. A curvatura das
linhas de cr¡stais
de feldspatos pode ser observada em veios graníticos e relacionadas ao
seu arraste nas
bordas com as encaixantes durante o fruxo magmárico (Blanchard et at. 1979);

4.

Medidas de anisotropia da susceptibilidade magnética revelam orientação em
granitóides náo deformados. o K1 máximo da anisotropia é paralelo
a lineação mineral
gerada pelo fluxo magmático. porém, deve-se ter precaução quanto ao alinhamento
magnético, pois ele pode também ocorrer durante a deformaçåo (Hrouda &
Janak 1976;
Guillet et al 1983; Archanjo et al. 1992),

5.

orientação preferencial de enclaves microqranulares alongados tem sido
interpretado como magmas em forma globular ou em bolsões, cuja solidificação foi
incompleta, razão pela qual não mostram evidências de deformaçäo plástica ou
recrrstalizaçäo em seu interior (Bateman et al. 1983;vernon 1983, vernon et
al. 19Bg);

6.

A fol¡ação de ftuxo magmático sofre deflexão freqüente ao redor de enclaves de
m¡crogran¡tos e de xenólitos metassed¡mentares;

7. Acamamento magmático marcado por estruturas tipo

é outro
importante indicador de fluxo magmático. Contudo, pode ocorrer fluxo seletlvo anterior
por mecanismo de seleçåo gravitacional, que vai refletir igualmente a
direção do fluxo
magmático (Bateman ef at 1963);
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schrieren

B Quando o acamamento magmático é produzido porfruxo magmático

pararero às

rochas encaixantes, os megacristais e encraves tornam-se raros próximo
ao contato,
passando porém a ser abundantes poucos metros para
o interior do corpo (Reesor
1958)

1.4.2. Evidências micro e meso estruturais de fruxo no estado
sórido

1. os grãos minerais mostram evidências

microscópicas de deformaçäo prástica

como extinção ondurantq, kink bands em ferdspatos e micas, macras
em cunha em
feldspatos, recuperaçäo de quartzo como sub grãos ou recristarizados
como grãos
menores, incluindo feldspatos e mica fina em agregados. Estes
agregados podem ser

monominerálicos

ou

poliminerálicos, neste caso, quando envolverem reacöes

metamórficas (neocristalìzaç ão) (Vernon ef a/. 1983);
Redução simurtânea de grãos e estiramento

2

em agregados finos,

com

recristalizaçåo do quartzo em ribbons ao rongo da foriação, juntamente
com agregados
lenticulares de mica branca e titaniia, neoformação de biotita
mirmequitas
recristalizadas (vauchez lgqo; Bateman et ar. 1gB3; vernon
et ar.1 gg3; srmpson 1 gg5);

e

3. Presença de megacristais de feldspatos ou hornblenda, fraturados

e

boudinados, juntamente com fitas de mica e quartzo recrisializados
dispostos ao longo
de fraturas ou em porções mais estiradas dos boudln s (necks) (vernon

et ar.

19g3,.

Srøpson 1985);

4.

lnversåo do oñocrásio para microcrÍnio ocorrida por deformaçáo
no estado
sólido (Egglefo n & Buseck lgBO),

5 A foliaçåo metamórfica é normarmente

contínua nos encraves, quando a
viscosidade é semelhante entre a rocha encaixante e o granitóide.
contudo, se houver
diferença composicionar e texturar significativas, pode ocorrer refraçåo
da foriação;
6. veios apríticos podem aparecer dobrados, com a foriaçåo sendo pararera

ao

plano axial das dobras. Este critério é duvidoso, pois
o fruxo magmático pode gerar
dobras e foliações no granito encaixante;

7. Como strain

é

heterogêneo, pequenas zonas miloníticas podem ser
desenvolvidas (Choukroune & Gapais 1983., Vernon ef a/. 1983);
B. Em rochas granitóides, Çuas foriaçoes podem ocorrer como orientações
conjugadas (choukroune & Gapais 1983), ou como planos
s-c (Berfhé et at. 1979;
choukroune & Gapais 1983, vernon ef a/. 1983; Lister & snouke 1984).
Neste úrtimo
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caso, o ânguro entre estas duas foriaçoes tende a se
reduzir com o incremento da
deformaçåo;

9

Evidências de dissorução cristarina podem ser associadas
ao desenvorvimento
de foliação no estado sorido (Kernich ef a/. 1980;
Burg & ponce de Leon 19BS).

1.4.3. Fluxo magmåtico X Fluxo deformacional:

r' Critérios de separaçåo
vários autores sugerem que o fruxo magmático grada continuamente
para o fruxo
no estado sórido, sendo isto observado nas bordas de prutons
diapíricos deformados
posteriormente por baroneamento, com a porção
interna dos mesmos permanecendo

sob a ação de forças de floiação (Hotder 1981., Ramsay

1981 , Bateman 19gs; in
Paterson 1989). contudo, isto pode ocorrer por encurtamento
tecton¡co (castro 1987), e
neste caso apresentam evidências microestruturais
como:

l

Deslizamento ao rongo do prano "c" do quartzo (desrrzamento
pararero ao eixo c
do quartzo, com formaçåo sub grãos basais) ocorre em
cond¡çöes de arta temperatura,

entre 650' a 750"c, em condições hidratadas, indicando que
a deformação prástica
ocorreu próxima da temperatura da rinha que separa
o sofdus granítico (Btumenferd et
a/ 1986; Gapais & Barbarin 1986; Mainprice ef ai. 19g6). Arguns autores, porém,
consideram que este tipo de deslizamento no quartzo pode
ocorrer também em barxas
temperaturas (O'Hara & Gromet 1985);

2

A existência de gräos de quartzo arongados segundo o eixo
c, em granitóides
fracamente deformados, tem s¡do reracionada à direção de
estiramento
rocar (Gapars &

Barbarin 1986).

os autores

sar¡entam que o ânguro entre

estiramento locar aumenta com

o eixo c e a direçåo de
o decréscimo do tamanho dos grãos fortemente

recristalizados;

3. A recristalização do ferdspato necessrta de temperaturas
acima de 450"c, em
condiçÕes normais de taxas de strain ( Iul/r,s 1983);

4

Exsolução de lamelares de albita em feldspato alcalino
recrìstalizado rndica
temperaturas de recristarização acrma da linha do so/vus
deste úrtimo (vernon et at
1983);

5. Presença de pares de foliações s-c que indicam o sentido do
cisalhamento,
juntamente com imbricação de cristais de
ferdspatos que permitem inferir

o

magmático (Blumenfeld 1983, Blumenfeld & Bouchez 19BB);
6 Presença de minerais magmáticos tardios em sombras
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fruxo

de pressão, indicando

transferência de pequenas quantidades de material fundido durante a deformação
do
granito (Gapals & Barbarìn 1986, Hibbard 1987)

o

primeiro e terceiro critérios ind¡cam que a deformaçäo ocorre em
temperaturas
próxima da l¡nha do so/rdas. Entretanto, é necessário determinar
o momento que ocorreu

a

deformação ou

a

recristalizaçåo, bem como se ela

foi durante o

magmático ou durante um aquecimento tardio (Vernon et al. 19g3).
Alternativamente, os gråos maiores de quartzo podem crescer

resfr¡amento

a partir de

uma

solução em uma direção paralera ao alongamento principar ou eixo c, Embora
arguns
critérios evidenciem deformaçåo em granitos em temperaturas próximo à linha
do
so/rdus, eles näo indicam a transiçåo de magmas deformados no estado sólido,
A deformação em granitóides por fluxo sub magmático encontra-se registrada

em
mrcrofraturas, pois no estado magmático tardio ocorre sobre crescimento de plagioclásio

ou feldspato potássico em sombras de pressão (Hibbard 19s7) Aqui pode ocorrer
também a cristalizaçäo de mirmequita, sugerindo a migração de magmas para
zonas de
baixo sfraln. O autor menciona ainda presença freqüente de mirmequitas
formadas pela
cristalização de magmas saturados em água, em resposta a pequenas mudanças
de
pressão durante a deformação. Esta hipótese difere daquelas
tradicionais que postulam

o rearranjo do feldspato alcalino no estado sólido. contudo,

mirmequitas têm sido

observadas em graniióides que foram deformados após a solidificaçäo, nåo havendo
portanto evidências de um desenvolvimento exclusivo a partir de um
fundido.
Para alguns autores, a presença de mirmequitas e agregados quartzo-feldspát¡cos
recristalizados indica deformação no estado sólido em vez da presença de um fundido
anatético (Vernon et al. 1983, Slmpson 1985 e Simpso n & Wintsch 1985).

são registrados também em granitóides deformados mirmequitas em forma de
lóbulos que ultrapassam as áreas poligonizadas de feldspato e quartzo, sugerindo que
alguns gräos de quartzo teriam atuado como bolhas (vernonef a¿ 1983, slrrpson
1985 e
La Tour19B7). H¡bbard 1gB7 denomina estes agregados como,,microapliios,'e considera
sua cristalização a partir de fundidos.
Evidências de fluxo maqmático discutidas recentemente por paterson (1998)
e
vernon (1999) são definidas por: (a) orientação sub paralela de cristais euedrais

alongados (p.ex. feldspatos

ou

hornbrenda) näo deformados internamente, (b)
imbricaçåo (tiling) de cristais euedrais alongados não deformados ¡nteriormente, (c)
pequena deformaçáo no estado sólido em porçôes localizadas entre
cristais alongados

ou imbricados, em virtude da rotação dos cristais, (d) alongamento de

enclaves

microgranitóides sem deformaçåo plástica dos minerais, (e) foliaçöes de fluxo magmático
't9

Estas feiçöes são consistentes com a rotação de cristais rígidos, num estágio em
que o magma era arnda suficientemente viscoso para preservar a orientaçåo,

As evidências de fluxo no estado sólido incluem: (a) deformação interna

e

recristalização de grãos, (b) recrrstalização "em cauda", (c) agregados alongados e
recristalizados (p. ex., quartzo e mica), (d) redução no tamanho de grãos, (e) foliação

de granulação fina anastomosada ao redor de porçöes foliadas reliquiares menos
deformadas (pods de deformação), (f) microclínio geminado, (g) mirmequita, (h) pert¡tas
em cunha, (i) budinagem de minerais de comportamento rígido, caracterizado por
agregados de minerais recristalizados (como quartzo e mica) entre os segmentos de
boudins, fi) foliação atravessando o enclave, e (k) porçöes miloníticas localizadas,
refletindo a heterogeneidade da deformação.
Os critérros de "fluxo sub magmático" incluem feldspatos recrrstalizados - inferidos
através das transições entre imbricaçöes magmáticas e arranjos tipo s-c no estado

sólido

- evidências de deslzamentos tipo c em quartzo, bem como evidências

de

migração de fundidos residuais em sítios de baixa pressão.

Em condiçöes com baixa porcentagem de fundido, dependendo dos minera¡s
e
suas formas, a deformação pode ser acomodada por: (a) dissoruçäo intracristarina
acompanhada por deslizamento no contato de grãos, (b) migração do limite de grâo
dissolvido, (c) partiçåo da deformação em zonas enriquecidas em materiar fundido, (d)
deformaçåo plástica intracristalina (deslizamento tipo
em quartzo, indicando

c

deformaçäo plástica em temperaturas próximo ao so/ld¿;s granítico), e (f) transferência

de fundidos para locais de baixo sfress. A única indicaçäo de deformação

com

ausência de plasticidade cristajina é o alinhamento de crjstais.

1.4.4. Reologia no estado magmático

A

presença gerar de "gotas" intersticrais de magma neoformado,
encontrada
próximo à zona de Baixa Verocidade, que se caracte riza pera
atenuaçäo sísmica

de

ondas P, é explicada pera formação de lâminas de diferentes reraçöes de
forma (r.f.),
sendo definida pela equaçäo r.f. = laroura / comprimento.
como estas "gotas" podem ser geradas na base da litosfera (topo da astenosfera,
profundidade entre 120

e 1 so km), o magma pode esparhar-se como

råminas com r.f.

inferiores a 0,01 e, em proporção muito pequena (da ordem de 1%)

Esta região é considerada

a mais

adequ ada para

a geraçäo de magmas, não

sendo conclusiva a hipótese de que magmas herdados (herança mantérìca) podem
ser

gerados por fusão parcial

contínua ou descontinuamente

-

durante

a

história

geológica.

No estágìo denomrnado "sól¡do", Miller et ai. '1988 cons¡dera que as fases
cristalinas se difundem com velocidades em torno de 1O ra a 1O 16 cm2" 1, e que o
transporte ocorrem com velocidades de 1mm. por milhão de anos, com temperaturas
de 700 a 900'C.

a

propagação de magmas, deve existir uma certa quantidade de canais
interconectados. Alguns estudos em sistema COz-HzO, em meio líquido, confirmam a

Para

presença

de fundidos até mesmo com a ausência de canais (neste

caso,

microfraturas),
Fluídos enriquec¡dos em H20 podem se mobilizar através da crosta em direçäo à

superfÍcie, como

o resultado da energia de infiltração direcionada para a

superfície

(bouyance), sendo isto favorecido pelo fraturamento hidráulico,

Dois tipos de infiltração ou percolação são caracterizadas: uma determinada por
percolaçäo em cadeia ou vinculada (bond percolation), que é atingida quando ocorre
uma conexâo na trama cristalina (como por exemplo, dissoluçâo das bordas de grãos
durante a fusão incipiente); outra, chamada percolaçäo localizada (site percolation), em
que a conexäo é casual e ocorre por justaposição.

A análise do comportamento reológico de magmas félsicos, durante ou após

a

fusão parcial, mostra que ocorrem deslocamentos e segregação de magmas.
Estudos recentes neste sentido introduzem novos Iimites para a porcentagem de
fluidos. O primeiro limite de percolaçâo ocorreria quando filmes de fluídos envolvidos
por gräos sâo interconectados; o segundo limite corresponde ao limite para explicar o
escape de fluídos (vlgneresse ef al. 199i; sawyer 1994). Além disso, os autores

definem quatro limites que dependem sobretudo da fraçåo fundida presente, do
controle de movimento, e da segregação da fase líquida. para estes autores, os
líquidos operam diferentemente para as mesmas condições, durante a fusão parcial e
cristalização. os quatro estágios definidos possuem as seguintes características:
'1.

o

porcentagem inicial mínima de 8% de fundido deve ser produzida para superar
limite mínimo de percolação de um líquido (tiquid percotation threshold), onde

porções do fundido podem coneciar-se e deslocar localmente porçôes de magmas. o
transporte da fase líquida é ampilado pela deformação e pela presença de juntas de

dilatação. AIém disso,

o

magma incorpora

-

em pequena escala

-

durante sua

movimentação materiais pelo caminho. lsto corresponde parcialmente aos domínios
incipientes dos fundrdos a partir de migmatitos;
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2. Quando o valor atinge 20 - 25ok de fundido, surge o lim¡te de escape de fundido

(mettescape threshold), permitindo assim

a

segregaçäo

e

transporte de fundidos

através de grandes distâncias, ficando uma porçâo sólida residual. lsto corresponde a
segregação e transferência de magmas que ocorre na crosta super¡or;

3. Segregaçåo de magmas também ocorre durante o alojamento e cristalização
de granitos. Em um fluxo magmát¡co contendo pouca fase sólida - partÍculas (s2O%),
ocorre a rotação das partículas de forma independente no interior do fluxo, gerando
assim o fabric. Com o aumento da fase sólida, as partículas começam a interagìr entre
si e formam um esqueleto rígido. Cada grupo é composto por uma mairiz que envolve
aproximadamente 55% de sólidos, e corresponde ao limite da percolação rígida (rigid
percolation thresholQ. Abaixo deste l¡mite, as partículas podem ainda suportar o slress,

enquanto

a fração líquida pode enião fluir. A maior probabilidade para ocorrer o

rearranjo de partículas é em zonas de cisalhamento no interior da ìntrusåo, onde se

formam feições de dilatação (expansão). Este estágio de segregação, que ocorre
durante a cristalizaçäo, é diferente de magmas segregados por fusões incipientes;

4. Finalmente, o sistema gerado de forma compartimentado, solidifica-se quando
atinge entre 72 a

7 5o/o

de fase sólida, correspondendo assim o limite de fechamento ou

de imobilidade das partículas (particle locking threshold

).

Quando ocorre a fusão, bolsöes de material fundido são conectados, passando
então a abrrr caminhos para o deslocamento do magma. Com a cristalizaçåo, partículas
sólidas posicionadas ao acaso passam a interagir mecanicamente.

A

presença de uma fase líquida em uma rocha parcialmente fundida modifica

enormemente as propriedades reológicas da rocha como um todo.
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Contexto Geolectonico

2.'8. Evolução
2.

dos fuaÕafños Geotógrcos

1.1. Trabalhos Anteriores

No final da década de 40 começaram, efetivamente, a divurgaso dos primeiros
trabalhos sobre a região do vale do Rio paraíba do sul. Lamego, em 1949,
estudando

a

regiåo entre as serras da Mantiqueira e do Mar, descreveu a petrografìa
e a geomorfologia
do vale do Paraíba, e correlacionou sua depressão a movimentos tectônicos de
caráter
epirogenét¡cos.
Os trabalhos de Ebeft (1955, 1956, 1968) foram indiscutivelmente precursores
sobre a
tectônica e o metamorflsmo das rochas pré-cambrianas do sul de Minas
Gerais e Rio de
Janeiro, sendo um dos primeiros autores a farar em poraridade tecionica para
a região do

cinturåo Paraíba do Sul entre os dois estados.
Ebert (1955) denominou "série paraíba" para as rochas do vale do Rio paraíba
do Sul
e chamou a atenção para a intensa adição de potássio (biotitizaçâo e microcrinizaçäo),

salientando que esta característica era

o

traço principal desta série. paralelamente

correlacionou as rochas desta série com as da Série Andrelândia.
Eberf (1956a) considerou os gnaisses enconirados entre Juiz de Fora
e

o vale do
Paraíba como equivalentes em fácies metamórfico (catametamórfico) aos gnaisses
algonquianos de Santo Antônio do porto (MG), região cruzamento entre
as
estruturas

P ara i b id es

e Araxa ídes.

coube

a

Rosier (1957)

o

início dos estudos sistemático sobre as rochas pré-

cambrianas do estado do Rio de Janeiro, gerando nessa ocasião um
esboço georógico de
praticamente todo o estado, cujos traços geológicos principais
são ainda válidos atualmente.
Neste trabalho, define a série paraíba e caracteriza para a região um
sistema comprexo de
'¡n a ppes" superpostas.

Posteriormente, Rosrer (1965) define

seguintes Faixas

e

a série

paraíba-Desengano, separando
as

séries, com suas respectivas situações geotectônicas: Faixa

saquarema-cabo Frio-Macaé (pós-país), Faixa Maricá-conceição de Macabu (borda
do
geossrnclinal), Faixa Rio Bonito-Lumiar, série paraíba-Desengano,
Faixa pedra Lisa,
Serra dos Órgãos e Faixa Eugenópolis-C aparao.
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Ebed (1968) considerou

a

Sérre Paraíba como sedimentos de características
eugeossinclinais, em fácies anfibolito a granulito, correlacionada
a Série Juiz de Fora
(charnockitos) e aos gnaisses da Serra do Mar e vare
do Rio paraíba do sur, sendo
constituída por metagrauvacas parcralmente conglomeráticas, metarcóseos
e, ma¡s
raramente, quartzitos e metacalcáreos. considerou ainda as
mudanças sedimentares e
metamórficas para explicar a transição entre os Grupos Andrelândia
e paraÍba. Esta
transição seria definida por uma tectônica superposta com
as seguintes características:

uma tectônica principar com estruturas imbricadas de ,,escamas,,
superpostas,

movimentadas de sudeste para noroesie. Estas ,,escamas,,
foram desenvolvidas com um
dobramento iniciar, evoruindo muitas vezes para dobras isocrinais
que, finarmente, se
degenerariam em um srstema de farhas de empurrão, com
a mesma tendência de
movrmento; uma tectônica superposta transversar à prrmeira,
caracterizada por uma
depressáo meridionar entre são João Der Rei (MG) a
norte, e santa Rita de Jacutinga
(RJ), a sul.

cordani et ar' (1973) caracterizaram, com base em dados geocronorógicos
peros
métodos llAr, Rb/Sr e u/pb, a existência de três
cicros orogênicos para a região do

Rio de
Janeiro, com os registros sendo enconirados em rochas granitóides
da serra dos orgãos
(ciclo Brasiliano, a 620 Ma), nos gnaisses granuríticos
do Grupo paraíba do sul (cicro
Transamazônico, a 2070 Ma) e nos gnaisses Mantiquerra,
com 2gO0 Ma.

et ar. (1g76) propuseram o termo "Associação paraíba do
sur,, para
agrupar os litotipos das "série paraíba Desengano,,
de Rosrer (r 96s) e ,,Série Juiz de
Brandarise

Fora" de Eberf (1955).
Fonseca et ar. (1979) reuniram as rochas gnáissicas,
migmatíticas e granurÍticas que
se estendem na região costeira entre os estados do
Espírito santo e são pauro sob a
denomlnação de "Faixa Costeira,,.

oliveira (1980) elaborou uma caracterização metamórfrca
regional sobre as rochas
granulítlcas e charnockíticas encontradas na
região |imitrofe entre Minas Gerais e Rio de
Janeiro, varendo-se para isto de dados minerarógicos, quÍmicos,
petrográficos e
geocronológicos. Descreveu também na região
migmatitos bandados e dobrados, com
freqüentes paleossomas, restos de encraves anfiboríticos,
rochas gabróicas e metaultrabasitos. Estes migmatrtos såo associados à rochas
básicas, urtrabásicas, graníticas,
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gnaisses biotíticos e sieníircos, granulitos e, mais
raramente, a gnaisses com sillimanita e
granada, biotita-moscovita e quartzitos rmpuros (ferdspáticos
e ferruginosos).
Posteriormente, Machado Filho et at (1983) engrobaram
as rochas afrorantes no Vare
do Rio Paraíba do sur no "complexo paraíba do sur,,, caracterizando_as
como um conjunto
gnaisses
de
e migmatitos, fortemente bandados e cataclásticos, incluindo também
rochas
charnockíticas, kinzigíticas, anflbolitos, metabasitos e mármores.

Machado (i 983) dividiu

a

regiåo do vare do paraíba do sur em três domínios
tectônicos: (i) domínio com vergência para NW (região
entre Rio das Frores e Rio preto); (ií)
domínio central sem polaridade definida, entre as cidades
de Conservatória e Barra do piraÍ,
ou entre Varença e Vassouras e, (iii) domínio com vergência para
sE, entre as cidades de
Mendes e Japeri, no rimite da serra do Mar com a Baixada
sur-Fruminense.

Machado (1984) discutiu a evorução metamódrca-estruturar
entre as regiöes de
Vassouras e paracambi e reconheceu seis sequências
ritoestruturais, que foram
relacionadas às séries Juiz de Fora e paraíba do
sur de Eberf (1956) e à série serra dos
Órgãos de Rosier (1965) o autor caracterizou duas
fases de metamorfismo
regionar em

fácies anfibolito arto a granurito, ambas de pressão médra,
com registro a¡nda de uma
terceira fase de metamorfìsmo dinâmico. Definiu também
quatro fases de dobramentos,
onde as duas primeiras apresentavam dobras cerradas
e isoclinais e as duas últimas com
dobras suaves a fechadas.

coube

a

Machado

& otiveira ( I 986) os

prime¡ros estudos pormenorizados de
caraclerizaçäo metamórfica da Faixa paraíba do
sul, na porção ocidental do estado do Rio
de Janeiro. os autores, ao estudarem a evorução texturar
e metamórfica das rochas de
médio e alto graus metamórficos da região de Vassouras
e Varença, concruem pera
ocorrência de eventos de metamorfismo e deformação
superpostos, que säo responsáveis
pela geraçäo de paragêneses minerais mais antigas,
registradas nos porfiroclastos de
plagioclásio, e paragêneses mais novas, que
constituem principarmente uma matriz
granoblástica. Descrevem ainda um terceiro
evento metamórfico mais fraco do que os
anteriores, responsáver pera formação de microclÍnio
intersticiar de tercerra geração.

o

Grupo Paraíba do sur é dividido em duas grandes unidades:
uma infer¡or com
ortognaisses de composição tonarítica a granodiorítica,
e outra superior com rochas
supracrustais Propõem para o Complexo Paraíba do
Sul a existência de grandes zonas de
cisalhamento sub verticais com forte estruturação
tectônica NE-sw, que muitas vezes
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mascaram as estruturas anteriores, e colocam fado a lado rochas
do embasamento e da
cobertura.

Almeida ef a/. (1989) subd¡videm as rochas da porção sudoeste do
estado do Rio de
Janeiro, na região de Bananar, oeste da área estudada neste trabarho,
em quatro unrdades
de mapeamento, sendo três deras metassedimentares e uma constituída por
rochas
graníticos.

Heilbron (1989) e Almeida et al. (1991) caracterizam o metamorfrsmo
das rochas do
Complexo Paraíba do Sul com paragêneses predominando sillimanita +
biot¡ta + granada
+ feldspato potássico, típicas de grau metamórfjco
elevado na fácies anfibolito superior.

A
presença de veios reucossomáticos de origem
anatética, paralelos à foliação principal, sáo considerados indicativos
da fácres anfibolito
superior para o metamorfismo principal deste comprexo (Heirbron
et ar. 1gg1).
ausência de mica branca primária

ea

Heilbron (1990) estudando a faixa Bom Jardim de Minas (MG)
individualizou três domínios tectônicos imbrcados de
para

-

Barra do piraí (RJ),

sE

NW, limitados entre si por
falhas de empurräo: Domínio paraíba do sul, unjdade estruturalmente
superior, composta
por um conjunto de rochas supracrustais e granítóides
assoctados; Dominio Juiz de Fora, de

idade Transamazonrca, contendo intercalaçöes tectônicas

de rochas granuríticas
ortoderivadas (comprexo Juiz de Fora), e de supracrustais
do Grupo Andrerândia; Domínio
Andrelåndia, englobando a unidade basar do Grupo
Andrelândia e seu embasamento
ortoderivado (comprexo piedade). A idade de sedimentação
do complexo paraíbado sur é
situada entre 20 19 e 14 - o.g Ga., correspondendo respectivamente
à idade do
metamorfismo principal associado às fases Dn e Dn+ 1

-

Almeida ef a/. (1993) definem nas imediaçóes de Barra
Mansa e Vorta Redonda o
predomínio de rochas orto e paraderivadas,
em condições metamórficas de arto grau. os
autores, com base em mapeamento georógico e anárises petrográficas,
rndividuarizam
três

formaçöes: Três Barras, São João e Beleza.

As rochas Complexo Paraíba do Sul säo caracterizadas com
metamorfismo inicial de
pressão intermed¡ária a arta, seguido por metamorfismo
de pressäo mais barxa com
acréscrmo de temperatura, sendo então acompanhadas por
abundante magmatrsmo

e tipo-s), indicativos de fases tardi e

(tipo_l

pós-colisionais (Trouw 1992, He¡lbron 1gg3,

Fernandes et.al. 1995, porcher 1997\.
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Nummer et al. 1994 subdrvidem as rochas da região de pinheiral nos seguintes
litotipos: b¡otita gnaisse, hornblenda gnaisse, biotita-moscovita gnaisse, microclina gnaisse
porfiroclástico e rochas ígneas associadas (ácidas e básicas), que såo muito semelhantes
as rochas ofto e paraderivadas descritas por Almeida et al. 1gg3,

Machado

& Endo (1 994) discutem para a região a existência de zonas

de
cisalhamento sinistrais mais jovens do que às zonas de cisalhamento destrais. Estas
zonas
reativariam zonas de cisalhamento mais antigas, porém num e quadro cinemático
d¡ferente.
Recentemente, estudos de petrotrama em plagioclásio de rochas miloníticas da
ZCAp
tem confirmado a existência de regime tectônico transpressivo, bem como tem sugerido
o
predomínio do mecanrsmo de deformaçåo por cisalhamento puro sobre o mecanismo
de
cisalhamento simples (Egydio-Silva & Mainprice 1999).

2.1.2. A estrutura divergente do Vale do Rio paraíba do Sul
No final do século passado, uma importante estrutura sinformal chamou a atenção
de
Derby (1880) na região do vale do Rio paraiba do sul, porção ocidental do estado
do Rio

de Janeiro, enire as serras e Mantiqueira (MG/RJ) e do Mar (RJ), com os gna¡sses
apresentando mergulhos predominantes para SE e NW, respectivamente.
Coube a Washburne 1930 as primeiras referências sobre os grandes falhas na região
do vale do Rio Paraíba do sul, denominando-as falhas do paraíba, paraitinga e pararbuna,
todas de caráter normal.
No mesmo ano, Moraes Rego ('l 930), realizando trabalhos geomorfológico no estado
de são Paulo e, poster¡ormente, Lamego (1936, 1946) no Rio de Janeiro, descreveram
a
paraíba
estrutura drvergente do vale do Rio
do sul, referindo-se como um ,,imenso
sinclìnório".

Ebert (1968) reafirma a presença de uma estrutura regional em forma de leque,
observada entre o sul de Minas Gerais e o noroeste do estado do Rio de Janeiro.
caracterizada pela mudança de vergência da estrutura regional.
Braun (1972 e 1975) caracterizou pela primeira vez a presença de megazonas de
cisalhamento regionais e considerou a associação de sinformas e antiformas com
megafalhas rúpteis e zonas de falhas transcorrentes profundas.
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campanha (1980 e i9B1), com base em estudos rearizados na regiåo de Três Rros,
caracteriza o Lineamento de Além-paraíba num contexto evolutivo (estrutural

e

metamórfico)

de rochas

blastomilonít¡cas com sucessivas fases de movimentação e
recristalização. Considera que a fase principal de metamorfismo e deformação ocorreu
no
ciclo Brasiliano, ao redor de 620 Ma.

sadowskl (1980) expandìu o conceito de cìnturão de cisalhamento de Ramsay
e
Graham (1970) e aplicou para as zonas de cisarhamento do sudeste do Brasil, engrobando
nelas a de Além-ParaÍba. posteriormente, em 1g83, analisa os grandes falhamentos
do

sudeste brasileiro, como
transcorrentes

a

de cubatão e Além-paraÍba,

associando estas falhas
grandes empurröes, de forma análoga ao que ocorrem nas falhas
do

Moine e Great Glen, e na Frente Grenville, no Canadá.

Machado (1983 e 1984) discute a estruturaçäo tectônica regional e utiliza o
termo
"estrutura divergente" para se referir a geometria sinformal da estrutura
do vale do Rio
Paraíba do Sul Reconhece três fases de dobramentos e identifica duas zonas principais
de
cisalhamento, uma de alto ângulo e ouira de moderado mergulho. salienta que o
complexo
Litoral Fluminense atuou como antepaís para os dobramentos que afetaram o Grupo
ParaÍba, com suas rochas mostrando invariavermente vergência para sE.
Dayan & Keller (1989), com base em estudos realizados na regiåo de Três
Rios,

a presença de um forte estiramento vertical nas rochas assoc¡adas ao
Lineamento de Além-Paraíba, relacronando a deformação a um regime transpressivo

caracterizam

(Correa Neto 1995, Correa Neto & Dayan 1993).
Heilbron et al. (1991), propuseram a denominaçäo de megassinforma do paraíba
do
sul e relacionaram sua geraçåo a fase regional 03, conforme efetuado antes por Machado

(1983). Posteriormente, em 1993, reafirmam esta posição, justificando com base
na
repetição de unidades litológicas (paraíba do sul, Andrelândia e Juiz de Fora)
nas abas
norte e sul, respectivamente, da citada estrutura.

Machado & Endo (1993) descrevem a existência de uma estrutura-em-flor positiva
regional na porçäo central do cinturåo Ribeira no Rio de Janeiro, que corresponde
a mesma
estrutura descr¡ta localmente na região de Três R¡os por correa Neto & Dayan (1993).
Neste trabalho, os autores explicam a presença dos granulitos na parte central
da zona de
cisalhamento de Além-Paraíba como o resultado do alçamento tectônico produzido
durante
o regime transpressivo.
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s/va (1995) considera o Lineamento de Além-paraíba como uma grande zona de
cisalhamento dúctif de deformaçäo heterogênea, com rochas miloníticas associadas.
caracterizada por uma movimentação cinemática destral.

2.1 .2.1 . Modelos Tectônicos

r'

Cinturåo Paraíba do Sul (CpS) e granitos Neoproterozóicos

Machado (1984) propôs um modelo tectônico de colisão de placas continentais para
a
formaçäo da Faixa Paraíba do sul, com a polarrdade tectônica sendo explicada pela

existência de placas litosférícas situadas

a NW e sE, respectivamente, Após a

colisão

dessas duas massas continentais, teria ocorrido cavalgamento da Faixa paraíba do Sul,
Num estágio posterior, com uma geometria oblíqua, teria evoluído para a formaçäo de
zonas de clsalhamento de alto ângulo com falhas transconentes e oblíquas associadas.
os trabalhos de Heilbron et at. (199i,1993, 1994 e .i 99s) consideram a evolução
tectonica do segmento central da Faixa Ribeira de idade brasiliana, incluindo a formação
da megassinforma do Paraíba do Sul (Herlbron 1990), relacionada a um modelo tectônico
de dois estágios: o primeiro de convergência frontal e o segundo com convergência

oblíqua. No primeiro estágio, as deformações seriam continuas, fases D1 + D2, e
metamorfismo M1 contemporáneo, com formaçäo de dobras recumbentes em bainha,
estruturas duplexes e escamas tectônicas superpostas para NW; no segundo estágio, são
reativados os empurröes, com verticalizaçäo das estruturas preexistentes, implantaçäo
de
transcorrências discretas e geraçäo da megassinforma do Rio paraíba do sul, ambas
relacionadas a fase D3 (Machado 1983 e 1994, Heitbron ef a/. 199.1) Esta fase teria sido
acompanhada de um segundo metamorfismo (M2), com idade entre 535 e s20Ma,
(Machado N. et al. 1996). segue-se a fase D4, caracterizada pela mudança da direçäo
do
plano axial de dobras ortogona¡s à faixa e pela ocorrência de estruturas eminentemente
rígidas de nível crustal raso.

Heilbron et al. (1998a,2000) dividem o setor central da Faixa Ribeira em domínios
tectônicos ou terrenos Oriental e Ocidental, limitados por importante zona de cisalhamento

de baixo ângulo para NW - Limite Tectonico central (Almeida et al. 1998), baseados na
elevada proporçäo de embasamento de idade pré- i.8 Ga., ocorrência do complexo Rio
Negro (ruprna mbá et al. 1 996) e granitóides pré-colisionais (Tupinambá ef a/. 1 99Ba) no
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setor oriental. Na parte central do Domínio Paraíba do Sul caracte
rizam a ex¡stência de
uma klippe, já anteriormente referida por Trouw (1998).
Vauchez et al. (1989' 1992

e

1994) consideram a existência de tectônica tangenc¡al
inicial para a Faixa Rìbeira, que teria evoluído para uma tectônica
de escape lateral paralela
ao orógeno.

Machado

&

Endo

('r

993) redefinem

o

cinturåo Ribeira como ,,cinturão

de

cisalhamento Atlântico", justificando a denominação com base
no arcabouço tectônico, na
prioridade e abrangência envolvida pelo nome.
Definem a existência de uma megaestrutura
em-flor positrva regional associada com zonas de crsalhamento
dúcteis de arto ángulo,
formadas conjuntamente por col¡são oblíqua em regime
transpressional. Este modelo difere
dos demars moderos, que envorvem também corisão oblíqua, por
considerar a tectônica
tangencial como contemporânea à tectônica transcorrente.

lnúmeros autores têm descrito esta mesma tectônica
transcorrente, porém
considerando-a como posterior à tectônica tangencial,
Ebert et at (1993 e 1995) propôem um modelo colisional
leste-oeste para a Faixa
Ribeira, envolvendo o cráton do são Francisco, com
este comportando-se como um broco
rígido e gerando, em regime transpressionar, transcorrências
obríquas na sua porçäo
central, em contraste com as caracterÍsticas tectonicas
das Faixas Alto Rio Grande, Grupos
São João Del Rei e Andrelåndia.

Estes autores reracionam essa corisão a uma possível rnversão
tectônica de uma
antiga junçåo tríprice entre os Brocos Vitória, Brasíila e säo pauro.
modero é
fundamentado na forma originar em cunha do Broco são pauro,
responsáver pera
obliqüidade na corisão, e que possibiritou à geração de
estruturas-em-fror positivas ao
paraíba
longo da faixa
do Sul.

o

2.1.2.2. Modelos par€ì o magmatismo Neoproterozóico
Machado ef

al

(1989 a e b) apresentam pela primeira vez uma classificação
tectônica

regional para os granitóides brasilianos do estado do Rio
de Janeiro e dividem em três
grupos prncipais: pré- a sin-F1, sin-F2, sin- a pós-F3. posteriormente,
refinam esta
classificação, distinguindo os grupos sin-F2, sin-F3 e
sìn-F4, e propôem uma divisão
tectônica em granitos pré-, sin-, tardi- e pós-corisronais (Machado
& Demange .1994a
e
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1998' Machado 1977)
representantes

de

os

granitos sin-F2 (pré-corisionais) são caracterizados como
um magmatismo expandido (tonarito/granodiorito/granito), do tipo-f

cordilherano, enquanto

os demais (sin-F3 e sin-F4, tardi e

pós-corisionais) são

considerados como produtos de um magmatismo não expandido, do tipo-r
caredoniano
(Fis.2.1)

Demange

ef ar

(1

991) com base em dados geoquímicos dos granitóides dos

cinturöes Ribeira no Rio de Janeiro, e Dom Feliciano no Rio Grande do
sul, caracterizam a
existênc¡a de um zonamento magmático transversal aos dois
cinturöes, explicando esta
feição pela presença de uma zona de subducção mergulhando para
NW.
No aspecto tectônico regional, Machado & Endo (1993) consideram as
zonas de
cisalhamento de alto ângulo como responsáveis pelo controle na
colocação do magmat¡smo
granítico de idade brasiliana associado ao cinturäo
de cisarhamento Aflåntico.
Figueiredo & campos Ne/o (1993) e wiedemann (i993)
caracterizam parao segmento
central do cinturäo Ribeira, nas regiöes do Espírito santo e Rio
de Janeiro, a existência de
um arco magmático brasiliano - denominado Arco Magmático Rio Doce pelos
prime¡ros
autores - cujo desenvolvimento teria ocorrido no intervalo
de s90 a 4go Ma. (os primeiros
autores) e 580 a 450 Ma. (o último autor),

os primeiros autores propöem a divisão tectônica do magmatismo desse arco
em pré_
colisional (590 a 570 Ma.), sin-colisionar (s6o a s3o Ma.) pós-corisionar
e
(s20 a 48O

Ma.);
enquanto o último, divide em sinorogênico (580 a s90 Ma.),
tardi a pós-orogênico (4so a s2o
Ma,), propondo ainda uma divisão do magmatismo em três séries
magmáticas: uma
toleiítica, outra cálcio-alcalinas médio a alto-K e a terceira álcali-cálcìco-alcalina
/ álcali

cálcica alto - K (mistura de magmas).
Machado & Demange (1994a) consideraram o Batórito serra
dos órgåos como uma
entidade plutônica na evoluçäo de arco magmático tipo-l Cordilherano,
de idade brasrliana,
com característica mais toleiítica ou transicional (sub toleiítica) do que
cálcio-alcalina
propriamente dita, desenvolvido numa margem continental
ativa, em consequência de uma
subducção da litosfera oceânica.

Heilbron

99s) considerou a abundância da granitogênese do estado do R.o
de
Janeiro como reracionada a um progressivo espessamento crustar para
sE, com o
(1

magmatismo pósìectônico de ldade Brasrliana sendo relacionado
a um regime extensional

Sin - F4
(480-520 Ma)
Tardi - F3
(530-540 Ma)
Sin - F3
(540-560/570)
Pré a Sin - F2
(590-620/650?

tvta )

Cráton do Säo
Francisco
Cobertura

e

Embasamento
(n

äo

d

ile renc

Fig'2'1' compartimentaçi9^tectônica dos granitos N eop rote rozóicos
no Estado do Rio de Janeiro,extraido
Machado & Demange(1994), onde. o" n¡ä"ièo"-cran¡ticos
pós-F3 do Dom ín¡o Paraiba Sul estão
tardia
representados por: Ar (Arrozat), GT (Getulândia¡ te
lf Iirãnga¡ e VS (Vassou ras).

ia do s

de

)
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ou de relaxamenio os granitó¡des são atribuídos a um
contexto de evofução ensrál¡ca e
associados a colisão oblíqua entre o cráton de
são Francisco e outro bloco cratônico
situado a reste, resurtando um empirhamento tectônico
de SE para NW, através de
processos de subdução A e delaminação (Heitbron
1995),
Machado & Demange

998) caracterizam os batólltos foliados neoproterozóicos
do
estado do Rio de Janeiro como granitóides do tipo,r
cordirheranos, cárcío-arcarinos, de
natureza pré-colisional' que apresentam um zonamento
geoqu ímico transversal ao cinturão,
com batólitos mais evoruídos situados na porção
noroeste do mesmo e os menos evoruídos,
na porçáo sudeste.
(1

Este zonamento geoquímico é expricado pera presença
de uma zona de subducção
mergulhando para NW, ou pera migração raterar
de zonas de cisarhamento em regime
transpress¡vo, Neste mesmo trabarho os autores
defnem o Arco Magmático Rio paraíba do
Sul, cujo desenvolvimento teria ocorrido no intervalo
de 650 a 600 Ma.

2.2- Compatimentação rectónrba do Rio de Janeiro
No presente trabalho optou-se pela utilizaçäo
de Sistema de Cisalhamento paraíba do

sul - scPS, o qual no Rio de Janeiro é dividido em quatro
domínios estruturais majores,
dispostos, de NW para sE, na seguinte ordem: ('1)
Domínio Juiz de Fora, (2) Domínio
Paraíba (Norte e sur) (3) Dominio serra dos
órgãos e, (4) Domínio Litorâneo (Norte e sur)

(Fig.2.1)

o

Domínio Jurz de Fora é formado por rochas
metamórficas de arto grau, com ampro
desenvolvimento de fácies granurito. Nere, distinguem-se
três unidades: uma prutonica com
rochas charnockíticas (unidade Comendador Venâncio)
e duas outras essenc¡almente
metassedimentares, uma de gnaisses q uartzo-ferdspáticos
(unidade rtaperuna) e outra de

gnaisses granatíferos (unidade Raposo),
incruindo ainda gnaisses mironÍiicos e

blastomilonÍticos (Barbosa & Sad 1983a, 1983b
e 1983c).
o DomÍnio Paraíba é subdividido por uma zona de cisalhamento
em: Domínio paraíba
Norte (fácies anfìborito, a sw, e granurito, a NE)
e Dominio paraÍba sur. Naquere, afroram
exiensivamente rochas do embasamento - unidades
euirìno (Macha do 1984) e são João
do Paraiso (Gomes & Bat¡sta 197g), e neste predominam
rochas metassed¡mentares,
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englobadas regionarmente

na unidade rtaocara (castro et ar. 1984a e 1984b; sad

&

Earbosa 1 988)

No Domínio serra dos órgâos, em fácies anfrborito inferior,
ocorrem ortognaisses
tonalÍticos a granodioríticos murto homogêneos que
têm sido rncluídos nas unidades Bingen
e santo Aleixo (penha et ar. 1970), Rio Negro (Matos et
a/. 1980) e Japer¡ (Machado 1984),
reunidos informarmente numa unidade de Gnaisses
peroggia
Granitóides (Machado
'f 987)
Porçöes da unidade Rio Negro foram recentemente
definidas como representantes
de um arco magmático pré-corisionar, de natureza cárcro-arcarina,
com idade u/pb em
zircões de 634 Ma. (Tupinambá 1999).

&

No Domínio Litorâneo reconhecem-se dois subdomínios:
um, a Norte, srtuado em
fácies anfiboljto inferior/granulito, e outro a sul, em grau
metamórfico mais baixo, mas ainda
em fácies anfiborito, onde as rochas supracrustajs mostram
decréscimo metamórfico de NW
para SE (Machado & Demange 1990).

2.3. Rochas Granüórdes Neoproterozóicas do Estado
do
Rrb de Janeiro
2.3.1. Histórìco

o

primeiro trabarho de ¡ntegração e síntese
regionar sobre os granitos do estado do
Rio de Janeiro foi rearizado por Machado & pertogia (1987),
onde os autores sintet¡zam as
principais rnformaçôes, e colocam o primeiro
ordenamento evolutivo a partir das diferentes
características petrorógicas e estruturais entâo disponíveis
sobre os gran¡tos do estado.

Recentemente' Machado (1997), Machado & Demange
(1994 e 1998) propöem um
ordenamento estratigráfico/estrutura I e tectônico para
os granitóides neoproterozóicos do
Rio de Janeiro' incruindo moderagem geotectônica, com
base em dados petrográficos,
geoquímicos, geocronológicos, estruturais
e tectonicos.
os trabarhos de cunho regionar säo rerativamente escassos e restringem_se
trabalhos de Machado Firho et a/. (1983), Machado
(1989); Machado (1997) e Machado & Demange (i994

&

aos
peroggia (1987), Machado
et ar.

e 1998)

A grande parte dos trabalhos disponíveis na literatura
refere-se aos maciços granÍticos
tardt- a pós{ectônicos (Machado 1gs7). Destes trabalhos,
destacam-se osde Leonardos Jr.

(1973), P/res et ar. (1982), penha et

at (1980), penha (1984), penha & wiedemann (1984),

Junho (1982, 1991 e 1993), Junho & penha (1gBS), Junho et at. (1987), Caddah
et at.
(1987) e Pofto Jr' et al (1992), realizados sobre os granitos dos arredores
da cidade do Rio
de Janeiro e da regiäo de petrópolis e Terezópolis.
Puget & Penha (1980) e Zorita & penha (1980) estudaram granitos das regiöes
de
Magé (granitos suruí e Andorinha); Machado Fitho et a/. (1983), sad & garóosa (ig8s),
Machado (1990)

e Machado & Demange (1992), porto Jr. (1996), Tupinambá (1999),

estudaram do batólito serra dos órgåos; Hippert (1990), o Maciço Niterói; Bafis/a
(19g4),
Régo (1989) e Régo & Figueiredo (1991 e 1994), os maciços Bela Joana e Angelim.
os
trabalhos de Machado (1997) e Machado & Demange (1998) discutem conjuntamente
estes
maciços, em seus diferentes aspecios.

Correlaçöes regionais entre gran¡tos tardi- a pós-tectônicos nos Estados do Espírito
santo (santa Angélica, castelo, Venda Nova, conceição de Muqui, Mimoso do sul e
Alfredo
chaves) e Rio de Janeiro (pedra Branca, Nova Friburgo e Frades) foram realizados por
wiedemann ef a/. ('1 986a e 1987), wiedemann (1 993), Bayer et at (1 986) e Horn
& weber _
Diefenbach (1987).
As informaçöes geocronológicas existentes sobre os maciços graníticos do
Rio de
Janeiro apontam sistematicamente idades brasilianas Os principais dados estäo
cont¡dos
nos trabalhos de cordani ef a/. (',l968 e 1973), Dethar et a/. (1969), Bigazzi et
ar. (1971),
cordani & Teixeira (1979) srga Jr et at. (1982), Fonseca (1979), Fonseca et al. (1984),
Bafrsfa (1984), Batista & Kawashita (198s)

e Menezes et ar. (1987), Machado R. et ar

(1996),MachadoN.etar (1996),Machado(1997), vailadares(1996) e Tup¡nanbá(1ggg).
2.3.2. Fases de debrmaçöes regionais

A história deformacional na porçåo oeste do Estado do Rio de Janeiro tem sido
dividida em quatro fases tectônrcas principais, denominadas da mais antiga para
a mais
nova de F1 e F2, F3 e F4 (Machado 1984, Machado & Demange 1994a). Estas fases
säo
registradas nos três domínios estruturais caracterizados na regiáo de Arrozal, e
apresentam
as seguintes ca racteríst ica s:

A fase F1, observada principalmente nos Domínios euirino e serra das Araras,
corresponde a fase de deformação responsável pela formaçáo do bandamento
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composicional, tendo sido acompanhada por metamorfismo
regionar de grau arto
processos incipientes de migmatização.

e

por

A fase F2 corresponde a fase de deformação principar responsáver pera geração
da
foliação regional - sin-metamórfica e sin-migmática - e pera
intensa transposição das
estruturas anteriores Esta foliaçäo é plano axral a dobras
de perf¡s cerrados a isoclinais,
com espessamento apicar e adelgaçamento dos francos. A
esta fase associam_se
regionalmente zonas de cìsalhamento dúcteis de médio
e arto ânguro, que imprrmem
um

forte caráter milonítico às litologias.

A fase F3 afeta a foliação regionar, sendo responsáver pela geração
de dobras em
diferentes escalas, em gerar com perfis abertos a fechados,
sendo comuns erxos sub
horizontalizados Esta fase foi responsáver pera estruturação
de dobras regionais
visualizadas nas regiöes de Morretes, passa Três, Rio
craro, norte da Zona de
cisalhamento de Arrozar, bem como pera reativação de
zonas de cisarhamento de arto
ângulo pré existentes (F2).
A fase F4, de direção paralela à orientação geral NW SE, mosira-se desconiÍnua e foi
responsável pelo desenvolvimento de estruturas em
condiçöes mais rÍgida. A ela associam_
se também dobras suaves a abertas e zonas de cisarhamento
rúpteis e rúpteis/dúcteis,
menos expressivas do que as anieriores.

2'3.3. classificação Tectônica dos granitos no Domínio parafba
do sul
Machado & Demange (199'1) elaboram uma divisão
tectônica dos granitos do Domínio
Paraíba do sul e engrobam os maciços da regiäo
de Arrozar no grupo dos granitos sin-F3.
caracterizam como corpos foriados, arongados, na forma
de sfocks ou de pequenos
batólitos, de composição granítrca a granodiorítica,
relacionados às zonas de cisalhamento
dúcteis de alto ângulo do vale do Rio paraíba do
Sul,

São descritos também maciços mais antigos, referidos
como sin_F2, e um grupo de
maciços mais novos, designados tardi-F3 a sin-F4.
os primeiros são descritos como
grandes batólitos lineares, colocados em
nÍvel crustal profundo (fácies anfibolito a granulito),
sendo distinguidos maciços tipo-r cordirherano, com
ou sem associação charnockítica,
maciços tipo hercinrco.

os

e
úrtimos são descritos como macrços isotrópicos, nao
for¡ados

internamente, de corocação mais rasa do que os anteriores, representando
um magmatismo
tipo-l desenvolvido em ambiente extensionar (Machado & Demange op.cit).
Machado &Demange (1994), revando em consideração às fases tectônicas
regronais,
os domínios estruturais de ocorrência, nível estrutural de colocaçåo, tipo composicional,

caráter tectônico e dados geocronológicos disponíveis, fazem uma nova síntese
sobre as
rochas granitóides neoproterozóicas do estado do Rjo de Janeiro, subdividindo-as
em três
grupos principais de graniióides: os sin_F2, sin_F3 e sin _ F4.
Machado (1997) sintetiza e classiftca os diferentes corpos graníticos neoproterozóicos

do Rio de Janeiro, a partir de dados geoquímicos e composicionais e compara
com às
classificações de granitos existentes na literatura (chapeil & white 1g74,
1gB4 e 1992;
chapell et al. 1988, chapert& sfephens 19BB; pitcher 1g7g,1gB2 e 1987). com base
neste
trabalho, a suíte lntrusìva Arrozal é relacionada ao magmatismo tipo-l caledoniano,
de
composição não expandida, constituída principalmente por sieno a monzogran¡tos
e
granodioritos subordinados, com associação de granitos peraluminosos.

2.4. Compartimentação Esfnrtural na regiäo de Anozat
A região de Arrozalfoi subdividida, com base em critérios estruturais, em três
domínios

litoestruturais: Domínio ouirino - De (porçäo NW da área), Domínio Arrozal DA (porção
central) e Dominio serra das Araras- DSA (porçåo sE da área) (Fig.1a cAp.1)

-

os três domínios são separados por importantes zonas de cisarhamento, as

quais

influenciaram grandemente o padrão estrutural interno dos três domÍnios, sobretudo
nas
bordas do granito Arrozal, situado no domínio Centra¡.

2.4.1. Domínio Quirino (De)
No Domínio Ouirino afloram ortognaisses de composição granodiorítica, com granítica

e tonalÍtica

subordinadas, Este domÍnio

é

caracterizado estruturalmente por amplos
antiformes e sinformes, alongados, formando muitas vezes estruturas tipo pods
no interior
das zonas de cisalhamento, preservando sempre uma foriação mais antiga (sn-1
).

No Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido durante
as
décadas de 70 e 80, estas rochas foram denominadas de migmatitos homogêneos

e
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heterogêneos ou, ainda, de diatexrtos e metatexitos (vide,
p.ex., penha et ar. 1g7g e 1 9g0;
Ferrarì et ar' r9B2), Tais rochas têm sido confundidas,
frequentemente, com os maciços
graníticos mais antigos sin- F2 regional.

segundo Machado (1997)' embora estas rochas exibam
uma invariável estrutura
gnáissica, ainda é possíver reconhecer o protorrto
originar, mesmo em rocais onde a
migmatização sin-tectônica foi mais intensa. Nas
regiöes menos afetadas por esta
migmatizaçåo, a composição é em gerar tonarítica
a granodiorítica, sendo comum a

presença de enclaves microgranulares dioríticos
a quartzo dioríticos.
Foram individuarizadas neste domÍnio as seguintes
unidades

de mapeamento: (i)
ortognaisses, (ii) biotita gnaisse associado com hornbrenda-biotita
gnaisse e, (iii) granada_
moscovita-biotita gnaisse, ocorrendo ainda mironitos, granodiorito{onarito,
rochas
básicas/ultrabásicas e alcalina s (Nummer 1994)
2.4.1.1. Ortognaisses
Esta unidade aflora na porçâo norte e noroeste
da área, com uma expressão arear
importante.

As melhores exposiçöes ocorrem em pedreiras entre
as cidades de passa Três e Rio
claro, e ao longo do Ribeiröes cachimbar e Vargem Aregre,
ou ainda a mera-encosta de
morros íngremes da porção NW da área.
Macroscopicamente, estas rochas são caracterizadas por
intercarações de bandas
leucocráticas de espessura milimétrica a centimétrica,
const¡tuÍdas por quartzo, plagioclásio
e microclínio, que se intercafam com reitos mesocráticos
centimétricos, contendo quartzo,
biotita, plagiocrásio e microcrínio, com reitos meranocráticos
mirimétricos.

Estes leitos possuem em geral textura granular, com
cristais hipidiomórficos, de
granulação fina a média (2 a 3 mm), podendo
conter localmente megacristais de mrcroclínio
e quartzo poligonizados.

ocorrem nesta unidade veios e borsöes pegmatóides,
dispostos em gerar de forma
concordante com foliação regional
Na Pedreira de Vargem Aregre, é comum a presença
de minerais metamórficos como
sillimanita (fibrolita) e granada (almandina). As estruturas
tectônicas presentes na pedreira

sugerem taxa deformação erevada.

As

rochas
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granoblástica poligonlzada, de granulaçåo média a grossa,
com cristais simplectíticos flnos
de quartzo, ou de forma arredondada exsolvidos em feldspatos.

A composição minerarógica modar média é a seguinte: pragiocrásio 33%, microcrínio
32o/o, quarizo 28% e biotita 5a/o, com esta última podendo
estar alterada para clorita e
seric¡ta, ocorrem ainda como acessórios zircão, minerais do grupo
do epídoio, granada
e

sillimanita.

2.4.1 .2. Homblenda biotita gnaisse
Os afloramentos desta unidade såo observados em cortes das Rodovias presidente
Dutra (km 465) e Tancredo Neves, próximos de Vorta Redonda. Esta
unidade possui
coniato gradacional com moscovita-biotita gnaisse.
Macroscopicamente, caracteriza-se por um bandamento gnáissrco
irregurar, com
espessura variável, centimétrica a decimétrica (2 a 20 cm). A biotita
é o mineral mais
abundante nesta unidade, possui granulação fina à média, sendo
associada muitas vezes
com hornblenda e, mais raramente, com moscovita, que ocorre em pequenas
quantidades.

Ao

microscópio, caracteriza-se

por uma textura

inequigranurar,

com

cristais

xenomórficos a idiomórficos, e granulação fina à média

2.4.1.3. Granada moscovita biotita gnaisse
Os melhores afloramentos desta unidade podem ser observados em
cortes da rodovia
Presidente Dutra, entre o inicio da rodovia Tancredo Neves
e o acesso para as cidades de
Arrozal e Pinheiral. Esta unidade situa,se no prolongamento da Zona
de cisalhamento de
Além-Paraíba, e ocorre próximo à região da Estação Fitossanitária
de pinheirar. Aqui

observa-se

o contato com a unidade de hornblenda-biotita gnaisse. Uma caracterist¡ca

desta unidade é a existência de uma expressiva quantidade de
moscovita, sugerindo um
intenso processo de moscovitização associado ao metamorfismo.

os

granada moscovita-biotita gnaisses ocupam uma região
de rerevo aprainado, e
afloram no topo de corinas ou na meia-encosta, onde são comuns
na forma de lajedos.

Ao microscópico é caracterizada por quartzo 3'1%, pragiocrásio 28%, microcrínio
21%,
biotita 1 1%, moscovíia 8%, minerais opacos 2%, apatita e zircão como
acessórios,
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ocorrendo ainda minerais de alteração como epídoto 0,5%. ocorre também mirmequita.
A
textura é granoblástica, de granulação fina-média, com cristais de quartzo poligonizados,
destacando-se a presença de porfiroclastos de quartzo, plagioclásio e microclín¡o.
ocorrem
associados veios pegmatÍticos entre 0,20 e 1,5m de espessura, constituídos de quartzo,
feldspato, moscovita e, localmente, turmalina.

2.4.2. Domlnio Anozal
O Domínio Arrozal é constituído pelos Maciço GranÍticos Arrozal (MGA) Getulândia
(MGG) e Fortaleza (MGF), os quais integram a suíte lntrusiva Arrozal (slA),
definida no
presente trabalho.

As rochas miloníticas ocupam principalmente às bordas dos maciços graníticos,
com
desenvolvimento mais pronunciado .iunto às zonas de cisalhamento que limitam
este
domínio. Na porção sudeste do domínio, margeando o maciço, ocorrem rochas
te)durar e
estruturalmente similares, porém mais ricas em biotita e anfibólio

2.4.3. Dominio Sena das Araras
os trabalhos de mapeamento georógico em escalas 1:50.000 e 1:25:ooo rearizados
por professores e alunos de graduação da UFRRJ, no período entre 19g6
e 1994, ao
longo da serra das Araras, no trecho da serra do Matoso, imediaçöes
do Belvedere, e na
serra de Mazomba, arredores de rtaguaí, caracterizaram neste domínio as seguintes
unidades de mapeamento: (i) sillimanita-granada-biotita xistos; (ii) microclínio gnaisses;
(iii)

granada-biotita gna¡sses; (iv) migmatitos e (v) granitos. ocorrem,
ainda, pequenas
intrusões de corpos aplíticos e de diques básicos, lentes de rochas ultrabásicas.

rochas

cálcio-silicáticas e granitos tipo-S associad os (Nummer 19g4).

cffiLog
Granitôides da Sutte lntrusiva Anozal
O

presente capÍtulo apresenta os dados geotógiæestruturais de campo obtidos
sobre as rocñas que æmpöem a Sufte Intrusiva Arrczal e suas encaixantes, aliando à

lntroduçåo
3.1. Unidades Litolfuicas..........
3.1.1. Maciço GraníticoAnozat (MGA).....
3.1.1.1. Fácies Porfirítica (central)...
3.1.1.2. Fácies Foliada....
3.1.1.3. Fácies Leucogranítica..........
3.1.1.4. Enclaves Máficos....
3.1.1.5. Diques e si//s de rochas básicas....
3.1.2. Maciço Granítico Getulåndia (MGG)e Fortateza
3.2. Análise Geométrica e

...................49
.................4S
..................4S
...........45
...........47
.........49
.......49
...............49

(MGF)......

Cinemática.....

.............s0
..................S1

lntroduçåo

..........,........S1

3.2.1. A Suite lntrusiva Arrozal (SlA) e as zonas de cisalhamento dúcteis..... .......,...52
3.2.2. A Suite lntrusiva Anozal e as rochas

encaixantes...........

Domínios.........
r' Domínio Quirino (DO)........
r' Domínio Arrozal (DA).........
/ Domínio Sena das Araras (DSA)...
3.2.4. Marcadores cinemáticos do Domínio Arrozal.....
3.2.3. Análise Geométrica dos

................Sg
..........Ss

...................S7
...................S9
.......61

..............62

3.2.5. Marcadores cinemáticos das rochas encaixantes (Domínios Quirino e Serra
das
.................62

Araras)

Tectônica
3.2.7. Padräo da Trajetória da Lineaçåo Tectônica
3.2.8. Relações entre deformaçåo e metamorfismo....
Consideraçöes Preliminares...
3.2.6. Padrão da Trajetória da Foliaçåo

.....62
....66
...............66
..........67

Suíte lntvs¡va Anozâl

lntroduçåo

o

termo suite é aqui aplicado, segundo o codigo de Nomenclatura Estratigráfica
Brasileira, para designar duas ou mars associaçöes de rochas. A identificação
da suíte
lntrusiva Arrozal é apoiada em argumentos geológicos, estratigráficos, mineralógicos _
petrográficos e geoquímicos comparáveis.

A

surTe lntrusiva Arrozal, aqui definida,

Fortaleza, Getulândia

e

é

constituída pelos Maciços Graníticos

Arrozal. são maciços com características petrográfrcas e

estruturais semelhantes, que se acham alinhados em uma estreita faixa de direçåo
NE_
sw, limitada a NW pera Zona de cisalhamento de Arém-paraíba (zcAp), e a sE pera
Zona de Cisalhamento de Mendes (ZCMXFig.3.i)
Estes maciços possuem composição dominante sieno a monzogranítica, com álcalifeldspato granítica e granodiorítica subordinadas, contendo enclaves microgranulares

de

dimensöes variáveis entre decimétricas

associado

a

quilométricas,

a

exemplo do que ocorre

no Maciço Granítico Getulândia na porção norte. corresponde

a

um

magmatismo de composiso não expandida, do tipo-r caredoniano (Machado & Demange
1994). Estruturalmenie, são relacionados aos granitos sin-F3 descritos na literatura.
São
corpos controlados inteiramente pelas transcorrências reqionais.
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3.1" Unidades

tifo!ógfcas

3.1.1. Maciço Granítico Arrozat (MGA)
Com base nas características estruturais e composicionais foi possível
dividir o MGA

em três faciorogias principais: (i) fácies porfirítica com estruturas

magmáticas

preservadas; (ii) fácies foliada e, (iii) fácies leucoqranítica,

Estas faciorogias apresentam variações minerarógicas, seja

no vorume de
megacristais, na quantidade de blotita ou mesmo nos aspectos textura¡s
e estruturais das
mes mas.

A biotita é o máfico comum nas quatro faciorogias e pode ocorrer também
assoc¡ado
ao anfibólio na parte norte do maciço. ocorrem ainda: granada +sillimanita +- moscovita,
e, raramente, anfibólio / piroxênro. os minerais acessórios são apatita,
zircão, titanita,
magnet¡ta

e

ilmenita, com estes úrtrmos sendo muito úteis para separar argumas

faciologias graníticas da região.

3.1.1.1. Fácies porfirÍtica (central)

Esta fácies pertaz cerca de 2oo/a em área do maciço. caracteriza-se
macroscopicamente por uma granulação média a grossa (0,S
a 2,5 mm), textura
inequigranular a levemente porfirítica, com baixa proporção de
megacristais (<10%), em
tamanho sempre inferior a 7,0 mm. o termo porfirítico é aqui apricado para
rochas com
megacrista¡s de feldspato de tamanho entre 1 a .1S cm.
A composiçåo modaf dominante é pragiocrásio 55%, microcrínio 2oo/o, quarrzo

1syo,

biotita 10%, acessórios 1%, incruindo granada, mica branca, epidoto,
zircão, apatita,
carbonato, sericita e minerais opacos. A granada ocorre como
agregados arredondados
com diâmetro de cerca de 4cm., associada com cristais de
mrca branca, e rocarrzada
próximos a veios de quartzo,

Esta faciologia ocupa as porçôes central e sudeste da área
estudada e,
principalmente, nos arredores da Fazenda são
Lourenço. Afrora em gerar na semiencosta e no topo de elevaçöes com altitude média de 600 m
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A fácres

porfirítica caracterìza-se

por uma grande homogene¡dade textural

e

petrográfica, podendo ocorrer variaçöes locais nas proporçôes de biotita, que aumenta
para sul-sudeste,
Um iipo particular de rocha associado a esta faciologia ocorre próximo

à

Rodovia

Presidente Dutra e na Fazenda São Lourenço, sendo representado por um leucogranito
de composição quartzo-monzonítica (MAVR61) contendo quartzo, plagioclásio, biotita,

anfibólio cálcico, apatita

e allanita como

acessórios, com características qeoquímicas

menos evoluídas do que os granitos inequ igra

nu

lares (ver CAp. 4).

Os contatos NW e SW são transicionais com a fácies foliada (ifem 3.1,1,2), sendo
comuns junto a eles enclaves microgranulares de composição quartzo diorítica ou
tonalítica.

A foliaçäo de fluxo magmáiico é evidenciada na porção interna do maciço, próximo
da Torre de Repetição de Arrozal, sendo aí definida pelo arranjo planar rncipiente de
cristais de biotita ou de feldspatos nas porções mais porfìríticas O quartzo e feldspatos da
matriz exibem um arranjo granular nâo orientado.

cabe salientar que, em escala macroscópica, a orientação da biotita foi o principal
critério utilizado como para defrnir a orientação da rocha, enquanto na escala
microscópica foram utilizados critérios adicionais, que perm¡tiram avaliar melhor a
natureza desta foliaçäo. Como resultado, foi possível ideniificar nesta escala duas
orientaçöes principais de biotitas: uma definida por biotita bem cristalizada, com uma
orientação definida e, outra, menos cristalizada, onde esta orientaçäo é discordante da

anterior; minerais como quartzo, plagioclásio

e

microclinio encontram-se isentos de

deformaçäo tectônica (ver CAP.4).

os

feldspatos

são euédricos a subédricos, quadráticos e

desenvolvendo localmente esiruturas em synneusis.

segundo

a lei da albita; o quartzo (melhor

o

retangulares,

plagÌoclásio apresenta geminaçäo

marcador

da deformação incipiente)

é

equidimensional, sem evidências de processos de deformação ou recristalização. Estes
minerais apresentam apenas evidências de uma deformação rúptil-dúctil.
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3.1.1.2, Fåcies Ëoliada
As rochas desta fácies ocorrem na porção NW do maciço e ao longo de corredores
de cisalhamento NE-sw e ENE-wsw. ocupa regiöes de relevo aplainado, formando
pequenas colinas alongadas na mesma direção do cisalhamento, com os afloramentos
ocorrendo em meia-encosta, em geral semi-alterados, sendo comum o desenvolvimento
de vossorocas. Os melhores afloramentos são encontrados no trecho entre Arrozal e São

Joaquim da Grama na Fazenda säo Lourenço, nos arredores cidade de Arrozal, nas
Fazendas Vendinha e såo Francisco, e a noroeste da Vila Roma ll. Associam-se veios ou

bolsöes pegmatóides deformados conjuntamente por um cisalhamento simples com
indicadores cinemáticos sugerindo movimentaçáo destral.

Esta faciologia apresenta um pronunciado bandamento gnáissico caracterrzado por
intercalaçöes de níveis centimétricos melanocráticos de biotita, alternados com nívels
leucocráticos, com predomÍnio de quartzo e feldspato. Esta estrutura gnáissica é formada
por mecanismo de cisalhamenio simples a partir de rochas graníticas do MGA. Nos níveis

biotíticos associam-se hornblenda, enquanto nos nÍveis leucocráticos pode ocorrer mica
branca preenchendo fraturas no quartzo.

os

megacristais de feldspato alcalino säo em geral pertíticos e os de plagioclásio,

antipertíticos, sendo ambos deformados, em forma lentrcularizada, conferindo à rocha
uma estrutura tipo augen. É comum a existência de foliaçöes "c" formando alto a médio
ângulo com a foliação "s", ou sendo ambas paralelizadas, e neste caso com realce das
feições milon íticas e/ou gnáissicas

o

quartzo mostra-se alongado, com contornos lobados, possuindo forte extinçäo

ondulante.

A textura é muitas vezes milonítica, granulação média a grossa, com os minerais
apresentando as seguintes porcentagens modais, 40 a 55o/o de plagioclásio, 17

microclínio, 15 a 25% de quartzo, 10 a

14o/o

a

20% de

de bioiìta e mica branca (<1%); os minerars

acessórios são epidoto, zircão, clorita, apatita e minerars opacos, podendo ocorrer ainda
granada (almandina) e turmailna.

os

megacr¡stais de feldspato são freqúentemenie rotacionados, com indicação de
movimentos horários e anti-horários e presença de geminação em cunha.
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Esta fácies associa-se, eventualmente, a rochas de granulaçåo mais grossa, que
podem ser classificada como milonito-gnaisses (sensu Hlgglns 1 971 mostrando
uma
),
composição modal diferente, com a seguinte mineralogia: s'l % de quartzo, 2g% de
plagioclásio, 18% de microclínio, 3% de mica branca e < j% de biotita.
Ao microscópio é uma rocha orjentada de textura milonítica, com uma matriz fina,
constrtuída de um agregado quartzo-feldspático,
porfiroclastos de feldspatos

e

lenticu larizados, associados com fitas de quartzo e lamelas de biotita.

Na porçäo sudeste do MGA, nos arredores de säo Joaquim da Grama (próximo da
lgrela e na Fazenda Säo Lourenço) e a noroeste de Arrozal, ocorre uma estreita faixa de
filonitos de direção NE-sw, associada à Zona de cisalhamento de Mendes, caracter¡zada

por uma variação acentuada no teor em micas e aluminossilicatos, exibindo textura
milon ítica pronunciada.

Este filonito possui a seguinte composição modal média: 10o/o de sillimanita, 30%
de
(constiturndo
biotita
a matriz fina predominante), 20% de quartzo, 30% de feldspatos
alterados (caulinizados) e 10% de minerais opacos.

A foliação milonítica é

salientada por cristais

de sillimanita (fibrolita) e biotita
avermelhada dispostas como agregados orientados em lentes sigmoidais (pods de
deformação), envolvidos por finas películas de óxido de ferro. Nos domínios (microlitons)
entre a foliação milonítica encontra-se preservado uma foliaçåo anterior (foliaçäo sn-l).

Observam-se também intercalaçôes lenticularizadas enriquecidas em biot¡ta e
anfibólio de material, relativamente preservadas da deformaçäo. säo rochas de
granulação média a grossa, constituídas por 29% de quartzo, 26% de
microclínio, 23% de
plagioclásio, 15o/o de hornblenda, 5% de biotita, ocorrendo ainda como acessórios
titanita,
minerars opacos, moscovita, epidoto e zrrcão. Estas lentes possuem textura granoblástica,

com presença de intercrescimento simplectÍtico

e

mirmequítico.

o

regrstro de

retrometamorfismo acha-se evidenciado pela desestabilização de anfibólio para biotita,
juntamente com epidoto, moscovita e clorita.

3.1 . 1.3. Fácies

teucogranftica

Esta fácies encontra-se associada à Zona de Cisalhamento de Arrozal (ZCA).
Consiituem corpos alongados, foliados, com presença de uma foliaçåo de fluxo
magmático, que é afeiada por um foliação tectônica de alto ângulo sub paralela.

Predomjnam rochas de granulaçäo média a grossa, inequigranulares e porfiríticas,

leucocráticas, rosadas

e

esbranquiçadas, podendo conter enclaves básicos

microgranulares, cuja relação eixo maior e menor é 5:1 .

A

composiçåo dominante

é

monzogranítica (ver CAp.4)

e

exibe

a

seguinte

composiçåo modal média: 620/o de plagioclásio, 25% de quaftzo, 10% de ortoclásio, 2%
de granada, 0,5% de biotita e 0,5% de minerais opacos. Pode conter hornblenda, titanita,
granada e magnetita, zitcâo e epidoto como acessórios.

3.1.1.4. Enclaves Måficos
Estas rochas possuem textura granoblástica, granulaçäo média a grossa, tendo a

seguinte composiçäo mineralógica modal média: 29% de quartzo, 26% de microclínio,
23o/o de plagioclásio, 15% hornblenda, 5% biotita, 1% piroxênio, contendo ainda como
acessórios tiianita, zircão e epidoto, Såo classificados como hornblenda monzogranitos.

São enclaves arredondados ou alongados (relaçäo entre eixo maior e menor de
10:1), de granulaçåo fina, não foliados, de dimensões decimétricas (até 60cm ),
or¡entados

ou não, com enriquecimento em biotita próximo ao contato com a

rocha

hospede¡ra. Localmente, estes enclaves säo abundamtes, como nas imediaçöes da
Fazenda Sâo Lourenço.

3.1.1.5. Diques e s,7/s de rochas básicas
A sul da área estudada e na sua porçåo central ocorrem expressivos diques ou s//s
de diabásio, gabros e gabro-noritos, nåo deformados, com idade provável mesozóica
(Nummer '1991) Na porção central, próximo às zonas de cisalhamento, tais corpos
possuem espessuras variáveis desde algumas dezenas até centenas de metros, podendo
atingir até 1 km. de espessura. ocorrem como corpos tabulares, verticalizados, alojados
em zonas de cisalhamento. Estas rochas ocorrem comumente como blocos ou matacões
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alinhados na superfície do terreno. são rochas escuras,
de granuração fina (borda) a
média (porção central), não deformadas, constituídas
de piroxénio, plagioclásio e mjnerais
opacos. Sua alteração produz um solo argiloso
de cor avermelhada (solo pDV).
Ao mrcroscópio possuem textura granurar a subofítica, granuraçåo
fÌna, sendo
constituídas por 60% de pragiocrásio, 30% piroxênio (augita)
e 10% de minerais opacos.

3.1.2. Maciços Graniticos Getutåndia (MGG) e Fortateza (MGF)
Estes maciços graníticos, situados na extremidade

sw da área estudada, arongados
e com estrutura a orientada, de composiçäo monzo a s¡enogranítica
e árca ri-ferdspato
granítica, constituem-se no grupo de granitos
mais numerosos na reg¡áo de Geturândia.
o álcali-ferdspato granito aqui descrito corresponde a uma rocha que
se situa entre o
campo 1 e 2 do diagrama QAp de streckeisen (1976) (Fig.a.14cAp.4), e caracter¡za_
se por um conteúdo erevado de ferdspato arcarino quartzo,
e
com o pragiocrásio ocorrendo
como componenie pertítico.

corresponde ao granito hipersorvus de Tutile & Bowen
(1g5g), que pode evoruir
localmente para granitos subso/yus, na presença
de dois feldspatos.
Estas rochas ocupam extensas porçöes a sur-sudoeste
e norte_noroeste da área
estudada, e são também observadas ao rongo das rodovias presidente
Dutra e Tancredo
Neves.

A textura é inequigranular, de granulação grossa, com
o microclínio e quartzo sendo
os principars minerais responsáveis pera defìnição
de uma foriaçåo magmática inc¡piente à
rocha Podem ocorrer niveis enriquecidos em biotita e
anflbólio, de espessura miliméirica,
que se intercalam com níveis leucocráticos
centimétricos, constituídos exclusivamente de
quadzo e microclinio róseo.
A análise modar desta litorogia mostra o seguinte
conteúdo médio de minerais: 6s%
de microcrínio, 300/o quarlzo, 5% de biotita, ocorrendo
ainda como acessórios zircão,
apatita e moscovita (secundária).
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S.å. Análfse Geo¡aéÍr¡'ca e Glnea¡aó&.cø
lntroduçåo
Algumas consideraçôes iniciais v¡sam aqui esclarecer os procedimentos
adotados na

análise estruturar. Neste sentido, procurou-se iniciarmente separar as
estruturas

tectônicas (secundárias) das estruturas magmáticas (primárias),
embora sabendo que em

muitos casos seja uma tarefa difícir, sobretudo tratando-se de rochas granitóides
posicionados em zonas de cisarhamento, onde a
deformação é extremamente
heterogênea e nem sempre os critérios de campo são definitivos,
ficando-se muitas vezes
na dependência do exame de lâminas delgadas para elucidar questão.
a
Embora os critérios gerais para separação entre estruturas
magmáticas e tectonicas

em rochas granitóides tenham sido apresentados no cApíTULo
1, o assunto é aqui
retomado para salientar os aspectos mais importantes para separação
entre estas duas
estruturas. Paterson & Fowter (1989) e paterson ef a/ (1998) assinaram
que a orgem
estritamente tectônica para as foliações em rochas granitóides
somente é conclusiva
quando esta foliação é definida por minerais metamórficos
e apresenta continuidade com
a foliaçåo regional,

Vários autores consideram que a distinção entre foliação tectônica
e magmática é
fundamental para o entend¡mento da forma de corocaçåo
dos prutons granÍticos

e sua

relaçäo temporal com o metamorfismo e deformação das rochas
encaixanies (Berguer &
Pitcher 1970, Casfro 1987),

Além disso, são ainda importantes para estes autores o ambiente geotectônico,
o
regime deformacional que acompanha a colocaçåo do corpo, bem
como os ¡ndicadores
cinemáticos da deformaçäo nos estados sólido e magmático.
Foram também considerados critérios adicionais, gerais ou específicos,
como

àqueles drscutidos em trabarhos como de Guineberteau et at. (1987),
sobre o granito
Mortagne, sE da França, que reracionam estruturas tipo puL-a-parf
associadas às zonas
de cisalhamento transcorrentes como sendo os sÍtios propícios para
o arojamento de
granitos; ou ainda D' Lemos et ar. (19g2), que consideram
a geraçáo e transporte de
granitos como relacionados a um cinturåo transpressivo
- o cinturåo cadomiano do NW
da França. outros autores, como Tikoff & ressier (1992), consideram
também o regrme
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transpressivo para o alojamento do batólito Sierra Nevada da Callfórnia
e salientam seu
controle de colocaçåo pelos planos "p" de Rrede/. petford & Ayhefton (.1992)
consideram
que a colocação e deformação dos granitos da cordilheira Blanca,
no peru, ocorreu ao
longo de descontin u idades crustais controradas por farhas transcorrentes.

outros autores consideram que a corocação do materiar magmático ocorre,
essencialmente, em ambientes distensivos associados a regimes compressivos
ou
extensionais ( Vigneresse I 995b),

3.2.1. A suite lntrusiva Anozal (slA) e as zonas de cisalhamento dricteis

A suite

lntrusiva Arrozar (srA) ocorre na porçäo sw do Domínio paraíba
sur
(Machado & Demange 1994), sendo alongada segundo a zona
de cisalhamento dúctil
de

alio ângulo que integra o sistema de cisalhamento paraÍba do sul no Estado
cio Rio de
Janeiro (Machado & Endo 1993).
As zonas de cisarhamento dúcteis são de arto ânguro, com orientação paralera
a sub
paralela à estruturaçåo regional do Lineamento Além paraíba,
sendo aqui refer¡das como

Zona de cisalhamento Além paraíba (zcAp) - destral; zona de cisalhamento
Arrozal
(zcA - Nummer ef a/. 1995), e Zona de cisalhamento Mendes (Machado
1984) ou
Mendes-ltaocara (ZCM| - Fonseca ef a/. 1998), que barizam a área
na sua parte sur. os
lineamentos tectônicos associados aos contatos geológicos pode ser
observado
na

imagem de satélite Landsat -TMS (Banda 3) com
(APÊNDtCE 3)

a inserção dos contatos georógicos

Estas zonas de cisarhamento dúcteis possuem grande expressäo
no vare do Rio
Paraíba do sul, com rargura superior a 25 Km (Machado 1983),
e representam neste setor
do cinturão uma exposição de nível crustal de crosta média a média
/ inferior, onde sua
importância se traduz nâo apenas na estruturação tectônica da regiâo,
mas também como
elemento estrutural responsável pelo controle de grande parte dos granitóides
foliados
neoproterozóicos na região, sobretudo aqueles descritos na literatura
como sin-F3 (ou sinD3)

As feições estruturais observadas em campo na zcA sugerem aumento progressivo
da deformação para a região centrar da mesma e, rnvariavermente,
na direção NE,
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sugerindo que a deformação ao longo
desta zona de cisalhamento foj heterogênea
lateral
e long itud inalmente.

As observaçöes de campo sugerem ainda
uma reração direta entre os maciços
granÍticos

que compöem a SIA e estas zonas
de cisalhamento dúcteis, conforme sugerem
às feiçöes texturais e estruturais (milonitos) juntos
às bordas.
A trama isotrópica na porção centrar da srA, grada
raterarmente para uma trama
orientada, onde cristais de quartzo equidimensionais,
são progressivamente estirados,
assumindo forma em firetes ou f¡tas
de quartzo e agregados renticurarizados
com tamanho
superior a 2cm., iuntamente com megacristais
de mrcrocrínio e pragiocrásio revemente
estirados Alguns destes megacristais de
feidspatos possuem formas subédricas
a
euédricas, retangurares, em contatos
angulosos, rotacionados ou não.

3.2.2. A Suíte lntrusiva Anozale as rochas
enca¡xanbs

A suíte, aqui definida, é constituida por três
maciços graníticos menores.

Este
maciços são foriados, arongados, e caracterizam
um magmatismo de composição não
expandida, comparáver aos granitos
tipo-r caredonianos da crassificação
de pitcher (1g79
e 1982) säo corpos sin- a cedo-F3, como
Arrozar e Fortareza, que foram corocados
em
nível crustal compatível com a fácies
xisto_verde alto a anflbolito.
o Maciço Granítico Geturândia, situado na continuação
da área estudada, é um
corpo homogêneo com características petrográficas,
composicionais, geoqu Ímicas e
estruturais simirares aos Maciço Granítico
Arrczar, porem com arojamento aparentemente
mais raso do que os demais granitos
da suíte.

Estes três corpos graníticos aqui interpretados
como pertencentes a mesma suíte
petrográfica, foram arojados durante
o mesmo evento deformacionar Dn+2, porém
seu
posicionamento ocorreu em estágios
cronorógicos distintos, os quais se
enquadram
em

termos tectônicos ao magmatismo descrito
nâ ¡¡teratura como sin-F3 (Machado

Demange 1994).

A

&

Suite rntrusiva Arrozar caracteriza-se por
rochas com composição quarizo
monzonito-sienogranítica a granodiorítrca
(sfreckersen 1976)(Fig.4ra- cAp.4),
sendo
integrada por faciorogias gerarmente
foliadas, de granuraçäo média. os termos
não

foliados possuem textura ¡nequigranuiar
média a |evemente porfirítica.
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outros tipos petrográficos aparecem também associados, como
diorito

e

leucogranito, este úrtimo associado gerarmente no contato
do maciço próximo às zonas
de cisalhamento dúcteis. o seu conteúdo em máficos
é sempre inferior a s%.

A

faciorogia prrncipar possui tendência porfiritica e apresenta
megacristais de
feldspato potássico e pragiocrásio (andesina), que variam
de 5 a 1so/o do vorume totar da
rocha.

o contato do Maciço Granítico Arrozar com as rochas encaixantes é
tectonico, sendo
marcado pera presença de zonas de cisarhamento
com mironitos e protom¡ronitos
associados, cujo protórito é identificáver apenas fora
destas zonas. Junto aos contatos, os
granitos e os gnaisses encaíxantes aparecem
invariavelmente paralelizados, tornando-se
muito difícil a distinção entre eres. Na porção centrar,
a foriação torna-se mais espaçada e
descontínua, passando a mironitos junto às bordas
do corpo. Aqui a estrutura pranar
paraleliza-se às estruturas das rochas encaixantes.
Na direção sE do maciço, próximo ao contato com
as rochas encaixantes, nota_se
um aumento em biotita e anfibório, enquanto na direção
NW ocorre um aumento em
quartzo, ferdspato e moscovita secundária.
As rochas encaixantes da porçäo sE sâo
constituídas de paragnaisses com a associação siflimanita
e granada, enquanto nas

encaixantes

da parte NW predominam rochas ortoderivadas (unidade
euirino

de

Machado 1984), sem o registro de uma associação mineral
diagnostica do metamorfismo.
A ausência de minerais índices metamórficos nesta porçäo
dificurta uma avariação
mais efetiva do metamorfismo e sua comparação com parte
a
NW. contudo, a ex¡stênc¡a
de leitos graníticos reracionados ao processo de migmatização
regionar em ambas as
unidades é sugestivo de condições metamórficas srmirares
e compatíveis com o grau arto
de winkler (1967). A ausência de rochas metamórficas com
hiperstênio em ambas as
unidades sugere que o metamorfismo não arcançou
a fácies granurito. contudo,
imediatamente a norte, no domínio Juiz de Fora,
ocorrem rochas com associaçâo
minerar

em fácies granulito.

As amostras do MGA apresentam expressivas arterações
dos ferdspatos, que são
saussuritizados, dos plagioclásios, epidotizados, biotitas
e cloritas moscov¡tizadas,
sugerindo assim um importante aporte de fases fluídas
nestas rochas. Esta atividade
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hidrotermal parece ter sido contemporánea à implantação dos corredores
de cisalhamento
no maciço.

ocorrem também veios pegmatóides constiiuídos por quartzo, ferdspato
arcarino,
moscovita, turmalina e minerais opacos. Estes veios são associados
com zonas de
cisalhamento rúptil-dúcteis que afetam uma foliação pré existente.
Tais veios são muitas
vezes afetados pela atividade destas zonas de cisalhamento, imprimindo_lhes
uma
movimentação sinistral. Notam-se deformaçöes jnternas nos mesmos
e recristalização
oblíquas às suas paredes. As relaçöes estruturaís destes veios com
as rochas graníticas
sugerem um posicionamento sin_ a tardi-magmáticos.

A distribuição em mapa

das faciologias do maciço (Fig. 3.1) mostra que

a
deformaçåo foi heterogênea nestas rochas, tendo sido mais intensa
na parte norte (região

de santa Rosa), onde aparecem faixas expressivas de rochas miloníticas,
e menos
intensa na parte sul (regiäo de passa Três), onde faixas são
mais restritas,

Na região de passa Três, o MGA é constituído por rochas de composição
monzogranítica a sienogranítica, de cor cinza dominante, com
mairiz inequigranular,
caracterizando-se por proporções equivarentes de ferdspaio potássico, pragiocrásio,
quartzo e minerais máficos (biotita, predominante).
Registra-se também a presença

de

sillimanita, granada e turmalina,

Na região de santa Rosa, as rochas do MGA eståo inseridas na
zcA, aparecendo
neste local mais deformadas, incluindo texiuras miloníticas freqüentes,
com encraves
máficos
ultramáfìcos associados, juntamente com gabro-nor¡tos, estes
últimos
relacionados a mesma associaçäo descrita no Granito Geturândia
(vailadares 1996).

e

3.2.3. Análise Geométrica dos Domfnios

A área foi dividida em Domínios Estruturais Homogêneos (sensu Turner
& werss
1973), onde cada dominio possui o mesmo padrão de distribuição preferencial
dos
elementos Com base neste conceito , a área fo¡ dividida em três domínios
estruturais:
Domínio Quirino (domínio NW), Domínio Arrozar (domínio centrar)
e Domínio serra das
Araras (domínio SE )(Fig.3.Z)
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Esies domínios são rimitados por zonas de cisarhamento
dúcteis de arto ánguro.
Zona de cisarhamento de Arém paraíba zcAp (Armeida
et ar. 1973), entre o primeiro e
o segundo domínios, e a zona de crsarhamento
Mendes- zcM (Machado 1984), entre o
segundo e terceiro domínios. Estes domínios
são também afetados por expressivas zonas
de cisarhamento dúcteis de arto ânguro, com orientação
sub pararera à estruturaçâo
regionaf às demais zonas de cisarhamento. Na rearidade,
estas zonas de cisarhamento
são disseminadas nos três domínios e conferem aos
mesmos uma trama milonítica
dominante.

No Domínio euirino predomrnam rochas ortoderivadas,
regionarmente reracionadas
à unidade Quirino de Machado (1984), de idade pareoproterozóica
(vailadares 1996). No
Domínio Arrozar ocorrem rochas graníticas que
compôem a suíte rntrusiva

enquanto

no Domínio serra das Araras afroram rochas

ortognaisses e rochas graníticas subordinadas.

/

Arrozar,

metassedimentares, com

Domínio euirino

Neste domínio podem ser individuarizados dois
tipos de foriação: uma foriação mais
antiga, denominada sn, e outra mais nova, sn+1.
A primeira foriaçäo corresponde a um

bandamento metamórfico diferenciado, caracterizado por
reitos q uartzo_ferdspáticos,
descontínuos, centimétricos a decimétricos, que
se arternam com reitos máficos ricos em
biotita e anfibório, mirimétricos a centimétricos, conferindo
à rocha uma estrutura pranar.
Associado a este bandamento, säo encontradas
dobras intraforiais, apertadas a
rsoclinais, com charneiras espessadas e francos
adergaçados. Neste sentido, este tipo de
foliação pode ser considerado como bandamento
transposto (Hobbs et ar. 1976). A
segunda foriação, menos penetrativa do que a
anterior, é caracterizada por uma foriaçäo
descontínua, ao rongo da quar ocorre o desenvorvimento
de minerais máficos, sobretudo
biotita.

o

conjunto de dados da foriação sn, para este domínio,
mostra uma or¡entaçâo
principal N75E, com mergurhos sub-verticais
a moderados para NW (Fig. 3.3a). A foriaçâo
sn+ 1 apresenta uma direção gerar semerhante
a foriação anterior, porém com uma
disposição próxrma de uma guirranda, o que sugere presença
a
de dobras com orientaçåo
média de eixo S70W.f 0 (Fig. 3.3b)
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A

configuração desta guirranda encontra-se
no rimite de segmentos ciríndricos e
cônicos. Arém disso, a exístência de eixos
de caimento suave sugere uma superf¡cie
anterior sub horizontal.

os dados de

rineação minerar em biotita, contidos na
foriação mais nova sn+1,
apresentam grande dispersäo no estereograma, porém
exibindo caimentos suaves para
os quadrantes NE e sw (Fig. 3'3c), A lineação
disposta em dois quadrantes é compatível
com a existência da superposiçáo de dobras
com orientação axiar NW. Arém disso,
nota_
se uma distribuição da rineação ao rongo de um
círcuro máximo (pouco visíver no
estereograma), evidenciando assim giro da
mesma na superfície Sn+ t
1p¡n. 3.3c). Esta
geometria pode ser atribuída a atuação
de mecanismos de deformação não coaxial
associados à geração das estruturas lineares.

r' DomÍnioAnozal(DA)
corresponde ao domínio ocupado pera suíte
rntrusiva Arrozar (srA). É caracterizado
pelo desenvolvimento de dois tipos
de foliações: uma magmática e outra deformacional.
A
primeira foriação é observada na porção
sur deste domínio, sendo preservada da
deformação principarmente nas porçöes centrais
da srA, Esta foriação possui orientação
concordante e corresponde à foliação sn+1
60a gnaisses do domínio anterior.
A anárise geométrica da foriaçåo magmática
define uma orientação média N4sE com,
mergulhos sub-verticais (Fig.3'4a). contudo,
nota-se uma dispersão dos pólos na borda
do estereograma num intervaro aproximado
de 30.. A comparação destes dados com o
estereograma da foiiação sn+ 1 (Fig. 3.3b)
sugere um giro desta foriaçäo. rsto pode
ser
verificado no mapa estruturar (ApÊNDrcE
2), onde a geometria das foriações na porção
sudoeste do DA é sub paralela ao padrâo
estrutural dos domínios adjacentes, notando-se
uma mudança progressiva de orientação na porção
noroeste do domínio. Esta reração
geométrica é compativel com um
movimento destral ao longo das duas zonas
de
cisalhamento que Iimitam o citado domínio,

A foliação tectônica apresenta-se concordante
com as atitudes da foriação sn+1 ¿p
Domínro Quirino (NW) (Fig. 3.4c)
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os

dados

da

rineaçåo

de

estrramento minerar mostram uma concentração,
dominante' no quadrante NE, e outra, secundária, no quadrante
sE (Fig.3.ab), refrexo do
baixo valor do ânguro de mergurho. A primeira deras apresenta dispersão
acentuada
segundo um círcuro máximo, sugerindo um giro da mesma no prano
de foriaçäo. A reraçäo
geométrica entre a lineação e a foliação sn+1 (Fig.3.4c)
é compatível com o predomínio
de uma mov¡mentaçâo direc¡onal.

r' Dominio Sena das Araras (DSA)
corresponde ao dom ínio ocupado pero prorongamento da serra das
Araras. o
comportamento estrutural deste domínio é muito semelhante ao
Domínio euirino, sendo
porém caracterizado apenas um tipo de foriaçäo, que
corresponde à foriaçâo sn+1 6o
DSA,

A orientação gerar da foriação é N698, com mergurhos sub-vertrcais
e moderados
para NW (Fig. 3.ad). A distribuição dos pólos desta
foliação, com máxrmos próximos às
bordas e o centro do diagrama, sugere ou a existência de dobras
regionais, ou de uma
foliação anterior agora verticalizada pela superposição das
zonas de cisalhamento de alto
ângulo.

os dados acima apresentados evidencram uma boa correlaçâo da trama
estrutural
entre os domínios euirino e serra das Araras, onde a foriaçäo sn+1
exibe or¡entações
semelhantes. contudo, o estereograma do DomÍnio
euirino (Fig. 3.3b) indica a existência
de dobras regionais, o que é confirmado pelas observaçöes de
campo.

Em sumâ, cabe aqui frisar, que o Domínio Arrozar, em reração
aos domínios
adjacentes, exibe uma or¡entação estrutural diferente na sua porçåo
setentrionar, com a
foliação magmática formando um ângulo de cerca de 30o entre
a orientação preferenciar
NE / sw' e a orientaçäo secundária ENE / wsw. considerando que
a orientaçäo de um
corpo associado a uma zona de cisalhamento traduz o comportamento
da el¡pse de
deformação regional, pode ser considerado que o alojamento
da Suite lntrusiva Arrozal
(slA) ocorreu num quadro cinemático destrar, e que é compatíver
com o modero
de

Riedel Esta hipótese é coerente com o modelo cinemático das transcorrências
regionais,
onde sistematicamente tem sido reportado movimentação destral para
as

mesmas

(Alneidaetal. 1973,Brenneref a/. 1980, campanha 1980e1981, Dayan&Kelter1989,
Ebe¡l et al. 1991 , Correa Neto et a/. 1 993, Sadowski 1 993, Sl/va 1 996).

3.2.4. Marcadores cinemáticos do DomÍnio Anozal
Os principais marcadores cinemáticos identificados neste domínio foram
lineações
de estiramento mineral, foliação sigmoidal, franja de recristalização dinâmica
simétrica
(tipo "cometa"), rotação de ferdspatos e granadas, pequenas zonas
de crsarhamento
dúcteis com movimentação destrar e dobras assimétricas em Z eixo
sE, com vergência
para SW (Fig.3.5)

Foram também observados marcadores cinemáticos nos granitos po,.firíticos,
associados constantemente aos corredores de cisalhamento, representados
por,,pods,,de
granito porfirítico em rochas miloníticas, porfirocrastos
assimétricos ilpo sigma (simpson
1983), pares s-c de foliaçöes ou foliações pisciformes "foilation
fishes" (Hanmer 19g6),

que mostram de forma consistente com outros indicadores
uma cinemática
predominantemente destral (Fig.3.6)

3.2.5. Marcadores cinemáticos das rochas encaixantes (Domfnios
Quirino e Sena das Araras)

os

marcadores cinemáticos das rochas encaixantes da s rA se
caracterizam por
dobras assimétricas, pares de foriaçôes s-c, rineaçóes de
estiramento minerar, foriaçåo
sigmoidal, franjas assimétricas de recristarização dinâmica e pequenas
zonas de
cisalhamento dúcteis destrais e sinistrais (Fig.3.7)

3.2.6. Padråo da Trajetória da Foliaçäo Tectônica
A estrutura mais evidente do Maciço Granítrco Arrozar é uma foriação
no estado
sólido desenvorvida nas suas bordas, como resurtado da movimentaçåo
das zonas de
cisalhamento adjacentes.

Esta foriação tectônica, do centro para

as

do maciço, torna-se
progressrvamente paralefa às zonas de cisalhamento
Além paraíba e Mendes, bem como
mostra uma mudança no seu padråo estruturar, passando
de NE-sw, na parte sur do
domínio, para ENE-WSE, na parte norte do mesmo.
62

bordas

Ësiruturos

de fluxo mogmótico no
Zono de Cisolhqmento de Arrozol

¡ Fig 3,S

MGA fócies fotiodo
'.:.

;::-2:/

.

¿'-¿¡.?¡

*

1,;":iíi/r'

MAVR-37

, 't' ':fzo ''

./y'2ii

Í.:

ftti',"

'.,.:

¡,::ir,r,\i

,;'!

FolicçÕo miloníTico"'i
preservodo

't'

Eslruturo Tipo

"Comelo"

9-c,Ln

-

Fluxo ígneo e milonítico superimposto

. ..-t:* - ì -"--.="*€ìF ,._- 3åI:Ì'
70 cffi.æ:* =;
'Ì¡:-l,!. -{l-.--, -.., ,{'*

/1j

õ/f
?

**¡Ëdìjl-ì;*M'
qASi'+;--=-* ::. 3ffia-?

li'ì

-

tt)

,',
LL

Sf:33BizO

-

--prrrJ¡rm,,¡,

'

illa
--s
\f

l,''

obs: Algumos esirururos observodos frequeniemenÌe
próximo ò Zono de cisorhomenlo
de Arrozol, sugerem o coniemporôneiCoOe
ánte o cisolhomenfo F3 e o
olojomenlro do mogrno groníTico
@

Esïruiuros mesoscópicos

vR@.228

Fig,3 ,ó

Estrios obliquos
:t¿,

MAVRSB

r.

---á1-

:

W
^,{ù¿r.i
E:Oó213s ÇP"
E:O7413A

Pil50/85

Pedreiro de pqssq Três

z,

õoi

o
O^-o

od
õ^
2-

,*
,*
\..-=¡e*ry,''Ì:irz
*

-ç+:s

.iþ.*

\

UO

Ø()

Lineoçoo de estiromenÌo minerol

õ'o
-ç:

(-) a)

Oal
a't ì
_a
9õ

0)ô
() n,
o)-c
õE
th.2

OO
f()

5Ð
na
U,c
!?o

.r

a_l

Ç
ÊÕ
ö!
.o !?

c-r

U<
o

O

.=

@

c
p

(D

Zonos de cisolhomento dúcteis
Morcodores cinemóllcos

Fig,3,7

\'.

,

\

vR@202
Boudins rotocionodos

LE

otl$
/,

veios de quortzo dobrodos
LD

vR@199

Boudins
LD

OBS, Os desenhos

forom confeccionodos na prcgroma
de ofloromeifas.

CorelDRAVl 8.0, o porfir de lolos

@

Suíte lntrusiva Anozal

3.2.7. Padräo da Trajetória da Lineaçåo Tectônica
Estruturas líneares (Ln), representadas por eixos de dobras Dn, minerais prismáticos
alinhados, eixos de crenulaçöes assimétricas, dobras abertas Dn+1, mostram-se
em geral

sub-paralelos

às zonas de

cisalhamento dextrais que limitam

o

Domínjo Arrozal

(APÊNDtCE 2)

3.2.8. Relaçöes entre deformaçåo e metamorf¡smo

As rochas esiudadas dos Domínios serra das Araras e euirino

apresentam

paragêneses com sillimanjta (fibrolita) + feldspato alcalino, sem a presença
de moscovita
esiável, caracterizando assim metamorfismo do grau forte de winkter (1976), sob
condiçöes de pressão intermediária.
Os gnaisses desles domínios possuem paragêneses com plagioclásio + microclínlo
+ quartzo +- granada +- moscovita, e hornblenda + plagioclásio +
clinopiroxênio + quartzo.
A desestabilização de granada para epídoto e crinozoizita, hornbrenda para

b¡otita,
epídoto em titanita; biotita para moscovita e minerais opacos, é indicativo da existência
de
um evento retrometamórfico a partir de uma paragênese anterior em grau alto.
o evento
aqui descrito parece corresponder ao terceiro evento metamórfico descrito para rochas
do

complexo Paraíba do sul mais a norte, nas regiöes de Valença e Vassouras (Machado
1984 e Machado & Oliveira 1986).

os

gnaisses apresentam localmente variaçöes composicionais, que se refletem
também em um aparente grau metamórfico mais elevado (em áreas do Domínio
euirino),
onde atingem a fácies granulito de winkler (op. cit.), com o aparecrmento de paragêneses
com ortopiroxênio (hiperstênio) + hornblenda + biotita +_ titan¡ta + quartzo + plagioclásio +

microclínio. Estas rochas apresentam também evidências retrometamórficas com
a
desestabilização de ortopiroxênio para hornblenda, de hornblenda para biotita, ou
ainda
desta última para moscovita e clorita,

Suíte Intrusiva Anozal

Consideraçöes Preliminares

A

comparaçåo entre as estruturas (magmáticas e deformacionais) descritas
nas
drferentes escalas (meso e micro) permitiu evidenciar alguns aspectos que
serão a seguir
examinados. lnicialmente, cabe salientar a existência de cristais de feldspatos potássico
(microclÍnio) sem evidências claras de deformação importante, a nâo
ser o da inversåo de
ortoclásio para microclínio, que tem sido geralmente explicado pela deformaçäo
no estado
sólido (Egglefon & Euseck lgB0)

A presença de grãos de quartzo com extinçäo ondurante generarizada e formaçåo
de
sub grãos com poligonização localizada sugere a existência de deformação no
estado
sólido. AIém disso, a presença de mirmequitas preservadas da deformação
é indicativo da
reação plagioclásio e feldspato potássico em condiçöes de temperaturas moderadas
e
pressöes elevadas,

As estruturas ígneas da parte central do Maciço Arrozal säo afetadas localmente por
deformações incipientes no estado sólido.
Durante a corocação do MGA, as pequenas diferenças reorógicas então
existentes
em relação aos domínios estruturais sugerem que o níver de corocação

do

macrço

granítico ocorreu próximo de sua geração, ou seja nåo houve
um grande deslocamento
do corpo,
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Este capÍtulo tem æmo obþtivo defrnir as carac:tedsfibas do magmatismo granÍtiæ

da Sulte lntruslva Anozal (SlA), a partir de dados petrqráñæs, geoqufmicos de
elementos maiores, fraços e & tenas raras, realízados nos laboratórios ACT|ABE
(Ontário, Canadá) e na Éæle des Mines de Saint Etienne (EMSE - França); e de qulmica
mineral Universidade Federal b Rio Grande do Sul (UFRGS). AØs a integração e
organização,

os dados foram plotados em diagramas tipo Harker, classifrcatórios e

discriminantes de ambientes tectôniæs nos programas Min Pet e Excell.

Quimica Mineral e geoquím¡ca

1.f

. Mineralogia

lntroduçåo
Para o estudo da química mineral foram selecionadas, com base em crrtérios
mineralóglcos, petrográficos e faciológicos, um total de l2 amostras representativas
das
diferentes faciologias do maciço, cuja localização encontra-se na Figura 4.1 .
As tabelas
com os dados químicos podem ser analisadas no final deste capítulo. As análises
foram
realizadas na Microssonda Eletronica da universidade Federal do Rio Grande
do sul,
cujas característ¡cas de operação do equipamento foram as seguintes:

voltagem de acereração: 1s kev, Feixe de corrente.

-zoio!

contagem médio: 30s; Diâmetro do feixe: 1 pm para magnetita
biotita, anfibólio e feldspato alcalino; 10 ¡rm para plagioclásio.

e

0.10 ¡r; Tempo de

irmenita;

5

As amostras analtsadas fazem parte das segurntes faciologias: fácies
(MGA),

4

amostras; fácies quartzo monzonito leucocrático,

prm para

porfirítica

2 amostras; fácies foliada

(MGA), 20 amostras, sendo que, foram incruidas neste grupo as porçöes bandadas
e
leucograníticas que representam as porçöes marginais deformadas da fácies porfìrítrca
do

MGA

o

Maciço Granít¡co Arrozar (MGA) apresenta composiçâo granodiorítica e

subordrnadamente monzogranítica. possui granulaçåo média, inequigranular, porfirítica
na
porçåo central e foliado nas porçöes marginais.

Apresenta como minerais essenciais feldspato alcalino (ortoclásio e microclìna),
em
geral como megacristais (porcentagem entre s a 1o% do volume
da rocha), plagioclásio de
composição oligoclásio/andesina, quartzo, anflbólio e biotita (siderofilita) como principal
mineral máfico. ocorrem como minerais acessórios apatita, ilmenita e zircão, e,
mars

raramente, granada e turmalina.

Os minerais de alteração são representados por clorita e moscovita associadas à
biotita, em ambos os casos correspondendo a paragêneses tard¡as, ligadas à interação
de

uma fase fluída. os feldspatos podem ser micropertíticos e,
m

icroantipe rtíticos.
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locarmente,
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4.1.1. Feldspatos
A fórmula estrutural dos feldspatos foi calculada com base em 32 oxigênros (Deer

e1

al. 1982) podendo ser escrita genericamente como:
(A*t, A *t") ( B*.r_" B*or-,,) Os, para 0<x<1
Estes feldspatos são representados pelo feldspato alcalino (ortoclásio e microclina) e
plagioclásios, que são descritos abaixo.

4.1.1.1. Feldspato alcalino
Ao microscópio, o feldspato alcalino das fácies porfirítica e foilada do MGA ocorre
como megacristal subedral e como integrante da matriz. Nesta, possui forma subedral a
anedral, aparecendo também como inclusões sub arredondadas no plagioclásio. os
prtmeiros apresentam-se como cristais límpidos com tamanho de até Scm e
caracterizamse como ortoclásio. Na matriz, entretanto, mudam sua forma estrutural, aparecendo como

cristais de microclínio. Na fácies leucogranítica, equigranular,
micropertítico e ocorre como cristal subedral, de

o feldspatos alcalino é

dimensöes entre 0,5 a 1,5 mm. A sua composição
na fácies porfirítica s¡tua-se próximo ao pólo do

ortoclásio no diagrama triangular Or - Ab - An,
com os valores de moléculas de Albita sempre
inferiores

a 20ok (Fig.4.2r). Na fácies foliada,

a

composição do feldspato alcalino é sempre infenor

o valor em Or da fácies

leucogranÍtica. Foram

observadas pequenas variações composicionais
centro-borda nos feldspatos alcalìnos (Tab.4.1),
(teores em Ca mais elevados no núcleo).

!

Ab

..

....

An

' Diagrama tr¡angulat onde a fá-ci-.s potfirit¡ca (círculos cheios) do MGA, possul yalo/es superiores de Or
quando comparado ao MGG (tr¡ângutos vazados) e fácies reucogranitica (triànguro
cheio).
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4.1.1.2. Plagioetásios

os

plagiocrásios

das faciorogias do MGA, em râmina dergada,

ocorrem
principalmente como integrantes da matriz, Såo
cristais de tamanhos variávers entre 1 a
4mm., com geminação porrssintética da arbita, não zonados,
com graus variáveis de
saussuritização. Nas porções mais deformadas da fác¡es foriada,
apresentam gemrnaçöes
polissintéticas em cunha. ocorrem como grãos rímpidos,
euedrais a subedra¡s, às vezes
arredondados, como integrantes da matriz ou intersticiais.
os dados de química minerar permitiram separar três grupos composicionais
de

plagioclásio (Tab.4'2):

o

primeiro grupo, que apresenta composição arbítica,
é
representado pelas fácies leucogranítica (MGA) e por gnaisses do
Domínio euirino; o
segundo grupo' de composição andesina, é composto pelas fácies porfirítica
e fol¡ada e
enclave quartzo diorÍtico do MGA e pelos diques de diorito que o cortam;
o tercerro grupo
é composto por plagioclásios de composiçåo anortítica, é oriundo
de amostras de diques e
enclaves dioríiicos (composição labradorita), e plagioclásios de composição
bitownita,
provenientes de amostras de diques dioríticos associados
ao MGG.

A amostra de encrave, de composiçäo anortítica, possui quantidade anômara em
sódio (entre 6,9 a 7,2o/o). os pragiocrásios presentes nas micropertitas têm composição
mars cálcica.

De modo geral, os megacristais têm composiçöes menos sódicas do que os
cristais
da matriz, em uma mesma facíologia, bem como as bordas dos cristais da matriz
sendo
mais sódicas que seus núcleos (Tab.4.2).

4.1.1.3. Micas
A fórmula estrutural das micas foi calculada com base em 22 oxigênios (Deer et
1982), com a fórmula geral sendo expressa como:
(Xz Y¿e [(Si Al)8O20] (OH, F)¿ onde

X = K, Na, Ca (Ba, Rb, Cs)

Y = Al, Mg. Mn (Mn, Cr, Ti, Li)

Z = Si, Al (Fe3., Ti)

al.

Quimica Mineral e geoquímica

4.1.3.1 Biotita
A fórmula estrutural da biotita, calculada numa base anidra de 22 oxigênros
(Deer et
pode
a|. 1982),
ser descrita genericamente como:
K2(M g, Fe2')64(Fe3*,Al,Ti)0.2[sie.sAlz.¡ozo](oH,

F)

Foram analisadas 10 amostras das faciorogias (incruindo encrave)
do MGA (6) MGG
(1), diques básicos (2) e de ortognaisse do Domínio
euirino (1)(Taberas 4.3 a 4.6).
A biotita é o principal mineral máfico presente nas diferentes faciologias
dos maciços,

com teores entre 0,5% (fácies reucogranítica do MGA)
sendo porém mais comum com teores entre lO e l5%.

a

2oo/o

(fâcies foriada do MGA),

Microscopicamente, as biotitas estudadas possuem características ópticas
distintas
nos dois macrços: no MGA apresentam pleocroísmo de marrom-avermelhado
pardo_

a

esverdeado

e no MGG de verde-claro a verde-escuro. Em ambos os maciços,

elas

possuem tamanho entre 1 e 3 mm.

Ocorrem em agregados na matriz ou como cristais intersticiais ao redor
de
megacristais de feldspatos (potássico e plagioclásio).
Nos diques básicos e enclaves, elas ocorrem como cristais intersticiais,
esparsos,
com tamanho sub mirimétrico, parciar ou totarmente croritizadas ou como agregados
intersticiais associados com minerais opacos, hornblenda, clorita e mica

branca

secundária. Em algumas amostras, observa-se a alteração para mica branca e
clonta.

/

Classificaçåo

As análises de biotitas apresentam composição annítìca nos diques máficos, e na
fácies porfirítica e foliada mostram-se menos enriquecidas em Feo do que na fácies
leucograníiica.

o

trend evolucional destas brotitas (Fig.4.3a) indica um caráter mais

evoluído para a fácies leucogranítica.

No diagrama triangular i0*TiO2 vs. FeO + MnO vs. MqO de Nachit ef a/. (1986),
proposto para discriminar biotitas primárias e secundárias, as biotitas estudadas
(SlA)
predominantemente
ocupam
o campo de biotitas prìmárias (a) (Fig. 4.3b), porém,

de

acordo com a proposta de Abdel-Rahman (1994)(Fig.a.3 c), os teores de Al2o3 nas
biotiias
das faciologias porfirÍtica e folrada (entre l7-18%) se encontram no lim jte entre os grupos
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no campo cálc¡o alcalino.

euimica Mineral e geoquim¡ca

de biotitas primárias

(magmáticas)

e

secundárias (arteração), sendo este campo
representado pelas biotitas que sofreram modificações composicionais por
processos de
substituiçöes assoc¡adas a fluídos do período tard¡_ a pós_magmático.
Na fácies foliada a composição das biotitas analisadas permite

distinguir dois grupos

de biotitas: um grupo de biotitas magmáticas e ouiro de biotitas arieradas.
o primeiro
grupo, muito férrico (annita), com cristais límpidos
e alongados, caracteriza_se por teores
de AlzOg entre 13,90 e 14,29 de MgO entre g,70 e 10 e TiOz
entre 4,81 e 5,87 (Tabelas
4'3 a 4-6). Este grupo é consrderado como magmático e, portanto, o seu quimismo
deve

refletir a composição química do ríquido que rhe deu origem. o segundo grupo,
ma¡s
comum do que o anterior, caracterizado por composiçäo siderofilita, apresenta
teores
em

Al2o3 entre 17,56

e 18,95, Mgo entre 6,36 e 8,18 e Tio2 entre 2,64 e 3,85. Este grupo

é

texturalmente diferente das biotitas do primeiro grupo, apresentando-se
como lamelas de
contornos corroídos, orientadas segundo a foliaçâo milonítica. pelo exposto,
sugere_se

que as diferenças composicionais apresentadas peras biotitas
do segundo grupo estão
relacionadas a processos de deformação que afetaram o MGA (Fig.4.3e).
um outro grupo de biotitas anarisadas, pertencente às rochas encaixantes (Domínio
Quirino) dos maciços graníticos, caracieriza-se pelos erevados teores em Feo, ïioz,

e

mais baixos em SiOz e MgO.

os grupos de biotitas, em geral, apresentam razåo Fe # (Fe/(Fe+Mq) entre 0,3 a 0,9,
com valores aproximadamente constantes (2,s) para Arrv
lTaberas 4.3 a 4.6). No diagrama
Alrv vs. Fe #, as biotitas do MGA caem no campo das micas aluminosas
a ligeiramente
férricas (Alrv -2,8 e Fe # 0,65, situando-se entre os campo da ann¡ta e siderofilita),
enquanto aquelas do Dominio Quirino e do MGG mostram-se mais magnesianas

(Alrv

entre 2,4

e 2,6 e Fe # entre 0,5 e

O,B5), situando_se entre

os campos da flogopita e

eastonita (Fig.4.3a).

As biotitas do enclave máfico (Mp) e do corpo diorítico da pedreira de Getulândia
(BP) dispöem-se no campo da ann¡ta (Fig.4.3a).

I

Variaçöes eomposieionais

Os dados revelam uma forte correlação inversa linear entre os conteúdos de Al e Mq;

as biotitas do MGA (amostras FP, Lp, Ep e lp) possuem ieores de Al superior a 3%, Mg
<2%, enquanto as biotitas do MGG (amostras cp, Np e Lp) apresentam valores
em Al
inferiores a 3% e em Mg superiores a 2% (Fíg.4.4a).

o

conteúdo de Mg é mais elevado nas biotrtas do enclave máfico (amostra Jp) (2,8%
em Al e 3,7% em Mg) e mais empobrecido em Mg (-1%) nas biotitas do Domínio euirino,
do MGG (GP, DP e BP, respectivamente) e no quartzo-monzonito do MGA (Fig.4.4a).
Há uma tendência de diminuição no conteúdo de Cr + Al + Ti (R2), com um aumento

e Mq + Fen2e Mn (R3), na direção das biotitas do MGG (Fig. a.ab). ArazäoAlrv ys. Feot /
(Feot+Mqo) nas biotitas do MGA varia de 0,6 a 0J%, sendo estes valores ligeiramente

mais elevados do que os apresentados pelo MGG (entre 0,5 a 0,6%). As biotitas do
Domínio Quirìno destacam-se pelo valor anômalo da Fe # (0,8%) (Fig.a.4c).

r' Diagramas discriminantes
De acordo com a
proposta

de

Abdel-Rahman

(1994) as amostras de

do MGA ocupam
preferencialmente o campo
biotitas

cálcio alcalino (Fig. 4.Sa2), do

Domínio Quirino
peraluminosa,
15
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0

4a a

MGG,

e

a
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aquelas do

no limite entre

os

campos peraluminoso e cálcio

FeO

alcalino.

' Diagrama de classifrcaÇão Al2o3vs Feo, para biotitas praposto por Abdel-Rahntan (1994), onde
esfâo
replesenlados os campos cálcio alcalino e peralurninoso legenda na F¡g.4.4
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No dtagrama de Chevremont et. al. (1gg}) observa-se que
as amostras de biotitas do

MGA situam-se, parte no campo da série aluminosa, e parte no
campo da série cárcio

alcalina, com algumas amostras
atingindo o campo sub alcafino. As
amostras dos diques, do Domínio

I Fig.¿.sb

Mgo

o leucogranito

.

I

Fácies po¡Jirftica

o Fácíes foliada

+

Quirino e da fácies leucogranítica do

MGG

MGA caem no limite dos campos
sub alcalino e alcalino, evidenciando

teores mais elevados em FeOt. As
amostras do MGG ocupam, em sua

maioria,

o

campo cálcio-alcalino

(Fig. 4.5b3)

r'

FeO

AlzOs

Chevremont et al (1gg|'l

Substituiçöes

Foram testadas as substituiçöes do sítio octaédrico R*2 ys.
totur ys.
R*3 e Al
Mg entre
elementos e grupos de elementos químicos componentes
das biotitas da srA.
o gráfico R2* vs. R3* apresenta uma ótima correração r¡near negativa, indicando
a

existência de substituiçöes entre os elementos R2* (Fe2,+Mn+Mo)
(Fig.4.4b) de acordo com a seguinte equaçäo:
Silv+

R2+

e

R3. (Alvr+Ti+Cr)

= Allv + R3*

Analisando os gráficos de substituiçäo R2* ys. comoonentes de
R3'individualmente,
conclui-se que o Arrv é o principar responsáver por este tipo de
substituição, mas o Ti
também apresenta considerável participaçäo.
Foram testados rndividuarmente outros erementos. o gráfico
R2* vs. Arvr (Fig.a.ad)
mostra boa correlaçäo negativa, indicando a exrstência da substituição
do Arvr na posição
octaédrica, por Fe2' e Mg. O Ti mostra boa correlaçâo linear com
o Mg (Fig.4.4e)
Os gráficos de R3' ys. componentes individuais de R2* mostram participação
de Mg
(Fig.4.6a e 4.6b) e Fe2. 1Fig.4.6c e 4.6d) neste tipo de substituiçäo.
et at lsBB) com os campos representandoas
1a (atumino_
!,"^:,,:::,(Chevrenont
pordssica ttpa LtmoustnJ
lb (alumtno-þol.assi câ l/po Gueref):2 rcalc¡o alcal¡nd. 3aséries:
(sub atcahna tena

l"Îltff**

po¡ássica) e 3b reub dlcatna magnés¡o pofássicaJ
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gráfico Ti vs. Mg sugere a existência de substituição somente para o grupo
das
biotitas secundárias, sugerindo que este tìpo de substituição ocorreu somente associado
à
fase de deformação (Fig. a.6b)

A si vs. Alrv mostra excelente correlação linear negativa, como previamente

era

esperado, sugerindo a substituiçäo no sítio tetraédrico (Fig.4.6e).

ouiros tipos de substituiçöes testadas para as bjotitas da slA, propostos por Hewitt &
Abrecht (1986), foram do tipo talco (Ca + 4¡rv ys. K + Si) (Fig.4.7a) e clitonita (Si + gy u"
¡1 + Alrv) (Fig.4.7b) onde este apresenta boa correlação rinear negativa. A presença
de
correlaçäo negatlva evidencia a existência de substituição nas amostras estudadas, onde
o Si está sendo substituído pelo Alrv.

4.1.1.3.2 Mica Branca

A mica branca aparece

mrneral acessório com teores inferiores

a 1% na fácies

folìado do MGA e fácies leucogranítica,

Microscopicamente,

a micas branca possui

características semelhantes entre as
diferentes faciologias, ocorrendo em todas elas como cnstais intersticiais ou como produto
de alteração de biotitas.

Foram analisadas um total de 3 amostras com mica branca, 1 amostra da fácies
porfirÍtica (amostra EP) e 2 amostras da fácies foliada (amostra lp, Lp)
do MGA (Tab.4.7).
As amostras da EP possuem valores de Tio2_entre 0,1% a 0,7%, mu¡to semerhantes

aodasamostrasdaLP (0,2-0,70/0). osteoresemFeo(entre2,3 a2,5%) eMqo(entre
0,8 a 1,3o/o) da EP. são relativamente mais elevados do que a Lp, com valores
entre 1,4 a
2,5"/o e 0,8 a 1,5%, respectivamente.

No diagrama triangular TiO2 - Fe2O3 - MgO (Fig.a.7c) a mrca branca ocupa o campo
inferior das moscovitas magmátìcas, onde algumas amostras dispöem-se no campo
das
moscovitas secundárias e em faciologias diferentes.
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4.1.1.4. Anfîbólio

A fórmula estrutural dos anfibólios, calculada numa base anidra de 23

oxigênios

(Deer et al. 1982), pode ser escrita genericamente como:
A6.2B2C5TsO22(OH,F)2 onde os sítios

A=Na,K;
B = Na, Ca, Mg, Fet2 1Mn, Li¡;

c = Mg,

Fe.2, Al, Fe*3 qMn, Zn, Cr, Tì, Li) e

T = Si, AI.

Foram analisados

7 amostras com anfìbólios das seguintes facìologias:

quartzo

monzonito associado ao MGA (1 amostra), enclave básico do MGA (1 amostra), MGG
amostra), Domínio Quirino (1 amostra) e diques básicos (3 amostras) (Tab.4.g).

(1

Microscopicamente, os anfibólios estudados possuem características distintas nos
dois maciços: no MGA apresentam pleocroísmo de azul-esverdeado a verde acinzentado,
e no MGG de verde-claro a verde-escuro, e tamanhos variáveis entre 1,s e 4 mm.

ocorrem como cristais submilimétricos, esparsos e diretamente associados às
biotitas, minerais opacos, clorita e mica branca. Eventualmente pode estar associado à
piroxênios nos diques básicos.

segundo a classificaçäo de Leake et al. (1997) (Fig.4.ga) Mq # vs. si os anfibótios
analisados foram classifrcados em três grupos principais: o primeiro grupo é composto por
Fe{schermackita

a

tschermackita (amostras Gp72-77 [Domínio euirino] e cp6B-7.1
[MGG]; o segundo grupo, por ferro a Mg-hornblenda (amostras Jp1o9-1 14 [enclave
máficol, 61, 111 e 1'l 1a lrochas básicas], e o terceiro, por harstingsita (amostra Dp2o1203 [quañzo monzonito]). Apresentam entre 2,s a 3,0% de H20, com o somatório do
número de óxidos ficando em torno de 9g%.

/

Substituiçöes

As substituições catiônicas do tipo Si + Vac.fAl Na + K vs.Alrv apontam para a uma
tendêncra linear inversa do termo pargasítica a actinolítica (Fig.a.gc).
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Fig.

4.8 -

A substituição do tipo Allrvl ys Altvrl+ Fe3 + 2Ti u'"nu, Orr*r'u;;;";';
q ua rtzo-monzon ito, permrte classificar a substítuição destes
anfibólios como do tipo
pargasítica e tschermackítica (F¡9.4.8d).

cabe salientar, que o piroxênio que ocorre no enclave quartzo monzodiorito do MGA
é classificado como hedenbergita (Fig.4.Be).

A+

Foram testadas substituições adicionais do tipo edenita (Na (A) + Alrv vs. Sitio Vago
Si (F¡9.4.9a) e riebeckita Na ys. Sitjo Vaoo A + Ca (Fig.4.9b), que sugerem uma

substituiçäo moderada entre Na e ca no sítio A, e principalmente a substituiçäo si ys. Alrv
(Fig.a.9c) com disposição linear negativa acentuada que indicam a ocorrência de trocas
entre estes dois elementos.
De maneira geral, não ocorrem relaçôes químicas entre anfibólios e biotitas.

4.1.5. llmenita

os

minerais ooacos são representados por ilmenita (anedrais) no MGA, sendo
associada com apatita, monazrta (rica em Th) e mica branca, enquanto no MGG ocorre
apenas magnetita (euédrrca) associada com titanita e allanita.

/

Discussão dos resultados

com base nos dados de química mineral apresentados neste capítulo,

alguns

aspectos pode ser ressaltados:

os

plaqioclásios apresentam composiçöes mais cálcicas nos megacristais
e
empobrecidos em cálcio na matriz reafirmando o caráter de cristalizaçäo fracionada para a
evoluçäo dos mesmos. Salienta-se a maior abundância deste mineral no MGG vinculado
ao seu caráter magmático mais evoluído, quando comparado ao MGA.

A ocorrência de ortocláslo como megacristal, relacionado à cristalização magmática
precoce, e de microclina intersticial na matriz em estágio tardio (MGA), pode ser
relacronada à deformaçåo em estado sólido associada à movimentação da ZCAp após
completa cristalização do magma granítico.

Substituição do tipo edenita

ì
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Vago A + Ca) (B), e substituição Si ys. Alrv (C)
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Os dados peirográficos apresentam dois grupos distintos de biotitas, confirmado
pelos dados obtidos na química mineral. A presença de deformaçäo em estado sólido com
nas bordas do MGA sugere o condlcionamento de um dos grupos de biotitas ao
metamorfismo regional,

os anfibólios dos MGA e MGG apresentam parâmetros químrcos semelhantes. As
pequenas variações composicionais apresentadas estão relacionadas aos diferentes
estágios evolutivos dos maciços.

os dados

petrográficos mostram

a natureza secundária da mica branca,

aspecto

este que pode estar associado à presença de uma fase fluída tardra que promoveu
moscovitizaçäo das bioiitas.

a

Ressalta-se a presença de ìlmenita assocìada com apatitas e mica branca no MGA,

denotam um caráter mais peraluminoso a este maciço, enquanto a ocorrência de titanita,
allanita e magnetrta no MGG refletem num caráter metaluminoso.
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4.2. Caracterizaçãa Geaquí rnica dos
Granitórdes da região de Anozat
lntroduçåo
Foram selecionadas 27 amostras para análise de rocha total, representativas das
prrncipais unidades que compöem a suíte lntrusiva Arrozal (slA). Esta suíte engloba
os
Maciços Graniticos Arrozal (MGA), Getulândia (MGG) e Maciço Fortaleza (MGF), cuja
composição dominante situa-se entre granítica e granodiorítica.

O Maciço Granítico Arrozal, objeto deste trabalho, é constituído de 3 faciologias
principais: fácies porfirítica (central), fácies foliada (de borda) e fácies leucogranítica.
Destas faciologias, há um predomínio da fácies foliada, aparecendo a fácies Ieucogranítica

como subordinada. cabe salientar que, na fácies foliada, associam-se porções mais
deformadas, com a rocha assumindo muitas vezes em campo aspecto gnáissrco e
protomilon

ítico. contudo, muitas destas amostras em lâmina delgada näo exibem

deformaçäo em estado sólido (Fig.4.10).
Foram também analisadas amostras de maciços similares (MGG,2 amostras),
bem
como da rocha encaixante (Domínio euirino,4 amostras) e de rochas básicas (diques
e
s//s, 4 amostras), visando discutir a origem do magmatismo granítico. As amostras do
MGG classificam-se como monzogranito, as do Domínio euirino, como granito (monzo
e

wu ,

Çt7

tvnuetat e geoqutmtca

sieno), quartzo monzonito e quartzo sienito, enquanto
os diques e s//s, como diorito e

quartzo diorito.

Estas faciorogras crassificam-se no diagrama eAp
monzogranito a granodiorito (fácies porfirítica,4 amostras),

de sfreckelsen (1976)

como

monzogranito (fácies foriada,
20 amostras) e quartzo monzonito a monzogranito (fácies
reucogranítica, 2 amostras) (Fig.
4'14a) Foram também anarisadas 2 amostras de encraves
do MGA, cuja composiçäo
situa-se no campo do quartzo monzodiorito.

Na maioria dos diagramas apresentados utirizou-se a sio2
como índice de
diferenciação. Embora tenham sido confeccionados
vários dragramas, onde foram
testados outros erementos (maiores e traços), optou-se
aqui por apresentar os d¡agramas
que são efeiivamente importantes na discussão
sobre a cristalização dos minerajs. Além
disso, foi efetuado um tratamento geoquímico individualizado
entre as fácies porfirÍtica e
foliada do MGA, visando desta forma avaliar possÍveis
modificações químicas decorrentes
da deformaçäo.

4.2.1

- Maciço G¡anítìco Anozal (ÌüGA)

. Fåcies porfirit¡ca e quaÞo-monzonito reucocrático
associado
A fácies porfirítica, caracterizada pero predomínro de estruturas
magmáticas, incrui
quatro amostras (GVR49, GVR39, GVR46, e
GVRSB) oriundas da porção centrar do
maciço, de composição dominante é monzogranítica,
e duas amostras da fácies quartzo_
monzonito reucocrático (LVR47 e LVR227), crassificadas
como quartzo monzonito a
4.2.

1.1

monzogranito.

o

comportamento geoquímico (erementos maiores e traços)
destas amostras, com
base nos em diagramas de variação e murti-erementos,
são discutidos a seguir.

os teores em sioz das amostras de ambas as faciorogias variam
entre 63.2 a 69.3%,
com valores de KzO (% em peso) entre 3,1 e 4,6%o
e razão K2OlNa2O entre 0,9 e .l ,7
(Tab'4'9) Na comparaçäo entre as duas faciologias, nota-se
que a fácies porfirítica
apresenta valores mais elevados em si02 e razáo Kzo/Nazo
mais baixa, sugerindo assim
tratar-se de uma faciorogia mais evoruída, o que também
é sugerido pera
sua composição

mrneralógica.

o

conteúdo em erementos traços destas faciorogias
säo erevados em Rb (136 a 220
ppm), Ba (2005 a 593 ppm), Zr (899 a 211 ppm)
e Nb (16 a 38 ppm); e moderados em Sr

90

(787

a

r"r;."."ffi;";

1(9ppm), Tab.4.9) A fácies porfirítica exibe teores
baixos em K2o, Ba, Zr e sr, e equivarentes em
Nb, confirmando

deste modo o seu caráter

mais evoluído.

Estes varores em Rb são compatíveis com o intervaro
de varores dos granitos
férsicos não fracionados (entre 2oo e 250 ppm,
64 amostras do tipo-r e 1 19 do tipo-s) do
cinturão Lachlan na Austrália (Chappelt & Wh¡te 1gg2).
A predomínio de pragiocrásio em reração ao ferdspato potássico na fácies
leucogranítica refrete-se por razôes Rb/sr < 0.5,
enquanto a fácies porfirítica (com
megacrrstais de feldspato potássico + biotita)
apresenta razöes Rb/Sr superiores a 0.7,
com máximo de 1,1.

o

indice de saturaçäo em arumina (A/CNK) do conjunto
de amostras estudadas é
próximo a 1,0 (Fig.4.1'ra), com um grupo
deras situando-se no campo metarum¡noso
(fácies leucogranítica, A/CNK
0,9) e outro no campo marginarmente peraruminoso
(fácies porfirítica, 1,1 < A/cNK < 1,2), segundo
o diagrama de Maniar & piccori(19s9). os
primeiros valores situam-se no intervalo de A/CNK
(entre 0,9 e .1 ,1) definido por chapperl
& whtte (1992) para os granitos tipo-l do cinturão Lachlan na Austrália,
enquanto os
últimos sìtuam-se no intervaro de superposição dos granitos
tipo-r e s (enire 1, j e 1,4).
A relação FeOt / FeOt + MgO da fácies leucogranítica varia
de 0,73 a 0,56, sendo

-

estes valores expricados pera presença de minerais ferro-magnesia
nos contendo
assembléias com proporçöes variáveis de piroxênio (hedenbergitas
encontradas como
relíctos) + Fe-hornbrenda + 6¡61¡1¿. Na fácies porfirítica,
esta reração é mais ou

menos
constante' com varores ao redor de 0,63, os quais podem
ser exprrcados pera presença de
minerais máficos como Fe-hornblenda + biotita (Fig.4.i2c),

No diagrama AFM, de rrvigne & Baragar (1g71), as amostras
estudadas ocupam o
campo das rochas cá lcio-alca linas (Fig.4.1 I b) O teor em
K2O situa_se no campo das
séries magmáticas alto K, segundo o diagrama de Le Maître
(19g5).
o conteúdo erevado em erementos traços (Rb, Ba, zr e Nb) reafirma o caráter
potássico destas rochas (Fig.a.11d-h) Nota-se que
estes elementos em diagramas
Harker (Fi9.4.11) exibem em gerar uma correração negativa,
a quar é menos evidente para
o sr. Esta correração negativa dos erementos pode ser expricada como
resurtado da
acumulação de plagioclásio e feldspato alcalino acompanhados
de zircão + ilmenita na
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fácies leucogranítica (refretidos peros artos picos
em sr, Ba, Zr, das amostras LVR47
LVR227, Tab.4.9 e Fig.4.11)

e

o

efeito cumurativo do pragiocrásio nesta faciorogia
é mais efetivo na primeira
amostra (LVR 47) do que na segunda (LvR 227),
conforme pode ser observado nos teores
mais elevadosem Ca (3,S%, contra3,2%), Sr (787 ppm,

contra 283 ppm), Ba (2OOS ppm,
contra 1306 ppm) e AIzo¡ (16,0 %, contra 15,5%),
e mais baixos em K20 (4,20/o, contra
4,6%) o Rb, ao contrárro destes erementos, apresenta
uma reve correraçäo positiva.

Nas amostras da fácres porfirítica parece ter havido
uma participação mais

importante da biotita, conforme sugerido pera
tendência revemente positiva do Rb durante
a diferenciação e sendo isto desvincurado do comportamento
observado para o Ba. A

mudança de comportamento no Rb com sio2
ao redor de 670/o deve traduzir uma
cristalização mais efetiva do ferdspato potássico
e biotita a partir deste momento (F¡g.
4.11h). lsto também é observado na curva de
comportamento do K2O (Fig,4.12e).
No diagrama triangurar Zr x ACNK-200 x FMMT.3O,
utirizado por Bilar et ar (2ooo)
para caracterizaçâo tectônica das suítes graníticas
neoproterozóicas da província
Mantiqueira nos estados de Minas Gerais e EspÍrito
santo, as amostras de ambas as
faciologias ocupam o campo dos granitos tardi pós{ectônicos
e
(Fig. 4.11c),
Nos diagramas crássicos de discriminação de ambientes
tectônicos, as amostras
destas faciologias distribuem-se nos campos
de granitos pré- a sin-colis ionais (Batchelor
&
Bowden 1985), e entre arco vulcânico a intraplaca (pearce
et

al.

1gB4).

4.2.1.2. Fácies foliada
o mapa da Figura 4.10 mostra a distribuição dos pontos anarisados
desta faciorogia

e a divisão em quatro setores, denominados informarmente
de NE, NW, sw e sE, Esta
subdivisåo foi efetuada com o objetivo de avariar possÍveis
infruências das rochas
encaixantes no quimismo do MGA (Tab.4.9). Deste
modo, os setores acima säo

constituidos da seguinte maneira:
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var¡ação composicional das rochas da fácies foliada comparadas com aquelas da

fácies porfirítica. Notar apresentação dos dados por áreas de amostragem. Destaca-se a
passagem de rochas meta luminosas, para peralumrnosas, mais abundantes. No entanto, o
parâmetro A/CNK é relativamente pouco variável. Nos diagramas de Harker destaca-se a
correlação negat¡va de FM¡,4T (Fe2o3t + Mno + Mgo + Tio2) e do cao. euanto aos alcalinos
nota-se duas tendências gerais de correlaeäo positiva de K2o e K2olNa2o são assinaladas.
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l

setor NE - duas amostras de granitóides intensamente
deformados (GVR36 e MVR
38), evoruídos (s¡o2 72 a 76%), e uma amostra
da fácies foriada (MVR
22g, com

% de SiO2);

70,4

2

Setor NW (entre a fácies porfirítica e o Domínio
Quirino) - incrui um grupo de oito
amostras (GVR 22, GVR 42, GVR13, GVR
102, MVR 27, LVR 101, GVR 101 e
GVR
103) Estas rochas gradam raterarmente para
a fácies porfirÍtica. seus teores em sio2
variam de 62,9 a 73,9o/o.

3

setor

4

sw

(entre a fácies porfirítica e o MGG)
as de quatro amostras deste setor
(GVR219, GVR104, GVRS9, GVR21S), possuem
teores em SiOz entre 65,1 a71,7%;
setor sE (entre a fácies porfirítica e o Domínio
serra das Araras) _ este setor, mais
heterogêneo, predominam "protomilonitos" intercalados
com

-

rochas graniti'cas e
básicas Foram anarisadas cinco amostras desta
faciorog¡a (GVR224, cvR225,

GVR226, GVR1B1, GVR110B), cujos teores
em SiOz variam entre 66.8 a71o,4%.
A fácies foriada, ritorogicamente mais heterogênea
do que as faciorogias anteriores,
classificam-se no diagrama eAp de streckeisen
(1976) como granodiorito a monzogranito
(Fi9.4.14)

o

comportamento geoquímico para um conjunto
de diagramas selecionados está
representado na Figura 4.12. As tendências
observadas nestes diagramas podem ser
sumarizadas da seguinte manejra:

/

A

manutenção do índice de saturação em
arumínio (A/CNK) em torno de 1,1
(entre 1,0 e 1,2) No diagrama de Maniar
& Picolti(19g9) observa-se que as amostras
do
granito foriado superpõem-se em grande parte
com as amostras da fácies porfirítica,
caracterizando igualmente como magmatismo
marginalmente peraluminoso.
Os diagramas de variação de CaO e o índice
FMMï (FezO¡t + MnO + MgO +
Tio2)' em função da sio2, apresentam correraçâo
negativa, sugerindo que o gran¡to
foliado guarda evidências de processos
de diferenciação maqmática da mesma forma
como foi identificada para a fácies porfirítica.

'/

,/ O KrO, apesar de uma relatlva drspersão,
apresenta tendência geral

de

correlação positrva com a sio2, traduzindo paper
o
rmportante do ferdspato arcarino no
processo de diferenciação magmática.
observa-se ainda que esta tendência é marcada
por uma dispersão maior de dados
ao rongo de duas inhas parareras de aumento
de Kzo,
f
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que se repetem de maneira similar como aumento da
razão K20/Na20. lsto pode ser
explicado de duas formas: a) presença em maior ou menor proporção
de megacristais de
feldspato alcarino; e b) efeito da sobreposição do processo
de deformaçåo mironítica que
tende a produzir rochas mais enriquecidas em sio2 e, portanto,
causar um efeito de
dilu¡ção dos é/calrs.

'/

As tendências gerais exibidas peros erementos maiores se repetem
para os

elementos traços selecionados. Na Figura 4.13 foram
construídos os diagrama s de Harker
para Ba, sr, Zr e Rb, Estes diagramas confirmam a
tendência de evorução magmática

observada em ambas as faciorogias. Esta evorução
progressiva de Ba, Sr e Zr, acompanhada por um ligeiro

é

compatíver com

a

diminuição

aumento do Rb. lsto é confirmado

pela correlação posiiiva apresentada pelo diagrama de

zr

vs. Ba, denotando

a maior
participação de zircåo e feldspatos desde os termos
menos evoluídos (-63% em sioz) até
os mais evoluídos (-73% em SiO2).

'/ A comparaçâo entre os setores evidencia

comportamento simirar para o
conjunto de eiementos nos diferentes diagramas serecionados,
com exceçäo das
amostras do setor sw, que apresentam acentuada dispersão.
o comportamento anômaro
da amostra GPR 215, com elevados teores em Ba (1822 ppm.), Sr (486 ppm,)
e

relativamente em Al2O3, baixos em Rb (93 ppm.) e na razáo RbiSr (0,2
contra 0,5 a 1,2,
nas demais amostras deste setor), sugere interação com fase fluÍda, que
teria promovido a
ou cristailzação de ferdspato alcarino (microcrínio) na matriz de MGG
ou segunda geração
de biotita (metamórfìca) com características composicionais
mais magnesianas.
o comportamento do granito foriado em reraçäo aos parâmetros de A/CNK,

r'

FMMT

e o teor em zr (Fig.4.13r) permanece semerhante ao que foi observado

nas

amostras da fácies porfirítica (comparar com a Fig.4.1rc),
com as amostras ocupando
igualmente o campo de rochas tardi a pós-tectonicas da classificaçäo
dos granitóides
Neoproterozóicos dos estados do Espírito santo e Minas
Gerais (Bitar et ar. z0oo).

o

conjunto de amostras desta faciorogra distribui-se nos mesmos
campos dos
diagramas discriminantes das fácres porfirítica e leucogranÍtica.

os

granitóides pertencentes

a srA,

normarizados segundo os granitos de dorsais
oceânicas (Pearce et al 1gB4), apresentam valores de BaoRc
11 a 40, Nbonc > 1,6 a 3,3
>
e Zreç6 0,6 a 2,6, que são superiores aos dos granrtóides peraruminosos
do cinturão

,
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Rb (D) e zr com Ba(E) da fácies fotiada
em comparação com a fáceis porfirítica central e quaraGmonzonito assoc¡ado. Notar a correlaçâo negativa
do Ba, Sr e Zr, e ligeiramente positiva do Rb. O diagrama Zr vs. Ba sugere que o conjunto de amostras da

fácies fol¡ada segue a mesma tendência de evolução magmática. Os campos delimitados no diagrama
triangular ACNK-200 vs. zt vs. FMMT.30 (F) foram extraídos de Biltal et at. (2000\, e representam
respectivamente granitóides s¡n{ectônicos (1), pre-tectônicos (2), tard¡-tectônicos (3) e pós-tectônicos (4).
Este diagrama permite cons¡derar que o conjunto de dados da fácies foliada está quim¡camente relacionada
ao processo de deformação superposto à fase magmática da porção central do MGA.
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Dom Feliciano (Baono
(2000)

'

10, Nb6¡6 < 2 e zr oRG < o.s) apresentados por
B¡tencoutt & Nardi

Estes autores, reconhecem quatro grandes grupos
de magmas granitrcos associados
aos cisalhamentos transcorrentes do estágio pós-colisional:
(a) gran¡tóides cálcio alcalinos
de alto K; (b) granitóides peraluminosos; (c) granitóides
shoshoníticos; e (d) granitóides
alcalinos Todos estes podem ser discriminados
entre s¡ a partir de associaçöes de campo,
variabilidade de tipos petrográficos e geoquímica
de elementos traços.

4.2"2.

Iit

aciço Granitico Getutândia (MGG)

o

MGG possui composição monzogranítica, de granuraçäo
média a grossa, textura
inequigranular a rocarmente porfirítica, com foriação
magmática na porção centrai, que
grada para uma foriação acentuada no
estado sórido em direção às bordas, sobretudo
no
seu contato noroeste.

As amostras do MGG (GpR 221 e GpR 222), com
teores em sio2 entre 70,8

a

75,3%, sugerem corresponder a termos mais evoruídos
do que as faciorogias associadas
ao MGA De acordo com os estudos de vartadares (19g6)
e varadares et ar. (2000), o
MGG apresenta composições variáveis entre 66
e 7 4yo em SiO2.

os demais parâmetros geoquímicos parecem confirmar
esta estreita relação entre os
maciços para varores idênticos em sio2: Índice A,/cNK
rigeiramente peraruminoso (1,i6);
>
K2o 4,0% (4,3 e s,6%), K2oiNa2o > .r,Bo, e conteúdos grobais
semerhantes

em
elementos traços, iuntamente com as mesmas tendências
de correração negativa para Ba,
Sr, Zr com a SiO2, e positiva com o Rb.

os valores de índice de saturação em arumina entre

1,10 e i,15 säo simirares aos
valores apresentados pelas fácies porfirítica e
foliada do MGA, situando-se no limite de
valores do granitos t¡po-r (entre 0,9 e 1,1) e tipo-s (entre
1,1 e 1,4) austraria nos (chappetl
& Wh¡te 1992)

os conteúdos em Rb entre 252 e 327 ppm são mais erevados
do que das faciologias
do MGA, cujos varores situam-se no intervaro dos granitos
fracionados autrarianos
(chappell & white 1992), reafirmando assrm o caráter
mais evoruído deste maciço em

relação ao MGA.

euímica Mineral e geoquimica

I

Discussåo dos resultados

o

comportamento dos erementos maiores
traços serecionados é muito semerhante
entre as faciologras do MGA e do MGG,
sobretudo entre as fácies porfirítica
e foiiada do
primeiro, mostrando que o processo
deformacronar (no estado sórido)
nåo foi suficiente
para promover ârteraçÕes importantes
do comportamento químico desses erementos,
conforme sugerido pelos diferentes
diagramas utjjizados.
A comparação entre as duas suítes permite
destacar os seguintes aspectos:
correraçáo negativa do sr, Ba e Zr com
a sio2, refretindo em ambos os casos
processos magmáticos reracionados
à cristarizaçäo contínua de ferdspatos e
zircão;

o

o
o

correração positiva de K e Rb, refretindo
da mesma maneira a cristarização de
ferdspaio de potássio, durante o processo
de cristarização fracionada;
Correlação negativa do soma FMMT (FezO¡+MgO+114¡gaT¡gz)
com a SiOz é
compatíver com
cristarização continua de minerais ferro_magnesianos
(sobretudo biotita, ilmenita e magnetita)
nas diferentes faciologias do MGA;
superposição no diagrama de saturação
em arumina entre as amostras das
fácies porfirítica e foliada, com o índice
A,/CNK entre 1,0 e j,2 caracterizando
este magmatismo como marginarmente peraruminoso,
Este índice superpöe-se
pré_F2
aos dos granitos
(entre 1,0S e 1,2) e Tardi a pós_F3 (entre j
1,
e 1,i7)
dos granitos Neoproterozóicos do estado
do Rio de Janeiro (Machado 1g97)
AIém disso, este intervaro de varores
situa-se no rimite dos granitos tipo-r (entre
0,9 e 1,1)e tipo-s (entre 1,1 e 1,4) caracterizados
para os granitos austrar¡anos
(Chappeil & White 1992);

a

o

)
')

I

o

A existência de amostras mais enriquecidas
em sioz nas rochas deformadas

(fácies foiiada) pode ser devido ao
aumento deste eremento promovido por
uma
fase fruída, que acompanhou o processo
de deformação no estado sub sórido,
ou mesmo ocasionado pera existência de
termos mais evoruídos na porção
deformada do maciço;

o

Distribuição das faciorogias estudadas
no campo de granitos tardi e pós_
tectonicos no diagrama contendo os granitos
neoproterozóicos da regiäo do

100

vale do Rio Doce, nos estados do Espír¡to Santo e de Minas Gerais (Bilal
et al
2000);

os

dados aqui discutidos permitem caracterizar o MGA como um macrço
de
composiçâo não-expandida (predominância de monzogranitos), associados
à zona de
cisalhamenio de alto ângulo, posicionado tardiamente ao metamorfismo regional,
sendo
comparável ao magmatismo Neoproterozóico tardi- a pós-orogênico descrito
em outras
porções dos cinturöes paraíba do sul (RJ e ES) e Dom Felrciano (SC
e RS) (Junho 1993,
wiedeman 1993, Figueiredo & campos Nefo 1993, Machado 1997, Bilat et
al.2ooo,
Philipp 1998, Phiripp et ar. 1997, Nardi & Bitencoutt 1993, Bitencourf 1996, Lima
& Nardi
1998, Fernandes ef a/ 1999, Bitencou¡t & Nardi 20OO, dentre outros).

A SlA, apesar das diferenças de idade, é comparável aos granitóides cálcio-alcal¡nos
alto K ou até mesmo shoshoníticos do cinturão Dom Feliciano (Nardi & Bitencourt
1gg3,
Bitencourt & Nardi

2OOO).

A comparação dos dados geoquímicos disponíveis na riteratrura sobre os macrços
Pedra Branca, Frades, Nova Friburgo e Sana (Junho & penha 1985, Junho
et at. 1gg7,
1991 e 1993; Junho 1990 e 1993, Machado 1997), com os valores obtidos
neste trabarho,
mostra teores semelhantes em Alzo¡ (14 a 15%), cao (1,4 a 4,60/o); Mgo (0,3
a 2,g%); Rb
(158 a 400 ppm.); relativamente alio em KzO (3,4 e 6,20/o), e superiores
em Sr (250 a 1140
ppm ) e Ba (1300 a 3300ppm.).
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007 005 oo7 lloÂ
0,35 U,37 0,36
3.053 3 124 3.æ3 3 017 99.1 3 ô?n
'

u,tð
0,34

u,3a
0 36

3.OO
16,66
O,O5
23,0s
g,23
7,44
a,a2
0,03
9.68
0.50
O,m

5 513
2,487
8,000
0,556
0,350
0 006
2.9æ
0,030
1,719
5,649
0 003
0 008
1,914
1,925

2,g1
16,71
O,O2

22a6
0,32
7,32
0.01

0,oo
9 55

o,?7
A,24

5,545
2,154
8.000
0.605
0,329
0,003
2,970
0,043
1 696
5,646
0,002
0,000
1,893
1,895

Np1B7 Npl¿s Nprae ñÞ{cn !Þrar

_zqg
16,35
0 06
2!.6e
9,21
9,1!
9,1!
9,9r
9,!1
9,23
9,2!
0.15

3.19
16,35
0 c6
20.60
0.?6
I40
0 00
0,00
10,15
000
024
0.05

3.01
18
0<
2r),o4
023
9,41
a.02
0,a2
10,06
0,00
0,24
0.06
17
0

2,54
16,05
o.o.
19A4
A 17
10,3¡
0,04
0,00
10,15
0,51
0,25
a27

2,64
16.36
o.or
m]A
0.18
9,41
n,42
0,oo
10,36
051
s,27
Ar7

3ti,9a
3,08
16.2i
o.o1
2027
O.3O
9,63
0,07
0,00
19,97
0,69
0,24
0:ì6

5 s98
5,572 5.599 5,605 5 36{
¡91!
2,357 2 402 2 42A 2 ÁO1

0,307
0.007
2.627
0027
2.073

0.361
0.007
2 595
0.033
2112

340
0,006
2.512
0.0æ
2 10Á
0

0,291
0,011

2525
0.022

)

7Á

22
2,AA
16.63
0.06
21.51
0,28
9 69
0.31
o.0o
918
056
0.26

36

5

492

u 4ti3
300 0.336 0,329
006 0.001 0.007
612 2,159 2,727
023 0 036 0 036

0068 0.011 0,051
0,004 c,000 c c06 0,000 o,ooc o,ooo o,oo0
1 906
I 957
1917
u,¡r'\J3 U,006

37,24
3 b0
16

0o

oo.
2110
A22
9.76
0,01

0.0o
10,18

108
0,27

5,605

a 444
0,340
0.001

2.655
0.028

oo0i
o,ooo

o,2

0,37

0,36

u,4Þ u.4a 0,45
2,927 2.æ2 3036 )AAO
'c1.'

0,46

0,45

0,45
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'fabela 4.5

2.61
a6
0.08
22.e2
0.16
-i.2s
0 07
1.04
9.69
046
0,16
1¡

278
1

t-,ì0

0.01

2251

A22
7 40
0.08
0 0?
9.56

082
0.18

2.91
17,t-7
0.02
2256
013
7.19
0.12
0 02
975
0,68
0.15

2.76
1800
0.05
22.i1
A.22
7,35
0.02
0,00
9.84
0.09
014

3.14
18,10

0.07
22.¡'1
0.24

6,86
0.0c
0 0c
9.93
Õ13

016

3 10
17,93
0.@
22,46
024
7 47
0.0-1
0 00
972
0.68
0.13

3,36

3,80

3,72

16,46

16.41

1e 5€

0.04
23,05

002

001
21,52

0æ

23.56
0,19

7,A3

7.

c.00
0,00
9 94

003
0.05

6.72
0.02
0,00

9.57

10.09

1,77

414

1,01

0.22

0,21

007

o1r

s¡
,l¡v
Ti
Cr
FeA
Mn

5.434 a.425 5.410 5 3S9 5.388 5.409 5 525
2566 t57a
3c9
0!9
.9:i
A.A21
0

C

0.325
C.0C1
)9X
C.029

339
C.003
)919
!.017
C

0,321
OO7
2.945
OA29
0

0.366 0.359 0.393
0 009
00CO 0 005
2o3t 28es 2.995
O,O3Z 0,031 026
O

Ná
C 012
0.007 !.C07 0 OOO 0,000 0.000 o 000
K
1925 1,895 1.92¿ 1,941 1.959 1,906 1,971
somax 1,950 1,916 1 950 1,945 1,9æ 1.912 1.97i
5.579 15,565 15,616 15.572 15.561

1

54A1

3,31
14.22
0.03
2261
4.27
7,06
0.01
0 00
974
o,2a
0,08

2,75
18,43
0,04
22,03
A,22
8,18
0,04
0,05
8,90
1,5€
0,08

3,26
82
0,09
21,83
0,19
7,09
000
0,00
10,m
0.{5
0,a2
18

2,74
17,99
0.00
2212
o 29
7,41
0,13
o.o1
9,53
0.64
0,12

3,71
18.95
o,o3
223A
0,22
6.68
0,oo
o.o0
10 ¡O
133
0,11

5.420 5 39a 5,æ1 5.383 5.412 5.363

3,40
10
05
22,1s
0,27
6.88
a13
0,oo
9,81
A37
0j2
1e
0

5.411

36 10

3,85

r

21.93
6.91

20 J9
0,11
10,04

0.00
o 0o

0.00
0,04

10,19
1.41

9,¡ 1
0,00

0.06

0,05

o,3l

5

2
A.440
0 0c2

o 42i
0.001

30ì6

2 746
a 032

0.025

A,Ai7
1,eA2
1 90¿

0.00!
1 96!
1,967
þ¡þ¿

0 382
0.004
2,903
0 03¡

0,317
0 00-4
2,A23
o o2a

374
0,010
2,783
0,024
0

A320
0 000
2.A70
0.0æ

A.422
0 0c4
2.A23
a.a?8

5,r9

18.66
o,o1

4,08

0,07

4,81
14.23
0.00
21,25
009
9.93
a,a2
0,00
9,90
0.00
0 06

5,20
13,98
0.06
2178
009
9,95
0.00
0.01
9,93
0.00
0,07

557

556

13,95

13.83

o.oa

005

21,4A

21 '16

ccg
0.07

0.10
9.83
0.0c

0.00
9.25

14,12

0 33
0 07

0.03

9 70

376 5.555 5,515 5,517 5,523
624 2445 24æ 2483 )Á77

o 39-4

0.440

0.æ6

0,001

2.A5e
0 035

2,780
0.039

0 601
0 oca

0 555
0 000

2.598

2 72J

0.0i.{

0.011

0,595
0.007
2771
0,012

0000
I 938
1,911
15606

0,002 0000
1,927 1 805
i,930 1,A15
t5.Ã96 15476

0000 0,014 oooo 0,004 0.000 oooo oooc 0011
1,903 1,740 1.956 1,906 2 0C6 1,927 1,971 1,846
1.905 17æ J,956 1,932 zom 1,947 1,971 1,857
15.526 15.512 15.525 15.57-t 15.52" 155.¿ 15.503 i5¿91

0641
0 010
2.718
0.011

002
014

5 498

0641
0.00€

2,t12
0.012

0oo7
1.g7g
1,9€6

15601
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Tabela 4 6.

cP¿6 cÞÁ7
sroz 36.61 36.84
1io2 r 6? 2.95
Ã1203 1a.41 15,44
c¡2O3 0.00 oc3
Feo r0 99 20 8-¿
rrlno ¡)3: 0)b
MsO 1002 ro31
cao 011 0.00
Na2o 0.c1 0 08
KzA 9.¿2 9.60
F
0 55
000
cr
0,03 O 04
o F cl 0.24 001

Roctá bás¡cã ¡ntrua¡iãrloäGõ

\nál¡sê

36.71
).-6
15,59
0,00
2A9/
or2
j0.01
o,CC
0.00
9,79
o.o0
0,03

3554 -68
,).81 ¿.3a

1493
03
70.16
012
jO26
0,11
0,00
9 62
0,00
0.03
O

14.21
O,o0

20 a6

033

jo.go

018

oô1

O

*ì""ì-sHHffi
.À

¡i-

;iì=-

5,30
1?.5!
o.o2
29,0?
032
4.53
0,01

4,8{
13,32
o oo
29.52
0.31
¿ 55
0 03

5_45
13,¡8
0,02
æ.29
C.3O
4 4s
o.o2

4,9j
13.45
o.oo
2s:16
0,35
a,48
0,03

5,15
13.3r)
o,o1
æ,23
0.31
4,48
0 07

æ.84

g.oc 0,00 o,oo oo2 0.00
146 9.36 9.79 9,43 9 æ

o 11
o,o0
9.12

!,09
013

0,08
0,09

0,06
a.47

0,10
0A

oot

0,11

O,O2

OO7

9 9l
9gl

0.1¿
9.37
o.o3
0,05

si
5 561 5.603 5.604 5.644 5 571
Alrv 2 ¿?9 219i 2 196 2 356 2.Á?s
somazffi
arvr m
n
o ¿.r
oi)7 0 ,r- 0 328 o ¿9b
Cr
0 000
0.0C3 O.OO¡ 004 0.000
Feã 2.656 2 650 2617 2.622 2.600
Mn 0 047 0.C33 O.o4Z A,U2 0.A42
Mq 2,_9L 2 i39 2.21A 2.J55 2.4at
-70,
somáY rj:55?3t - 5ttt --5
c¿ -¡ ¡ ---õ¡
t9
Na 0 0!4 A.022 O.O0O 0.00¡ 0.040
K
1 Êr5

10€
1:!:
-0100
0,
10
0 21
!7,?
9.!?

5.52s 5531 5 4ee
¡191
2.514 2471 ? ¡6q
l.:,0 602
9,900
3,966
0 028
1 112

0.630
0 002
3.833
0.043
1

llÃ¡

0.581
0 000
3 939
0.041

0.647
0.003
38ô6
0.040

5

521 s,484

o59o
0.001
3 895
0,048

{i,0o4
0.622
0 001
3928
a.042

1

13,31

o,o1

o.23
4 47

330
13 55
0,00
32 09
051
273
0.00
0.0c
9 64
0,30
0,3r
a.m

11 3¡,53
2,54 30r
14,60 13 59
o,oo o oo
29,96 30,æ
AQ
O.3S
2lÆ 2.89
0.00 oo2
o,oo ooo
I28
9]5
0,04 o 83
0.35 0,27
010 ô¿1
3Ò

5,773 5.639 5,707 5,665
2227 2361 te.1

5,475

1

1

1

t4.41
3,24
388
0.0r
r1,1e
r.50
2.86
111
1,00
1,52
1,09
),29
5.6m

31 - u.æ
3,03
3,C8
13 90
i?71
0.00
oaz
31,2A 31.53
0,45
A42
2.73
2 63
000
olo
0 00
0,co
9,69
9.33
0,00
0,61
0,30
0.31
34

5.618

5 626

2ti3
æ6
0o1
241
06€

0295
A372
0 000
4.265
0,063

o 379
o.oo3
4.3'13
o 058

0,020
0,000

0000
000c

'

-0,023
0.637
0,ool
3 9Al

0 164
0.005
1 5?0
0,013

0.031

.400

0.371

.000

0.000

.069

0.053
0 7fì6

4m2
654

u.wJ 0.u05 0,013
0,900 0 000 0 o!0 0,000 0,005 0.000
,941 .906 ,9!5 .972 .922 1 899
1

i53
16.02
0,0!
12.i1
0.r1
17,41
0 0r
0.00
9.04
4.14
0 05
0,07

5.30

0,019
0,000
1

0.0c0 0 000 0.000
1,649

Â56

1

987

o.ooc

19t5

0280

0017

000!

-l-;:---

c¡c'0i0c10010oIõ;;|;';;å:åj;;;::":oia14000|0@

AIt

r.7,9 276t 2^nr ,,tt

z.s¿a

I z.aso zs¿t zæ5 i.;.

,..u¿

|

?

¡aÕ .¿rts 2,97 2628

:
)660

sio2
T¡O2
4t203
Cr2O3
FeO
[4nO
[,lSO
CaO
Na2O
K20
.
31
-120
fotal
)_F_Ct
Itotal
si
T¡
Ar
Cr2O3
FeO
MnO
MSO
GaO
NazO
Kzc)
F

ct

fotala
Totalb
fatora
_F_CL
Fator b

tP13ti tP13Z

Ll,4
47,880
0,615
35,285
0,034
2,506
0,01 5
1,361

0,025
0,212
7,839
1

,?09

0,000
0,000
96,981

48,627 50,353

0,253 0,343

36,174 35,403

0,005
,456
0,000
0,897
0,029
0,266
8,052
0,?14
0,027
0,000
1

0,037
2j63
0,004
1,557
0,005
0,141
8,019
0,471
0,001
0,000

96,000 98,497

1P129 EP64 EP63
48,438 49,50?- 51,828
0,443 0,614 0,181
36,917 35,752 34,526
0,034 0,029
0
1,728 2,337 2,571
0,007 0,045 0,014
0,848 1,319 1,677
0,050 0,015 0,046
0,339 0,196 0,175
7,999 8,211 7,651
0,000 0,367 0,571
0,008 0,021
0
0,000
0
0
96,811 98,408 99,240

tP12E

48,840
0,614
36,048
0,000
1

,822

0,000
0,926
0,048

0.216
8,207
0,477
0,002
0,000

97,200

0,096198 0,198429 0,201293 0,00'r 805 0,159265 0,240421
96.47 f 95
95,9038 98,29807 96,9987'l 96,80919 98.24873 98.99958
0,509053

1,593875
0,015398
1,038201
0,000671

1,618742 r,676198 1 ,625832 1 ,61?45 1 ,64787 1 ,7252
0,006335 0,008588 0,015373 0,011092 0,015373 0,004532
1,064359 1,041673 1,06065r 1,08622 1,051942 1,01586S

9,87E-05

0,00073

0,034878

0,020264 0,030104

0,000211

5,64E-05

0

0,033772 0,022258 0,038635
0,000446 0,000517 8,92E-05
0,00342 0,004292 0,oo2275
0,083217 0,085478 0,085127
0,063632
0

2,804089
2,867721
7,845684
2,835905

7.757664

sr
6,1423t3
Alrv
.817627
SomaZ
I
Atvt
3,551717
Ti
0,059727
Cr
0,003471
Fe2t
0,270573
Mn
0,00164
Mg
0,26199
SomaY 4,1491 18
Ca
0,003458
Na
0,05307
K
,29',t 132
1

1

SomaX

0,01 1263 0,024789
0,000762 1 ,418-05
2,82?342 2,883477
2,834367 2,908281
7 ,794943 7 ,629677
2,828355 2,895879
7 ,778373 7 ,597002

0

0,000671

0,025358

0,000572

c

0,032526 0,035783
0
0,000634 0,00019i
0,022978 0,021042 0,03273 0,041613
0,000856 0,000892 0,000267 0,00082
0,003485 0,00547 0,003162 0,002823
0,087123 0,084915 0,087166 0,081221
0,025105 0 0,019316 0,030053
5,64E-05 0,000226 0,000592
0
2,841657 2,8469 2,872242 2,908 r 58
2,866818 2,8471?:6 2,89215 2,938211
7 ,741963 7 ,727704
7 ,659521 7 ,564926
2,854237 2,847013 2,882196 2,923184
7,707838 7,727398 7,633068 7,526039
0,02405
9,87E-05

6,295s89 6,367042 6,265826 6,230021
1 ,704411 1 ,632558 ',t ,734174 1,769979

8888

6,28915 6,49233t
1,71085 1,507664

3,814907 3,642771 3,716044 3,825791 3,642179 3,5893r€
0,024636 0,032621 0,059247 0,042855 0,058672 0,01705:
0,000512 0,003699
0 0,003457 0,002913 (
0,1576?4 0,228703 0,195458 0,185845 0,248274 0,26930:
0 0,000428 0 0,000763 0,004842 0,00148t
0J73132 0,293512 0,177108 0,162601 0,?49827 0,3131€
4,170811 4,201734 4,147857 4.221311 4,206706 4,19033€
0,004022 0,000677 0,006597 0,00689 0,002042 0,006173
0,066765 0,034565 0,053724 0,084s3 0,048276 0,042499
1,329755 1,253426 1,343062 1 ,312345 1,330682 1,222542

Iotal
F
ct

13.62508 13.58771 13.46155
0,493632 0,087609 0,188326 0,193507
0 0,'t47439 0,2?6177
0 0,005924 0,000107 0,000435 0,00't744 0,oo4522 0

Mg#

0,491941 0,523442 0,5620s2 0,475373

0,466647 0,50't559 0,537664

Att

5,369344 5,519319 5,275729 5,450219

5,59577 5,353029 5,09698

Analysis

13,49678

13,57135 13,5304 .13,55124

Fe/Fe+Mg 0,508059 0,476558 0,43794S 0,524627 0,533353 0,498441 0,462336
Mg+Fet+M 0,96244 1,09838 1,280976 0,906.117 0,871356 0,987005 1,156549
AlVl+Cr+T 3,614914 3,840055 3.679091 3.775291 3.872103 3.703764 3.606369
obs: Nesta tabela estão inser¡dos os cálculos estrutura¡s para mica branca (programa EXcELL)
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lrrraçrvu ^¡¡u¿cr
lrvraçrço (Jeruranq¡a
luomrnro uutflno
qzo-monz. lEnclave máfico
I
Analrse DP2O1 DP202 D1203'JP109 JP110 JP111 JP11Z JP113 JP114 'CPôE CP69 ÇP7A ÇP71 'GP7Z GP73 cP74 GP¡¡s GP76

rr¡ourvv rrrélrvv Arruør

Fác¡es

Facies

I

Tio2 1,42 1.02 1,41
41203 1,02 10,98 10,91
FeO 26,88 27 ,39 26,27
Cr2O3 0,00 0,05 0,00
MnO 0,67 0,55 0,66
MgO 4,47 4,07 4,42
GâO l'1,07 11,06 1'1,03
NazO 1,25 1,23 1,29
K20
1,85 1,83 1,89
F
0.09 0,18 0,99
ct
0,27 0,28 0,23
o t- cr 0,10 0.14 0.47
1

IVAI

Soma T
VIAI
Ti

Cr
Fe3+
F?+
llil n

Mg

Soma

1,755

1

0,165
0,000
0,777

0
0
0

2,693
0,087
1,029

2

723

0
0

10,99 '10,15 10,31 10,30 10,07

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,57 0,55 0,59 0,60 0,55

14,58 17,08 17,02 16,90 16,83
11,88 12,31 11,92 11,67 11,78

0,91
0,89
0,00
0,03
0.01

o,/YY
1

,712

-r,mo-g õõö--E-,0Õo
-0250-î ,dr-?ft6î
119
006
763
803
072
945

0,75 0,20 0,27 0,00 0,31

10,01 3,54 4,89 4,73 5,17

0,165
0,000
0,634
2,793
0,087
1

,O27
c -5J',õO-T 0Õt-3-Jt-ó'

T3T-T

1

201

0,080
0,001
0,552
0,750
0,069
3.078

|.:t
rvf

\tt

0,169

0

o01

ôô7

2005 2014

2.006

0,51
0,29
0,0s
0,04
0,03

0,53
0,30
0,20
0,00
0.09

0,50
0,30
1,49
0,00
0,ti3

10,27

0,08
0,56
16,85
11,79
0,51

0,30
1

,29

0,01

0.55

I,OJY /,J++ /,+VO /,JOV I,OO+
n 4Ê,1 0 656 0 594 0 650 0 646

0,021
0,000
0,463
0,733
0,066
3,590

I,OLTO

156 0,156 0 197
Soma B -z¡00_2 ¡¡õ--2J00
Na
2Tf-0233 U,UC4
K
0,363 0 3ô3 0,377 0,160
Soma A
0.569 0 579 0.609 0.215
Na

0,29
0,17
0,51
0,02
0.22

0,22
5,00

0,028
0,000
0,688
0,517
0,070
3.548

0,000
0,000
0,704
0,504
0,071
3,534

3,5'f

7

0,ov¿ 9,zvv
1608 1701

U,UUU U,UUU U,UUU U,UUU

U,UUU

u,

001 001 000 000

1.672 0.587 0.805 0.781 0.855

1

0 146

2,23 2,19 2,O8 1.97 2,10 2,25
9,92 9,87 10,12 9,94 10,13 9,83
26 ,46 26 ,56 27 ,17 27 ,09 27 ,26 26 ,72
0,02 0,01 0,03 0,06 0,00 0,01
0,67 0,73 0,69 0,76 0,66 0,72
4,00 4,02 3,99 4,O7 416 4j9
10,24 10,10 10,23 10,26 10,44 10,3'l
1,46 1,26 1,28 1,41 f,30 1,37
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lntroduçåo
Os estudos sobre a tectônica da litosfera continental envolvem atualmente

a

caracterizaçào de movimentos e direção dos tensores de esforços, com base na análise

do campo vetorial dos deslocamentos e do mecanismos deformacionais que estäo
intimamente relacionados aos processos de natureza orogênica.

os

métodos de quantificaçåo da deformação são aplicáveis mais adequadamente

para regiöes da crosta onde a ìntensidade da deformação foì moderada, ou seja, nas
suas porçöes superiores, limitando-se nos seus resultados quando tais métodos säo
aplicados às regiões mais profundas da crosta, como é o caso do estudo aqui proposto.

5.1.1. Análise dos modelos tectônicos ex¡stenþs sobre a cinemática de

alojamento de granitos no Rio de Janeiro
Nos últimos anos têm sido propostos vários modelos de evolução tectonica para a
porção central da Faixa Riberra no Rio de Janeiro. Estes modelos podem ser agrupados

em quatro modelos principais. (1) subducção para NW, com formação um arc¡
magmático do tipo cordilherano (Machado & Demange 1989), ou subducçäo para sE,

com formaçäo de um arco magmático de mesma natureza (Tupinambá 1999); (2)
transcorrêncÌa destral, com acreçäo lateral, baseado em grandes deslocamentos
horizontais ao longo de zonas de cisalhamento subverticais (vauchez el a/. 1992); (3)
transpressäo destral com estrutura em-flor positiva, associada a deslocamentos

horizontais em grande escala, com empurrões centrífugos a partir da zona de
cisalhamento de Além-Paraíb a - zc\p (Ebert et at 'l 993; Machado & Endo 1993) e, (4)
colagens sucessivas de terrenos para SE (Heilbron 1995).

Analisando-se as hipótese abordadas anteriormente, têm-se que considerar as
seguintes premissas: existe uma marcante diferença de nível crustal atualmente exposto
entre as partes norte e sudeste da Faixa Ribeira, particularmente a sul e norte da ZCAp,

onde na sua porção NE afloram rochas granuliticas e gnaisses kinzigíticos de grau
metamórfico elevado e na porção sE, tem-se rochas de grau metamórfico menos
elevados com a mesma de direção preferencial predominantemente NE_SW.

113

A porçäo NE do sistema, a litosfera deformável da margem brasileira é comprimida
contra a litosfera rigida do Cráton do Såo Francisco, resultando em tectônica preferencial

do tipo sistemas de nappes com direçåo NW, identiflcados principalmente no SW do
cráton (neste caso específico dentro do Domínio Andrelåndia).
Próximo ao cráton, a tectônica tangencial é marcante, mas que poder¡a representar
apenas uma atividade mais precoce da evoluçäo tectonica maior.

Salienta-se que ocorre uma importante inflexão progressiva da Faixa Ribeira a
partir do paralelo 20", que modifica o frend norte-sul, para NE-SW, próximo ao paralelo

21', nas imediaçöes de Juiz de Fora. Esta inflexäo, associada a pequenas indentaçöes
da possíveì margem continental, é aqui considerada como importante elemento
geométrico para

a modelagem tectônica (análise da lmagem LANDSAT S - TM3

-

APÊNDTCE 3)

Na porção SW da Faixa Ribeira afloram metassedimentos, policíclicos

pré-

brasilianos que foram reativados em 600 Ma., excluindo, neste caso, os granìtóides e
bacias menores como Eleutério e Pouso Alegre. Esta por$o pode estar associada ao
fechamento de um provável mar interior, cujos vestígios estariam próximos à margem
cont¡nental brasileira atual e possivelmente representados por corpos de rochas básjcas
deformadas.
Dos modelos propostos pode-se chegar às segu¡ntes consideraçöes em termos de
caracterização geral:

No modeio de subducção com colisão oblíqua é. necessário a caracterização da
zona principaì, que mergulharia moderadamente para o continente (Cráton de Såo
Francisco), com faixas subsidiárias subverticais. Neste caso, é ainda necessário definir

esta zona principal de colisão ao longo do cinturäo, pois os mergulhos predominantes
das estruturas são drvergentes em relação às zonas de malor deformação.

Toda a zona possui o mesmo sentido de movìmentação, com o fluxo na zona
principal (Além-Paraíba) paralelo ao cinturão. são expostas também estruturas e
associações litológicas que sugerem inversões tectônicas, ocorrendo pequenas faixas

com movimentos opostos à cinemática dominante, ou ainda, com complexidades
litoestruturais resultantes de mudanças reológicas abruptas e distintas.

A aná se dos dados obtidos pelos estudos gravimétricos e estruturais da porçåo
sudoeste do Lineamento Além-Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro, onde se insere
presente trabalho, sugere que a zona de cisalhamento de Além-paraíba (localmente
denominada Zona de crsalhamento de Mendes) e Zona de cisalhamento de Arrozal

(ZCA) säo as megaestruturas que condicionam o alojamento do magmatismo granítico
local representado pela SuÍte lntrusiva Arrozal. Sugerem também que o fluxo de magma
ocorreu no sentido SW , ao longo do Domínio Arrozal, onde a ZCA representa o seu sÍtio
de alojamento local.

Entre o MGA e MGG ocorre uma zona de cisalhamento de segunda ordem, que
localmente rntercepta as rochas graníticas na sua porção SW. Este aspecto pode ser
melhor visualizado no mapa estrutural e na imagem de satélìte, em escala '1 :250.000
(APÊNDTCE 3)

Nesta região são evidenciados indÍcios de espessamento crustal e soerguimento

a parlir de dados gravrmétricos), metamor-fismo de média pressão e
baixa temperatura simultâneos com o movimento transcorrente principal na zona de

variável (obtidos

colisão, aqui representada por uma suposfa região de sutura, ao longo da ZCAP.

Utilizando-se

os conceitos do modelo de tectônica de escape, podem

ser

incorporados alguns elementos para análise, como a extstência de diversas zonas de
cisalhamento sub paralelas que marcam os limites de blocos, incluindo reativaçöes
acentuadas de falhas, zonas de falhas divergentes em relação

deformaçâo, grande espessamento crustal

e

a zonas de intensa

soerguimentos expondo rochas

granulíticas,

5.1.2. Características e distribuiçåo dos granitóides
Os granitóides Neoproterozóicoss do Cinturão Paraíba do Sul, no Estado do Rio de

Janeio (Machado & Demange 1998)(Figura 1.1b

-

Cap.1) são divididos em três grupos

principais: (i) pré'a colisionais, (ii) tard i-colisionais e (iii) pós-colisionais.

Os granitóides pré- a colisionais caracterrzam-se por extensos batólitos lineares,
foliados, concordantes com as estruturas regionais, sendo possível distinguir dois grupos

de granitóides: um do tipo-l e outro do tipo-S. O prìmeiro grupo predomina amplamente

em relação ao último, e corresponde a um magmatismo de composiçäo expandida
(granito / granodiorito / tonalito) com características petrográficas e geoquímicas
comparáveis aos batólitos do tipo-l Cordilherano (Machado & Demange i 984a, 1998;
Machado 1997).

Este grupo, no Domínio Litoråneo, encontra-se assoc¡ado com charnockitos ou
rochas da associação charnockítica. o segundo grupo ocorre na etremidade sul dos

domínios Jurz de Fora e Paraíba sul, sendo representado pelos maciços Rìo Turvo e
Serra das Araras.

os granìtos tardr-colisionais ocupam sobretudo o Domínio paraíba (Norte e sul) e
acham-se ligados estrertamente às zonas de cisalhamento de alto ângulo do vale do rio
Paraíba do sul. É a este grupo de granitos que se associa o Maciço Granítico Arrozal.
Destacam-se ainda os Maciços Graníticos Getulåndia, Resende, Vassouras, Varre-sai,
Parati, dentre outros. caracterizam-se por maciços alongados, foliados e de alto ångulo,
concordantes com as estruturas das rochas enca¡xantes (Machado & Demange 1994a).

os granitos pós-colisionais ocorrem principalmente na parte sul dos Domínios
Litorâneo e serra dos órgãos. A distribuiçåo E-w dos maciços sugere uma
desvinculaçåo das estruturas NE do cinturão durante a colocação dos mesmos. Alguns
autores têm relacionado esta colocação a uma tectonica extensional (p.ex. Machado
1ee7)

5.1.3. Suite lntrusiva Arrozal
A suíte lntrusiva Arrozal (slA) está situada no Domínio de Arrozal. Este domínio
inclui os granitos Fortaleza, Getulândia e Arrozal, considerados como pertencentes a
mesma fonte magmática e alojados durante o mesmo evento deformatìonal, descriio na
literatura como sin-F3 (Machado & Demange 1994a, Machado jsgT). predominam
rochas bandadas com texturas miloníticas e protom¡loníticas nas porçöes norte e sul do

maciço Arrozal.

A

intensidade

da deformação aumenta em direção às zonas

de

cisalhamento dúcteis.
Em termos regionais, a slA associa-se ao prolongamento para sudoeste da zona
de cisalhamento de Além-Paraíba (localmente denominada ZCMendes). Nesta porção,
esta zona de cjsalhamento desenvolveu-se em nível crustal médio

/

inferior, compatível

com o metamorfismo de fácies anfibolito a granulito.

5.2. Anålise e ¡nterpretaçåo de imagem I-ê\NDSAT S, IM3
uma melhor vrsualização dos principais lineamentos em escala regional pode ser
feita no cadograma digital, obtido a partir de modelagem e filtragem de imagem de
satélite, no programa ENVI 3.2 (Environmental for visualization), com apoio e
colaboração com

a

-

cpRM do Rio de Janeiro. Nesta imagem pode ser
observado o forte traço linear da Zona de cisalhamento de Além-paraÍba na região
DIGEOP

estudada, com destaque para sua acentuada inflexäo
próximo à Rodovia Presidente Dutra.
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de NE/sw para ENE-wsw

5.3. Grav¡meúnb do ñfaeço Gmnrúreo Ámoead
lntroduçåo

A

Gravimetria

foi utìlizada como ferramenta com o objetivo de caracterizar

as

estruturas geológrcas e tectônicas em profundidade, visando principalmente conhecer a
geometria em 3D do Maciço Granítico Arrozal (MGA), bem como testar suas relaçöes
com as duas zonas de cisalhamento que limitam o macrço a NW e sE, respectivamente.

Esta metodologia, relativamente barata e de fácil execução, busca em última
análise medir e comparar variaçöes de pequena magnitude entre o MGA e o campo
estacionário (campo gravimétrico terrestre),

A maioria das mediçöes do campo gravimétrico foram distribuídas ao longo da área
de ocorrência do MGA e de suas adjacências, buscando assim caracterizar também as
rochas encaixantes para comparar os resultados entre os dois domínios.

o

campo gravitacional

é

obtido

a partir de funções

potenciais harmônicas, que

permitem a aplicaçâo de técnicas de filtragem e de realces entre semelhantes.

o

método gravimétrico mede a variaçäo da componente vertrcal da aceleração da
gravidade, que, após as devidas correçöes (Grant & l//esf '196s), registra informaçöes
sobre a distribuiçao de massas em sub superfície.

A anomalia gravimétrica em superfície, imediatamente aclma onde ela está situada,
corresponde ao valor gerado através da colocação lateral de rochas com diferentes
densidades, sendo possível detectá-la graças ao contraste de densidade entre elas, bem
como estimar suas dimensöes.

A inexistência de trabalhos envolvendo metodologias integradas com mapeamento
geológico-estrutural sistemático e faciológico em escala de detalhe ou semi-detalhe
em
maciços graníticos associados às zonas de cisalhamento no Estado do Rio de Janeiro,
com o apoio de dados grav¡métricos, justífica-se por si só a realização do presente
trabalho Além disso, a região é muito favorável, pois combina a existência de excelentes
exposiçöes de rochas graníticas com moderadas oscilaçöes de relêvo, tão importantes
para eficácia na utilizaçåo desta metodologta.

o

levantamento gravimétrico em escaia

de semi-detalhe, juntamente com

um

levantamento estrutural, constitui-se numa ferramenta indispensável para a modelagem
estrutural e tectônica em três dimensöes de corpos graníticos, permitindo ao fìnal com o

apoio do quadro geológico regional avaliar de forma mais apropriada
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a

modelagem

dinâmica

da ascensäo e

colocaÇão

de magmas graníticos, especialmente quando

associados à zonas de cisalhamento (Zona de Cisalhamento de Além-ParaÍba), como o
exemplo aqui estudado.

5.3.1. A lmportåncia da aplicaçåo do método

A partir de relaçöes de campo

desconiínuas,

o

tamanho

e

forma de

um

determinado pluton podem ser determinados através do uso de métodos geofísicos,
princìpalmente a gravimetria, a qual permite definrr a continuidade de um pluton em sub

superfície, incluindo seu raio total e a profundidade com o embasamento.
Além disso, permite determinar variações espaciais de densidade das anomalias

do campo gravitacional, ¡nd¡car zonamento geoquímrco em profundidade,

definir

apófises encobertas ou plutons não aflorantes, podendo mesmo dar informaçöes sobre
zonamento metamórfico ( Vigneresse 1 990).

Para esiabelecer a "evolução tectonica" dos granitos
sintectônicamente

posicionados

ao longo da Zona de Cisalhamento de Além Paraíba,

torna-se

importante o esclarecer as relaçöes estruturais entre granitos, metassedimentos e os
gnaisses predominantes na região (Ebert et a/, 1993).

Outro aspecto importante, neste tipo de estudo, é a definição da morfologia em
profundidade dos corpos graníticos, onde

a

gravimetria tem

se mostrado um

dos

métodos mais eficientes (Vigneresse 1995; Vigneresse & Brun 1988). Nestes trabalhos,
os autores analisam os leucogranitos do Maciço Armoricano, NW da França, com base

na variaçáo relativa de diferentes parâmetros: elipticidade, superfície, profundidade e
distância.

Com os levantamentos graviméiricos realizados sobre o granito Mortagne (França),

associado a Zona de Cisalhamento Armoricana, NW da França, foram obtidos também
resultados significativos para definição da forma dos plutons (Vigneresse 1997b e 1983).

Os resultados demonstram a importância da deformação transcorrente regional no

controle

e

posicionamento

do magma granítico. Foram levantados e

quantìficados

inúmeros plutons graníticos da região do Maciço Armoricano, incluindo parâmetros como

forma do pluton, relação entre os eixos, maior

e

menor (elipticidade), os quais

-

ao

contrário da geometria em gota vertical até então consjderada na ìiteratura para os
plutons graníticos - mostram de forma inequívoca uma geometria em 3D diferente para

granitos associados

à zonas de cisalhamenio, onde o
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comprimento

do pluton na

horizontal (eixo maior) é cerca de 20 vezes maior do que a sua profundidade (Vlgneresse
op.cit.).

A

densidade das estações gravimétricas nos granitos de Montargne, naqueles

trabalhos, são relativamente numerosas (um registro gravimétrico por cada dois
quilômetros), onde 95% dos maciços, mostraram-se alojados a menos de 5 Km de
profundidade, e em crosta continental superior,

Segundo (Vigneresse 1988),

a

precisão das medidas da profundìdade

e

forma

dependem da densidade e espaçamento entre as estaçöes gravimétricas, bem como da
altimetria, que não deve conter erros com valor superior a três metros,

A

morfologia dos corpos graníticos em profundidade, bem como

número de zonas enraizadas, varia de acordo com

a

a

posiçäo

e

natureza da deformação. A

influência da deformação regional é decisiva no condicìonamento da morfologia em 3D

resultante dos plutons graníticos. outros parâmetros, como condiçöes termais

crustal da deformaçåo, são igualmente importantes no controle

e

nível

da morfologia dos

mesmos.

A estrutura crustal e a composiçäo petrológica são parâmetros que determrnam

a

variaçäo da disponibilidade de calor gerado e o controle das condiçöes termais da crosta
(Vlgneresse 1995b).

As variações faciológicas podem também ser determinadas através de pequenas
oscilaçöes de anomalias gravimétricas (Hanmer & v¡gneresse 19Bo) sendo drretamente
relacionadas a mudanças muito pequenas de densidades existentes no interior do corpo,
lateral (variação faciológica) ou verticalmente (variação com a rocha encaixante).

No MGA foi possível determinar variaçöes muito pequenas de contraste de
densidade, que são da ordem de 0,01g/cm3, ou seja, de cerca de 1%, nas suas
diferentes faciologias.

Conforme referido por Hanmer

&

ylgneresse (op.cit.)

e

Vigneresse 1990, as

variaçöes de densidades detectadas nas leituras gravimétricas permitem separar as
mudanças de fácies. A precisäo das medidas de profundidade e forma do plutons
dependem do espaçamento das estaçöes gravimétricas, bem como da precisão das
medidas e acuidade das leituras efetuadas. A precisão considerada é inferior a 15ak para
valores de densidades confiáveis em profundidade.

o

assoalho é modelado com maior

precisão, abaixo de 5%, desde que reflita a homogeneidade e a densidade das leituras

O parâmetro crítico para cada tratamento é a constante de densidade (AD = O,OS)
entre o granito (que possui uma constante de densidade média de 2,62) e a rocha
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encaixante para uma densidade teórica de 2,70. A variação do cálculo de profundidade
näo é superior a 10% (Àd= 0,008+-0,0'15), sendo sempre inferior a 20Vo.

Para Karner & Watts 1983, na definiçao das anomalias gravimétricas devem ser
consideradas as feiçöes topográficas relevantes, fazendo-se as devldas correções em

sub superfície (compensaçäo da profundidade de um determinado corpo rochoso),

a

exemplo do que tem sldo feito nos trabalhos realizados nos Himalaias, Alpes e
Apalaches, onde as fortes variações gravimétrìcas eram resultantes sobretudo das
grandes diferenças fi siográficas.

Jardim de Sá et al. 1993, s¡ntetizaram a aplica$o do método gravimétrico do
nordeste brasileiro e de outras regiöes do Brasil - contribuiçöes da Petrobrás,
observatório Nacional, cPRM, IBGE e universidades brasileiras

-

incluindo rlustraçöes

na forma de cartogramas das anomalias Bouguer e Free-Air.

Em relaçäo ao Estado Rto de Janelro, tem-se

o

registro apenas de estudos

gravimétricos realizados no municípro do Rio Janeiro, por Fernandes & Rocha 1993, com

o objetivo de delimitar o embasamento cristalino. Neste trabalho, os autores usaram os
seguintes parâmetros para as reduções gravrmétricas. correção Bouguer utilizando
densidade de 1,75 g/cm3, correçã

o

Free-Air com

-

0,3086 mgal/m.

e

densidade de

correção fisiográfica (terrain correction) de 2,65 g/cm3.

Estes dados, mediante as grandes diferenças existentes prìncipalmente no que se

refere à fisiografia, näo foram levados em conta para

a regiäo do Maciço

Granítico

Atrozal.

5.3.2. Reduçåo dos dados gravimêhicos
O método oravimétrico permite sugerir o tamanho e a forma de um determinado
pluton, delineando a sua continuidade em profundidade. Variações especìais na
densrdade das anomalias do campo gravitacional podem,

do mesmo modo,

indicar

zonamento geoquímico em profundidade, apófises encobertas, a existência de plutons
não aflorantes, ou até mesmo zonamentos metamórficos (Vlgneresse 1990),

Os dados obtidos, que irão constituir

o mapa de anomalia residual, podem ser
fltrados e analisados por computador através de vários programas de modelagem
geofísicos, dentre eles: GraviPac, Su¡'fer, Geosoft, Noddys, DataMine, Neurat Network,
etc.

.
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AIém disso, o método grav¡métnco, mede a var¡ação do componente vertical da
aceleraçäo da gravidade a qual, após as devldas correçöes (Grant & liyesf 1965),
carrega ¡nformaçåo sobre a distribuiçao das massas em sub superfície.

A

modelagem gravimétrica permrte ainda, rcalizat

o estudo

tridimensional dos

corpos graníticos, assim como discutir os aspectos genéticos envolvidos.
O problema crucial existente na análise e interpretação dos dados gravimétricos de

magmas graníticos

a nível

regional brasileiro é, em última análise,

o

predomÍnio de

alojamento granítico em crosta média, e a inexistência de uma malha gravimétrica mais

fechada, para caracterizar anomalias existentes com contrastes de densidades aié
mesmo insig n ificantes. Neste item, deve-se ter como princípio básico, a formulaçäo do
modelamento com os dados verdadeiros, e somente filtrar os dados no final do processo.
Entende-se por anomalia gravimétrica, ou melhor residual, após a passagem dos
dados pelos processos de fìltragem, como o valor em sub superficie logo acima do lugar

onde elas se localizam, gerado através da colocaSo lateral de rochas com diferentes
densidades, que devido ao contraste, torna-se possível detectá-las, bem como estimar
suas dimensöes.

Para tanto, o valor residual obiido após a aplicação das correçöes do efeito da
topografia, de latitude, Free-air e Bouguer, aos dados gravimétricos observados,
denomina-se anomalia Bouguer.

Na anomalia Bouguer, o efeito da isostasia ainda não é corrigido, e o resultado é
fornecido pela unidade de aceleraçäo da gravidade, na prática em miligals (1.10-3cm/s2).
Estas, variam de 200 mgal à

- 40 ou - 240 mgal, através de batólitos graníticos, como é

o caso do Batólito Granítico de sierra Nevada (oliver 1977), onde os maiores valores
são causados primeiramente por elevaçöes de zonas máficas enraizadas, em
contraponto com aquelas zonas entre

- 5 à - 40 mgals associadas

à plutons félsicos.

As variaçöes químicas através do batólito com o incremento de KzO, sugerem que
a densidade pode variar sistemáticamente. A densrdade decresce, porque a densidade

do feldspato potássico ê 2,54 a 2,57g1cm3, significantemente menor do que para o
plagioclásio mais comum (An 25-35) que é 2,66 à 2,68g/cm3 (Hurlbù 1971, p.464,465).
Em sierra Nevada, na borda leste ocorre um incremento na rntensidade magnétrca
total e decréscimo da gravimetria, onde a exposição de rochas graníticas apresentam
elevados relaçöes dos teores de K2o/Na2o e Fe3/Fe2. outra importante correlação
geofísrca e geoquÍmica, associam em mapa, isolinhas com iguais valores de sr87/s
(Batteman & Dodge 1970)
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No Batólito Granítico de Maine, EUA, os plutons alojados a uma profundidade na
ordem de 15 km, em rochas de alio grau metamórfico, são espessos e aplainados e
mostram pequenas anomallas Bouguer negatrvas, geralmente inferiores à 10 mgals. Os

fatores importantes considerados naquele trabalho, que determ¡nam

a

forma

e

o

mecanismo de colocação dos plutons na costa de New England são: a profundidade de
alojamento, a pressäo interna do magma, largura do pluton, espessura da astenosfera e
a presença de falhas pré-existentes.

A partir dos dados, abordaram o alojamento de corpos graníticos em crosta média
a profundo, como formas laminadas, porque há uma grande dificuldade de ascensäo
destes materiais na interface crosia média

- crosta superior.

5.4. Gravimetria da regiåo de Arrozal

o trabalho de gravimetria realizado na região

de Arrozal e adjacências, teve como

enfoque principal a coleta de dados do Maciço GranÍtico de Arrozal (MGA) e sua rochas

encaixantes, bem como suas variaçöes ao longo do corpo principal. Estes dados foram
fìltrados (GraviPac) e posteriormente plotados no mapa de anomalia Bouguer utilizando
os programas SURFER (Fi9.5.1) e DATA M\NE (Fig.S.2)
Os traços principais dos alinhamentos de isovalores foram interpretados e suqerem

a

configuração

de uma estrutura em flor (hemi-flor) em sub superficie associada

diretamente a Zonade cisalhamento deAlém Paraíba, ao longo do Domínio Arrozal.

A partir dos valores determinados, pode-se sintetizar os seguintes dados:
'1. Estimar provável área de abrangência da SlA, corroborando com os dados
coletados no mapeamento geológico;

2. salientar a rnfluência da zona de cisalhamento

Além-paraíba na ascenção do

MGA, bem como registrar as anomalias gravimétricas def nindo traços lineares
paralelos aos corredores de cisalhamento na região, em duas áreas principais:
ao norte de menor intensidades e outra ao sul ma¡s acentuada;

3.

caracterizar áreas de embasamento no entorno do slA e confirmar a presença
de corpos básicos em sub superfície (quase todos os corpos foram levantados
gravrmétricamente (com anomalias lineares paralelas aos corredores de
cisalhamento).

o

resultado f¡nal de extrema importância refere-se à profundidade de 7.500m.
obtida para o MGA (final dos registros anômalos) que possibilitou construir o perfÍl
gravimétrico do MGA (Fig.S.3)
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Fig'5'l ' Mopo Bouguet do Regioo de Arrozol obtido
otrovés do método de lrionguloçÕo, sobre o bose geológico,

Figura 5.2

-

Modelagem gravimétrica da SIA no programa

Data Mine'. (A) Mapa gravimétrico residual (próximo à
superfície), (B) Mapa sem as correçöes gravimétricas (input
data) e (C) Representação em 3D do registro inferior das
anomalias gravimétricas filtrados (nível de 7,500 m.).
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5.5. Mode/o de Alojamento da Sufte /nfrusfua Anozal

o

modelo de alojamento para os granitos da suíte lntrusiva Arrozal que melhor
sintetiza a região estudada associa-se à fase fnal de uma colisão oblíqua entre os
Crátons do Congo e São Francisco e a interação com a Cunha de Guaxupé.

Esta colisão continental pode ser dividida em dois estágios: primeiro uma coljsão
continente-arco de ilha com interação inicial oblíqua, segundo, uma colisâo cont¡nentecontinente com margem näo retilínea, representados pelos crátons do congo

e são

Francisco.

um modelo tectôn¡co regional em regime transpressivo tem sido proposto

para

explicar as zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo do cinturäo paraíba do sul
(Ebert et al 1991 , Ebe¡t et a/. 1 993, Machado & Endo 1993, S/va 1 996).
Neste contexto, instalou-se o sistema de cisalhamento paraíba do sul em regrme
tranpressivo (sensu Machado & Endo 1gg3), com desenvolvimento de expressivas zonas

zc\p é uma das mais importantes. A
mov¡mentação deskal tardia desta zona em regime transpress¡vo propiciou o
desenvolvimento de sítios extensionais nos segmentos de inflexão da mesma,
favorecendo assim a ascensão e colocação de magmas graníticos, A contínua
movimentaçåo destral da ZCAp levou à deformação dos plutons graníticos então
de cisalhamento dúcte¡s de alto ângulo, onde a

alojados, promovendo assim sua deformaçäo no estado sólido, sobretudo junto às
bordas dos maciços mais próximos das zonas de cisalhamento.

Em profundidade a ZCAp deve mudar seu mergulho de subvertical para inclinado,
sendo isto compatível com as informaçöes geológicas e geofisicas (gravimétricas)
levantadas neste trabalho. Este aspecto pode estar vrnculado à maior expressão do
magmatismo granítico situado a leste desta zona (representado principalmente pelo
Domínio Serra dos órgãos).

O zonamento geoquímico descrito para os graniióides pré-colisionais brasjlianos
nesse segmento, com granitos mais cálcicos situados na porção interna do cinturão (sE)
e mais postássicos na sua porçåo externa (NW), são elementos que favorecem

a

existência de uma zona subducção mergulhando para NW (Demange et al. 1gg1
Machado & Demange 1996 e 1998, Machado 1g97, Machado et a|.2000). contudo,

,

modelos com sentido diferente da subdução para SE têm sido propostos por outros
autores (Tuønambá 1999).

A Figura 5.4 irustra os diferentes estágios do modero tectônico proposto para
o
alojamento do granito Arrozal. A configuração geométrica da zona de
cisalhamento de
alto ângulo de Arém-paraíba, no estado do Rio de Janeiro, mostra uma mudança
significativa na tendência regronal do segmento sul desta zona, passando de
N45oE para
aproximadamente N700E. A evoluçåo do deslocamento desta zona de cisalhamento
em

cinemática destral é o contexto tectônico favorável para o desenvolvimento
de sítios
extensionais com abertura de espaços para o posicionamento dos magmas graníticos

(Figs.5,4b e 5.4c).
Neste modero, a zona de cisarhamento Arrozar (destrar), observada na porção
norte do Dominio de Arrozal, deve ter sido instalada concomitante com
a mesma fase de
colocação dos pursos magmáticos iniciais. Esta situação é coerente com presença
a
nesta zona de lineações de estiramento mineral oblíquas caindo para
noroeste.

A idade u/Pb em monazita em de s30 Ma (valtadares 1996) é aqui considerada
a
provável idade para cristalização e alojamento da slA, devendo
também corresponder à
idade de uma importante movimentaçäo das zonas de cisalhamento transcorrentes
da
regiâo.

o slA apresenta em toda
são afetadas por

sua extensåo estruturas magmáticas preservadas, que
processos de deformação em estado sólido concom¡tantes e

subseqüentes à sua colocaçâo. Esta deformação concentra-se nas bordas
dos maciços,
levando muitas vezes à geraçáo de rochas miloniticas ou com bandamento gnáissico
fino. As característ¡cas apresentadas pelos maciço graníiico Arrozal sugerem
uma idade
alojamento concomitante ou muito próxÍma da idade de cristarizaçåo do
mesmo,

o

desenvolvimento de uma foliaçäo milonítica nas bordas do pluton de Arrozal,
juntamente com a mudança do trend estruturar da foriação
magmática na porçäo ao
norte do mesmo, é compativel a cinemática destrar considerado para
azcAp.
Adicionalmente, os granitos exibem um aumento progressivo da deformação para
as zonas de cisalhamento, sugerindo uma relação temporal entre o magmatismo
e
deformação.
Os dados estruturais (análise geométrrca e cinemática) discutidos neste trabalho

reforçam

o

modelo de que os granitos associados

à zcAp foram controlados

regionalmente por uma fase tectonica posterior à fase relacionada com o
metamorfismo
regional, referida na literatura como fase sin-F3 (ou sin-D}) (Machado
& Demange 1094,
Heilbron 1996)
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os dados geológicos-estrutura is

aqur apresentados såo compatíveis com o

desenvolvimento de estruturas do tipo releasing bend associadas ao segmento sul da
ZCAP, porçäo sudoeste do estado do Rio de Janejro, sítios estes favoráve¡s para
ascensão e colocação de magmas graníticos associados a SAI (Fig.5.4.c).
A permanente atuação de processos tectônicos regionais (representados pelos
corredores de cisalhamento) nos granitos porfiróides da região de Arrozal favoreceram

o

de ascensåo do material magmático, com desprendimento inicial de
elementos voláteis (profusåo em pegmatitos), produzindo assim o rebaixamento da
temperatura e consequente aumento da viscosidade. como resultado, ocorreu uma
processo

ráprda crrstalizaçáo de porções do magma granít¡co, resultando desse modo em graus

variáveis de heterogeneidade no interior da câmara magmátìca (F¡g.5.4d).

As estruturas de fluxo magmático eståo bem preservadas nas bordas do Maciço
Granítico de Arrozal, sendo aí evidenciadas pela orientaçåo geral do fabric da rocha,
incluindo presença de enclaves, diques ou bolsões aplíticos estirados
quartzo feldspáticas e/ou pegmatítrcas.

e

porçöes

A foliação deformacional é diferenciada da foliaçåo de f luxo magmátìco por imprimir

uma deformação no estado sólido dos minerais, ¡n¡c¡almente afetando o quartzo (em fitas

contornando ou não os feldspaios), as micas e os feldspatos, com lenticularizaçäo e
cominuiçäo dos mesmos, com a rochas apresentando textura milonítica, ao lado de
outras feições de deformação no estado sólido como: enclaves com forma de elipsóides
oblatos (K<1, campo do achatamento); presença de tectonitos sL; estruturas lineares

subhorizontais (eixo x da elipse de deformação), indicando encuriamento ortogonal ao
plano foliaçao de alto ångulo, dentre outros.
Por outro lado, o Domínio Arrozal exibe uma tendência estrutural diferente, com a
foliação magmática do granito Arrozal formando na parte norte um ângulo de cerca de

30', enquanto na sua extensâo sudoeste o trend estrutural das foliações torna-se sub
paralelo ao trend estrutural dos domínios adjacentes (Fig. 3.1)
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5.

6. GonsideraçÕes finais

O modelo em 3D mais adequado para a colocação do maqmatismo granítico da
região de Arrozal é o de intrusões multiplas, como proposto em Marsh (1982),
associadas

a

diápiros em funçäo dos seguintes elementos: padröes concêntr¡cos da
foliaçöes, registro de fluxo magmático preservado na porção central do corpo, aumento
do grau de deformação do núcleo para as margens da intrusão e concordância estrutural

entre a intrusão e a foliação de borda (muitas vezes milonítica) com a estrutura dos
gnaisses encaixantes.

o

modelo proposto para a cinemática de alojamento do MGA é do tipo Releasing

bend, termo este que tem s¡do utilizado para definir alojamento de granitos em sítios
extensionais associados às inflexões de zonas de cisalhamento dúcteis de alto
relacionadas geralmente com regimes transpressionais.

Estudos estruturais realizados no MGA, na zona de cisalhamento de AlémParaíba, sudoeste do Estado do Rio de Janerro, sugerem um posicionamento em
regime tectônico transpressivo destral.

o

MGA inclui granitos

e granodioritos

com

estruturas magmáticas bem marcadas na sua parte central, que apresentam-se
progressivamente deformadas no estado sólido em direçäo às suas bordas,
apresentando-se muitas vezes como uma foliação milonítica. os indicadores
cinemáticos destes milonitos såo compatíveis com a cinemática regìonal destral
descrita paraaZCAP.
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Conclusöeg

O

Maciço Granítico Anozal (MGA)

faz parte do

magmatismo granítico

Neoproterozóico da parte central do cinturäo do Paraíba do Sul, com idades no intervalo
de 600 a 490 Ma, que tem sido dividido em quatro grupos principais de granitos: (i) pré-

colisionais; (i¡) sin-colisionais; (¡¡l) tardi+olisionais e, (iv) pós-colisionais. O MGA
conesponde aos granitos classificados como tardi-colisionais (sin- a tardi-F3 das
classificações tectônicas disponíveis nos trabalhos regionais).

Os trabalhos aqui realizados permitiram caracterizar este maciço, juntamentê com
outros maciços de mesma identidade estrutural e composicional (Getulândia e Fortaleza),
como integrantes da Suíte lntrusiva Arrozal.
O MGA, com expressåo areal ao redor de 101,3 Km2 (36 Km de extensåo por

I Km

de largura média), possui eixo maior orientado na direçåo N70oE, e encontra-se alojado
entre as zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo de Além-Paraíba (a noroeste) e
Mendes (a sudeste), sendo seccionado a norte pela zona de cisalhamento de alto ångulo
de Arozal.

A

cartografia geolfuica deste maciço permitiu individualizar, com base
composicionais e deformacionais, três faciologias principais: porfirítica, situada na parte
central do maciço, foliada, disposta marginalmente ao corpo,

e leucogranltica, na sua

extremidade nordeste. As duas primeiras faciologias possuem composiçåo monzogranítica
dominante, com granodiorítica subordinada, enquanto a última possui composiçåo quartzo
monzonítica.
A área estudada foidividida em três domínios estruturais: Domínio Quirino (domínio

NW), Domínio Anozal (domínio Central) e Domínio Sena das Araras (domínio SE). O
primeiro domínio possui orientaçäo geral N75oE, com mergulhos variáveis para Ì'l\Â/ e SE;

o segundo, com orientaçåo dominante na direçåo N45oE, apresenta mergulhos mais
suaves para a foliaçåo magmática e mais acentuados para a foliação tectônica; o terceiro,

l3l

com orientação estrutural semelhante ao primeiro (N6goE), mostra mergulhos mais
elevados para NW.

os dados geoquímrcos possibilitaram cataclerz o MGA como magmatismo cálcicoalcalino alto K a shoshonÍtico, meta-aluminoso (A/CNK, - 0,9, fácies leucogranítica) a
marginalmente peraluminoso (A/CNK entre 1,1

a 1 ,2, nas fácies porfirítica e foliada),

apresentando durante a diferencraçäo empobrecimento em

ca, sr, Ba, Zr e na soma

de

FMMT (Fe2O3+MgO+MnO+TiO2), e enriquecimento K2O, Rb, refletindo no primeiro caso a
cristalização de feldspatos, zircão, apatita, biotita, ìlmenita e magnetita, e, no segundo,
principalmente de feldspato potásstco.

O comportamento dos elementos maiores (Ca, K2O, KzO / NazO e a soma dos
FMMT) e traços (sr, Ba, zr e Rb) é muito semelhante durante a diferenciação entre as
fácies porfirÍtica e foliada do MGA, mostrando que o processo deformacional (no estado
sub sólido) não foi suficientemente intenso para promover alteraçöes significativas no
comportamento químico desses elementos.

A

comparaçâo com as amostras do MGG

evidencia o caráter mais evoluído deste último, com os teores ma¡s elevados em Sio2

(70,8a75,3%, contra63,2a69,3%), K2O(4,2a4,6ok, contra3,1 a4,60/o),(Na2O/K2O>
1,8o/o, conta 0,9 e 1,7o/o) e Rb (252 e 327 ppm, contra 136 a 220 ppm).
A química mineral permitiu caracterizar nesses macìços a existência de dois grupos
principais

de plagioclásio: um de composiçäo albita e oligoclásio no MGG, fácies

leucogranÍt¡ca, MGA

e

Domínio Quirino,

e

outro de composição andesina na fácies

porfirítica e foliada do MGA, enclave quartzo dìorítico do MGA e dique diorítico que corta
o
MGA. o feldspato alcalino dos maciços é essencialmente ortoclásio, com valores de An
sempre inferiores a 20o/o. Foram distinguidos dois grupos de biotitas: um grupo encontrado
nos MGA e MGG, caracterizado por uma biotita muito férrica (annita), e outro grupo da

fácies foliada do MGA, class¡ficado como biotita magnesiana (siderofilita).

A modelagem gravimétrica apresenta uma boa correlação com dados estruturais
obtjdos e permitiu deduzir a geometria em 3D do corpo, indicando uma anomalia
gravimétrica negativa com disposiçâo coincjdente com
Paraíba (zcAP) o perfil gravimétrico obtido sugere

a zona de cisalhamento de Além

o limite inferior do corpo a

uma

profundidade ao redor de 7,5 Km. Estes dados, em conjunto com os dados estruturais,
permitem inferir uma geometria em perfil de uma estrutura-em-flor (hemi-flor) positiva
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assocrada às zonas de cisalhamento de Além,paraíba e Mendes, que deve coalescer em
profundidade.
O alojamento do MGA é compatível com zonas de cisalhamento dúcteis direcionais

desenvolvidas em regime transpressivo, ao longo de um sítio extensional num modelo
tectônico do iipo releasing bend. Esta estrutura associa-se regionalmente à inflexäo da
Zona de cisalhamento de Além-Paraíba, que muda de direção geral N4boE para direçåo
N700E

o

modelo de alojamento de granitos aqui proposto pode ser aplicado para outros

segmentos

da zona de cisalhamento Além-paraíba com sìtuações tectônicas e

magmáticas similares, a exemplo dos maciços Vassouras, Anta, Varre-sai, dentre outros.
AIém disso, este modelo pode ser aplicado para outras regiöes em contexto tectônico
semelhante.
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7,1. Trabalho de Campo
7.1. 1. Análise Geométrica
7,1 .2. Análise Cinemática

7.1.3. Gravimetria
7.2 Fase de Laboratório
7,2.1. Análises Petrográfrcas e microestruturais
7.2.2, Análises Litogeoquimicas
7,2.3, Análises da Química Mineral
7.3, Fase de Gabinete
7.3. 1. Sensoriamento remoto

7.'l. Trqþqlho de Cqmpo
Os metodos utilizados ao longo dos trabalhos de campo consistiram em:
Realização de perfis transversais e longitudinais ao Dominio Arrozal (Geologia Regional). Cada perfil

teve como procedimento a observação e anotaçäo sistemática das eshuturas primárias e tectônicas e
coletas de amostras orientadas (quando possivel) para análise de orientação dos tensores.
Na região de Arrozal foram executados mapeamentos sistemáticos nas escalas '1:50.000 (folhas Volta

Redonda, Piraí, ltaguai, ao longo dos últimos 10 anos); 1:30.000 nas folhas Volta Redonda e ì:10.000 no
Maciço Granítico Anozal,

Procurou-se tambem descrever estluturas meso e macroscópicas posicionando-as em perfis de
análise geométrica de estruturas com suas respectivas relações quanto à cronologia seqüenc¡al das
estruturas primárias e tectonicas; descrições dos elementos estruturais controladoreì do produto fnal
(granito X macroestrutura); descrição e caracterização dos padroes de superposição de
estruluras
tecton¡cas onde o resultado final foi demonstrado através do ordenamento cinemático-e distribuição
das
estruturas em cartograma digitalizado através da compilação dos dados litologicos e estrutura¡s.

lntegração de algumas informações baseadas na análise
LANDSAT - TM 5 (Banda 3)

e interpretaçäo de imagens de

satélite

7.'l .l . Anótise Geoméiricq

-

A análise geoméfica compreendeu na elaboração de estereogramas com a utilização do

software

stereonet 2, para os diferentes Dominios Esfuturais Homogêneos NW, cenfal e sE (ApÊNDicE 2)
A nomenclatura utilizada seguiu convençÕes para tabalhos realizados em mapeamentos geológicos
regionais (Tumer Weiss 1976J.
Para os dados estruturais foram utilizados os seguintes simbolos:
C - foliação milonítica
Sn*1 - foliação lectoníca regional principal (S3 regional)
Sn - foliação anterior a foliação principal regional (S I e 52 não diferenciadas)
Sf - foliação de fluxo ígneo preservada
SC - planos SC miloníücos)

-

Lm
Lx
Li

*

-

lineação mìneral
lineação de estiramento mineral
lineação de interseção

- eixo de dobra
- taturas em conjugados de Rlede/
F - falhas
e - esfia de falha e P - planos de falha.
E

Fr

Estereogramas

-

são anexados aos diferentes tipos litológicos, ufilizando-se os diagramas

de Schinidt

(hemisferio inferior), com uso do programa para microcomputadoies Stereonet 2 e Ester (UÑlCAMp-CpRM)

V

.l .2. Anólise Cinemétiqa

A análise cinemática teve inícìo nos trabalhos de campo, com a anotação e respectiva interpretação dos
marcadores cinemáticos, que regisham os diferentes elementos rotacionais no desenvolvimento de foliåçoes e

lineaçoes em zonas de cisalhamento dúcteis. Posteriormente, com

o mapa estutural, estereogramas

e

caderneta de campo, realizou-se uma campanha visando especificamente estudar os marcadores cinemáticos
para interpretar a evolução dos tensores de deformaçåo na região de Anozal,

7.'l.1.3. Grq:vimelriq
Consistiu em realizar deslocamentos nas estradas e rodovias existentes na região de Anozai,
fazendo leituras gravimetricas e altrmétncas (dois altímetros) a cada quilometro na regiãoìnterna da
Suíte

lntrusiva Arrozal, e a cada três quilômetros próximos ao corpo (nas rochas hospedeirasi
Para este trabalho utilizou-se os seguintes materiais e equipamentos:
1, GRAVIMETRo La cosfe
Romberg, número gB7, cedido pela uNESp - Rio claro - Depto, de
Geofisìca; cinco altímetros barométricos da marca Pautlíng, cinco termômetros com escala em graus
Farenhalf (absolutos),
2. Folhas topográfrcas VR(sH 23 ) pt (sH-23) para plotagem de pontos geoneferenciados (urM),

-

-

Trobolho de compo
0s fabalhos de campo de gravimefia foram dividido em duas atividades: serviço de apoio na base fixa
,de Anozal
(uma pessoa) que posicionou o altimefo

barometrico no cenfo da soleúa da porla principal da
lgreja Mafiz (VR), sobre o furo de cimento que rava o trinco da porta, localizada na praça ionce
àe Leon, de
RN - lgrela do IBGE (vR), e trabarhos de campo com as respectivas mediçöes (duas pessoas).
O serviço de apoio das anotaçoes altimétricas, na base deslocada paia Arrozal (insialada na
soleira
porta
principal da lgreja de Arrozal) teve a colaboração do técnico Robson de
da
Souz.a Vicente. Consistia

.

em anotar

a cada 10 mlnutos os valores obtidos

pelos lrês altímetros da base,

e as variaçöes de

temperaturas dos termômetros.
A localização precisa de todos os pontos gravjmétrjcos foram determinados por GPS - lr/aggelan,
e
plotados posteriormente nas folhas 1:50.000, Volta Redonda e Piraí
, enumerados com os códigos BG-VR +
número,da base gravimetrica, Apenas algumas eslações dentro da folha Vassouras não foram p'lotudur.
Algumas áreas que não foram ainda contempladas por mapeamentos de detalhe (Bana
do piraí,
santanesia, Vargem Alegre, sanatório da serra e Eng. lr/orsìng, ao norte da área e, Rio cläro,
Faz. santa
Helena, Passa Três, ao sul) obtiveram resultados parciais qué foram relacionados a áreas
interpretadas
como rochas hospedeiras (Dominios euirino e Sena das Araras),
O. trabalho de campo de gravimetria foi realizado em aproximadamente 78 horas (sete
dias
consecutrvos enfe 7:10 e 'lB:40h) As temperaturas foram moderadas (picos máximos
as 12:00 ou 13:00h)
caindo ao entardecer, sem haver nenhuma precipitação pluvioméftca aò bngo dos trabalhos.
A período do
ano mais apropriado para realização dos fabalhos de campo na região Oe Aroæl é abril,
maio e junho (epoca

^

de estiagem).
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As correçoes de altimetria envolveram os parâmetros de temperatura, barometria e allitudes (estas
mais importantes), onde foram utílÍzados os programas ALTGRAV.
As reduções gravimétricas Ievaram em consideração principalmente os parâmetros de densidade das
rochas, coneçoes altimetricas e deriva do aparelho, onde utilizou-se o programa GRAVlsys,
Descrição detalhada do levantamenúo (gravimetria, planimetria (Gps) e attimetria
Foram realizados aproximadamente 20 perfis em malha lateral de 3 km. inicial para calibragem
e
dimensionamento das anomalias. Cada perfil teve como procedimento. a observação e anotação sistemátca
dos dados gra_vimÓtricos, acompanhado de planimetria (GPS) e altimebia, e demãrcação em mapas
ou nas
cartas topográficas de pontos de controle para cada perfl,
Localizaçäo da área e espaçamento da observações
Numa segunda etapa de campo foi adensada a malha parcialmente regular, com espaçamentos enfe

estaçöes de aproximadamente

1

km.

Relevo: diferenças de cotas altimétricas máximas e mínimas na região de Arrozal
Cota mais elevada: 69Zm - Cota mais baixa: 400m
Relevo moderado com alttude media em torno de S50m
Vias de Acesso: A região estudada é permeada por esfadas não asfaltadas, praticamente planas
e de
lácil acesso e situa-se prÓximo ao município de Anozal (15 Km a sudeste de Volta Redonda)
cortada pela Vìa

-

Presidente Dutra. o deslocamento no interior da área foi efetuado por veículo facionado.
Redes básicas - RN próximas
RN 17K, RNlOOOJ, RN 1OON, RN 1OO1A, RN 11D, RN 1OO1E, RN 11E.
Estação da Rede Graviméfica Fundamenlal Brasileira (RGFB)
Número da estação 010376 - Nome da Estação: Bana Mansa ,,8,'

Altitude: 383,51 m Latitude : 22"32'39"5 - Lon gitude : 44 10, 25"W
Provincia do estado do Rio de Janeiro (Estabelecido pelo Observatório Nacional em abril de 1g76)

Dimensões do corpo granítico

Comprimento maior: 3ô km, Largura: B km, Area total: 101,3 km2
Etapas de fabalho:
'l.Coneçoes e cáfculos
dos valores das anomalias graviméficas
Eno aceitável na barometria = 2 - 3m
Eno de dado gravimefico aceitável = j,5 mgal
2 Cálculo das densidades - ft/étodo utilizado: Deslocamento de liquidos

- fórmula de densidade para
sólidos, neste caso ctlíndrica. Os valores de densidades foram obtidos na Departamento
de Fisica
Experimental da UFRRJ,
3 Confecção de mapas de isogálicas :Mapa Bouguer 2D elaborado no programa
SURFER for Wndows
e postenormente DATAMINE (INCO, Sudbury, CA),

7.2 Fqse de Loborqtório
7.2.1 . Anólises Petrogrdficas e microeslruturais
Foram confeccionadas Bg laminas delgadas de amostras dos diferentes Domínios,
a nivel regional, e

apenas na Suite lntrusiva Anozal. confeccionou-se 255 lâminas delgadas,
muitas destas orientadas. As
amostras foram marcadas com a sigla VR@ ou MAVR, seguidos do número
da amostra. A metodologia
desta fase consistiu nos seguintes procedimeìtos:
a) confecção de râminas dergadas normais e onentadas (2 ou 3 seções por amosfa);

b) Descrìção de lâminas delgadas para fins de ìdentificação de ôsfuiuras e minôrais primários

gran¡tos) e suas relações com a fábrica tectônica das encaixantes;

(em

c) Informatizaçião dos dados eslruturais para entendimento da trajetória das mìcroeslruturas de fluxo
magmático planares e lineares, dados gerais de campo e padroes de fraturas em granitos, e subsequente
tratamento estatísiico dos objetos deformados das encaixantes
d) coleta sistemática de amostras para estudos de laboratório (petrografa, geoquímica e microssonda
eletrônica);
Dados petrográficos
Valores dos tamanhos de grãos minerais das litologias empregadas neste trabalho:
5 - 7 mm -muito grossa

3-5mm-grossa
'l -3mm-media
0,1-3mm-fina
< 0,1 mm -muito fina

7

"2.2. Anólises Litogeoquím ieos

A fase de laboralóno, consistiu das segurntes atividades:
Preparaçäo e moagem das amostras de rocha da SIA e suas encaixantes (Domínio Quirino),
Geoquímica isotópica realizada no Laboratório de Geoquimìca lsotóprca da USP (dados não
utilizados nesla tese).

1.
2,
3,

Análises químicas de rochas para elementos maiores (LlL): Si, Al, Fe, lr/g, Ca, Na, K;
Z, y, Sr, Rb, Ba, Sc, Nb; elementos tenas

menores: Ti, P, Mn; Perda ao Fogo: H2O+, H2O-, 02 e Íaços:
raras (RËE) foram analisadas no Laboratório ÁCILÁBS, Canadá.

4,
5,
6.

Consulta bibliográfica temática (GEOREF);
l,4ontagem da litoteca do projeto;
lnformatização e análise dos dados nos programas (EXCELL 97. POWER

POIM e lr/lNpET

202)
Dados analíticos:
As análises litogeoquímicas foram efetuadas nos laboratórios: Actívatíon Laboratories, Ontário, Canadá
e Laboratório de Geologia da Ecote de Mines de Saint-Etienne, França.

Os dados foram obfdos pot Espectometna de Fluorescência de Raio -X, em espectrômeto Philips,
modelo PW'1404, e Espectometna de Emissão Atômica com plasma de Argonio induldo (lCP AES) (/nduced
Coupled Plasma), empregando-se especfômetro modelo JY38P| e JY32P. A precìsão dos resultados foi
obtda pela comparação e aferição com os padrões inlernacronais certificados, utilizados simultaneamente nas
determinações de cada conjunto de amostras.

Os limites de detecção dos diferentes elementos baços determinados por fluorescência de Raio-X,
foram: 1,5 ppm para Sr, Y, Z e Nb; 2 ppm para Ni, Cu, Zn, Ga, e Rb; 3 ppm para Hf, W, pb, Sn, Th, e U; 3,5
ppm para Ba; 5 ppm para cs; 7,5 ppm para La e B ppm para o elemento ce, os elementos marores,
expressos sob a forma de óxidos, os limites de detecção são,2%para sio2 e s% para Al2o3, Fe2o3 cao,
Na2o, K2o, Mgo, Ti02, Mno e H2o, A determinação de elementos maiores foi executada pelas duas

técnicas espectoméficas, Raio X
pelos métodos complementares

e lCP, permitindo a comparação enlre os resultados e/ou sua utilização
de análise, O método por ICP é mais sensivel e indicado para as
de Mgo, l\lno, cao e Ti02, pois suas concentrações são muilo pequenas em granitos mais

determinações
evoluidos, como é o caso do MGG e MGF da Suite lntrusiva Arrozal,

7,3. Fqse de GqÞinete

toÕ

A Fase de Gabinete compreendeu a produção gráfca dos trabalhos realizados em sua forma final
(cartogramas, tabelas, gráfrcos, figuras, fotografas, etc.) e a redação da presente tese. As figuras, diagramas e
mapas foram todas confeccionadas pelo autor,

-

Foram consultados e pesquisados, uma grande gama de artigos, cujas referôncias via GEOREF
lnternet, afavés das key words: granitos em zonas de cisalhamento, fanspressão e transtração, zonas de
cisalhamento, fuxo magmático e deformacional, compreendidos no periodo de 1989 a 1999.

7.3.'l . Sensoriqmento Remoto
Os estudos de análise e ¡nterpretação das imagens LANDSAT- IM5 compreenderam os seguintes
pass0s:

'1

2

Coneção geometrica da imagem datada de 23 de junho de 1993;
Aplicação de filtos na banda 3 para realçar as estruturas da imagem;
Digitaliæção em tela de estruturas lineares;

3.
4.

Sobreposìção dos temas sobre a imagem e posterior impressã0,
Os programas ENVI e PCI foram utilizados para análise da imagem de satelite e geoÍeferenc¡amento da
região estudada, O ft/axCad para a confecção dos mapas geológico e eshuturars. A base plano altimefica
digitalizada foi cedida pela equipe do Laboratórìo de Geoprocessamento da UERJ.

