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A deformação dúctil tem como conseqüência uma anisotropia das propriedades físicas das

rochas ¿ssociada ao desenvolvimento de uma olientação cristalográfica dos minerais- No presente

trâbâlho, os mecanismos de deformação nas rochas de alto grau de metamorfismo e as relâções entre o

fluxo e a anisotlopiâ das propriedades físicas são estudados a partil da análise das microestrutulas e da

medida das orient¿tções preferenciais de rede (OPR) dos principais minerais que constituem eclogitos e

granulitos. As OPR dos minerâis são obtidas através da análise das fìguras de difração dos eléhons

retrocspllhados (tócnicu EBSD).

Os eclogitos provêm dos Alpes, da Noruega, do Mali e da fiixa Sulu-Dabishan, na China.

As microestruturas são malcadas pela deformação dúctil da onfacita. Apesar da diversidacle dos locais

de amostragem, as OPR da onfacita das diferentes amostras âpresentam características sirnilares c
relações simples com os eixos da deformação finit¿ X, Y e Z : os eixos cristalogrzificos [010] teldem a

concentlÂr-se paralelamen[e à Z e os eixos [001], paralelamente à lineação (X). A utilização de um

modelo numérico de deformação viscoplástica evidenciou o papel dos planos de deslizamentos
equivalentes ( I l0) no desenvolvimento das OPR das onfacitas. Além disso, as variações das OPR das

onf¿ìcit¿r cstão ligadas a variaçõcs do regime de deformação em condições de alta pressão.

A medìda das OPR das onfacitas e das granadas permitiram determinar as propriedades

sísmicas dos eclogitos. Apesar das microestruturas evidenciarcm uma intensâ deformação, os eclogitos
caracterizam-se por uma baixa anisotropia sísmica (AVp et AVs < 37o). O cálculo dos coeficientes de

reflexão mostra que os corpos eclogíticos na crostâ constituem refletores sísmicos muito foltcs,
enquanto que uma intedace eclogito-peridorito permaneceria invisível pela técnica de sísmica de reflexão.

Os granulitos foram coletados em uma ampla zona milonítica que aflora na faixa
neoproterozóica Ribeira, ao longo de grandes cisalhamentos de escala litosférica, no SE do Brasil. As
microestruturas e as OPR do quartzo, dos feldspatos, dos piroxênios e dos óxidos de Fe-Ti sugerem

mecanismos de deformação ¿rtivos a alta temperatura (deslizamento intra-cristalino e difusão) e de

processos sin- e pós- cinemáticos. O quartzo ó afetado por uma intensa recristalisação estática
"anneolíng" que se traduz pot um crescimento exagerado de seus grãos e pela formação de " ribbons"
pol ic ristalin os. O estudo das microestru[uras sugere que a OPR de quârtzo formada dur¿ìntc a
dcformação é profundâmente modificada, e portanto que a assinatura sin-tectônica da OPR do quartzo

é em grande parte suprimida. O plagioclásio, o ortopiroxônio e os óxidos cla solnção sólida "ilménita-
hematit¿r" são menos sensíveis que o quartzo ao efeito do "annealing". Em particular, as OpR desses

óxidos de Fe-Ti permitem uma melhor análise estrutural e cinemática dos granulitos, assim como uma

melhor interpretação das medidas de anisotropia de susceptibilidade magnética.

O cálculo das propriedades sísmicas dos granulitos estudados permitiu avaliar o papel da

milonitização na refletividade de uma zona de cisalhamento progradante na base da crosta, flssim
como a contribuição de uma lal zona de cisalhamento à defasagem das ondas S. As interfâces cÌìhe as

rochas miloníticas e seus equivâlentes não-deformados não constituem refletores sísmicos cle

qualidade, e a contribuição dos milonitos granulíticos à defasagem clas ondas S, em domÍnio ¿e

transcorrência litosférica, permanece baixa em compâração com a defasagem que poderia ser gerada

pelo manto superior.
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La dóformation ductíle a pour conséquence une anisotropie des propriétós physiques des

roches associée au développement d'une oricntation cristallographique dcs minéraux. Dans ce travail,
les mócanismes dc déformation dans des roches de haut degré de métamorphisme et les relations entre

le fluage et l'anisotropie des propriétés physiques sont éhldiés :ì partir de l'analyse des microsttuctuÌes
et de la mesure des orientâtions préférentiellcs de réseau (OPR) des ptincipaux minélaux constituânt

des éclogites et des granulites. Les OPIì des minéraux sont obtenues par an:rlyse des figures de

diffraction des électrons ¡étro dif'tusés (technique EBSD).

Les éclogites proviennent des Alpes, de Norvège, du Mali et de la chaîne Sulu-Dabishan en

Chine. Les microstrtlctures sont malquées pâr la déformâtion ductile de I'omphacite. Malgré la

diversité des sites d'échantillonnage, les OPR d'omphacite des clifférents échantillons montrent cles

caractéristiques similaires et des relations simples avec les axes de la déformation finie X, Y etZ : les
âxes cris tallographiques [010] tendcnt à se concentrer pârallèlement à Z et les axes [001],
parallèlement à la linéation (X). L'utilisation d'un modèle numérique de défo¡mation viscoplastique â
mis en évidence le rôle des plans de glissement équivalents { 110) dans le développement des OpR dcs

omphacites- De plus, les variations de I'OPR d'omphacite sont reliées à des variations {u régime {e
déf'ormation sous des conditions de haute pression.

La mesure des OPR d'omphacite et de gÌenat a permis de déte¡miner les propriétés sisrniques

des éclogites. Bien que les microstructures témoignent d'une forte déformation, les éclogites sont
caractérisées par une laible anisottopie sismique (AVp et AVs < 37o), Le calcul des coefficients de

réflexion montle que les corps écologitiques dans la croûte constituent des réflecteu¡s sismiques très

marqrés, alors qu'une interface éclogite-péridotite resterait invisible en sismique réflexion.
Les granulites ont étó prélevées dans une large zone mylonitiq[e alfleurant d¿ns la chaîne

néoprotérozoîque Ribeira, le long de grands cisaillements d'échelle lithosphérique, au SE du Brésil.
Les microstructures et les OPR du quârtz, des feldspaths, des pytoxèncs et des oxydes de Fe-Ti
relèvent de mécanismes de déformation actifs à haute température (glissement in tl a-cri stallin et

diffitsion) et de processus syn- et post-cinématiques. Le quartz est affecté par un intense recuit post-

cinématitlue qui se lradLrit pat une croissance exagérée de ses grains et Ia formation de larges rubans

poly cri stallins. L'étude des microstructures suggè¡e que I'OPR de quartz formée pendant la

déforrnation est profondóment modifiée, et donc que la signature syn-tectonique de l'opR du quartz

est en grande partie efrâcéc, Le plagioclase, l'orthopyloxène et les oxydes de la solution solicle

"ilménite-hérnatite" sont moins sensibles que le quartz à I'effet du recuit post-cinématique. En
particulier, les OPR de ces oxydes de Fe-Ti permettent une meilleure ¿ìnalyse structì.lrale et

cinématique des granulites, ainsi qu'une meilleure interprótation des mesures cl'anisotropie de

susceptibilité magnétique.

Le calcul des propriétés sismiques des granulites ótudiées a permis d'évaluer le rôle de la
mylonitisation sur la réflectivité d'une zone de cisaillement prograde en base cle croûte, ainsi q¡e la

contribution d'une telle zone de cisaillement au déphasage des ondes S. Les interfàces entre les roches

mylonitiques et leurs équivalents non-défolmés ne constituent pâs de forts téflecteurs sismiques, et la

contribution des mylonitcs granulitiques au dóphasage des ondes s, dans un décrochement

lirhosphériqLre, reste très faiblc cn comparaison du déphase qui pourrait être généré pâr le manteau

snpórierrr.
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Ductile deformâtion of rocks produces anisotropic properties associated to the development of
crystallographic orientation of rock forming minerals. In thìs work, deformation mechanisms in high
grade met¿morphic rocks and the lelationships between fluage and anisotropy ol physical properties

are studied from the anâlysis of mi cl os trlrctu res and fiom measurements of lattice preferred

orientations (LPO) of principal rock-forming mincrals of eclogites and granulites. The LPO of
minerals are determinecl using the electron backscattered diff¡action lechnique (liBSD).

Eclogites come from the Alps, Norway, Mali and rhe Sulu-Dabishan belt in China.
Microstructures reco¡d the ductile deformation of omphacite. In spite of the sampling site diversity,
the omphacite LPO display similâr main charactelistics and simple relationships with the X, Y and Z
axes of the flinite strain: the crystallographic axes [010] tend to concentrate parallel to Z and the [001]
axes tend to concentrate parallel to ihe lineation (X). The llse of a nLrme¡icâl model of viscoplastic
deformation highlights the role of equivalent glide planes {ll0} in the development of omphacite

LPO. In addition, variations of omphacite LPO are related to variations in defb¡mation regime under

high-pressure conditions.

Measure¡nents of omphacite and garnet LPO allowed the calculation of the seismic properties

of eclogites. Although the microstrüctr.rres give evidence of strong deformation, eclogites are

châracter ized by a week seismic anisotropy (AVp et AY s < 3%). Calculation of reflection coefficients
indicates that eclogite bodies embedded in the crustâl rocks generate very bright seismic reflectors
where¿s an éclogite-péridotite inte¡fice shonld remains invisible to vertical seismic ¡eflection
teclrniques.

Granulites have been sampled in a wide mylonitic zoDe outcropping in the neoproterozoic
Ribeira belt, along transcurrent faults of lithospheric scale, southeastern Brâzil. Microstructrues and

LPO of quartz, feldspals, pyroxenes and Fe-Ti oxides âre correlated with high-temperature
deformation mechanisms (intra-crystalline glide and diffusion), and syn- and post-kinematics

procrsses. Quartz is affected by annealing, which procluces exaggerate grain growth and the
development of polycrystalline ribbons. Microstructure analysis suggests that the initial qualtz LPO,
developed during the deformation, is profoundly altered and lherefore, that the syn-tectonic featules of
the quartz LPO are significantly erased. Plagioclase, orthopyroxene and oxide of the "ilménite-
hématite" solid solution ate less sensitive to annealing. In particular, these Ti-F'e oxide LPO allow a

better structural and kinematic analysis of granulites, and a better intcrpretation of anisotropy of
magnetic strsceptibility measurements.

Calculation of seismic properties of sludied granulites allows one to evaluâte the rolc of the

mylonitisation on the reflectivity of progrâde shear zones within the deep crust, and the contribution of
these sheat zones to the S-wave splilting. Interfaces belwcen mylonitic rocks and thei¡ trn-cleformecl

equivalents generate only very weak seismic ¡eflections, and the S-wave splitting prodüced by the
granulitic mylonites remain very lveak in comparison of splitting that may be generated by re upper
m¿ìntle.
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Introd.ução geral

Reconstruir a evolução dos grandes eventos tectônicos como as orogêneses por

exemplo, necessita compreender os mecanismos da deformação das rochas e conhecer a

estruturâ da c¡osta profunda. O estudo das microestruturas associado com a deformação das

rochas começou no fim do século XIX. Entre os trabalhos precursores, destaca-se os de

Mügge (1883, 1898) sobre a geminação mecânica da calcita e as relações entre a estrutìira

cristalográfica e a deformação para os diferentes minerais. No século passado, o

desenvolvimento dos trabalhos experimentais acerca da deformação em monocristais e/on

agregados monofásicos permitiu entender melhor os mecanismos de defbrmação ativos nos

minerais. Com os experimentos em laboratório e os avanços realizados nas ciências dos

materiais (a metalurgia principalmente), tornou-se possível decifrar a mensagem contida na

microestrututa das rochas.

O conhecimento dâ estrutura intema da litosfera progrediu consideravelmente com o

desenvolvimento da sismologia, As técnicas de sísmica de reflexão e refração permitem a

obtenção de imagens cada vez mais precisas da est{utura da crosta. Os métoclos de estudo

sobre a anisotropia sísmica fotnecem informações valiosas da estrutura tectônica e assim

sobre os processos de deformação na litosfet'a (Silver e Chan, 1988; Savage et al., 1989;

Vauchez e Nicolas, 1991; Bamrol et al., 1997). Outras técnicas geofísicas como, por exemplo,

os estudos de anisotfopia magnética, estão sendo cada vez mais empregadas como

complemento dos estudos sismológicos (p. ex., Borrad alle, 1999). A interprctação dos

resultados obtidos por estas técnicas apóia-se sobre o conhecimento das propriedacles físicas

das rochas, de seu relacionamento com a deformação e de sua variação com a profunclidade.

Os problemas abordados neste trabalho referem-se à deformação e às propriedades

físicas anisotrópicas dos eclogitos (rochas metamórficas de alta e ultra-alta temperatura) e dos

granulitos (rochas metamór-ficas de alta tempe¡aturâ). Alguns pontos fundamentais serviram

de base para as nossrs investigações :
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Quais são os minerais susceptíveis de fornecer informações sobre a defo¡mação ocorrida

nos eclogitos e granulitos (forma do elipsóide de deformação, existôncia cle um

componente de cisalhamento. . . ) ?

Quais são os mecanismos intracristalinos ativados nos principais mine¡ais durante e após a

deformação ?

Quais são as modificações das propriedades físicas (em particular as propriedades da

anisotropia sísmica) oriundas da deformação dos corpos eclogíticos e granulíticos ?

Quais são as características apresentadas pelas reflexões sísmicas devidas a presença

destas ¡ochas na crosta e qual é o papel da anisotropia sobre esta refletividade sísmìca ?

Os problemas acima mencionados foram abordados através de uma análise das

microestruturas (forma dos grãos, arranjo dos grãos entre eles, sub-estruturas. . . ) e da medida

das orientações preferenciais da rede cristalina (OPR) dos minerais. Este enfoque é

particularmente interessante para as rochas de alto grau cuja deformação é geralmente

associada com os grandes eventos tectônicos que afetam a crosta em profundidade. A

deformação das rochas gera uma orientação preferencial da rede cristalina (OpR) clos

minerais susceptíveis de trazer informações sobre os mecanismos intracristalinos ativos

durante esta deformação (Nicolas e Poirier, 1976; Wenk e Chrisrie, 1991) assim como o

regime deformacional (coaxialidade ou não-coaxialidade da deformação, senticlo do

cisalhamento... ). Além disso, a determinação das orientações preferenciais cristalográficas

completas, isto é, de todos os eixos cristalográficos, permite o cálculo das propriedades físicas

das rochas sob diferentes condições de pressão e temperatura (Mainprice e Nicolas, 1989;

Siegesmund et al., l99l).

Os trabalhos acerca das microestruturas e dos mecanismos de deformação dos

eclogitos e dos granulitos são escassos em comparação com os estudos realizados em rochas

monominerálicas como os quartzitos, e rochas poliminerálicas de fácies intermediário (fácies

xisto verde ou anfibolito). Nas ¡ochas de alto grau, a aquisição e a interpretação dos dados é

difícil e t¡abalhosa. A medida da OPR das principais fases minerais dos eclogitos, através da

técnica clássica da platina universal, é muito restrita. A granada é opticamente isotrópica e

para o clinopiroxênio de alta pressão (onfacita) de simetria monoclínica é necessário medir

uma clivagem a fim de determinar a orientação dos outros eixos; no entanto as clivagens nem

sempre são observadas ou estão presentes. A leitura e a interpretação das microestruturas
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muitas vezes tomam-se complexas devido a um retrometamorfismo acentuado que pode afetar

âs amostras. Nos granulitos, o plagioclásio muitas vezes é o constituinte principal dessas

rochas. Devido a sua simetria muito baixa (triclínica), a OPR deste mineral é muito difícil de

ser medida através da platina universal. A textuta granoblástica típica dos granulitos complica

a interpretação das microes t¡uturas; elas foram muitas vezes interpretaclas como "não-

deformadas", ou como ¡esultando de uma intensa recristalização.

As orientações dos cristais que compõem os eclogitos e os granulitos, foram medidas

empregando-se uma nova técnica que analisa as figuras de difração dos elétrons

retroespalhados gerados em um microscópio eletrônico de varedura (Electron BackScattered

Diffraction technique). Esta técnica e os mecanismos de deformação intracristalinos que

geram as orientações preferenciais dos cristais são descritos no primeiro capítulo deste

trabalho. Dois out¡os métodos, que também permitem a determinação das propriedades

anisotrópicas das rochas são lembrados. O primeiro tem como base o cálculo das propriedades

sísmicas e o segundo, a medida das propriedades de susceptibilidade magnética.

As relações entre microest¡uturas, mecanismos de deformação e propriedades flsicas

anisotrópicas dos eclogitos são apresentadas através de duas publicações. A primeira,

publicada na revista "Tectonophysics " (Capítulo 2 da tese - anexo I) trata do problema da

assinatura sísmica de corpos eclogíticos incorporados na crosta teffestre. A presença de

eclogitos nos domínios orogênicos é geralmente associada com a ascensão rápida de uma

porção de crosta previamente arrastada em grande profundidade pela subdução. Quais são as

reflexões sísmicas associadas com a presença de corpos eclogíticos na litosfera continental ?

Qual é o papel da anisotropia sísmica sobre a refletividade das dif'e¡entes interfaces

litológicas : eclogito - outras rochas da crosta, eclogito - rochas do manto ? Para tenta¡

responder a estas primeiras perguntas, as propriedades sísmicas de amostras eclogíticas foram

calct¡ladas a partir da orientação preferencial da rede das fases minerais principais (onfacita e

granada). A caracterização das OPR da onfacita e da granada foi ¡ealizada em eclogitos

oriundos de domínios orogênicos de idade e evolução geodinâmica diferentes: os Alpes, a

faixa caledoniana na Noruega, o cinturão de idade panafricana no Mali e a faixa Sulu,

Dabishan na China.

A segunda publicação, na revista "Joumal of Structural Geology " (Capítulo 3 da

tese - anexo II) trata das relações entre a deformação plástica e o desenvolvimento clas OPR
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dos clinopiroxênios. Nos eclogitos, a interpretação das OPR da onfacita pode auxiliar na

compreensão dos ptocessos tectônicos ativos sob condições de alta pressão. Porém, para os

clinopiroxênios, as relações entre os mecanismos da deformação plástica e o desenvolvimento

das OPR eram ainda mal entendidas. De fato, para o clinopiroxênio, as interpretações das

OPR e das observações realizadas ao microscópio elet¡ônico de transmissão par-a a

identificação de defeitos cristalinos em termos de mecanismos de deformação eram

aparentemente divergentes (ver Godard e Van Roermund, 1995 para discussão). Este

problema foi abordado com a realização de simulações numéricas sobre o desenvolvimento

das OPR da onfacita em resposta a uma defbrmação plástica acomodada por um deslizamento

intracristalino ("dislocation glide").

O estudo dos granulitos focalizou-se sobre uma zona milonítica ampla, que aflora na

faixa Ribeira neoproterozoíca no sudeste do B¡asil. A formação destâs rochas intensamente

deformadas é associada com a ativação de zonas de cisalhamento que afloram ao longo c.la

faixa sobre várias centenas de quilômetros. Estas zonâs de cisalhamento de escala litosférica

tomam possível o estudo dos processos de deformação associados com a milonitização sob

fácies granulítico. Além dlsso, elas permitem estudar as propriedades sísmicas associadas

com tâis estruturas na crosta continental profunda.

No capítulo 4 são apresentadas as microestrutl¡ras e as OPR de ¡ochas deformadas

sob condições de alta temperatura, coletadas ao longo de um perfil transversal a uma rede de

zonas de cisalhamento de grande escala (zonas de cisalhamento de Além Paraíba-Pádua;

Egydio-Silva et al.,2O02). O estudo das relações entre as microestruturas e as OPR dos

constituintes mineralógicos principais dos granulitos permitiu a discussão dos processos sin- e

pós- tectônicos em milonitos de alta temperatura.

Na busca por minerais portadores de informações sobre a deformação sofrida pela

rocha, nossa atenção focalizou-se sobre os óxidos de Fe-Ti. Estes minerais sào

freqüentemente descritos nos grÂnulitos, mas o número de trabalhos acerca das

microestruturas e dos mecanismos de deformação em óxidos de Fe-Ti é relativamente restrito

(p. ex., Agar e Lloyd, 1997; Lagoeiro, l998a,b). Além disso, estes minerais são uma das

principais fontes da anisotropia de susceptibilidade magnótica (ASM) das rochas. A medida

desta anisotropia magnética é particularmente interessante para os granulitos cujas estruturas

tectônicas (foliação e lineação) são, muitas vezes, dificilmente observáveis (p. ex., ÉIalls e
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Hanes, 1999; Raposo e Egydio-Silva, 2001). Para investigar as relações entre a deformação e

a anisotropia magnética, foram cornparadas as OPR dos prinoipais óxidos de Fe-Ti e das fases

silicatadas, a trama magnética (ASM) e os eixos da deformação finita, de cinco milonitos

granulíticos. Os resultados são apresentados através de uma pubticação na revista " Earth c¿nd

Planetary Science Letters " (Capítulo 5 da tese - anexo III).

Finalmente, o Capítulo 6 tem como objetivo aborda¡ dois problemas

complementares : i) o papel da milonitização sobre a refletividade das zonas de cisalhamento

na base da crosta, e ii) a contribuição da crosta na defasagem das ondas de cisalhamento nos

domínios de transconências litosféricas. Para isso, foram calculadas as propriedades sísmicas

de quatro milonitos e de um gnaisse enderbítico, coletados ao longo do perfil transversal às

zonas de cisalhamento de Além Paraíba-Pádua.
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Capítulo 1.

Da deformação às propriedades físicas anisotrópicas

da deformøção às propriedødes.frsicøs anisotrópicas

L.1. Abordagem experimental da deformação plástica

Um cristal ou um agregado de cristais submetido a um esforço oxterxo ¡esponde a esta

solicitação movendo-se ou deformando-se. Uma experiência clássica consiste em submetet

uma amostra sob a ação de esforços, em determinadas condições de pressão e de temperatura,

visando estudar a resposta do material a tal solicitação. Por exemplo, durante nma

compressão, a amostra terá um comportamento reológico caracteústico ilustrado pela Fig.

I.1a.

Fig. 1.1. (a) Deformação de uma rochâ em função do esforço Õ. O traço grosso indica o domínio
€¡ástico; (b) Deformação plástica (traço grosso) cm função do esforço (segundo Nicolas, 1gg4).

No início da experiência, a resposta do material corresponde a uma linha reta. A

amostra deforma-se elasticamente e o esforço necessário aumenta linearmente com a

deformação (ou com o tcmpo). A deformação elástica ó reversível e exprime-se pela relação

o -Y€ na qual o é o esforço e Y é o módulo de Young. euando o esforço atinge o limite

elástico (o"), a deformação deixa de se¡ reversível, ela torna-se plástica e continua no tempo.

A Fig. l.lb mostra uma curva de deformação plástica com uma inclinação positiva, após o

limite elástico. A partir desse ponto, para aumentar a deformação, é necessário maiores

esforços. Este fenômeno chama-se endurecimento associado à deformação (,,strain

hardening").'Irata,se de um processo muito conhecido na metalurgia, onde, clesde

(a) (b)
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antigamente, malha-se o metal visando o seu endu¡ecimento, tornando-o assim mais

resistente.

Uma manei¡a simples para descrever o comportamento de um material deformado é

através da expressão que relaciona a taxâ de deformação (é) em função do esforço aplicado.

Esta taxa ou velocidade de deformação que corresponde à derivada da deformação em função

do tempo, pode ser expressa pela equação genérica : é = cr cl para T, P = cte; o¿ sendo uma

constante própria do material e n o expoente do esforço, o qual traduz a sensibilidade da

velocidade de deformação ao esforço. Por exemplo, um valor de n igual a 1 caracteriza um

fluxo newtoniano. Quando È é constante com o, T, P = cte, fala-se de fluxo estacionário.

1.2. Mecanismos da deformação plástica

A resposta macroscópìca à deformação é de movimentos na escala mioroscópica tais

como:

- o movimento das discordâncias (em inglês: " tlislocations")

- o transpofte de matéria por difusão assistida ou não por fluídos

Neste capítulo são apresentados sumariamente os mecanismos associados a esses dois

processos deformacionais, com ênfase nos mecanismos intracristalinos que são os principais

responsáveis pelas modificações da microestrutura das rochas da crosta média, inferio¡ e do

manto. Os mecanismos de baixa temperatura como o fluxo cataclástico não são abordados.

Entretanto, uma descrição dos diferentes mecanismos da deformação plástica pode ser

encontrado nas obras de síntese de Hobbs et al., 19'/6; Nicolas et Poirier, 1976; Nicolas, 1984;

Poirier 1985 que serviram de orientação para a redação desta seção.

1.2.1. As discordâncias

As propriedades plásticas dos sólidos cristalinos são determinadas essencialmente

pelos defeitos que apresenta o c¡istal em relação a sua estrutura ideal. Tais dei'eitos podem ser

pontuais, lineares ou planares. sob o efeito de um esforço aplicado, os defeitos lineares,

chamados discordâncias, provocarão uma deformação permanente do cristal. Esta deformação

ocor¡e através do cisalhamento da rede ao longo de planos cristalográficos favoráveis, em
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uma determinada direção cristalográfica. Quando a disco¡dância houver atravessado todo o

cristal, ele terá sido submetido à defbrmação plástica mínima de uma distância inter-atômica

em um plano inteiro de deslizamento. Esta distância é denominada vetof de Burgers. A

deformação plástica mínima pode-se efetuar de duas maneiras: a primeira traduz-se por um

movimento das discordâncias paralelamente ao cisalhamento indtrzido no cristal, e a segnnda

traduz-se por um movimento perpendicular à direção de cisalhamento do oristal. A estes dois

deslizamentos elementares são associados dois tipos de discordância: a discordância em

cunha ("edge dislocation" ) e a discordância helicoidal ("screw dislocation" ). A linha que

define o limite entre porções do cristal com ou sem deslizamento é chamada de linha de

discordância ( " dislocation line" ), (Fig. I.2a).

Os defeitos lineares podem formar laços de discordância fechados ("dislocation

loops" ) consti|uídos de disco¡dâncias em cunha e helicoidais de sinais opostos (Fig. l.2b). O

movimento deste laço de discordância fechado gera um cisalhamento definido pelo plano

deste laço e uma direção de cisalhamento paralela à discordância helicoidal.

(a)

dc d¡scordÂnch
hdlco¡drl

llnho

Fig. 1.2' (a) O vetor de Burgers b das discordânciâs em cunha e helicoidal; (b) Semi-laço de discor¿ância
em um cristal esquematizado através de seus planos reticulares (verticais). A propagação é indicatla pelas
pequenas setås. b é o vetor de Burgers (segundo Hobbs eî ã1., 1976).

A deformação pode ser acomodada por um jogo de vários sistemas de deslizamento

(plano, direção). Os sistemas preferencialmente ativ¿rdos são os que consomem menos

energia, para determinadas condições de pressão e temperatura. Assim, os sistemas de

deslizamento favorecidos são aqueles cujos planos de deslizamento são paralelos a um plano

reticular denso ou aqueles que não rompem ligações fortes ou ainda aqueles cujas direções

apresentam o vetor de Burgers mais curto. Além do deslizamento, as discordâncias podem

mover-se por "saltos" de discordâncias ("dislocation climb"). Estes saltos permitem que uma

(b)

llnhs
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+
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discordância em cunha desloque-se em um plano normal ao seu plano de deslizamento, por

acréscimo ou perda de matéria no limite do semi-plano suplement¿u (troca átomo-lacuna). os
saltos de discordâncias colocam em jogo a difusão, que é um mecanismo ¿tivac.lo

termicamente. Através de deslizamento e subida associados, as discordâncias tendem a se

organizar em paredes de discordância (igualmente chamadas paredes de poligonização) e irão

delimitar zonas do cristal chamadas de subgrãos. A multiplicidade de tais paredes no cristal

defo¡mado vai provocar rotações da rede cristalina, produzindo às extinções ondulantes

observáveis ao microscópio óptico. o mecanismo de deslizamento de discordância com os

saìtos é conhecido como fluxo de discordâncias (ou fluxo wertman, em inglês: "dislocation

creep").

da deformøção às propríedades físicøs ønisotrópicas

Fig. 1.3. Saltos de discordâ¡tcias ern cunh¿ sol¡ o efeito de uma força F (segundo Nicoløs e Poirier, 1976).

1.2.2. A recuperação e a recristalização dinâmica : os mecanismos

auxiliares do deslizamento

Com a deformação, a densidade das discordâncias tende a aumentar, e uma grande

proporção de discordâncias se encontrará bloqueada por obstáculos, por exemplo, as

heterogeneidades contidas no cristal. O aumento da densid¿de de discordâncias causará o

endurecimento e um aumento da energia interna do cristal. Mecanismos como a recuperação e

a recdstalização permitirão diminuir a energia interna do cristal. Estes dois mecanismos são

considerados como antagônicos : a baixa de energia interna provocada por um destes dois

mecanismos faz com que o segundo seja dificilmente passível de ser ativado.

Contrariamente à ¡ecristalização, a recuperação não coloca em jogo o movimento dos

limites de grão (urai et al., 1986). Este processo mobiliza o salto das discordâncias que vão se

dispor em configuração de baixa energia formando as paredes de discordância.

\1\Ï// \1\ï/¿
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A evolução da recristalização está associada a dif'erentes tipos de energia motriz, que

são: a energia de dcformaçãro elástica devida à presença de defeitos no c¡ìstal, a energia de

superfície do cristal e a energia-livrc química. A recristalização que se produz ao mesmo

tempo que a deformação chama-se recristalização dinâmica (ou sintectônica). A

recristalização dinâmica, que conduz a uma diminuição da energia de deformação elástica,

procede segundo dois grandes mecanismos:

- a recristalização através da rotação dos subgrãos (ou recristalização in situ). A deformação

é acompanhada pela multiplicação das paredes de discordâncias, que provoca uma rotação

da rede. A partir de uma certa densidade de discordâncias acumulada na parede, os

subgrãos se individualizarão por rotação progressiva (até 10-15') e formarão grãos

recristalizados (neoblastos) adjacentes ao cristal de origem (porfiroclasto).

- a recristalizaçáo pot nucleação e migração dos limites de grão. Sob o efeito da

deformação, germes cristalinos (nuclei) de baixa energia formam-se no seio dos

porfiroclastos e desenvolvem-se por migração dos limites. Este mecanismo de nucleação

ainda é muito discutido, pois poucas microestruturas colocam em evidência a formação

dos nuclei. Em compensação, mic¡oestruturas associadas a mecanismos de germinação

nos limites dos grãos ("hulging") são frequentemente observâdas. As microestruturas

associadas a estes mecanismos são caractedzadas por coroas de neoblastos em to¡no dos

porfiroclastos. Com o aumento da temperatura, a migração ó favorecida e o tamanho dos

neoblastos aumenta (Nicolas, 1984).

1.2.3, A migração dos limites de grão e o crescimento dos grãos

dø deþrmação às propriedades fisicas ønisotrópicøs n

A alta temperatura, a difusão é favorecida e os pequenos grãos, assim como os grandes

grãos, podem aumentar, Os motores do crescimento são o contraste de energia interna e de

energia da superfície. Esta última é inversamente proporcional ao diâmet¡o dos grãos. Com o

aumento, a curvatura do limite dirninui, o limite de grão toma uma forma poligonal e sua

energia diminui. Durante a deformação, este mecanismo, que permite a redução da energia do

grio, faz conconência aos outros processos, como a recristalização pela rotação dos subgrãos.

Em compensação, após a deformação, este mecanismo de migração dos limites de grão e de

ctescimento pode se exprimir plenamente, sobretudo â alta temperatura (p. ex., Bons e Urai,

1992). Quando a deformação da rocha cessa, os agregados cristalinos não atingiram

necess¿rriamente seu estado de mais baixa energia, mesmo se a restauração e a recristalização



Capítulo 1 da deformaçîio às propríed?!9s físicas ønisotrópicas tI

durante a deformação foram consideráveis. Os cristais ainda podem conter discordâncias

isoladas ou paredes de discordância. Se as condições térmicas são relativamente elevadas

quando a deformação cessa, ou se há água ao longo dos limites de grão, a migração dos

limites e o crescimento dos grãos continuarão até que o agregado atinja seu estado de energia

interna mínima. o crescimento dos grãos cuja energia intema é menor como os grande gràos

com poucos defèitos vai ser favorecido. Este processo de pós-deformação é chamado

recristalização estática. Em metalurgia, o te¡mo "annealing" indica o processo de restauração

e de recristalização estática provocada pelo aquecimento de um material precedentemento

deformado malhado. Este termo também é utilizado para a intelpretação das microsestruturas

nas Geociências (p. ex., Green, 1967).

1,.2.4. O fluxo por difusão e a superplasticidade

A uma temperatura muito elevada, mas abaixo da temperatura de fusão, a deformação

pode intervir at¡avés do transpofte de matéria por difusão entre as superfícies, sem que haja

intervenção de discordâncias. Há dois grandes tipos de fluxo por difusão: o fluxo Nabamo-

llening e o fluxo Coble, O primeiro opera por difìrsão orientacla dos átomos através cla recle

cristalina; o segundo opera por difusão orientada dos átomos ao longo clos limites de grão, sob

o efeito de um esforço.

A uma temperatura muito elevada, os agregados constituídos de grãos de tamanho

muito pequeno (< 10 U.m) poderiam se defbrmar por deslizamento ao longo dos limites, sem

que a estrutura do limite seja alterada (Poirier, 1985). o deslizamento ao nível dos limites

poderia ser associado a um mecanismo secundárjo que permitiria ¡eabsorver os obstáculos ao

deslizamento e minimizar os "vazios", assegurando a coesão entre os cristais. Segundo o

modelo de Ashby e venal (1973), o mecanismo secundário que acompanha o deslizamento

ao nível dos limites de grão é a difusão (Fig. 1.a). o deslizamento ao nível dos limites confluz

a um comportamonto assimilável à superpl asticidade, ou seja, um comportamento

caracterizado por um não-endurecimento durante a deformação. o material pode suportar

alongamentos consideráveis sem que apareça estricção que conduza à ruptura. Nas rochas, a

intervenção do deslizamento ao nível dos limites foi demonstrada para âmostras de calcário

experimentalmente deformadas (Schmid et al., 1977). Para milonitos de grãos finos
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naturalmente deformados, um possível comportamento superplástico foi evocado por

diferente autores (p. ex., Boulliel e Guegen, 1975; Vauchez, 1980).

da deforntøção às propríedades .físicas anisotrópicas

Fig. 1,4. Rearranjo dos grãos durânte um fluxo superplástico por associâção de
deslizamento ao nível dos li¡nites c difusão ern superfície (segundo Ashby e Verrdt, 197J)

1.3. Deformação plástica e desenvolvimento das orientações

preferenciais da rede

Uma das consequências da deformação inttacristalina é o desenvolvimento de uma

orientação pref'erencial da rede cústalográfica (OPR). Tenclo em vista que ela está diretamente

ligada aos processos microscópicos da deformação plástica, esta opR é uma fonte potencial

de informação sobre:

- os mecanismos intracristalinos, e particularmente a atividade dos sistemas de

deslizamento dominante em relação com as condições físicas (particularmente térmicas),

- o regime e a cinemática da deformação.

1.3.1. Deslizamento, geminação e desenvolvimento das OPR

I2

schmidt e Boas (1950) mostrâram que um dado sistema de deslizamento é ativaclo

quando o esforço cisalhante resultante (o,.) no plano de deslizamento, na direção <le

deslizamento atinge um valor cítico (o"). Este esforço cisalhante resultante crítrco ("critical

resolved shear sffess, ou cRSS") é uma característica intrínseca a cada sìstema cle

deslizamento. como mostra a Fig. 1.5, o esforço cisalhante resultante pode ser expresso a

partir das relações angulares entre o eixo de compressão, a normal do plano cle cisalhamento e

a drreção de cisalhamento.
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onde y é o ângulo entre a normal do plano de deslizamento e o eixo de compressào, e

À o ângulo entre o eixo de compressão e a direção de desllzamento.

A relação cos ì.lr . cos À é denominada fator de Schmidt (S). para um sistema de

deslizarnento potencial e para uma dada direção, o valor do fator de Schmidt, o qual é

estabelecido experimentalmente, é fortemente dependente das condições té¡micas cla

deformação. O sistema de deslizamento tendo o fator de Schmidt mais elevaclo é ativado. para

uma deformação coaxial, o fator de Schmidt máximo tem um valor de 0.5 (ìy = 45.).

rla deþrmação às propriedødes jísicas ønisotrópicas

o*=(F /An) cos ry . cos À = (F/Ao) S

Fig. 1.5. Esforço cisalhant€ resultânte (o^). n é a normal do p¡ano de deslizamento e D a ¿ireção de
deslizamento. F é o eixo de compressão de um monocristal em forma de cilindro (segundo Nicoløs e
Poirier, 1976).

Geralmente vários srstemas de deslizamento podem ser ativados nos minerais que

constituem as rochas. A ativação de mais de cinco sistemas de deslizamento indepenclentes é

necessária parâ que a deformação seja homogênea (von Mises, 1928). Tendo em vista sua

pouca simetria, a maioria dos minerais não possui cinco sistemas inclependentes,

particularmente durante uma deformação a baixa temperatu¡a. outros mecanismos como a

geminação vão auxiliar o deslizamento e aumentam o grau de liberdade do mineral (Nazó ct

al. (1987) para o ortopiroxênio).

13
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A OPR induzidâ por estes mecanismos intracristalinos pode apresent uma pequena

obliquidade em relação ao referencial estrutu¡al (lineação e foliação) definido pela orientação

preferencial de forma dos minerais. A lineação é definida pela direção de alongamento médio

dos grãos c a foliação pelo plano de achatamento médio dos grãos. Esta assimetlia entre a

OPR e os eixos tectônicos é frequentemente observada nos milonitos das zonas de

cisalhamento; ela é associada a uma não-coaxialidade do regime de deformação e como um

indicadordosentidodecisalhamento(Nicolas,7972eIal.;Bouchezetal., 1983). Nume¡osos

modelos do desenvolvimento das fábricas (p. ex., Etchecopar et vasseur, 1987) e trabalhos de

deformação experimental (p. ex., Bouchez et Duval, 1982) permitiram estabelecer um método

de análise cinemática para rochas afetadas por ì.rma deformação plástica homogênea. Este

método apóia-se no princípio da ativação de um sistema de deslizamento dominante nos

minerais das rochas deformadas e em duas legras baseadas (Nicolas, 1984) :

l) na convergência entre as orientações preferenciais do plano e da direção de deslizamento

dominante e o plano e a direção do fluxo plástico,

2) nas relações entre a orientação preferencial dos sistemas de deslizamento e as direções cJa

deformação finita que informam sobre o regime da deformação plástica.

No caso de uma defo¡mação coaxial, as direções de deslizamento e da defonnação finita

tornam-se paralelas enquanto que no caso de uma deformação não coaxial (cisalhamento

simples) uma obliquidade permanece. O sentido de rotação para passar de um referencial ao

outro permite determinar o sentido de cisalhamento (Fig. 1.6).

da deformação às propriedades.físicas anis otrópicas

1.3,2. Interpretação cinemática das OPR

14

Fig. 1.6. Änálise cinemática: (a) cisalhamento dextral; (b) cisalhamento sinestrâ1. LG: direção dc
deslizamento, X: a lineação (segundo Bouchcz et al., 1983).

Este método de análise cinemática fornece resultados confiáveis, particularmentc para

minerais deformados em condições para as quais um sìstema de cleslizamento é realmente

dominante, como a olivina ou o ortopiroxênio,

_-.-">- 
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A hipótese da ativação de um sistema de deslizamento dominante dutante a

deformação nern sempre é válida. As experiências de deformaçã<l experimental mostlam uma

dependência da atividade do deslizamento em relação às condições térmicas. A alta

tempetatura, o número de sistemas de deslizamento que contribuem para a deformação é

maior que em deformação mais baixa. A ativação simultânea de sistemas de deslizamento é

evidenciada por valores do fato¡ de Schmidt elevados e próximos. Estes diferentes sistemas

competirão então entre si, e a predominância de um sistema dependerá de vários parâmetros

(simetria cristalográfica, defeitos da rede gerados por uma deformação anterior, anisotropia

dos grãos, estado do esforço, ...). Além disso, a lite¡atu¡a fbmece exemplos de OpR que sào

incompatíveis com â ativação do sistema dominante estabelecido pelas análises de

microscopia eletrônica. Tal é o caso por exemplo das oPR de olivina dos lherzolitos do

maciço do "alpe Arami" (Möckel, 1969) ou, de modo mais geral, das OPR de clinopiroxênio.

Uma melhor compreensão do desenvolvimento destas OPR deveria levar em consideração a

atividade dos diferentes sistemas de des.lizamento que participam da deformação.

Os modelos mais recentes de simulação das OPR têm por princípio a integração do

conjunto dos sistemas de deslizamento ativados, bem como do maior número de parâmetros

que caracterizam a deformação (ver o texto de síntese de Wenk e Christie, 1991). Nestes

modelos de deformação de policristais, o comportamento macroscópico coresponde à méclia

volumétrica dos comportamentos microscópicos. O modelo auto-coerente viscoplástico

(VPSC) (Molinari et al., 1987) é um desses modelos recentes. Ele permite levar em

consideração a atividade dos diferentes sistemas de deslizamento de um cristal, bem como os

valores de resistência ao deslizamento (CRSS) e o expoente n dos esforços de cada sistema

deduzido das análises de deformação experimental. Além disso, este modelo leva em conta os

parâmetros cristalográficos (simetria, malha elementar) e das anisotropias macroscópicas c

microscópicas (Lebenson et Tomé, 1993). Este tipo de modelo é muito interessante para a

análise das OPR pois ele permite ¡elacionar a evolução das OPR, a atividade clos diferentes

sistemas de deslizamento ao longo da deformação e o regime da deformação. Um exemplo de

utilização do modelo vPSC para a simulação da deformação do clinopiroxênio é apresentado

no Capítulo 3 - anexo II.

Um outro processo importante a ser considerado pafa a interpretação das OPR é o da

recristalização. Na verdade, a OPR medida nas rochas naturais é susceptível de ser afetacla

pela recristalização sin- e/ou pós-tectônica. De uma maneira ger.al, os processos de

recristalização e seu efeito sobre a evolução das OPR ainda são mal conhecidos. Os

da deformação às propriedades físícas anßotrópicas 15
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mecanismos de recristalização dependem de um grande número de fatores, em particular, a

temperatura, a taxa de deforrnação, o conteúdo r1e água (ou a presença de uma segunda fase

mineral, Karato, 1988) que poderiam ter uma influência sobre o desenvolvimento das opR.

Porém, os processos de recristalização dinâmica não parecem modificar muito as opR
adquiridas durante a deformação dos grãos (lJrai et al., 19s6). o efeito clo "annealing" sobre a

evolução das OPR é mais difícil de avaliar que o efeito da recristalização dinâmica pois a

microestrutura da deformação é totalmente obliterada pelos mecanismos de migraçào nos

limites do s; este problema é abo¡dado para o quartzo na seção 4.2.1.4.

Enfim, a análise das microestruturâs pode ser dificultada por uma história tectônica

complexa, com fases de deformações que se sucedem (zonas poli-orogênicas, reativaçòes

tardias de falhas nas zonas miloníticas,.. . ) e que podem estar na origem de microestl.uturas

que se sucedem. Por exemplo, nas zonas miloníticas, microestruturas associadas à um evento

tardio, Seralmente retrometamórfico, são frequentemente descritas. Elas se sobrepõem à trama

anterior formada no deconer da fase de deformação principal da orogênese e podem impedir

ou perturbar o estudo. A interpretação das oPR deve permanecer associada ao estudo das

estruturas microscópicas e de escala regional.

dø deformação às propriedades fisicøs ønisotrópicas t6

1.j.3.1. Principais instrumentos e técnicas de medida das OpR: a platina

universal, os goniôrnetros e a microscopia eletrônica d.e varredura

A técnica mais antiga para a medida das oPR é a platina universal de 4 ou 5 eixos

acoplada a um microscópio óptico. A determinação das orientações cristalográficas é baseada

nas relações existentes entre os eixos ópticos e cristalográficos do mineral estudado. Esta

técnica de aplicação relativamente simples apresentâ entretanto grandes limitações:

- os minerais opticamente isotrópicos (simetria cúbica) como a granada ou a magnetita não

podem ser medidos

- para os minerais uniaxiais como o quartzo ou a ilmenita, somente o eixo-[0001] ou eixo-c

pode ser medido

1,3.3. A medida das OPR: a técnica EBSI)
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os minerais de baixa simetria cristalina necessitam da medida dos eixos ópticos (Ng, Nm,

Np) e de um plano suplemenlar. Para os minerais monoclínicos, por exemplo os

clinopiroxênios, um único eixo óptico coresponde a um eixo cr.istalográ1ìco e a medida

de uma clivagem é necessária para determinar as orientações dos outros eixos

cristalográficos por relações geométricas. Para os minerais triclínicos como o plagioclásio,

para os quais nenhum eixo óptico corresponde a um eixo cristalográfico, a determinaçào

das orientações cristalográfìcas passa por um procedimento relativamente complexo (ver

por exemplo, Ji et al., 1994; Egydio-Silva e Mainprice, 1999)

o tamanho dos grãos mensuráveis não pode ser muito pequeno e as medidas são

relativamente demoradas e fastidiosas.

da deformação às propriedødes jísicas anisotrópicas

As técnicas de goniometria com o goniômetro de textura por difração X (por exemplo

para o quartzo, Schmidt e Casey, 1986) ou o goniômetro de textura pela difração neutrônica

(por exemplo pâra o quartzo, Bouchez et al., L979) não são limitados como a platina universal

pelas propriedades ópticas dos minerais. Porém, elas não apresentam uma grande

flexibilidade de utilização e não permitem estudar grão por grão em amostras polifásicas.

Nos últimos anos, desenvolveu-se uma técnica de medida das orientações

cnstalográficas por análise de figuras de difração produzidas em um microscópio eletrônico

de varredura. Tal técnica, usualmente chamada técnica EBSD (Electron Backscattered

Diffraction technique), foi utilizada para medir as oPR apresentadas neste trabalho. outras

medidas foram igualmente feitas com a platina de 5 eixos a fim de compará-las com as

orientações medidas através do EBSD.

As figuras de difração são formadas por bandas br.ilhantes (tsig. l.7a), chamadas

"bandas de Kikuchi", numa referência a sua primeira descrição em um microscópio eletrônico

de transmissão (MET) por Kikuchi (1928). A partir dos anos 70, a associação de uma câmera

de vídeo ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) permitiu a captura e o tratamento das

figuras de difração em amostras que têm uma superfície relativamente grande (venables e

Harland, 1973). A chegada das câmeras de vídeo de alta sensibilidade e o desenvolvimento

dos instrumentos informáticos para auxiliar no tratamento da imagem permitiram o grande

desenvolvimento desta técnica, primeiro nas Ciências dos materiais e, já há alguns anos, nas

Geociôncias.

17
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O f'enômeno de diflação dos elétrons retroespalhados e a formação das bandas de

Kikuchi são observáveis tanto em microscopia eletrônica de transmissão quanto de varreclu¡a.

Quando um feixe eletrônico interage com um sólido cristalino, os elétrons são dispersados em

todas as direções. Para uma família de planos reticulares (hkl), elétrons serão clifratados sem

perda de energia cinética. Esta interação elástica que se encontra na origem clos elétrons

retroespalhados é regida pela lei de Bragg:

nÀ=2dnnsin0

1.3.3.2. Formação das fi.guras de diJiação

onde n = ordem da reflexão, d¡tr = distância reticula¡ (hkl), 0 = ângulo de Bragg e l. =

comprirnento de onda ligada à tensão de aceleração dos elétrons (Vo) por :

onde h = constante de Planck; ffio = lrrâssa do elétron; e = cargat do elétron;

c = velocidade da luz.

t8

Em três dimensões, as trajetórias dos elétrons que satisfazem as condições de Bragg

defìnern dois cones chamados cones de Kossel (Fig. 1.7b). Dacla a energia elevada dos

elétrons (e portanto seu curto comprimento de onda), os ângulos de tsragg são pequenos (-
0.5') e a intersecção dos dois cones com uma tela de fósforo faz aparecer um par cle linhas

paralelas: as ltnhas de Kikuohi. Tais linhas delimitam uma banda brilhante de largura 20 sobre

um fundoT de menos energia formado pelos elétrons espalhados de maneira inelástica e que

constituem o ruído. Então, cada banda b¡ilhante resulta da difração dos elétrons em uma

família de planos reticulares. Em decorrência da lei de Bragg, a largura das bandas brilhantes

é inversamente proporcional à distância inter-reticular. Além disso, os ângulos entre as bandas

de Kikuchi correspondem aos ângulos feitos pelas famílias de planos reticulares entre si, e r
intersecção entre as bandas representa uma direção cristalográfica. As fìguras c.le difração

composlas por bandas de Kikuchi contêm ¿ì informação cristalográfica completa do ponto

analisado.

a¿.f]nÍÊ
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(a)

da defornação às proprieclades .físicas anisotrópicas

(b)
leixe elctrônico

incidente .

amostl a
inclinada

Fig. 1.7. Figuras de difração através da técnica EBSD. (a) Figura de difração de
clinopiloxênio; (b) Formação tlas linhas de Kikuchi devido à difração dos clétrons sobre os
planos reticulares (segurulo Randle e Engler, 2000).

tela de fósforo
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1.3.3.3. Equipamento, condições de trabalho e preparação das amostras

O equipamento EBSD utilizado na Universidade de Montpellier II está ilustrado na

Fig. 1.8. Na câmara do rnicroscópio do MEV, os elétrons retroespalhados são gerados por um

feixe de elétrons focalizado na superfície de uma amostra com 70 graus de inclinação. Esta

amostra é constituída por uma lâmina delgada com um polimento particulamente cuidadoso.

Uma tela de fósforo colocada no interior da câmara a uns trinta milímetros da amostra recebe

os elétrons retroespalhados e emite uma imagem fotônica da figura de difração. No exterior da

câmara do MEV, uma câmafa de vídeo de alta resolução captura esta imagem fotônica que,

ó indexada para que se obtenha a totalidade de informações cristalográficas (software

Channel+, Smidt et Olesen, 1989).

As condições de trabalho são estabelecidas visando otimizar a qualidade das imagens

de difração; para a maioria das amostras, elas são equivalentes a:

- inclinação da amostra: 70o,

- distância de trabalho: (distância entre a base da peça polar e a amostra): 40 mm

- tensão de aceleração: 15 keV

- intensidade da corronte: 30 pA.

da deformação às propriedades físicas anisotrópicøs

Para uma boa indexação de tais imagens, é importante que as bandas de Kikuchi

apresentem um bom contraste. Este contraste é obtido com um feixe de elétrons muito

energético (15-20 kev). Utilizando-se um feixe incidente muito mais energético, a qualidade

do contraste deixa de ser assegurada. Isto decoue do fato dos elétrons mais energéticos

adquirirem um maior poder de penetração na amostra, aumentando o ruído devido às

interações inelásticas. A inclinação de 70' da âmostra permite limita¡ a profundidade de

interação dos elétrons na estrutura cristalina. As relações entre as variações dos diferentes

parâmetros que controlam as condições de tlabalho e a qualidade das figuras de difração sào

descritas em Randle e Engler (2000).

20
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Indexação

(b)

Imagem

Fig. 1.8. Equipamento EBSD utilizado em Montpellier. (a) Esquema do equipamento. Site web:
wrvw.dstu.univ-rnontp2.frÆECTONOPHY/EBSD/EBsD.rneasurenrents.html; (b) Foto do equipamento
Qulho 2002): (1) câmara eletrônica do MEV, (2) câmara de video, (3) sistema de regulagem das imagens
cristalográficas, (4) lnonitor do PC controlador do MEV, (5) rrronitor do PC que perrrrite acesso ao
progrema Clutnnel+, (6) monitor que permite a visualização das fïguras de difração que se forma¡n sobre a
tela de fósforo.
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Uma preparação extremamente cuidadosa das amostras é fundamental para a obtenção

de boas figuras de difração. Irregularidades na superfície analisada provocarão um desvio do

feixe eletrônico, podendo ocasiona¡ uma superposição de várias imagens de difração que

correspondem a diferentes pontos na âmostra. Além disso, o feixe eletrônico inciilente fará

surgir uma coffente elétrica na superfície cla amostra; a presença de relevos dificulta uma boa

evacuação das oargas elétricas. O acúmulo das cargas gera uma mancha de grande intensidade

instável na tela de fósforo, e perturba a seleção das bandas de Kikuchi. Um polimento

mecânico permite alisar perfeitamente a superfície das amost¡as. Para a finalização, um

polimento químico-mecânico (uma solução silicatada de SYTON , por exemplo, (Fynn e

Powell, 1979)) é preferível a um polimento com uma pasta de diamantes, que pode gerar

danos mecânicos. Ao final, uma metalização muito fina das amostras garante a eliminação das

cargâs; a maio¡ia das amostras estudadas foram metalizadas com platina (- 2-4 A, cle

espessura). Todavia, a melhora na qualidade dos polimentos permite atualmente que se

dispense a metalização.

1.3.3.4. Indexação das figuras de difração

da deþrmação às propriedades ftsicas ønisotrópicas

A partir da imagem de difração digitalizada e tratada, o procedimento de indexação

permi te analisar a figura fonnada pelas bandas de Kikuchi e obter a totalidade de inforrnações

cristalográficas; ela consiste em detectaf e identificar as bandas de difração. A detecção

automática das bandas de Kikuchi na imagem de difiação é baseada na transformada de

Hough (1962). Uma linha pode ser parametrizada por sua distância p na origem de um

referencialdeeixoX,Yepeloângulo0queéoânguloentreanormaldalinhaeoeixoXno

intervalo [0; n] (Fig.1.9). A relação : p¡ = Xr cos 0, + Y* sin 0,, transforma todos os pontos

(X" YJ da linha em um simples ponto (pi, 0,) no espaço cartesiano (p, 0) de Hough.

22

Fig. 1.9 Dcfinição dos parâmetros p e 0 que caracterizam a

localização de uma banda de Kikuclri ern umâ figurfl de difração.
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Uma linha brilhante fotmada por "pixels" cle intensidade I e de coorclenadas (X, Y)

pode sel representada como um ponto brilhante pela transfolmada de Hough. Uma banda de

Kikuchi composta por um número finito de linhas brilhantes de intensidacles cliferentes, seli'r

leplesentada por uma soma de picos facìlmente detectáveis (Fig. 1.10).

da deformação às propriedades físicas anisotrópicas

As orientzrções clistalográtìcas são determìn¿das por comparação entte a imagem de

diflação produzida no MEV e a esfera de ditìação modelizada (Fig. t.l.l). Esta esfera que

cobte toclas as olientações possíveis de um cristal, é determinada â partiÍ dos parâmetlos

reticulares e clas posições equivalentes clos clifelentes átomos na malha elementar' (Schmiclt e

Olesen, 1989).

23

Fig. 1.11. Esferâ de ditÌâção do quartzo obtida por simulação numérica
(segundo Schntùlt e Olesen, 1989).
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Por simetria, pode-se reduzir a esfera em uma parte elementar @lementary Pattern of

the Sphere, ou EPS) necessária para cobrlr todas as imagens de difração possíveis. A esfera de

difração de qualquer cristal apresenta um centro de simetria (Schmidt e Olesen, 1989). Este

centro de simetria intrínseco da esfera de difração e as simetrias cristalinas têm como efeito a

redução dos 32 grupos de simetria a ll grupos (os grupos de Laue; tabela 1.1). Nas l0
simetrias indicadas por um asterisco na tabela 1.1, a parte elementar da esfera pode ser

dividida em duas; isto significa que para cada uma dessas simetrias há duas soluções e a

imagem de difração poderiâ então ser atrìbuída a duas orientações dife¡entes (Schmidt e

Olesen, 1989). Neste caso, emprega-se o termo de pseudo-simetria. Um exemplo de pseudo-

simetria é a estlutura pseudo-hexagonal do quartzo romboédrico (grupo de Laue -3m).

da deþrmação às propriedades jí.sicas anßotrópicas

Grupos de

Laue

Grupos de

simetria

2lm

Tabela L,l, Correspondência entrc os 11 grupos de Laue e os 32 grupos de simctriâ. Os grupos para os
quais o fenômeno de pseudo-simetria se produz são assinâlados com * (segundo Schmidt e Otesen, 1g89,
modílicado) .

lnn ti¡lorn¡ão c øYna rìøoøtni c

I

I

2lm

m+

2

mmm

mmm

mm2*

222

24

4/m

A comparação entre os refleto¡es detectados e modelizados necessita da conversão das

bandas de Kìkuchi detectadas na imagem de difração (2D) em vetores crisralográficos (3D).

Esta conversão exige a determinação dos parâmetros de projeção tais como: o centro de

projeção da .imagem de difração ("pattern center" ), a distância tela-amostra, a distorção da

imagem de difração devida à projeção de uma esfera em um plano, e as relações entre as

direções de referência no microscópio (X.Y"ZJ, â âmostra (X,Y,Z,) e a imagem na tela

(xyz).

A indexação baseia-se nos seguintes parâmetros crìstalográficos:

- os ângulo entre os planos reticulares (os primeiros parâmetros para a indexação),

- a distância inter-reticular (dnr,)

- a intensidade dos refletores (In*,).

4/mmm

4/m

4

4/mmm

-42m+

4mm*

422

3 -3m

3

3

-3m

3mx

32

6lm

6lm

-64

6

6/mmm

6/mmrn

-6m2+

6mm*

m3 m3m

m3

23

m3m

-43m*

432
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Para cada nova amostra, o operador procede a uma calibragem pafa determinar o

centro de projeção da imagem de difração na tela de fósl'oro. Devido a centricidade próptia do

sistema EBSD, a posição do centro de projeção não vana de um ponto de medida ao outro. A

seguir, um monocristal de silício colocado no porta-amostra, cuja orientação e as relações

angulares interaxiais são conhecidas, é indexado a fim de fixar com precisão todos os

parâmetros de projeção.

De 3 a 6 bandas de Kikuchi devem ser localizadas para efetuar uma boa indexação.

Quando a detecção das bandas é feita de modo automático, fatores de qualidade de seleção

das bandas são estabelecidos pelo programa channel+ como se segue:

- o contraste entre as bandas de Kikuchi e o fundo da imagem (Band constrast)

- o gradiente de intensidade na borda das band:ds (Band slope)

- o núme¡o de comparações entre a figura de difração detectada e figuras de difração

modelizadas pat'a diferentes cristais escolhidos pelo operador (Search rounds)

- o desvio angular entre as bandas detectadas e simuladas (MAD).

1.3.3.5. Precßão clas orientações

A precisão e a resolução espacial do EBSD são influenciadas por vários fato¡es, tais

como: a natureza da amostra, a tensão de aceletação e a qualidade da imagem de difração. No

entanto, uma resolução espacial de aproximadamente 200-500 nm e uma precisão absoluta de

aproximadamente 1o foram propostas como sendo valores razoáveis (Schmidt e Olesen, 1989;

Randle et Engle,2000). Diferentes estudos quantificaram a precisão das orientações medidas

através do EBSD entre cristais da mesma amostra (Schmidt e Olesen, 1989; Krieger Lassen,

1996; Mainprice et al., 1993). Para esta precisão relativa do EBSD, Krieger Lassen (1996)

estabelece um valo¡ de - 0.5'quando as bandas são localizadas manualmente e - 0,7'quando

as bandas são detectadas automaticamente, com l0 bandas utilizadas para a medida. Na

situação mais realista, em que somente 4 ou 5 bandas são utilizadas para a indexação, a

precisão no modo manual seria equivalente à do modo automático, com l0 bandas para a

medida, ou seja, - 0.7".

Um dos principais limites das medidas no modo automático está ligado ao fenômeno

de pseudo-simetria. Por exemplo, para o quartzo (mineral com uma estrutura pseudo-

hexagonal), em modo automático, somente o eixo-c (eixo de rotação) pode ser determinado

com precisão. No modo rnanual, uma opção do progtama Channel+ permite visualizar as
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duas simulações pseudo-simétricas associadas à imagem detectada. O operador escolhe então

a sirnulação que conesponcle melho¡ à imagem detectada.

Mesmo no modo manual, as orientações cri stalográfic as são medidas muito

rapidamente (alguns segundos por medida). Esta técnica impõe-se para a medlda das rochas

polifásicas como os eclogitos e os granulitos. Na verdade, esta técnica não é limìtada pelas

propriedades ópticas dos mine¡ais e a orientação cristalográfica das fases de simetria cúbica,

como a granada ou a magnetita, pode ser medida com uma precisão muito grande.

1,3.4. Representação das OPR

da deþnnação às propriedødes fisicas anisotrópicas

1.3.4.1- Os ângulos de Euler, a função de distribuição da orienração (ODF)

Os ângulos de Euler são comumente utilizados para descrever a orientação de um

cristal em uma amostra. Estes ângulos descrevem a orientação final do cristal no sistema de

coordenadas Kc, em relação ao sistema de coordenadas da amostra (Ke). Para a escolha dos

eixos e dos ângulos, a convenção de Bunge (1982; 1985) é aplicada. Seja Kc (Xc, Yc, Zc) o

sistema de coordenadas do cristal e Ke (Xe, Ye, Ze) o sistema de coordenadas da amostra.

Nas rochas, o plano de foliação e a lineação tectônicas são geralmente ulilizados para definir,

os eixos do referencial. O sistema de coordenadas do cristal pode ser fixado pela rede

cristalográfica com os eixos do referencial paralelo às direções cristalográficas, por exemplo

no caso de uma rede cúbica, os eixos podem ser paralelos às direções t1001, [010], t0011.

A orientação de um cristal na amostra é, portânto, definida pela orientação do sistema

de coordenadas do cristal (Kc) em relação ao sistema de coordenadas da amostra (Ke), ou

sej a:

çs=g.Ke

26

onde g = {e,,Õ,gr}, e gr,O e q2 são os três ângulos de Eule¡ que descrevem a rotação

final de Kc em relação a Ke. A descrição da rotação é ilustrada pela Fig. 1.12.

Os valores dos ângulos gr,Õ,92, que definem a orientação g, podem ser representados

em um espaço cartesiano t¡idimensional chamado espaço de Euler, definido pelos eixos

tQu6,gz e no qual um ponto representa a orientação de um cristal (Fig. l.l3). No espaço cle
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Euler, a distribuição das orientações do cristal pode ser descrita por sua "ODF" (Orientation

Distribution Function). Esta função f(g) descreve quantitativamente a fiação volumétrica (dV)

da amost¡a que tem uma orientação tal que:

f(s)ds = dv/v

onde V é o volume total da amostra. Para uma distribuição unifbrme dos cristais (sem

orientação preferencial), f(g) = t.

A força da fáb¡ica definida a paftir da medida das orientações cristalográficas pode

exprimir-se pelo número sem dimensão J ("fabric strength J-index", Bunge, 1982),

¡= J¡1g¡,ag

para uma fábrica sem orientação preferencial, J = 1 e para um monocristal, J = -
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Fig, 1.12. Definição dos ângulos de Euler (segundo Bunge, lg85). Na fìgurâ 1.12 (a), o sistema de
coordenados do cristal (Kc) está paralelo o slstemâ de coordenadas da amostra (Ke). Kc está
sucessivamente rotacionâdo:
l. de um ângulo q1 em volta do eixo Ze (b)
2. de um ângulo <Þ em volta do eixo Xe (c)
3. de um ângulo g2 em volta do eixo Ze (d)
Torlas as orientaçóes posem ser obtenidas por 0 < ql s2n,OsQ<tr.,O<p2<2n

g = {q1, rÞ, q2}

Fig. 1.13. O espaço de Eulcr

....-a2'1600'
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1.3.4.2. As figurcts de pólo e os møpas de orientação

Nas Geociências, a representação mais difundida das orientações dos eixos ou dos

planos cristalográficos dá-se em forma de figuras de pólos no refèrecial estrutural (foliação,

lineação). A projeção é de igual área no hemisfério inferior e a clensrdade de onenf.agão em Vo

para IVo da área do diagrama de Schmidt (Fig. 1.14a).

As figuras de pólos inversas (Fig. l.lab) são igualmente utilizadas para representar as

medidas de orientação. Nas figuras de pólos inversas, as orientações de uma direção estrutural

(a lineação, por exemplo) são representadas no refe¡encial cnstalográfico. Esta representação

é vantajosa para determinar as orientações cristalográficas suscetíveis de serem correlatas às

direções principais da deformação finita. Este tipo de representação ó utilizada nos Capítulos

4 e 5 para evidenciar os sistemas de deslizamento.

¿\mostrfl oricnttd¡r

Lâmina dclgadn

- ,/////

.

Fig. 1.14. Orientação preferencial da rede då biotita medidâ numa lâminå d€lgada orientada. (a) Figura
dc pólo do eixo-c da biotita. Ele está muito concentrâdo cm torno de Z, o pólo de foliação, Projeção de
igual área, hemisfério inferior. Contornost t,2, XVo para l%a <le área, N é o número de medida e MD é a
dcnsidade máxima; (b) Figura dc pólo inversâs da biotitâ. O pólo da foliação concentra-se em torno do
eixo-c (eixo [001]).

Com um MEV equipado com uma platina automática, é possível medir as orientações

cristalográfìcas passo a passo. Esta técnica permite o estabelecimento de mapas de orientação

(Fig. 1.15). Para estes mapas, a cada orientação (ç,, Õ, ç) é associada uma cor que de¡iva da

combinação das t¡ês cores primárias (vermelho, verde, azul). A possibilidade de uma

cartografia cristalográfica toma possível estudos muito precisos das microeshuturas, tais

como, os grãos de tamanhos pequenos, as variações de orientações em um mesmo grão, ou

ainda o estudo das relações entre os grãos recristalizados e os porfìroclastos.

1.0
2.O
3.0
4,0
5,0

,6arÄ zo
LO
9.0

(b)

foliûção (Z)

I00r



(a)

(b)

(c)

N = 13037

Fig. 1.15. OPR da onfacita de um eclogito muito deformado dos Alpes (eclo 01, Monte Mucrone). (a) Mapa de orientação bruta; (b) Mapa de orientação
refinada' Em branco os pontos não'indexados' em preto a granada e com cones as orientações cristalogrrificas ¿a onfacita. para cada orienta$o 1gf , O, [Z¡tem uma cor. As variações de tonalidade de uma mesma cor descrevem pequenas variações de orientação no interior de um mesmo greo lsuu-feo). il";
medida : (150ü) x 35ü) pm); uma medida a cada 50 ¡rm; (c) Figuras de pótos doe eixos cristatogrrifi.or ltOO¡, [0f0] e [{Df ] da onfacita. Mesmo código que
(a) e (b). N é o número de medidas.

tlool t0lol t00rl
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1.4. As propriedades físicas anisotrópicas das rochas

L.4.1- Abordagem

A maio¡ia das rochas aplesenta uma variação de suas propriedades físicas (sísmica,

magnética, térmica,...) de acordo com a direção de medida. Esta anisotropia pode ter diversas

origens, por exemplo, uma microfr¿rturação, uma orientação preferencial dos constituintes cla

rocha, um bandamento composicional, etc... Com o aumento da pressão de confinamento, as

microf¡aturas fecham-se e a anisotropia devida à orientação preferencial dos clistais

(anisotropia intrínseca) predominará (por exemplo, Kern, 1990). Em condições de pressão -

temperatura de crosta profunda, o desenvolvimento de orientações preferenciais dos minerais

por fluxo das rochas, vai portanto, se¡ determinante para as propriedades físicas anisotrópicas

de tais rochas. Devido às relações entre defolmação - orientação preferencial dos mine¡ais -

anisotropia das propriedades físicas, esta anisotropia é uma fonte potencial para informar

sobre os processos geodinâmicos na origem da deformação das rochas.

Há duas maneiras de determinar as propriedades físicas das rochas. A primeira

consiste em medi-las em laboratório em condições de pressão e de temperâtllra variadas (por

exemplo, christensen e Mooney, (1995) para as propriedades sísmicas). A segunda consiste

em calcular as propriedades físicas do agregado. Quando o agregado é composto por várias

fases difercntes, a contribuição de cada fase à ânisotropia global é calculada levando-se em

conta as propriedades intrínsecas do monocristal da fase, e/ou a forma dos grãos, e a

distribuição de orientação específica (a ODF, por exemplo) dos grãos da fase em questão

(Grolier et al., 1991). A determinação das proporções voluméhicas de cada fase mincral

permite o cálculo das propriedades físicas do agregado. os métodos cle cálculo das

propriedades petrofísicas a partir das OPR são descritos por Mainpnce e Humbert (1994).

Nos dois parágrafos que se seguem, as propdedades sísmicas e magnéticas das rochas

são apresentadas sucintamente. A ênfase é dada ao cálculo da anisotropia sísmica at¡avés das

OPR. O procedimento de medida da anisotropia de susceptibilidade magnética (ASM) é

detalhado em vários t¡abalhos de síntese (p. ex., Archanj o, 1993; Tarling e Hrouda, 1993;

Boradaile e Henry, 1997; Bouchez, 1997). Em relação às rochas metamórficas, Raposo e

Egydio-Silva (2002) publicaram um trabalho sintético sobre a medida das fábncas magnéticas

(ASM e ARM - anisotropia de remanência magnética) das rochas de alto grau cla faixa

Ribeira, e um estutlo das relações entre as tramas cristalográficas e as tramas magnéticas para
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cinco milonitos granulíticos da Faixa Ribeira é o objeto do Capítulo 5 - anexo III. No

parágrafo consagrado à rnedida cla ASM serão citados, brevemente, alguns pontos

fundamentais ou complementares dos dois trabalhos citados acima.

1,4.2. As propriedades sísmicas

Devido à organização dos átomos, os cristais têm propriedades elásticas anisotrópicas.

A passagem de uma onda slsmica no cristal induz um esforço e uma deformação reversível

ligadas, segundo a lei de Hooke, por:

o¡¡ = C¡u.€tr

1.4.2. 1. P rop rie dade s e ll¿stic ns do s cri stais

onde ou é o esforço aplicado, tn, a deformação, C¡rr o tensor das constantes de rigidez

elástica.

As constantes de elasticidade são teoricamente 81 (34; ij,k,l variando de I a 3). Mas,

devido às propriedades de simetria dos tensores da deformação e do esforço, C¡6 = Ciitr =

C¡¡r = C¡iu,os 81 coeficientes de rigidez elástica reduzem-se a 36 coeficientes independentes.

Além disso, a propriedade de centrossimétria da elasticidade (mesma propnedade para duas

direções simétricas em relação ao centro simétrico do cristal) vai ¡eduzir o número de

coeficientes independentes a2l, que podem ser representados sob a forma de uma matriz (6 X

6) simétrica:

cll cl2 cß c14 crs cl6
c2t c22 cT c24 c2s c26

c3r c32 c33 c34 c35 c36
c4r c42 cß c44 c4s c46
c5¡ c52 c5r c54 css cs6

c6r c62 c63 c64 c65 c66

32
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O número de coeficientes independentes decresce até 3 quando a stmetria clo cristal

atlmentâ (simetria cúbica). As propriedades clásticas dos minerais e das roclias são abordaclas

de modo detalhado em numerosas obras (p. ex., Nye, 1972; Gtolier et al., 1991).

As constantes de rigidez elástica podem ser calculadas levando-se em conta a pressão

(P) e a temperatura (T). Os cálculos são baseados na seguinte equação:

Cij (P,T) = Ciio + (dC;;/dP) . 
^P 

+ (dC!/dT) . LT + ll2 (d'zCtj / dP) . (^pf

onde Cjj' é a constante de rigidez elástica a pressão e a temperatura ambientes;

(dcrj/dP) et (dC,,/dT) as derivadas primeiras das constantes elásticas em função da pressão e

da temperatura, e (dzC,, / dP2) a rlerivacla seguncla clas constantes elásticas em função da

pressão; ÂP e ÁT a diferença entre a pressão e a temperatura in situ e as condições ambientes-

1.4.2.2. Cálculo das velocidades sísmicas

As velocidades de propagação Vp, Vsr, Vs2 em todas as direções do espaço são

calculadas a partir dos coeficientes de elasticidade, onde:

- Vp é a velocidade de uma onda de compressão (movimento das partículas paralelo à

direção de propagação da onda),

- Vsr e Vsz são as velocidades de propagação das ondas de cisalhamento S, e S,

(movimento das partículas perpendiculzu à direção de propagação da onda).

Para cada direção, Vp, Vsr e Vsz são soluções da equação de Christoffel :

Det lC¡n X,4 - ô,u p V'l = o

onde: C¡rr é a matriz dos coeficientes de rigidez elástica,

X,XJ os cossenos diretores da direção de propagação da onda,

ô,u o delta de K¡onecker,

p a densidade do meio,

V a velocidade das ondas em uma determinada direção.

As velocidades de propagação das ondas elásticas em um agregado polifásico são

calculadas int¡oduzindo-se na equação de Ch¡istoffel a matriz média dos coeficientes de

rigidez elástica da rocha (Peselnick et al., 1974) calculada a partir da equação:
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onde s é o número de fases mine¡ais presentes na rocha, Ns o número de cristaìs da

fase mineral S, fs a fração volumétrica da fase S e C,, a matriz dos coeficientes de rigiclez

elástica do Né'i'o grão da família S, em função clo referencial estrutural.

Para o cátlculo das velocidades sísmicas, a matriz dos coeficientes elásticos pode ser

calculada utilizando-se a hipótese de voigt, que leva em consideração a defbrmação uniforme

(Voigt, 1928), de Reuss, a qual leva em consideração o esforço uniforme (Reuss, 1929), ou a

hipótese de Hill (Flill, 1965), que é a média arirmética dos coeficienres de voigt e de Reuss.

1.4.2.3. Os eþitos da anisotopia sísmica

e,:
.î NJ

\r'\çu rw'

Quando as ondas de cisalhamento (ondas s) atravessam um meio anisotrópico, elas

dividem-se em duas ondas polarizadas em planos ortogonais, as quais se propagam com

velocidades diferentes. Assim, a diferença das velocidades de propagação das duas ondas

polarizadas reflete a anisotropia do meio ahavessado (Fig. 1.16).

34

meio anisotrópico

ondas S
defasadas

ðt
+

orientação
dos planos de polarização

meio isotrépico

Fig. 1.16 Defasagcm de uma oncla S que atravcss¡ì r¡m meio anisotrópico.

inìí!_
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Em um meio anisotrópico, as ondas de compressão (ondas P) não mostram anisotropia

de polarização; no entanto, a velocidade de propagação de tais ondas varia de acordo com a

direção de propagação. Esta diferença de velocidade pode, portanto, ser inter.pretâda em

termos de anisotropia azimutal do meio atravessado.

A anisotropia das ondas P (Avp) é definida por Birch (1961) como:

AVp = (Vp,,^ - Vp,",,,) / ((Vp.¿¿¡") = (Vp,," - Vp.,") / ((Vp,r- + Vp.,,,,) / 2)

onde Vp.r* e Vp*, são a velocidade máxima e a velocidade mínima das ondas p.

A anisotropia de polarização das ondas S para cada direção de propagação é definida

AVs - (Vs, - Vsr) / ((Vs, +Ys,) /2)

O atl'aso na defasagem das ondas S, ôt, é definido por Mainprice e Sitver (1993) como:

ôr = L AVs / Vs.no,, = L (vs, - Vsr) / ((Vs, + ysr) / 2)2

onde L é o comprimento do hâjeto da onda no meio anisotrópico.

1.4.3. A anisotropia de susceptibilidade magnética (i\SM)

35

A susceptibilidade magnética (k) é uma propriedade física intrínseoa dos minerais que

constituem as rochas. Em um meio magnetizado isotrópico, k é um escalar enquanto que em

um meio imantado anisotrópico, k ó um tensor simétrico de segunda ordem, que responcle à

equação:

Mi=k¡H

onde M, é a magnetização induzida na direção i e H, é o campo magnético indutor na

direçãoj (i,l= 1,2,3).

O tenso¡ de susceptibilidade magnética (k,,) é representado por um elipsóide: o

elipsóide de ASM (Fig. 1.17). Os três semi-eixos principais do elipsóide conespondem aos

valores dos vetores próprios da matriz onde K-,"2K,,,,)K.,. ou Kr>K22>Kr3 ou ainda

Kr>K2>K3.
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A ASM de uma rocha é a resultante das contribuições do c<lnjunto dos minerais que

compõem a rocha. Tais minerais podem ter comportamontos margnétìcos dife¡entes:

diamagnético, paramagnético e ferromagnético (s.1.), ver por exemplo Dunlop e Ozdemir

(1997) para uma descrição dos diversos comportamentos magnéticos dos minerais.

As duas principais causas da ASM são a anisotropia magnetocristalina e a anisotropia

de forma dos grãos. No caso da anisotropia magnetocri stalina, os eixos principais cle

anisotropia são paralelos a eixos cristalográficos privilegiados. Este tipo de anisotropia diz

lespeito aos minerais de baixa susceptibllidade, tais como os silicatos ferríferos como a biotita

ou o anfibólio, e encontra-se igualmente nos minerais de alta susceptibiÌidade e relativa baixa

simetria cristalina, como a hematita, a ilmenita ou a pirrotita (Borradaile e ÊIenty, 1997;

Hroucla, 1982; Rochette, 1992). A anisotropia magnética devida à forma do grão diz respeito

aos minerais de alta susceptibilidade, dos quais a magnetita é o representante mais

característico. Na magnetita polidomínio, a susceptibilidade máxima coincide com o eixo

longo do grão, enquanto que na magnetita monodomínio a magnetização é inexistente ao

longo do eixo longo do grão, e pode, portanto, gerar uma fábrica magnética inversa (Rochette,

1989).

Pa¡a as medidas da ASM, amostragens sistemáticas são realizadas no campo.

Cilindros de rochas orientados em relação ao referencial geográfico são coletados com o

auxílio de perfuratriz portátil equipada com uma broca amagnética diamantada. Tais amostras

são a seguir co¡tadas perpendicularmente a seu eixo para formar cilindros de tamanho

padronizado (2.5 cm de diâmetro e 2.2 cm de comprimento), que são medidas

individualmente.

Aparelhos clássicos para a medida da suscetibilidade são os suscetômetros do tipo

kappabridge (para amostras da Faixa Ribeira: o KLY-3S, Agico, República Tcheca). Tais

aparelhos de campo fraco alternativo (aproximadamente 0.1 mT) funcionam de acordo com o

princípio da ponte autocompensada e medem, na verdade, a perturbação de indutividade

gerada por uma amostra em uma bobina. O cálculo da suscetibilidade axial em qr.rinze

posições ditbrentes permite acessar aos temos diagonais e simétricos do tensor de ASM <ta

amostra. O final do procedimento de cálculo consiste na diagonalização da matriz que permìte

obter os tr'ês vetores própnos que conespondem aos eixos principais (Kmáx, Kint e Kmín) do

elipsóide de ASM.

da deformação às propriedades .fisicas anisotrópicas 36
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Vários parâmetros caracterizarão o elipsóide de ASM:

a susceotibilidade média, ç¡¡ = (Kmáx + Kint + Kmín) / 3;

a anisotropia total, P = Kmáx / K mín;

da deformøção às propriedades fisicas anisotrópicas

um parâmetro de forma ou parâmetro de Jelinek (1981) expresso por:

onde -1<T<1; para 0<T<1, o elipsóide é achatado, e para -1<T<0 o elipsóide é

alongado (em forma de charuto).

Pdl0 do folioçðo rndgnético

- Kint Kmáxln__ln_." Kmín Kint
' - Kin¡--:-Kmá*ln_+ln_

Kmín Kint

Kmtn

Fig. 1.17. O elipsóide d€ ASM c os eixos principais Kmóx, Kint c KmÍn.

Kta"
Linéa4ãó mdgnético
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Capítulo 2.

Orientações preferenciais da rede medidas através da técnica

EBSD e propriedades sísmicas dos eclogitos

2.L. Resumo

Neste trabalho, foram investigados os mecanismos de deformação e as proprieclades

sísmicas em d.ez amostras de eclogito através das análises de suas micro-estru turas e

orientação preferencial da rede cristalina (oPR). os eclogitos são o¡iundos de domínios

orogênicos de idade e evolução geodinâmica diferentes: os Alpes, a faixa caledonìana na

Noruega, o cinturão de idade panafricana no Mali e a faixa Sulu-Dabishan na China.

A OPR da onfacita e da granada foram determinadas atlavés da técnica de difração de

elétrons retro-espalhados (ESBD). A granada não apresenta uma orientação preferencial

marcante (as OPR da granada são apresentadas no apêndice I). Ao contrário da granada, a

onfacitâ mostrÍ¡ l¡ma forte oPR caracte¡izada pelos eixos-[001] concentrados st¡b-

paralelamente à lineação mineral, e os pólos-(O10) concentrados sub-perpendicularmente à

foliação.

Com o intuito de analisar os mecanismos de deformação responsáveis po¡ tais OpR na

onfacita, fez-se uma comparação destas com as oPR simuladas em modelos numéricos cle

defbmação viscoplástica. As oPR medidas apresentam um bom ajuste com os moclelos nos

quaisossisremasdecleslizamenroclominantessão1/2<110>{liO}tOOtl{ffO}et001l(100).

A ativação destes sistemas de deslizamento dominantes estão de acordo com os estudos

tealizados através do microscópio eltrônico de transmissão (MET) em onfacitas deformaclas

naturalmente (Van Roermund e Boland, l98l; Buatier et al., 1991). Os moclelos do

desenvolvimento das oPR da onfacita através da deformação plástica são apresentados de

maneira detalhada no Capítulo 3.

As propriedades sísmjcas dos eclogitos são calculadas combinando-se as OpR

medidas e as constantes eliírsticas dos monocristais de onfacita e granada. Embora as

anisotropias sísmicas para eclogitos sejam muito baixas (menos de 3Vo para ondas p e S),

ondas P são ca¡acterizados geralmente por umâ velocidade máxima sub-paralela à lineação

mineral e uma velocidade mínima aproximadamente normal à foliação. A velocidade média

i9



Cøpítulo 2 OPR medidas através da técnjcg EBSD e propriedades sísmic¿s 40

para ondas P e s é alta (8.6 e 4.9 km/s, respectivamente). o padrão de anisotropia para ondas

s most¡a relações complexas com o arcabouço estlutural, mas o plano ile polarização tende a

ser, de uma maneira geral, paralelo à foliação.

Os coeficientes de reflexão calculados mostram que uma inte¡face eclogito/crosta é

boa refleto¡a (Rc > 0.1), enquanto que uma massa de eclogito envolta no manto superior seria

dificilmente detectável através das técnicas de sísmica de reflexão.

Ver artigo 'TBSD-measured lattice-preferred orientations and seismic properties

of eclogites" no anexo I.
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Capítulo 3.

Deformação plástica e desenvolvimento das orientações

preferenciais da rede nos eclogitos

3.L. Resumo

Utiliza-se um modelo auto-coerente viscoplástico (VPSC) para simular o

desenvolvimento das orientações preferenciais da rede (OPR) em resposta a uma deformação

plástica acomodada por um deslizamento intracristalino ("dislocation glide"). Estas

simulações levam em conta os sistemas de deslizamento identificados na onfacita deformada

naturâlmente e no diopsído deformado experimentalmente.

As OPR simuladas reproduzem as característicâs das OPR da onfacita nos eclogrtos

deformados naturalmente : uma forte concentração dos eixos [001] sub-paralelos à lineação e

dos pólos dos planos (010) sub-perpendiculares à foliação. Estes modelos conciliam as

interpretações das OPR da ontàcita nos eclogitos e as observações ao MET, pois mostram que

as OPR da onfacita nos eclogitos naturalmente deformados poderiam desenvolvel-se através

da ativação dos sistemas de deslizamento : t/2<l l0>{ 1ì0} t0011{ 110} e t001j (100).

Foram também estudados os efeitos das variações do regime da deformação sobre o

desenvolvimento das OPR da onfacita. As simulações mostram que mudanças no regime da

deformação conduzem à vadações de segunda ordem no padrão da OPR da onfacita. Estas

variações são representadas principalmente por assimetrias em relação ao arcabouço

estrutural, concentração alta dos eixos [001] em relação à concentração dos pólos dos planos

(010), ou dispersão dos eixos [001] no plano de fo.liação, e são similares às variaçõcs

obse¡vadas nos eclogitos. Isto sugere que as OPR das onfacitas podem trazer informações

sobre alguns parâmetros da deformação dos eclogitos, em particular, a forma do elipsóido de

defotmação e a existência de uma eventual componente de cisalhamento. Então, pode-se dizer

que a onfaoita é um mineral importante para decifrar os processos tectônicos ativos sob

condições de alta pressão.

Ver artigo "Plastic delbrmation and development of clinopyroxene lattice preferred

orientations in eclogite" no anexo II.
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Microestruturas e OPR em milonitos granulíticos

n icroestruturas e OPR nos n¿ilonitos

4.1. os deslocamentos transpressivos na faixa Ribeira ao sudeste do

Brasil

4.1.1. Quadro tectônico regional

A faixa Ribeira (Almeida et al., 1973), no sudeste do Brasil, formou-se duranre a

orogênese neoproterozóica brasiliana (600 tl00 Ma). Esta catleia, como inicialmente
definida, se estende por cerca de 1000 km do sul do Estado da Bahia até a f¡onteira com o
uruguai (Hasui et al., r975), e atualmente restringe-se à porção sudeste clo B¡asil. A Iaixa
Ribeira faz parte de um conjunto de faixas móveis de idade neoproterozóica que bordej am o
c¡áton do são Francisco e que foram formadas durante a amalgamação do supercontinente

Gondwana (ver Trompette, 1994), Fig.4.l.
À partir de dados estruturais, petrológicos e geocronorógic os, diferentes

compartimentos litológicos e/ou tectônicos bem como diferentes rnoclelos evolutivos foram
propostos para a faixa Ribeira, Na parte central da faixa (região que engloba os Estados do
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São paulo), a qual este estudo se refere, pelo menos três

principais associações litológicâs foram descritas (Almeida,2000; Trouw et al., 2000): um
embasamento paleoproterozóico - arqueano retrabalhado, constituído principalmente por
ortognaisses migmatíticos e ortogranulitos, uma cobertura vulc ano-sedimentar paleo-

neoproterozóica e granitóides associados com a orogênese brasiliana. vários autores

propusoram uma subdivisão em terrenos imbticados, ac¡escidos ao cráton do São Francisco
(p. ex., Heilbron, 1993; campos Nero e Figueircdo, 1995; Heilbron et al., 1995). Heilbron et

al (1995) individualizaram três domínios empurados sobre um domínio autóctone na bor¿a

do cráton. o domínio alócrone inferior (Domínio Andrelândia) é constituíclo por um
embasamento ortognáissico de composição tonalítica granodiorítica e de uma cobertura
principalmente metassedimentar intensamente dobrada. O domfnio alóctone médio (Domínio

Juiz de Fora) caractetiza-se por intercalações tectônicas entre as rochas do embasamento

metamorfizadas na fácies anfibolito superior (gnaisses com biotita e hornblencla localmente
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migmatíticos) até granulito (enderbitos e charnockitos), e as rochas da cobertura

metamorfizadas na fácies anfibolito supelior. A cobertura é composta por rochas

metassedimentares do mesmo tipo que aquelas encontradas no domínio Andrelândia, com

muitas intercalações de quartzito. o domínio alóctone superior (Domínio paraíba do Sul) é

composto por ortognaisses de composição granodiorítica a tonalítica contendo numerosos

enclaves de natureza anfibolítica, e por um conjunto supra-crustal conhecido como Grupo

Pa¡aíba do Sul. A presença de bancos de quartzito e de lentes calcárias em altemância com

gnaisses contendo anfibólios e metapelitos caracteiza este domínio. A parte costeira da faixa

Ribeira é constituída por ortognaisses, granitos e metassedimentos de alta temperatura, cuja

denominação varia segundo os autores: por exemplo, "Domínio Serra dos órgãos e

Litorâneo" (Machado e Demange, 1994), "Domínio Costei¡o" (Machado et al., 1996),

"Microplaca Serra do Mar" (Campos Neto e Figueiredo, 1995).

Este domínio costeiro poderia incluir um arco magmático neoproterozóico (o arco

magmático Rio Doce, 590-480 Ma, Figueiredo e Campos Netos, 1993; Campos Neto e
Figueiredo, 1995). Esta hipótese é baseada na zonaçã.o química dos granitóides calco-

alcalinos (alcalinidade crescente do sudeste até o noroeste) que é correlacionada com uma

subducção em direção ao noroeste. Entretanto, existem divergências acerca da polaridade

desta subducção (ver Machado, 1997).

Várias questões subsistem acerca da evolução tectônica da fàixa Ribeira. Os mais

recentes modelos evolutivos usam uma tectônica em regime transpressivo. Entretanto, a

questão da partição da deformação permanece aberta. Alguns autores decompõem a evolução

tectônica em vários episódios (ou períodos) (p. ex., Tupinambát, 1999; Heilbron ef a1.,7995;

Almeida, 2000, Trouw et al., 2000). Um episódio pré-colisional, associado com a gênese dos

granitóides do "Complexo Rio Negro" entfe 630 e 595 Ma (Tupinambá, 1999). Um episóclio

sin-colisional dufante o qual ocorreu o essencial do encurtamento crustal por dobras e

empurrões com vergência para o cráton do São Francisco, seguido por uma forte

movimentação oblíqua; este episódio é também replesentado pela produção de um grande

volume de granito do tipo S, como aqueles da "Serra das Araras" e do ,.Rio Turvo,,

(Machado, 1997). um episódio de deformação mais tardio (pós-colisional), carâcterizado pelo

desenvolvimento e/ou reativação de grandes t¡anscorrências dext¡ai s paralelas ou sub-

paralelas a faixa. O redobramento e a ativação dessas zonas de cisalhamento teriam originado

uma "megassinfotma" cuja charneira estaria localizada nas proxìmidade do rio Pa¡aíba do Sul

(Fleilbron et al., 1991; Trouw et al., 2000). Para Eberr e Hasui (1998), a recrônica em regime

transpressivo na faixa Ribei¡a selia composta de uma fase tangencial de baixo ângulo e de

mictoesttuturøs e OPR nos milonitos granulíticos 44
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[ig.4.1. À faixa Ribeira, na borda sudeste do cráton do São Francisco (CSF), no sudeste do
BÌasil. As faixâs n€oproterozóicas estão representadâs pelos trâços brancos espessos, A
convergência entre os crátons do São Francisco e do Congo (CC) está indicada pelas duas
flechâs. Em cinza, está ilustrada a tlisposição das litosferas continentais estabilizadas antes
rle 600 Ma (proto América do Sul e proto ifrica (segunclo Egytlio-Silva et al., 2002).

/5' S
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direção NW, seguido por uma fase transcorrente de direção NE-SW. Segundo estes autores, a

faixa Ribeira ocorre após a formação da faixa B¡asília durante colisões diacrônicas entre três

blocos crustais (Brasília, São Paulo e Vìtória). A obliqüidade da convergência destas placas

durante a orogênese teda gerado grandes estruturas em flor positivas tendo como eixo o atual

rio Paraíba do Sul. Na parte central da faixa (Estado do Rio de Janeiro), tais estruturas em flor

são o resultado de uma tectônica em regime transpressivo e também foram descritas por

Corrêa Neto et al. (1993) e Machado e Endo (1993). Os estudos petrográficos e

microtectônicos conduzidos por Corrêa Neto e Dayan (1994) concluíram que houve um

sincronismo entre o encurtamento e a tectônica em transcorrência. Para Vauchez et al. (1994),

a presença de um bloco rígido (o cráton do São Francisco) durante uma colisão Ìeste-oeste

seria a causa da tectônica em transpressão ligada ao escape em direção ao sul da parte SE da

faixa. A influência da terminação SE do cráton seria a origem das variações clo padrão

tectono-metamórfico, marcado de norte para sul da faixa por : (i) uma rotação da direção

estrutural de N-S à NE-SW, (ii) a passagem de uma tectônica de empurrões (nappes)

transversais à faixa para uma tectônica com predomínio das transcorrências paralelas, (iii)

uma dimìnuição do metamorfismo sin-cinemático nas transcorrências dúcteis da fácies

granulito até a fácies xistr: verde.

Os dados geocronológicos das rochas do embasamento da parte central da faixa

Ribeira indicam idades antigas (> 1.5 Ga). Idades transamazõnicas (2.3-2.1 Ga) foram obtidas

por Söllner et al. (1991), Machado et al. (1996) e Valladares (1996) pelo método U-Pb, e

também por Figueiredo e Teixeira (1996) pelo método Rb-S¡. Machaclo et al. (1996)

obtiveram também uma idade U-Pb arqueana (>2.8 Ga) em gnaisse. Brueckner et al. (2000)

apresentam idades Sm-Nd enße 2.0-1.6 Ga para área central da faixa Ribeira e idades

arqueanas (> 2.6 Ga) e transamazônic ¿s (2.3-2.I Ga) para os tenenos mais a leste, no limite

do cráton do São Francisco, O limite entre esses terrenos de idades distintas poderia

corresponder à descontinuidade de Abre Campo, uma importante anomalia gravimétrica e

magnética (Haralyi e Hasui, 1982). Segundo Pedrosa-Soares et al. (1998), a associação

espacial destes anomalias com rochas meta-ultramáficas indica vestígios de umâ antiga crostâ

oceânica.

As rochas da parte central da faixa Ribeira registram um importante evento tectono-

térmico datado por Machado et al. (1996) em 590-565 Ma, à partir das análises U-Pb em

zircões, monazita e titanita. Idades brasilianas similares foram obtidas por Söllner et al.

(1991) para as rochas do domínio Juiz de Fora (método U-Pb em zircões). Estas idacles são

associaclas com a tectônica tangencial em direção do cráton e ao desenvolvimento das zonas

,nicroestruturds e OPR nos milonitos granulíticos 46



de cisalhamento dext¡ais. No domínio Paraíba do Sul e costeiro, idades u-pb mais recentes,

enhe 535-528 Ma, obtidas po¡ Machado et al., (1996) são associadas à reativação de antigas

estruturas e ao desenvolvimento de novas transcorrências dextrais. As rochas cla região cle

Búzios (NE do Rio de Janeiro), que registram idades em rorno de 520 Ma (idade U-pb em

monazita de metapelito), poderiam representar o fim da amalgamação do Gonclwana (Schmitt

et al,, 1999).

microestn¿turas e OPR nos milonitos

4.1.2. Zonas de cisalhamento de alta temperâturâ : o sistema Além paraíba

- Pádua

4.1.2.1. Localização

os domínios cent¡al e sul cla faixa Ribeira são caracterizados por zonzrs de

cisalhamento que afloram ao longo desta faixa por várias centenas de quilômetros (Fig.4.2).

A maior delas é a zona de cisalhamento Além Pa¡aíba (Fig. a.3), também chamacla

"lineamento de Além Paraíba" por Almeida et al. (1975), por causa do seu traçado quase

rctilíneo, evidenciado pelo rio Paraíba do Sul. Este lineamento já foi interpretado por Almeida

e colaboradores como uma grande falha profunda, do tipo transco¡rento dextral.

Posteriormente, trabalhos visando caracterizar a geometria e a cinemática desta zona de

cisalhamento foram realizados no Estado do Rio de Janeiro por diversos autores (p. ex.,

Brenner et al., 1980; Campanha, 1981; Dayan e Keller, 1990; Corrêa Neto et al., 1993;

Almeida, 2000).

No noroeste do Estado do Rio de Janeiro, a zona de cisalhamento de Além-paraíba,

retilínea e de direção N070 até a cidade de Além Paraíba, evolui para o no¡deste em um

conjunto de transcorrências dextrais de direção N030 (Fig. 4.3b). Este conjunto cle falhas

dúcteis, paralelas às orientações tectônicâs regionais, constitui o sistema de zonas cle

cisalhamento de Além Paraíba - Pádua ("Além Paraíba-Pádua Shear zone Sysrem,', (Egydio-

silva et al., 2o02). A zona de cisalhamento de Além-Paraíba é ligeiramente oblíqua sobre a

direção regional (ver por exemplo, Fig. 4.2); ela é interpretada como uma banda de

cisalhamento c' de grande escala que atuou como uma falha de transferência que acomoda a

componente de contração normal ao orógeno em um regime transpressivo (Egydio-silva et

al.,2002).
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Fig.4.2. Mâpâ âerorr¿¡guético do sudeste do Brasil (projeto ßr'âsil - Alemanha, DIGEOF -
CPIìM). Á.s anomalias olientadas NE corlespondem às grandes zonas de cisalhamcnto da faixa
Ribeira. A flecha ( < ' ) está localizada sobre a zona de cisalhamento Além Pnraíba, âo sudoeste
tle 'Irôs llios.
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Fig. 4.3. Às zonas de cisalhamento na faixa Ribeira.
(a) Mapa geológico esquemático e localização das plincipais zonas tle cisalhamento. 1) fJmbasamento
indiferenciado, 2) glanulitos e chârnockitos (Complexo.juiz de Fora),3) enderbitos,4) gnaisses e migmatikrs
(Complexo Paraíba do Sul), 5) grånitos sintectônicos, 6) mármoles (Grupo Italva), (Jonte: napø geológico
1 / 1.000. 000, proj eto RADAM BRASI L, I 983 ) t
(b) Prhrcipais zonas de cisalh¿¡rnento dâ fegião NE do estatlo tlo Rio de Janeilo (região adjacente aos estndos
de Minas Gelais e Espírito Santo), (segundo Brctuter ct al., 1980).
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4.1.2.2. O perJil de Miracema-ltaocara: ds estrutur(ts

Uma amostragem sistemática foi realizada na região de Santo Antônio de Pádua, entle

as cidades de Miracema e Itaocara (Fig. a.a). A localização deste perfil foi escolhida cm

função do rio Pomba, que permite a observação de excelentes afloramentos quando o seu

volume de água está baixo. O curso do rio, bem como uma estrada, tomam os afloramentos

acessíveis e são olientados perpendicularmente à direção das estruturas. Além disso, esta zona

apresenta um grande número de pedreiras em atividade constituindo, assim a principal fbntc

dos afloramentos.

Na escala de afloramento, as estruturas tectônicas (folìação e lineação) são bem

marcadas. A foliação, as vezes salientada por um bandamento composicional, apresenta um

forte mergulho para sudeste. Entre Miracema e Itaocara, o mergulho da foliação é

relativamente constante (cerca de 70'SE). Ao norte de Miracema, o mergulho da foliação

diminui progressivamente, atingindo 40' SE perto de Laranjal (localização Fig. 4.3a). No

campo, a lineação nem sempre é fácil de ser observada. Uma lineação mineral sub-holizontaì

é marcada pelo alongamento dos cristais (anfibólios, ortopiroxênios, óxidos..., Fig.4.5b) ou

por aglegados de minerais alongados e uma boudinage (muitas vezcs dos níveis de

composição mófica), o que mostra que o estitamento está associado à lineação mineral. Os

afloramentos perpendiculares as estruturas mostram dobras isoclinais cujos eixos são sub-

horizontais, paralelos à lineação mìneral (Fig. 4.5c).

Nos milonitos, os principais indicadores cinemáticos, caudas de recristalização

assimétricas, fábricas planares S-C, bandas de cisalhamento.. ., sugerem um sentido de

cisalhamento dextral (Fig. 4.5d). Os indicadores cinemáticos mais freqüentemente observados

são as caudas de recristalização em porfiroclastos de feldspato ("mantled porphyroclasts") que

formam predominantemente sistemas do tipo o (Passhier, 1994), embora sistemas do tipo ô

também tenham sido obselados. Entretanto, um grande número de caudas de recristalização

encontra-se sob forma simétrica. Nestas lochas de alto grau, a dissimetria das estruturas

poderia ser mascarada por processos de "annealing" pós-tectônico a alta temperâtura (Egydio-

Silva et al., 2002). Uma defolmação em transplessão poderia tambóm impedir o

desenvolvimento de esLruturas assimétlicas (p. ex., Vauchez et al., 1995).

Em algumas pedreiras (R8614, R8684, Fig. 4.Ð, as rochas observadas sã<->

caracterizadas por uma foìiação milonítica, dobras e ausência de lineação. A cleformação

destes afloramentos reflete um encuflamento horizontal NW-SE. Portanto, na rcgião do Sanl.o
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Antônio de Pádua, as estruturas dos milonitos testemunham uma partição da deformação, com

afloramentos cuja deformação está associada a uma transcor¡ência dextral, e ontr<ls cuja

deformação é compatível com uma compressão coaxial.

Em toda a região de estudo, a deformação é forte e a foliação bem desenvolvida,

Entretanto, alguns afloramentos não mostram nem foliação e nem lineação. É o cas,-,, por

exemplo, de grandes maciços da série charnocKtica (R8689). A textura granoblástica destas

rochas impede a medida de um eventual plano de achatamento preferencial. Por outro lado,

alguns afloramentos granulíticos têm uma aparôncia migmatítica e os líquidos quaftzo-

t'eldspáticos injetados na rocha (F-ig. 4.5e) tornam difíceis a observação e a medida da

foliação.

4.1.2.3. O perfil Miracema-ltaocara: naîurezc¿ dos afloramentos e dados de

pressão-temperatura

N ature za do s qÍlo ramento s

Ao contrário das estruturas tectônicas, a litologia dos afloramentos é muito

heterogênea ao longo do perfil apresentando rochas da sé¡ie cha¡nocKtica, mlgmatitos,

gnaisses e granulitos- Nesta sessão, são apresentados alguns dos afloramentos típicos ct¡as

amostras foram objeto de um estudo detalhado das microestruturas e cla medida das OPR. As

análises químicas das diferentes fases minerais e as abreviaturas dos minerais são

apresentadas no apêndice II.

Na região de Miracema, ao norte do perfil, (Fig.  .a) afloram granulitos ricos em

minerais feno-magnesianos com filões centrimétncos de composição granítica. A proporção

de leucossoma granítico na rocha é variável. A amostra R8546 é um desses granulitos cqas

principais fases minerars são: Pl (An) - Qtz - Bt - Opx (Hyp) - Grt. As camadas feldspáúcas,

o quartzo em fita ("ribbons"), a granada e os porfiroclastos alongados de ortopiroxênio (de

comprimento pluri-milimétrico) salientam a foliação. Pequenos grãos arredondados de orto- e

de clinopiroxênio (< 100 ¡rm) são igualmente observados. O plagioclásio está intensamente

recristalizado e os neoblastos têm um tamanho de cerca de 300 ¡rm.

Ao norte do perfil, gnaisses enderbíticos (ver a série dos charnockitos no apêndice II),

cujo caráter plutônico é ainda reconhecível, são abundântes. A amost¡a R8559, mesocrática, é

rica em hiperstênio e hornblenda; cada um deste dois minerais constitui cerca cIe 15Vo da

composição modal da rocha. Oltopiroxênio e clinopiroxônio estão em equilíbrio nesta rocha.

microesbututas e OPR nos milonitos granulíticos 51



Capífulo 4

o plagioclásio apresenta uma zonação magmática clara (Fig. 4.lzb). A fbliação é definicla

pela forma alongada dos grãos de plagioclásio, que possuom um tamanho maior (cerca cle 750

¡tm) do que as outras fases minerais (cerca de 500 pm).

Entre as cidades de Miracema e Santo Antônio de Pádua, os milonitos aptesentam

composições mineralógicas contrastantes. Por exemplo, alguns possuem uma composição

granítica isenta de ortopiroxênio (amostras R8614 e R8684). Estes gnaisses leucocráticos,

finamente pontilhados por anfibólios de comprimento milimétrico, contêm grãos

centimétricos de feldspatos potássico, titanita, zircão, alanita e clinozoisita. Estes

afloramentos são caracterizados por uma foliação penetrativa que destaca a bitotita e o
anfibólio e por uma ausência de lineação. Outros afloramentos são constituídos por granulitos

com granada e biotita. As gtanadas de tamanho centimétrico são muitas vezes poiquilíticas. A

foliação é marcada pela biotita e por camadas quartzo-feldspáticas de largura milimétrica, e a

lineação pelo alongamento dos porfiroclastos de ortopiroxênio e dos grãos de ilmenita.

A zona de cisalhamento de Santo Antônio de Pádua (Fig. a.a) é caracterizada pela

presença de milonitos bandados (Fig. 4.5a). Este bandarnento corresponde a uma alternância

de camadas básicas ricas em ortopiroxênio, anfibólio e ilmenita, cujo alongamento define a

lineação, e de camadas mais félsicas, de cor rosada, de composição granítica (amostra

RB609c). Ao longo do perfil, variações de composição das camadas básicas e félsicas são

observadas. Por exemplo, para o sítio R8538, as camadas apresentâm uma composição

granodiorítica, enquanto que as rochas do afloramento R8540 são ¡icas em ortopiroxênio e

óxidos de Fe-Ti (ilmenita particularmente) que definem a lineação. Camadas ricas em

granada, ortopiroxênio muito deformado (Fig. 4.15c) e biotita também são observaclas

(RB607B).

Ao sul do perfil, entre Santo Antônio de Pádua e Itaocara, encontram-se novamente

maciços da série dos chamockitos com textura granoblástica (R8689 e R8690). Ao sul destes

corpos intrusivos, perto da cidade de Itaocara, voltam a aflorar milonitos cr,¡a tbliação tem

direção N055 e são paralelos ao rio Paraíba do Sul (Fig.4.4). O metassedimento R8566 é um

desses milonitos com muita homblenda e biotita. Esta amostra apresenta plagioclásios ricos

em cálcio (bitownita), carbonatos de cálcio, dois tipos de anfibólio (actinolitas - homblendas

(P48') e anfibólios mais aluminosos e menos magnesianos que os primeiros @a8)), granadas,

e micas que possuem uma composição de flogopita (apêndice II).
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Apesat clos numcrosos trabalhos de petrografia sobre a faixa Ribeira, poucos daclos de

termobarometria foram publicados. Porcher et al. (1995) dete¡minaram as pressões e

temperaturas em tlês amostras, duas coletadas na região de Três Rios e a terceira entre

Miracema e Santo Antônio de Pádua (localização ao nível do afloramento RB5, Fig.4.4.).

Esta última amostra é um granulito milonitízado com uma foliação (N045E-65SE) e uma

lineação(60-N110)bemmarcadasedecomposiçãoqtz+pl+bt+grt+opx+ilm+hbl.para

esta amostt¿r, o termômetro granada-biotita de Ferry e Spear (1978) indica temperaturas entre

117" e'176"c e aquele de Hodges e spear (1982) entte 783" e 839oc. Estas temperaturas são

associadas ao pico de metamorfismo na região de santo Antônio cle pádua. As pressões

calculadas são relativamente baixas: < 700 MPa (Porcher et al., 2000).

Como o número de dados de termobarometria nesta região é muito escasso, uma parte

das análises químicas realìzadas para subsídiar as medidas de EBSD foi utilizada para ajustar

as condições de P-T dos milonitos. Diferentes geotermômetros foram aplicados a nossas

âmostras: o geotermômetro granada - biotita, o geotermômetro ortopiroxênio _

clinopiroxênio, o geotermômetro hornblenda - plagioclásio.

o geotermômetro granada - biotita. Este geotermômetlo tem como base as trocas Fe-

Mg entre a granada e a biotita o foi empregaclo para avaliar as condições p-T' de duas

amostras: R8685 e RB607B. A amostla R8685 tem como paragônese metamórfica : qtz + pl

+ grt + bt + ilm. A granada é poiquiloblástica e apresenta inclusões de quartzo e biotita. As

micro-análises relevam uma variaçãro de Fe e Mg entle o centro e a borcla da granada, o que

traduz um enriquecimento em Fe em relação ao Mg. As temperaturas obtidas à partir dos

ccntros da granada et da biotita variam cntre 700" e 780"c segundo a calibragem cle Feny e

Spear (1978), e entre 7800 e 809oC segundo a calibragem c.le Hodges e Spear (19g2),

onquanto as medid¿s na borda das granadas mostram uma diminuição das temperaturas em

dezenas de graus célsius. os cálculos são efetu¿rdos considerando uma pressão de 500 Mpa.

A amostra RB607B apresenta assembleias de granada - biotita - ortopiroxênio. As

temperaturas obtidas à pafiir de três medidas da granada e de uma biotita ao contato variam

ent¡e 814o e 874"C segundo a calibragem de Ferry e Spear (197 8), e entre 867" e 905.C

segunclo a calibragem de Hodges e spear (1982) considerando-se uma pressãro de 500 Mpa.

Para pressões de 600 MPa, as temperaturas calculadas sao similares às temperatrÌras

calculadas p¿ìra uma pressão de 500 MPa. O número reduzido de meclidas selecionadzrs para

este ripo clc avaliação termobaloméhica exige cautela na utilização clos resultaclos. Entretanto,

Estimativas tkt.¡ ct¡nclições de Pressôío - Tempe raturq
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âs temperaturas obtidas são equivalentes ou ligeiramente superiores àquelas obticlas por

Porcher et al. (1995).

O geoterrnômetro ortopiroxêr.tio - clinopiroxênio (Wells, 1977 ). As temper¿ìturas

estimadas para a amostra enderbítica R8559 à partir das análises de trm clinopiroxênio e de

três ortopiroxênios (apêndioe II) estão em torno de 980.C.

O geotermômetro hontblenda - plagioclásio. Este termômetro desenvolvido por

Blundy e Holland (1990) tem como base o teor de Al nas hornblendas coexistentes com o

plagioclásio para as rochas saturadas. Calculou-se de modo sistemático as temperaturas a

partir deste termômetro, emitindo a hipótese de que, nestas rochas intensamente defbrmadas

em alta temperâtura, um equilíbrio químico ocolreu entle a hornblenda e o plagioclásio. os
anfìbólios das amostras R8559, R8614, RB609A, RB484 e RB607A são lelarivamenre

homogêneos. Nos milonitos, o plagioclásio foi amplamente rec¡istalizaclo durante a
cleformação. As temperatnras mínimas obtidas são superiores à 740"C (Fig.4.6a) e a

temperatura máxima tem uma valor de 930'c (enderbito R8559). para esta amostra, as

tempetaturas calculadas pelo geotermômetro homblenda - plagioctásio estão cle acordo com

as altas temperaturas determinadas pelo termômetro ortopiroxênio - clinopiroxônio, para a

R8559, o intervalo entre os valores de T'máx e T"mín é relativamente importante (67.c)

devido essencialmente às variações qLrímicas do plagioclhsio. Pelo outro lado, as variações

entre os valores Tomáx e Tomín para as outras âmostras são pequenas (< 40.C), o quo paroce

validar a hipótese do equilíbrio das reações entr.e o pìagioclásio e o anfibólio.

Nos milonitos, as temperaturas avaliadas empregando-se diferentes geotermômetros

bem como as análises de'fi e AlvIem biotitas (diagrama de schreur, Fig.4.6b) são superiores

à 750"C. Estas tempelaturas são típicas da fácies granulito.

As condições barométricas foLam mais difíceis de serem avaliadas. Os cálculos de

pressão na amostra RB607B feitos a partir das análises em granada e ortopiroxênio (Flarley e

Green, 1982; Brey e Kohler, 1990) indicam importantes vadações para os valores de pressiro.

Para as temperaturas que variam ent¡e 800" e 900'C, a pressão P estimada é 500 < p(Mpa) < 900.
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Fig. 4.5. Afloramentos na região de Santo Antônlo de Pádua. (a) Milonitos bandados (R8609); (b) Detalhe de (a),
alternância de camadas (bandas) básicas ricas em anfibólios (flecha branca) e bandas félsicas de coloração roséa.
O quartzo forma flribbons" policristalinos (flecha preta); (c) Dobras isoclinais; (d) Inclusão de anfibolito de forma
elfptica mostrando uma assimetria característica de movimentação dextral; (e) Granulitos injetados por filões
quartzo-feldspáticos; (f) Filões básicos intensamente dobrados.



Capítulo 4

(a)

ftxicloestnúuras e OPR nos milonitos granulíticos

Amostra To mín. T" máx,
500 MPa 500 MPa

R8559 867"C 932.C
R8614 850.C 887.C
RB609A 7410C 763"C
R8484 816"C 829"C
RB607A 859"C 878.C
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Fig. 4,6. Cilculo das condições P-T. (a) Temperaauras determinadas a partir do
geotermômetro plagioclásio - anfibólio (Blundy e Holtand, 1990); (b) Diagrama de Schreur.
I' II' III são os domínios dâs temperatuÌas cm função do conteúdo em Ti e AlvI das biotitas.
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Uma grande dive¡sidade litológica é observada ao longo do perfil. Entl.etanto, os

afloramentos apÍesentam características comuns :

- as litologias quartzo-feldspáticas principalmente estão em equilíbrio na fácies dos

granulito. Ortopiroxênio (hiperstênio), clinopiroxênio e granacla estã,o

freqüentemente associados ao quartzo e ao feldspato. Muitas vezes biotita e

anfibólio estão presentes, entretanto granulitos anidros também podem scr

observados. Óxidos de Fe-Ti, particularmente ilmenita, e também magnetita, são

observados em um grande número de amostras,

- as estruturâs tectônicas são penetrativâs. A foliação definida pela organização dos

minerais é muitas vezes ma¡cada por um bandamento composicional. Ao longo do

perfil, o plano de foliação tem uma orientação relativamente constante, em módia

N040E-65SE. A lineação definida pelo alongamento e pelo alinhamento de

minerais (anfibólio, ortopiroxênio, óxidos) é geralmente sub-horizontal. Nas zonas

de cisalhamento da região de santo Anrônio de pádua, a deformação resulta d¿r

combinação de um componente coaxial associado à um encurtamento horizontal

NW-SE, e de um componente não-coaxial originando grandes transcorrências

dextrais. O campo da deformação finita é característico de um regimc

transpressivo.

Os dados petrológicos, estrutulais e microestruturais levantados dos afloramentos

estudados evidenciam uma milonitização sob fácies granulito associada com a ativação cle

grandes transcorrências transpressivas. As rochas da região de santo Antônio de pádua

apresentam as condições ideais para o estudo dos mecanismos de deformação ativos sob

condições de alta tcmperatura.
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4.2. Microestruturas e OPR

4.2.1, O quartzo

microestrutt¿ra,s e OPR nos milonitos granulíticos

O quartzo, SiOr. é um silicato com uma estrutul'a tridimensional formada de tetraedros

SiO4. A pressão ambiente e alé 
^ 

uma temperatura de 573oC, o quaftzo-cx apresonta uma

estrutura de simetria romboédrica. Acima de 573"c, o quartzo-Ê apresenta uma estruttua de

sìmetria hexagonal. A coesita, de simetria monoclínica, é a forma de alta pressão do sior. o
domínio de estabilidade das principais fases do sioré indicado naFig. 4.7a. o deslizamento

intracristalino no quartzo requer a ruptura de ligações covalentes si-o muito fbrtes. o
deslizamento torna-se possível pela presença de água em traços dent¡o do cristal (Blacic,

1975) enquanto que o quartzo anidro poderìa se deformar somente através do mecanismo de

geminação (ver revisão em Nicolas e Poirier, 1976).

As gerninações (ou maclas) de origem mecânica mais frequente do quartzo são a

geminação de Dauphiné e a geminação do Brasil. A geminação de Dauphiné, frequente no

quartzo-û,, corresponde à uma rotâção da rede de 180o em volta do eixo-c. Os planos cle

geminação são paralelos à (l0Tl) e (10T0), o sentido da hélice do eixo-c é consewacla, os

eixos cristalográficos conservam suas orientações, mas a polariclade dos eixos-a é invertida.

Ao contrário da geminação de Dauphiné, a geminação do B¡asil p¡ovoca a ruptura das

ligações Si-O-Si c muda o senrido da hélice do eixo-c por simetr.ia cle plano {l tZ0}. A
geminação do Brasil foi observada por MET em monocristais de quartzo naturalmente

deformados a temperatùra relarivamente baixa (500"c), a uma velocidacle de defbrmação alta,

e para esforços tangenciais importantes sobre o plano (0001).

A importância do deslizamento intracristalino na deformação plástica do quartzo foi

demonstrada através dos trabalhos de microscopia eletrônioa (p. ex., christie e Arclell, 1974)

bem como através de trabalhos acerca da deformação experimental (p. ex., Tullis et al., 1973;

Mainprice e Paterson, 1984). Para temperaturas relativamente baixas (a pattir de 300 - 400.c)
e taxas de deformação relativamente baixas, o deslizamento basal nas direções <a> (sistema

(0001) < 1l2o Ð é facilmente ativado. Em condições de temperâturas médias e alras (400 -

700'C), o deslizamento prismático {m} nas direções <a> (sistema {10T0} < ll20 >) torna,se

significativo. Para temperatulas muito altas (acima de 700 - 800"c), o deslizamento

4.2.I .1 . Estrutura e deformação plástica
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prismático {m} na direção [c] e <a + c> toma-se muito ativo. O deslizamento pnsmático pode

t¿rmbém ser acompanhado por um deslizamento sobre os planos piramidais.

O desenvolvimento de uma orientação preferencial de rede é controlado por (1) os

sistemas de deslizamento que ocorrem durante a deformação plástica do quartzo; (2) a

magnitude e a simetrja da deformação finita; e (3) a histórìa cinemática (ver Schmid e Casey,

1986). A influência desses fato¡es sobre o desenvolvimenta das OPR do quartzo foi

tlemonstrada através de estudos experimentais (Tullis et al.,7973; Dell'Angelo e Tullis, 1989)

e por simulações numér.icas de deformação plástica (Lister et al., 1978; Etchecopar e Vasseur,

1987; Wenk et al., 1989). Nas OPR do quartzo deformado natu¡almente, é extremamente

dlfícil isola¡ a contribuição desses diferentes fatores. Além disso, a maioria dos trabalhos

enfoca o eixo-c do quartzo que é o único eixo cristalográfico cuja orientação pode ser medida

com a platina universal. Medidas do eixo-c do quartzo na escala regional, como nos temenos

granulíticos de Saxony (Lister e Dornsiepen, 1982), evidenciaram numorosas variações do

padrão de eixo-c. Esses dit'erentes padrões são ligados às variações dos dife¡entes parâmetros

acima citados (atividade dos sistemas de deslizamento, regime da deformação,...). Entretanto,

â orientação de só eixo só (o eixo-c) restringe a ìnformação. Há casos em que estas

orientações não são esclarecedoras, por exemplo, os padrões do eixo-c com um ma,rimo à 45.

entte os eixos X e Z (posição III de Lister, 1982). Esta orientação preferencial foi interpretada

como resultando de um deslizamento sobre os planos romboidais (Starkey, 1979), como

resultando da ativação dominante de sistemas dipiramidais trigonais l2ll.Z]<c+a> (Lister e

Domsiepen, 1982), ou ainda como resultando de um deslizamento sob¡e o plano basal na

direção <a> sob um regime de deformação coaxial associado a uma trama ou â uma

deformação não-coaxial tardia (Fueten et al., l99l). Esta orientação preferencial foi tambóm

ìntelpretada como devido ao "annealing" e portanto sem verdadeira relação com os sistemas

de deslizamento ativados durante a deformação (Vauchez e Bufalo, 1988).

A evolução das OPR do quartzo nas zonas de cisalhamento foi estudada por

numerosos autores (p. ex., Schmid e Casey, 1986; Vauchez, 1987; Lloyd et al., 1992). As

variações das OPR dos eixos-c e dos eixos-a para o quartzo em função do gradiente

metamórfico são esquematizadas na Fig. 4.7c. Essas variações sãro corelacionadas com a

evolução da atividade dos principais sistsmas de deslizamento no quartzo. Além disso, as

OPR do quartzo medidas nas zonas de cisalhamento natufais são geralmente assimétricas. As

telações de assimetria entfe as OPR dos eixos-c e dos eixos-a e a trama tectônica (foliaçio e

lineação) foram preditas por estudos teódcos (Bouchez et al., 1983; Etchecopar et Vasseur,
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1987). As assimetrias dos padrões do quaftzo são em geral bons indicadores do sentido do

cisalhamento (p. ex., Bouchez et al., 1983).

4.2. 1.2. Microestruturas : obsentações

microestruturas e OPR nos milonitos gramùíticos

O quartzo está presente em todas as amostras e constitui, juntamento com o
plagioclásio, as principais fases cristalográficas. Ele se apresenta geralmente sob a forma de

longas bandas ("ribbon") policristalinas alongadas paralelamente à foliação (Fig. a.8).

Somente as amostras RB559 e R8689 não apresentaram quartzo em "ribbon". Nestas duas

amostras, o quartzo constitui respectivamente, l5Vo e 20Vo do conteúdo modal, os grãos

possuem um tamanho variável com contornos irregulares e os limites de grão estão

relativamente curvos. Os grãos de quartzo do enderbito RB559 são muitas vezes poiquilíticos;

alguns grãos de tamanho milimétrico contêm inclusões de grãos opacos de fo¡ma arredondada

(essencialmente óxidos de Fe-Ti).

Geralmente os "ribbons" de quartzo apresentam uma grande regularidade e alternam-

se com camadas constituídas de grãos de feldspato recristalizados (Fig.4.8a) e/ou camadas

compostas principalmente de biotita e piroxênios (Fig. 4.8c). O limite dos "ribbons" no

contato dos porfiroclastos cle plagioclásio é menos reto que aquele quc bordeja as camadas

ricas em biotita. Certos "ribbons" apfesentam cristais muito alongados. Para os "ribbons" de

largura inferior a 1 mm, os grãos que o constituem âpfesentam uma forma retangular. Para os

"ribbons" maiores (àté,2-3 mm, Fig. 4.8d), os limites grão da matriz - grão de quartzo são

retilíneos e os limites inter- grãos são curvilíneos. A maioria dos cristais de quartzo não

possui sub-estrutura (paredes de discordância, lamela de deformação...); eles apresentam,

algumas vezes, uma fraca extinção ondul¿nte (por exemplo R8566) e, mais

excepcionalmente, paredes de discordância bem espaçadas fazendo um ângulo de 50" em

relação ao alongamento do "ribbon". Ceftas bandas são caracterizadas por um grande número

de inclusões de biotita e de plagioclásio de fbrma sigmóide nos cristais de quartzo (Fig.

4.8b,e).
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G:-

Fig. 4.8. "Ribbons" policristalinos de quartzo nos milonitos. (a) Alternância de rrribbons' de quartzo com bandas
de grãos de feldspatos recristalizados; Em (b) a flecha indica uma inclusão de plagioclásio de fãrma sigmoidal; (c)
"Ribbon" de quartzo em granulito com biotita; (d) "Mega-ribbon" de quartzo õom feldspatos recrùtalizadosa
sua volta; (e) Extinções ondulantes fracas em um metassedimento rico em quartzo. Não se observa traços da
deformação plástica (sub'estruturas) nos rrribbons" de quartzo das outras amostras. Nicóis parcialmente
cruzados.
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As figuras de pólo diretas e inversas do quartzo estão âpresentaclas na Fig. 4.9. Os

máxlmos de concentração não são muito fortes. o eixo-c é o eixo cristalográfico que

aptesenta as mais fortes concentrações. Três grandes tipos de padrões do eixo-c distinguem-se

em relação aos eixos da deformação finita X, Y, Z:

- o primeiro tipo é o mais freqüente (R8548, RB609C, RB538, R8540 e RB607A).

Ele é caracterizado por uma concentração dos eixos-c entre os eixos X e z, gcralmente acerca

de 40' do eixo Z. A repafiição dos eixos c não apresenta simetria em relação ao plano (Xy).
os pólos dos planos prismáticos a e m associados com certos padrões do eixo-c são

oaracterizados por máximos de concentração acerca de 25'da lineação. Finalmente, essas

oPR do quartzo revelam um padrão dos pólos dos p.lanos do ¡omboedro superior (r) muito

característico : a lepaftição é bi-modal, com um máximo de concentração sub-perpendicular à

foliação e o segundo máximo, menos marcado, sub-paralelo à lineação. As relações entre as

orientações dos pólos dos planos (r) e os eixos da deformação finita são simples e apresentam

uma ligeira obliquidade. As figuras de pólo inversas mostram a importância do plano (r) e as

relações dele com a foliação e lineação. A lineação (X) e o pólo da foliação (Z) concentram-se

preferencialmente perto de r. A diferença dâs orientações dos pólos dos planos (r), os planos

do romboedro inferior (z) não mosttam relações simples em relação aos eixos X, y e Z. As

amostras RB609c e RB607A, ca¡acterizadas por "ribbons" de quartzo muito longos e largos,

apresentam os mais fortes máximos de densidade dos planos prismáticos, romboid¡ais e do

eixo-c. Dent¡o deste grupo, nota-se pequenas variações: por exemplo, a amost¡a RB54g

mostra uma distribuição relativamente simétrica dos eixos c em relação aos eixos estruturais.

os eixos-c da amostra RB607A são foltemente concentrados sobre (XZ) enquanto que os

eixos-c d¿r RB609c tem tendência a formar uma guirlanda em direção ao eixo y. os eixos-c

da R8540 apresentam dois sub-máximos localizados a 45'dos eixos y e Z, e a dissimetria é

inversa àquela das amostras RB609c e RB607A. A âmostra R8538 apresenta um sub-

máximo paralelo à Y. O padrão do eixo-c desta amostra poderia ser intermediário entre o tipo

I e2,

- o segundo tipo é caracterizado por uma distribuição preferencial dos eixos-c em volta

do eixo-Y. os eixos-c das amostras R8546 e RB5E definem muitas concentrações agrupadas

em volta do eixo-Y, com uma concentração máxima entre os eixos y e Z. A amostra RB5E

mostra concentrações secundárias, com os eixos-c a ceroa de 45' dos eixos X, y e Z, e entre

os eixos X e Z. Os pírlos dos planos prismáticos a e m se concentram sobre o plano (XZ), a

4.2.1.3. As OPR medidas
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proximidade da lineação. Os pólos dos planos (r) da amostra RB5E mostram relações simples

cm lelação aos eixos estruturais, com um máximo de concentração sub-perpendicular' à

foliação e um segundo máximo menos marcado sub-paralelo zì lineação. O quartzo da amost¡a

R8614 poderia também ser associado com este segundo grupo. De fato, para esta amostra, a

Iineação não está visível e somente o eixo-Z pode ser determinado com exatidão. A Fig. 4.9.

mostra uma concentração dos eixos-c na foliação. Emitindo a hipótese que o máximo de

concentração dos eixos [001] do anfibólio (Fig. a.fi) corresponde a uma lineação mine¡al,

então o máximo de concentração dos pólos dos planos m do quartzo se tomâ sub-paralelo à

lineação (X) e o máximo de concentração dos eixos-c do quartzo se toma sub-paralelo à Y,

- o terceiro tipo (R8559, RB607B e R8566) apresenta relações complexas entre a

repartição dos eixos-c e os eixos X, Y e Z. Os eixos-c definem várias concentraçòes

secundárias e uma principal entre os eixos Y e Z. As concentrações dos pólos dos planos do

romboedro (r) e (z) não mostram relações simples com os eixos estruturais, exceto pata a

concentração máxima dos pólos dos planos (r) da amostra R8566, que está snb-paralela no

eixo Y.

4.2.L4. Microestruturas e OPR do quanzo : discttssão

microestnúuras e OPR r¿os milorritos granulíticos

A morfologia dos grãos de quartzo em "ribbons", bem como o grandc número

de grãos recristalizados de plagioclásio e/ou de biotita da matriz dentro destes "ribbons"

indicam uma fotte migração dos limites de grão. As observações in situ recentes dos materiais

análogos, por exemplo, o octacloropropano (OCP) ou o norcampfor (Park et al., 2001; Ree et

al., L997) e agregados de quartzo natural (Masuda et al., 1997), mostram a imporlância da

migração dos limites de grão durante e depois cla deformação que caracterizâ o processo de

"annealing" (seção 1.2.3), Nas rochas para as quais uma segregação mineral sintectônica

conduz a um forte bandamento composicional, a migração dos limites de grão

perpendicularmente à foliação é restringida, e o crescimento dos gÌãos resulta no

desenvolvimento de longos "ribbons" de quartzo (p. ex., Boullier e Bouchez, 1978; Hippertt

ef a1.,2001 Egydio-Silva et a1.,2O02). Além disso, os cristais que formam os "ribbons" não

mostram, em geral, traços de deformação plástica, nem tão pouco evidência de

recristralização dinâmica posterior ao "annealing" (por exemplo, Fig. 3.16 em Passchier e

Trouw, 1996). Porém, as formas em "platten-quartz" são conhecidas por serem instáveis

porque os limites de grão convergem em pontos triplos à 90' e por causa das inclusões, que
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são heterogeneidades que conduzem a concentrações de esforço durante reinlcio da

deformação. A ansênci¿ de sub-estrura e a preservação das forma retangulares sugerem que a

formação dos "ribbons" não foi seguida de uma firse de deformação significativa a baixa temperatura.

Um dos problemas fundamentais para a interpretação clas fábricas de quartzo em

domínio granulítico concerne ao efeito do " annealing" sobre as OPR desenvolvidas durante a

cleformação. Este problema é particularmente presente na zona estudada pois, as amostfas que

mostram os "ribbons" de quartzo de maior comprimento e largura, estão câracterizadas para

uma OPR do quartzo do tipo l, com os eixos-c entre X e Z. A concentração pode ser

localizada a cerca de 40" do eixo Z (RB607A) ou então em forma de guirlanda na direção do

eixo Y (RB609C), e a concentração dos eixos-a está perto da lineação. Uma interpretação

destas OPR, não considerando a microestrutura do quartzo obse¡vada, sugere umâ ativação

dominante do sistema basal {c) <a>, que é o sistema dominante à baixa temperatura. O efeito

do "annealing" sobre as OPR do quartzo é ainda mal conhecido. As experiências realizadas

sobre agregados de quartzo natural para os quais uma temperatu¡a alta é mantida após

anulação do esforço diferencial mostram resultados contrastantes: os experimentos de Green

(1967) indicam uma concentração preferencial do eixo-c do quaftzo paralelamente a direção

de compressão; os experimentos de Gleason e Tullis (1990) em alta temperatura e baixa

velocidade de deformação, sugerem que o "annealing" favorece uma nova OPR, enquanto

que, nos experimentos recentes de lleilbronner e Tullis (2001), a OPR de quartzo pre-

existente não é significativamente modificada. Estes últimos resultados estão de acordo com

os experimentos de "annealing" realizados por Park et al. (2001) com o octacloropropano e o

norcampfor.

Uma das características das OPR do quartzo medidas nas nossas amostras é a

orientação preferencial dos pólos dos planos (r) que apresentam relações simples com os

eixos de deformação finita: a repartição é bi-modal, com um máximo de concentração sub-

perpendicular à foliação, e um segundo máximo, estatisticamente menos significativo que o

primeiro, sub-paralelo à lineação (OPR do quartzo do tipo 1). A concentração dos pólos dos

planos (r) está relacionada diretamente à largura dos "ribbons". Estas observações sugerem

fortes relações entre a orientação preferencial do plano (r) do quartzo e a formação dos

"¡ibbons". A importância dos planos (r) foi recentemente apontada por Kruhl e Peternell

(2002). Estes autores observaram, em rochas deformadas sob diferentes graus de

metamorfismo, uma concentração de segmentos retos de limite de grão de quartzo

paralelamente aos planos (r) com o alrmento da temperatura, Kruhl e Peternell (2002)

sugerem ainda que os limites dos grãos se estabilizam nas posições de baixa energia.
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A orientação preferencial dos limites de grão paralelamente aos planos (r) poderia então

constituir uma clas características do "annealing".

A milonitização na legião de santo Antônio de Pádua ocorre em condições cle alta

tomperatura (> 750'c) e pressão relativamente baixa (< 800 MPa). Nessas conclições de alta

temperatura, o deslizamento prismático {m} nas direções [c] e <a + c> tornâ-so muito ativo.

Em função da propor'ção de fases hidratadas na tocha, o deslizamento prismático {m} nas

direções <a> (sistema (10T0Ì<D) pode também estar muito ativo. As opR do quartzo

sugerindo a ativação deste sistema, isto é as oPR caraterizadas pelo eixo-c sub-paralelo à y e

o eixo-a perto da lineação, foram medidas na região de santo Antônio cle p¿'rdua (opR do

quartzo de tipo 2). A observação de uma oPR intermediária entre os tipos I e 2 (amostra

R8538) poderia rndicar a evolução de uma OPR sin-cinemárica (tipo 2) para uma OpR pós-

cinemática (tipo 1). Esta transição das oPR do tipo 2 à 1 não é ainda bem compreenclida,

entretanto algumas idéias podem ser estabelecidas, por exemplo: (l) a formação das

geminações de Dauphinó durante a defoffnação e/ou durante uma mudança de fase (quartzo-p,

quartzo-a). A deformação expedmental sobre quartzito realizztda por Tullis et al. (1973)

mostra que a ativação das geminações de Dauphiné provocam uma concentração dos pólos

dos planos (r) paralelo ao eixo de compressão e uma diminuição das orientações preferenciais

dos pólos dos planos do romboedro negativo (z). À não-equivalência clas figuras cle pólo dos

planos (r) e (z) do quârtzo, (Fig. a.9) poderia ser um algumento para correlacionar a

orientação preferencial dos pólos (r) perto do pólo da foliação com a lbrmação das

geminações de Dauphiné em regime de deformação em transpressão (ver p. ex., Mainprice et

al., 1993). Entl'etanto, os ¡esultados preliminares cle um estudo estatístico das relações

angulares entre as diversas orientações preferenciais ("angular misorientation statistics") não

confirmam a hipótese de uma geminação importante clo quartzo; (2) a transição entre o

quartzo-o e o quartzo- B durante a milonitização ou durante o ,,annealing,,. De fato, o
crescimento exagerado do quartzo poderia refleti¡ uma evolução em um campo de

estabilidade do quartzo-p (Joesten, 1983; wirth, 1985). Durante a transformação do quartzo-d

em quartzo-p, a distorção da rede cristalográfica dos limites de grão âumenta por cansa das

variações na estrutura dos tetraedros sio4(wirth, 1985). com este aumento do estado de

desordem nos limites de grão uma diminuição da energia de ativação é necessária para a

migração dos limites de grão. Este decréscimo da energia de ativação favorece a transferência

dos átomos da superfície de um grão de alta energia para o limite do grão, e do limite de grão

para a superfície de um outro grão de baixa energia que portânto vai crescer. Além disso, este
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aumento do volume dos grãos vai

com outros minerais; este esforço

limites de grão.

microestruturas e OPR nos milonitos grønulíticos

gerar um esforço local sobre os grãos de quartzo em contato

local vai se tornar um motor adicional para a rnigração dos

4.2.2. Os feldspatos

Em função de sua composição quírnica, os feldspatos são divididos em dois grupos: os

feldspatos sodi-potássicos ou alcalinos (ortoclásios) e os feldspatos calco-sódicos

(plagioclásios). Os feldspatos sodi-potássicos possuem uma simetria monoclínica, no caso da

série do ortósio lAlSi.,OslK ou triclínica, pseudo-monoclínica no caso da série da microclina

lAlSi',O81(K, Na). Os plagioclásios formam uma série contínua do pólo sódico [AlSi.OrlNa
(albita) até o pólo cálcico [AlSi.,Oslca (anortita). Eles cristalizam no sistema triclínico. Os

feldspatos são tectossilicatos cuja estrutura é constituída por uma estrutura tridimensional de

tetraedros TO, (onde'f é um átomo de Si ot¡ Al) que comporta grandes cavidacles nas quais sc

alojam os c¿itions M (Na ou Ca para os plagioclásios, Fig. 4.l0).

1.2.2.1. Ii,çtruturu e deformuçfut plásticcr

7t

Fig.4.l0. Estrutura cristalográfica da albita ("low albite"rC2/nr). Vista paralela ao plano
(2'1,2). As esferas amarelas são os átomos de Na. Para os tetraedros TO, de cor verde T={1,
e para os tetraedros de cor azul T=Si. As linhas pontilhadas simboliza¡n a malha elenrentar.
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A maioria dos trabalhos experimentais e das análises cle microscopia elelrônica sobre os

feldspatos naturalmentc deformados foram ¡ealizaclos em plagioclásìos. As propriedacles

plásticas dos feldspatos alcalinos são ainda mal conheciclas. Entretanto, como o

comportamento plástico dos tectossilicatos está ligado à capacidade cle luptura das ligações T-
O-T, e como os feldspatos alcalinos e os plagioclásios têm uma recle cristalográfica similar, o

seu comportamento plástico deve se¡ relativamente semelhante (Gandais e wiuaime, l9g4). A
rcologia dos plagioclásios depende fundamentalmente do teor em anortita e das condições do

metamorfismo. Para uma baixa temperatura homóloga ('flTm, onde Tm é a temperatura rle

fusão), o feldspato deforma-se principalmente através do mic¡o-fraturamento (comportamento

frágil) e do fluxo cataclástico. A deformação por geminação do plagioclásio sobrc os planos

de geminação da albita e do periclinio é importante (p. ex., Kronenberg e shelton, l9g0;
Egydio-silva e Mainprice, 1999). Para temperaturas homólogas mais altas, o feldspato se

deforma não somente por micro-fraturamento mas também por fluxo de discordâncias. para

uma temperatu¡a ainda mais alta, a recristalização toma-se o principal processo de

deformação. os experimentos de Tullis e yund (1991) sugerem que a recristalização está

dominada pela nucleação e o crescimento de novos grãos. A recristalização dinâmica efetua-

se principalmente por migração de limites de grão, e, secundarìamente, por rotação cle sub-

grãos (Ji et Mainprice, 1990; Egydio-silva et aI.,2002). os esrudos de microscopia eletrônica

em plagioclásios deformados sob condições de temperatura e de pressão diferentes (Montarclì

c Mainprice, 1987; Ji e Mainprice, 1988 ) mostram que o sistema de deslizamenro dominante

é: (010) [001], seguido pelo sisrema (010) tI00l. A atividade do sisrema (0r0) tt00l foi
também relatada para o feldspato-K por Gandais e willaime (19g4). Kruhl (I9g7) mecliu as

OPR de plagioclásios em gnaisses da fácies anfibolito caracterizâdas por (001) sub-paralelo à

foliação e ü001 sub-paralelo à lineação, sugerinclo a ativação do sisrema (00i) t1001. Este

sistema de deslizamento poderia ser ativo em alta temperatura e/ou para teores altos ¿e

anortita (Kruhl, I987). Nos experimentos de temperaturas muiro altas e 900.c), o número de

sistemas de deslizamento ativos durante a deformação aì-tmenta e sistemas cle deslizamento,

tais como, (001) l/2 [110], (001) t/2 tl10l ou ainda (0i0) tl0ll, poderiam ter uma ativictacle

tão forte quanto o sistema (010) [001] (Gandais e Willaime, 1984),

Embora o plagioclásio seja o mineral mais abundante da crosta tenestre, o núme¡o cle opR do

plagioclásio publicadas ó muito inferior as do quartzo. Isto é deviclo, principalmente à

dificuldade em medir as oPR do plagioclásio através da platina universal, porque para este

mineral os indicadores ópticos e os eixos cristalográficos não são paralelos e as relaçôes
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angulares variam com a porcentagem de anortita (Fig. a,1l). Alóm disto, a meclida <tas opR
do plagioclásio na platina universal demanda muito tempo, e é muito t¡abalhosa, clevida à

necessidade de medir os três indicaclores ópticos, bem como duas cle suas clir.eçòes

cristalográficas (geminação albita, geminação periclina, clivagem (001) ou (010)) é muito

trabalhosa (p. ex., Ji et al. 1994). com a platina universal, os grãos recristalizados cÌe pequeno

tamanho e sem geminação não podem se¡ medidos e as orientações cristalográficas completas

dos plagioclásios (<An,r) são praticamente impossíveis de serem determinadas sem

ambigüidade. Ultimamente vários t¡abalhos foram publicados apresentando as OpR medidas

por difração de elétrons rct¡oespalhados em milonitos rjcos em albita (prior e wheeler, 1999),

ou de composição próxima da andesina (Lapworth et al., 2O02).

microestn¿htøs e OPR nos milonitos

Fig.4.1l. Orientações cristalográficas c ópticas da atbita, do oligoclásio e
da andesina. Com o aun¡ento da porcentagem de anortitâ, o ângulo entrc
os eixos opticos (o, p, y) e as direções cristâlográficas (x, y, z) é maior^

4 -2.2.2. Mic roestruturas : obse ntaçõe s

O plagioclásio representa de 20 a 5O7o do conteúdo mocìal das amostras estudaclas. Na

maioria dos milonitos, o plagioclásio forma agregados de grãos recristalizados de dimensòes

relativamente homogêneas (da ordem de 100 ¡rm, em média). euando o quartzo forma
"ribbons", o plagioclásio representa o essencial da matriz constituindo camadas pziralelas aos

"ribbons" de quartzo (Fig. 4.12a). os porfiroclastos de plagioclásios são poucos numerosos

(menos de l5vo do plagioclásio), muitas vezes com geminações (albita ou periclinia) e cle

tamanhos milimétricos. Eles apresentam sub-estruturas que testeimunham uma deformação

plástica com extinções ondulantes, paredes de discordância perpendiculares à geminação,

"kink-bands" e geminações polissintéticas curvas. os limites de grão são irregulares e as

geminações defomadas têm extremidades pontiagudas. Em algumas amostras, cristais de

plagioclásios tsm tamanhos de 500 ¡rm à I mm, contomos ourvilíneos, e contêm um grande
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nÍtmero de inclusões (particularmente de biotita e óxidos) sugerindo uma forte mobilidade dos

lìmites de grão. No chamockiro R8559, os grãos de plagioclásio apresentam uma zonaçào,

sugerindo um crescimento magmático, e estão deformados (ver geminação encurva<la, Iìig.

4.t2b).

Os grãos finos recristalizados de plagioclásios não mostram uma defbrmação interna,

embora, ocasionalmente, âpresentem uma ligeira extinção ondulante. Eles têm formas

poligonais com limites curvi-planares que conve¡gem em pontos triplos à i20.. o processo de

recristalização, que origina esta matriz de pequenos grãos poligonais isentos de clefcitos

cristalográficos, não pode ser determinado quando a recristalização é total. porém, quando

porfiroclastos e grãos recristalizados estão presentes, a formação cle sub-grãos na borcla dos

porfiroclastos bem como a individualização destes sub-grãos em neoblastos sugel.e um

processo de recristalização dinâmica po¡ rotação dos sub-grãos (Fig.4.r2c). processos cle

deformação progressiva com recristalização dinâmica e reequilibro por migração dos limites

foram propostos para explicar o desenvolvimento das populações cÌe pequenos grãos

lecristalizados isentos de deformação (Ji e Mainprice, 1990).

A proporção de feldspato-K nas rochas estudadas é variável. Este mineral encontra-se

sob a forma cle grandes cristais milimétricos alongados paralelamente à foliação. Os limites cle

grão são semple curvos e irregulares e os grãos contêm nm grande número c.le inclusões, s que

inclica um foÍe crescimento destes minerais. A maioria clo feldspato-K aplesenta peltitas e t
folma de gota, de vermes ou em chama (Fig. 4.12e). Estas pefiitas estão plesentes sobre tocla

a superfície dos c¡istais e são geralmente paralelas ao alongamento dos grãos.

Intercrescimento mirmequíticos (feldspato contendo quartzo vermicular no seu interior)

desenvolvem-se na borda de grãos de feldspato-K (Fig. 4.12f). os porfiroclastos maiores de

feldspato-K apresentam sempre uma extinção ondulante. Na perifèria dos poúiroclastos,

formam-se grãos recustalizados de feldspato-K e de plagioclásio que chegam a medir uma

centena de microns de largura. A matriz da amostra granítica RB609c é quase

exclusivamente composta de grãos recristalizados de feldspato-K, e de plagioclásio em menor

proporção. os cristais de feldspato-K têm limites lobados e se interpenetrâm (Fig.4.l2ct), o

que indica uma migração dos limites dos grãos. Nota-se também uma individualizâção na

borda dos grãos de pequenos cristais arredondados (alguns microns) sugenndo um plocesso

de nucleação.

n,icroestruturds e OPR nos milonitos granulíticos 74
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RB6O7B

Fig. 4.12. Microestruturas do feldspato. (a) Grãos de plagioclásios recristalizados entre dois "ribbons" de quartzo;
(b) Zonação magmática e geminação deformada de forma sinuosa (flecha). A amostra contem igualmente
geminações deformadas com terminações pontiagudas; (c) Recristalização por rotação de sub-grããs em um
porfiroclasto de plagioctásio. Os neoblastos (flecha) apresentam uma orientaÉo da rede próxima daquela dos sub-
grãos adjacentes; (d) Pequenos cristais de feldspatos com limites de grãos lobados gue se interpenetram; (e)
Porfiroclasto de feldspato'K envolto por pequenos grãos recristalizados. O porfiroclasto possui extinção
ondulante. Os rrribbons" de quartzo mostram várias inclusões de feldspato de forma sigmoidal; 1q a"t"lh" a""1"¡
mirmequita na borda do porfiroclasto de feldspato potássico.
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Para a solução sólida dos plagioclásios, a passagem de uma estlutura AlrSi, ( pólo

puro da anortita) para uma esrrutura AlSi, (pólo puro da albita), implica em uma reconstrução

completa da rede cristalográfica. A necessidade de acoplar a substituição de ca por Na e Al
por si, mais as diferentes distorções da rede tet¡aéd¡ica em função das composições químicas

e das temporaturâs, tornam complexa a estrutura do plagioclásio. Estas variações de estrutura

cristalográfica se tt'aduzem por variações de figuras de difração dos elétrons retroespalhaclos

(e dos raios-X). uma não homogeneidade química devida a micro-exsoluções, como por

exemplo lâminas de ortoclásio nos cristais de plagioclásio (antipertita) são susceptíveis de

perturba¡ o sinal de difração. Estas exsoluções se desenvolvem, principalmente, no oligoclásio

e na andesina, são menos frequentes na albita, e raras na labradorita e nos plagioclásios mais

cálcicos (Deer e aì., 1966).

Para obter uma melhor indexação das imagens de difração dos plagioclásios, foi
necessário recalcular a esfera de difração para diferentes porcentagens de anortita e analisar os

plagioclásios por sonda iônica a fim de determinar a proporção de anortita neles contida

(apêndice II).

Para cada amostra, as figuras de pólo das OPR do plagioolhsio (Fig. 4.13) são

representativas do conjunto dos grãos de plagioclásio. Devido a simetria t¡iclínicâ, os eixos

opostos ([100] e [i00] por exemplo) não são equivalentes. p¿ìra uma melhor leitu¡a das opR,
âs orientações preferenciais dos pólos dos planos (010) e (001), que são dois planos de

deslizamento susceptíveis de ser fortemente ativados em alta temperatura (Gandais e

willaime, 1984), são representadas na figura 4.13a. Nesta figura, também são mostrados

orientações dos eixos [100], que é descritas como uma direção preferencial de cleslizamento

(Ji e Mainprice, 1990). Finalmente, para ilustrar de moclo completo as relações entre a

lineação e as oPR, e entre a foliação e as oPR, as figuras de pólo inversas foram calculadas.

A projeção da lineação e a projeção do pólo da foliação ern um referencial cristalográfico da

âmostfa R8538 são apresentadas na fìgura 4.14.

As OPR do plagioclásio são caracterizadas por um máximo dos pólos dos planos (010)

perto de Z (Fig. 4.13a). Algumas amostras (R8546 e R8538) mostram rambém um máximo

de densidade dos pólos (001) perto de Z. Finalmente, a amostra R8546 mostra um te¡ceiro

máximo de densidade dos pólos (120) perto do pólo da foliação (Fig. a.l3b). As figuras c.le

4.2.2.3. As OPR medidas

microestruturas e OPR nos milotùtos granulíticos 76
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pólo (Fig.4.13b) mostram que o máximo de concenrração dos pólos dos planos (101) par.a a

amostra RB607A e dos pólos dos planos (121) par.a a arnostta RB607B é pe;rto.leZ.

A figura de pólo inversa projetada para o pólo da foliação mostra que ¿ì amostra

R8548 é car'¿cterizada por um máximo de concentração do pólo da foliação sub-paralela ao

pólo do plano (021), (Fig. 4.14). As figuras cle pólo inversas projetadas para a lincação

mostram concentrações múltiplas. A lineação concentra-se preferencialmente em volta do

eixo [l00] para as amostras R8559, RB609A, R8538, RB607A e RB607B. Em alguns casos

(RB559 e RB607B), a lineação é também concentracla na proximidade clo eixo [001]. Nota-se

também (R8538, R8548 e RB607B) uma concentração preferencial da lineação próxima ao

eixo [i0î].
A força das fábricas de pólo inversa (iplJ) é mais fraca para a lineação do que para a

foliação. Por exemplo, para a amostra R8548, o valo¡ de ipfJ é igual a 1.30 para a lineação

enquanto que o valor de ipfJ é igual a 1.61 para a foliação.

Para o feldspato-K, um grande número de medidas de orientação cristalográfica foi

obtido somente pal'a a amostra RB609C. A OPR é fraca (Fig. 4_ l3c) e, exceto para a

orientação preferencial do eixo [100], que tende a ser paralelo a lineação, os máximos de

densidade não apresentam relações simples com os eixos da deformação finita.

4.2.2.4. Microestruturas e OPR dos Jeld.rpatos ; discussão

microestrt¿turas e OPR nos milonitos granulíticos

Os feldspatos são caracterizados por uma recristalização dinâmica parcial ou total dos

grãos. Geralmente poucos porfiroclastos são conservados. Aqueles que subsistem possuem

uma sub-estrutura que evidencia uma deformação plástica significativa (paredes cle

discordância, sub-grãos e geminações mecânicas). Para o plagioclásio, a recristalização que

produz neoblastos bem equrlibrados ocorre essencialmente por rotação de sub-grãos. os
f'eldspatos-K pertíticos mostram uma individualização dos domínios de exsolução no limite de

grão' Para o plagioclásio, a rotação dos sub-grãos é o principal mecanismo de recristalização.

Alguns grãos recristalizados de plagioclásio e de feldspatos-K sugerem a fbrmação por

"bulging" dos limites de grão. o conjunto destes processos cle recristalização tem como

conseqüência o desenvolvimento de agregados de grãos finos de feldspato. os podiroclastos e

os glãos recristalizados de plagioclásio desenvolvem uma OPR calâcterística clo mecanismo

de fluxo de discordâncias.
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Fi8.4.13. (b) OPR do ptagioclásio (continuação); (c) OPR do feldspato - K. Contornos e projeção scmelhantes que
para (a).
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A orientação preferencial do pólo do plano (010) perpendicular à foliação sugere que

(010) é o plano preferencial de deslizamento das discordâncias. LIm outro plano ativo pocletia

ser o plano (001). Algumas oPR medidas de plagìoclásio sugelem um deslizamento sobre os

planos (120) e (121). A ativação destes planos rle deslizamento foi descrita por Gandais e

Willaime (1984). A direção de deslizamento paralela ao eixo [100] pârece ser favorecicla mas

outras direções de deslizamento, [001] ou [101] particularmente, podetiam ter si{o ativadas.

As OPR medidas sugerem uma ativação preponderante dos sistemas (010) t1001 seguido de

(010) [001] e de (001) [100]. Estes resultados contrastam um pouco com os resultaclos obtidos

nos trabalhos de Ji e Mainprice (1990) que caraterizaram também o plano (010) como plano

de deslizamento mas, associado com uma direção de deslizamento paralela a [001] favorecicla

em relação a uma direção [100]. Entretanto, a ativação de um grande número de sistemas de

deslizamento, do quais alguns são medidos com pouca frequência nos feldspatos naturalmente

deformados, estão de acordo com os resultados de deformação experimental dos feldspatos

em condições de alta temperatura (Gandais e Willaime, 1984).

4.2.3. Os piroxênios, o anfibólio e a biotita

4.2.3.1. Estrutura e deþrmação plítstica

microestruturas e OPR nos milonitos granulíticos

Os piroxênios são silicatos que cristalizam nos sistemas ortoüômbico e monoclínico,

Como a deformação plástica dos clinopiroxênios foi tratada no Capítulo 3 - anex<¡ II, somente

os ortopiroxônios serão abordados nesta seção. os ortopiroxênios formam a série química

[SiOr](Mg, Fe) com a ensrarita ([SiOr]Mg) e a ferrosilira ([SiOr]Fe) como [ermos cxtremos, e

o hiperstênio e o ferrohiperstênio como termos intermediários. O cristal de ortopiroxênio ó

formado por cadeias de tet¡aedros de sioo dividindo um íon oxigênio, alinhadas na direção

[001]. As cadeias são otdenadas em camadas paralelas a (100) em altemância com as camac.las

contendo os íons Mg e Fe. Devido a esta estrutura cristalográfica, o deslizamento sobre os

planos (100) é muito fácil particularmente na direção [001], pois ele não implica o

rompimento das ligações Si-O. Esta direção de deslizamento também é favorável pois eÌa

corresponde ao mais curto vetor de Burgers. A ativação deste sistema é observada nos

ortopiroxênios deformados naturalmente (Mercier, 1985) e experimentalmente (Grìggs et al.,

1960). Os sistemas de deslizamento (100) t0101 e (010) t00ll são também observados (Nazé
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et al., 1987). os trabalhos experimentais de Ross e Nielsen (1978) sobre policristais de

enstatita mostrâm que o deslizamento sobre (010) t00ll é mais difícil e aparece somente em

condições de alta tempelatura. Durante as deformações experimentais, a poligonizaçào e a

recristalização começam somente acima de 1300"C para È = 1g'+ seg-r. A transformação dos

piroxênios ortorrômbicos em piroxênios monoclínicos foi o alvo de nume¡osas publicações

(p. ex., Coe e Kirby (1975) para a enstatita e Altenberger (1992) para o hiperstônro), Estas

inversões poderiam evidenciar a presença de lamelas de clinopiroxênio no ortopiroxênio

hospeiro. Para estes autores, tais transformações são associadas com deformaçòes

significativas sob condições P-T elevadas

Os anfibólios são silicatos catacterizados por tetraedros em cadeias cluplas. Como para

os piroxênios, a estrutura cristalográfica do anfibólio sugere um fácil deslizamento soble

(100) t00ll. Os trabalhos realizados sob¡e anfibólios natu¡almente deformados mostram que

estes deformam-se por geminação sobre (10i) ou (100) (Biermann, l98l) e por deslizamento

sobre (100) [001], em baixa temperatura e/ou para uma velocidade de deformação alta. um
número maior de sistemas de deslizamento pode ser ativado em alta temperatura e /ou a baixa

velocidade de deformação : os sistemas (hk0) t00ll principalmente mas também { l l0}
l/2<ll0> e (010) t1001 (Cumbesr et al., 1989; Reynarcl er at., 1989).

As micas pretas (ou ferromagnesianas) e as micas brancas (ou aluminosas) são

filossilicatos caracterizados por uma associação de cadeias duplas que constituem folhas

planas. Estes minerais têm uma forma fortemente anisotrópica com um baixo

desenvolvimento perpendicular ao plano basal (001). A rede cristalina pode ser considerada

como pseudo-hexagonal, com o plano (001) correspondendo a um plano de clivagem perfeito.

A estrutura cristalográfica das micas sugere que o plano (001) ó urn plano de fácil

deslizamento. Isto é confirmado pelos dados experimentais que evidenciam dois sistemas de

deslizamento principais para a biorira: (001)<ll0> e (001) <i00> (Christoffersen e

Kronenberg, 1993). Outros mecanismos como o dobramento ("bending" e.,krnking,,) são

comuns nas micas e permitem acomodar a deformação. A biotita, geralmente menos resistente

que a muscovita, deforma-se ductilmente para temperaturas superiores à 250'c (Stesky et al.,

1974).

microestruturds e OPR nos milonitos granulíticos 8t
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Na região de estudo, a maioria das rochas contêm piroxênios, em particulâr

ortopiroxênio. Este último possui uma composição relativamente homogênea que o coloca no

grupo hiperstênio - ferrohiperstênio (ver análises no apêndice II). Ao microscópio óptico, é

difícil diferenciar os orthopiroxênios dos clinopiroxênios, pois ele pode apresentar uma

extinção não reta (até uma dezena de graus) e cores de birrefringência altas para uns

ortopiroxênios, indo até o início da segunda ordem. O ortopiroxênio apresenta-se geralmente

sob a forma de porfiroclastos de grande tamanho (muitas vezes milimétricos) alongados

paralelamente à lineação (Fig.4.laa). Os limites dos porfiroclastos são muito inegulares e

podem formar grandes reentrâncias que colocam em contato o ortopiroxênio com plagioclásio

ou quartzo. Tais formas podedam sugerir uma corrosão do ortopiroxênio. Alóm disso, estes

porfiroclastos são envoltos de grão de tamanho médio (cerca de 500 pm), com contornos

irregularcs, apresentando micro-fraturas e qrìe parecem ser da mesma geração que os grltos

maiores. Alguns porfiroclastos de oftopiroxênio estão envoltos por grãos de pequeno tamanho

(< 80 pm) que poderiam ser gerados por recristalização dinâmica. Finalmente, porfiroclastos

de tamanho milimétrico são intensamente deformados e apresentam bandas de dobramento

("kink bands") cujo eixo posiciona-se perto da lineação, e das paredes de discordância sub-

perpendiculares ao eixo das dobras (Fig.4.15c,d). O cÌinopiroxônio é presente enr quantidade

menor que o ortopiroxênio. Os clinopiroxênios de maior tamanho (cerca cle 800 pm) não

apresentam uma anisotropia de forma nítida, mas alguns destes grãos most¡am uma extinção

ondulante e paredes de discordância curvas.

O anfibótio é sempre cálcico (hornblenda) e apresenta teores em alumínio

relativamente altos (AlrO, geralmente em torno de l2o/o, anexo II). É fieqüente encontrar nas

amostras estudadas uma proporção de anfibólio superior a 7Vo e pode excepcionalmente

atingir 25Vo (RB607A). Ge¡almente, o anfìbólio apresenta-se sob a forma de grandes cristais

elípticos com razão de forma de 1:3 (Fig. 4.15e). A orientação preferencial dos grãos define

uma lineação mineral. Nenhuma sub-estrutura associada com a deformação aparece através da

observação destes cristais de anfibólio. Entretanto, a própria cor deste mineral poderia

mascarar as sub-estruturas. Alguns cristais de anfibólio apresentam uma forma poligonal e

constituem uma patte da mat¡iz polimineral.

As micas pretas estão presentes na maioria das amostras. Elas pertencem ao gtupo da

biotita exceto a amostla R8566 para a qual a mica é uma flogopita (ver apênclice II). As

4.2.3.2. Mic roestruturtts : obse rvações
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Capítulo 4 microestruturds e OPR nos milonitos granulíticos

lamelas planas de biotita marcâm a foliação. A biotita encontra-se associada ao anfibólio, ao

ortopiloxênio e à granada (Fig. a.15f,).

4.2.3.3. As OPR medidas

O ortopiroxênio mostra sempre uma OPR com fortes concentrações dos eixos

cristalográficos (Fig. a.l6). A amost¡a RB607A apresenta a mais fbrte fábrica cristalográfica e

uma fepafiição dos eixos característica: [00] tende a se colocar perto do pólo da foliação,

[010] perto do eixo Y e [001] perto da lineação. Esta oPR encontra-se também nas outras

âmostras medidas, exceto para a R8546. Esta amostra mostra uma concentração dos eixos

[001] nas proximidades do plano de foliação e a cerra de 20" da lineação, umà concentração

dos eixos [100] também no plano de foliação à 45' de Y e [010] perto de Z. tJma

concenlração subsidiá¡ia dos eixos [010] perto de Z é observada em algumas outras amostras

(R8559 e R8548). As OPR do clinopiroxênio da amost¡a R8546 não mostram r.elações

simples com os eixos da deformação fìnita, exceto para [010] que situa-se perto deZ.

O anfibólio mostra uma OPR típica em rodas as amostras : o pólo dos planos (100) é

sub-peryendicular à foliação, o pólo dos planos (010) é perto de Y e o eixo [001] sub-paralelo

à lineação (Fig. a.17). O plano basal da biotita é sempre paralelo à foliação (Fig. a.fi).

4.2.3.4. Microestruturûs e OPR dos ortopiroxênios e do anJibólio: discusstio

O ortopiroxênio é um excelente marcador das deformações plásticas em alta

temperatura. As numetosas sub-estruturas observadas (paredes de discordânc:ia e bandas de

dobramento) bem como a oPR dominante evidenciam uma deformação plástica cle alta

temperatufa, provavelmente da ordem de 800'- 900'C. De fato, trabalhos experimentais

acerca da deformação do ottopiroxênio mostram que a deformação por saltos de discordâncias

("dislocation climb") ocorre somente pâra temperaturas superiores a 1000.C (Ross e Nielsen,

1978; Nazé et al., 1987). Os sistemas de deslizamento (100) t0l0l e (010) [001] associam-se

âo sistema de deslizamento dominante (001) I00ll. Pâra temperaturas exper.imentais

inferiores a 1000'C, a deformação por deslizamento deve estar acompanhada <le um outro

processo de deformação, como o dobramento ("krnking"). Como a deformação do somente

pode ocorrer pela ativação de um número reduzido de sistemas de deslizamento, o "kinking', é

necessário para permitir uma deformação homogênea. Uma OPR caracterizada por
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OPR de anfibólio
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Fig. 4'17. OPR de anfibólios e biotitås. Projeção sobre o hemisfério inferior em igual área. A foliação (plano XY; rcta
plena) é vertical e a lincação (X) é horizontal. Os contornos sáo em Voi N é o nrimero de medidas; D.M. = Densidade
máxima.
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uma fbrte concentração de [100j perto do eixo Y, de [010] pe¡to do eixo Z e de [001] perro do

eixo X (amostra R8546) também foi observada por Jr et al. (1993) em um granulito

milonítico do Canadá.

As microestrututas e as OPR do anfibólio também são similares àquelas que são

reportadas por Ji et al. (1993). A origem desta OPR ainda é discutida, pois as observações de

sub-estruturas devidas à def'ormaçãro por fluxo são escassas. As observações através da

microscopia eletrônica (Reynard et al., 1989) sugerem qì.re a trama do anfibólio nos milonitos

é produzida pelo deslizamento sobre os sistemas (100) t00ll acomodado por recristalização.

Um forte crescimento anisotrópico do anfibólio sin-metamórfico poderia também conduzir ao

desenvolvimento do alongamento dos cristais.

4.3. Processos sin- e pós-cinemáticos nos milonitos de alta

temperatura: discussão e conclusão

A faixa Ribeira, no SE do cráton do São Francisco, é caracterizada por deslocamentos

de escala litosfétioa clue resultaram de uma convergôncia entre os erírtons do São Francisco e

do Congo, no Neoproterozóico. Na região de Santo Antônio de Pádua, as transco¡rências são

paralelas à faixa e formam uma espessa zona milonítica. As rochas são intensamente foliadas,

muitas vezes bandadas, e possuem geralmente uma lineação bem marcada. Grandes maciços

intrusivos (série dos charnockitos) no contato com os milonitos mostram estruturas com ¿ì

mesmzr direção que a dos milonitos. A análise da assimetria das figuras sugere uma

cinemática dextral. As pressões - temperaturas estimadas indicam uma milonitização sob

condições de fácies granulito. As temperaturas estimadas variam entre 75OoC e 850"C, e as

pressões não puderam ser avaliadas com precisão, mas poderiam ser baix¿rs (< 700 MPa,

Porcher et al., 2000). Em escala de afloramento é observada uma partição da deformação. Os

marcadores estrutufais e mctamórficos destacados para os afloramentos da região de estudo

indicam uma zona de milonitos granulíticos formados por trancorrôncias dextrais ativas sob

lcgime tle dclormação tmnsprcssivo.

As microestruturas e as OPR nos milonitos da região de Santo Antônio de P¿1dua

evidenciam um intenso flnxo das rochas. As paredes de discordância e as bandas cle

dobramento nos porfirocÌastos de ortopiroxônio, a recristalização dinâmica do plagioclásio ou

aìnda o ctescimento exagerado clos limites de grão do quartzo são micloestruturas típicâs de

microesln¿turas e OPR nos milonitos granulíticos 87
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uma deformação ativa sob temperaturas muito altas, pl'ovavelmente superiores a 800"C, e de

um resfriamento lonto.

As microestruturas do quartzo nos mtlonitos traduzem a exhema mobilidade dos

limites de grão durante e depois da deformação. O crescimento que geraram "os ribbons"

poderia estar correlacionado com a temperatura na transição ent(e o quartzo-d e o quartzo-0

(ver p. ex., Joesten, 1983; Wirth, 1985). Os "plâtten-quartz" são estruturas relativamente

instáveis e, nos milonitos estudados, a ausência de sub-estruturas significativas e de

recristalização dinâmica afetando os "ribbons" de quartzo, sugere que estas rochas não

sofreram uma deformação importante após o "annealing" pós-cinemático.

A OPR dos grãos de quartzo que constituem "os ¡ibbons" de espessura pluri-

milimótrica apresentam características que se encontram na maioria dos milonitos,

pâfticularmente a orientação dos planos (r) com Lrm máximo de concentração dos pólos sub-

perpendiculares a foliação e um segundo máximo menos marcado sub-paralelo a lineaçho.

Portanto, esta OPR é provavelmente associada com o "annealing" do quartzo. As OpR <le

quartzo dos eixos-c e dos eixos-a nos milonitos estariam compatíveis somente com uma

deformação a baixa temperatura, o que não está de acordo com a microestrutura observada e

com as calibrações P-T Somente algumas OPR caracterizadas por concentrações dos eixos-c

perto do eixo estrutul'al Y e dos eixos-a perto da lineação sugerem a ativação do sistema

[10T0]<a> que pode dominar sob condições de temperatutas relarivamente altas; estas OPR

podetiam oorresponder à fábrica sin-cinemática não modificada pelo "annealing". Porém, as

OPR dos eixos-c entre X e Y, provavelmente associadas com o "annealing" do quartzo,

aparecem como desprovidas de qualquer informação sin-cinemátioa.

A OPR do ortopiroxênio, do anfìbólio e do plagioclásio indicam que estes minerais

foram deformados por fluxo de discordâncias com â âtivação dominante do sistcma (100)

[001] para o ortopiroxênio e o anfibólio, e (010) [100] para o plagioclásio. Pa¡a este último

mineral, um grande número de sistemas de deslizamento secundários como (010) [001] e

(001) t1001 parece estar associado com â ativação do sistem¿r dominante. O deslizamento

intracristalino e o desenvolvimento das OPR no ortopiroxênio, anfibólio e plagioclásio são

correlacionados com a milonitização sob condições térmicas elevadas.

88



Capítulo 5 OPR dos óxidos "ilnenita - hematila" e anisott opia nmgnética

Capítulo 5.

Orientações pref€renciais da rede dos óxidos 6llmenita - hematita" e

anisotropia magnética nos milonitos de alta temperatura

5.1. Resumo

A Faixa Ribeira em sua porção centlal, é cortada por zonas de cisalhamento de largura

quìlométricas, caracterìzadas por uma deformação de alta temperatura. Estudos sobre as

tramas cristalográficas e magnéticas foram realizados em granulitos miloníticos. Nestas

rochas, um fo¡te bandamento composicional realça a lbliação tectônica, e a elongação dos

cristais do anfibólio, do ortopiroxênio e dos óxidos de Fe-Ti definem a lineação.

A trama magnética deduzida através das medidas da anisotropia de susceptibilidade

magnética (ASM) é perfeitamente compatível à t¡ama tectônica. Estudos sobre o magnetismo

de rocha mostram que tanto os minerais paramagnéticos como os ferromagnéticos são os

responsáveis pela ASM. A anisotropia da magnetização remanente isote¡mal, a qual é devida

à orientação preferencial de f<¡rma dos grãos de magnetita, é co¿xial à ASM.

As medidas da orientação preferencial da rede cristalina (OPR), as quais fo¡am feitas

através do EBSD, mostram que os ortopiroxênios, anfibólios, biotitas e os óxidos da solução

solida ilmenita - hematita (ou titanohematita) possuem r¡ma forte OPR, a qual esta relacionada

à trama tectônica. Entre este minerais, os óxidos de Fe-Ti são os únioos minerais presentes,

relativamente em grande proporções (> l.5Vo), em todas ¿ìs amostras estudadas.

A OPR da titanohematita é caracterizada por uma forte concentração dos pólos de

(0001) ou eixos-c, sub-perpendiculares à foliação e por uma distribuição dos pólos dos planos

prismáticos lZiiO; e (10i0) ao longo do plano da foliação, com um máximo próxrmo zì

lineação. Esta OPR é interpretada como resultado do fluxo de discordância (dislocation creep)

durante a milonitização. Há um bom ajuste entre a tramâ magnética e a OPR da

titanohematita, o eixo de susceptibi lidade magnético mínimo (K3) esta alinhado com a

máxima concentração dos eixos-c e, o eixo de máxima susceptibilidade (K,) coincide com a

máxima concentração dos pólos dos planos prismáticos. A OPR da titanohematita pocle

fornece¡ um valioso apoio para a intelpretação cinemática das tramâs magnéticas.

Ver artigo "Titanohematite lattice preferred orientation and magnetic anisotropy

in high-temperature mylonitestt no anexo III.
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Capítulo 6.

Propriedades sísmicas

6.1.. Introdução

As grandes zonas de cisalhamento acomodam uma parte importante da deformação

induzida na crosta continental pelos processos da tectônica das placas. A compreensão da

estrutula profunda destes grandes acidentes é portanto indispensável para tornff os modelos

geodinâmicos mais precisos. Nos últimos anos, várias técnicas sismológicas foram

desenvolvidas e têm permitido traduzir em imagem, de modo cada vez mais preciso, as

estruturas profundas das falhas litosféricas. Tal é o caso, por exemplo, das técnicas de sísmica

de reflexão e do estudo da binefringência das ondas S telessísmicas.

As técnicas de sísmica de reflexão colocam em evidência, ao longo dos grandes perfis

(COCORP, ECORS, CROP, etc), zonas altamente refletivas até a crosta inferior (ver

referências de algumas dessas falhas em Jonas e Nur (1984) e mesmo ultrapassanclo a Moho,

penetrando no manto superior (McGeary, 1989; Diaconescu et al., 1997). Estes refletores

sísmicos podem estar muito inclinados ou formar uma rede anastomosada pouco inclinacla

(Fountaine et al., 1984); eles estão frequöntemente situados sob as grandes zonas miloníl.icas e

são portanio associados a zonas de falha. Todavia, a origem clas reflexões sísmicas observadas

ainda é muito discutida. As rochas com foliação penetrativa e ricas em filossilicatos pocleriam

constituir bons refletores sísmicos (p. ex., Christensen, 1989; Barruol e Mainprice, 1993a). No

entanto, a situação é menos clara para as rochas quartzo-feldspáticâs milonitizadas em

condições granulíticas que escaparam às mudanças mineralógicas ligadas ao

retrometamorfismo (por exemplo, feldspatos em micas). Diferentes fatores suscetíveis de se

combina¡em foram sugeridos para explicar as reflexões sísmicas associadas às zonas de

cisalhamento na crosta profunda : i) um altenância repetitiva de camadas de espessura pluri-

métrica caracterizadas por impedâncias acústicas oontrastadas (Joncs e Nur, 1984; Rey et al.,

l99a); ir) a justaposição das rochas milonitizadas e de seu protólito (p. ex., Christensen e

Szymanski, 1988); iii) contrastes litológicos atribuldos à atividade das falhas; iv) constrastcs

de densidade entre inclusões e as rochas vizinhas (enclaves básicos em granitos ou

charnockitos; Fountain et al., 1994; Ji et al., 1997) ou ainda, v) a presençâ de fases aquos¿ìs

liv¡es com uma porosidade estratrficada (Jones e Nur, 1984).
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O estudo da birrefringência das ondas S é cada vez mais utilizado para investigar os

meios anisotrópicos profundos. Esta abordagem baseia-se no fenômeno cle polarização de

uma onda de cisalhamento em duas ondas ortogonais que se propagam com velocida<Ìes

diferentes em um meio anisotrópico (seção 1.4.2.3). A análise da clefasagem d¿rs ondas s

telessísmicas, por exemplo, as ondas sKS (conversão de onda P em ontla s na fionteira

núcleo-manto), permite determinar a anisotropia sob uma estação com uma resolução lateral

de cerca de 50 km (Mainprice e Silver, 1993; Banuol et al., 1997). Esta boa resolução é

devida ao trajeto quase vertical das ondas SKS através do manto e da crosta. Em geral, os

grandes deslizamentos litosféricos são caracterizados por uma onda rápida paralela à drreção

da falha (por exemplo, Ansel e Nataf, 1989) e uma defasagem temporal considerável (ou

atraso, ôt) entre o tempo de chegada da onda rápida e lenta (>1.2 s, Herquel et al., 1999), que

são principalmente devidas à deformação que tais falhas induzem no mânto litosférico
(Vauchez e Tommasi, 2o02). Todavil a contribuição da crosta permanece djfícil cle se¡

quantificada por uma abordagem estritâmente sísmica (McNamara e owens, 1993; Herquel et

al., 1995).

A interpretação dos resultados obtidos graças a todas estas técnicas sísmicas depende

do conhecimento das propriedadcs sísmicas das rochas. Na seção seguinte, as propriedades

sísmicas de quatro milonitos e de um gnaisse enderbítrco coletaclos ao longo clo perfil

transversal às falhas dúcteis da região de santo Antônio de Pádua (Fig. a.3) são calculadas.

Tais resultados permitiram abordar dois problemas complementares: i) o papel cla

milonitização na ¡efletividade das zonas de cisalhamento na crosta média e inferior. ii) a

contribuição da crosta à defasagem das ondas S nos domínios das transcorrências litosféricas.
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6.2. A.s propriedades sísmicas

As proptiedades sísmicas dos monocristais foram calculadas utilizando-se as matrizes

das constantes elásticas estabelecidas à temperatura ambiente por: Mcskimin et al. (1965)

para o quartzo-ü, Aleksandrov et al. (1914) para o plagioclásio e o feldspato-K (microclínio),

Aleksandrov e Ryzhova (1961) para a homblenda e a biotita, Collins e Brown (1998) para o

clinopiroxênio, e Weidner et al. (1978) e Bass e Weidner (1984) para o ortopiroxênio. As

6.2.1. Monocristais e agregados monofásicos
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propriedades elásticas do quartzo-B a 700'c e 800"c foram determinadas por Kammer et al.

(1948)' A distribuição das velocidacles sísmic¿rs clas onclas P e S cla ¡naioria clesses

monocristais esta representada na Fig. 6.1 na forma cle projeção cle igual área em um

referencial cristalográfico. com exceção clo quartzo-fì, os monocristais são altamente

anisotrópicos: para as ondas P, l9.7vo I AVp < 64.37o. para as ondas s,ls.lzEo < AVs máx s
113.75o/o; AVs máx sendo a anisotl'opia de polarização calculada a pa¡tir da binefiingência

máxima (AVs máx = (Vsl - Vs2)máx / (Vst + Vs2) /2)).

Como exemplo, as propriedades sísmicas clas principais fases minerais que constituem

o milonito RB607A são apresentadas na Fig. 6.2. Esla ilustração mostra as propriedacles

sísmicas dos diferentes agregados monofásicos e depois, por composição, cla rocha polifásica.

Os cálculos das matrizes dos coeficientes elásticos são realizados utilizando-se a hipótese cle

Voi gt (deformaçào uni forme).

6.2.1.1 . O quartzo

propriedades sísmicas

As velocidades médias das ondas P são centradas em torno do eixo-c e vp máx é

próxima da normal ao plano do romboedro (z). Para as ondas de cisalhamento, o eixo-a e o

eixo-c são direções de alta velocidade (vsl elevada) e vs2 máx é paralela ao eixo-c. As

propriedades sísmicas do quattzo-o refletem â estrutura de simetlia romboéchica ilo cristal.

As propriedades sísmicas do monoc¡istal de quartzo-p, que é a forma estável do quartzo sob

pressão atmosférica e para temperaturas superiores a 573"c, também são apresentaclas na Fig.

6.1. A distribuição das velocidades mostram uma simet¡ia axial, e a passagem do quartzo-c

ao quartzo-Ê é marcada por um grancle decréscimo da anisotropia sísmica (de 27.7q/o pttra

4.3vo na anisotropia azimutal AVp é de 43.2vo pdta L4.5vo no caso da anisotropia cle

polarização AVs máx).

As velocidades médias das ondas P estão centradas em torno clo eixo-c e vp máx é

próxima da no¡mal ao plano do romboed¡o (z). Para as ondas de cisalhamento, os eixos-a e c

são direções de alta velocidade (vsl elevacla) e vs2 máxima é paralela ao eixo-c. As

propriedades sísmicas do quartzo-o refletem a estrutura de simetria romboéclnca do cristal,

As propriedades sísmicas do monocristal cle quartzo-ß, que é a forma estável do quartzo sob

pressão atmosférica e para tempe.raturas superiores a 573"C, também são apresentadas na Fig.

6.1. A distribuição das velocidacles tem uma simetria axial, e ¿ passagem clo quartzo-g ao

quattzo-B é marcada por um grande decréscimo da anisotropia sísmica (cle 27.7o/o para 4.3v0
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em relação a anisotropia azimutal AVp é de 43.2vo pala 74.5vo na anisotropia de polanzação

AVs máx).

As propriedacles sísmicas do agregado de quartzo (quartzo-cr) da âmostra RB607A

apresentadas na Fig. 6.2 são repfesentativas dos "ribbons" de quartzo. A distribuição clas

velocidades sísmicas no refe¡encial estrutural é calculada a partir das proprieclacles sísmicas

do monocristal e das OPR de quartzo. Esta é caractetizada por uma concentl'ação preferencial

dos eixos-c entre os eixos X e z, a 45o de z, e por uma distribuição bimodal dos eixos clo

romboedro (r), com um primeiro máximo sub-perpendicular à foliação e um segundo

máximo, menos intenso, sub-paralelo à lineação. A distribuição das velocidades sísmicas

apresenta relações complexas com o referencial estrutural. A velocidade máxima clas ondas P

está localizada em posição intermediária entre os eixos X, Y e z, e a velocidade mínima (vp
mín) tende a ser paralela à lineação. A binefringência máxima encontra-se em uma posição

intermediária entre o eixo z e o eìxo X, próxima do máximo de concentração dos cixos-c. A
anisotropia sísmica é relativamente alta (AVp = 5.97o e AVs máx = 6.47a, Fig. 6.2). A
birrefringência tem uma distribuição complexa e o mínimo é paralelo ao eixo-c- As

orientações dos planos de polarização da onda de cisalhamento rápido têm igualmente uma

distribuição complexa sem relação simples com os eixos cristalográficos. Ao redor do eixo y,

as direções dos planos de polarização são orientadas a cerca de trinta graus cla lineação.

6.2.1 .2, O plagioclásio

propriedades sísmicas 93

As propriedades sísmicas dos monocristais de plagioclásio foram calculaclas

utrlizando-se a matriz reduzida à simet¡ia monoclínica de Aleksandrov et al. ( 1974). As

velocidades rápidas das ondas P estão concentradas em torno do eixo [010], as velocidades

normais ao plano (001) são elevadas, e as velocidades mais lentas são próximas do pólo do

plano (100). As ondas S caracterizam-se por velocidades mínimas (Vsl mín e Vs2 mín)

pctpendiculares ao plano (001). o pólo dos planos (00I) e (100) é uma olienração ile baixa

binefringência e o pólo do plano (010) é associado a uma alta birefringência. o plagioclásio

mostra umâ anisotropia sísmica intúnseca elevada (AYp = 34.3"¡o e AVs máx = 33.5Vo para

An 24). As orientações dos planos de polarização da onda S rápida mostram uma orientação

complexa em telação aos eixos da deformação finita.

As velocidades elevadas (> 6 km/s) das ondas P entre o eixoZe Y para o agregado cle

plagioclásio (Fig. 6.2) refletem â orientação preferencial dos planos (010). Ao contrárjo cla
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distribuição das ondas P, os diferentes máximos de birrefringência das ondas S não

aplesentam relações simples com os eìxos X, Y e Z. Os planos de polarização da oncla S

rápida em tomo do eixo Y são sub-perpendiculares à foliação.

6.2. 1.3. O orlopiroxênio

As propriedades sísmicas do monocrìstal de hiperstênio (50Vo enstatita, 50qlo

ferrosilita) ¡efletem a simetrìa ortorômbica do cristal. Vp máx é paralela ao eixo [100] e Vp

mín é paralela ao eixo [010] A birefdngôncia é muito baixa em tomo dos eixos [100], [010] e

[001], e entre estes eixos, quatro máximos de birrefringência estão dispostos a 90" uns dos

outros. A anisotropia sísmica do ortopiroxênio é relàtivamente fraca em compal.ação com os

outros monocristais (AVp = 74.9Vo e AVs máx = 15.l7o). Os planos de polarização têm uma

repartição homogênea centrada em [001].

As relações ent¡e as propriedades sísmicas do agregado de hiperstênio e os eixos da

deformação finita são simples (Fig. 6.2). Vp máx é paralela aZ e as velociclades das ondas P

são baixas ao longo do plano da foliação. Esta distribuição das velocidades das ondas p é

correlata com a orientação preferencial dos eixos [100] paralelos a Z, clos eixos [010]

paralelos ao eixo Y e dos eixos [001] paralelos a X. A binefríngência das ondas S é elevacla

paralelamente aZ e fraca no plano de foliação. A anisotropia sísmica do agregado é pouco

intensa (AVp = 2.3Vo e AVs máx = 2.97o). Os planos de polarização Vs1 mostram uma

repartição homogênea. Em tomo do eixo Y, a direção do plano de polanzação Vs1 é paralela

à lineação.

6.2.1.4. O anfibólio

propriedades ústnicas 94

O monocristal de hornblenda (Fig. 1.6) é caracterizztd.o por umâ velocidade de

propagação das ondas P máxima próxima do pólo do plano (001) e mínima em torno clo pólo

do plano (100). Do mesmo modo, os mais altos valores de bimefringência das ondas S estão

concentrados próximo do pólo do plano (001) e os mais baixos estão ao redor do pólo do

plano (I00). As anisotropias sísmicas AVp e AVs máx são muito altas : AVp = 2'l .lVa e AYs

máx = 30.8Vo. As orientações dos planos de polarização da onda S rápida mostram uma

orientação complexa em relação aos eixos X, Y e Z.

Para o agregado de anfibólio (Fig. 6.2), as relações entre as proprÌed¿rdes sísmicas e os

eixos da deformação finita são simples : Vp mhx é paralela à lineação X e Vp mín é par.alela a
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Z. Esta distribuição das velocidades das ondas P está ligada à alta concentração dos erxos

[001] paralelamente à lineação e dos pólos dos planos (100) perpendicul¿r¡menre à foliação.

As diteções dos planos de polarização Vs1 e a lineação são co-lineares.

6.2.1.5. A biotita

As propriedas sísmicas da biotita são caracterizadas por uma simetria axial (Fig. 6.1).

Os valo¡es mais baixos de velocidade de propagação das ondas P e de birrefringência clas

ondas S concentram-se em tomo do eixo-c. A anisotropia sísmica da biotita é muito intens¿:

AYp = 64 4Va e AVs máx = | l3.87a.

Para o agregado de biotita (Fig.6.2), a velocidade mínima das ondas P e a

birefringência mínima são perpendiculares à foliação; esta orientação cstá ligada à

concentração do eixo-c perpendicularmente à foliação. A anisotropia do agregado pelmanece

elevada (AVp = 4L.2Vo e AVs máx = 34.87o, Fig. 6.2). Na zona em que a anisotropia das

ondas S é a mais elevada, a direção do plano de polarização da onda S rápida é paralela à

lineação.

6.2.2. hs amostras

propriedades sísmicas

O cálculo das propriedades sísmicas das rochas polifásicas, através da equação de

Christotfel (seção 1.4.2.), leva em conta a densidade e a matriz de elastrcidade média da

rocha. Esta é obtida pelo cálculo da matriz de elasticidade e da fração volumétrica de cada

fase mineral na rocha. A composição modal é determinada pot contagem de pontos. 0 ritmo

da contagem equivale geralmente ao tamanho médio dos grãos e o número de pontos ó de

cerca de 1500. A densidade da ¡ocha é calculada considerando-se a densidade de cada fase

mineral, de acorclo com sua ploporyão modal na rocha.

O cálculo das propriedades sísmicas é realizado para cinco amostras com composições

mineralógicas variadas. Estas variações de composição permitem caractetizar as propriedades

sísmicas em relação à composição mineralógica da rocha e analisar o efeito da anisotropia

sísmica das diferentes fases na anisotropia global. A localização, a descrição petrológica,

microestrutural e assim como as OPR das fases silicatadas destas cinco amostras estão

¿rplesentadas no Capítulo 4. Para cada amostra, o cálculo das velocidades sísmicas é tealizado

levando-se em conta unicamente as principais fases silicatadas. A disttibuição das velocidades
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esta tepresentada na fotma de projeção estereográfica na Fig. 6.3a. Uma síntese dos valotes cle

velocidade e de anisotropia sísmica ó apresentada na Fig. 6.1.

o coeficiente de Poisson (o) também é calculado (tabela 6.1). para um meio anisotrópico, o

coeficiente de Poisson exprime-se pela relação:

o=t/21,- '.l| (vpNsf-tl

propriedades sísmicas

A determinação do coeficiente de Poisson é interessante pois o valor cle o é

freqüentemente correlacionaclo à cornposição das rochas. Por exemplo, as medidas realizaclas

por Siegesmund e Kem (1990) em rochas da c¡osta média e inferior mostram que as rochas

com uma grande proporção em anfibólios têm valores intermediários (0.2s-0.2'7) e as rochas

ricas em quartzo possuem coeficientes de Poisson muito baixos (o.2L-0.24). Além disso, a

amplitude do coeficiente de Poisson é pouco sensível às variações de temperatura e de pressào

(christensen, 1996). Inversamente, em um meio anisotrópico, a amplitude do coelicìente ile

Poisson poderia ser muito sensível à direção da propagação das ondas sísmicas (Ji e

Salisbury, 1993).

6.2.2.1. O milonito com hiperstênio e anfibólio (RB607A)

Para esta amostra, as propriedades sísmicas de cada agregado monofäsico, assim como

as propriedades sísmicas do agregado polifásico, calculadas considerando-se as proporçòcs

volumétricas dos principais minerais que constituem a rocha, estão ilustradas na Fig. 6.2. A
distribuição das velocidades sísmicas das ondas P é muito mais complexa que para os

agregados monofásicos. A velocidade das ondas P parece ser controlacla pelas propriedades

sísmicas dos dois minorais dominantes: o plagioclásio e o quartzo. o somatório das principais

fases minerais tem um efeito destrutivo na anisotropia das onclas P clesenvolvrda pelo

agregado monofásico de quartzo ou de plagioclásio. O agregado polifásico tem uma

anisotropia de 27o enquanto que o agregado de quartzo ou de plagioclásio clesenvolve uma

anisotropia das ondas P supenores a 57o.

A birrefringência das ondas S apresenta dois máximos simétricos em relação à

foliação, ambos a 45o de z. como para a anisotropia âzimutal das ondas p, a anisotropia de

polarização das ondas s (AVs máx = 3va) da amostra é menos intensa que a clesenvolvicla

pelos agregados de quartzo ou de plagioclásio (AVs mâx > 5o/o). Para as <iireções mais
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anisotrópicas, as ondas Vsl são polarizadas em um plano paralelo à lineação. Para as ondas

Vsl próximas do eixo Y, a direção do plano drl polarização e a lincação foLmam um ârigulo de

cerca de 25" .

O coeficiente de Poisson calculado considerando-se a locha sismicamente isotrópica

(o¡,. = 0.22) é relativamente baixo em relação aos coeficientes de Poisson determinados pcla

medida das velocidades sísmicas em laboratório em rochas dà crostâ profunda (6 > 0.24,

Christensen, 1996). Este baixo valor de o está correlacionado à grande proporção de quartzo

na rocha. Efetivamente, o plagioclásio e o hiperstênio, que são duas fases presentes em grande

proporção na amostra, são caracterizados por um alto coeficiente de Poisson (respectivamente

Q.25 e O.29 para o agregado de hiperstênio e plagioclásio).

6.2.2.2. O gnaisse enderbítico (R8559)

propriedades sísmicas

Esta amostra constituída por um grande número de fases minerais (quartzo,

plagioclásio (39<An<47), ortopiroxênio e clinopiroxênio) é largamente dominada pelo

plagioclásio (47Vo do volume). Os pólos dos planos (010) do plagioclásio desenvolvem uma

OPR caracterizada por uma meia-guirlanda com um máximo em Z e um sub-mírximo em

posição intermediária entre os três eixos X, Y e Z (Fig. 4.13). Os pólos dos planos (001)

também apresentam um máximo em posição interrnediária entre os trôs eixos X, Y e Z. A

orientação preferencial dos pólos dos planos (010) e (001) do plagioclásio ó responsável pelos

máximos de velocidades das ondas P entre os eixos Z e Y da amostra. Apesar das intensas

OPR do ortopiroxênio e do anfibólio, a anisotropia das ondas P resultante é muito baixa (AVp

= l.7o/o). O somatório da anisotropia de cada agregado monofásico tem como conseqi.iência ¿ì

diminuição da anisotropia desenvolvida pelo agregado de plagioclásio. Para esta amostra, as

fases minerais em pfoporções secundárias têm um efeito destrutivo na anisotropia do mineral

principal.

A birrefringência das ondas S mostra uma distribuição complexa em relação ao

referencial estrutural (X,Y eZ). A birrefringência é baixa paralelamente à lineação e o eixo-

Y é uma direção de alta binefringência (> 0.8 km/s). A distribuição dos planos de polarização

da onda S rápida é complexa. Os planos de polarização associados às mais altas

birrefringências em tomo do eixo-Y são perpendiculares à foliação.

As propdedades sísmicas desta amostra são igualmente calculadas considerando-sc as

propriedades elhsticas do quartzo-[ì a 800oC (Fig. 6.3b). A distribuição das velocidacles cÌas
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ondas P, das ondas s e dos planos de polarização da onda s rápida não é modificada. A

velocidade cle propagação das ondas P é mais rápida a anisotropia (AVp) aumenta

ligeiramente. Este ligeiro aumento é atribuído à diminuição cla anisotlopia do agregado cle

quartzo-p em relação ao quartzo-d e portanto a uma diminuição do efeito clestrutivo do

quartzo na anisotropia sísmica da amostra.

As propriedades sísmicas anisotrópicas da amostra são caracterizadas por velocidade

das ondas P elevadas (Vp iso = 6.82 km/s) e uma razão de Poisson (o,,") de 0.25. Estes valores

calculados concordam com as medidas efetuadas em laboratório por christensen e Mooney

(1995) em rochas de composição mineralógica equivalente. Para as ¡ochas da crosta profunda,

valores elevados do coeficiente de Poisson (0.25-0.2'7) refletem proporções modais em

plagioclásio maiores do que as em quartzo (p. ex., Kern e Schenk, 1985).

6.2.2.3. O milonito com anlibólio (RB609A)

propríedades sísmicas

As propriedades sísmicas deste milonito são controladas pelo anfibólio que d.esenvolve

uma forte OPR. Os eixos [001] do anfìbólio, paralelos à lineação, encontrâm-se na origem do

máximo de velocidade na lineação e a concentração dos pólos dos planos (100) em z está na

origem do mínimo de velocidade petpendicnlarmente à foliação. Este milonito ó altamente

anisotrópico (AVp = 5 8Eo).

A binefiingência das ondas S caracteriza-se por máximos em posições intermecliárias

entre os eixos X, Y e Z. A anisotropia das ondas S é relativamente elevada (AVs máx =
4.1vo). os planos de polarização da onda s rápida tendem a se orientar paralelamente à

lineação.

Esta amostra caracteriza-se por um clevado coefioiente de Poisson (o¡. = 0.27). Levar

em consideração as propriedades sísmicas anisotrópicas, tem uma influência consiclerável no

valor do coeficiente de Poisson. Por exemplo, o cálculo efetuado por uma onda sísmioa que se

propâga perpendicularmente à foliação revela um valor do coeficiente de poisson de 0.26.

6.2.2.4. O milonito de composição granítica (RB609C)

98

O quartzo t'epresenta 507o do volume da rocha. A velocidade de propagação máxima

das ondas P, entre o eixo Z e X, corresponcle ao máximo de concentração dos eixos-c do

quartzo. A velocidade mínima das ondas P ó correlata à or.ientação dos pólos dos planos
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pÌismáticos (a e m) próximos da lineação. A anisotropia das ondas P é relativamente alta

(AVP = Jo¡"1.

A bilrefringência das ondas S apresenta uma simetria de distribuição monoclínica com

um único máximo na zona de bimefïngência isto é, no plano da foliação, entre os eixos X e

Z. A binefringência máxima corresponde a uma anisotropia de 7%. Os planos cle polarização

da onda S rápida apresentam uma distribuição complexa em relação ao refèrencial estrutural.

As ondas S com uma direção de propagação na foliação, polarizam-se com uma direção cle

onda rápida perpendicular à lineação.

As propriedades sísmicas desta amostra foram calculadas considerando-se as

propriedades elásticas do quartzo-B a 700"C (Fig. 6.3b). Modificações importantes sIo

observadas em relação às propriedades sísmicas calculadas com as propriedades elásticas do

quartzo-d (Fig. 6.3a). As velocidades de propagação aumentam muito e a anisotropia da

amostra diminui (AYp = ).2E"¡. A dishibuição da binefringênciâ é totalmente modificada: as

direções de alta e de baixa birrefringência são invertidas no curso da transição entre o quartzo-

o e o quartzo-p. Além disso, as direções dos planos de polarização da onda S rápida tendem a

se orientar a 45" ou a ser co-lineares com a lineação.

As velocidades sísmicas das ondas P calculadas considerando-se a rocha isotrópica

(Vp = 0.¡ km,/s) concordam com âs velocidades medid¿s à temperatura ambiente por

Christensen e Mooney (1995) em gnaisses de coniposição granítica. O baixo valor'do

coeficiente de Poisson (o,," = 0.18) está ligado à alta proporção de quartzo na rocha.

6.2.2.5. O milonilo com hiperstênio (R8540)

p roprie dade s s ís m,ic as 99

Nesta amostra, o quartzo é a fase dominante. O máximo de velocidade das ondas P

está localizado entre os eixos X, Y e Z; esta olientação é controlada pela orientação

preferencial do eixo-c do quartzo. A anisotropia da amostra é baixa (AVp = 2.8Vo).

A birrefringência das ondas S mostra uma distribuição complexa em relaçào ao

referencial estrutulal (X,Y e Z). Os planos de polarização da onda S rápida estão odentados a

45' da foliação nas direções de mais alta binefringência.

O cálculo do coeficiente de Poisson para uma direção da onda sísmica perpendicular à

foliação (o ,n= 0.77) e tomando em consideração o meio como sismicamente isotrópico,

(o,," = 0.20) coloca em evidência valo¡es de o fracos que são conelacionados à alta propor'ção

de quartzo na rocha, e reâlça a dependêncra dos valores de o e à anisotropia sísmica do meio.
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Capítulo 6

6.3. Refletividade sísmica

Os coeficientes de reflexão das ondas de compressão e de cisalhamento foram

calculados para as diferentes intedaces litológicas possíveis entle as cinco amostras, levanclo-

se em consideração os contatos litológicos horizontais e a propagação da onda vertical. O

coeficiente de reflexão (Rc) é calculado com o auxílio da equação :

Rc = (pr Y,- prYr) / (pr Vr + p, V,)

propriedades sísmicas

onde p, e p, são a densidade das rochas L e 2, e Y , et V2 são as velocidades das ondas sísmicas

nasrochasle2.

Para avaliar o papel da milonitização na refletividade sísmica das interfaces entre as

cinco amost¡as estudadas, o cálculo de Rc foi efetuado oonsiderando-se as propriedades

anisotrópicas das ¡ochas e também supondo as rochas como sismicamente isotrópicas. Para as

ondas P, o cálculo de Rc é igualmente realizado para as interfaces entre os milonitos e seus

equivalentes sismicamente isotrópicos (o equivalente não-deformado do milonito). As

velocidacles isotrópicas podem ser calculadas diretamente introduzindo,se, na equação cle

Christofell, o equivalente isotrópico da matriz média dos coeficientes de rigiclez elástica cle

cada amostra estudada. As velocidades obtidas são praticamcnto idônticas às calculadas a

partir das velocidades anisotrópicas, levando-se em consideração: i) Vp isotrópica = (Vp máx

+ Vp mín) / 2, e il) Vp isotrópica = Vsl máx + Vsl mín + Vs2 máx + Vs2 mín) / 4. Nos

cálculos que levam em conta a anisotropia sísmica das rochas, a velocidacle clas ondas p

corresponde à velocidade da onda perpendicular à foliação (/l z) e a velocidade das ondas s

corresponde à média das duas velocidades Vsl e Vs2, para uma direção de propagação

perpendicular à foliação. Os cálculos do coeficiente de ¡eflexão Rc são apresenta<los nas

tabelas 6.2. Para as ondas de compressão, os coeficientes de reflexão calculaclos com

velocidacles isotrópicas (tabela 6.2a) tôm valores compreendidos entre 0.009 e 0.09. Dentre os

dez coeficientes calculados, quatro têm valores superiores a 0.05, que é a amplitude limite

considerada pelos sismólogos para a detecção de uma interface. As rntelfaces mais refletivas

são as que estão em contato com o enderbito (R8559). O melhor refletor é a inte¡face entle o

enderbito e a amostra de composição granítica (RB609c). Pelo contrário, a interface enhe as

camadas máficas ricas em anfibólio (RB609A) e as camadas de composição granítica

(RB609C) qtte formam os milonitos bandados, que caracterizarr ¿ì zona de cisâlhamento cle

Sânto Antônio de Pádua, constitui um refletor sísmico fraco (Rc = 0.044). As quatro
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Capítulo 6

interfaces caracte¡izadas por um Rc de amplitude compreendida entre 0.05 e 0.09 no caso

isotrópico constituem ainda no caso anisotr'ópico (tabela 6.2b), r'efletoles de qualidade média.

As interfaces entre os diversos milonitos e o gnaisse enderbítico constitucm os melhores

refletores, com uma amplitude máxima de Rc igual a 0.09 para o contato com o milonito cle

composição granítica, como no caso isotrópico. Com exceção desse último caso, a tomada em

consideração da anisotropia aumenta a refletividade dos contatos entre os diversos milonitos e

o gnaisse enderbítico. Ao contrário, a refletividade dos contatos entre os diversos milonitos e

aquele com anfibólio (RB609A), diminui de modo significativo em relação à refletividade clas

interfaces calculada no caso isotfópico. Esta variação do coeficiente de refiexão pode atingir

uma amplitude de 0.02 para a intedace entre a amostra RB609A e RB609C. O cálculo de Rc

realizado para as interfaces entre os milonitos e seus equivalentes isotrópicos (tabela 6.2c)

coloca em evidência os mesmos refleto¡es sísmicos que quando o cálculo é efetuado para

contatos entre rochas consideradas como isotrópicas (tabela 6.2a) e levando em conta

proprieclades anisotrópicas das rochas (Tabela 6.2b). A amplitude dos coeficientes de reflexão

entre os milonitos e seus equivalentes sismicamente (coeficientes em negrito tabela 6.2.c) é

muito fraca e aparece como insuficiente para produzir reflexões sísmicas fortes.

Para as ondas de cisalhamento, os coeficientes de reflexão calcul¿rclos com velocidades

isotrópicas (tabela 6.2d) apresentam amplitudes relativamente baixas. O valor de Rc máxim<.r

càtacteriza a interface entre as amostras R8559 e RB609A (Rc = 0,06a). Além disso, apenas

lrês coeficientes de reflexão têm uma amplitude superior a 0.05. A interface entre as amostras

R8540 e R8559, cuja amplitude do coeficiente era superior a 0.05 para as ond¿ de

oompressão, é transparente para as ondas de cisalhamento (Rc = 0.026). Os milonitos

bandados R8609 são muito pouco refletivos (Rc entre RB609A e RB609C = -0.012),

Considerando-se a anisotropia para o cálculo de Rc (tabela 6.2e) pode-se provocar variações

significativas (da ordem de 0.021) no coeficiente de reflexão. Todavia, o papel da anisotropia

na qualidade de refletor das interfaces permanece complexo pois a anisotropia pode aumentar

mais tambóm abaixar a amplitude do coeficiente Rc.

propriedades sísmicas t05
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R8559 2909 6.82 lRc /
RB609A 2720 6.59
RB609C 26t4 6.28
R8607Á 2840 6.63

densid¡dc 2909

propriedade s sísrnicas

R8540 2',123 6 4'7

Tabela 6.2a. Coeficientes de reflexão (Rc) das ondas P calculados
considerando.se os mcios como sismicamente isotrópicos, Vp iso = velocidlde
isotrópica.

Vp iso, 6.82

R

dcnsidadc

Yp llZ
RD559 2909 ó.80

RB609A 2720 6.40
RB609C 2614 6.33
RB607A 2840 6.59

a

2720 2614 2840

0.050 0.090 0

Tabela 6.2b. Cocficientes de reflexão (Rc) das ondas P câlcul¿rdos utilizando-se
as yelocidades das ondas P perpendicularmcnte à foliâçíro (Vp//Z),

/ 0.044 ,o.o25

/ -0.068
/

6

Amostra

R8559 RB6O9A IìIì609C RB6O7A RB54O
2909 2770 2614 2840 2723

densidade

tléfortné Vp

A

RBss9 2909 6.80
?8609A 2720 6.40
?8609C 2614 6,33

2'723

106

0.009
-0,035
0.033

Tabeh 6.2c. Coeficientes de reflexão (Rc) das ondas P calculados nas
interfâces das amostras delbrmadas e de seus equivalentes isotrópicos.

isoarope

A 2840 6.s9

/ 0.025 -0.036 0.000
/ -0.061 -0.025

I 0.036

2909 2720 2614 2840 2723
6.82 6.59 6.2A 6.63

o.o27 0.064

R8559 2909 3.9 t
RB609A 2720 3.68
RB609C 2614 3.92
RB607A 2840 3,96

.0.001 0.049 0.090 0.025 0_058
.0.015 0.029 -0.039 -0.006

0.004 -0.064 0.000
-0.003 0.030

-0.006

R8559 R
densidade 2909

Vs iso. 3.91

'Iabelâ 6.2d. Coeficientcs de rcflexão (Rc) d¡s ondas S calculados
considerando.se os meios como sismicâmente isotrópicos. Vs iso = velocidade
isotrópica.

A

R8559 2909 3.95
RB609A 2720 3.66
RB609C Z6t4 4.00
RB607A 2840 3.99

R8559 RB6O9A R
densidade 2909 2720

Ys /lZ 1.95 3.66

| 0.064 0.052 0,007 0.026
I -0.012 -0.058 -o.o37

I -0.046 -0.026
/ -0.001

2't20 2614 2840 2723
3.68 3.92 3.96 3.96

T¿bela 6.2e. Cocficientes de reflexão (Rc) das ondas S calculados utilizando-sc
as velocidades das ondas S pcrpendicularmente à foliaçio (Vp//Z),
Unidâdes
ããnsiãããi 

' 
kglm'

Velocidatles sísmicas : km,/s

| 0.072 0.047 0,007 0.023
/ -0.025 -0.064 -0.049

/ 0.040 -o.o24
/ 0.021

2614 2840 2723
4.00 3.99 4.03
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6.4. Contribuição dos milonitos à defasagem das ondas S

A milonitização em condições granulíticas desenvolve uma forte OPR e uma alta

anisotropia sísmica de cada fase mineral (Fig. 6.2). No entanto, o cálculo das propriedades

sísmicas das rochas totais revela uma anisotropia relativamente baixa: AVs máx < 5.Olo para

os milonitos com mais de tt€s fases (Fig. 6.3). Tais resultados concordam com os cálculos de

anisotropia sísmica em rochas da crosta profunda efetuados por Banuol e Mainprice (1993a)

e que mostram que o número de constituintes da rocha é um fator determinante na intensidade

da anisotropia sísmica. Esta diminui quando o número de fases minelais âumenta.

A defasagem temporal (ôt) das ondas S induzida por um meio anisotrópico é função

do comprimcnto (L) do trajeto da onda no meio anisotrópico (Mairrprice e Silver, 1993) e

exprime-se pela relação:

ôr=LAVs/<Vs>

A rocha mais anisotrópica é o milonito de composição granítica (RB609C; AVs máx =

7o/o). Esta anisotropia de polarização máxima esta localizada no plario da foliação a 45 graus

da lineação e, a anisotropia para uma direção paralela ao eixo Y não ultrapassa 3la. Pata

trauscorrências litosféricas c ondas S que sc propagam vefiicalmerìtc at¡avés de uma camada

de glanito milonítico, de 10 km de largura com uma foliação vertical e urna lineaçào

horizontal, a defasagem temporal seria de 0.076 segundos. De um modo geral, a defasagem

temporal das cinco amostras estudadas varia entre 0.0038 s (RB607A e R8540) e 0.076 s para

ondas S que se propagam verticalmente aüavés de uma camada de 10 km com a foliação

vertical e a lineação horizontal. Estas defasagens temporais são baixas em comparação com as

que são induzidas por rochas ricas em filossiìicatos. Por exemplo, l0 km de xistos (25olo de

bioLita^,25Eo de plagioclásio, 25o/o de ortoclétsio e 25oft¡ de quartzo) com uma foliação veltical

e uma lineação holizontal poder-iam gerar defasagens tempolais de ondas SKS de 0.2 s

(Baruuol e Mainprice, 1993b).

A gravação, pelas estações continentais, das ondas telessísmicas SK(K)S mostra

defäsagens temporais de cerca de I s em média (Silver e Chan, 1988). Esta defasagem tem

como fonte principal uma anisotropia sísmica localizada no manto superior. Esta anisolropia

sísmica é produzida pela OPR dos minerais do manto (essencialmente a olivina e o

oltopiroxônio) que se desenvolvem por deformação das rochas do manto ao curso dos grandes

eventos orogênicos presentes e passados (p. ex., Vauchez e Nicolas, 1991). As propriedades

sísmicas do manto supclior são controladas pelas propriedades elásticas e as OPR da olivina;
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estas, a alta temperatura, são caracterizadas por uma concentração dos eixos [100] paralelos a

X, os eixos [0i0] paralelos aZ e os eixos [001] paralelos a Y. Estas relações simplcs entre as

OPR da olivina e os eixos principais da deformação finita geram altos valorcs de

binefringência na foliação com um máximo ptóximo do eixo Y. A distribuição da anisotropia

das ondas S (AVs) para um peridotito sub-continental (harzburgite do maciço de Ronda

(Vauchez e Garido, 2001) esta ilustrada na Fig. 6.4.

Recentemente, as defasagens de grande amplitude (atê 2.4 s) das ondas SKS foram

medidas nas zonas de cisalhamento da faixa Ribeira (Heintz et al.,20O2). Para a est¿ìção

(ALP) situada na zona de cisalhamento de Além Paraíba, a uns cinqüenta quilômetros ao SW

d,a zona milonítica estudada (Fig. a.3), a defasagem é de 1.9 s e a direção do eixo rápido é co-

linear à direção da falha (- N070). Para uma estrutrra em transcorrência (foliação vertical e

lineação horizontal), a defasagem média determinada a partir da anisotropia de polarização

das cinco amostras é de cerca de 0.5 s para uma espessu¡a de l0 km. Nesta região, uma

espessura de crosta de 38 km é estimada por Assunção eI al. (2002) a partir da técnica de

conversão das ondas P à Moho ("received function"). Se consideramos uma contribuição da

crosta da ordem de 0.2 s assim como uma possível participação máxima de 0.2 s da zona de

transição entre o manto superior e inferior (p. ex., Mainprice e Silver, 1993), a anisotropia do

manto superior deve estar na origem de um õt minimum de 1.5 s. Para obter tal defasagem a

partir de rochas do manto, com propriedades sísmicas comparáveis às do peridotito sub-

continental representadas naFig.6.4, é necessário que a onda SKS, de propagação vettical,

atravesse uma espessura de manto, com uma foliação vertical e uma lineação horizontal, de

120 km. A espessura atravessada deverá ser maior na medida em que o mergulho da foliação

for menor (190 km para ìrma foliação de 45' e lineação horizontal e 249 km para uma

foliação e uma lineação horizontais, estrutura típica para um fluxo astenoférico). Urn modelo

simples constituído por uma espessura de crosta de cerca de 38 km e por umà camada de

peridotito anisotrópica com uma espessura inferior a 160 km é coerente com os modelos

tomográficos efetuados por (Heintz et a1.,2000) que mostram uma ausôncia de anisotropia

abaixo de 200 km na escala do continente sul americano. Nossos cálculos relâtivamente

simples de õt e de espessura de material anisotrópico sugerem que as transcorrências e o

manto subjacente são co-estruturados e que as zonas de cisalhamento que estão na origem dos

milonltos en¡aizam-se profundamente no manto superior.

propriedødes sísmicas 108
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transcorrência litosl'érica (segundo Vauchez e Tonnmsi, 2002). A trama tectônica ¡ssociada à falha na
ctostå € o mânto tem a m€sma orientação. Como exernplo são apresentâalas as propriedades sísmicas das
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Os planos de polarização da onda S rápida dos milonitos ricos em quartzo e feldspato

não se orientam de modo simples em relação aos eixos da deformação finita. Além disso, para

uma onda que se propaga vertic¿ìlmente em um meio estruturado por uma foliação verttcâl e

uma lineação sub-horizontal, as direções do planos de polarização formam um ângulo alto

(entre 45' e 90") em relação à foliação. Uma proporção elev ada de anfibólio no miloniro

favorecerá uma polarização d¿s ondas S paralelas à foliação, Quando se compõem as

propriedades sísmicas dos milonitos com anfibólio e dos milonitos de composição semelhante

a de um grânito, as direções dos planos de polarização Vsl são de novo, totâlmsnte

desorganizadas em relação aos eixos X, Y e Z. Inversamente às rochas quartzo-feldspáticas,

os peddotitos têm propriedades sísmicas caracterizadas por uma distribuição relativamente

simples dos planos de polarização Vs1 paralelamente ao plâno de foliação (Fig.6.4). Estas

diferenças entre a orientação do eixo rápido da anisotropia das ondas S para as rochas cla

crosta e as rochas do manto sugerem que a anisotropia baixa calculada nas cinco amostras

estudadas teria um papel mais perturbador do que construtivo na anisotropia total da litosfera.

6.5. Conclusão

propriedades sísmicas

As propriedades sísmicas de cinco amostras foram calculadas a par.tir da

composìção modal, das OPR das principais fases minerais e das proprredades elásticas dos

monocristais. As velocidades de propagação das ondas P e S são típicas para rochas da crosta

continentâl profunda (p. ex., Barruol e Mainprice, 1993a; Christensen e Mooney, 1995),

Quando a milonitização ó muito intensa, a anisotropia sísmica ó relativamente elevada: a

anisotropia azimutal AVp atinge um valor de 5.8Vo e a anisotropia de polarização máxima

AVs máx atinge um valor de Jo/o. EntreÌ.anto, em todas as amostras, AVs máx ocupa uma

posição intermediária entre os eixos da deformação finita. A amplitude da anisotropia sísmica

é muito sensível ao número de fases minerais que compõem a rocha. Quanto mais alto for este

número, menos a rocha será anisotrópica. A transformação do quaitzo-cr em quartzo-B ocasiona

um grande aumento da velocidade das ondas P e uma diminuição da anisotropia sísmicar.

As duas amostras pobres em quartzo (3 L57o) apresentam coeficientes de Poisson altos

(o > 0.25). O plagioclásio gera uma distribuição complexa das velocidades de propagação das

ondas P e da birrefringência das ondas S em relação aos eixos da deformação finita,

Inversamonte, uma alta porcentagem de anfibólio na rocha favorecerá plopriedades sísmioas
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Capírulo 6

que apresentam relações simples com a foliação e a lineação e, uma alta anisotropia sísmica

azimutal. As direções dos planos de polarização das ondas S rápidas alinh¿m-se

paralelamente à lineação. Nrs amostras em que o quartzo é abundante (< 30o/o em moda), o

coeficiente de Poisson é mais baixo (o < 0.24). As oPR de quartzo são fortes e controlam as

propriedades sísmicas destas amostras. A velocidade da onda P tem uma clistribuição

complexa em relação aos eixos X, Y e Z com Vp máx em posição intermediária. As <tireções

de birrefringência elevada das ondas S estão a 45' dos eixos X, Y e Z e os plzrnos de

polarização das ondas S rápidas são desorganizados em relação a esses mesmos eixos.

O cálculo da propriedades sísmicas permitiu estimar a refletividade de uma zona cle

cisalhamento fóssil cuja anisotropia dos minerais está relacionada a mecanismos ativos de alta

temperatura durante a deformaçdo, mas que resulta igualmente de processos pós-cinemáticos

("annealing" do quartzo, por exemplo). os coefioientes de reflexão são calculados a partir de

modelos simples para os quais a interface é hotizont¿l e a direção de propagação clas ond.as,

vertical. A amplitude dos coeficientes de reflexão entre os milonitos e seus protólitos nào-

deformados é insuficiente para produzir intensas reflexões sísmicas. Estes resultados

concordam com os estudos precedentes realizados em zonas milonít.icas de alta temperatura

(fácies granulito; p. ex.., Ji et al., 1997) mas contrastam com os estudos realizados em zon¿ìs

miloníticas de temperatura mais baixa (fãcies xistos ve¡des e anfìbólito; p. ex., F-ountain et al.,

1984; Rey eI al., 1994). A razão desta clivergência relaciona-se à quase-ausôncia rlos

filossilicatos, particularmente a biotita, e às propriedades anisotrópicas muito contrastad.as em

relação aos eixos da deformação finita dos principais minerais que constituem a cr.osta

profunda (feldspatos, quartzo, ortopiroxênio, ...). Se o desenvolvimento das OpR nos

granulitos não constitui a principal fonte de refletividade, outros fatores poderiam agir, como

o estabelecimento de contato durânte a ativação das zonas de cisalhamento cle uniclacles

litológicas com impedâncias acústicas muito diferentes. Intrusões magmáticas pocleriam

favorecer o desenvolvimento de contatos muito refletivos (por exemplo, filões graníticos ao

contâto com unidades mais básicas).

Finalmente, o cálculo de birrefringôncia das ondas de cisaÌhamento inclica clue as

zonas miloníticas de alta temperatura são meios anisotrópicos que goram defasagens muito

fiacas. Levando-se em conta as estimativas efetuadas para as amosttas coletadas nas zonas de

cisalhamento granulíticas da região de santo Antônio de Pádua, a contribuição máxima da

crosta na defasagem das ondas SKS de um desllzamento litosférico é avaliada a 0.05 s para 10

km de crosta.
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Conclusões

O estudo das rochas naturalmente deformadas sob condições de fácies eclogito e

granulito, desenvolvido neste trabalho, baseia-se na análise das microestruturas e da

identificação dos mecanismos de deformação ativos nestas condições (alta pressão e/ou alta

temperatura). O fluxo das rochas gera uma orientação preferencial da forma e da rede

cristalina dos minerais. Esta anisotropia cristalográficâ tem como conseqüência uma

anisotropia das propriedades físicas da rocha. O estudo das relações entre os mecanismos de

deformação dos minerais, as OPR e as propriedades físicas anisotrópicas das rochas fomcce

subsidios para uma melhor interpretação dos dados geofísicos em termos de processos

tectônicos. As orientações preferenciais da rede foram medidas pela técnica de ditiação dos

elétrons retroespalhados (EBSD). A utilização do EBSD permitiu superar os limites técnicos

impostos pela platina universal e pela isotropia óptica de certos minerais, tais como a granada

ou a magnetita. Além disso, permitiu medir em rotina as OPR dos minerais de baixa simetria,

como o plagioclásio. Esta técnica é a única que possibilita obter rapidamente uma informação

cristalográfica completa para todos os minerais.

As principais conclusões deste trabalho refcrem-se a diversas questões que fbram

levantadas:

- Quais são os minerais susceptíveis de fornecer informações sobre a deformação soJrida

pelos eclogitos e os granulitos ?

- Quais são os mecanismos intracristalinos tttivatlos durante e após a deformação ?

- Quais sã.o as modificações das propriedades tísicas associadas com a deformação dos

cotpos eclogíticos e granulíticos ?

- Quais são as características das reflexões sísmicas devîdas à presença destas rochas na

crosta e qual é o papel da anisotropia sohre esta refletivitlade ?

Os eclogitos estudados são oriundos de domínios orogênicos de idade e de evolução

geodinâmica diferentes (dos Alpes, de uma faixa caledoniana na Noruega, de uma faixa pan-

africana no Mali, e cla faixa Sulu-Dabishan na China). A onfacita, um dos principais

constituintes dos eclogitos, mostra estruturas típicas da cieformação plástica: forte fábrica de

forma, paredes de discordância e snb-grãos. Embora a diversidade dos locais de amostragom

CONCLUSOES
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seja grande, as OPR da onfacita apresentam as mesmas características : o pólo dos planos

(010) é sub-perpendicular à foliação e o eixo [001] é sub-paralelo à lineação. Os modelos

numéricos desenvolvidos neste estudo mostraram que estas OPR poderiam resultar da

ativação dominante dos sistemas de deslizamenro:l/2<110> { liO }, t001J { 110) e t00ll (100).

A ativação preferencial destes sistemas estár de aco¡do com os estudos de microscopia

eletrônica (MET) já realizados sobrs a onfacita naturalmente defo¡mada (p- ex., Van

Roermund e Boland, 1981; Buatier et al., 1991). Estas simulações numéricas sugerem que a

ativação dos planos equivalentes (110) induz uma orientação dos pólos do plano (010)

perpendicular à foliação, embora o plano (010) não seja favorável ao deslizamento

intrâcristalino. Este resultado é interessante pois mostra que a determinação dos sistemas de

deslizamento a partir das OPR pode, às vezes, levar a conclusões erradas, pafticularmente

quando a geomehja dos planos de deslizamento é complexa.

O deslizamento sobre os planos { 1 10 } deveria conduzir a um resultado similar para a

orientação do eixo [010] do diopsídio, pois este mineral possui uma estrutura cristalográfioa

próxima daquela da onfacita. Além disso, os sistemas tendo como plano de deslizamento o

plano { 110} são faoilmente ativados no diopsídio, sob condições de média a alta temperatura

(Ingrin et al., 1992; Ratenon et al., 1994).

As variações da OPR da onfacita "típica" medida nos eclogitos naturalmente

delbtmados, parecem correlacionar-se com as variações do regirne de deformação. A

simulação de OPR distintas, aplicando regimes de deformação diferentes, é um resultado

encorajador, que sugere que a medida das OPR pode auxiliar na estimativa de certos

parâmetros de defbrmação dos eclogitos, particular-mente, a forma do elipsóide de deformaçãr-r

e a eventual existência de uma componente de cisalhamento. Contudo, a onfacita torna-se um

mineral fundamental para decif¡ar os processos tectônicos ativos sob oondições de alta

pressão.

Ao contrário da onfacita, a granada não âpresenta uma orientação preferencial de

forma nítida, e as orientações cristalográficas medidas proporcionam geralmente uma

distribuição quase isotrópica. No entanto, considerando a simet¡ia cúbica e a ativação

potencial de um grande número de sistemas de deslizamento (Voegele et al., 1998), este

mineral deformado sob condições de P.T. favoráveis, poderia desenvolver somente baixas

OPR. Assim, um melhor conhecimento das propriedades mecânicas da granada requer um

estudo mais aprofundado.
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A medida das OPR da onfacita e da granada permitiu calcular os coeficientes de

rigidez elástica das amostras eclogíticas e detetminar as propriedades sísmicas médias

representativas de uma dezen¿r de eclogitos. As propfiedades sísmicas médias sào

caracterizadas por uma anisotropia sísmica muito baixa : a anisotropia azimutal das ondas P

(AVp) e a anisotropia de polarização máxima das ondas S (AVs max) são inferiores à2Vo. As

ondas P são caractedzadas por: Vp.^* sub-paralelo à lineação e Vp*,, sub-perpendicular à

foliação. As velocidades das ondas P e S são elevadas, 8.6 e 4.9 km/s respectivamente. Nos

eclogitos, a granada aumenta a velocidade das ondas P e S e reduz a anisotropia sísmica. A

distribuição das velocidades e a intensidade da anisotropia estão geralmente de acordo com as

velocidades sísmicas medidas em laborató¡io (por exemplo, Fountain, 1994; Kem, 1999). As

diferenças entre as velocidades calculadas e as velocidades medidas poderiam estar em grande

parte, relacionadâs com as fases mineralógicas menores e com as micro-fraturas, as quais não

foram consideradas em nossos cálculos.

A questão das reflexões sfsmicas relacionadas com a presença de corpos eclogíticos na

litosfera foi abordada através do cálculo das velocidades sísmicas. A determinação dos

coeficientes de ¡eflexão ressalta o fato de que os corpos de eclogito na crosta deveriam gerar

reflexões sísmicas muito fortes, enquanto que os corpos de eclogito em cont¿ìto com o manto

superior deveriam ser dificilmente detectados pelas técnicas de sísmica de reflexão. A quase-

isotropia sísmica dos eologitos potletia ser um parâmetro cfistintivo, pois os peridotitos do

manto superior apresentam uma grande anisotropia sísmica. Entretanto, os métodos

sismológicos atuais não permitem explorar melhor este parâmetro.

Os granulitos estudados foram coletados em uma ampla zona miìonítica na faixa

neoptoterozóica Ribei¡a, no sudeste do Btasil. Os marcadores estluturais e metamórficos

levantados nos afloramentos da região de estudo indicam que a milonitização ocorueu sob

condições de fácies granulito, através de grandes transcorrências dextrais. Por isso, a região

de estudo escolhida torna-se particulalmente interessante pala o estudo dos mecanismos de

deformação ativos em âlta temperatura.

Os principais constituintes dos granulitos (qualtzo, plagioclásio, feldspato-K,

piroxênio e anfibólio) apresentam microestruturas oriundas de processos sin- e pós-

cinemáticos. O quartzo é o mineral mais sensível ao "annealing": as microestruturas mostr¿lm

que o quartzo sofieu um forte crescimento após o télmino da deformação, e que nenhuma

deformação posterior significativa ocorreu. Nos milonitos, umâ importante migração clos

limites de grãos gerzr os "ribbons" de cluartzo policristalinos paralelos à foliação. A este
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crescimento exagerado, associa-se uma orientação prefèrencial dos planos do romboedro (r)

paralelos e, em menor medidas, ortogonais à foliação. Considerando o fato de que as OPR

medidas não mostlam uma coerência com as condições de temperatura durante o

cisalhamento, é provável que, durante o "annealing", as OPR do quartzo desenvolvidas

durante a deformação foram fbrtemente modificadas e a assinaturâ sin-tectônica das OPR clo

quartzo em grande parte fbi suprimida. O plagioclásio e o ofiopiroxênio são menos sensíveis

que o quartzo ao efèito da difusão pós-cinemática. Entretanto, as OPR do plagioclásio nem

sempre apresentam umâ distribuição simples em relação aos eixos da deformação finita. Esta

relativa complexidade das OPR do plagioclásio poderia resultar da ativação, em alta

temperatura, de um número elevado de sistemas de deslizamento. As OPR do ortopiroxênio e

do anfibólio são coerentes com os eixos da deformação e, sugerem que a deformação oconru

por fluxo de discordâncias com a ativação dominante do sistema de deslizamento (100) t0011.

Nos granulitos miloníticos, os minerais, tais como os óxidos da solução sólida

ilmenita-hematita (ou ti tanohematita), dominados pela ilmenita, presentes em menor

quântidade, registram de maneira privilegiada a deformação em alta temperatura. Os grãos de

ilmenita são fortemente alongados paralelamente à foliação e sua OPR ¡evela-se

particularmente nítida, caracterizada por uma orientação preferencial dos eixos-c sub-

perpendiculares à foliação e os pólos dos planos prismáticos sub-paralelos à lineação. Esta

OPR é interpretada como decoffente de uma deformação plástica por deslizamento basal,

Exceto para uma amostra, uma obliquidade entre as OPR e os eixos da deformação finita

sugeÍe um sentido de cisalhamento dextral de acordo com os indicado¡es cinemáticos.

O estudo das relações entre a trama magnética (ASM) e as OPR das titanohematitas

fbi realizado sobre cinco milonitos. Nestâs amostras, as titanohematitas representam mais de

1,.57o do conteúclo modal e os estudos magnéticos revelam quc os mincraìs paramagnéticos

(ilmenita, ortopiroxênio, anfibólio e biotita) e os minerais ferromagnéticos (magnetita e

titanohematitas pobres em Ti) contribuem para a ASM. Observa-se uma boa coÍelacão entre

os eixos do elipsóide de ASM e a OPR das titanohematitas: o eixo de susceptibilida<.le

mínima (Kr") é perto do máximo de concentração dos eixos-c, e o eixo de susceptibilidade

máxrma (K."") esta próximo do máximo de concentração dos pólos dos planos prismáticos.

Estas relações entre os eixos da ASM e as OPR das titanohematitas reforçam o significado

tectônico das fábricas magnéticas. Nos glanulitos, em palticular nos não-milo nitícos, ó

freqüentemente impossível medir a trama tectônica. As medidas de ASM permitem uma

câltografia da fbliação e da lineação magnética rápida e segura. As OPR das titanohematitas

poderiam fornecer um valioso apoio para a intetpretação lectônicâ das medidas de ASM.
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O último capítulo deste manuscrito aborda a questão do papel da milonitização na

¡cfletividade das zonas de cisalhamcnto de alta temperatura e a contdbuição da crosta tcüestLe

à defasagem das ondas S nos domínios de transcorrências litosfér.rcas.

O quartzo e o plagioclásio são os dois principais constituintes das amostras estudadas.

As propriedades sísmicas dos "¡ibbons" de quartzo nos milonitos mostram uma distribuição

complexa em relação aos eixos da deformação finita. Nas amostras onde o quartzo domina, a

anisotropia azimutal das ondas P e a anisotropia de polarização máxima das ondas S poclem

scr elevadas (afé 5Vo para AVp e 7Eo p^r,\ AVs max). Entretanto, as direções de forte

birefringência das ondas S situam-se à 45' dos eixos X, Y, Z e os planos de polarização das

ondas S rápidas são relativamente desorganizados em relação a estes mesmos eixos. Os

milonitos ricos em quaÍzo são caracterizados por um coeficiente de Poisson relativamente

baixo (o <0.24). O plagioclásio gera também uma distribuição complexa das velocidades de

propagação das ondas P e da birrefringência das ondas S em relação aos eixos da defbrmação

fìnita. As amostras para as quais o plagioclásio é o principal constituinte mineralógico possui

um coeficiente de Poisson mais alto (6 > 0.24). Uma porcentagem alta de anfibólio ou de

ortopiroxônro na rocha favorece as propriedades sísmicas que apl.esentam relações simples em

relação à foliação e à lineação.

O cálculo das propriedades sísmicas dos milonitos pelmiliu estimar a refletiviclafle de

uma zona de cisalhamento de alta temperatura. A amplitude dos coeficientes de reflexão entre

os milonitos e seus protólitos não deformados é muito baixa e aparcce insuficiente para

produzir fortes ¡eflexões sísmicas. Estes resultados contrastam com os estudos realizados

sobre as zonas de cisalhamento de mais baixa temperatura, nas quais os milonitos são r.icos

em filossilicatos e constituem refleto¡es sísmicos de qualidade (p. ex., Rey et al. 1994;

Fountain et al. 1984). Estes ¡esultados sugerem que na base da crosta terrestre, zonas de

cisalhamento desenvolvidas sob condições progradantes poderiam ficar invisíveis às tócnicas

de sísmica reflexão.

Finalmente, a detellninação da birrefringência das ondas de cisalhamento mostra que

as zonâs miloníticas de alto grau são meios anisotrópicos produzindo defasagens muito

baixas. A contribuição dos milonitos granulíticos em umâ transconência é avaliada em 0.05 s

para uma espessura de l0 km.

A técnica do EBSD toma possível um estudo sìstemático das microestruturas e das

otientações cristalográficas de rochas polifásicas e as evoluções dos mater.iais e cìa
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informática já estão abrindo caminho para estudos mais aprofundados. Por exemplo, é cacla

vez mais difícil associar no MEV a imagem em contraste cle orientação com a medicla das

orientações cristalográficas. Além disso, a evolução clos "softwares" de trat¿ìmento de daclos

permite estabelecer uma cartografia cristalográfica detalhada cada vez mais r'ápida de uma

amostfa.

Os ptoblemas salientados para a interpretâção das OPII da onfacita nos eclogitos e dos

"ribbons" de quartzo mostram que, hoje em dia, a medida das orientações cristalográficas de

alguns eixos cristalográficos particularcs torna-se insuficiente. Uma boa compreensão dos

mecanismos de deformação nas rochas decorre de métodos complementares associando a

aquisição da informação cnstalográfica completa e a modelagem para o desenvolvimento das

OPR, o estudo experimental da reologia dos minerais e a observação, através da microscopia

eletrônica de transmissão, dâs estrutufas e dos defeitos intracristalinos.

117



,\
REFEREIVCIAS

118



Referências biblio gráfic as

Abalos, 8., 1997. Omphacite fabric variation in the Cabo Ortegal eclogite (NW Spain); relationship with strain
symmetry du¡ing high-pressure deformatiol¡'. Journol of SÙuctural Geology,19; 621-637.

Adams, 8.I., Wright, S.I., Kunze, K., 1993. Orientation imaging: the emergence of a new microscopy.
M etaLlurgical T ratrsact ir¡ns, 241t: 819 -83 i.

Agar, S.M., Lloyd, G.E., 1997. Deformation of Fe-Ti oxides in gabbroic shear zones from the Mark area.
Proceedings of the Oceon Drilling Progrøms, Scientific ResuLts, 153| 123-140.

Aleksandrov, K.S., Alchikov, U.V., Belikov, 8.P., Zaslavskii, 8,I., K¡upnyi, A,.1., t974. Velocities of elastic
waves in minerals at atmospheric pressure and increasing precision of elastio constants by means of EVM
(in Russian). /zv- Acad. Sci. USSR, Geol. Ser.,l0: 15-24.

Aleksandrov, K.S., Ryzhova, T.V., 1961. The elastic prope¡ties of rock lorming minerals II: Layered silicates.
Izv. Acatl. Scl. U,SS1?, Geophys.Phys. Solkl Ea¡th, I165-1168.

Almeida, F.F.M., Ama¡al, G., Cordani, U.C., Kawashita, K., 1973. The Precambrian evolution of the South
America Crâtonic Margin South of the Amazon River. 1¿: Nai¡n, A.E.M., Stehli, F.G. (Ed,s.), Ocean
basins and margins. Ncw Yo¡k: Plenum Press, l411-446 pp.

Almeida, F.Ir,M., Hasui, Y., Carneiro, C., 1975. O lineamento de Além-Paraíba. ,4 nqß (la Aca.lenia Brasileira
¿e CiêIciøs, 461 57 5.

Almeida, J.C.H., 2000. Zonas de cisalhamento dúctil de alto grau do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. Tese de
Doutorado: UNESP, Rio Claro (SP), Brasil, 190 p.

Altenberger, U., 1992. Stress-induced Natural Transformation of CJÍto- to Clinohypersthene in Metagabbros of
the Ivrea Zone, Northern ltaly, Míneralogy ønd Petrology,46z 43-48.

Andersen, T.8., 1998. Ëxtensional tectonics in the Caledonides of southo¡n Norw¿ry, an ove¡vicw.
T ect o no p hy s ic s, 285 | 331 -35 L

Anderson, D.L., 1989. Theory of the Eørth. Oxîorl: Blackwell Scientific Publications, 366 p.

Ando, J.L, Fuiino, K., Takeshita, T., 1993. Dislocation microstructures in naturally defo¡med garnets. Phy.tics ol
the Earth and Pl¡utetary Inter¡ors,80: 105-1 16.

Ansel, V., Nataf, H.C., 1989. Anisotropy beneath 9 stations of the Geoscope broadband netwo¡k as deduced
from shear-wave splitting. Geophysic¿rl Re.te&rch Letters, 16: 409-412.

Archanjo, C,J., 1993. Fabriques de plutons granitiques et la déformation crustale du nord-est du Brésil. Une
étude pâr anisolropie de susceptibilité magnétiques de granites fenomagnétiques. Doctorat: Université
Toulouse III, Toulouse, France, 165 p.

Archanjo, C.J., Launeau, P., Bouchez, J.L., 1995. Magnetic fabric vs. magnetite and biotite shape fabrics of the
magnetite-bearing gmnite pluton of Gameleiras (Northeast Brazil). Physics oÍ the Earth and Planetary
Interion;,89t 63-75.

Ashby, M.F., Verral, R.4., 1973. Diffusion accomodated flow and superplas tiçity . Actct Metallurgica,2l: 149-
I ó3.

Assumpção, M., James, D., Snoke, A.,2OO2. Crustal thicknesses in SE Brasilian Shield by receiver function
ânalysis: Implic¿rtions for isostatiÇ compensation. Jounnl of GeopltysicoL Research,l0Tt (2)1-(2)14.

Austrheim, H., 1987. Eclogitization of the lower crustal granulites by fluid migration through shear zones. E.ulh
anrl Planetary Science Letteß, 87t 221-232,

Aust¡heim, H., 1991. Eclogite formâtion and dynamics of crustal roots undcr continental collision zones. Terra
Nova,3;492-499.

Austrheim, H., Griffin, W.l-., 1985. Shear defo¡mation and eclogite formation within g¡anulite facies
¿northosites of the Bergen Arcs, western Nor\üay. Chenical Geology, s0t 267 -28I.

Avó Lallemant, H.G., 1978. Ilxperimentâl deformation of clìopside and websterite. Tectoflophys¡cs, 48t I-2'1.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

119



R efe rê n c iøs bib lio g ráfíc as

Babuska, V., 1972. Elasticity and anisokopy of dunite and bronzitito. Journal of Geopltysical Research, TT:
6955-6965.

Babuska, V., Fiala, J., Kumazawa, M., Ohno, I., 1978. Elâstic prop€rties of garnet solid-solution series. Plrysics
of the Earth and PLqnetey húeúorq l6t 157 -176.

Banuol, G., Mainprice, D., 1993a. 3D seismic velocities calculated f¡om LPOs and reflectivity of a lowe¡ c¡ustal
section - Example of the Val Sesìa (Ivrea Zone, Northern ltaly). Geopltysical Journ.tl lntenrutionql, ll5:
1169-I188.

Barruol, G., Mainprice, D-, 1993b, A quantitative evaluation of the contribution of crustal rocks to the shear
wave splitting of teleseismic SKS waves. Physics of the Earth ønd Planetaty Interiors, TE: 281-300.

Barruol, G,, Mainprice, D., Kern, H., Saint Blanquat, M., Compte, P,, 1992. 3D seismic study of a ductile sheår
zone from lâboratory and petrofabric data (Sainl Bârthélémy Massif, Northern Pyrénées, Frunce). Terra
Nova, 4: 63-76.

Banuol, G., Silver, P.G., Vauchez, 4., 1997. Seismjc anisotropy in the eastern US: deep structu¡e of a complex
continental plate. ./ournal of Geophysical Research, l02r 8329-8348.

Bascou, J., Barruol, G,, Vauchez, 4., Mainprice, D., Egydio-Silyâ, M.,2001. EBSD-measured lattice preferred
o¡ientations and seismic prope¡ties of eclogites, Tectonophysics,342: 6l-80-

Bascou, J., Raposo, M.I.B., Vauchez, 4., Egydio-Silva, M.,2O02a. Titanohematite lattice preferred o¡ientation
and magnetic anisotropy in high-temperature mylonites. Eaúh and Plenetary Scie ce Lefiers,l98t 'ì7-92.

Bascou, J., Tommasi, 4., Mainprice, D.,2OO2b. Plâstic detbrmation and development of clinopyroxene lattice
p¡efe¡red orientations in eclogites. ,/oømøl oJ SÞuctural Geology,24: 1357- 1368.

Bass, J.D., Weidner, D.J,, 1984. Elasticity of single-crystal orthofeffosilite. lourrutl of Geopltysical Researclt,
892 4359-4371.

Ben Ismail, W., Mainprice, D., 1998. An olivine fabric database: An overview of upper mantle fab¡ics and
seismic anisotropy. Tectonophysics, 296: 145-157.

Benn, K,, Rochelte, P., Bouchez, J,L., Flattoti, K., 1993. Magnetic susceptibilil.y, magnetic mineralogy and
magnetic fabrics ìn a lâte Archean granitoid-gneiss belt. Prccqmbr¡an Research, 63:. 59-87.

Bhagat, S.S., Bass, J.D., Smyth, J.R., 1992. Single-clystal elastic properties of omphacite-C2/c by Brillouin
specÍoscopy, Joumal of Geophysical Research, 97r 6843-6848.

Biermann, C., 1981. (i00) deformation twins in naturally deformed amphiboles. Nnture, 292: 821-823.

Birch, F,, 1961. The velocity of compressìonal waves in rocks to l0 kba¡, Palt 2. lournal of Geophysical
Re s eqrc h, 66 t 2 199 -2224.

Blacic, J.D., 1975. Plastic-deformâtion mechânisms in quartz: the effect of water. Tectonophysics,2T:27l-294.

Blumenl'eld, P., Bouchez, J.L., 1988. Shear criteria in granite and migmatite deformed in the magmatic and solid
states. Jourfld of Structurul Geology, l0t 36l-3'12.

Blundy, J.D,B., Holland, T.J.B., 1990. Calcic amphibole equilibria and a new amphibole - plagioclase
geothermomete¡. Contributionî to Mineralogy ønd Petrology, 104: 208-224.

Boland, J.N., Tullis, T.8., 198ó. Deibrmalion behavio¡ of wel and dry clinopyroxenite in the brittle to ductile
t¡ansition region. 1n: Hobbs,8.E., Heard, ÉI.C. (Ecls.), Mineral arul Rock Defornation: Laborctot!
^t ¡r¿lier. Vy'ashiÀgton, D.C.: American Geophysical Union, Geophysical Monograph 36 35-49 pp.

Bons, P.D., U¡ai, J.L., 1992. Syndeformational grain growth/ microstructures and kinetics. Jounu of Struchntl
Geology, 15:403-411.

Bo¡radaile, C.J., 1988. Magnetic susçcptibility, petrofabric and stmiî. Tectonophysic s, 156: l-2O.

Bo¡¡adaile, G.J., Henry, 8., 1997. Tectonic applications of magnetic susceptibility and its ânisot¡opy. Eørllr
Science Reviews, 42¡ 49-93.

Bo¡¡adaile, G.J., Werner, T., Lagroix, F,, 1999. Magnetic fabrics and anisotropy-cont¡olled thrusting in the
Kapusksing Structural Zone, Canada. 'l'ectonophysics, 325t 2O7 -225.

120



Refe rências b iblio gráftcas

Bouchez, J.L., 1997. Granite is never isotropic: an introduction to AMS studies of granitic rocks. /,¡: Bouchez,
J.L., I-Iutlon, D.H.W., Stephens, Vr'.E. (Eds.), Gran¡te : fron segregation of nelt to enplacenent fabrics.
Rottertla¡n: Kluwer Academic, 95- t 12 pp.

Bot¡chez, J.L., Dervin, P., Mardon, J.P., Englander, M., 19'19. La dilT¡action neut¡onique appliquée à l'étude de
I'orientâtion préférentielle de réseau dans les quartzites. Bulletin de M¡néralogie, 102| 225-231.

Bouchez, J.L,, Duval, P-, 1982, The fabric of polycrystalline ice deformed in simple shear: experiments in
torsion, natural deformation and geomctrical interpretatjon, Journal of TextureÍ and Microsttuc¡ures, 5r
t-t7.

Bouchez, J.L., Nicolas, 4,, Lister, G., 1983. Fabric asymmet¡y and shea¡ sense in movement zones.
Geoktgisches Runclschqu, 722 4Ol-419.

Boullier, 4,M., Bouchez, J.-L,, 1978. Le quartz en rubans dans les mylonites . Bulletin ¿e la Société géoLogique
de Frttce, 7t 253-262.

Bottllie¡, 4.M., Gueguen, Y., 1975. S-P mylonites. Origin of some mylonites by superylastic f7ow. Contúbutíons
to Mineralogy and Petrology,50: l2l-134.

Boundy, T.M., Fountain, D,M., Austrheim, ÍI., 1992. Structural development ând pehofabrics of eclogite facies
shear zones, Bergen Arcs, western Norway: Implications tbr deep crustal deformational processes.
Jounwl of Metamorphic Geology, lO: 127-146.

B¡enner, T.L., Ferra¡i, 4,L,, Penha, H.M., 1980- Lineamentos estruturais do nordeste do Estado do Rio de
Janeiro. In: 31" Congresso B¡asileiro de Geologia. Baneário de Cambo¡iú, B¡asil 5 2551-2564.

Bretheau, T., Castaing, J., Rabier, J., Veyssière, P., 1979. Mouvemenr des dislocations et plasticité à haute
températu¡e des oxydes binaires et te¡nÂìres. Adwmces in Physics,2E: 829-1O14.

Brey, G.P., Kohler, T., 1990. Geothermobarometry in four-phase lherzolite; II, New thermobarometers, and
pracical assessment of existing thermobarometers. Journøl of Petology, 3l:. 1353-1378.

Brokmeier, FI.G,, 1989. Neutron diffrâction texture analysis of multi-phase syslems. Texturcs and
M ic rc st tuc ¡urc$, 70': 325-345.

Brueckner, H.K., Cunningham, D., Alkmin, F.F., Marshak, S., 2000, Tectonic implicâtions of Precamb¡ìan Sm-
Nd dates from the southern São Francisco craton ând adjaoent Araçuaí ând Ribeira belts, Brazil.
P recanb riun. Researc h, 99t 25 5 -269.

Buatier, M,, Van Roermund, H.L.M., Drury, M.R., Lardeaux, J.M., 1991. Deformation and recrystallization
mechanisms in naturally deformed omph¿lcites from the Sesia-Lar.zo zot\ei geophysical consequences,
Tec tonophysic s, l95t I | -2'1.

Bunge, H.J., 1982. Texture Analysis in Materiuls Scien¿¿¡- London: Butterworths, 593 p.

Bunge, H.J., 1985. Representatìon of preferled orientations. /¿: Wenk, H,-R. (Ed.), Preþrred orientation in
defortned. , etals and rocks: en introduction to tnotlern texture (tnalysis. New York: Academic press, ?8-
108 pp.

Butler, R.W.H., I986. Thrust tcctoûics, drjep structure and crustal subduction in the Alps and Himalayas,
Journøl oJ the Geoloeicol Society of London,143t 851-873.

B ystricky, M., Mackwel I, S., 2001. Creep of clinopyroxenes aggregates. Journal of GeophysiceL Research, 106:
13443-13454.

Câby, R., 1994. Precambrian coesite liom northe¡n Mali: tirst record and implications tbr plate tectonics in the
t¡ ans-Sahâran segment of the Pân-Afric an belt. Ëuropean Journol of Mineralogy, 6i 235-244.

Caby, R., Kienast, J,R., Saliot, P,, 1978. Structure, métamorphisme et modèle d'évolution tectonique des Alpes
occidentales. Rev. Géogr Plrys. Géol. Dyn.,20: 3O'1-322,

Campanha, G.A.C., 1981, O lineamento de Além-Paraíba na área de Três Rios (RJ). Reuisla Brasileira de
Geociência.ç, 11: 159-171.

Campos Neto, M.C-, Figueiredo, M.C.H., 1995. The Rio Doce orogeny, Southeastern Brazil. lournal oJ Soutlt
Anerican Eartlt Sciences, E: 143-162,

Canova, G.R., Wenk, lI.R,, Molinar¡, 4., 1992. Defo¡mation modelling of multi-phase polycrystals: Case of a
quartz-micâ aggtegate. Acta netallurgictt naterk i¿,40: I5I9-I530,

121



Castelnau, O., Duval, P., Lebensohn, R,4., Canova, G.R., 1996. Viscoplastic modeling of texture development
in polycrystalline ice with a self-consistent approach: Comparison with bound estimates. Journøl of
Geophysicul Reseorch, 101: 13851- I3868.

Chai, M., Michael Brown, 1., 199'1 . The elastic constants of a pyrope-grossular-almandine garnet to 20 Gpa,
Geoplrysicul Reseurch Letters, 24: 523-526.

Chastel, Y.8., Dawson, P,R., Wenk, H.-R., Bennet, K., 1993. Anisotropic convection with ímplicâtions tb¡ the
upper mantle. -/o¿rual of Geoplrysical Reseurch,98; 17757-1777l.

Christensen, N.L, 1974. Compressional wave velocities in possible mantle rocks to pressure of 30 kiloba¡s.
Journal of Geophysical Research, 79: 4O7 -412.

Christens€n, N.I., 1989. Reflectivity and seismic properties of the deep continental crust. Journal of Geophyticul
Reseurc h, 94: l7 793- Li 804.

Christensen, N.I,, 1996. Poisson's ratio ând orustal seismology. lournal of Geophysical Research,101: 3139-
3156.

Christensen, N.I., Mooney, W.D., 1995. Seismic velocity structure and composition of the continental crust: a
global review. Joøruøl of Geopltysical Reseørch, 100: 9761-9788.

Christensen, N.I., Szymanski, D.L., 1988. Origin of reflections from the Brevard fault zone. Journal of
Geophysical Research, 93t 1087-l lQ2.

Ch¡istie, J.M., ArdelI, A.l., 197 4, Substructuros of deformation lamellae i n qunrtz. Geology,2: 405-408.

ChristofÏersen, R., Kronenberg, 4.K., 1993. Dislocation interactions in experimentally deformed biotite. Jounel
of St ructuraL G eolo gy, 15l 1071 -1095.

Clark, J.R., Appleman, D.E., Papike, J.J., 1969, Crystal'chemical characterizatjon of clinopyroxenes bâsed on
eight new structure refinements. MineraL. Soc. Amer. Spec. Pap.,2:31-50.

Coe, R S., Kirby, S.H., 1975. The orthoenstatite to clinoenstatite transfbrmation by shearing antl reversion by
annealing: mechanism and potent¡al applications. Contribulíons to Mineralogy antl Pen'ology, 52:29-55.

Collins, M,D., Brown, J.M., 1998. Elasticity of an upper mantle clinopyroxene. plrysic.s awl Chenistry of
MineraL¡, 26t 7-13.

Compagnoni, R., Dal Piaz, C.Y., I-Iunziker, J,C., Cosso, G,, Lombardo,8., Williams, p.F., 1977. The Sesia-
La'¡.zo zonei a slice of continental crust with alpine high pressure-low temperature assemblage in the
Western Italien Alps. Rend. Soc. Ital. Míneral. Petrol.,33:281-334.

Constable, C., Tauxc, L., 1990. The bootstrap for magnetic susceptibility teîsor. Journal of Geophysical
Reseqrch, 95: 8383-8395.

Corrêa Neto, Â..V., Dayan, H., 1994. Justaposição tectônica de níveis crustais distintos em faìxas trarìspressivas:
o caso da zona de cisalhamento do Rio Paraíba do Sul (llJ), In: 38o Congresso BrasiÌei¡o de Geologia.
Balneá¡io Camboriú, Brasìl 1 249-250.

Coffea Neto, 4.V., Dayan, H., Valença, J,G., Cabral, R., 1993. Geologia e estrutura da zona de cisaillemento do
rio Pataíba do Sul no Trecho entre Três Rios e Sapucaia (RJ). In: 38'Congresso Brasileiro cle Geologia.
Balneário Camboriú, Brâsil I 160-161.

Crosson, R.S,, Lin, J.W., 1971. Voigt and Reuss predìction of ¿Ìnisotropic elasticity of dvnite. loumal of
G eop lrysical R esearch, 7 6: 57 0-57 L

Cumbest, R.J-, Van Roermund, H,L.M., Drury, M,R., Simpson, C., 1989. Burgers vector determination in
clinoamphibole by computer simulation . American Mineralogist, T4: 586-592.

Cuthbert, S.J., Carswell, D.4., 1990. Formation and exhumation of medium-temperature eclogites in the
Scandinavian Caledonides, 1z: Carswell, D.A. (Ed.), Eclogite facies rocks. Clasgow and London: Blackie,
l8l-203 pp.

Dal Piaz, G.V., 1974. Le métamorphisme de haute pression et bassÊ température dans l'évolution structurale du
bassin ophiolilique alpino-apennir'ique. Schweizerische Mineralogische uul Petrographisclte
MitteiLungen, 54:. 399-424.



Refe rê ncias b iblio gr áfíc as

Dayan, FL, Kcller, J.V.A., 1990. A zona de cisalhamento do Rio Paraíba do Sul nas vizinhançâs de Três Rio
(RJ); uma análise da deformação dada por algumas feições ostruturais. Rev¡$q Bresileira ¿e Geociências,
19: 494-506.

Dcer, W./\., Howie, R.4., Zussman, J., 1966, An iúroductiol to rock forning ninerals, Ilong Kong: Longman,
695 p.

Dell'Angelo, L,N., Tullis, J., 1989. Fabric devclopmenl in experimentally sheâred quartzites. Tectonophysics,
169z l-21.

Diaconescu, C., Knapp, J.H,, Brown, L.D,, Stoer, D.N., 1997. Moho faults. In: American Geophysical Union
Fall meeting. San Francisco EOS, Transactions 78 F724.

Dingley, D.J., Field, D.P., 1997. Electron backscatter diffiaction and orientation imaging microscopy. Materials
Science and TechnoLogy, 73:. 69-78.

Dunlop, D.J., Özdemir, Ö., 1997. Rock Møgnetísm: FwtdanentqLs ond Frontie\. Cambridge: Cambridge Univ,
Press,573 p.

Ebert, FI.D., Hasui, Y., 1998. Transpressìon tectonics and st¡ain partitioning during oblique collision between
three plates in the Precambrian of south-east Btazì!. In: Holdsyr'orth, R.8., Strachan, R.4., Dewey, J.F.
(Eð,s.), Cont¡nenlal Tran.tpressiortøl an¿ Tftrnste sional Tectonics. London: Geological Society, Special
Publications, 135 231-252 pp.

Egydio-Silva, M., Mainprice, D., 1999. Determination of stress di¡ections from plagioclase t'abrics in high grade
deformed rocks (Além Pa¡aiba shear zone, Ribei¡a fold belt, southeâstern Brâzil). Journal of Structural
Geology, 2l: l7 5l-177 l.

Egydio-Silva, M., Vâuchez, A,, Bascou, J., Hippe¡tt, J., 2002. High temperature deformation in the
Neopfoterozoic transpressional Ribeira belt, southeast Brazil, Tectonophysics,3S2r 203-224.

Engels, J.P,, 1972. The câtâzoral poly-metamo¡phic rocks of Cabo Ortegal (NW Spain), a structural and
petrographic study. Leidse Geologische Medelingen, 48: 83-133.

Ernst, W,G., 1977, Mineralogic study of eclogitìc ¡ocks liom Alpe Arâmi, I-epontìne Alps, southern
Switzerland. lournal of P etrolo gy, 78t 37 1-398.

Eshelby, J,D-, 1957. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems.
Proceedings of tlu Roy.tl Society oî bntlon, A,2412376-396.

Etchecopar, 4., Vasseur, G., 1987. A 3-D kinematic model of fabric development in polycrystalline aggregates:
comparison with experimental and nâtural examples. "/o¿¿ff¡ al of Structural Geology, 9:705-117 .

Faure, M., Lin, W., Le Breton, N.,2001. Where is the North China-South China block boundary in eastem
China'l Geology, 29t l19-122.

Ferry, J-M., Spear, F., 1978. Experim€ntâl calibr¿tion of the partitioning of Fe and Mg between biotite and
gunet, Contribut¡otts to Míneralogy and Petrology,'llr 13-22,

Figueiredo, M.C.H., Campos Netos, M.C., 1993. Geochemistry of the Rio Doce magmatic arc, Southern Brasil.
Anaís da Acatlenia Brasileira ¿e Ciências,65: 63-81.

Figueiredo, M.C.H., Teixeira, W., t996. The Mantiqueira Metamorphic Complex, Eastern Mìnas Gerîis State:
Preliminary Geochro¡ogicâl and Geochemical Results. Ar¿alJ da Academiq Brasileírq de Ciênciqs, 68':
223-246.

Fountâin, D.M-, Boundy, T.M., Austrheìm, H., Rey, P., 1994. Eclogite-ficies shear zones-deep crustal
rcflcctors? Tectonophysic s, 2322 4 I L -424.

Fountain, D.M., Hurich, C.4., Smithson, S.8., 1984. Seismic reflectivity of mylonite zones in the crust.
Geology,l2z 195-198.

Fountain, D.M,, Salisbury, M.H., 1981. Exposed oross-sections through the continental crust: implicatìon for
crustal structure, petrology and evolutior. Eaì th and Planetary Science l*tters, 56t 263-2'17 ,

Iìueten, F., Robin, P.-Y.F., Stephons, R., 1991. A model fo¡ the development of a domainal quartz c-axis fhbric
in a coarse-grained gneiss. JournaL of Structurol Ceology, 13: I I I 1-1124.

Furlong, K.P,, Fountain, D,M., 1986. Continental crust underplatting: The¡mal consìderâlions and seismic-
petrologic consequences. J ounal of Geophysicøl Reseørch, 9lt 8285-8294.

123



Referênciøs biblio g ráJicas

Fynn, G W., Powell, W,J.A., 1919. The cutting and polishing of electrc-optic nuteúqls. Lorldon: Adams Hilger,
216 p.

Gandais, M., Willaime, C,, 1984. Mechanical properties of feldspars. 1l; Brown, W.L. (Ed,), Feldspørs an¿
Feklspathoíds. Dord¡echt: C137 2O7-246 pp.

Gleason, G., Tullis, J., 1990, The eflect of annealing on the lattice preferred oÍientations of deformecl quartz
aggregates. In: AGU 7 1657.

Godard, G, Van Roermund, H.L,.M., I995. Deformation-induced clinopyroxene from eclogites. Journal of
Structurel G eo lo gy, l7': | 425- 1443.

Green, H.W., 1967. Quartz: exbeme preferred orientation produce by annealing. science, lS7: 1444-144'7.

Grégoire, V., Darrozes, J., Gaillot, P., Nódélec,4., Launeau, P., 1998. Magûetite grain shape fabric and
distribution anisotropy vs rock magnetic fabric: a three-dimensional case sfudy, Journal of Strucrural
Geology, 2O;937 -944.

Griffin, W,L., O'Reilly, S.Y., 1987. Is the continentâl Moho rhe cruslmantle boundary? Geology, li1. Z4l-244.

Griggs, D.T., Turner, F.J., Heard, H.C., 1960. Deformation of rocks ar 500. to 800.C. /n: Griggs, D.T., Handin,
J.V/. (Eds.), Rock deÍomntiott Geol. Soc. Am. Mem.,79 39-104 pp.

Grolier, J., Fernandez, 4., llucher, M., Riss, J., 1991. Les propriëtét physiques des roches-Thëories et nøtlèles.
Paris; Masson,462 p.

Halliday,4.N., Dickin,.4.P., Hunter, R.N., Davies, G.R., Dempster, T.J., Hamilron, p,J., Upton, B_c.J,, 1993.
Irormation and composition of the lowe¡ continental c¡ust: evidence from scottish xenolith suites. lournal
of Geophysical Research, 98: 581-607.

Halls, H.C., Hanes, J.4,, 1999- Paleomagnetism, anisotropy of magnetic susceptibility, and argon-argon
geochronology of the Clearwater Anorthosite, Saskatchewan, Canada,. Tectonophysics,3l2;235-24g.

Haralyi, N., Hasui, Y., 1982. The gravimetric information and the Archean-Proterozoic structural framewo¡k of
Eastern Brazil. Rey ista Br¡tsíleiftt de Geociências, 12: 160-166.

Harley, S.L., green, D.H., 1982. Garnet-orthopyroxene barometry for granulites and peridotites. Nature, S0O:
69',7 -700.

Hasui, Y, Carneiro, C.D.R., Coimbla, 4,M., 1975. The Ribeira folded belt. Revista B¡a,yileira ¿le Geociências,
5t 257 -266.

Heilb¡on, M., 1993. Evolução tectono-metamórfica da seção Bom jarclim de Minâs (MG) - Barra clo Piraí (RJ).
Setor central da Faixa Ribeira. Tese de Doutoramento; USP, São paulo, Brasil, 268 p.

Heilbron, M., Vale¡iano, c.M., Almeida, J.c.H., 1991, A Megassinforma do paraíba clo sul e sua implicaçào na
compartimentação tectônica do seto¡ central da Faìxa Ribeira. In; Simpóskr de Geologia do Sudeste. São
Paulo, Brasil 519-527.

Heilb¡on, M., Valeriano, C.M., Vallada¡es, C.S., Machado, N., 1995. A orogônsse Brasilian¿ no scgmento
central da Faixa Ribeira, Brasil. Revisla Brasileira cle Geociências, 25r 249-266.

Éleilb¡onne¡, R., Tullis, J,, 2001. Elïect of static ânnealing on mic¡ostructures and CPO of quartzites detbrmecl in
axial compression and sbea¡. In: Deformation Mechanisms, Rheology and Tectonics. Noordwijkerhout,
N€therlands Universiteit Utrechr 68_

Heinrich, C.4., 1986. Eclogite facies regional metamorphism of hydrous mafic rocks in the Central Alpine
Adula Nappe. Jozrnel of Petrology,2T; 123-154.

Heintz, M., Debayle, E., Vauchez, 4., Assumpção, M., 2000. Ä 3D shear velocity model fb¡ rhe uppe¡ mantle of
South Ame¡ica. In: AGU. São Francisco 81 F832.

Heintz, M., Vauchez, 4., Assumpção, M., Barruol, Q., 2002. Panafrican Upper Mantle flow evidenced by
Seismic Anisotropy in SEBrazil. Eaûh end Plenetctry Science Letters, submitted.

Helmstaedt, H., Ande¡son, o.L., Gavasci, A.'r ., 19'12. Petrofabric studies of eclogite, spinel-websterite, ancl
spinel-lhcrzolite xenoliths from kimberlite-bearing breccia pipes in southeastern Utâh and northeastern
Arizona. lournal of Geophysical Resettrch, 77t 4350-4365.

tlenning Michaeli, C., 1977. Microscopic stluclure studies of experimentally ancl naturally cletbrmed hematite
orc¡ Tectonophys¡cs, 39: 255-2'1 1.

124



R efe rê n c ia s b iblio g rájlc as

Herquel, G., Tapponnier, P., Wittlinger, G., Mei, J., Shi, D., 1999. Teleseismic shear wave splitting and
lithospheric anisotropy beneath and across the Altyn Tagh fâult. GeophysicaL Research Letters,261 3225-
3228.

Flerquel, G., Wittlinger, G., Guilbert, J., 1995. Anisotropy and ctustal thickness of northern-Tiber: Ne,¡/
constr¿ìints tbr tectonic models. Geoplrysical Reseørch Letterî,22: 1925-1928.

Hill, R., 1965. A self-consistent mechanics of composite materials. Journal of the Mechanics ancl Physics of
Solitls, 13:213-222,

Hippertt, J., Rocha,4., Lana, C., Egydio-Silvâ, M., Takeshita, T., 2001. Quarrz plasric segregârion and ribbon
development in high-grade striped gneisses. Iournal of Structurul Geology,23: 67-80.

Flobbs, 8.E., Means, W.D., Williams, P.F.,1916. A¡t outline of shuctural geology. New York; Wiley,571 p.

Hodges, K.V., Spear, F., 1982. Geothermometry, geobarometry and the Al2SiO5 tdple point at Mt. moosilâuke,
New Hampshire. Azerican. Mineralogisî, 67r 118 1134,

llough, P.V,C., 1962. A method and means fot lecognizing complex patterns. u.S. Potent 3 069 654.

lkouda, F., 1982. Magnetic anisotfopy of rocks and its application in geology and geophysics, Geophysicøl
Surveys, 5:37-82.

H¡ouda, F., Siemes, H., Herres, N., Hennig-Michaeli, C., 1985. The relationship between the magnetic
anisotropy and the c-axis f¿bric in a massive hem atile ore, Journal ofGeophysics, 56t 174-182.

Hunziker, LC., 1974, Rb-Sr and K-Af age determination ancl alpine tectonic history of the western Alps. Mem.
Ist. Geol. Min. Univ. Pøtlov, 31:. 1-55.

Ildefonse, 8., Lardeaux, J.M., Ca¡on, J.M,, 1990. The behavit¡r of shape preferred orientations in metamorphic
rocks: âmphiboles and jadeites from the Monte Mucrone area (Sesia-Lanzo zone, Italian lvestern Alps).
lournal of Structural Geology, 12: 1005-l0l L

Ingrin, J., Doukhan, N., Doukhan, t,C., l99l. High-temperature deformation of diopside single crystals. 2, TEM
investigation of tbe induced defect microstructures. -/oøí¡41 of Geophysical Research,962 1428-14297.

lngrin, J., Doukhan, N., Doukhan, J.C., 1992. Dislocation glide systems in diopside single crystals deformed at
800-900'C. European JounnL of Mineralogy, 4: 1291-1302.

Jacobsohn, T.M.,2002. Aplicâção da anisotropia de susceptibilidade magnetica na auaiiss cinematica em rochas
metamorficas de alto grau - Complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul - Divisa MG/RJ. Tese de Mest¡ado:
USP, São Paulo, BrasìI, l2l p.

Jackson, M., 1991. Anisotropy of magnetic remânencer a brief ¡eview of mineralogical sources, physical origins
and geological âpplications, and comparison with susceptibility anisotropy. Pure and Appliert
Geophysics,136: l-28.

Jahn, B.M., Caby, R., Monié, P., 2001. The oldest UFIP eclogites of the wo¡ld: age of UHP metâmorphism,
nâture of protoliths and tectonic implicùtioß. Chem¡col Geology, TTE: 143-158.

Jamtveit, 8., Bucher-Nurmìnen, K,, Austrheim, H., 1990. Fluid controlled eclogitization of granulites in deep
crustal sheâr zones, Bergen Arcs, westeln Norway. Contributions to Mineralogy and PetroLogy,l04t
184- 193.

Jelinek, V., l98l . Characterization of the magnetic fabrics of rocks. Tectonophysics, 79 63-6't .

Ji, S., Long, C., M¿rtignole, J., Salisbury, M., 199'7. Seismic reflectivity of a finely layered, granulite-facies
ductile shea¡ zone in the southern Grenville Province (Quebec). Tectonophysics,2Tg; 113-133.

Ji, S., Mainprice, D., 1988. N¿tural deformation fabrics of plagioclase; implications for slip systems and seismic
anisotropy. Tectonophysics, 147 : 145-I63.

Ji, S., Mainprice, D,, 1990, Recrystallization and fabric development in plagioclase. Journal of Geology, 98: 65-
'19.

Ji, S., SalisbuÌy, M,, Hanmer, S., 1993. Petrofabric, P-wave ¿nisotropy and seismic reflectivity of high-grade
tectonites. Tectonophysícs, 2221 195-226,

Ji, S., Zhao, X., Zhao, P., 1994. On the measulements of plagioÇlase lattice proferred orientations. Jounrøl of
Structurul Geology, 16: l7l.l-1718.

125



Refe r ê nc ias b iblio g rájlcas

Joesten, R., 1983. Grain growth and grain bound¡ìfy diffusion in qua¡tz from the Christmas Mountains (Texas)
contact au¡eole. Azte r ic an J our naL oJ S c ienc e, 283- 4.: 233 -254.

Jones, T.D., Nur, 4., 1984. 'fhe nature of seismic reflections fiom deep crustal fault zones. lournal of
Geophys ical Res eørc h, 89r 3 153-3 11 L

Kammer, E,W., Pardue, T.E., Frissel, H.F., 1948. A determination of the elastic constânts for beta-quartz.
Journal of Applíed Plrysics, l9z 265-270.

Karato, S., 1988. The role of recrystallization in the preferred orientfltion of olivine. Physics of the E(rrth and
Planetary Inteñors, Slt 107-122.

Kern, FI., 1990, Laboratory seismic measuremclts: an aid in lhe interpretation of seismic field data. Terra Nova,
2t 617 -628.

Kern, H., Gao, S., Jin,2.,Popp, T,, Jin, S., 1999. Petrophysical studies on rocks from the Dabie ultrahigh-
pressure (UIIP) metamorphic belt, Central Chinâ: implications for the composition and delamination of
the lower crust. Tectono physic s, 301 : I 9 l-2 15.

Kern, H., Schenk, V,, 1985. El¿lstic wave velocities in ¡ocks from a lower c¡ustal section in southern Calabria
(ltaly). Physics oJ the Eqrth and Pla etary Interiots,40:'147-160.

Kern, FL, Wenk, H.R., 19E5. Anisotropy in ¡ocks and the geological significance. 1z: Wenk, H.R. (Ed.),
PreJerred ofientatíon ín deþrned metals ønd rocks: ant. intro.luction to modern texture anqlysìs.l
Àcademic Press Inc, 537-555 pp.

Kikuchi, S., 1928. Diffraction of cathode rays by mica. Jap. J, Phys., 5: 83-96.

Krabbcndam, M,, Dewey, F., 1998. Exhumâtion of UHP tocks by transtension in the Western Gneiss Region,
Scandinavian Caledonides. 1¿; Holdsworth, R.8., Strachan, R.4., Dewey, J.F. (Eds.), Cont¡nental
Transpressional and TrønstensionaL Tectottics. London: Geological Society of London, Special
Publications, 135 159-I8l pp.

Krìeget Lassen, N.C., 1996. The relative precision of crystal orientations measured from electron backscattering
patteltl.s. Joumal of Microscopy, 18lr 72-81.

Krogh,8.J., 1982. Metamorphic evolution deduced from mineral inclusions and compositional zoning in garnets
from Norwegian country-rock eclogitcs. Lithos,'t 5t 305-321.

Kronenberg, 4., Shelton, G., 1980. Dcformation microstruclures in experimentally deformed Maryland diabase.
Iournal of Structural Geology,2t 341-354.

Krühl, J.H., Pete¡nell, M., 2002. 'îhe equilibration of high-angle grain boundâries in dynamically recrystallized
quartz: the effect of crystallography and tempeÍrtwe. JournaL of Structural Geology, 24; 1125-1137.

Krühl, J.K., 1987. Prefened lattice orientations of plagioclase fiom amphibolite and greenschist facies ¡ocks near
the Insubric Line (Western Alps). Tectonophys¡cs, 135':233-242.

Lagoeiro, L.8,, 1998a. Mecanismos de delbrmação e orientações cristalográfìcas pretèrencias em tectonitos de
formações ferríferas-quadrilátero ferrífero, MG: Universidade de São P¿ulo, São Paulo, 157 p.

Lagoeiro, L,E., 1998b, Transformation of magnetite to hematite and ils influence on the dissolution of i¡on oxide
minerals. l ournøl of Metcuno rphic G eolo gy, 16z 415 -423 .

Lapwo¡th, T., Wheeler, J., Pfior, D,J., 2002.'[he deformation of plagioclase investigated using electron
backscâtter diffraction crystallographic preferred orientation ¡Jala. Journal o.f Structural Geology,24:
387-399.

Lardeaux, J.M., Gosso, G., Kienâst, J.R., Lombardo,8., 1982. Relations entre le métamorphisme et la
déformation dans la zone de Sesia-Lanzo (Alp€s occidentales) et le problème de l'éclogitisation de la
croûte continentâle. Bulletin de Le Sociét¿ géoLogique de Fr.rnce, 24:793-8O0.

Laubscher, H,, 1990. The problem o1 the Moho in the Alps. Tectonophysícs,182;9-2O.

Lavie, M.P,, 1998. Déformation expérimentale du diopside polycristallin. Ph.D. thesis: Pa¡is XI Orsay,, 175 p,

Lebensohn, R.4., Tomé, C.N,, 1993, A self-consistent anisotropic approach tbr the simulation of plastic
deformation and texture development of polycrystals: application to zirconìon alloys. Acfa netallurg¡ca
et nQteri1liL, 4l: 26L I-2624.

126



Refe r ê ncias h ib lio g ráJìc as

Lister, G.S., Dornsiepen, U.F., 1982. Fâbric transitions in the Saxony granulite ter¡ain. Journal of Structural
Geology, 4t 8l-92.

Lister, G.S., Paterson, M.S., Hobbs,8.E., t978. The simulation of fabric development during plastic
deformation and its application to quartzite: the modcl. Tectonophysics, 45: 107-158.

l,loyd, G E , Mainprice, D., Law, R.D,, Vy'heeler, J., 1992. Mic¡ostructures and c¡ustal tàbric instabilities in shear
zone evolution. "/oø rnal of Stuctural Geology, 14: 1079- I 100.

Lloyd, G.E., Prior, D.J., 1999. EBSD technique and application in Geosciences. G¿ittinger Arbeiten zur Geologie
urul Paläontologíe, Sb4: S.l l2-1 13.

Lloyd, G.E., Schmidt, N.lI., Mainprice, D., Prior, D.J., 1991. Crystallographic textuiÍes. Minerølogical
Magazine,55:331-345.

Machado, N., Vallares, C., Heilbron, M., Valeriano, C., 1996. U-Pb geochronology of rhe central Ribeira belt
(Brazil) and implications tbr the evolution of the llraziliân Orogeny. Precam.brian Research, Tg:34'1-
361.

Machado, R., 1997. Litogeoquímica e tectônica dos granitóides Neoproterozóicos do cinturão Paraíba do Sul no
ostado do Rio de Janeiro. Livre-Docentet USP, São P¿ìulo, Brasil,215 p.

Machado, R, Demange, M., 1994. Classificação est¡utural e tectônica dos g¡anitóides Neoproterozóicos no
Cintu¡ão Paralba do Sul no Estado do Rio de Janeiro, Boletim do IG-USP, Série Cíentíficø,25: 81-96.

Machado, R., Endo, L, 1993, A Megaestrutura em Flor Positiva do vale do Rio Paraíba do Sul no Rio de Janeiro,
e suas lmplicaçóes Tecônicas Regionais. In: Ill Simpósio de Geologia do Sud€ste. Rio de Janeiro, Brasil
208-2t3.

Mainprice, D., 1990. A FORTRAN program lo calculate seismic anisotropy fiom the lattice p¡eter1ed orientation
of minerals. Comput. Geosci., 16: 385-393.

Mainprice, D., Humbert, M., 1994. Methods of catculating petrophysical properties from lattice preferred
orientalion data. Su|eys in Geopltysìc8,15t 5'15-592.

Mainprice, D., Lloyd, G., Casey, M., 1993. Individual oriontation meâsurements in quartz polycrystals:
advantages and limitâtions for texture and petrophysical property determinations. Journal oÍ Structural
GeoLogy, 15:. 1 169-1187.

Mainprice, D., Nicolas, 4., 1989. Development of shape and lâttice prcfeÍecl orientations: application to the
seismic anisotropy of the lower crust. ,/o urnal of Structural Geology, "l,lt 17 5-189.

Mainprice, D., silver, P.G., 1993. lnterpretation of sKs-waves using samples ftom the subcontinental
lithosphefe. Physics of Íhe Earth and Planetary Interíors, 78:251-280.

Mainprice, D.H., Paterson, M.S., 1984, Experimentâl shrdies on the role of water in the plasticity of quartzires,
Journal of Geophysical Research, 89r 4257-4269.

Manghnani, M.FI., Ramananantoandro, R., clârk, s.P. Jr, 1974. compressional and shear wave velocities in
granulite facies rocks and eclogites to l0 kbar. JournaL of Geophysical Research, Tg: 5427-5446.

Masuda, T., Morikawa, T., Nakayama, Y., Suzuki, S., 1997. Grain-boundary migrâtion of quartz during
annealing exPeriments at high temperatures and pressures, with implicâtions for metamorphic geology.
Journal of M etamotp hìc G eo lo gy, l5': 3I I ^322.

Mauler,4., Bu¡lini, L., Kunze, K., Philippot, P,, Burg, J.P.,2000a. p-wave anisotropy in eclogites ancÌ
relationship to the omphacite crystallographic tabric, Physics and Chemittry oÍ the E.trth,25t llg-126.

Mauler, 4., Bystricky, M., Kunze, K,, Mackwell, S., 2000b. Microstructure and lattice preferred orientations in
experimentally deibrmed clinopyroxene 

^g9rcgates. 
Jout nal of Structlttø,l Geology, 22: 1633-164g.

Mauler, 4., Godard, G., Kunze, K,, 2001. Crystallographic tibrics of omphacite, rutile and qua z in Vendée
eclogites (Armorican Massif, France). Consequences for defb¡mation mechanìsms ancl regimes,
Tectonophysíc s, 342 : 8 I - I 12.

Mauler, A , Kunze, K., Burg, J.P., Philippot, P., 1998. Idcntifioation of EBSD patterns in a monoclinic solid-
state solution series: Example of omphacite. Matet hls Science frorun, 275:'705-'110.

McGeâry, S., 1989. Reflection seismic evidonce for a Moho oflset beneath the Walls bounclary strike-slip fâult,
Jounnl of the GeologicoL Society of Lotrdon,146:261-269.

127



Refe rê nc ias bib lio grdfic øs

McNamara, D.E., Owens, T.J., 1993. Azimuthal shear wave velocity anisotropy in the Basin and Range province
using Moho Ps convetted phases. "/oalrnl of Geophysical Rereørch,98:. 12003'I2Ol7.

McSkimin, H.J,, Anreatch, J.R., Thursbn, R.N., 1965. Elastic moduli of quartz versus hydrostatic pressure at
25" and -195.8'C. Journal oJ AppLietl Physics,36: 1624-1632.

Mercier, J.C., 1985, Olivine and pyroxenes. 1n: Wenk, H.R, (Ed.), Preferre(l orientation i¡t defonnecl metals and
rocks: An intro¿uction lo nodent texture analysis. Orlando: Academic Press, 407-430 pp.

Messiga,8., Kienast, J.R., Rebay, G., Riccardi, M.P., T¡ibuzzio, R., 1999. Cr-rich magnesiochloritoid eclogites
from the Monviso ophiolites (Western AIps,llaly). Jounnl of Metantorphic Geology, l7;287-299.

Möckel, J.R., 1969. Structural petrology of the garnet-pelidotite of Alpe Arami (Ticino, Switzerland). Lekße
G eolo gisc he M edelingen, 42: 6l- 130.

Molinari, 4., Canova, G.R,, Azhy, S., 1987. A self-consistent approach of the large deformation crystal
polycrystal viscoplasticity, Acta Metallurgica, 35: 2983-2994.

Montardi, Y,, Mainprice, D., 1987. A TEM study of the nah¡ral plflstic deformation of calcic plagioclase (An 68-
10). BulLetin de MinéraLogie, 110: l-14.

Mügge, O., 1883. Beitrãge zur Kenntnis der Strukturflächen des Kalkspaths. Neues JabbuchJur Míneralogie,1.:
32-54, 8l-85.

Mügge, O., 1898. uber translation und verwandte erscheinungen in kristallen. Neues Jahrbuch Mineralogie,
Geologie und Palaeontologie, 1: 71-158,

Nazé, L., Doukhan, N., Doukhan, J.C., Latrous, K., 1987. TEM study of lattice defects in naturally and
expefimentally deformed orthpyÌoxenes. Bulletitt. de Mi¡t,i¡'alogie,ll0: 497-512.

Nicolas, 4., 1984. Principet cle tectonique, Paûs'. Masson,223 p.

Nicolas,4., Bouchez, J.L,, Boudier, F., 1972. Inter?Étation cinématique des déformations plastiques dans le
massif de lherzolites de Lânzo. 'lectonophysic.s, l4': 143-1'11.

Nicolas, 4., Bouclier, F., Boullier, 4.M., 1973. Mechanism of flow in naturally and experimentally deformed
peridotites. Americ an Journal of Science, 273: 853-876.

Nicolas, .\., Christensen, N.I., 1987. Formâtion of anisotropy in upper mantle peridotites - a review. ,ln: Fuchs,
K., Froidevaux, C. (Ecls.), Conpo!ì¡t¡on, Structute antl Dynanics oJ the Lithosphere-Astheuosphere
SJ.rr¿nr. Washington: AGU, 16 I I l-123 pp.

Nicolas, ,{., Poirier, J.P., 1976. Crystalline pløstícity and soLùl state flow in metØnorphic rocks. New York:
Wiley, 444 p.

Nicolas, 4., Polino, R., Hirn, 4., Nicolich, R., 1990, ËCORS-CROP traverse and the deep structure of the
westem Alps: a synthesis, Mémoires de lq Société Géologitlue de France,lí6t 15-27.

Nye, J,F,, 1972. Physical propertieÍ oÍ crytìtaL$, Theù reprcsentation by tensors and matrices. Oxford: Oxfbrd
University Press, 329 p.

Pa¡k, Y,, Ree, J.-H., Kim, S., 2001. Lattice preferred orientation in deformed-then-annealed material:
observadons from oxperimental and natural polycrystalline aggregates. International Journal of Earth
Sciences, 90; 127 -135.

Passchier, C.W., Trouw, R.4.1.,1996, M ¡croteclo¿lc.r. Berlin: SpLinger,289 p,

Passhier, C.W., 1994. Mixing in flow perturbations: a model for development of mantled porphyroclasts in
myloniles. Journul of Structural Geology, 5:733-136.

Pedrosa-Soares,.4.C., Vidal, P., Leona¡dos, O.H., Britos Neves, B.8,, 1998. Neoproterozoic oceanic remnanls in
eastern Brazil: further evidsnce ànd reätation of ân exclusively ensialic evolurtion for th€ Afaçuaí - West
Congo orogen. Geology, 26; 5 19-522.

Peselnick, L., Nicolas, 4., Stevenson, P.R., 1974, Velocity anisotropy in a mantle peridotite from the Ivreâ Zone:
Applicatìon to upper mantle anisotropy. JournaL of Geophysical Research, 79; ll75-1182.

Philippot, P., 1987. Crack-soal vein geometry in eclogitìc rocks. Geo¿lin nicaActa,3: 171-181.

Philippot, P., Kienast, J.R., 1989. Chemic^l-microstructural chaûges in eclogitic shear zones, Monviso (Western
Alps), as indicators of strain history, mechanisms and scales ol m¿rss lraßfer. Lithos, 23i 179-200,

128



R ef e r ê n c ia s b ib lio g r áfrc a s

Philippot, P., Van Roe¡mund, H,L.M., 1992. Deformation processes in eclogitic rock: evidence for tho
rheological delamination of the oceanic crust in deeper levels of subduction zones. Journal of Structural
Geology, 74t 1059- lO77 .

Piepenbreier, D., Stöckert, I}., 2001. Plastìc flow of ompfâcite in eclogites at temperatures below 500'C -

implications for interplate coupling in subduction z.oÍrcs. Intenmtiott JournaL of Eaúh Sciences, 90¡ 197-
2to.

Pin, C., Sills, J.D., 1986. Petrogenesis of layered gabbros and ultram¿tìc rocks from Val Sesia, NW ltaly: trâce
elements and isotope geochemistry. Ia: Dawson, J.8., Carswell, D.A,, Ilall, J., Wedepohl, K,H. (Eds.),
The nøture of fhe continental crust.Loîdon: Geological Society Special Publicalion,24 23t-249 pp.

Poirier, J,P,, 1985. Creep of crystals. Hígh temperoture defomet¡on processes in netals, ceramics and nùnerals-
Cambridge: Cambridge University Press,260 p.

Porcher, C., Fernandes, L., Droop, G,, Brodie K,FI., 2000. Re-equilibralion of granulites in a transcufient shear
zone ¡n southeaste¡n Brazil, In: Rio de Janeiro: 3lst Intcmational Geological Congress.

Porcher, C., Fernandes, L., Egydio-Silva, M., Vauch€z,4., 1995. Dados preliminares do metamorfismo Ml da
Faixa Ribeira: Região de Três Rios e Sânto Antônio de Páduà (RJ). ln: V Simpósio Nacional de Estudos
Tectônicos. C¡¡amado (RS), Brâsil 71-73.

Prior, D.J., Wheeler, J., 1999, Felspar fabrics in a greenschist facies albite-rich mylonite tiom electron
backscatter diffraction. Tectonophy î ics, 3O3t 29 -49.

Randle, V., Engler, O,,2000, Introduction lo texture analysls: Gordon and Breach Science, 388 p.

Raposo, M.I.B,, 2001, Magnetic fabric studies in the metamorphic rocks liom the Ribeira belt, SE Brazil. In:
26th European Geophysical Society Meeting. Nice, F¡ance 2.

Raposo, M.I.B., D'Agrella-Filho, M,S., 2000. Magnetic fãbrics of dike swarms from SE Bahia Stâte, Brazil: their
significance and implications for Mesoproterozoic basic magmatism in the S?io Francisco Craton,
P rec ambr¡qn R es eørc h, 99: 3O9-325.

Raposo, M.I.B., Egydio-Silva, M.,2001, Magnetic labfic snrdies of high-grade metamorphic rocks from rhe Juiz
de Fora Complex, Ribeira belt, SEBruzil. Internationol Geology Review, 43: 441-456.

Rater¡on, P,, Doukhan, N., J¿roul, O., Doukhan, J.C., 1994. High temperature deformation of diopside IV:
pfedominance of { 110} glide above l00O"C. Pþsi6 oJ the Eeúh and Plqnetary Interiors, S2:209-222.

Raterron, P., Jaoul, O., 1991. Fligh-temperature detbrmation of diopside single cfystal. l, Mechanícal data.
Journal of Geophysical Research,96t 14277 -14286.

Ree, J., Park, Y., 1997. Static recovery and recrystallisation microstructures in sheared octachlorop¡opane.
Journal of Structutal Geology, 19t 152l-1526.

Reuss, 4., 1929. Berechnung der fliessg¡enze von mischktistâllen auf Grund der Plastizitâtsbedingung fuer
Einkristalle. Z. Angew. Matlt. Mech., 9: 49-58.

Rey, P., Fountain, D.M., Clement, P,C,, 1994, P wave velocity across a noncoaxial shear zone and its associated
strain gradient: Consequences for upper crustal reflectivity, Journal of Geophysical Research,99: 4533-
4548.

Reynard,8., Cillet, P., Willaime, C., 1989. Deformation mçchanisms in naturally deformed glaucophanes: a
'fEM and FIREM study. European Jounnl of MineraLogy, 7: 611-624.

Rochette, P,, 1989. Inverse magnetic fabric ca¡bonate bearing rocks. Earth and Planetory Science l-ette6,90:
229-23'1 .

Rochette, P., Jackson, M., Aubourg, C,, 1992. Rock magnetism and the interpretation of anisoÍopy of magnetic
susceptibility. R¿vi¿ws of Geophysics, 30t 209-226.

Rosière, C.4., Quade, H., Siemes, H., Chemale Jr., F., 1998. Fabric, Texture Ând Anisotropy of Magnetic
Susceptibility in High-Grade Iron O¡es from the Quadrilátero Ferrífèro, Minas Gerais, Brazil. Mqterials
Sc ie nc e Forun, 273-27 5 | 693-7 00.

Rosière, C.4., Siemes, FI., Quade, H,, Brokmeier, Fl,-G,, Jansen, M.,2001. Microstructures, rextures and
defofmation meohanisms in hematitc. ./o unnl oJ StructurtLl Geology, 23: 1429-1440.

129



R efe r ê n c iø s b iblio g r áfic as

Ross, V,R., Nielsen, K.C., 1978. High-temperature flow of wet polycrystalline enstatite. Tectonophysique, 44i
233-261.

Rubio, D.C., 1984. A the¡mal-tectonic model fbr high-pressure metâmorphism and defbrmation in the Sesia
Zonc, Western Alps. Jounrul of Geology, 92,:21-36,

Ryzhova, T.V., Aleksandrov, K,S., Korobkova, V.M., 1966. The elastic propelties of rock-forming minerals V.
Additional data on sill\cales. Izvestíya. Physics of the Solid Earth,2: 63-65.

Savage, M.K., Shih, X.R., Meyer, R.P., Aster, R,C., 1989, Shear-wave anisotropy of active tectonic regions via
automâted S-wave polarization analysis. Tectonophysics, 765: 219-292.

Schmid, E,, Boas, W., 1950, Plasticit! ofcrystals w¡¡h special reference to net( s. London, 352 p.

Schmid, S.M., Boland, J.M., Paterson, M.S., 1977. Superplastic flow in fìne graìned limestone. Tectorrophysics,
43:.257-291.

Schmìd, S.M,, Casey, M., 1986. Complete fabric analysis of some commonly observed quartz c-axis patterns. 1¿:

Heard, H.C,, Flobbs, B.E. (Eds.), Míneral antl rock d¿fomotion: laboratory studies-The Pqterson
Volume. \i/ ashington: AGU monograph ,36 263-286 pp.

Schmidt, N.FI., Olesen, N.Ø., 1989. Computer-aided determination of crystal-lattico o¡ientation from elect¡on-
channeling patte¡ns in the SEM. Ccutct¡lian Minerulogist,2T: l5-22.

Schmitt, R.S., Trouw, R.A.J., Van Schmus, W.R., i999. The characterization of Cambr.ian (-520 Ma)
tectonometâmorphic event in the coastal domain of the Ribeira Belt (SE BRAZIL) - using U/Pb in
syntectonic veins. In: II South American Symposium on Isotope Geology. Villa Carlos Paz, Córdoba,
Argentina Special Volum€ of Expânded Abstract 363-366.

Siegesmund, S., T¿keshitâ, T., Kern, FL, 1989. Anisotropy of Vp and Vs in an amphibolite of the deeper crust
and íts relationship to the minerâlogical, microstructural and textural characteristics of the rock.
Tectonop hy sics, 157't 25 -38.

Siegesmund, S., Vollbrecht, ,A., Nover, G., 1991. Anisotropy of compressionâl wave velocities, complex
electricÀl resistivity and magnetic susceptibility of mylonites from the deeper crust and their relation to
the rock fabric. Earth and Plunetøry Science letters,l05t 247-259,

Siemes, H., Flcnnig-Michaeli, C., 1985. Ore minerals. 1r¿: Vr'enk, H.-R, (Ed.), Preferred orientation in tteþrmetl
¡netals and rocks: an intro¿uction to modern texture ena|yr¿r. New York: Academic press, 335-358 pp.

Siemes, II., Klingenberg,8., Dresen, G., Rybacki, E., N¿uman, M., Schäfer, W., Jansen, E., Rosiè¡e, C.A., 1999.
Experimentâlly and naturally deformed hematite ores. In: VII Simpósio Nacíonal de Estudos Tectônicos.
Lençois, Brasil 59, Sessào 5.

Siemes, H., Schaeben, H., Rosière, C.4., Quade, H.,2000. Crystallographic and magnetic preferrcd oricntation
of hematite in banded iron ores, Journal of Structurøl Geology, 22: 17 47 -17 59.

Silver, P.G., Chan, W., 1988, Implications fbr continental s[ructure and evolution from seismic anisotropy.
Nature, 335:14-39.

Söllner, F., Lammerer, 8., Weber-Diefonbach, K., 1991. Die krustenentwicklung in der kustenregion nordlich
von Rio de Janei¡o/Bras\lien. Münchner Geologische Helfe,4: l-LOl.

Stârkey, J., 1979. Petrofabric analysis of Saxony Granulites by optical and X-ray diffraction methods.
7' e c t o no p hy s ic s, 58: 201 -219.

Stesky, R.M., Brace, W.F., Riley, D.K,, Robin, P.Y,F., 1974. F¡iction in faulted rock at high temperarure ând
pfesslJre. Tec tottop h,y sic s, 232 11 7 ^203.

Stöckeft, 8., Renner, J., 1998. Rheology of uustal rocks at ultra-high pressure. 1n: Flacker, 8.R., Liou, J.G.
(ErJs.), When cont¡nenls colltde: Geodynamícs an¿ geocheniîtry ultrahigh-pressure. Dordrecht: Kluwe¡,
57-95 pp.

Tarlìng, D.H., Flrouda, F., 1993. The Mqgnetic An¡sotropy of Roc ks. Lor\don: Chapman and llall,217 p.

Taylor, G,I., 1938, Plastic strain i n meta.ls. Joumal of the Institute of netals, 62:301-324.

Thélin, P., 1989. Essai de chronologie m¿gmatico-métamorphique dans le socle de la nappe du Grand Saint-
Bern¿rrdr quelques points de rcpère. Sclweizerisclrc Minerulogísclte un.l Petrographische Mitte¡luryen,
69:.193-204.

130



Refe rê ncius biltliográficas

Tbélin, P., Sartori, M., Lcngeler, R., Schaerer, J,P., 1990. Eclogites of Paleozoic or early Alpinc age in the
basement of the Penninic Siviez-Mischabel nappe, Wallis, Switzerland. L¡thos, Z5:11-88.

Tommasi, 4., Mainprice, D., Canova, G., Chastel, Y., 2000. Viscoplastic selt-consistent and equilibrium-based
modeling of olivine lattice pretèrred ofientalions. Implications for upper mantle seismic anisotropy.
Journal of Geophysical Research, 105: 7893-7908.

Trindade, R,I.F., Raposo, M.LF., Ernesto, M,, Siqueirâ, R., I999. Magnetic susceptibility and pârrial anhysreretic
remanence anisotropies in the magnetite-bearing granite pluton of Tou¡ão, NE Brazil. Tectonophysics,
374't 443-468.

'l'rompette, R., 1994. Geology of westem Gondwana (2000 - 500 Ma).Rotterdam: Balkema, 350 p.

Trouw, R., Heilbron, M., Ribeiro,4., Paciullo, F., Valeriano, C.M,, Almeida, J.C.H., Tupinambá, M., Andreis,
R,R.,2000. The Central Segment of the Ribeira Belt. 1r¿: Cordani, U.G., Milani,8.J., Thomaz Filho,4.,
CamPos, D.A. (Eds.), Tectonic Evolution oJ South AnericrL, Rio de Janeiro: 31st Inlernational Geological
Congress, 287-310 pp.

'I'ullis, J., Christie, J.M., Griggs, D.T,, 1973. Microstruclures and preferred or¡entations of experimentally
deformed quartz¡tes. Geological Society ofAtneùco Bulletin, 84t 297-314.

Tullis, J,, Yund, R.4., 1991. Diffusion creep in feldspar aggregâtes: experimental evidence. Journal of
Structural Geology,

Tupinambá, M,, 1999. Ëvolução tectônica e magmática da Faixa Ribei¡a na região da Sera dos Órgãos. Tese de
Doutoramento: USP, São Paulo, Brasil, t86 p.

Ufai, J.L., Means, W.D., Lister, G.S., 1986. Dynamic recrystallization of mìnerals. 1¿: Hobbs, Il.E., Heard, H.C.
(ErJs.), Mineral antl rock deþnnatio¡t: Iaboratory studies. Washington, DC: AGU, 161- 199 pp,

Uyeda, Y., Fuller, M.D., Belshé, J.C., Gi¡dler, R.W,, 1963. Anisotropy of magnetic suscepribility of rocks and
minerals. JounnL of Geophysical Research, 68:279-291.

Valladares, C.S., 1996. Evoluções geológica do Comp)exo Paralba do Sul, no segmento central da Faixa Ribeirâ,
com base em estudos de geoquímica e de geocronologia tl-Pb.'fese de Doutoramento: São Paulo, São
Paulo, 147 p.

Van Roermund, H.I..M., 1983. Petrof¿brics and microstructures of omphacites in a high temperâture eclogite
from the Swedish C ale(lonides. B ull et ¡n 4e M iné raLo g ie, 106 t'l 09 -7 13.

Van Roermund, H.L,M., Boland, J.N,, 1981. The dislocation substructures of naturally deformed omphacites.
Tectonop hy síc s, 78: 403-41 8.

Vauchez, 4., 1980. Ribbon texture and deformÀtion mechanisms of qua¡tz in a mylonitized granite of G¡eat
Kabylia (Algeria). 7' ectonop hy s¡c r, 67 i I- 12.

Vauchez, 4., 1987. The development of disc¡ete shear-zones in a granite: stress, strain and changes in
defbrmation mechanisms. Tectonophyslca 133: 137-156.

Vauchez, 4,, Bufalo, M., 1988. Charriage crustal, anatexie et déc¡oohements dùctiles dans les Maures orientales
(Var, France) au cours de I'orogenèse varisque, Geologisclæs Rundschau, TT:45 62.

Vauchez, .A., Garrido, C.J., 2001. Seismic Properties of an Asthenospherized Lithospheric Mantle: Constraints
from Lattice P¡efer¡ed Orientations in Peridotite f¡om the Ronda Massif. ðør¡lr ønd Planetary Science
Letters, 192t 235-249.

Vauchez, 4., Nicolas, 4., 1991. Mount¿tin building; strike-parallel motion and mantle anisotropy.
Tectotlophys¡cs, 185: 183-191.

Vauchez,4., Pacheco-Neves, S., Caby, R., Corsini, M., Egydio-Silva, M., Arthaud, M., Amaro, V., 1995. The
Borborema shear zo ne system, Joumal of South American Ettrth Sciences, 8t 247 -266,

Virnchez, 4., Tommasi, A,,2002. rùy'rench faults down to the asthenosphere : Geological and geophysical
evidence and the¡mo-mechanic¿Ll etïects. Tectottoplryslcs, in press.

Vatlchez, f\,, Tommasi, A.., Egydio-Silva, M., 1994. Self-ìndentation of continentâl lithosphere. Geology,22:
96'.7 -9-¡O.

131



Refe r ê n c ias b iblio g rájic as

Venables, J,l\,, ÉIarland, C.J., 1973. Elecl¡on back-scâttering patterns-a new technique tbr obtaining
crystallographic information in the scannìng electton microscope. Philosophical Magøzine, 27; 1193-
1200.

Voegcle, V,, Ando, J,I., Cordier, P., Libermann, R.C., 1998. Plastic deformation of silicate garrlet L phytic:i oJ
the Ea¡th ancl Planetary Interiots,l08: 305-318.

Voigt, W., 1928. Lerrbuch der Kßtallphysik. Leipzig,9'7 8 p.

Von Mises, R., 1928. Mechanik der plastichen Formanderung von kristallen. Z. Angew. Math_ Mech., B: 161-
185.

Warner, M., Morgan, J., Barton, P., Mo¡gan, P., Price, C., Jones, K., 1996. Seismic reflections fiom the mantle
represent relict subduction zones within the continental lithosphere. Geology,24:39-42.

Wechsler,8.4., Prewitt, C.T., 1984. Crystal struÇture of ilmenite (FeTiO3) at high tempe¡ature and at high
pressre. Ane rican M ineralo gist, 69: 176-l 85,

Weidner, D.J., Wang, H., Ito, J., 1978. Elasticity of orthoenstatite. Physics of the Earth entl Pktnetary lnter¡ors,
77 t 7 -13.

Vr'ells, P.R.A,, 1977. Pyroxene thermometry in simple and complex systems. Contübutions to Mineralogy an¿
P e tro lo gy, 62t 129 - 139.

Wenk, I-I,-R., Bennet, K., Canova, G.R., Molinari, A., 1991. Modelling plastic deformation of peridotite with the
self-consistent theory. Journal of Geoplrysical Research, 962 8337-8349.

\ryenk, H.-R., Canova, G., MolinaÍi, 4., Kosks, U,F., 1989. Viscoplastic modeling of texture development in
qtartzile. Jounrcl of GeophysicaL Resettrch, 94: 17895-179O6.

Wenk, FL-R., Christie, J.M,, 1991. Comm€nts on the interpretation of defo¡mation textures in tocks. Jow.nal of
Structurøl Geology, 13: l09l-l I10,

Will, G, Schäfer, P., Merz, P., 1989. Texture analysis by neutron diffraction using a linear position sensitive
delectoï. TeJúures nd Mict ostructures,lO; 375-387.

Wilson, C.J.L., 1986. Delo¡mation-induced recrystallization of ice: Application of in-situ expe¡iments. 1¡¡:
Hobbs, 8.E., Heard, lÌ.C. (flcls,), Mineral antl rock defornation: Loborøtory .r/¡¿¿ies. Washington, DCj
AGU,213-232 pp.

Wirth, R., 1985. The influence of the low-high qua¡tz transformation on recrystallization and grain growth
during contact metamorphism (trasversella intrusion, north ltaly), Tectonophysící, l2O: IO7-117.

Woodcock, N,H., Naylor, M.4., 1983. Randomless testing in three-dimensional oricntation clata. Journal of
Structural Geology, 5: 539-548.

Yaouancq, G., Macleod, C.J., 2000. Petrofabric investigation of gabbros from the Oman ophiolite: comparison
between AMS and rocks iäbric. Mø rine Geophysical Researches, 21t 289-305.

Zhang, R.Y., Flirajima, T., Banno, S,, Cong, 8., Liou, J.G., 1995. Petrology of ultrahigh-prcssure rocks frorn the
southern Su-Lu region, eastern China. ./o urnal of Metatnorpltic Geology, lf: 659-675.

132



SOXflNV

E€I



T OXflNV

þet



Anexo I

ELSEVIER

EB SD-measured lattice-preferred orientations and

seismic properties of eclogites

Jérôme B¿rscou"'b'*; Guilhem Bamrol", Alain Vauchezn, David Mainpriceo,
Marcos Egydio-silvab

"Laborutotrc ¿e îcctonophyìique, rJn ets¡te ¿c Montpellier II anrt CNRS UMR 5568-..049, Place E. Bataillot\

,,r,,.,tihto ¿e Geoùêncías. ',,-,,r*r 
r:tr::'I:;:í::::;";l:;";å ,:; 0ss0.-e00, c p ,3sB sao pauto, Braz¡t

Rcceived l0 July 2000; accePted 3 December 2000

Tectùophysics 142 (2001) 6l 80

Äbstrâct

We invcstigated the dcformâtion mcchanisms a¡d the seismic properties of l0 cclogite samples from diflerent locâlities

(Alps, Norway, Mali and eastem China) thnlgh the analysis of thei¡ microstructures ¿¡nd lattice-Prefe¡rcd orientations (LPO).

Thcse samplcs âre representatiye of variols types ¿ìnd intensity of defotmation ùndor eclogitio metamorphio conditions-

Omphacitc and gamet l,PO were dctermincd fiom electron backscâtter diffraction (EBSD) technique. Gâmet appears to be

almost randomly orie¡ted whereas omphâcite develops shong LPO, cha¡actenzed by the [001]-nxcs ooùcentrated sub-parallel

to the lincatìon, aûd the (010)-poles oolccntrated sub-perpendicular to the foliation. In order to analyze thc dcformation

¡nechanis¡ns tlÌât producod such omphacìtc LPO, we compare our obsoryations to LPO simùlatod by viscoplastic selÊ

consistent numelical modcls. A good fit to tho mcasüred LPO is obtained for models in which the dominant slip systems are

1/2(ltO){lI0}, t00tl {110} and [001] (100). Dominant a0tivation ofthese slip systcms is in agreement with TllM $hÍlies of

nahr¡ally ¿eforme¿ omphacite. Scismic propcrties of eclogite are oalculated by combining the measuted LPO and the singlc

orystal clastic co¡stânts ofomphacite and garnet. Although eclogite seismic anisotropics are very weak (less than 3olo for both

P- ¿Ìnd S-wave), they are generally characterized by a maximnm P-w¿ve velocity sub-parallcl to the lineation and by a

rninimunr velocity approxjmâtely no¡mal to foli¿rtion.'Ihe meân P- anci S-wave velocities a¡e high (respcctively, 8.6 and 4.9

km/s). The S-wave anisotropy pattem displays complex relationships wilh the structural frame but thc fast polarization plane

gencmlly tends to be parallcl to thc folìation. Caloul¡ted rcflection coeflicicnts show that an cclogite/omst intcrfâcc is

gcnerally a good rcflcctor (Rc>0.1), whereas an eclogite body embedded in the upPcr mantlc ìvoukl be hârdly detectâblc

O 2001 Elsevier Science B.V- All rights roserved.
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anisotropy; Refl octivity

t3s

TECTONOPHYSICS

-

www.el$evicr.convloc¿te/lljck)

' Conesponcling âuthor Liìborâtoire dc lbctonoPhysiqÌrc,

UniveÌsité de MonÞcllicr II et CNIìS UMR 5568-cc049, Pl¿ìce E.

Batâillon, 34095 Montpelliù cedcx 5, Irflnce
Ea tl¡l ¿cl¿Ìes.t: bãscou@dshr.rìniv'moDtp2.Íì (J Bascort)

0040-1951/01/S - scc f-ront m¿ttcr O 2001 Elscvicr Scicrrce B.V All rights reser'r'ed

PII S00a0- I 95 l(01)001s6-l

l. Introduction

Iligh-prcssure ¡ocks in collisional orogens ate
oflen regarded as relicts of subduction zones. Their
dctcction is the¡elore fundamental in the unde¡stand-

ing of th(: earth's dyna.mic, In pa¡ticuhr, tho pr€s-
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ence of eclogite bodies within the continental litho-

sphere could explain high velocity patches detected

in seismic tomography models or bright seismic

rellcctols on dcep seismic retlection profiles (Butler,

1986; Laubscher, 1990; Nicolas et al,, 1990; Austr-

hcim, t991; Warner et al., 1996). Laboratory meas-

u¡ements of P- and S-wave velocities (c.g Fountain

ct al., 1994; Kern et al., 1999) show that eclogìtes

are characterized by P-wave vclocities around 8.0

km/s, which ate much faster than thc averagc P-

wave velocities of other crustal rock (e.g. Bamrol

and Mainprice, 1993a; Christenscn and Mooney

1995). These velocities are however similar to the

average velocity in the uppermost mantle, i.c.,8.09
km,/s lbr thc Pn-avcragc velocity.

Possible effects of seismic anisotropy on the rcllec-
tiv¡ty ofeclogit€ bodies in contact with peridotite have

been pointetl out by Mauler et al- (2000). Unforhr-
nately, ifperirlotitc seismic anisotropy and its relalion-

ship with olivine latticc-prcferred orientation is widely

clocumented (Babuska, 1972; Nicolas al î1., 1973;

Nicolas and Christensen, 1987; Ben Ismail and Main-
price, 1998), it is not the case of eclogitic rocks

seismic propeties. Eclogites scismic anisotropy is

also çxpected to be controllcd by thc anisotropy of
tho olastic ptopertios of omphacite single-crystal
(Bhagat et al., 1992), but the relationship botween

the omphacite LPO, the dci'omation mech¿rnisms and

tho res lting seismic propefiies is poorly documented

(Godard and Van Roermund, 1995)

The overall aim of this PaPü is thersl'ore to

increase our knowlcdge on the cclogite physical

propoÌlies. To access this point, (l) we quantifr the

crystallographic orientations of omphacite and gamet

in cclogites sampled from various localities (Alps,

Norway, Mali an<l eastern China) that clisplay cliffer-

ent typcs and intensity of deformation; (2) we dis-

cuss the deformation mechanisms that produce the

measu¡ed omphacite LPO. The lack of experimental

data on omphaoite polycrystals deformation stimu-

lates us to perform numerical models of LPO devel-

opment by dislocation glicle in order to constrain thc

relationship bctween LPO and slip systems activity;
(3) we compute the seismic properties (P and S

velocities) of the selected eclogites liom their meas-

ured LPO; ¿ìnd (4) we finally discuss the refleÇtivity

of horizontal interfaces involving eclogit€, crustal

and mantle rocks.

J. Bnscou et a|. / Tcctonophysictt 342 (2001) 61 80

2. Geological settings ànd texhrres dcscription

2.1. Alpe Aramí eclogites (AlPs)

Thc Alpe Ararni peridotite massif is located willìin
the Lepontine gneisses, north from the Insrtbric Line
(Fig. l). This lens-shaped pcridotite massif, I-km
long, is sunoundcd by eclogite boudins partly con-

vorted to an amphibolite assemblage (Möckel, 1969;

Emst, I 977). Thermobaromstrìc investigations (Hein-

rich, 1986) suggçst P-Z metamorphic conditions in

the range 1.8-3.5 GPa and 750 900'C.
Sample AB.E is petrologicaly rcpresentative of the

eclogitic event. It contains 60% of omphacite, 30% of
gamet and rutile, ca-amphibole and kyanite as

acccssory minerals. This rock is charactcrized by a

penetrative foliation and a lineation marked by a

shape-preferred orientation of omphacite crystals

The largest omphacite crystals are more than 4-mm

long (Fig. 2a). Thc gamet crystals, '¡',eakly elongated,

are roughly 800-pm long in avcrage ând contain

inclusions of omphacite-

2.2. Mt Mucrone eclogites (AIPr)

In tho Monte Muc¡onc area (Fig. l), glaucophane-

bearing eclogitic boutlins are embeclded in the Sesia

Lanzo zone micaschists. These eclogites ¿rre charac-

terized by a good preservation of the high-pressure

mineralogical assemblages (Lardeaux et al., t982;

Rubie, 1984) and might r€present a slice of Austro-

alpine continental crust subducted during tho c¡cta-

ceous Alpine collìsion (e.g. Compagnoni et a\ , 1977)

The metamorphic conditions are estimated to bc

around 1.4-1.6 GPa and 500-560 "C (Lardeaux et

al., 1982).
Sample eclo 0l is composed of omphacitc (55%),

gaInet (25yo), zoisite (10%) and minor phengìte,

glaucophane and rutile. The microstn¡cture is charac-

terized by a bimodal distribution of omphacite grain

size with large porphyroclasts (>2 mm) sunoundcd by

line-graincd recrystallized omphacite. Tbc largest

grains show undulose €xtinction ând subgrain boun-

daries (Fig. 2b), Anothcr class ofomphacite crystals is

made of elongated grains about 2-mm long that are

free of sub-stntcture. The foliation is markcd by

zoisite-rich layers and the elongation of omphacite

porphy¡oclasts.
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Fig'lSchcmâticm.ìpsshowingthegeogf¿ìphical^ndgeologicdlsetlingofthcjtudied'cclogitesamplcs'(I)Alpsregion:AB'È,AlpeAlami
mà'ssif; eclo Ol, tlonte tUucronc; 14129, Mon'iso CãmplÃ;13638 Sivicz Mischabel nâppe l =Helvetic basement; 2=Penninic rcalm

uncliffcrentiated; 3 ..Iiemonlc zone (Penninic); 4 _ Monte Rosa, Gran Parâdiso ¿md Dofa Mâifll napp€s (Pcnninic bâsement); 5 =sesiâ zone ànd

Dent Blanche rappe; 6=Soulh 
^lpine 

units (lI) Norway area: 63 (llolsnøy island)' Bergen Arc; 86 and Norv l' wcstern Gnoiss Rcgion

wcnl riu Maìi aie": ssz2 uni SsOç, Co,ìÁo bâsin. (tV) Dîbic and sr¡tu rìfc sr sls0, sulu tcÍ¡iù. NcB =Norlh china Dlock' ,rnd
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SCB= Sot¡th China Block

2.3. Monv¡so eclogites (AlPs)

Thc Monviso mcta-ophiolitic complqx is locaterl in

the W€stem Alps (Fig. 1). Eclogitic mctamorphism is

related to thc subduction of an oceanic crust during

the Alpìne orogeny (e.g. Caby et al., 1978). 'Ihe

pressrue and temperatu¡e conditions of the eclogitic

metamorphism have becn cstimiìted to bc 2.4 GPa and

620 { 50 "C (Mcssiga ct al.. I999).
Sanple "y4129 (65% omphacitc, 20yo grrrÊL ílYo

rutile) was collected within the highly deformed,

eclogitic metagabbros outcropping in the Lago Supe-

rior Unit @hilippot and Kienast, 1989). This sample is

cha¡actedzetl by a mylonitic foliation formed by hne

( < 40 pm), recrystallizcd omphacite grains, Somc large

omphacitc grains (>l mm; Fig.2c) arc remnants of thc

original t€xhre; they display unduloso extinction and

subgrain boundaries. Gamet grains are small (500 pm)

and roundsd. Fine layers ofelongated and fragmentcd

rutile grains underline the folialion and the lineation.

2.4. SívÌez-Mischahel nappe eclogttøs (Áþs)

Thcse eclogitcs are located in the polymetamorphic

bascment of ths Penninic Sivicz-Mischabel nappe

(Valais, Switzerland; Fig. l). Eclogitization was not
generated during Alpine orogeny but is supposed to

havc occurred during Paleozoic times at a temPeraturc

around 650 oC and a pressurc above l 5 GPa (Thélin

et al., 1990), Lately, the high-pressure nineLal asscm-
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)a-txrs ¿ì¡rd ¡rìakos ¿rìr anglo of 60'with thc ,tryplane. Polâr;zcd light

blage has becn partially retrogrcssacl in the arnphib-
olite- and glecnschist-fhcies.

Sarnple 13638 was collectcd in tha coro of a

dec¿rrnctric-sc¿rlc boudin cncloscd in rctrogrcssod
gncisscs. Its modal conrposition is prìrnatily ornpha-

citc (65%) and gârnct (20%). whitc mica, zoisitc ancl

kyanite a|c plosent âs accossory cornponents. In thin

section (Fig. 2t1), elongatccl crystals of omphaoite as

wcll as mica, zoisite ancl rutile unclerlirtc tho f'oliâtioll

OmÞhacitc grains arre sub-atLtolnorplÌous ûnd about

5001r,m long. Garnet grains aro fiactllÌcd ând tourìded.

2.5. Berg<+t Arc ecbg¡tes (Norw.ry)

'fhe eclogitcs ol'scries G (thr'ec sarnples) havc becn

collcctod on FIolsnøy Island (Western Norway; Fig, l),
within thc Hundskjef'tcn shcar zonc that crosscul
grânulitc fiìcios ânorthositic complcx of tlìc BcÌgcn
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Arc. This complex formed during the Proterozoic

Grenvillìan orogeny (i.e., I Ga) was subsequently

strongly deiormed and partially eclogitizcd during

the Cal€donian ologeny (Austrheim and Griffin,
1985; Ausfheim, 1987). The pressure and temperature

conclitions of eclogitization wore estimâtcd to bo

around 1.8 GPa and 700-800 "C (Aushheim and

GrifTin, 1985).
The three samples of the scries G are ltnc grained

and display sirnilar modal content Thus' we only

prescnt one of thosc samples (G3) in Fig. 2e; it is

composed of omphacite (65V"), gamet (25V") and

minor phengite, zoisite and kyanite. Sub-automor-

phous omphacite crystals, 200-5001m long, mark

the foliation. Gamet generally is rounded and gener-

ally millimetric in size. The other mineralogical
phases are strongly elongated in the i'oliation.

2.6. lfesturn Gneiss Region eclogítes Q'lorway)

These eclogites are located within the Wostern

Gneiss Region (WGR; Fig. l), north of the Nordf-

iord Sogn Detachment. This detachmcnt was activs

during the late to post orogonic extcnsion of the

Caledonides and is thought to have played an important

role in lhe exltumation of the WGR (Andcßcn, 199{ì)

Sample 86 is samplecl fiom th€ core of an eclogite

bor¡din that ìvas retrogresscd in the amphibolite mcta-

morphic facies. In tho core of this boudin, eclogite

facies parageneses are still preserved. B6 contains

55% omphacite, 35% gamet plus minor quartz, phen-

gite and rutile. Omphaçite gmins up to 2-mm long

display a weak symplectization. A shape-preferred

o¡ientation of omphacite Çrystals marks the foliation
and linoation. Gamct is inclusion-rich and millimetric

in size (Fig. 2f).
Sample Norvl (not in-situ) was collectcd in the

Nord{ord area (Fig. l). Mineral composition is

omphacite (60%), gamet (30%), with kyanite, zoisite,

phengite an<l quartz as minor components. This sam-

ple is coarse-grained with omphacite grains >4 mm

and large gamets (>3 mm; Fig 29) sholving abondant

amphibole and quartz inclusions

2.7. Gourma eclogítes (Mali)

Samples 3522 and 3509 represent eclogitic mcta-

scdimcnts from the intomal nappcs of the Gourma

J ll(ß(nu e¡ at. / 'lectonoPh]'siß 342 (2001) 61 80

arc¿t, northem Mali (Fig- l). These eclogites are

thought to represent sediments of a passive continen-

tal margin subdt¡cte<l during the closurc of a pre-Pan-

Af¡ican ocean. Thcy rnight be exhumed during thc
Pân-Al'rican collision of the West African craton with
an a¡c ¿ntVor with the Hoggar lforas contincntal
margin (Caby, 1994). The eclogitic metamorphism

occu cd al pressure above 2-7 GPa and temporature

r¿nging between ?00 and 750'C (Caby, 1994).

In the calc-silicate sample 3522 (Fig. 2h), coesite

relics in omphacite have bcen desc¡ibed by Caby
(1994)- Omphacite rePresents the major mineral phase

(70%). The other phases are gamot, quartz, ankerite

and accessory rutilc ând phengite. A penetrative

foliation is defined by the shapc fabric of tabular

omphacite crystals (> 1.5 mrn). Garnet crystals are

millimetric in size and rounded in shape. A fine-
grained matrix contains omphacite grains of about

400 u,m, quartz and ankerite.

Sample 5509 was collccted in a metabasic sill
within micaschists. This sample is characterized by

a mineralogical layering of omphacite-rich ('ì'quartz)
and omphaoite-poor, gamot-rich layers. ln the ompha-

cite-úch layers, omphacite displays cvidencc of an

ove¡growü with mcgacrysts abovc 15 cm in length

containing abundant qllafiz inclusions. In omphacite-

poor, gamet-rich layers, the grain size of omphacite

and gatnct is relatively homogcncous (l 2 mm).

2.8. Sul eclogítes (eastern China)

Dabie and Sulu areas arc conside¡ed as thc eastern

extension of the Quinling-Dabishan orogenic belt,

which results Aom a collision bctween the Noúh and

South China Blocks (F'ig. l). The occurrcnce of
coesite in the Dabie and Sulu gneissic and eclogitic
terranes indicates a subduction of the South China
continental crust down to more than 100 km (e.g.

Faure et al., 2001). In the Sulu terrain, lhe P, 7'

conditions were evaluatsd at ca. 700-890 'C and

P>2.8 GPa (zhzng et al., 1995).

Studied eclogites were sampled in the southorn part

of the Sulu terrain. The less retromorphozed sample

(SL50) is made of omphacite (10%), gamet (20%),

quartz (7þ and minor phengite, epidote, rutìle and

kyanite. Elongated crystiìls ofomphacite (about I x 3

mm in size) underline the foliation and lineation.

Garnet grains of about 0.8 mm are equiditnensional
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and quadz grains ttp to l-mm long are strongly (Laüe group, unit cell parameters' atoms posltlon

defbrmecl. wìthin the unit cell) and calculate the corresponding

databasc file containing thc rcflectors suitable for ths

bcst indexing For garnet, we usctl a sct of thc 64

3. Electron bâckscatter tliffraction (EIISD) strongest rellections bands c¿lculated fiorn pyropc

m€asuremcnts 
:'iîTÏ"iÏ"];""iå",,1i"'JJ,,i¿'Xilniüläl'i;'i:

3.1. Experimental setup and indexing procetlute lated using thc crystallographic data of a Norway
omphacitc (Clark et al , 1969). The \¡r'eak impact on

Omphacitc antl gamet lattice-prcferred o¡ientations the rcl'lection of the C2/c to P2ln o¡doring structurc

(LpO) ïere -"ur,i",l on a scanning elecbon rìicro- trânsformation (Mauler et al , 1998) in the omphacite

ìcopc JEOL JSM 5600 by electron backscatter dif- compositional range, allows using a single omphacite

fracìion techniqucs (EBSD; Lloydetâ1., l99l;Adams hkl-file Lattice-prefensd orientations wcre measured

et al., 1993; Dingley and lrielcl, 1997). This technique in automatic mode whcn no electronic charging

is basecl on automaiic analysis of difliaction pâttcms, artifacts affected thc pâttern quality. othcrwìse, wc

Thesc pattems composed ;f Kikuchi bands are gen- used a m¿rnual procedure. I)uring automatic measure-

erated iy interaction of a vertical incident electron ments, rrye used discriminators in order to reject

beam wiihaflatcrystal surfirce. We used polished thin suspicious indexings These discriminators give a

sections aboÙt l0 cm, and tilted at 70' from thc control on the pâttem c¡uality (band contrast and

horizontal within the microscope chamber A phos- band slope parameters), but also on thc indcxation

phor screcn is located close tò the thin section to vclocity (search rounds palametel) and on the quality

collect the backscattered electrons and to emit a of the agreemcnt between dstl:cted and simulated

photonic image of the EBSD pattem. A low-light, Kikuchi bands (Mean Angular Deviation par¿meter)'

irigtr+e solutioi camera acquires this photonic image, Datâ that did not fulfill thc parametcrs wcro rcj€cted-

räi"h i, th"n pro""r."j an¿ indóxccl using thc The rliffraction pattem of mincral other than ompha-

CIJANNEL + soiìware (schmidt ancl olesen, lggg). cito and gamct, as for cxanplc, kyânitc, sysfemàti-

At each point of me¿lsur€mcnt, the Euler anglcs cally produced a ze¡o solution For all the sarnples'

(91,<þ,p2) characterizing the lattice or¡entation ofthe the whole surfäce of the thin sections was investi-

¿.y;;1 ; detcrmined ãcl storod together with the gated. Irinally, the stage motorization allows â step-

nature of the mineral, The whole procecture (pattem by-stcp measurement on a prcdefined grid We

acquisition, image freezing, ban¿ detection, inàexing choosc a step size of the same ordor as th€ omphacite

anå result bactu'p) can be carried out automatically. grain size of the studied sample (see Table I ), cxcept

The relative prccislon of crystal oricntations measured for the sample Nowl ' whose grain size was too

l'rom electron backsc¿ttering pattems is better than l' large ln most cases, the rolative small size of the

(KriegerLassen,lgg6).mcangrainsrclativotothethinsectionaleasecutesa' 
In"o¡<ter to iinprove the quality of the rliffraction good sarnpling statistic in spitc of a possible over-

pattefûs, rolief on the thin section is minimized by a sampling of the laxgcst grains ln "manual" proce-

carelirl iolishing. The polishing proccdure en¿s with a durc, only the stop size along the f ditection was

i/+-¡,.n'diumonã pastc follo*J by a SYTON chem- imposed, whereas along the X direction, each now

ical polishing. In adtlition, charging effcct were pre- pattom was indexcd by thc operator avoiding dupli

vent;d by a slight platinum coaiing. EBSP werc cate mcasutomcnts in the same grains (Table I

acquired at o""Jl"ruìing voltage of 15 kV and a summarizes all methodological iuformation). l-or

wcxking distance of about 40 mm. each sample, both omphacitc and garnet were

Cryial orientation is determinetl by comparing indexed. If omphacite displays significant lattice-

the oiserved pattcrn of Kikuchi bands with those preferred orientations, it is not the case fbr gamet

simulated for a pre-dehned crystallographic shl]cturo. that is almost randomly oriented- For this leason, we

For each investigatcd mineral phusó, ón" has lhere- concentrate our following microstructural analyze on

t'ore to gqncratc first tbo crystallographic structure filc omphacite'

J. Rúscou et at. / Tectotnphriics 342 (2001) 61 80
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¿ ircÒn(litions of ectogitic mctâmorphism, a¡tlytìc d¿ìta ûnd

Slmplcs Sarnple loc¿ìtion P (GPÀ), 1'('C) peak

AII.E .A.lpe Arâmi
Bc¡o 01 Ml. Mucrone

f 129 Monv¡so

-y363E Siviez-Mischabcl > 1.5, 620 680

Gl Bergen Arcs > I 8, 700-?50
G2

G3

lvester gnciss tegio,t
96 Nordlord area

Norv.l (Verpcneset ) 1.4 l.ó,650 700

J. Bdtcou et al. / Tecto ophysic: 312 (200U 61 '80

r.8.. :1.5, 750-'900
r.3.- l.6, 600-650

>2.4,570-6'70

size for the studicd samplcs

Mcan

s509

sL50

tl l
tzl

13l

t4l

ËBSD
procedrtre

mâmral y 1000

automÂtic )(,tt 500

mÂnnal )/r 500

automâtic -ry:500

mânuâl ),: 500

autornatic ¡Ji 300

¡ìülomalic -rit,l 400

îr¡lomatic rJ: 1000

olnphjomphâcite;grt:gamet;porph:pofphyfoclasts;recr|recrystâllizedgraiN.Figs'3atrrl5givetheÍu¡nbe¡'ofnteasuremcnt(¡r')of
o,nir,o"i," p- *.pt"". til g"i^,i"rr-trqÀol; ljl Lardcâ.x cr al. (1982); [3lMessisâ et al. (1999); [4] Ih¿lin et ¡'¡ (1990); [5] Àustrhcim and

c.ifin (tqÀs); [6ì Krosh (1982); t7] câbv (r99a); [8] zhäns et al (1995)
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3.2. Omphacite ldttice-prefefted oríentatío s

omphacite LPo is generally moasursd fiom thin

section cut parallel to the structural (,\Z1'plane, i.e.,

normâl to the fbliation and parallel to the lineation. The

well-marked mineralogical foliation and lineation

characterizing our samples ensures a good precision

in the detormination of tho orientation of the structuml

X-, Y-, and Z-axis (X= lineatior\; Z=pote of the folia-

tion). The measured omphacitc LPO figs. 3, 4 and 5)

are presentcd on equal area, lower hemisphere projec-

tions in the stmctural (XZ) reference liamc. Foliation

is vertical E-W and the lineation is horizontal in this

plane- Only sample Norwl was not ctlt parallcl the

(XZ)-pløne and LPO of this sample was rotated a

posteriori for easicr comparison with the others sam-

ples.

>2.'t,'t00 750

>2.7,',700 750

>2.8, 700 890

MeÂn ,:rain sizc (pm)

omphr 4000 x 1000; grt 800

omphr 3000 x 1000 (poQh);
< 1000 (recr); grt: 1000

omph: 2000 x 500 (porph);
<40 (recr); grtr 500 x 300

omphr 500 x 200, makix <3001

grt:500

omph: 500 x 50; gnr 15000

omphl:1000x100,
omph2: 200; grt: 2000

omph: 500 x 200;
grt: 1000 x 1500

omph: 3 000 x 1000; gr: 2000

omph>4000; grt>3000t6l

l't1

Í71

y: 1000 omph: 1500 x 800 ând

400 x 200; grt< 1000

y: 1000 omph> 1000; 8rt:1000

Omphacite LPO (Figs. 3, 4 and 5) are characterized

by stlong concentrations of (010)-poles and [001]-
axes norrnal to the foliation and parallel to the

lineation, respectively. [100]-axes and (tl0)-polcs
are poorly oriented. However, (llo)-poles tcnd to

concentrate in a girdle perpendicular to thc lineation

with a maximum at ca. 60" to the foliation. ItO0]-axes
display a maximum of concentration close to the f-
structural axis (i.e., normal to the lincation '¡i ithin the

foliation) is often observed.
Bcsides these general features, LPO vâlìations are

observed f¡om samplc to sample. Sample AB E from

Alpe Àrami (Fig. 3) displays the best concenhation of
(010)-poles closc to the Z-axis. Aweak but signilicant

obliquity (about 7") is observed bctweon the max-

imum of density of [001]-axes and the lineat¡on. For

this sample, thrae thin sections in tbe XZ plane w€rc

3000 x 1000; grl< 1000
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manually measure¿ on a s-axis universal stage axis universal stage are very similar Especially, wc

mountei on an optiçal microscope (Fig. a). Tñe observe for both tcchniqu€s an obliquity betwecn the

LpO measu¡cd from EBSD technique anJ ftom a 5- ma,rimum concentration of [oot]-axes and the line-
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ation. Discrepancies bcrween LPO patterns may be

related partly to lower precision of measurement

clerived from U-stagc oPticâl technique (which is

oxpectcd to be about 5") ¡elativo to the .EBSD techni-

quc (<l" Mainprioc et al., 1993; Krieger Lassen,

1996). Moreover, the higher conÇcntmtion of ompha-

cite LPOs derived fiom universal stage measutements

may be due to gmin selcction. Indeed, riue to the

monoclinic symme try of omphacìtc crystals, only the

grains showing a cleavage planc, such as {110}, can

be measurcd at the universal stage.

Samples eclo 01, 14129, 13638 (Fig. 3), 86,
Norvl, 5509 and SL50 (Fig 5) are characterized by

a strong [001] maximum sub-parallel to thc lileation.
Thcse samples (except 14129) present a slight obliq-

uity between the maximum of [001]-axes concontra-

tion and the lineation. The concentration of (010)-

poles is weakcr than one [001]-axis and (0l0)-poles

tand to folm a girdle perpcndicular to tho lineation'

Morcovcr, (010)-poles of samplcs 14129, B6 and

Norvl are grouped in tr¡/o maxima: thc strongest

maximum is close to the Z-axis and the weakcst is

(110) Il00l

/. B{tscou et il. / Ib.tottophy-tics 342 (2001) ó1 80

close to the f-axis, Also, sample SL50 shows two

maxima locatcd betwcen the Z- and Y-axts: the stron-

gest is closc to thc Z-axis and the weakest is at ca. 45'
1ìorn thc Z-axis. Sample eclo 0l shows (010)-poles

locatcd betweeu the Z- ancl f-axis and (llO)-poles

close to the Z-axis, whereas for the other samples the

maximum ofdensity of(01O)-poles stands close to the

Z-axis and thc maximum of (110) is locatcd bctwcen

the Z- aîd f-axis. Sample Norv I displays [1OO]-axes

close to y with a weaker sub-maximum at ca. 20"

from Z. However, the larger concentration of LPO for
Norvl may be due to ovcrsampling of the largest

omphacite c¡ystals, Sarnple 5509 is charactctized by a

clustering of[001]-axcs in lhe foliation at ca 20" from

X [O0]-axes show a wcak maximum of dcnsity

normal to lhc foliation. (010)-poles and (ll0)-poles
tend to form a girdle perpendicular to the lineation

with a density maximttm close to the Z-axis.

The three samples of the serics G (\¡r'€ only present

G3 in Fig. 5) from Norway present similar LPO

characterizcd by weak density maxima. The maxi-

mum of (010)-poles concentration is normal to tbe

144
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fbliation and the [001]-axes tend to form a girdle in

the foliation planc.

Samplc 5522 fiom Gou¡ma area (Fig.5) is char-

acterizcd by [001]-axes scatte¡cd in the foliation plâne

and (010)-poles strongly concentrated close to Z
(llO)-polcs and [00]-axes display weak preferrcd

orientations. I{owever, (ll0)-poles present a weak

maximum noat thc nonnal to the loliation.

3.3. Omphacite LPO significance

Variations in omphacite LPO are generally related

to the strajn regime (Helmstaedt et al., t972; Boundy

at 'à1., lgg2: Godard and Van Roermund, 1995;

Abalos, 1997). Omphacite LPO of samples Ats.E'

eclo 01, 14129, 13638, F,6, Norvl, 5509 and SL50

ale similar to the L{ype or Lsìype LPO pattcm

defìned by Helmstaedt et al. (1972) as resulting fiom
constriction stlâin, On the other hand, samples 5522

anrt G3 display LPO simila¡ tq the S{ype or Sl-type'
interpreted as rcsulting from flattening (Helmstaedt et

al., 1972; Godard and Van Roemund, 1995; Abalos,

1997). The asymmetric omphacite LPO observed for

samples AB.E, 13638 (Fig. 3) and samples 86, Norvl
antl SL50 may result fiom a nollcoaxial defonn¿ttion

anrl thc obliqÙity bclwoen thc LPO and the X, Iand Z
struohual axes could be related to the sense of shear

(llouchoz et ¿1., 1983; Mainpriçe ancl Nicolas, 1989)'

Asymmotric omphacitc I-PO we¡e already clescribed

by Boundy et al (1992) within cclogitizcd metagabbro

<lykcs from the Bergen Arc, and by Abalos (1997)

who usccl this obliquity to deduce the sense of shear'

In plastically dcfonncd rocks, the LPO develop-

mcnt due to intraorystalline slip is well establishecl

For most minerals (c.g. olivinc), whcn onc slip system

ìs prodominant tlurìng deformation, the slip direction

ancl the slip planc tend to coincidc with thc flow

direction antl the flow plane, respectively (Mainprice

and Nicolas, 1989). Thus, the strong prelèrred orien-

tation of [00 t]-axes parallcl to thc lincation and (010)-

poles pcrpentlicular to the foliation that charactcrizes

tho omphacite LPO in nahrrally def'ormed eclogites,

suggest a dominant activation of the l00l ì (010) slip

system. However, disloç¿ltions associated wìth this

slip system have rarely been observed in naturally

detbrmed omphacite, The dominant slip systcms iden-

tified from TEM observations are l/2(l l0){ll0},
f0011 {ll0} antl [001] (100) (Van Rocrmund and

L Búscor e! ut. / lb.þtnpht'sits 342 (2001) 61 ll0

Bolantì, l98l; Van Roennund, 1983; Buatier et al ,
1991; Godard and Van Roermund, 1995).

In ordor to better understand thc deformation

mechanisms that could havc produced thc omphacite

LPO, wc compared the LPO of naturally defonned

omphacite with those simulated by numerical models

(tsascou et al-, 2001). In polycrystal plasticity models,

like the anisotropic viscoplastic sclf-consistent model

(VPSC) developed by Lcbensohn and Tomé (1993)

and applied to mantle rocks by Tommasi et al. (2000),

the LPO evolution is directly related to the slip
systems activity. Fig.6 displays some modeled

omphacite LPO dcveloped in simple shear and axial

compression. The relative strength (Critical Resolved

Shcar Stresses) of thc various omphacite sliP systems

(Table 2) are derived frotn naturally deformed ompha-

cites TEM observations of dislocations (lowest CRSS

values have been affectçd to those systems u/hose

dislocations arc the most fiequently obscwed).

Simulated LPO display general characteristics sim-

ilar to those obseryed in the LPO moasured in natu-

rally cteformed eclogites. In particular, modeled

omphacite LPO developed in simple shear defonna-

tion ("y=1 73) reproduces well LPO observcd for

'lìble 2

Slip systcms dûtâ üsed to slmukÌle lhe omphâclte deformation

(Bascou et â1., 2001)

145

11

[00 r] (100)

[001] (1i0)
polt (110)

ll l0l (l r0)

in0l (1r0)

[0011 (0 r0)

fri2l (l ro)

fll2ì (llo)
[010] ( 100)

tr t2t (r lo)
tl121 (lIo)
I r00l (010)

l0ll (0 r0)

'lhe various potcn(i¿l slip systcms oonsitlercd cornc frorn diopsidc

defonnâfjon experiùents (ìì.âtefron et al' 1994)

" Crilicâl Rcsolved Sheâr Skcss. For this model, lowcst CRSS

values hrve been ÂIlèctcd üo those systcms whose dislocations ârc

the nrost frcquently obscrved in the lfìM ¿rnâlyscs of onphmil€

n¿lùrôlly defor¡rìed (see text).
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sample AB.E (Fig. 3). Likewise, omphacite LPO
prcdictcd to dcvclop undcr axial compression rcpnr-

rluces wcll LPO observed for sample 5522 (Fig. 5).

Interestingly, a strong preferred oriont¿tion of the

(010)-poles is dcveloped during these simulations

even when the [001] (010) slip systcm is not activatod

The good agre€ment betwesn thc omphacite LPO

measured in naturally deformed eclogites and thc LPO

simulated using â self-consistent polycrystal Plasticity
modol suggests that omphâcite LPO may be gcnerated

by dominant slip on the li2(ll0){ll0}. l00ll ll I0}
and [001](100) systems. These models may reconcile

thc intcr?retation of the measured omphacite LPO in

cclogites and TEM observations of dislocations in

naturally deformed omphâcìte. From our measure-

ments, ù,e propose that most of the omphaoite LPOS

could havc developed through plastic defomation
during noncoaxial strain under eclogitic conditions.

Thesc LPOS are thereforc related ¡o the tectonic

history ol cclogitcs.

J. Bûscou et at. / T¿ctonophysit! 342 (2001) ó1 80

singls crystal elastiÇ constânts and the LPO of each

rock-forming mincral allows to determine the 6 x 6
elastic stiffness matrix charâcterizing thc clastic

behavior of each mineral phase (Mainprice, 1990).

The ¡ock elastic stiffness matrix is computed taking

into account the elastic matrix of each mineral phase

according to its modal proportion in the rock. In the

calculation, we only take into account the rnajor

mincral phascs of eclogitic metamorphism (i.e.,

omphacite, gamet, and epídote). For sample SL50

ftom the Sulu terrain, we also considered the contri-

bution of quartz in the seismic properties. Seismic

calculations were carriecl out Ì¡sing the single crystal

clastic colstants measurcd ¡rt room temperahrre and

atmospheric pressure by Bhagat ct al. (1992) for
omphacite (30% diopside, 58% jadeite), Babuska et

al. (197S) for gamet (40o/o pyrope,40% almandin,

20oá grossular) and McSkimin et al. (1965) for quartz.

For sample eclo 0l containing l0% of epidote, we

uscd the epitlote alastic constants reported by Ryz-

hova ct al. (1966) but we assumed this mineral as

ranclomly oriented.

4, Eclogite seismic properties The omphacite single crystal seismic plopcrties arc

presented in [rig. 7. The maximurn P-wave vclocities

4.!. Seismic properties calculltion (937 krn/s) is ¿t ca' 30" from thc [001] clirecìiorr

which is also a direction of läst propagation (9 0 km/

Seismic velocities are calculated ÍÌom the Chris- s). A girdle of lower velocity contains the (010)-pole-

toff'el equation (Crosson and Lin, l97l) that takcs ìnto The P-wave arisotropy (AVp) defined as 100 x [Vp

occount each siìglc crystal elastic stiffness matrix, the max - Vp min)/((Vp max +Vp min/2)l is rather high

crystals oricntatiãn onã d"nsity. The knowledgc ofthe (20.4%) lor the omphacito. 'Ihe S-wave anisotropy is
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Vp lknr/s)

omphacite single crystâl

Avs (o/¡¡) vsl Polarisation Plancs

Frg.7. Seismic propcrties ofthc omphÂcite s¡ngle crystâl Eqì¡al ¿rrct projection, lower hcmisphere

I Mùx.AnisnrrôùY - ì173
oMin.^nisolropY = 0 36

vc' ' i =5.41 kn/e vsr nììn.=¡76k ts
vs: ìax. =5.30kÌVs vsr min-'4 J:l krì/s
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defined fo¡ each propagation direction as l00x
[Vs¡ - Vs2)/((Vs¡ -r Ys)/2)1. The S-wave anisotropy
is characterized by a complex pattem with three zones
of high anisotropy (> l0%) containing the (010)-pole
ancl [001]-axis. The orientation of the fàst S-wave
polarization plane has rather complex relationship
with thc crystallographic axis.

4.2. Ecbg¡te seismic properties

Thc seismic properties of the selcctcd cclogites
are summarized in Table 3 and thc 3D results are
shown in equal aroa projection (Fig. lì). The P-wave
velocity pattems of eclogite samples are rather sim-
ilar 'fhc fast P-wave velocity (Vp max) ranges Aom
8.51 to 8.75 km./s and its propagation dircction is
generally close to the X-axis. The low velocity (Vp
mir) riìnges Iiom 8.39 to 8.62 km./s and is roughly in
a di¡ection close to the Z structuÌal axis. The dir€c-
tion of Vp max and Vp min arc dircctly relatcd to the
omphacite single crystal properties and the observed
LPO. Thc [001]-axis (a fast velocity direction) is
indeed preferentially oriented close to X and the

'Ihble 3

Sois¡n¡c properties of eclogite s¿rnplcs

.t. llarcou et ql. /'lecþ ophyri..\ 342 (2001) 61 80

(01o)-pole (a low velocity direction) is statistically
oriented close to Z Thc P-wave anisotropy is weak,
generally less than 3%.

The S-wave anisotropy is also very weak (less than
2Yo) and chanctenzed by complox pattems, However,
most of the samples (excepted 3522) show directions
of highest anisotropy concentr¿led in for¡r zones at
45' between .X, Y and Z. Although the orientation of
thc fast S-wave polarization plane depends strongly
on the o¡iontation of the incoming S-wave with
respect to the structural fàbric, polarization planes
tcnd to be parallel to the foliation.

For sample SI-50, we calculatecl the seismic
properties of omphacite aggregate (t00% omphacite)
and vclocities calculation, ignoring the contribution
of quartz (757o omphacìte, 25%o gxmet; Table 3).
Despite a high seismic anisotropy of omphacite
single crystal and a significant omphacite LPO, the
seismic anisotropy of omphacite aggregato is very
\¡/er* (AVp: L90Yo and AVs max = 2.52%). The
contribution of gamet (25%o) increases the P- and
S-waves velocities but reduces thc overall seismic
anisotropy (AVp = ¡.39n and AVs max: I .80%).

Sâmples Vp msx Vp min Yp/17
(krì/s) (km/s) (kr/s)

AB.Ìt 8.'t5
Eclo 01 8.58

$t29 8.7r

11638 8.66

G3 8.67
86 8.',72

Nonl 86R

s522 8.73
s509 8.7s

sL50 8.5 t

sL50 8.68
sL50 8.6t
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8.51
R 4',1

8.54
8.56

8.51

8.62
857

8.48
8.56

8.39

8.s6
8.45

8.54 2.s 4.9't
8.49 t.3 4.9t
8.59 t.9 4.98
8.57 1.2 4.98

8.s3 t.'t 4.97
u.63 t.2 4.99
8.63 1.3 4.99

8.50 2.9 4.97
8.59 2.3 5

8.43 t.4 4.94

(%) (km/s)

Vp//7, P-wâve velocity no¡mal to lhc fbliâtion; ,AVp: P-wave ânisotropy; omptì/grt: mod¿l propodion of omph¿ìcite and gämet uscd for rhe

calculalion. Câlcùlatìons âre performed ùsing lh€ Voigt aveüge. For s¡ìmple SL50, âlso âre calcul¡rted the s€isrnic properties ignoring the
oonhibùtion of quartz (7syo omphecita,2'yo gamcl) ând the scismic propertics of omphacitc ageregâte (100% o'nphacite).

" Isotropic epìdote (10%) hrìs been tiìkcn inlo account to cÂlculâlc the seismic properlics.
b 

Qrnrtz (lO%) has been tâken into âccolrnt to calcülâte thc scismic properlies.

Vsl nrin Vs2 max Vs2 min ÀVs mâÌ
(km/s) (krn/s) (km/s) (%)

4.94 495
4.88 4.9
4.93 4.94
4.93 4.94

8.61 1.3 5.00
8.52 1.9 5.00

4.93 4.95
4.93 4.95
4.92 4.96

4.93 4.95
492 494

4.90 1.25

4.E7 0.'t4
4.92 L25
4.9t |.01

4.92 0.87
4.92 L4l
4.9 t.74

4.91 t.t8
4.9 t.66

4.84 2.02

4.90 1.80

4.86 252

4.87 4.91

4.92 4.96
4.89 4.95

Omph/g¡t
(%)

'70/30

60t30/lo^
'70/30
't 5/25

't5l2s

60t40
'70/30

75/25
10/30

'70/20/tob

75/2s
100 (omph)

Dcnsity
(ke/mr)

3490
3497
3490

3462

3462
3544
3490

3462
3490

3368

3462
3327
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Vp (kÍ'is) AVs (7¿) Vsl Pol. Plancs Vp (km/s) AVs (¿/o) VslPol Planes
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eclo 0l' Mt. Mucronc

y4129 - Monv¡so

No¡way eclogites

/'f)^ ( t.\ 4'

Z(r;llà3Í

@Ì,,#

y36:18- Sivic¿-i\4rq(hrbcl
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st,so Sulu cclogitcs I s5¡)')

,rfñ, tìi rõ.rO'N ;J zír'\ 'a-Ì1 l'i

g.-¡4ii: @,ô' ( t Ø.rc.'\=ì) \Y/ :.::t.:,7 \-,--,'
| ¡M'' v" _i'v 3 5

Fig,8'seismÌcpfoperliesofeclogit€sAmples'EqoálAreapfojectionintheskucturalref€Ienccframef'lz,(lolverhcmispherc)'

The effect of qùartz is to decrease the P- and S-

waves vclocitics and slightly inÇrease thc P- and S-

wave anisotropies. The averagc seismic propertics

and the conesponding elastic constants of th€ 10

selected samples have been calculated (Fig- 9 and

Table 4). This mean sample is almost isotropic, P-

wave anisotropy is 1.4% and S-wave anisotropy is

less than l%.
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Vp (km/s)

!. Dascou et al. / Tectottophysics 342 (2001) ól 80

Fig.9. Averåge seismic propertics fiom the l0 eclogite samples shrdiecl in this lvort. Equal âreâ projection iIì lhe strucftrrâl rcfcrencc f¡àme,{ I
Z, (lolvcr hemisphere).

4.3. Comparison between c(llculated qn¿ measured

ecloqite se¡smic veloc¡lies

In thcir compilalion of taboratoty mcasurcmcnts in

contiDental crustal rocks, Christenscn and Mooney
(1995) have highlighted the narro\¡/ range of P-rüave

velocity variation in eclogite facies rocks compared to

othcrs major metamorphic rocks. For these authors,

Tâhle 4

Dlâslic const¿rnts (Cij) ot tho âvcr¿ìge of lhe l0 eclogite sâmPlcs

AVs (0/o) Vsl Polarisation Plaies

¡Max.^nisùûopy = 0.81

oMi!r.Ànisoûo¡ry - 0.04

Vc' m¡q, - 4 t? ln/s Vsi r¡t¡ =4 t3 kñ/s
Vs mM. =4.91lT^ v3?nin. -4,92 ktrì/s

Moduh¡s

Crr
cn
Cr,t

cr,r
crt
Cr¿

Cz¿

C:r
c,z,t

c,S
c.o
Cr,,

C¡¡
Crt
Cra
ca.r

C¡:¡

C¡¡
Css

CS';

cÁ
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mean P-wave velocities in eclogites range between 7.9

and 8.5 km/s at pr€ssure corresponding to a depth of
20 km. Compared to thcse measul€d velocities, our

calculated P-wavo velocities are slightly faster, around

8.6 km/s. As for fhe P-waves, the average calculated

S-wave velocitics (around 4.9 km/s) are higher than

seismic velocities, which a¡e measured around 4-5

km./s by Kem et al. (1999) and by Manghnani et al.

(19?4). Such discrepancy may be related to tho

prcsence of minor phases, grains boundarics, tnicro-

cracks, and to altçration of the main minerdls whose

effects are not taken into account in lhe calculations,

and rnay alfoct velocity mcasurllmcllts. Cornpositional

layering may also induco significant diftbrcrcr:s
betwccn calculations and mcasurements (Mauler et

a1.,2000). In adclition, we calculated velociti€s with
tho Voigl average that usually gives an upPsr bound

for scismic vclocities (Crossor and Lin, l97l; Main-
price and Humbert, 1994). Sample G3 is intercsting

sincc direct laboratory measuremcnts were perfolmed

by Fountain et al. (1994) on samples collectcd in tho

samo area, The calculated moan P-wavo volocity f'or

this sample is 8.6 km/s, close to thc ihstest velocilies,

about 8.5 km/s, measurcd at 600 MPa conlinjng
pressure in tho cclogitc fiom this locality (Fountain

ct al., 1994). Both calculated and mcasurcd Vp
a[isotropy are weak, respectively, aboul2Yo and 3Yo

in averagc. Moreover, calculated and mcasurod P-

wave velocities display roughly the samc anisotropy

pattom characterized by fast velocities parallçl to tho

lineation, and low velocities normal to thc foliation
(Manghnani et al., 1974; Fountain ct al., I994;Kern et

al., 1999; Mauler et al,, 2000). This suggests that, in

crj (cPu)

254.57
86.80
86.83

- 0.16
0.t2

- 0.30
261.43

8',7.'17

0.37
0.01

.,0.ll
256.0'l

0.07
0.05
0.08

84.70

- 0.o2
- 0.02
a4.29
0.l l

84.31

Density of this mean âggrcgâte of eclogitc: r/'' 348? kg/mr
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eclogìte, thc P-wave vclocity pattem is primarily
controlled by omphacitc LPO-

5. Discussion

Although the prirnary goal of this paper is to
characterizo the 3D seismic propeftics of eclogite

rocks, a potential use of thesc data is to discuss thc

deleÇtability of cclogite bodies within thc crust and

the mantlc. Ot¡¡ calculations shov,/ that eclogites are

systcmatically quasi isotropic. This absence of aniso-

tlopy implies that €clogites âtc pool candidates to

genomto any detectable shear wave splitting that could

bc used to indir€ctly dotect cclogites bodìes. Although
th€ nondotection of a geophysical signal (here the

splitting of shear wavc ) is always hard to interpret in

a fìeltl experiment, eclogite bodies a¡e charactcrized

by high clensity, high scismic vclocitics and vcry small

seismic anisotropies. Sìnoe uppcr mantle rocks arc

generally much more aûisotropic, this isohopy is the

main crite¡ion that may distinguish peridotite bodies

from cclogites.
On the basis of geothomal ancl seismic conside¡-

ations, possible eclogite/peridotite contact at the bas€

of the contincntal crust has bccn suggosted by several

authors (e.g. Furlong and I'ountain, 1986; G¡iffin ancl

O'Reilly, 1987). Moreover, eclogite layers, as relicts

of subduction zones, may bc preservetl \¡/ithin the

crust or the mantle. Prescrvation of these layers

depends on the protolith composition and on the

thermal gradient. If large eclogite layers escape ÍÌom
the thermal rgactivat¡on, the interfaoe eclogite/crustal

rocks could generate bright seismic reflectoru that

might be rnisinterpreted as a Moho discontinuity.

In o¡der to qr¡antiry the reflectivity of such cclo-

gites in contact with crustal or mantle rocks, wc
present simple geometric models, taking into account

the seismic properties issued from our calculations.

We cvaluatq the retlectivity of simplc lithological
intcdaces between eclogite and various lithologies
(Table 5). Thc reflection coefücient (Rc) is calculated

for a seismic wave arriving at vertical incidencc on a

horizontal interfacc. For this simplest case, a simple

relation allows to calculate the reflection coefficient:

Rc-[Vp(//Z) r pr -vp(lIA2p2]Ilv p(l/Qp, t t'/p(/1

Z¡2¡t2], 1o evaluate the influence of seismic aniso-

tropy, wo determined in a tirst calculation the reflec-

J. Bascou et al. / Teúo opurNits 342 (2001) 6l '30

'Iablo 5

Àbsohrte reflection coefÍcients lRcl câlcrlated lÌom ¿ìnisotroprc P

wave veloc¡ty and äom isotropic P-wave velocity

Interfaccs

Bclo/gnciss"
Eclo/kinzigiter
Frlo/magm¿ìtic gabbrol

ticlo/diontcl
Ëclo/stronaliter
Ìlclo/mean crttsrl
Dclo/pcridotitca
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lRc coemcient lRol cocfiicient
for lhe ¡ìnisotropic for thc isotroPlc

medir¡m medium

Mcä cms/pcridotite O.2

0.30
0.28
0. r9
o.20
0.l4
0.26
006

'lhc P-wrvc propagÂlion ìs r¡ssumed to be veficâl ând lhc foliâtion

horizoDtíI. For ecloJ¡ite (ecLo), Vp is the âverage of vclociti€s

nonìâl to foliâtion. In the anisotropic case Vp= E.56 kû/s, rtnd in

rhe is0tron¡c câsc Vp 8.6 knvq Refcrenccs fur lhe olhers rocks:
ì R.rÍuol rnd Mair¡pricc ( 1 99J¡):'¿t nrfuol cl I l l q92 l:'8¿rruol and

Mainprioe (1993b); avauchez ând Ga¡rido (2001)

tion coeflicient, taking into account the anisotropic
seismic propertics of the rocks, and in a second

calculation, the isotropic properties of thc rocks ln
thc anisotropic case, Rc calculation is carricd out

using the P-wave velocity in a direction normal to
thc foliation. The seisrnic velocities of typical crustal

lithologies (gneiss, kinzigite, gabbro, diorite and stro-

nalite) were taken from tho literah¡re (Ba¡ruol et al.,

1992; Bamrol and Mainprice, l993a,b). Tbe "mean

crust" (plagioclase 35o/o, quartz l5yo, t)iotite 1yo,

clinopyroxene 8%, amphibole l5Yo, K-felclspat 200/o

(isotropic)) corresponds to the âverag€ crustal compo-

sition given by Anderson (1989). We also investigated
the roflectivity of an cclogite body embedded within
the mantle. The seismic propcrties of this upper

mantlo rock correspond to those of a continental

lherzolite sampled in thc Ronda massif (Vauchez

and Ganido, 2001). We selcctcd this lherzolite samplc

on its typical porphyroclastic texture and LPO and on

its modal composition (ó5% olivino, 20% onhopyr-
oxcne, l0olo clinopyroxene and 27o spinel). Seismic P-

waye propertios of this peridotite are characterized by

a maximr¡m velociry (8.55 km/s) parallcl to the

lineation, a minimum veloÇity (8.09 knVs) normal to
the foliation and by a P-wave anisotropy of 5.5%. We

summarize in Table 5 the calculated Rc for the various

interfaces. The eclogite/crustal ¡ocks interfàces as well

0.10
0.26
0.20
0.20
0.14
o.25
0.04

0.2
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as the peridotite/"mean cn¡st" ìnterface systematically

display very high rclìection cocfñcient (higher than

0.1). This strong reflectivity is primarily due to the

density cont¡ast belween eclogite (density of 3487 kg/
ml on averagc) or peridotite (tlensity of 3310 kg/m3)

an<I thc c¡ustal rocks (mean density of 2700 kg/mr).
Rcflcctivity of the eclogite/ki¡zigite interface as well
as eclogite/"main cn¡st"/interfäce is slightly highcr
when the seismic anisotropy of the ¡ocks is taken into

account. This js du€ to the fact that these rock types

are charactcrized by high velocitics parallel to the

foliation and by lower velocities for dircctions at high

angle from th€ foliation. Thercfore, in the isotropic
case, the velocity along the Z structural dircctions is
highor thân in the anisotropic câse, and the Rc slightly
lower. On thc other hand, the eclogite/peridotite inter-

facc is cha¡acterized by a much weake¡ reflection

coefÍicient (Rc:0.06). Such reflcction magnitude
could bc almost impossiblc to detect, particularly at

a large dopth by seismic reflcction techniques. Tbis

interfàce becomes even less reflective when the man-

tle seismic anisotropy is not taken into accolìnt. Such

difterence between an anisotropic (Rc:0.06) and

isotropic medium (Rc=0.04) suggests that the eclo-

gite/"upper nantle" refìectivity could be sensitivç to

thc dircclìon of the seismic waYe propagation

The main result of these simple calculations is that

an eclogile body embedded in the crust would gen-

erate very strong soismic reflections, which could help

to idontify eclogite bodies but which may be mis-

int€rpreted in tsrms of Moho discontinuity. On the

other hand, our calculations show th¿t an eclogite

body within tho upper mantle would generate weak

seismic reflection and might thclefore remain almost

invisibls to vertical seismic refloction techniques.

Morcovcr, the Vp/Vs ratio aúd the corresponding

Poisson ratio o (Christensen, 1996) calculatcd for
cclogile ((Vp/Vs)¡,.: 1.74) and for the Ronda lherzo-

lite ((Vp/V$;,.= 1.71) are very close and therefore not

discriminatory.

6. Conclusion

Although the studied eclogites come from orogenic

domains of contmstcd age and geodynamic evolution,
gamet ¿nd omphacitc LPO patterns display similar

main characterist¡cs. Carnct appears to be ¿rlmost

I ûascou et 41. / Tecto opltt,tics 342 (2001) 6l E0

randomly oriented, whereas omphacite dcvelops
strong LPO chaftrctedzed by thc [001]-axes concen-
trated sub-parallel to the lineation and the (010)-poles

roughly normal to the foliation. We suggest that thesc

l,POs formed in relation with the deformation of
eclogites through dislocation crcep. This statcmont is

supported by a numerical model result, which shows
that omphâcite lattice-prefcrred oric¡rtatiorr can
clcvelop through plastic deformation by dominant
activarion of l/2(110){ll0}, [001] (ll0) and l00ll
(100) slip systems, in agre(lment with TEM observa-

tions ofnaturally dcformed omphacite. LPO ofompha-
cite may therefore help to constrain the tectonic
processes aÇtive during the high-pressue tlefolmation
of eclogites-

Seismic properties of eclogites are mostly gov-
erncd by omphacite LPO. As variations of these

LPO in our datâsct are raths¡ limited, the resulting
seismic propertics are almost similar. Although seis-

mic ¿misot¡opy of P-waves is weak, the fast propaga-

tion ¡s genorally parallel to the rock lineation and thc

low velocity propagation is normal to ths i'oliation.
For P-waves, thc rclationship bctwecn seismic propcr-
ties and the LPO is straightforward: the fast propaga-

tion dir0ction is associated to tho colìcenfration of
[001]-axes parallel to thc linsation, and the slow
propagat¡on dircction is assoc¡ated to a conccntration

of (010)-poles perpendioular to the foliation. The P-

and S-wave anisotropies are very weak, less than 2olo.

The S-wave maximum polarization ânisotÌopy is
preforentially concertrated at 45" between thc X, Y
ând Z-structural axes. Orientation of the fast S-wave

polarization planc is poorly correlated with the struc-

h¡ral Aam€work but tends to be parallel to the folia-
tion. The velocity pôttorns and the anisotropy
magnitude are in mther good agroement vr'ith labora-
tory-dcrived seismic velocitics. Average P-wave

velocities (8.6 krrliÐ and S-wavc velocitics (4.9 km./

s) are similar to the highest velocities measured in

eologites. Part of the difTerenoe bctwcen calculated

¡rnd measuled velocitics may be telated to minor
mineral phases and microfracturing, which are not
taken into account in our calculation.

Finally, estimation of reflection coeflìcient high-
lights the fact that an eclogit{r body within the upper

mantle would be difficult to detect by seismic reflec-
tion techniques, whereas eclogite bodies embedded

within thc crust would generate very shong seismic

151
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rctìections. Thc eclogite isotropy rnight bc a distinc-

tive pâramctcr sìnce pçr'idotites are chararctedzetl by a

largc scismic rn¡sotropy, whcrcas thc intrinsic scismic

ânisotropy of eclogite is usually vcty weak,
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Plastic deformation and development of clinopyroxene lattice preferred
orientations in eclogites
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We use ån anisotropic viscoplastic scll-consistent (VPSC) model to simulâte the development ofomphacite lâttice preferred orieûtations
(LPOS) in lesPonsc to defor¡nation by dislocation glide, IÍ these simulations, we conside¡ slip systcms identified eitherin natr¡rallv rtetormed
omphacite or in exPeriment¡lly deformed diopside. Simulated LPOS reprocluce very wel¡ lhc châracteristic omphacite LpO pattem in
nâturally defo¡]ncd cclogiies: â slrong concent¡âtion of [001]^axcs sub-parallel to the linearion and of (01o)-poles srlb-perDcndicular to
the fo¡iation These models reconoile the inlerpretâtion of omphacite LPos in cclogites a¡d TEM observations of naru¡aily deto¡me<l
omphacite, since they show that omphacite LPos in naturally defo¡med cclogites may dcvclop by dislocation gtide on l/2illO){110),
t00l I ( I l0l and [001]( 100). We also investig¿rte the etlecl of the slrÀin rcgimc on the omphacitc LPO development, The simulâlions show
thât changes in dcformfltion regime le¡d to sccond o¡der vffialions in omphâcite LPO pâtterns sinilrr to those;bservcd in eclogites, such as
¡rì asymmotry of lhe LPO rclâtivc to thc structurâl frâme, à stronger concentration of the [001]-axes relâtive to the (0lO)-po¡e concentrÂtion,
or â dispe¡sion of [001]-âxes in the foliation planc. This suggests that omphacite LPO pattems mây carry information óu the defo¡mation
regime (simPle sheâr, lr¡nstcnsion. . . ) âctive during the high-pÌcssore events. @ 2002 Elsevier Science Ltd. Àll rights ¡eserved.

Ke)ìro¡¿lr: l,attice p¡cfcffed orient¡ì(io¡s; Dcformationi Disjocatror glide

1. Introduction

Clinopyroxene is a mîjor mineralogical constituent of
the oceanic crust and upper mântle. Analysis of lower
crustal sections (e.g. the Ivrea Zonc, Northe¡n lt¡rly;
Fot¡ntain and Salisbury, 1981; Pin md Sills, t986) and
xenoliths (Halliday et al., 1993) shows that clinopyroxene
js also concentrârcd in rnafic granulites and gabbroic
intrusions of the lowcrmost c¡ust. Such mafic ¡ocks are
t¡ansformed iD eclogites by high- (or ultra-high) pressurc
met morphism in sübduction an(Vo¡ collision zones, Clino-
py¡oxcne omphacite as the major and most dcfo¡mablc
constituent of eclogites may then be a kcy mine¡al to
decipher the tectonic proce$ses âctive during lhe high-
pressure event.

An important effect of thc plastic deform¡tion of rocks is
the development of a lattice preferred orientation (LPO) of
their constitue¡t minerals (Nicolas and Poirier, 1976). When
one slip system is p¡edominînt during deformâtion (e,g,

-Cor."rponoingourto..Tct.t+31.46;t.436o2,r¡À:-F13-4671-43601.

¿ r¡¿il ad¡¿¡¿rrj bîscou@dsru urìivrnonrp2.fr (J_ B¡scou)
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[100](010) for olivi¡e at high-tempe¡ature conditions), the
prefeÛed orientation of the slip direction and the slip plane
tend to coincide with the flow direction and thc flow plane,
respectively (Nícolas and Poirier, 1976; Mainprice and
Nitolas, 1989). Thus information on the lìow regime can
be deduccd fiom the orientation of the slip systems ¡elative
to the structural îrame. Particularly, in the c¿lse of a non-
coaxial defomation, the obliquity between the LPO and the
X, f and Z structural i¡xes (X: line¡¡tion and Z: normal to
the folìation) ¿¡llows the dcto¡mination ofsense of $hcar. The
majority ofLPO measurements fb¡ the clinopy¡oxene group
in the litoratu¡e have been made on omphacìtes from
eclogites. The characteristic LPO of omphacite is marked
by a stÌong concentr¿ìtion of (010)-poles no¡m¡l to the
foliation and of [001]-axes parallel to the lincation (e,g.
Boundy et al,, 1992; Godard ând Van Roermund, 1995;
Abalos, 1997; Brscou et al., 2001; Mauler et al,, 2001;
Pipenbreier and Stöckert, 2001), If one assumes that LPO
development is cootrolled by glide on a single dominant slip
system, this LPO suggests a dominant activation of the
[001](010) slip systcm, However, disloci¡tions associated
with this slip system a-re not obse¡ved in naturally deformed
omphâcitc. In fact, TEM obse¡vations of dislocations in

0l9l'8141/02l$ - see iront m Ltcr O 2002 Ekevier Science t.td. Àtl rights rcscrvcd
PII| S0l9 Ì g l4l (01)00137,7
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omphacites f¡om naturally deformed eclogites (Van
Roermund and Boland, 1981; Van Roermund, 1983; Buatie¡
et al., t99l; Goda¡d and Van Roermund, 1995) show that
dislocation creep rcsults in domi¡ant activation of the
V2(ll0){110}, t0011(tl0] a¡d [001](100) stìp $ysrems.
Based on micfostmctûral observations, Godard and Van
Roe¡mund (1995) and Mauler et Â1. (2001) have proposed
that activation of othe¡ deformation mechanisms, such as
grain boundary migration and diffusive mass t¡¿ìnsfer or
diffusion creep with concomitant anisot¡opic g¡owth, may
reconcile the appa¡ent discrepancy between LPO data and
TEM observations-

Deformation experiments also contributc to our under-
standing ofthe deformation of clinopyroxenes. Such experi,
nents have becn mainly performcd on diopside singlc
crystals (Avé Lallemant, 1978; Ing¡in et al., 1992; RatenoD
et al., 1994) or polycrystâllinc aggrogates (tsoland and
Tullis, 1986; Lavie, 1998; Mâuler ct al., 2000; Byslricky
and Mackwell, 2001). These cxperiments show that plastic
flow of diopside is essentially accommodated by three
deformation mechani$¡ns. At low tcmpe¡ature, high sft¡¡in
rato, and high ¡rtress, diopside dcforms by mechanical twin-
ning on (100) and (001) planes (e.g. Avó Lallemant, 1978).
At higher temperature, plastic deformation occurs by dìs-
location creep or diffusion creep depending on grain size
and flow stresses (Lavie, 1998; Bystricky and Mackwell,
2001), Dislocation crccp accommodated by âtì association
of dislocation glide and dynamic recrystâllizatio[ by
subgraiu rotation ¡nd grain boundary migration is dominant
in both natural clinopyroxenites (Bystricky and Mackwell,
2001) and synthetic polycrystâls deformed by torsion
(Mauler et al., 2000). In additioll, sìngle crystàl defolm4tion
experiments at mo(leratc and high temperatures show that
plastic deformation of diopside rcsults in dominant activa-
tion of (ll0) and (100) slip syslems, Betwcen 800 ûnd
900'C, [001](100) is the easicst system with a flow stross
on the orde¡ of 60 MPa at laboratory strain rates, [100](010)
and U2(110){lI0} are less casily activatcd (flow sric$ses
âre on the order of 200 MPa), and t00ll( I l0l systems are
hard to activate (Ingrin et al., 1992). At higher tempc¡atures
(above 1000'C), the activatiorl of U2(il0){tl0) slip
systems is favored (Ingrin et al., 1991; Ratcr¡on et â1.,

1994).
Slip systems observed in omphaoite and diopside are

similar. IIowever, rheological lâws obtained tor diopside
aggregatcs suggest thÂt unreasonâble high stresscs a¡ìd/or
low stfain rate$ arc needed to deform clinopyroxene-rich
rocks by dislocation creep at temperatures below 700'.
This is in contradiction to microstructural and th€rmo-
buomctric dâta in cclogites that indicate that omphacite
dcforms by dislocation creep at temper¿ltures as low as

450'C (e.g. Buatier et al., l99l; Philippot and Van
Roermund, 1992; Pipenbreier ¿¡nd Stöckert, 2001). Indeed,
preliminary experimental data on synthctic jadeite poly-
crystals (Renne¡, unpublished, cited in Stöckc¡t and Renncr,
1998) show low flow stresses, i¡ agrecmont with the low

J. 8arcÒu et al. / Jaú al ofS!¡úcturul Geolosy24 (2A02) lJ57-1368

meltìng point of sodic clinopyroxenes (jadeìre, omphacite)
compiLred with diopsidc (Pipenbreier and Stöckert, 2001),

In orde¡ to investigate the deformation mechanisms that
could producc the observed clinopyroxene LPOS, we use a
viscoplastic sclf-co¡sistent model (VPSC) to simulare the
omphacitc LPO development in response to deformation by
dislocation glide, In these models, wc considef that
omphacite deforms by slip on those systems idenrified in
natur¿rlly deformcd eclogites o¡ in expe¡ime¡tally doformed
diopside. To investigate tho cffect of st¡ain regime on th€
LPO pattern, we modeled omphacite LPO developmenr in
simple shear, axial compression, trânspression and trans-
tension. Modeled LPO patter¡s are then compared with
omphacite LPO pâttc¡ns of eclogites sampled in v ious
orogenic domains.

2. Natr¡r¡¡lly deformed omphacite LPO

2.1. Prcvious ¿lata oD cl¡nopyroxehe LPO|

Clinopyroxenc LPOS have been, up to noì,v, cssentiaÌly
measured on 5-âxes universal stage (e.g, Helmstaedt ef al.,
1912; \,/ut Roe¡mund, 1983; Boundy et al., 1992; Bamrol
and Mainprice, 1993; Godard and Van Roermund, 1995;
Abalos, 1997) ând, more ¡ecently, using the electron back-
scattered diffraction (EBSD) technique (Bascou et al.,2001;
Mauler et al., 2001; Pipeobrcicr and Stòcke¡f, 2001). The
most common onrphacite LPO is the '(Ol0) fabric' that is
characterized by a concent¡ation of (010)-poles and [tÐ1]-
axcs perpendicular to the foliation and parallel to the
lineation, re$pectivcly. Variâtions on the ¡elative concent¡¡-
tìon of(010)-poles ând [001]-¿xes in rhis cha¡acte¡isric LPO
have been trâditionally interprete(l in to¡ms of strain
symmetry during high-pressure deformation (Helmstâedt
et al., 19'12; coda¡d and Van Roermund, 1995; Abalos,
1997), Two end-members are described; the 'L{ype or
constriction fabric', cha¡acterized by (01o)-poles in û gi¡dle
pcrpendicular to the lineation and [001]-axcs forming a
single maximum strongly concentrâted in the lineation
and the 'Slype or flattening fabric', characterized by a
st¡ong (010)-poles concentrâtion pe¡pendicular to the
foli¿tion and [001]-axes lying in thc foliation plane. These
cnd-membcr fabrics conespond to coaxiâl-dcformarion
¡egimes. However, omphacite LPO patterns âsymmotdc to
the X, f ¡nd Z structural axes have also been observed in
naturally detbfmed eclogites (Boùndy et al., 1992; Abalos,
1997; Bascou et aI.,2001).

The '(100) fabric' characterizcd by (100)-poles concen-
trated pe¡pendicular to the foliation, (01o)-poles close to the
y-axis, and [001]-axes parallel to the lineation that is
common foÍ orthopyroxene (c.g. Mockel, 1969) is rarely
desc¡ibed for clinopyroxene. Such LPO patterns were
nevertheless observed in an annealed mylonitic eclogitc
f¡om ¡hc Monviso, western Alps (Philippot ând Van
Rocrmund, 1992) and in both a mylonitic pyroxenitc and
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a mylonitic clinopyroxene-garnet amphibolite from tho
SnowbiÍd tcctonic zonc, Canada (Ji et al., 1993), LPOS
intormediate between the (010) and thc (100) fâbrics h¿¡vc

Âlso been described in eclogites (see Godard and Van
Roermund, 1995; Abalos, 1997) as wel¡ as a clinopyroxene
fabric charâcterized by [001]-axes concentrâted close to fhe
f-axis (Sìcgesmund et al., 1989; Ji et al., 1993),

2.2, Measured omphocite LPOs

We measured omphacite LPOS of 12 cclogites coming
from orogenic domains of contrnsting age and gcodynamic
gvolution. Thc gooÌogical setting, microslructu¡es, LPOS
and seismic propc¡ties of these samples ¿re dcscribed in
de¡ail in Bâscou ct al. (2001). For this study, we havc
selected fou¡ of thcsc samples, which displây st¡ong and
typical LPOS. These fou¡ samples (AB.E, 86, SL50,
5522) are characterized by diffe¡ent P-T conditions of
eclogitizâtion. Sample AB,E has been collected within the
eclogite boudin suffounding the Alpe Arami peridotitc
massif in the westem Alps, north of the Insubric linc;
prossure and temperatu¡e conditions of the eclogitic meta-
morphism hi¡ve been cstimated to be above 1.8 GPa and
750-900'C (Heinrich, 1986). Eclogite B6 was samplcd ìn
thc core ofan eclogitc boudin located in the Western Gneiss
Region (westem No(way), north of the No¡dfjord-Sogn
detachmont. Sample SL50 comos from the Sulu regìon,
castorn Chinâ; the eclogìtic rnetamorphisr¡ì condirion$
werc cvaluated at ca. 700-890"C and above 2.8GPâ
(Zhang ct al., 1995). S¿mple 5522 is an eclogitic meta-
scdimont from thc intc¡nal nappcs of the Gourmâ ârèa,
northorn Mali. Coesite relics in omphacite (Caby, 1994)
indicate subduction of these ¡ocks up to depths ove¡
100km (Jahn et "r1,, 2001). Thcse fou¡ samples display
well-p(eserved eclogite fncics paragencses. The most
important constituent minerals are omphacite and garnet;
these two mineral phâses rep¡escnt more than 757o of the
modal content. All samples exhibit a srrong foliation and
lineation delined by the shape-prefened orientation of the
omphacite crystals, Omphacite gr¿rin sizes vary f¡om câ.
0.3 mm in sample 5522 to ca.4 mm in sample AB.E. Gamet
graìns are almost euhedrâl with graih sizes up to 2 mm
(sample B6).

Omphacite lâttice prcfcr¡od orientations wc¡e mcâsurcd
using a scanning electron microscope (SEM) cquipped with
ân EBSD system. The EBSD technique (e.9. Venâbles ônd
Hùlând, 1973; Adâms et íì1., 1993) is ba$ed on the auro-
matic analysis of diflr¿ction pâtterns (Kikuchi bands)
gcnerated in the SEM by i¡teraction of a vertical clect¡on
beârn with ¿¡ c¿uefully polished thin section til¡ed to 70", The
Kikuchi pattcms are collected on a phosphor screen, imôged
by a lowlight, high-resolution CDD came¡a, ¡nd indexed
u$ing the CHANNEL Ì software fiom HKL Technology,
At each point of measurement, the full c¡ystallographic
orientation, described by the Euler'ângles (r91, ¡Þ , r)2) is
dete¡mined with â prccision of 1'(Krieger t-assen, 1996).

J. Bd.tcou ¿t nl. / Jo .¡l.[ S¡ndutul Geolosy 24 (2002) 1357-Ì368

LPOS of the samples AB.E, 86 and 5522 were measured in
manual mode and SL50 in automatic mode. For the auto-
matic acqui¡jition, measufcments arc pe¡formed on a square
g¡id with a step of the samc ordor as (he omphacite grain
size of the studied sample (1 mm for SL50).

Thc measured omphacite LPOs (Fig. l) are presented on
equal area, lowe¡ hemisphete stefeo$aphic projections in
the structuml (X, Y, Z) reference liame. Foliation (Xfplane)
is vertical E-Vy' a¡ld thc lineation (X dircction) is horizontal
in this plane, The fabric strength is expressed by the dimcn-
sionless texture index J (Bungc, 1982). The,¡-index ranges
tiom I (random LPO) to infinity (single crystal). However,
iD our calculâtions, the J-index has ân upper bound of ca,
250 hccausc thc sphericíìl hí¡rmonic series cxprnsion is
tfuncatod at deçra.e 22. Àll samples display typical
omphacite I-PO pattems characterized by a strong concen-
tntion of [001]-axe$ ,rnd (010)-poles parallel to the X-axis
Ând normal to the Xy pl¿rne, respectìvely. (l lo)-poles and

[100]-axes are poorly orìcnted. (1lo)-poles tend neverthe-
less to concenlrâte in a girdle perpendicular to the lineation
with two maxima bctween the Y, and Z-¿xis. [l0o]-axes
display a weak conccntration close to the Y-axis. Besides
these general features, second-orde¡ va¡iations in the LPO
patte¡n are observed sample to sample. Sample 5522 is
(listinguishâble from the othe¡ samples by a stronge¡
concent¡ation of (010)-axes nomal to the foliation and a
dispersion of [0ol]-axcs in the foliatÌon plane. SÂmples
¿\8.E, B6 and SL50 arc characte¡ìzcd by stonger fabdcs;
their "/-indexcs range from 6.4 (AB,E) to 7.7 (86). Bolh
f0011-¿\es and (010)-poles âre very conccntrated and a¡e
obliqùe to the st¡uctur l ¡efe¡ence f¡amc. Ilowevcr, in
samples 86 and SL50, the [001]-âxes are about twice
more concontrated than thc (010)-poles whe¡cas the [001]-
axes and (oto)-poles in sample AB,E are characterized by
simiìar m¿L\imum densitics.

3. Viscoplâstic sclf-consi$tena modeling of omphacite
LPOs

Vy'e invcstig¡rted thc evolution of omphacite LPOs using
thc ar¡isotropic viscoplastic self"coosistent model (VPSC)
developed by Molinali et Â1. (1987) ând extended to aniso-
tropic materials by Lebensohn and Tomé (1993). Recently,
this code has been succcssfully applied to polycrystalline ice
(Câstelnau et al., 1996) and olivine (Tommasi et a1,,2000),

TheVPSC model is based on two âssumptions: (i) the
crystals th¿rt constitute the âggregate defo¡m uniquely by
homogeneous intracrystalline slip on selccted crystallo-
graphic plancs (dynamic recrystallization is no( taken into
Âccount), and (ii) the âggregàte behâvior may bo calculated
as an average ofthe crystals behavior. Locally, from grain to
glain, strain and stress are heterogeneous and grains in easy
glìde o¡ientâtions deform faste¡ thàn those in hard orienta-
tions. Strâin compatibility and stress equilibrium are

ensurcd at the aggregate scale, i.c. the volumc ave¡aged

Is8
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Gourma eclogites, sample S522
N=506; J=4.50
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Fig. l. OmphÂcite LPO me¡ìsu¡cd using thc EBSD technique (Bâ.scoù et ., 2001). Er¡¡l ¡re¡ projection, Iower hcmisphcre. EquÂl årer projections, tower
hemisPhere Co¡toùrs 

^t 
1 , 2, 3E . . by I % ùca. Foliatio¡ (XY plane i full line) is vcrlical û¡d I inealion (Ð is horizonral jn this plâr¡e. 

^,: 
nùmber of

meÂsurements. Jr lextu¡e indcx. DM: m¡lximr¡m dcnsity-

stresses and strâin ft¡tes (s, é) of the-grains are equal to the
polycrystal slress ¡nd strain ratc 1), D¡. Thc interacrion
between the grain and the polyc¡ystal is t¡eated using the
inclusion tbrmiìlism of Eshelby (1957), whcre eâch grain is
handled i¡s an inhomogeneity within â homogenoous
effective medium (HElvÐ, which represents the polycrystal.
Strcssos and strain rates of the glains âfe thus rclated to the

Sulu eclogites, sample SL50
N=281ì J=6.52

macroscopic quantities through:

è,t - D¡: otil¡¡,("¡, - 50,) (l)

whe¡e Ñf is the interaction tensor thât dcpcnds on the
rheological propenies of the polycrystâl ând on the shape
of the gr¿ins. The constant ¿ú is uscd to pÀrameterize the
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rnteraction betwccn grains and thc HEM, i.e. to impose
more o¡ less stringent kinematic conditions on grains. A
zc¡o v¿¡lue of a corresponds to rhc Taylor (1938) modet
(the upper bound approach) that imposcs homogeneous
stress. A value of unity corresponds ro the tângcnr VPSC
¡nodel ol l-cbcnsohl ând Tonté (1993), and 

^n 
infinitc valuc

cor¡esponds to the stress ec¡rilibrium model (i.e. thc lowcr
bound epproach; Chastcl ct â1.. I99J).

Most rnodels p¡esented below h¿¡vc bcen pcrformed ùsing
the tangent formulation (.r: l). Yet micÍostructurnl
observa(ions in naturâlly deformed cclogites (e.g. Buaticr
et al., l99l) as well as in experimentally detbrmed diopsidc
agg.egâtes (e.9. MauÌer et al,, 2000) show thar dcfomation
ofclinopyrexencs in thc dislocation crccp n'ginre xssoci¡tcs
dislocation glidc and dynnmic recrystalÌizâtion by subgrain
rotation ãn(Vor grain boundâry migrâtion- Thus, consi(lering
that du¡ing tlìc deformation of omphacite rich rocks strai¡r
compatibility is pa¡tly ensured by diffusi<)nal processes, we
have also perfbrmed VPSC simulations in rel¿\ed strain
comp¡tibility conditions (a: l0). Sincc LPO parterns
produced in coaxial deformation simulations with reliL\ed
stmin compâtibility conditions (d : l0) arc simil¡¡r to those
obt¿¡incd using the tangent formulation (a = I), we will
only present LPOs for simplc sheâr modcls with relâxed
compatibility (Fig. 4).

For a given set of slip systcms ,uld an initial LPO, the
VPSC model calculatcs the aggregate yicld st¡cng(h (or
sthin ri¡tc), the activity ol the slip systems, and thc l,PO
evolütion in response to an imposcd mac¡oscopic dcforma-
tion (or sl¡ess) history. Slìp system dàta are prese¡rtod in
Table l. Ír the ¡riodel, slip systems ofmoloclinic omphacite
(unit ccll parameters: a-9.54 Ìt, b:8.70 

^, 
c - 5.25 i¡

and B: 106.06' (Bhagat et ol., 1992)) are projccted into a

Cartcsian ¡efe¡cnce frame. Sincc expcrimentiìl const¡âints
on the criticâl resolved shear stresses (CRSS) of the va.ious
slip systcms ofomphacite are lacking, \rc have iovcstigÂted
thc ofcct of varyiûg thc CRSS on the LPO evol[tion. Wc

Îâblc I
SliÞ svsrcm dãtå uscd in ¡he CRSS I in.l CRSS 2 mo.lcls
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have tested a large Íânge ofCRSS valùes, but since the LPO
cvolution is weakly dependent on small variatio¡s of the
CRSS, we o¡ìly prcsent models for two CRSS sets.
CRSS I is evaluâtcd from experi¡nenral deformation data
oD diopside sir¡glc crystals (lngrin ct al., 1992); thc CRSS
values for âll systems a¡e normalized relâtivc to thc c¡itìcírl
resolved shear strcss of the ersicst [OOl](l0O) system (câ.
60 MPâ ât laboratory conditions, Ingrin er al., 1992).
CRSS 2 is infencd from TEM observltions of dislocarions
in omphacite ofnaturally deformed cclogites. In this set, tlte
lowest CRSS valùes (àrbilrary cqual to onc) are affected in
those systems whose dislocations are the most f¡equcntly
obse¡vcd. The stress exponeùt r¡ is evaluated from experi-
mer¡ral deformario¡l dàta for diopside single-crysr¡ls and
polycrystals: valucs range bctween 3.3 (Avé Lallemant,
1978; Bol¿nd ând Tullis, 1986), and 6-5 (Rîterror ând
Jàoul, 1991). Most models wcrc run with rr:3.5, but we
âlso perfo¡mcd tests wirl¡ ¡¡:5. Since LPOs p¡edicted in
both cases aro similar (with only a slightly faste¡ LPO
cvolution for ¡¡:5), we only show herc the results lbr
tt:3.5.

In the modcls prcseDted below, an âggregate of 1000 (or
500) oÍìphâcito grains, initially sphericzrl and randomly
oriented, is defo¡med in simple shea¡, arial shortening,
transpression and transtension. Each deformation regime
is dcscribed by a constant velocity g¡¿ldient tenso¡L, defined
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fur simplc shcrr, purc shcûr. iuial conr¡ression, uus.
pression and kanstension siDùlâtions, ¡espectively.
'Iranspression and transtension üe defincd as a oombinalion
of simple shear and coaxial deformatio¡t. This combination
is quantified by thc kinemâric vorticity number (lt&). In
coâxial deformation, lry,t : 0 and in simple shcru l\u,t: l.
Our t¡ânspression and tra¡slension models are cha.¡acterized
by Wk:0.9, i,c. by predominance of the sinrple shear
co¡npone¡rt,

In order to compare the LPO evolution in diËe¡ent
deformation ¡egimcs, all LPO dâta arc displayed for an
equivalent strÀin ol one, obtained by the âccumulation of
40 identicâl det-ormation steps. The equivalcnt strain is

shcâr strcsscs (CRSS) ¡rc nomr¡lizc¡l by the
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Simple Shear ¡r
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defined as (Molinarì et al., 1987)l

I
e.o =J D"u(r)dr (J)

where dr is the timc increment of a dcformation step,
chosen so that eaclì delbmation step lc¿Ìds to a 0.025
cquivalent str¿ún for the polycrystal. The Von Mises
equivalent strain r¡¡re D.q is dclìncd asj

D.e: (l DtjDiìw (4)

Although eclogites arc composed essentially of
omphacite and garnet, we choose to approach the delorma-
tion of omphacite in polymineralìc eclogites by simulations
using 1007" omphacite ôggrcgates. This choice is based on
microstructural data that suggest rhât gffnct generâlly
behaves as rigid inclusions during eclogite deformAtion,
except at very high tcmporatu¡e (e,9. Ando ct al., 1993),
This hypothesis is ¿ìlso supported by the lândom crystallo,
graphic orientâtion of gârnet iD ¿ìll but one of thc samples

t0011

/M\
J

\ -,/ \__/
. DM=7.99 . DM=1.'10

studicd by Bascou et al. (2001) ,rnd by the lâck of conela-
tion bctween variatiot¡s in the modal content of gaÌnet aûd
changes in the omphacite LPO. Moreover, previous VPSC
simulations of the LPO cvolution in two-phase systems, like
olivìnc-enstatite (Wenk cr al., l99l) and quartz*mìca
aggregates (Canova et ttl., 1992), show that the presence
of a hard phase does not change fund¿mentally thc LpO
pattem of the soft matrix,

3,1. Sirnple shear atd pure shear

Models in simple shca¡ (7 : 1.73) and pure shear (Figs. 2
and 3) performed using thc targent formulation (a: l)
gener¿¡tc similar LPOS cha¡acterized by strong concent¡a-
tions of (010)-poles and [001]-axcs perpendicula¡ to the
Xf-plane and parallel to the X-axis, respectively, The
(01o)-poles systematically displ¿¡y slightly st¡onge¡ conce¡-
trations than the [001]-axes. (ll0)-poles and u00]-axes ùe
nearly randomly orie¡ted. ÉIowever, (1lO)-poles tend to
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Fig 3 OmPhåciic LPO s imul îted in VPS C models with d : I ard wnh CRSS evahroted from TEM observÀtions of dislocãrions in omphac ires of nàùûIy
dèforned eclogilcs (CRSS 2)- LPO formed r¡ì dextrâl simplc shca., purcshc,Lr, flrial compression, rr¡¡spressioñ (W¿= 0.9), and (ranstension (wl = 0.9)foran
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VPSC models (a = 10)
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lbrm a girdle perpendicular to the X-axis with a weak
mâximum ðt ca. 60' ro rhc Xf plane àncl [100]-axcs displ.ry
a m¡xirnum of tlcnsity clo\c to thc f-rxis.

Models pe¡formcd using critic¡l resolved sheôr strosses
infcrred from cxpcrimental deformation of diopside
(CRSS l) and from TEM ànalyses of niÌturally defo¡med
omphacite (CRSS 2) p¡oduce similar LPOS, but the LpO
evolution is s¡ightly faster in CRSS 2 models. In simple
shear models with relâxcd strain compatibility (d:10),
the difference betwcen LPOs simulâted u$ing the CRSS I
and CRSS 2 sets become more pronounced, Thc CRSS I
model devclops a maximum and a sub-maximum of
(010)-poles close to the Z-axis and rhe 1-axis, respectively,
whercas the CRSS 2 model develops ír singlc (010)-
maxilnum close to the Z-axis (Fig. 4). In co¡trðst to simula-
tions with d = I, the relâxcd CRSS I model is choracte¡izcd
by a st¡ong concentlation of [100]-axcs close to the Z-axis
and a stronger concentration of [001]-axes relativc to the
(010)-poles. Finally, both sirnple shca¡ models with relaxed
strain compûtibility devclop LPO parte¡ns asyúmetric
relativoly to the foliation (Xf) plane: the [001]-axes are
i¡tcrmediâte between the shear dircction a¡d the X-axis
(Fig. 4), in agreement with the imposcd dcxtral shear.

3.2. Axial shortentng
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plane with a wcak ma,ximum of [100] at ca. 20" from the
f-axis. (l l0)-polcs ¿ue lúghly dispcrsed, but displây a weak
concentiatioù closc to the Z-a,\is. As in simple shear, LPOs
developed using both CRSS sets are similar and CRSS 2
models produce a stronger concentration of (010)-polcs
close to the Z-axis.

3.3. Transpression atl¿ tr.tnstension

Models in transp¡ession (Wk:O.9) produce LPO
pattems similar to those of axial shortening (Fig, 3),
However, in t¡anspression, [001]-âxes tend to lbrm â girdle
with two mnxima at ca. 20'f¡om the X,âxis and the (010)^
poles displây significantly highcr concentrâtions thâr¡ those
devclopcd in axial sho¡1e ing, LPOS fo¡med in hanstension
modcls (Wft:0.9) aro similù to simple sheâr ones, but
highly oblique to the shear planc ând direction. [001]-axes
arc concent¡ated in a small circle around the lineation, at 35'
to thc shea¡ diÌection, They display thc strongest concent¡a-
tion with a maximum density oi 9.7Eo. (Ol0)-poles tcnd to
form ¿ girdle sub-pe¡?endicular to the lineation with a maxi-
mum dcnsity close to the Z-axis. (1lO)-poles also fo¡m a
girdle normal to tho lineation but rheir disper$ion is higher
thân the (010)-poles. u00ì,âxes afe still more scattered.

3.4. Slip systens activìty

Models in âxial coñprcssion (Figs. 2 and 3) develop Evolution of the slip systems ¿ctivity with frnìtc strai¡ irr
LPOS thôt ¿lre symmetrical relative to thc Xl planc. (010)- CRSS 1 and CRSS 2 models is displayed in Fig, 5. In simple
poles are strongly concentrated close to Z, thc shortening shear, both models are chuactc¡ized by dominant âctivation
direction [001]-âxesând OOl-axcs arc dispersed in theXf of [001] system$. In CRSS I models, the âctiviry of the
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Fig 5. Dvolu tion of the slip sysle'N activity with lì nìte strain in simp¡e sheâr, axìÂl comprcsrsjon, I ft¡nspression. or trânstcn,rion modcts xsrng eithcr rhc CRSS I
or thc CRSS 2 criiical rcsolvcd shc¡r strcsses scrs.
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1!,:¡¿gri5 olhor systems lhât accomodato los
lhan 5%ol thâ lmpos€d dôlormatton

loOlXlO0) system, which hâs rhe lowest CRSS valuc,
increases with increasing strain, accommodating 40% of
lhe deformation at an equiv¿ ent strain of one. Activity of
li2(110)[1I0] and u00l(010) decrcases with incrcasing
strain, bur l/2(110)(lI0) displays a highe¡ activity rhân

[100X010) even though both systems ¿ue cha¡actc¡izcd by
a simil¿¡ CRSS, In CRSS2 models, rhc activity of thc
t00ll(ll0] system increÂses quickly afrer an equivalcnt
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strain of 0,5. This systom accommodates mo¡e than 50%
of the defolmation at an equivalent slrain of one
(y:1.'13).In gone¡al, {110} systcms accommodate morc
than 75olo of the dcformation. Thc resulting LPO is mílrked
by a st¡o¡rg concentration of [001]-axcs sub-parallel to the
X-axis and by ân orientation of (010)-poles ¡ìub-pa¡âllel ro
the Z-axis.

In axial shonening and transpression, the symmetrical
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Diopside LPO in sheared gabbro

Fis.6 Clinopyroxcnc LPO in û shcârcd gabbro from lhe Ivrea zone (northem lralyr Bårfuol And Mûinprice, t993). U-srâge d¡ta; equal n¡eâpmjectìon, tower
hcmisphcrc. Co¡r(ours rt I mukiplc of ¡Ì rniform distribtrtion irtcrvals. Fr¡ll linc: fo¡i¡rion (Xyplane) is vcnicÂl â¡d ljnearior¡ (X) is hor¡zontol.

1/2(110){lI0) systems arc botte¡ adapted ro accommodate
the ìmposed deformation geometry, Howevel, in CRSS 2
models, [0Ol] { I l0} is also activated (0,35 ar an equivalent
strâio of 0.4). In t¡a¡stension, Âs in simple shear, the
t0011(ll0) system displays rhe highcst activity. Howcver,
in transtension, the activity of [001X100) increases fastcr,
le¿ding to a higher concentration of [001]-axes than in
simple shelu,

Relêxation ofstrain compatibility in simple shear simula-
tion using the CRSS I set fâvo¡s rhe activity of the
[001](100) system. This $ystem accommodates almost
1O7o of ¡he dcformation (Fig. 5). The l/2(ll0){llOJ ¡nd
n00l(Ol0) $ystcms accommodate 20 and 107¿ of the defor-
mâtio¡r, respectively. Slip on the 'hard' [001](010) is r¡o
longer required. ln CRSS 2 nodels the activity of slip
systems is simila¡ in simulations with relaxed strA¡û com,
pâtibility (.r: l0) or with more stringent compâtibiliry
conditions (a: l).

4. Discussion

OrDplucite LPOS si¡nulated using viscoplastic solf-
consistent models reproduce wgll the typicrìl omphacite
LPOS of naturally detbrmed eclogites (Fig. l) as well as

diopside LPOs in sheared gabbros of the lower crust
(Barruol and Mainprice, 1993; Fie. 6). Both CRSS I ând
CRSS 2 models develop concentrâtions of (010)-poles and

[001]-axes perpendicular to the foli¿rtio¡ a¡d p¿uallel to rhe
lineation, respect¡vcly, LPOS modeled osing the CRSS 2 set
are characterized by the st¡ongest concentrarion of (010)-
poles, even though (010) systems are not activated.
Moreover, even in CRSS I models, [h01](010) systems
accommodale less than 2570 of the imposed deformation
(Fig, 5). This suggests that the orient¿tion of omphacite
(01O)-planes parallel to the foliation observed in eclogites
is correlated to the activity of (ll0l systems. During the
deformation, the omphacite crystal rotatcs towiìrd a position
in which the rcsolved shear shess on the two { I 10} cquiva-
lent plar¡es will be equal and the highest. For geometricôl
rea$ons, ({ 110) is bisector of (100) and (010)), this position
is reached with either the (010) plÂno or the (100) plane

(1oo) (o1o)

@ffiffi\--./ \M,/ \"tîl
, DM=3.96 . DM=?.E7

t0011

165

. DM=6,6r

parallcl to thc foliation (Fig. 7). Thc orientation with the
(010) plane p¿uallel to the foliation is prefcned due ro the
monoclinic symmetry of omphacite. Ind€ed, in omphacite,
the angle between (110) and (t l0) plancs is differcnt by 90'
(95" for 

" 
omphacite 

. 
crystals of unit cell pÂ.r¿meters:

a:9.54 A, b:8;10 A, c : 5.25 A; Fig. 7), and this results
in higher rcsolved shear stresses on { I l0} planes when the
crystal is o¡iented with (010) pârallel to the foliation. This
st1ong relation between thc crystallog¡aphic stmcture arìd
the conccnt¡ation of (010)-poles ûo¡mal to the foliation is
supportcd by the LPO prcdicted i¡ â simple shear with a
model crystal sturc"tufe with .unit cell pa¡âmeters:
¿ = 8.70 A, b =9.54 A, c - 5.25 À and (l l0):(Il0) - 85",
i.o. with an invc¡sion of a a d å unit cell pa¡ameters ¡elative
to lho omphacite crystal. In lãct, thi$ model produces a
concentration of n00l-axes perpendiculàr to the foliatio¡r.
Tho high actìvity of slip on ( 110) planes (Fig. 5) may also
explain the similarity of LPOS formed in the two models
(CRSS I and CRSS 2). Although the easiest slip systems in
these modcls differ, glide on the (110) planes is geomet¡i,
câlly necess¿¡ry unless the strain is relaxed. Indeed, in
modols with rclaxed strain compatibility, LPOs developed
in CRSS 1 and CRSS 2 models vary.

The good agreement between measu¡ed ¡Dd modeled
omphacitc LPOS also suggests that our $imulations using
purc omphacite aggregates oftÞr a good approximation of
the natural deformation of omphacite in polymineralic
eclogites. Besides the excellent first-ordcr agreement

¡ig. 7. Schc¡nÂtic dirg¡âln shoìving thc o¡nphæiLc crystal in rhe position in
which the resDlved shcü stess on thc two {ll0) cquivaler¡r ÞlÂncs is thc
highcst. CmphÀcile unìt cell parÂmerers: ¿=9,54À, å-8.70Â,
. = s 25 Ài (110)ll I0) - 95'.
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between measured and modclcd clinopyroxene LpOs, wc
may also ¡eproduce the difforent omphacite LpOs obscrvcd
in naturally deformed €clogites by v¡rying the deformation
regime in the simulâtions. Omphâcite LpOs predicted by
models in simple shcar and pure shea¡ are characterizecl
by strong (010) and [001] single maximâ normírl to thc
foliation and parallel to the linoation, respecrively. A similar
LPO is observed ìn many natu¡ally dcformcd eclogìtes, such
âs AB,E (Fig. 1). Axial shortcning and transpression modcls
are characte¡ìzed by a very strong concentration of (010)-
poles perpendicular to the foliation and a girdle distribution
of [001]-axes in the foliation. Fo¡ low amoùnts ofpure shear
(lV,t:0.9), transpression models develop a weak maximum
of [001] close to thc lineâtion, but for highc¡ amounts of
pure shear (W¿ = 0.75) the [001]-axes maximum is rotared
toÌva¡ds the f-axis. Simulâted LpOs dcveloped in trans-
pressive regimes with low amounts of pure shear reprodùce
well the LPOS of the courm¡¡ 5522 samplo (Fig.l). Finally,
¡nodels in l¡anstcnsion show that, at low proportions ofpure
shear relative to the simple sheal co¡nponent (Wk:0.9),
both (010) and [001] fo[m single m¿\ima, but [001]-axes
develop higher concentr¡¡tion$ than (01o)-poles. Simila¡
p¿tteü¡s ¿úe also observed in simple shea¡ models with
¡elaxed str¿¡in compatibility, but thcsc late¡ also develop a

clea¡ obliquity between the [001]-axes concent¡ation a¡¡d
the lineâtion, whìch suggests that non-coÂxial strain may
p¡oduce the obliquity observed in natural samples. This
l-PO is the most common pattcr¡ in naturally deforined
cclogìtes studied by Bascou et al. (2001), e.g. the Sulu
(SL50) and the Wostern Gneiss Region (86) samples
(Fig. l). lt is intercsting to note that rccent tectonic studies
(Krabbendam and Dewey, 1998) plopose that transtensio¡¡
played ân impoúant role in tlìe exhumation of ultra-high
p¡essure rocks in the lvesteln Gneiss Rcgion.

5. Conclusion

The good agreement between omphacite LPOS measured
in nriturally dcfo¡med eclogitcs and the LPOS developecl in
VPSC modcls using verious dcÍormation regimcs suggcsts
thatl

J Da.$ou ¿t al. / Jotì"ul ùIScuctøal Geololty 24 (2002) 1357-1368

. Second-o¡der va¡iations of omphacite LpO patterns
observcd in naturally deformed eclogites are probably
rolated to variations in the deformation regimes active
under eclogitc-facies conditions. For instance, the asym-
metry of omphacite LPO in samplcs B6 (WGR), AB,E
(Alpe Aruni) and SL50 (Sulu) may indicate non-coaxial
strain during the eclogitic defo¡mation. Thus LpO
pattems of omphacite defo¡med under eclogite facies
conditìons may be a good tool to constÍain sorne of the
tectonic processes active during the high-pressure
deformation of eclogÌtes,
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Magnetia and c¡ystallographic fab¡ic str¡dies were performed in mylonitic granulites fiom a km-wide strike-slip
shear zone in the Ribeira tselt (southeaste¡n B¡azil). In these mylonites, a strong compositional layering underlines the
tectonic foliation and the elongation oÍ tittmohematite, amphibole and orthopyloxene crystals delines a mineral
stretching lineation. Magnetic lab¡ic decluced from anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) measurements and
tectonic fab¡ic compare favorably. Rock-magnetic studies show that both paramagnetic and fer¡omagnetic minerals
can be ca¡riers ol AMS. The anisotropy of isothcrmal .çmanent magDetìzâtion, which is due fo the shape-preferred
orientatiori of magnctite graitrs, is coaxial with AMS, Latlice-preferred o¡ientation (LPO) measurements using the
electlon backscattered diffraction technique show that orLhopyroxene, anrphibole, biotite and titanohematite have a
strong LPO tightly ¡elâted to lhe tectonic fabric. Among these for¡r minerals, titanohematite is the only mineral
present in relatively la¡ge p¡opo¡tions (> 1,5%) in all studied samples, 'fitanohematite LPO is characterized by a
strongroncentratioD of (0001) poJes (c-axes) sub-perpendiculâ¡ to the foliation and by a distribr.rtion of the poles ot
the (2110) and (1010) prism planes within the foliation with a maximum close to tlÌe lineatio¡ì. This characteristic LPO
is interpreted as resulting from dislocation creep during the mylonitization. Magnetic fabrics and titanohematite LpO
fit well; the axis of minimùm susceptibility is aligned with the c-axis maximum ancl the axis of maximum susceptibility
coincides with the maximum concentration of poles of the prism ¡rlanes. Titanohematite LPO may provide a valuable
constrai¡t fbr the kinematic interpretation of the magnetic fabrics. @ 2002 Elscvìe¡ Science B.V. All rights reserved.
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l. Introduction

Measuremcnt of anisotropy of magnetic suscep-
tibility (AMS) is a non-destructive and relatively
Iäst tcchnique that allows the rctrieval of the mag-
netic fabric of rocks. It is widely accepted that the
AMS fabric usually correlates well with the flow
fabric devcloped during magmatic or solid-state

All rights reserved.
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def<rrmation (e.g,, [-3]). Magnetic fabric mea-
surement is then regarded as a reliable method
to constrain the kinematics of flow in rocks in
which the tectoniç structures are difficult to see.

Flowever, the AMS fabric may be complex as it
results from the combination of all rock-forming
mineral contributions, Progress has recently been
made in the understanding of the source of mag-
netic anisotropy through the determination of the
anisotropy of remanent magnetization (ARM)
fabric in rocks (e.e,, [4,5]). ARM is based on the
measurement of artifìcial remanent magnetizalion
[6,7] and makes it possible to isolate the contribu-
tion of ferromagnetic mincrals to thc totâl mag-
netic anisotropy.

Strain-induced latticc-prcferrcd oricntation
(LPO) of minerals in delormed rocks is commonly
used to constrâin the mechanical behavior of min-
erals and to study tho kinematics of defol'mation
(e.g., [8,9]). The relationships between crystallo-
graphic and rnagnetic preferrcd orientations have
been investigated by various authors (e.g., [10...
l3l). However, these investigations have been fo-
cusecl on silicate phases. Few studics deal with
iron oxides, although they are often the dominant
source of susceptibility. LPOs of hematite o¡ss
lrom the Quadrilátero Fe¡rífero (Brazil) have
bccn measufecl by Hrouda et al. [14] using optical
and X-ray goniometry tcchniqucs, and by Brok-
meier [5] and Will et al. [6] using noutron dif-
fraction technique. AMS measu¡ements have been
recently performed by Siemes et al, [7] on sam-
ples from tho samc area. These studies together
show that both the concentration of c-¿xes ol
hematite and the minimum axis o[ magnetic sus-
ceptibility are close to the polc of the tectonic
folialion, FIowever, in the casc of polyphase speci-
mens, X-ray and neut¡on diffraction techniqÌ¡es
are limited and extremely time-consuming (sce

[8] for discussion). Recent developments of the
electron backscattored dillraction (EBSD) tcch-
nique in the domain of earth scicnces (e,g., U9l)
allow the meâsurement of mineral LPOs in poly-
phase samplcs with grain size > I pm, even for
opaque and low-symme try minerals.

Kinematic str¡dies in high-grade metamorphic
terrânes aro of primary importance because they
may allow tectonic processes active in the middle

J. Bascou ct eÌ. lLarth ttÌ¿ Pldnctdty Sci¿ te L¿ttaß 19E (2002) 77-92

and lower c¡ust to be recognized. However, due to
pervasive recrystallization and annealing in these
rooks, lineations and foliations are often difRcult
to observe ¿nd measure. Magnetic anisotropy
studies in granulitic terranes may circumvent
this difficulty. Thus, the relationships between
magnetic fabrics and LPO of rock-forming min-
erals must be undcrstood in order to constrain the
tectonic signature of magnetic fabrics of high-tem-
perature rocks.

To better constrain thcse relationships we
have:(l) determined the anisotropies ol magnetic
susceptibility and of remanent magnetization for
samples from five sites \.vithin a granulitic shear
zone; (2) measured the LPOs of the major silicate
and iron oxide phases in these mylonites; (3) com-
pared the magnetic fabric, LPOs, and finite-strain
axes of thsse t€ctonites,

2. Geological setting and petrology of samples

The Ribeira belt 120] stretches ovcr more than
1000 km along the southeastern coast of Brazil
(Fig. l). This belt is regarded as resulting from
the convergcnce between thc São Francisco and
Congo cratons at the end oÍ the Gondwana as-
sembly [21]. In the ccntral part of the Ribeira belt,
the deformation results from a continuous t€cton-
ic evolution during which two main regimes have
successively prevailed (e.9,, l22l): oarly thrusting
and nappe emplacement to,.vard the São Francis-
co craton, i,e,, toward the continent, followed by
deyelopment of dextral transcurrent faults unde¡
slightly retrogressive conditions (from 807 877'C

^r 
0.6 0.7 GPa, to 73Ç.743"C at 0.5 GPa [23]).

This orogenic event remobilizecl 2.2 Gyr old
gneissic terranes [24], The peak of mctamorphism
was dated ar 575!20 Ma 125,261. Synkinemâtic
P-? conditions decrease progressively southwest-
ward, lrom granuìitic to upper greenschist facies
in the southernmost part of the Ribeira belt.
Metamorphic and tectonic evidence agrees with
a transpressional deformation. Finite-element
modeling [22] suggests that the initiation of lhe
shear zones and thc NE-SW variation in erosion
level may have been induced by the indentation of
the SE tcrmination of thc São Francisco craton.
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Fig. L Schematic geologic mrp oI thc AIóm Paraíba Páduâ shcar zonc show¡ng tlìc locâlion of thc sLudied s¿rmplcs. (l) Polycy-
clic bâsement; (2) granulites and charnockites (Juiz de Fora complex); (3) enderbrtcs; (4) gneisses and migmâtites (Paraiba do sul
complex); (5) syntectonic gr¿rnitcs; (6) marbles (lta¡va group)

The samples used in this study have been col-
lectcd in lhc Phdua sheal zone (Fig. l), which
belongs to a larger frarnscurrent shear zonc systcm
(the Além Paraíba Pádua Shear Systcm) dcvel-
oped in the ccntral domain of ths Ribeira bclt
[27]. In the Páclua shea¡ zone, mylonitic zones
several kilomoters wide display a pelyâsivo folia-
tion (N040E 70SE) characterized by a composi-
tional layering anc{ â sì.rb-horizontal mineral
stretching lineation marked by elongated crystals
or mineral aggregates (orthopyroxene, amphibole,
feldspnr, l.il.anohemâtite) ând boudìnagc. Asym-
metric boudins ând mantled feldspal porphyro-
clasts indic¿rte â dextral senso of shear. Five rep-
rosenla.tive sites châractcrized by ¿ì pcnctl¿rtivc
deformation ¿ìt tha mâcloscopic scale have bcen
sclected. FoLrr mylonile samples (R8609,4,
R8538, RB607A, and R8540) display a clear lin-
cation and ono (RB6l4), coll€ctod 6 km away
fiom othcrs, comcs from a mylonitic zone whete
no clear lineatjon was obseÌved macroscopically,
The mineralogy of the studicd samples consists
mainly of quaÌtz, plagioclase (An2¡ to Ana¡),
K-feldspar, biotite, and orthopyroxene and/ol
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amphibole in variable proportions. The mlcro-
shucture is chalaclerized by alternating, arlnosl
monomincralic layers of rcctangular quârtz crys-
tals ol cquidìmensional rccrystallized Íelclspar
grains. Thc Iìnc-g|aincd (down to 120 ¡Lm) feld-
sp¿r-lìch laycrs conl¿in delotmed plagioclase ancl

K-lcldspar porphyroclâsts (up to 300 pm),
All samples include opzrquc minerals in propor-

tion ranging from 2% (RB6l4) to 9.5% (tì86094).
Reflected-lìght obselvâtions ¿ìnd quantitative
analyscs using scanning clcctron microseopc
(SEM) conneoted lo arn X-ray enolgy dispersivc
spectlomeler (EDS) indicate that the operque min-
erals mostly belong to the hemâtite ilmenite solid
solution. The compl€te hematito ilmenitc solid so-
lution is conventionally known as titanohem¿rtitc
(.vFeTiO¡ -(l -,v)aFe2O3) in the rock m¿ìgnctism
literature. Thc studìed samples contain mainly
Ti-rich litanohomatitc close to the ilmenite end-
mcmber, Tho grâins oithcr arc rclativcly homogc-
ncous, with thìn cxsolution lamellae, or displ¿y
wide lens-shapcd exsolì.rtions of Ti-poor titanohe-
matitc (ilmeno-hematite or hcmoìlmenite). Tit¿l-
nol'rematite grains are strongly elongatcd parallcl
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F'ig. 2. Photomicrographs showing typicâl elongòted titaDohematite grains (Ti-FIem). (¿r) Typicâl microstructure of my¡onites with

nlâtitc gr¿tiDs showing thin exsolulrou lamcllae. (c) Tr-lich titânohemâtite gr¡ilÌ lvithoLtt lamellac. (d) Titanohematitc showing
ividc cxsolutiorl loDscs ol Ti-poor Ìit¿ìûohernâtitc- Srllidss âre reprcscotcd by pyrilc (l'y) ând sph¿rlorite (Sp). Thir sectio¡s pa¡^llcl
(o the jr; structural plane; b-cl in rellected light.

t72

to the lineation (F'ig. 2); their wiclth is on averagc
50-100 ¡Lm and their length is variable (up to
I mm), Sample R8538 presents lhe mole elon-
gated titanohemâtite grains with shape ratio > 7.
Some samplcs also cont¿Ìin micromelric inclUsions
alcl/o| thin exsolutions of magnetitc. Sulfides, es-
pecially pyrite (thc most âbundant), chalcopyrite,
sphâlerite and a minor ¿rrnount of pyrrhotite are
also presont. They generally r-eplace the Ti Fe ox-
ides and do not display any shape-prcferrcd ori-
entation.

3. Magnetic ¡neasurements

3. L Magrctic minerak;gy ond t oclc ndgnetisnl

To determìne the magnetìc minerals responsiblc

for the rnagnetic anisotropy in the studied sites,
several rock-magn€tic experiments were canied
out: (a) thermomagnetic curvc detcrminations,
(b) coercivity spoctra fiom bolh anhyslerctic rem-
¿tnence and alternating lìcld (AF) dcmagnetiza-
tion, (c) thcrmril dcm¿ìgnetiz¿ìtion, (d) isolhermal
remancnt m¿ìgnctizâtion (IRM) acquisition, and
(c) hystetesis me¿ìsul ements.

Thctmomâgnctic curves were obtained in bulk
rock f¡om ât lc¿ìst two spccimens frorn each site.
Thc cxporiments werc pcrformod by measuring
the susceptibility changes with tcmpelature under
Ar âtnosphele conditions using Kappabridge ìn-
sÍumcnts (KLY-CS3 and KLY-CS3L, Agico,
Czech Repr.rblic). In addition, \.ve obtaincd ther-
momagnetic curves on concentrated ferromag-
netic minerâl separates from the specimens from
thlee sitcs (Fig. 3A). All ferromagnetic mineral
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Fig. 3. (A) Representadve thermoma8ne(ic curyes on fcrro-
magn€tic mineral concentr¿te from spccimens RB60?. (B)
Norm¿rlized intensity of magnet¡zation cu¡ves versus AF ob-
tained during thc AÞ- tumbling demagnetizâtion process. (C)
Nofmâlized intensity of magnetizâtion curv€s versus tcmpera-
turc obtðjned during the rhcrmal Jcmagnet¡zation pro(ess.
(D) [xamples of isolhel¡na¡ remancnt acquisition curves.

concentrations exhibit K T curves with a Flopkin-
son peak and a sharp decrease in susceptibility, A
well-defincd pick was observed around -150"C
that probably indicates thc Verwey transition,
characteristic of almost pure mâgnetite. The
high-T susceptibility experiments show a stccp de-
crease in the intensity of susceptibility at temper-
atures near 580'C and around 320'C (Fig. 3A),
which indicate (titano)magnetite and pyrrhotite,
respectively. It is worth noting that pynhotite
was observed thermomagnetícally onìy in speci-
mcns from site R8607 among the analyzed sites,

Coercivity spectra,¡r'ere dctcrmined by subject-
ing samples to stcpwise AF demagnetization in a
Molspin tumbling demagnetizer (Molspin, New-
castle-upon-Tyne, UK) by fìelds up to 100 mT.
Some samples were demagnetized by fields up to
170 mT using â automatcd three-¿txis AF dcmag-
netizer coupled to the cryogenic magnctometer,
Thc samples we¡e also subjected to stepwise ther-
mal demagnctization using a non-inductive
Schonstedt thermal demagnetizer, The coercivity
spectra determincd from both anhystcretic rema-
nence [28], and AF demagnetization (F'ig. 38)

show that the analyzed samples have both low
( < 30 mT) and high coercivity. The thermal de-
magnetization (Fig. 3C) shows blocking temper-
atures in ranges of 300-350'C, 450-590'C and
ó00-670"C. These blocking temperatures are co-
herent with a mixture of pyrrhotites (sample
R8607), (titano)magnctite and titanohematite,
and sìrggest a similar contribution of both (tita-
no)magnetite and titanohematitc to remanence
and AMS. IRM experiments carried out using a
pulse magne tometer (MMPM9, Magnetic Mea-
surements) show that the samples reached their
complete saturation a¡ound l-1.2 T (Fig. 3D).
Saturation in such high fields indicatcs the pr€s-
ence of titanohematite, as suggested by coercivity
and blocking tempcrature spectra.

Flysteresis measurements at room temperature
were perforned on at least three samples per site
using a vibrating sample magnetometer (VSM-
Nuvo, Molspin, Newcastle-upon-Tyne, UK) in
fields up to I T. Some typical hysteresis curves
are reported in Fig, 4. The curves arc symmetrical
in all c¿ses. For Lhc majority of the samples, the
shape of the hysteresis curve reveals that ferro-
magnetic grains carry most of the bulk susccpti.
bility. Flo\.vevcr, they also show that there is a
signincant contribution of the paramagnetic min-
erals to the bulk susceptibility as shown by the
high-lìeld part of the hysteresis (R8607, R8609,
and RB6l4). Even though it cannot be cxcluded
that the high-field part of the hysreresis is due to
the ferromagnetic titanohematite instead of para-
magnetic minerals since samples reach the satura-
tion in fields > I T (Fig. 3D) which is higher than
maximum VSM applied field (l T).

3.2. Artisotropy of low-field magnetic susceptibility
(AMS) arul nagnetíc fabrics

AMS ls the tensor which relates thc intensity of
the applied lìeld (II) to the acquired magnetiza-
tion (r14) of a material through the equation:
M;= K¡II¡, where K¡ is a symmetrical second-
rank tensor referred to as the susceptibility
tensor []. The susceptibility tcnsor is expressed
by its principal eigenvalues (susceptibility mag-
nitudes) ancl oigcnvectors (their orientations),
KIno" > K.r > 1(,"¡ representing the maximum, in-
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termediâto, and minimum axes of susceptibility,
respectively. AMS describes the variation of mag-
netic susceptibility with direcrion within a materi-
al, and represents the contributions of all rock-
forming minerals (i.e., dia-, para- and ferromag-
netic). The K,no* axis represents the magnetic lin-
eation while K,n¡n is thc pole of the magnetic foli-
ation ([he plane containing K-o" and K;o¡ axes).

AMS measurements were performed on 2.5X
2.2 cm cylindrìcal specimens, cut from the ori-
ented cores d¡illed with a gas-powered portable
drill in the sampling sites. At least three specimens
from each core wcre cut. A toial of 60 specimens
werc measured using tlÌe KLY-3S Kappabridge
(Agico, Czech Republic), AMS dâta ârc prosented
in Table l. The meân magnotic susceptibility, ex-
pressed by K¡n = (Kmâx+Kinr+K¡¡;")/3 in SI units,
is generally higher than l0-l SI with an averagc
of 10.68x10-3. The anisotropy degree, given by
P¡¡a5 = J('n-/K,,;n, is high (1.510 < P¡MS < 5.543).
There is no clear relationship between K. and
Pa¡a5 (Table l). Jelinek's [29] paramctcr 7¡¡a5
(Zen¿s = (lnlqnÌ,,ts -lnZ¡ys)/(lnl?¡y5+lnlay5)

Tabìe I
AMS data

Fig.4. Hysteresis loops for the specimens fiom aùalyzcd sites. J = magnctization and H = âpplied field

R8538

H (,nT)

RB60? rui,'

174

,/'

whcre ¡hMs = K,t/Kln;n and Zlvs = K'n*/K¡,r)
shows that the magn€tic susceptibility ellipsoids
are oblate (Znvs > 0, Table I and Fig. 5).

The mean AMS eigenvectors (K^.", Åi"¡ and
K-¡,,) and the 95% confidence cone for each site
were calculatcd using the bootstrap method of
Constable and Tauxe [30]. For each site, these
eigenvectors are generally well grouped '.vith low
values for the 95% confidence cones. The AMS
analysis at the site scale defines the fabrics shown
in Fig. óA- Sincc both para- and ferromagnetic
mincrals a¡e present, the AMS is due to a combi-
nation of the preferred crystallographic orienta-
tions of titanohematite and paramâgnelic matrix
minerals, and to ths shape anisotropy of magne-
tite grains.

3.3. ARM and ARM fabrics

ARM was dctcrmined through isothcrmal rem-
anent magnetization (AIRM; see [6,7] for a re-
view). AIRM measurements were performed us-
ing a pulse magnetometcr- The procedure involves

H (.nr)

R8538
RB54O
RB607
RB609
R8614
Me¿rns

¡¿c = number of specimens meâsurcd. The mean susceptibility Km, the lineâlion ¿^¡!rs, thc foliâtion ¡^Ms and Jclinek,s parâmeter
Î^Ms are denned in fhe text.

l2
ll
12

t4

(10-r SD

2t.52
10.70

3.46
14.s2
3.18

10,68

Meân AMS paramcters
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F-ig. 5. P versùs 7 (Jclinek'$ paramcter) plot. Blâck symbols
= AMS parameters; whitc symbols = AIRM pârâmcrels. Sirc
R8538 w¡rs not included in lhe lì$rre (see text for explana-
lion).

âpplying a magnetic fìcld for a short period of
time, measurement, and demagnetiz"alion along
different positions for each specimen. lìor each
position, the IRM is determined as the difference
between a remanence magnetization base level
and the remanence measurcd after IRM acquisi-
tion. After the measuromont and before IRM ac-
qrrisition in other positions, the specimcn must be
dcmagnetized lo eliminate the previously imposed
magnetization, Six different measuremcnt posi-
tions were used sinca this scheme hâs proved to
be sufficient to calculate the IRM tensors in this
study. Bcf'ore AIRM analysis, samples were dc-
magnetized by AF tumbling at 100 mT to estab-
lish the base level. For AIRM determinations the
IRM was acquired applying a magnetic ñeld of 20
mT, which was further removed by an AF tum-
bling demagnetization fiold of 30 mT (see [28] for
discussion). This procedure was repeated for the
othcr positions and the AIRM tcnsor was calou-
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F¡g. 6. Mâgnetic falrrics (-lete¡mined 1A¡ tro* anisotropy ol
¡ov¡-lìeld magncric susceptibility (AMS) Ìnd (B) frol¡ aniso-
tropy of isothernral remânent mag¡etization (AIRM). Squar"
es = maximum suscept¡bility ând remancnce (/(max, AIR-
M.à"), triangles = interme d ia tc susceptibility and remane¡ce
(Kt,,r, AIRMibr) and oircles=minimum suscepribility and rem-
ancncc (/(nio, AIRMhi.). Dashed line ellipses = 95% confì-
dence ellipses. Equ¿llâreà, lowcr hcmispherc projections, i¡t
thc geographicâl hoízontal plane.
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lated by the least-squares method, which showed
root-mean-squares ( 5ol0.

As usually observed [6], the anisotropy degroe
(P¡¡¡y = AIRM,,,,À/AIRM-,n) is more pro-
nounced than P determined from AMS (Fig. 5).
R8538 has rhe strongest magnctic anisotropy.
This site is characterized by a very strong P¡¡a5
value (PAMS = 5.543) and an cxtremc P value
(P¡rn¡t = 17.841). The ellipsoid shapcs arc oblate
(0.393 < Za¡¡y < 0.767) in agreement with AMS
results (Fig. 5).

The eigenvectors (AIRMmâr > AIRMi,r >
AIRM.¡J are usually well grouped except for
R8540 in which only one eigenvector (AIRMmi¡ì)
has been defined (Fig.6B). The st¿rtistical cvâlua-
tion lollowed thc bootst¡ap method [30] originally
developed for AMS studies. AIRM has a distinct
advantage over AMS becausc its fabric is exclu-
sively given by th€ lerromagnetic minerals. Since
titanohematite has a high coercivity (> 100 mT),
AIRM only measures the contribution of mâgne-
tite. Therefore eigenvectors of the AIRM tensors
(F'ig. 68) indicate the shape-preferred orientation
of the magnetite grains. Thc mcasurcd AIRM
fabrics are coaxiâl with AMS fäbrics.

4. Crystallographic fabric

4.1 . LPO ¿leterminatk¡n

LPOs were measured using a scanning electron
microscope JEOL JSM 5600 through indexation
of EBSD [31,32]. Kikuchi bands, which compose
the diffraction patterns, are gencrâted by the in-
teraction of a vcrtical incident electron beam with
à plânar crystal su¡face. Wc used l0 cm2 uitra-
polished thin scctions, tilted ¿t 70" from horizon-
tal. A phosphor screen collects the backscâttered
electrons and gives a photonic imagc of the EBSD
pattern. A lowJight, high-resoh.rtion digital cam-
era records this photonic image that is then pro-
cessed and indexed using ths CHANNEL+ soft-
ware (HKL technology). At each point of
measurement, the Eulcr angles (91, þ, ç2) charac-
terizing the orientalìon of the crystal lattice are
determined with a precision better than l" [33].

Automatic orientation mapping was not possi-

J. B scou ct dl. / Euth a d Pktt¿tat)) Sci¿ncc Leteß 198 (2002) 77-92

tz7\o¡
N =yct 4

/_,-\

æs"
. DM =3.49 . DM =3.65 .DM=t2.79

Fig. 7. Hemalite LPO of typical iron ores i¡om rhe euadrilá-
tero Ferrífero. Aulo¡natic ËBSD measurement with a 200
pm step. Anâlyzed lhin $ection cut parâllel to thc rz st¡1¡c-
lur¿l planc. Crystallographic orientâtions projected on equal-
afea, lower hemisphere in lhe x,y,z struch¡ra¡ iÌame. Folia-
tion (JrJ, plane, full line) is verticâl B'W and thc lineation (rú)
is horizontal in the foliation plane. Contours by lo¿ area for
(21f0) and (1010) poles, and ôt 2,4,6yr etc. by tyo 

^rea 
tor

(0001) poles. N=number of measurements ând DM=mâxi-
mum density.

ble due to the large contrast in mcan atomic num-
ber between silicate and oxide phases, and to the
large variety of mineralogical phases that com-
pose these rocks. Thus lattice orientation of sili-
cate and oxide phases was measured grain-per-
grain on the whole surface of the thin sections,
We first tested the influence of compositional var-
iations in thc homatite ilmenite series on the in-
dexation of diffraction patterns. The inclcxation of
titanohematite using â set of thc 75 strongest re-
flection bands calculated using either the 'hema-
titc structurc' (sptce group = R3c) or the ordcretl
'ilmenite strucl.ure' (space group = ÂJ) yiclds sim-
ilar results.

In order to validate this approach, we have
rneasured thc LPO of an intensely deformed
hematite ore from the Quadrilátero Fer¡ífero in
Min¿rs Gerais (Brazil) that is charactcrized by a
typical lepidoblastic microtcxtuls [34]. For this
specific sample, the hematite LPO has been mea-
sured using the EBSD automatic measurcment
procedure. The LPO (Fig. 7) is characterized by
the ¿-axes strongly concentrated close to the nor-
rnal to the foliation, and by the poles of prism
plancs (2110) and (1010) concentrated closo to
the lineafion. This LPO presents a good a$es-
ment with those obtained on hematite ores of
the Quadrilátero Ferrílero using texture goniom-
etry and, for the c-axis, using reflectedJight mi-
croscopy [4-16].

(1010)
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amphibole (Fig. 8b,c) shows (100) poles concen-
trated close to z, [010] axes close to y, and [001]
axes close to .)r.

Among the Fe-Ti oxides, deformed titanohe-
matite is largely dominant. Magnetite is dillìcult
to observe in reflected light since it appears in
micro-domains (a few pm in size), included in
elongâted titanohematite grains. The number of
diffraction patterns indexed as magnetite (spinel
suucture) in micro-domains varics from sample
lo sample but is generally lower than 90 among
a total largor than 900 crystals (silicatcs and iron
oxides) indexed. LPO of magnetite determined
from these diffraction pattcrns is very weak; mag-
netite is almost randomly oriented. Fig.9 shows
thc strongest magnetits LPO measured. The [100]
axis is characterized by numerous concentrations
distributed on the wholc hemisphere, and the
maximum density (DM = 3.04) is located at ca.
40' of the lineation. The I I l] and [l l0] axes are
almost randomly oriented- In contrast, titanohe-
matite displays a strong LPO characterized by
(0001) poles (c-axes) concentrated normal to the
foliation. Thc polcs of rhc plism planes i2ll0)
and (1010) tend to form a girdle parallel to the
foliation, which contains a maximum close to the
lineation (Fig. 10a,b). Fig. l0Ç shows a rcpresen-
tative invc¡sc pole fìgure calculatcd for sample
RB607A, The pole of the foliation (z) is strongly
concentrated parallel to the c-axis and the linca-
tion is scattered in the basal plane with weak
maximum close to the poles of the prism planes.
This LPO of titanohem¿ìtite is typical of basal slip
in trigonal minerals (such as quartz for instance).
Simil¿r LPO patterns havo been described for il-
menite in a gabbroic shear zone by Agar and
Lloyd [36] and arc interprcted as resulting from

t1001 t1111 trlol
N=ec ?- '--#.--r ?.-+.--\ ,f.+-Þ¡'.Áí.T,,'rà,\,/'r.li'i\ ./'-)¡'.--r;.*\

ru*d'.m;ìre}s+ Näh%+i\ë-ø q#/ \&Jy
.DM-3.04 1DM=252 ¡ DM =2St

F-ig. 9. Mag¡etite LPO of sample Rll538. Conrours at l, 1.5,
2yo hy lt'/n ñeà. P¡oject¡on and labels âs in Fig. ?.
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Fig. 8. Typicâl LPO in mylo¡rites from rhe Além parâibd-pá-
du,r she¿ìr system. (a) lliotite, sarnple R86l4. (b) Orlhopyrox-
en€, sample RB607A. (c) Amphibolo, sample 6094. EBSI)
m€asurcments. Contours at l, 3, íyo lor n and ^l l, 2, 3%,
lor b and c by l% area. Projcction and labcls {ìs in Fig. 7.

4.2. Results

Microstructu¡es and LPOs of the main silicates
in mylonitcs outcropping in thc AIém Pa¡aíba-
Pádua shear systcm are describcd in dctail in
l27l and are interpreted as resulting from high-
temperature defo¡mation and extensive annealing.
Except for the quartz LPO that shows a complex
distribution likely due to post-kinematic anneal-
ing, the LPO of silicates is tightly correlated with
the tectonic fabric (x-, y- and z-axes). The LPO of
plagioclase is characterized by [00] axes parallel
to the y-axis and (010) poles lor.mal to the f<rlia-
tion, and some samples display a submaximum
(010) close to the lineation X [35]. The LPO of
biotite (Fig. 8a) is characterized by the c-axes pa¡-
¿llel to the z-axis. The LPO of orthopyroxene and
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thetic corundum [39]. At low tcmperattlre, micro-
fracturing, twinning on r{l0Tl} and (0001), and
prismatic slip (a) (m) from 200"C, are rhe main
deformation mechanisms [40,41].

In conclusion, since titanohematite grains are
elongated parallel to the macroscopic lineation
and its measured LPO displays a simple and con-
sistent correlâtion with ths tectonic fabric, we sug-
gest that titanohematite LPO rcsults from dislo-
cation creep during high-temperature plastic
defonnation. The good correlation of the titano-
hematite LPO with th€ LPO of the main silicate
minerals (orthopyroxene, amphibole and plagio-
clase) strengthens this interpretation.

5, Comparison betwoen tnâg[etic ând
crystallographic fabric

To allow comparison, magnetic, crystallo-
graphic and tectonic fabrics for all samples have
been plott€d in geographic coordinâtos (Fig. ll),
To cornpare the LPOs with the principal mean
susceptibility axes, the eigenvalues and eigenvec-
tors of tho normalized orientation tensors [421
werc calculated from LPOs. The best axis is given
by the eigenvector of the largest eigenvalue, and
the pole to the best plane by the smallest one. In
addition, the fabric strength is expressed by the
dimensìonless texture index -/ [43], which ranges
between I (random LPO) ancl infinity (single crys-
tal). In our calculations, thc J index has an uppcr
bound of ca. 250 due to truncation at d,egree 22 of
the spherical harmonic scrics cxpansion.

As already stated, AMS ropresents the sum of
the para-, dia- and ferromagnetic contributions.
Fcrromagnetism is mainly carried by iron oxides
(mostly Ti-poor titanohematite and magnetite).
Magnetitc has a vcry high susceptibility ( > 2 SI)
and a very low magnetocrystalline anisotropy [3];
its AMS is controlled dominantly by the grain
shapc (e.9., [44,45]). In the studied samples, ritâ-
nohemâtite shows compositional variations,
SEM-EDS analyses show that most grains are
Ti-rich titanohematite close to the ilmenite end-
member with exsolutions of Tipoor titânohema-
lite close to the hematite end-member- The mean
susceptibility reported lbr hcmatite ranges be-

":wñ Ë
F¡9. 10. Titanohemarite LPO. (a,b) pole ñgu¡cs for samples
RB609A (a) and RB607A (b). Contours at l, 1.5,2,2.5, 3!/¡
etc. by lûlo ârea for (21I0), (1010) poles, ônd ¿!r l, 2, 3ih ctc.
hy lol'Ne for (0001) poles for a. Contours îtl, 1.5,2,2.5,
!% efc. by l¡/o area for b. Projection and labels as in Fig. ?.
(c) Invcrse pole lìgures for sample RB607A showing rhe pro-
jcction of li¡reation 0r) and the pole of thc foliation (.?) in
lhe crystallographic ¡eference frame (upper-hemisphere pro-
jeotio¡). Contours at 0.2,0.4, 0.6%' e\c. by l0l0 ârea for thc
lineation and 

^T 
l, 1.5,2,2.5,3yD etc. by l% areâ for thc fo-

liat¡on. A referenc€ plot showing the polcs of crysràllographic
plâncs is displâyed on the lell.

dislocation creep. Dislocation glide on thc basal
planc, followed by grain boundary migration and
zrnisotropic grâin growth, was invoked to explain
the development of the strong hemâtite LPO (e.g.,
Fig. 7) in naturally dcfomed hem¿ìtite from the
Quadrilátero Ferrífero [37], Experimental defor-
mation of fine-grained hematite [38] shows that
strain accommodation through dislocation glide
on (0001) increases for tempcratures above
700'C. Basal slip was also obscrved during high-
temperature oxperimental dcformation of syn-
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tween 2x l0-3 and 8 x 10-2 SI [341. Flematite has
a very high intrinsic crystallographic magnetic
anisotropy with thc dircction of maximum susccp-
tibility in the basal plane and thc direction of
minimum susceptibility along the c-axis; its aniso-
tropy degree (P) is frequently greater thân 100
[461. Paramagnetic minerals arc mostly rcpre-
sented by Ti-rich titanohematite orthopyroxcnc,
amphibole and biotite; their AMS is due to their
magnetocrystalline anisotropy (e.g., [7]). EBSD
measurements show that orthopyroxene, amphi-
bole, biotite ând titanohematite hâve a strong
LPO tightly correlated with the tcctonic fabric.
Among these minerals, titanohematitc is the
only ubiquitous mine¡al and its volume fraction
is relatively large (>1.5%"). We have therefore
focused on the comparison between the LPO of
titanohematite and the magnetic fabric.

The minimum susceptibility axis (K*;,) of the
ASM fabric, the best ¿-axis of titanohematite
(Fig. ll), and thc pole of the macroscopic folia-
tion plane (p in Fig. ll) are close to each other.
The maximum concentrations of 1ZTT0; and
(1010) poles in thc well-linc¿ìted samples
RB609A, RB538, RB607A and R8540, although
rclal.ivcly weak, lic close to thc maximum susccp-
tibility axis (Kr..). Thc besr axis { El, Fig, I I ) of
(2110) and (1010) prism plancs and K-"^ ar.c al-
most parallel to thc lineation (l in Fig. ll), These
relationships between K6n, K¡n¡ and K-o* and the
LPO of titanohematite âre consistent with rela-
tionships givcn by Uyeda er al. [46] for the hema-
tite and ilmenite hematite single crystal (i.e.,
(K-*, r(¡")rrthe basal plane, and K.¡,rr[0001]).
For RB6l4, which displays no clear lineation
although the foliation is well-ma¡ked, [0001] is
strongly concentrated normal to the foliation,
and the (21l0) and (10Í0) polcs arc sc¿rtrered in
the foliation plane. Fig.6A shows thât the axes of
minimum susceptibility deôned tor RB6l4 arc
strongly concentrated parâllel to the best c-axis
and close to thc pole of the macroscopic loliation
plane (Fig. ll), whereas the axes of borh inter-
mediatc and maximurn suscoptibility tcnd to
lorm a girdle vr'ithin the foliation plane. For sam-
ple RB6l4, AIRM labric (Fig, 68) shows a con-
Çentration of the axes of maximum remanence
that contrasts with th€ disporsion of the maxi-

J. Boscou et dl lûa h en¿ Pla ctdt! Scie ce Letle^ t98 (2002) 72,92

mum susceptibility axes (Fig. 6A), AIRM was
not rneasured for all specimens for which AMS
was measured (5 and ll specimens, respectively)
and this may impede any detailcd comparison. In
addition, the axes [001] of amphibole (-7 vol',/ù
tend to be scattered in the folialion plane (F-ig. 12)
and present a clear maximum of concentration
parallcl to the dcnsity maximum of (21T0.¡ polcs
of litanohematite (Fig. I l). The maximum con-
contration of amphibole [001] axes might repre-
sent a faint mineral lineation; it is noteworthy
that it is located at ca. 50" of both K."* (Fig.
12) and the concentration of the axes of maxi-
mum remancnce which is associated to the
shape-preferred orientation of magnetite.

In the lineated mylonites, cluste¡ed axes of min-
imum, intermediate and maximum susceptibility
correlate well with the strain-induced LPO of [!
tanohematite. K.¡o is close to thc m¿ximum con-
centration of c-axes and located close to the pole
of the macroscopic foliation plane, and K*o* is
close to the maximum concentration of prìsm
planes pole ancl sub-parallel to the line¿tion. In
RB6l4, characterized by a strong macroscopic fo-
liation, the AMS f¿bric symmetry reflects ân axial
symmetry around the ¿-axes of titanohematite.
Therefore, in all thc studied samples, the correla-
tion between AMS fabrics and titanohematite
LPO conf,rms th¿t titanohcmâtitc contributcs
largely to the observed magnetic foliation and/o¡
lineation.

6. Kinematic analysis and fabric strcngths

In all but Iì8614 mylonite samplcs (Fig. I l),
the magnetic lineation (K-*) and the maximum
conccnlration of poles to (2ll0) and (1010) are
slightly oblique with respoat to the macroscopic
stretching lineation (x). Such an obliquity between
the finite strain axes and the LPO is usually re-
garded as a potential shear sense indicator (e.g.,

[8]). The obliquity suggests â dextral sqnse of
shear, for exarnple RB609A, R8538 and
RB607A, coher€nt with macroscopic kinematic
indicato¡s obseryed in the Pádua shear zone

[27,35], An unexpected sinistral shcar sense is sug-
gested lor R8540, samplcd 5 km away from the
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Fig. 11. Titânohcmatite LPOS lroÌn Àll samplcs plotted in the geog¡aphic refe¡ence framc. The mean eigenvectors (¡<n,ir, Kinr and
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Fig. 12. Amphibole LPO of samp¡e RB6l4 plotrcd in thc
geographic ¡eference frame, cqual-area projeotions. Contoürs
ùl l, 2, 3yo etc. by lyo area. The mcân ergenveotors (_l(-¡i,
(. and I(-¡") âre âlso plorred. p=polc of thc rectonic folra-
tion; N, DM as in Fig. 7.

t0011

other mylonitic samples. Moreover, the obliquity
of the magnetic fabric rclative to the structural
axes also suggests a sinistral shear. Thìs consis-
tency strengthens the link between the AMS fab-
ric and lhe LPO of titanohcmatite.

To compare the magnetic and crystallographic
lhbric strengths, we havc adopled the approach
uscd by Yaouancq and Macleod [13]. For each
crystallographic axis, the eigenvalues S'l >,S2
>.13 are calculâted lrom the meân orientalion
matrix normalized by the number of measure-
ments for each sample. Thc mean crystallographic
fabric parameters ¿Lpo (strength of the titanohc-
matite lineation) and F¡¡6 (strength of the titano-
hematite foliation) are given by ¿Lpo = SI/SZ for
(21 l0), and i?rpo = Sl/,52 for (0001). The strength
of the titanohematite fabric ellipsoid axes À1, ,R2
and.lR3 is computed from the Z¡ps and ¡¡p6
parameters using ¡Lpo =À2lR3, LLp6= ll1l112
and Rl +.¡?2+R3 = l. Finâlly, Al, R2 and R3 are

Table 2
Fabric parameters ùom t¡tanohemahte LpOs

used to calculâte Jelinek's shape factor:
?¡pe = lln(ìR2l-R3)-ln(l?l/.1R2)l/lln(rR2ljR3) + ln(Ãl/
.R2)l and the anisotropy dcgree PLpo =.lRl/R3
(Table 2). Sample RB607A has rhc weakesr LpO
of [0001] axes characterized by the lowest ,I index
(2.19). Variations in fabric strengrhs bctween
lineated mylonites (Fig. ll) may reflect variations
in strain intensity across the shear zone. Sample
RB607A also displays the less anisotropic crystal-
lographic fabric of titanohemâtitc (plpo = l.7l)
and the lowest magncl.ic anisotropy (p¡¡a5 =
L5l; Table l¡. However, thc anisotropy paramc-
ters P¿pg and P4¡1s do not show any systematic
corrclation. This points to other contributions to
AMS than titanohematitc LpO alone. For in-
stânce, the very high degree o[ magnctic anisorro-
py (PAMS = 5.54) of sample R8538 may be due to
the combination of the titanohematite LpO with
the shape-preferred orientation of magnetite, This
inference is supported by the strong fabric (Fig.
l0) of titanohematite, the high mean susceptibility
(K,"=21.52X10-3 SI) and the strong AIRM fab-
ric of this sample (Pa¡¡¡¡1 ) 10).

Jelinek's parameter llpo calculatçd from the
titanohematite LPO ranges between 0.24 and
0,94 (Tablc 2). These positive values correlate
with the strong concentration of the [0001] axes.
The susceptibility ellipsoid and the crystallo-
graphic ellipsoid of all samples present an oblate
charactor (?¡¡¡¡15 and Zrpo > 0), but ?"¿¡a5 (Tablc
l) and 7¡p6 (Table 2) values do not show any
systematic correlation. However, the strongly ob-
late character of both thc susceptibility ellipsoid
(?'nvs = 0-81) and crystallographic ellipsoid of ti-
tanohematite (Il-po = 0.94) in sample RB614 is in

I8t

Sample

RB53E
RB540
RB607A
RB609A
RB6I4

¿Lpo (strength oI the rira¡ohematite lineation), .F¡¡e (strcngth ol the titânohemarite toliation)
¿nd thc anisorropy degree Pr_po arc defincd in the tcxt.

L33
t.l7
Lt8
t.t7
1.05

Fr,ro

1.59

l.96
L55
t.96
5.00

2,14 0.24
2.15 0.62
1.11 0.53
2.15 0,62
4.60 0.94

E¡lipsoid ¿rxes

0.4s 0.34
0.43 0,37
0.41 0.35
0.43 0.37
0.46 0 44

Ielinck s shape paramclcr' ?"¡p6

0.21

0.20
0.24
0.20
0. ¡0
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âgrcemcnt with the sub-planar ¿tnangements of
K,u" and ("t in Fig. 6, the well-developed folia-
tion and thc lack ol visible stretching lineation.

7. Conclusion

Mylonitic fabric in the high-temperature Pádua
shear zone is marked by a strong compositional
layering that underlines the foliation, and by tita-
nohematite, amphibole and/or orthopyroxene
elongated parallel to the macroscopic lineation.

Magnetic foliation and Iincation dctermined
from AMS measuremcnts tend to parallel the
macroscopic foliation and lineation observed in
the fleld and in hand specimens. Magnetic studies
reveal that both para- and ferromagnetic minerals
contribule to the AMS. Ti-rich titanohematite (il-
menite), orthopyroxene, amphibole and biotite in
variable proportions represent the paramagnetic
minerals. Ferromagnetic minerâls are mainly
iron oxides (Ti-poor titanohematite, m¿ìgnetite
with subordinated pyrrhotite in R8607). The
AIRM fabric, due to the shapc-preferred orienta-
tion of magnetite grains, is coaxial with the AMS
fabric.

LPO data show that orthopyroxenc, amphi-
bole, biotite and titanohematito havo a strong
LPO tightly correlated with the tectonic fabrio.
Among these minerals, titanohematite is t.hc

only mineral present in relatively large propor-
tions ( > 1.5%) in all studied granulitic mylonites.
The LPO of titanohcmatitc is characterized by the
prcferential orientation of (0001) poles sub-pcr-
pendicular to the foliation and by thc poles of
the prisrn planes in the foliation plane, which de-
Iìne a girdle containing a maximum concentration
close to the line¿tion in the lineated mylonites.
This characteristic LPO likely results from plastic
deformation of titanohematito through slip on
(0001) planes.

For the studied mylonites, a good correlation is
observed between the AMS ellipsoid axes and the
LPOs of titanohematite: the axis of minimum sus-
ceptibility (K-;") is closc to thc maximum con-
centration of c-axes, and the axis of maximum
susccptibility (K-,,^) is close to the maximum con-

L Bß¿ou et dl. lEurth aû¿ Pkutekrry Scie ce Lc ers l9¿l (2002) 77-.92

centration of poles of the prism planes. These
clear relationships between the AMS axes and
the strain-induced LPO of titanohematite provido
â strong constlaint on the tcctonic significance of
the measured magnetic fabric. On the other hand,
no clear correlation has been established between
the intensity of AMS and the labric strength cal-
culated from the LPO of titanohematitc. This lack
of cor¡elation highlights that the magnitude and
shape of the finite strain ellipsoid cannot be eval-
r¡ated lrom AMS measurements when various
minerals contribute to the magnetic susceptibility.

In non-mylonitic granulites, it is frequently im-
possible to measure the tectonic labric, AMS
meâsurement allows fast and reliable mapping of
the magnetic foliation and lineation. Sjnce under
high-temperature conditions, tit¿nohomatite dc-
velops a clea¡ LPO through dislocation creep,
mcasurement of its LPO provides a strong con-
straint on the magnetic propertics of tcctonites
and the dcformâtion they have undergone. Tita-
nohematite LPO therefore represents a reliable
guide for tectonic interpretation of AMS measure-
ments.
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Apêntlice I
ÄPÊNDICE I

OPR DA GRANADA NOS ECI,OGITOS

@[;
rlvllx.D.= 1.64 oMlrìD = 0.26

@n;
I Mlx.D. = l7? oMh.D - 0.41

@ffi
! Mdx.D.= 2ó0 oMfì.D.= 0.15

@¡il
I Mrix.D. = 1.38 oMír.D = 0.6t

@tr'
I Mû n. = 168 0Mrì D. = 0.ú0

Eclogitos de Sulu
SL50, Sulu

@ru
. Mlx.D = l.t6 oMûì.D. - 0.10



Apêndice I

t11ol

ffifl,u
I Mlx.D. * l.l4 0Mho.= 0.71

WW
¡ Ml¡.D - 1.59 oMrrì I), = 0.59

@1,'
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Alm : almandina
An : anortita
And : andesina
Bt : biotita
Byt : bitownita
Cpx : clinopiroxênio
Di : diopsídio
F'k : feldspato potlìssico

APÊ,NDICE II
DADOS DN PtrTIIOLOGIÄ E

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS GRANULITOS

z\breviações dos minerais

Gro : grossuÌália
Grt : granada
Hbl:hornblenda
IIm : ilmenita
Hyp : hi perstênio
Lab : labradorita
Ol : oligoclásio
Opx : ortopiroxênio

Or:ortoclásio
Pl : plagiock'isio
Py : pirita
Pyr : piropo
Qtz-o, : quartzo-alfa

Qtz-p : quartzo-beta

CHARNOCKITO
Quartzo

I'elspato
Alcalino

//sienito/\\\'
/ / "o^ / mange.ito \ ¡otunito\ "À/ /hiperstêniol \ \%\

.fr"."o"f.i," 
\þ

úpós a. tabelã de mineruis e rochns da Elsevier, cornpilada por Lof(1952)

l0 35

e\
\ Ê.'\r'¡\o

90
Plagioclásio



Amostras

R8546
R8559
RU548
R8684
RB6l4
R8685

RB609A
R8538

RB607A
RB607B
R8484
R8534
lì8540
R8689
R8566

RB566B

Composição do plagioclásio

No Ânálises

7
9

6
8

6
l0
2

8

ll
8

5
4
5
l0
9
4

A.nortita ( Vo\

33<An<35
39<A¡<47
24<An<25
24<An<30
2'7 <An<32
48<An<70
19<An<20
22<An<23
36<An<39
54<An<58
30<An<31
JJ<-¡\n< J4

23<An<24
43<An<50
84<An<90
32<An<34

Plagioclásio

Andesina
Andesinâ

Oligoclásio
Oligoclásio

Oligoclásio - Andesina
Lab¡adorita
Oligoclásio
Oligoclásio
Andesina

Labradorita
Andesina
Andcsina

Oligoclásio
Antlesina
Bitownita
Andesinâ

sioz 65.06
Tio2 0.00
a1203 18.30
MgO 0.06
FeO 0.19
MnO 0.00

CaO 0.03
Na2O l 59

K20 14.35

Totat 99.58

R8538 RB 538 R8538 R8538 RU547 R8684 R8534ptl7 ptt7' pl l8 pl t8' pl19, pL24 p103,

Análises do feldspato - k

6s.34 65.86
0.04 0.05
18.30 t8.67
0,01 0_00

0.10 0.03

0.00 0.02

0.13 0.14
L80 3.69
14.09 t L23

99.80 99;70
rff órrnulas estrulrrrâis

si 3.00 3.00 3.00
Ti 0.00 0.00 0.00
At 0.99 0,99 L00
Mg 0.00 0.00 0.00
Fc2 0.01 0.00 0.00
Mn 0.00 0.00 0.00
Ca 0.00 0,01 0.01

Nâ 0.14 0.16 0.32
K 0,84 0.83 0.62

Total 4.98 4.99 4,95

65.76 65.25 65.28 63.65
o.o2 0,00 0.00 0.00
18.66 18.26 18.41 18.15
0.01 0.00 0.00 0.00
0.04 0.03 0.03 0.00
0.o2 0.00 0.00 0.00
0.06 0.00 0.04 0.06
2.0t 0,83 L64 1.06
13.78 t5.46 14.34 15.t0

100.36 99.80 99.70 98.00

3,00 3.00 3.00 2.99
0.00 0,00 0.00 0.00
l.00 0.99 0.99 1.01

0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0,03
0.18 0.07 0.15 0.10
0.80 0.91 0.84 0.91
4.98 4.9't 4.98 .5.04

Xan
Xab
Xor

(*) Fórmulas estrutut aìs calculacl¡s com base em 8 oxigônios

0.00 0.01 0,01

0.l4 0.t6 0.33
0.85 0.83 0.66

0.00

0.18

0.82

0.00 0.00 0.00
0.08 0.15 0.10
0.92 0.85 0.90
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R8559 R8548 RB6l4 RB609A R8607 RU484
P97 P99 P6 P34' P26 P95

sio2 41.06 40.8 38.81 43.75 41.64 42.26
'lío2 1.89 1.88 1.31 r.54 t.96 233
L12o3 12.92 12.68 t2.93 t0.t2 12.83 t2.02
Cr2O3 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FcO 19.3 19.72 24.96 14.09 l6,t 16.97
MnO O.22 0.16 0.44 0,35 0.096 0.15
MgO 8.19 8.22 4.69 13.t2 tO.1I to.47
CaO 11.56 ll.21 I L16 tt.26 1l.66 I l.4l
Na2O 1.36 1.4'1 1.42 2.OZ 1.41 1.59
K20 1,95 r,94 2.26 1.68 2.02 1.83
H2(J L97 t.96 1.89 2.01 2 2
'fotal 100.41 100.03 99.87 99.96 IOO.4Z 100.29

Fórmulas estruturais

si 6.242 6.24 6.136 6.52 6.237 6.349
Ti 0.216 0.216 0.156 0.128 0.22 0.227
Al 2.3t5 2.285 2.41 1.769 2.265 2.10s
Cr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mg 1.856 1.874 l l05 2.996 Z.jgt 2.347
le2 2.454 2.522 3.301 L749 2.017 2.01i
Mn 0,028 0,021 0.059 0.035 0.012 O.O2.i

Câ 1.883 1.837 1.89 LB34 1,871 1.829
Na 0.401 0.436 0.434 0.565 0.409 0,0464
K 0.378 0.376 0.456 0.306 0.386 0.351
oH 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Total 17.773 17,809 l'1.948 t7.903 17.808 I7.ii6

XF€ 0.569 0.574 0.749 0.369 0.458 O.Ai

Análises do anlìbólio

RIl566 R8566
P48 P48'

48.05 52.4
0.6 0.16
8.93 4.43

0.00 0.00
I l.t8 9.s7
0.23 0.18

14.92 17.66

t2.35 t2.69
0.'7'7 0.39

0.87 0.36
2.07 2.t
99.99 99.94

6.945 7.459
0.065 0.017

1.522 C).7 44

0,000 0.000

3.2t5 3.747

|.352 t . 14

0.028 0.021
L913 ll937
o.216 0.107

0.161 0.065

2.000 2,000

t7 .417 t7 .238

0.296 0.2?1
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Ortopiroxônio
R8546 RB54O R8548 RB6O?A RB6O7B R8559 RR559 R8559
p5l pl08 p99' p25' p'73 p7B, pB7 pB1,

sio2
'tioz
4t203
FcO
Mgo
M¡rO
CaO

Nâ2O
Total

50.518 5t.209 50.237

0,069 0,000 0,092
0.760 0.927 1.007

30.214 28.10',7 32.285
16.645 18.436 14,824

0.605 0.628 0.645
0.948 0.568 0.621

0.000 0.018 0.000
99 .7 80 99 .936 99 .7 t5

Aní¡lises dos piroxênios

* Fórmulas estruturais
si L960 1.960 1.974
'l'i 0.002 0.000 0.003

^l 
0.035 0.042 0.041

Ì'e3 0.040 0.038 0.00 t

Mg 0.963 L052 0.868
Fez 0.940 0.861 1.060
Mn 0.020 0.020 0.021
Ca 0.039 0.023 0.026
Na 0.000 0.001 0.000

Total 4 4 4

XFe 0,494 0,450 0.550

5t.237 49.576 49,491 49.495 49.293
0.118 0,143 0.048 0.089 0.024
1.226 3.001 1.179 1.213 1.258

27.767 28.509 31.t62 31.286 3t.233
18.545 t7.839 16,t52 15.661 15.736
0.640 0.510 0.814 0.845 0.869
0.483 0.389 0.498 0.5J8 0.603
0.031 0.019 0.00t 0.0t3 0.002

100.059 99.985 99.348 0.000 0.000

1,956 1.897 1935 t.944 Lt94
0.003 0.004 0.00t 0.003 0.001
0.055 0.135 0,054 0.056 0_058
0.028 0.034 0.072 0.051 0.065
r.056 1.017 0.942 0.917 0.922
0.8s9 0.848 0.947 0.977 0.962
0.o2t 0.017 0.027 0.028 0.029
0,020 0.016 0,021 0.023 0.000
0.002 0.001 0.000 0.00t 0.025

44444
0.449 0.455 0.501 0.5 t6 0.5 t0

(*) Fórmulas estnrtulais calculadas corn basc em 8 oxigônios

En itál¡co, os qtalises ulilizados paru calculør o tetnperutut a ¿a .ut1.)strø R8559 (tern<inen o de Wellt, 1977),
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Clinopiroxênio
R8559
p79

51. t72
0.t32
L903
t4.420
12.166

0.4t 3
I9.515
0.421

0.000

1.935

0.004

0.085

0.069
0.686

0.387
0.013

0.791

0.031

4
0.36I
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1 .67
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K2FesAl(Si5Al3O20)(oH)4

Flogopilas s.l

oe -õ
AIË.u r

E Biotitas
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Apêndice II

pt76 pt77 pr78

sio2 37 .O4 37 .43 37 .OO

'lioz 5,12 5,.18 .5.41

r\1203 15.31 15.40 t5.92
MgO 14.87 15.13 14.53
FcO 13.13 t 3.93 13.78

MnO 0.02 0.02 0.01

CâO 0.01 0.00 0.04
Nâ2O 0.04 0.03 0.04
K20 9.60 9.73 9.55
Í120 4.O4 4.09 4.08
Total 99.16 100.95 100.35

* Fórmulas cstruturais
si 2.75 2.'t4 2,72

Ti O.29 0.29 0.30
Äl 1.34 L33 1.38

Ivtg t,65 1.65 t.59
Fe2 0.82 0,85 0.85
Mn 0.00 0.00 0.00
Ca 0.00 0.00 0.00
Na 0.01 0,00 0.01

K 0.9 t 0.91 0.90
oH 2.00 2.o0 2,00
Totâl 9.15 9.17 9.74

Análises da biotita (Rl}685)

pt'79 pt80
31 .36 37 .54

5.18 5.03

15.51 15.41

14.92 15, 14

13.36 13.14

0.03 0,01

0.00 0.04

0.04 0.06
9.58 9.57
4.O7 4.08

100.05 100.0t

2;75 2.16
0.29 0.28

1.35 L34
t.64 1.66

0.82 0.81

0.00 0.00
0.00 0.00
0.01 0.01

0.90 0,90
2.00 2.00
9.7 5 9.7 5

pt82 pt83

3',7 .29 37 .54

5.42 5.27

15.18 t4.99

14.40 14.48

14.33 14.22

0.01 0.04

0.00 0.02

0.02 0.01

9.54 9.66
4.06 4.06

100.2'1 100.29

2.75 2.7'7

0.30 0.29

1.32 1.30

r.58 l.59
0,88 0.88

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0,90 0.91
2.00 2.00

9.'t4 9.75

0.36 0.36

t92

XFe 0.33 0,34 0.35 0.33 0.33

(+) Fórrnulas estrutulais calculadas com baso em l2 oxigônios



Apêndíce II

lì.u685 RIl685
pt66 pt69

sio2 38.127 38.233
'tioz 0.026 0.110

412()3 22.004 21.828
MgO 7.635 7.957
FeO 27 .97'7 27 .602

MnO 0.786 0.79

CaO 3.262 2.495
Na2O 0.026 0.0 17

K20 0.000 0.000
Totâl 99.843 99.032
+ Fórmulas estruturais

si 2.959 2.988
Ti 0.002 0.006

Al 2.013 2.0t1
Fc3 0.069 0.003
Mg 0.883 0.927
Ic2 1.747 1.801

Mn 0.052 0.052
Ca 0.271 0,209
Na 0.004 0.003
K 0.000 0.000

Total 8 I

Análises da granada

Iì8685 R8685
pt70 pt'/|

38.327 38.r51
0.023 0.000

2t .9 t6 2t .7 53

7.743 1 .262
27.74t 27 .287

0.847 0.830

2.64'7 3.547

0.037 0.008

0.000 0.000

99.281 98.838

2.99 2.994
0.001 0.000

2.0t5 2.001

0.007 0.002
0.900 0,849
t.802 1.788

0.056 0.055
0.221 0.298
0.006 0.001

0.000 0.000

RB6O7I] RB6O7B

PrTl Pr74

38.600 38.560
0.040 0.000
21.450 2t.680
7.041 7.190
28.114 28.100
1,480 t.690
4.100 2.68
0.000 0.010
0.000 0.000
100.32 100.88

3.005 2.984
0.002 0,000
L968 1.977

0.018 0.057
0.755 0.829
1.812 1.81 I
0.09't 0.1 1 1

0.342 0.222
0.000 0.002

0.000 0.000
88
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XFc

Xalm 0,59 0.60 0.60 0.60
Xpyr 0,30 0.31 0.30 0.28
Xgro 0.09 0.07 0.07 0.10
Xspe 0,02 O.02 0.02 0.02

Análiscs no cenho do mineral

(*) Fórmulas estnttur¿ris c¿rlculad¿rs com base (]m l2 oxigênios

O plograma do calculo das ló¡mulas estruhu.ais ó âquele de M. Guiraud (1994)

0.667 0.678 0.706 0,687

0.60 0,61

0.25 0.28

0.1l 0.07

0.03 0.04
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