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RESUMO

São aqui discutldog oE resultados de uma investigacão
geológica realizada numa área de rochas metanórficas afetades
pela defornação braslliana, Êltuadê na porcão centro-sul do
estado do Rio Grande do SuI. O trabalho compreendeu å
cartografia geológica básica em egcara de se¡ni-detalhe de uma
área de aproximadamente 5OO kmz, que engloba dlferentes
litoJ.ogias definldas como Série porongos, por Carvalho (1982).

A investigação esteve centrada nos granitos deforn¡adoe e
suas relações com uma cobertura metassedirnentar. Na área de
mapeanento foi identificado u.n evento de cavalgar¡ento de um
"lencor" cristatino (aqui denon¡inado de unidade Granito-
Gnáiesica) sobre uma sequência mlogeoclínal , interpretada neate
trabaLho corno a extensão braslLeira do Grupo Laval-leja (Bossi et
al., 1967) do Uruguai. No curso da deformação a6 rochas
graniticas sofreram um processo de cominuicão e transformaeão
mineraL, sob u¡n reglme de deforu¡ação não coaxial, e¡o condições
dúcteis, en que ocorreu u¡nê expregÊ,iva segregação de sílica, que
É¡erou en algune casoe dezenas de metros de espessura de quartzo_
milonitos.
,. O estudo é fundamentado noB aapectos u¡ineralóglcos,
Petrog¡'åflcoe, eetrat igráfícos, eetruturale e, especÍalnente, na
mlcrotectôn1ca. Atenção especial foi dedlcada à caracterização
dos dlferentes típos de lineaçõee e foliacöes, aesin eomo nas
análisee geomét¡ica e cinemática com base no conceito de
do¡nlnioe hornogêneos.

A deformação iniciou-se po¡ una fase de tectônica
compressiva¡ corh a geração de un Êistena de cavalgamentoa,
vergenteE para NNW. Neste est,ágio, foram geradas eetruturas do
tipo "duprex", leques imbricados e dobras recumbentes, em zonas
de cisalhamento de balxo ângulo, nun contexto de uma rampa
obliqua, provavelmente aesociada à uma zona de .'detachment,,.
Neste prineiro grupo de estputuras a deforn¡ação foi
predomlnantemente dúctil e não coaxial. Na eequência da



deformação houve, no mlni¡no, nais doie eventos, que Þro¡noverarn o

redobramento das estruturas anteriores, acompanhado de
generalizado falhamento e fraturamento na área, em condições
essenciaLmente rúpteis.
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ABSTRACT

Research was carried out on the rocks affected by the
brasiliano episode of deforrnation, in the Uruguaio_
suLriograndense shierd, locarized in state of Rio Grande do sur-,
BraziI. An area about bOO k!ì2, situated in the lithoJ.ogies
defined as the Porongos Series was mapped,

The investrgatron was centered on the deforned granites and
their relationship hrith a meta-sedimentary cover. In the map
area there was one main event of thrusting of ê.n crystaline
sheet, in this work call-ed the Grani to-Gnái osico unit, over a
miogeocl-inai. sequence, thought to be related to the LavalleJa
Group, in UruguaÍ. On the course of the deformation the granlte
rocks euffered a large process of conrninuition and minerar
transformat lons, under a ductile re8ime, with expresslve
segregation of eilica, sometlnee with generation of tens of
meters of quartz-mylonltes.

The study comprises mineraJ.ogical and petrographic aspects
vrith particurar emphaees on mícrotectonic. In the field work,
special- atention was glven to define the kinds of foriations and
lineations, to charaterize the kinematic pattern in the region.

The sucessive deformation wa6 iniciated by a period of
compreseive tectonics, with 8eneratlon of a thrust eystem wj.th a
vergence to NNW, formed by duplex, l¡nbricate fans and recumbent
folds, within an oblique ramp, probably associated to an
detachnent zotre. In this first group of structures the
deformation was ductil and non-coaxial. In sequence, there were,
ât least two more events, wich caused refolding the older
structureo and generarized faurting and fracturing in the area,
in brittle manner.
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I- INTRODUçÃO

EBte t¡abaLho conternpla o eetudo da unldade (Grupo) porongos
(redefinição da Sérle doø Porongos de Carvalho, 1932) na Eua
área tlpo, cornpreendendo aE reglões do Cerro dos porongoe,
Torrinhas e Aberto dos CerroE, rrunicipio de plnhelro Machado,
RS, onde o autor, valendo-se de eetudoe petrogré.flcoE e
petrotectônlcos, anáIÍBe de eËtruturag planares e linearee,
mapednento geológico en eecaLa de eeml-detaLhe, procura
eEtabeLecer urn quadro de evolução eetrutural e tectônlca para a
região.

O trabalho conpreendeu várlas etapas de camÞo, Eeguidas da
anál1se e trataÐento doe dadoe, beur como do levantamenÈo
bibllográflco na literatura eepeclallzada, tanto a nfvel
nacionaÌ quanto estrangeira, culninando com a elaboração da
presente disgertação.

Un doe problenae enfrentadoE lniclalnente peJ.o autor na
regfão foi a separação ern campo de rochas de orlgem Eedimentar
daquelae de origen lgnea, pole a lntenÊa deformacão de natureza
dúctiI que afetou tals rochas di.flculta, nuitas vezeE, a
identiflcação protollto orlglnal . Alén dlEEo, a exietência de
ulna tectônica de cavalgamentoE, åté então pouco conhecida no
ânbito da unidade Porongoe, no RS, trouxe problemae adicionale
durante a cartografla geológica e, sobretudo, na interpretação
da evolueão tectônlca da reglão.

Eln consequêncIâ dlgso, houve a neceeeidade de uma melhor
famlliarização con tåis probJ.euras e a uttlizacão de crltérioe
adlcionalE, cono petr.ográflcos, por exernpLo, aLér¡ daqueles já
tradlc lonalnente utlllzadoe em ca¡n¡>o, vieando aeEim ulra
definlcão maie eegura doe dlferentee tipoE Iitológj.coe e das
unidadee tectônlcae diferenciadas no mapa geológlco.

Enfaee eepeclal no trabalho é dedj.cada ao estudo dos
necanlsmos envolvidoe durante os proceesoe de deformêção dúctll,,
Pois aabe-se, atualmente, que o èxito no entendi¡nento da
deformação de rochas no contexto da evoLucão de cadelas
dobradas, eobretudo àqueÌas de idadee pré-cambrianag, depende,
em grande parte, do conhecimento orlundo da mecânica da
deforrnacão.



Una dlecueeão da ter¡ninologia sobre o assunto, envolvendo

descricão e entendimento deetas estruturas, é felta no sentldo
de tentar eeclareeer algumae queetöes, aseim como de

eetabelecer o elo entre a anå]IEe estrutural cIáeeica e aE

recenteg conguletas no ca¡nPo da anâIlee da deformagão'

notadarnente da cinemática. Sob eEte Prlgma eão aqui dlscutldos
oa dados obtidoe, inclulndo aB obeervações de c amPo e aB

informações oriundae da Iiteratura.

1.1- OBJETIVOS

O obJetivo deste trabalho fol o de estabelecer a evolução

egtrutural e rneta¡nórflca de rochaa metaeeedlmentares e meta-

lgneaE da Unldade PorongoE na Eua área tipo'
Para atinglr eeles obJetivoE utllizou-ee daE aeguinteg

ferra¡nentaE: ( t) napearnento geolóeico de eeni-detalhe'
utilizando-ee r¡apas dlgitalizadoe atravée do "eoftware" ACAD;

(1i) anâ1iee geourétrlca e cinenÁtlca das egtruturag'
utlLizando-se do "eoftware" QUICKPLOÎ' Para ProcedlmentoE de

análiEee eEtatlgticag e de estereogråmag e ( lfi ) estudoe

mlcrotectônicoe, vlaando egtabelecer aE relaçõee entre o

metanorfiemo, deformação e clnernátlca, atravée da anáIiee de

Iâr¡lnaE petrográficae orientadae.

1.2- LOCATJIZAçAO DA AREA

A å¡ea de egtudo locallza-ee no MunlcfPlo de Pinhelro
Machado, porção centro-u¡erldional-eul do Rio Grande do Sul'
compreendendo r¡ma eetreita faLxa alongada de aProxlmadamente

lOKm de Largura por 4OKn de comPrimento de dlrecão NE-SI'¡ '
situando-se entre os Paraleloe 31oOO' e 31030' de latltude eul e

oe merldianos 53o15' e 53o35' de l-ongltude oeete.
O mapearnento geológico envolveu parte dae folhae de Aberto

do Cerro (fo1ha 5H.22-Y-C-II-1) , Torrinhae (folha SH'22-Y-C-II-
3) e Selval ( SH. 22-Y-C- I -4 ) , edltadae pelo Minietérlo do

Exérclto (Dlretorlå de Servlço Geográfico), en eecala 1:50'000'



conforme lluEtra o mapa da fieura 1.1.
A região eEtudada conta com boas estradas vlcinais, sendo

que a maior delas tem direção NE-SW, ligando as cidades de

Pinheiro Machado e Santana da Boa Vlsta-RS
através da vlla de

Torrlnhas, Esta estrada
poeeui acesso, a su1,
pela BR-293, que llga
Bagé a Pelotae-RS, Eendo

que Eeu entroncamento
eÊtá aproximadamente
20Krn a oegte de Plnhelro
Machado.

Fieura 1. 1- Mapa de localização da área (hachurado ) , com

cidadee, eetradae prineipais e artlculação das folhae
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1.3- MEloDos

1.3.1- TRABATJ{OS DE CAHPO

Durante os trabaLhos de campo realizadoe adotou-ee
lnlcial¡nente a estratégia de ÞerfiLar os locale de mals fáclI
acesso' percorrendo-ee prinelranente aa egtradas da reglão,
visando serecionar á¡eae chavee para o detarhamento poEterior,
assim con¡o ter r:rna noção reglonaJ. dae prlnclpaia unldadee e
eetruturas a aerem e'tudada'. Neata etapa, o ca¡rlnhanento fol
realizado na medlda do posefver traneverear Às eEt,nuturag, de
modo a ee confeccionar perfls geológicog, vieando deflnir a
relação entre aa unldadeË. Numa etapa poeterior, a de
cartografia geológlca proprla¡¡ente dtta, procurou_ae aeguir
contatoe no campo, de nlveie guIaa, sobretudo de unldadee
quartzitlcaB, as quals ae destacan na topografla, definlndo ae
principalE crlstas do relevo na reglão. En função da eecala de
trabaLho e de apresentação do mapa, alEunE deeeeE nfvelE não
forarn representadoe.

Esta faee foi precedlda por uma fotointerpretação geoLóglca,
utllizando-se de fotoe aéreas na eecala aproximada 1:60.OOO, da
usAF. Durante o mapeanent,o geológico fol utlrlzado corro baae
mapaa topoEråflcoe na eecala 1:50.0O0, editado pelo Servfço
Geogråflco do Exércrto- Foram coletadae a¡noatras (orrentadae ou
não) para cåracter:lzacão petrográfica en lâ¡nlnae delgadae e
Para eetudoe ¡nlcrotectônlcoe, Efetuou-se tåmbén r:rna a.moetragen
para futurae anáLteee geoqufmicae e geocrono lógicas.

Inveetigacõee pneLimlnares ¡nicroeBtruturals fora¡n conduzldag
iá em c6¡¡Þo, lnclulndo seleção cr,lterioEa de å¡nostrae tr>ara
anållse mieroecóplca poeterlor,

Do ponto de vista eetrutural, buscou_ee, na escala
mesoecópica, caracterizar oB prlnclpale tipoe de foLiacões,
Iineacõee, estrutur.,s de rotacão e lndlcadoree clnemát1coE,
visando uma correLação com a6 egtruturas vlataB em egcala de
1â¡rina.



L.3.2- ESTUDOS PETROGRAFTCOS E DE MICROTECTONICA

Os estudos petrográficos foram realizados no laboratório deótica do Instituto de Geociências da USp, onde recomeu_ee aoauxllio de lupas binoculares e de mlcroscópfos petrográficoe
para caracterizacão petrográfica e textural , dos dlferentes
tfpoÊ litoróeicog e texturas. AparerhoE utirízadoe com o apoio
de compêndloe cIáseicos como as obrae de Deer, Howle & Zussman(1966), Kerr (1959) e Trðger (1929), entre outroe. A composlção
das rochas estudadas, sobretudo das rochae granftlcae, foi
efetuada com baee apenaõ na estlmativa vleual, devldo às
dificurdades de caracterização dos mineralg que co¡npõem a matrlz
deformada.

O eetudo da nlcrotectônica fol conduzido sob dola especto':
un no sentldo de determinar a relação cronológica entre o
metanorfismo e a deformação e o outro para deflnlr, a nfvel de
lå¡¡ina, o sentido de transporte tectônlco a partlr doE
indicadores cinenátlcoE. parar.elamente procurou-e,e caracterizar
os mecanismos envoLvidos durante a defor¡nação,

No Þrimeiro caso utll-lzou-ae critérioe baseados na reÌacão
entre o creaclmento de porfirobLaetos (e euaE inclueöes) e a
natriz circundante, conforme sugerido por dlversoe autoree cono
Zwart (1962), BeIl et aL. (1996), BeIL & Hayward (1991), Vernon
(1988), Vernon (1989), dentre outroe.

No segundo, Beguiram-se oE crltérioe desc¡itos em White et
aI . (1980), Slmpson & Sch¡nid (1989), Rameay & Huber (1982), BelL
& Johneon (1992), Passchier et a1. (1992), entre outroB. Dentre
e'teõ crltérloE incluem-ge vårios lndicadoree clnenátlcos, tais
como agsimetria de eombras de presEão, ângulo agudo enbre as
estruturas "S" e "C", estruturae hellcítlcae, tråxna e for¡na degrãos, deelocaÌnento de cristaiE e forma de ',mica f Íshee,,.

As a¡nostras coretades para anár.1ee microtectônrca foram
orientadaE previamente en canÌpo, sendo poeteriorr¡ente 1a¡ninadas
em trêõ cortee con planos perpendicularee entre sl, con oobjetivo de estudar a relação entre as diferentes foLiacões eearacterizar o sentido de transporte tectônico com bage emindicadores cinemáticos. O corte mais lmportante på.ra este
estudo é o corte perpendicurar å fol.iacão milonftica que contém
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a Iíneação de estiramento mlneral, ou õeja, o corte que contém o

plano XZ. Esta orientaçã.o foi realizada seguindo-ee o

Frocedimento iLustrado na figura 1.2. Na amost¡a orientada em

campo procedeu-se o corte desta, oríentando-se segundo o plano
XZ, resultando daÍ uma fatia onde uma nova medida de orientacão
foi efetuada e anotada no canto inferior eequerdo desta, na 6ua

faee superior. Para não ee inverterem as feições esta fatia
orientada é colada na lâmina na sua face inferior e as medidas
foram anotadas na face superlor (que contén oÊ pontos A,B e C) e

depoie transferídas para a lâmina. Esta fatia é desgastada até
atinglr uma espessura ideal para, f lnal¡nente, efetuar-se a

colagem da laml nula.

Fqt¡¡
0¡¡c¡tedÀaaort¡c

0fl.ntodô

=>

Figura 1.2 - Procedi¡nento durante a preparação das Iâminas
delgadae orlentadas

AlEumas amostraE de rochas graniticas foram tratadas com

Nitrato de Cobal to- I I -hexahidratado , para a coloração aeletlva
dos feLdspatos (ver Sartorl , 7978). Esta técnica mostrou-se de
grande utiLidade na separação entre fefdspatos alcalino e

plagioclásio, megmo pa¡a a6 rochas de granulornetria mais fina.



1.3.3 - TRABALHOS DE LABORATORTO E DE ESCRITORIO

rnicialmente foi efetuado o revantamento bibliográfico dos
trabal-hos sobre a região investigada, seeuldo de uma anáIise
minuciosa dos meemos,

Foi confeccionado um mapa de foto interpretacão prellminar da
área, no qual foram aesinaladas oa principaís Iineamentos e
sistenas de Juntas e de faÌhas, assim corno de dlferentes
unidades fotogeo l-ógicaE . Após cada etapa de campo, procedeu_se
os devidos ajustes e aperfe içoaÐentos do mapa anterior, até
curmlnar com o mapa ora apresentado em anexo. A anál.ise
geométrica dae estruturaE fol conduzida ern diagrame do tipo
Schmidt-Lar¡bert , em microco¡nputador , com a utillzacão do
"eoftware" QUICKPLOT, versão 1 (Everdingen & GooI, 1990) e
AutoCAD, versão 11. O tratamento das estruturaE planaree
( foliações e superffcies dobradae ) e llneares ( llneacão de
intersecção, llneação de egtiramento mineral , eixoa de dobras,
eatrias de falha) vieou estabelecer a geometria das dobras e o
comportamento das lineaçöes, assim como fazer u¡na comparação
geométrica das estruturaa em escalas meso e macroscópica. Em
alguns casos utllizou-ge deterrninação por computador dos
autovalores e distribuição espaclal dos autovetores, das nedidas
de foLlações e lfneações, incLulndo também a interÞretação doe
dados através do diagrama de Woodcock ( 1927 ) ( fis 1.3 ) . Neste
diagrama tarnbém estão repreeentadoe os valores do parâmetro K,
gue é o "gradiente" de tendência de dlstribulcão sob forma de
nuvenÊ ou de gulrrandas. o parâ.uretro c indica a medlda de
"aLinhamento" dos dadoe onde,

ln ( S:..2S¿ )
[( = ----------- e C= ln( Sr,/Se)

Ln ( Sz,/Se )

Sn são os aubovalores normalizados
n = 1,2 e 3



/

è"

c¿ 0s

a
6s

3¿
ln(52/Ss)

Figura 1.3 - Diagrama logarlttnlco da razão de åutovaloreg 51 '
52, 53, cor¡ exemPloe de tipoe de dlstrtbulção noe dlferentee
eetoree do grâflco. (Extrafdo de Woodcock' L977).

L.4- CONCEITOS BASICOS E TEAMINOLOGIA UTILIZADA

E tnanEParente nos várfoa lrabaLhos relativamênte recentes

em geologla eEtrutural que terú¡os e conceltoe utilizadoe Por

alguns autores não posEuem exatåmente o ¡neBno signlficado,
quando viEtoe coÍrparatlvamente. Negte aentido, Eerá feita una

breve dlEcueeão sobre eate agsunto, buecando-Ee uma nalor
clareza no entendirrento dos megmo€,.

L.4,7- NAPPES E CAVALGAMENTOS

O termo francêe "naPPe" (manto, toalha ou len9ol) deelgna um

voluu¡e de rocha ("thrust sheet" ) que se moveu ¡naie de 10Kn

re.lativamente ao ûìuro, Eituado abalxo do Plano de falha ( Ra¡neay
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& Huber, 1987, p. 251).
Nu¡¡a revigão recente realizada por McClay (1gg2), com o

intuito de definlr falha de cavalgamento, este autor consldera
como uma falha contracional que promove un encurtamento de r¡¡na

superffcle "datum", que é frequentemente un aca¡na¡nento, nu¡n

nivel crustal euperlor, ou uma foLiacão em rochag
metamorfiaadas. 0e complexoe de cavalgamentos eão algumas vezee
linltados na sua porção lnferior Þor u¡na falha basal , ou de sola
( "floor thrust" ), e aclma por uma falha Euperlor, ou de teto
( "roof thruEt" ). Uura falha de sola é frequentenente controlada
Por u¡na lltologia inconpetente, a gual permlte u¡t degootåmento
geométrlco entre o elenento superlor e aua base. Rameay & Huber
(1987) chamam atenção pênê a utillzacão lncorreta como el_nônimoe
doe termog "décolleu¡ent" (que é geralmente relacionado a um

deecolamento atravée de u¡n controle eEtratal.) e " detactr¡nent "
(que não tem a conotaçåo de degcolanento egtratal, como nostrado
na fig. 1.4 ) .

Trabalhoe realizados nos ênos 80 sobre o aasunto apresentaxn
proposiçõee dlferenteB para oB terrnog nappes e cavalgamentoe,
tantó na terminologia quanlo na claEslficação. A claEeificação
de siEtemae de cavalga¡nentos prol>oeta por Boyer & Etliot (1982)
leva en conaideracão o arranJo de Euperffcies ("thruEte" ou
"charrlagee") e nã.o a varlação de volume (nappeE e "thrust
Eheeta" ), poia este últlno não é um elernento que dlferencia o
procegao. OE sj.Etemae de cavalgamentos lncluem "duplexee",
elEternag de cavaJ.gamentos iurbricadoE e zona6 triangularee,
eegundo a termlnologia de Dahletro¡n (1970), Boyer & EIIiot
(1982), Mltra (1986) e ldoodward et aI. (1989), conforme iLustra
a figura 1.5, de McCIay (1992).

A

1.4 - Estruturas do
" detachment " ,

B

tlpo (A) "décolLement" e (B)
segundo Ramsay & Huber (1987).

Fi gura
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Dentre oE prlncipais û¡ecanisrnos envolvldoe na lnetalacão
de nappeg e cavalgamentos, pode-se destacar og seEulntee: a)
deElizamento eob a ação da gravidede; b) proceeso de tectônlca
tangenc ia1 , com emÞurrã.o em dlrecão ao antepafe; c)
expansão gravitacional relaclonada a proceÊ,ao de dlaPirleno e,
d) encurtar¡ento do embasanento em relação à cobertura. E

lmportante ealientar gue vårlos deetee ¡¡ecanignoe poden atuar em

conJunto, ou separadamente, no temPo e no eaPaço.

Durante o proceaso de alçamento de uma ramÞa Por "thruat
sheete" pode ou não oco¡rer una defornração deste corPo como u¡n

todo ( Coward & Potte ,1983), deeenvolvendo multaa vszes uma

moldura dúctiI na parte frontal da zona deElizada ( "eIip
zone")( ver Cooper et al .,1983)

Dlecute-ee rnuito eobre que tipo de eetrutuna ge desenvolve
inlclahnente, em nlve1E cruetals entre o enbaeanento e a

cobertura, ee taie eetruturae eeriam orlginalnente dobnae ou

falhae. No nodelo de Soper & Barber (1982), Para a evoLucão doe

cavalgamentos do Moine, aE zonag de clealhamento eão bastante
ÞrofundaE, na altura da deEcontinuidade de Moho. Contudo' eete
u¡odelo não é conpartlLhado por Raneay & Huber (1987)' O grande
problema ainda não neEolvido é eobre o cotnPortamento do

er¡baEamento, polE aa lnfor¡nações dleponlveie eão sobretudo
euperflclale. OE poucoE dadoE oriundoE de lnfornaçõee indiretae
a partlr de nétodoE geoffElcoe têm contribuldo
gigniflcat iva¡nente para a compreensão da estruturação do

enbaea.mento, apontando cada vez nala Para a neceeeldade na

utilização deetee métodoE parâ Ee lnveetlgar nfveis rnale

profundoe da croata, eobretudo na Inter face
cobertura/embaeamento.

I.4.2 - ESTRUTURAS PT',ANARES E LTNEARES

A claeelflcacão de egtruturåa planaree evoluiu muito nos
úItlnoe anos, sobretudo a Þartir do r¡omento que buecou-se
aeparar aa feições norfológicae doe Proce€tgoE 8enéticos e

clnemáticoa envoLvidos, A falta de eeparacão deEtes dols
agpectoe cêusou multa confuEão no paEEado. Neste trabalho
utlfiza-se a cLaeeiflcação de Powell ( 1979 ) , onde termoe



I. RAMPAS ANTICLINAIS
INDEPENDENTES

11

Aumento do II. DUPLEXES COM

deelocåmento CAIMENTO PARA O
.'HINTERLAND"

I. Muro en Râmpa

Ant 1c l lnal

B DUPLEX

VERDADEIRO
Duplexee de

Begundå ordem

RAMPAS ANTICLINAIS
E¡{ "OVERLAPPING" PROMOVENDO

O DESENVOLVIMENTO DE U}IA
PILHA ANTIE'ORMAL

M

II. Teto em Ranpa
Antlclinal.

III. Zona Frontel de
Ranpa Antlcllnat

DUPLEX

COM CAIMENÎO

PARA O ''FOREI,,AND"

aur¡ento do
deElOC¡rnentO

Fi8ura 1.5 - ClaeElflcação de estruturåa do tlpo ,,duÞIex,,
( Extraldo de McClay, (1992).
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difundidoe na Literatura como cllvagem ardoeiana, clivagen de

fratura, dentre outrog, eão Eubetituidoe por outros ou então
redeflnidoe. Quanto è follacão mllonftlca eerá aqul adotada
a clássica claeeiflcacão de Hlgglne (1971) para a deecrlção de

rochae de falheE, acreecida pela claeelficação de Slbeon (1977),
que estabelece uma certa corregpondêncfa entre oE tipoe de
rochag cataclåeticag e oE doe donfniog princlpale de deforrnação,
dúctll e rúptil. Trabalhoe cono os de Sj.npeon (1983), Bell
(1981) e BeIl & Hammond (1984) tambén foram utlllzadoe neatae
claeeifieaçõee.

O eetudo dae lineacões tem tambén se moEtrado uoa fcrramenta
importante para a diEcueEão de problenag relaclonadoe a
proceaaos de deforuração em condlcõea de fluxo. E o c6,ao de

Ilneações de eatiramento mineral , geradag por agregadog de gr:ã06

alongadoe . numa dlreção, ou alnda de lineacõee de elonganento
formadae por eelxoe ou fóeeeie, EeJê por proceeaoa de

dobramentoE ou por cl8alhar¡ento, dentre outros. A nelação
geornétrlca deEtaE llneacðee con a Linha de charnelra da dobra
pode eer paralela, obÌlqua ou perpendlcular'.

Lineaçõee de lnterseccão deeenvolven-Be a partlr dê relåcão
entre duas superflclea co¡¡o, por exemplo, entre EuperffcleE
tectônicaE (cllvagene ou rlgtemåÉ de cllvagene) ou com

euperflcleE pri¡nárias (acamanento). Ur¡a llneacão 1û¡portante
desenvolvlda en rochåa com um acamamento groaao e reeietentl é a

eEtrutura do tlpo "låple" ( "pencil cLeavage") (ver McClay, 1987,
p.77). São també¡n obaervadaE ltneações devldae a intersecçõee de

superficlea do tipo "S" e "C" (Berthé et al . 1979, Lister &

Snoke, 1984) encontradaE em rochae r¡llonlticae. DaE eatruturas
Iinearee originadae em reglr¡e rúptll, lncluern-ge ae estrlas de

fa1ha. Outroe tipoe de lineaçõea referidaE co¡no "boudlns",
"nullione" e "rode" (v. McCIay, 1987, p. 78), tên u¡na gêneee

compLexa, e não eerão abordadae neete trabalho, embora tenham

eido extrerra.Erente úte1s no deeenvolvlmento dos trabaLhoe de

camPo .



1.4.3- MICROTECTONICA

A anáI1ee doe proceeÉroa netamórficoe e daE estruturae ern
eecaLa nlcroecóplca é fundamental para o entendfunento clner¡átlco
e dinân1co da evolucão da defornação nu¡n cinturão dobrado.
Ê.rfaee especlal Eerá dada à deecrlcão de estruturas como
follaçõee e Iineacõee aEeociadae a rochaE urilonitlcae. Feiçõee
de graõe e suaE lnten-re1açòea, Juntamente com a relacã.o entre
a6 follações e creecùnento de porfiroblaetoE, também eerão
abordadoe neete trabalho.

A deforr¡acão pláetica é lnduzlda geralnente nL¡f¡ reglme de
alta ternperatura e baixa taxa de defor¡nação, atravéE de defeltos
exietentee na eatrutura crlstatlna, que regigtran as condiçõee
eob as quals eetes crletalE eetlvera.m eubnetidoe, eendo que oe
diferentes tipos de deformação eão lmportantes indicadoree dag
condiçõee de P e T; oe quale eão baslcanente de trêe tlpoe: (1)
vacrlolos ( "vacancies", defeitoe de ponto, ausência de um át,omo
ne rede crigtallna) , (2) deELocamentoe ( "dielocatione,.,
deellzamentoe, defeitoE planaree) e (O) li¡nite entre os grãoe.
Sob regime de deformação dúcttl a conftguracão lnterna e externa
doE grãos pode nudar, devido a mecanienog corno recrietalizaçäo
dlnår¡1ca e recuperacão de grãoe, entre outroE.

Dole tipoe de euperflclee eão conr¡mente desenvolvldas en
rochae mllonlticag: ( 1) euperffcles "S" , relaclonadaE è
acurulação flnlta de deformacão, e (2) superffcles "C',, ae quaLs
eão relacionadag a deecont lnuidadeE devidae a deelocaû¡entos ou
a zonas de deforu¡ação cleaLhante relatlv6.nenbe altaE. para
Berthè et aI . ( 1g7g ) , tais superffcles deeenvolvem-se
simultaneamente, ao contrárlo do que foi proposto por Lieter &
Snoke (1984), onde a euperflcle "C" gerla na nalorla dos casoe
tardla. No entênto, ae feiçõee nals lmportantes Eão aquelas
lndlcatlvae de rotação, aB qualg marca¡n un proceÉ,so de
defornação não coaxial (I{hite et ê1 ., 19BO; ÞIhlte, 1982; Sirrpson
& Schntd, 1983¡ Sinpson, 1986)

l

I

I
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II- HISTORICO DOS TRABALHOS ANTERIORES NA REGIAO DO CERRO

DOS PORONGOS E GEOLOGIA REGIONAL.

2.L_ HISTORICO DOS TRABALHOS ANTERIORES

Um doe Prlmelroe trabaLhos na regläo coube a Carvalho

(lgg2), onde ê descrlto um coniunto de rochae metamórflcas de

balxo grau que ocorre numa falxa alongada de direCão NE,

constitulda de quartzftoe, xlstoe mlcáceoe e calcáreoe. Esta

unidade foi por ele denominada de Sérle dog Porongos, cüJo nome

foi emprestado do cerro honônimo, sltuado nast inediacöes då Vlla
de Torrinhas. Ainda neste trabalho, foi definlda uma eEtrutura
em anticllnal, entre o Arrolo Grande e o Arroio de Torrlnhas,
aeslm como outra eérle de rochas dlferencladae dae anterloree,
que constitulrlam o algonqulano' referida como xletoe
magnegianos e mármores dae cabecelrae do rlo Vacacal (car¡adae de

palmae) e oa fllitos cortados por veioe de quartzo da eetação

Ibaré ( filltoe de lbaré ) . Já naquela época foram observadoe

sulcoe de deslizamento, rochas mílonltlcae e um comPlexo

padrão de deformacão eetrutural na¡ rochas da Série dos

porongos. No quadro 1 eetão slntetlzadas ae PrÍnclpais divisões
da unldade Porongoe, lnclulndo ae contrlbulçõee da década de 30

até o final da década 80.
A prlmeira relnterpretação a egte trabalho pioneiro de

Carvalho (1932) ee deve a Goñl et al. (1962) que o redefinlram
como Grupo Porongoe, aubdividlndo-o em duae formações: Vacacal e

Cerro dO Or¡ro, â¡¡ qUals, PAra og Aqtores, aãO compostas de:

a) Formação Vacacaf filitoe, quartzltos, márr¡ores

calcltlcoe e dolornftlcoe, anflbollto-xj-etos, clorita-xlstos com

feldspatização ocaeional, granada, escaPollta, grafita, etc. Oe

autores deetacam, nesta formação, a contribuiçäo de rochas

granlticas de natureza variada (eepeclalmente potáaslca) - Além

disso, enfatlzam a deformação tmposta, referlndo-se ao

dobramento frequente com uma sucessäo de anticlinais e

sincl-lnale e deslocamento de blocos. Estas litologias aflorariam
à oeste da cÍdade de Caçapava do Sul (RS);

b) Formação Cerro do Ouro -composta essenclalmente por

duas unidades: uma ectinltlca, magneelana elllcatada'
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concordante, e outra carbonåtica. A prlmelra delae eendo

compoeta por clorita-xlstos, quartzo, tremollta e actinolit,os. A

eegunda ¡>or mårmores a ankerlta, entre outroe litotipoe. Sâ,o

deecrltoe como exemplo deeta formação aflora¡oentoe na localldade
do Cerro do Ouro, ên São Gabrlel (RS).

As relaçðee eetratlgráficae entre as duae formaeões eram na

época deeconhecldas, sendo então separadae pela preeenca (Fm.

Vacacal) ou ausêncla (Fm. Cerro do Ouro) de fel-depatização,
muecovltlzação e turmalinlzaCão. Taie formaçõee era¡n

interpretadas como rochae metamórflcae de balxo grau, de

compoeição báElca, associadae à rochae de derlvação detrftlca
contemporâ,neae.

Jost & Vlllwock (1966) propõem como dlvisã'o Para o GruPo

Porongoe ae Formaçõee Cerro Mantlquelrae e Vaeacaf, cuJa ldade

fol atrlbulda ao Pré-Canbriano tardio. O embaeamento destae
formações serla conetltufdo Por rochae do GruPo Canbaf' com

idade Pré-Car¡brlana precoce.
Na propoeta de Ribelro et al. (1966) e Tessari e Picada

(1966) o Grupo Porongoe foi dlvldldo en trêe formaeões: Cambaf,

Vacacal e Cerro Mantlquelrae, âE quals estarlam eobrePostae à
Fr¡. Encantadae, representante de r¡n embaeamento antlgo eobre o
qual ae lnetalou um geossincllnal. Para Teesarl & Giffonl (1970)

o Grupo Poron8oe acha-ee cortado Por três tipoe de granltos: oB

granltos Cordllhelra, PreEtee e o comPlexo granltlco
Encruzilhada. Alnda neEte ano Ribelro deecreve no Grupo Porongoe

a " . . . rcpetlda ocorrêncla de cunhae, lentee ou maaÊta¡l

eetratóldcg de rochae granltlcae, com aepecto catacláetlco ou

gnålaelco, entremeadae ou tectonicamente introduzldae entre
xletoE ou fllltoa..." LnterPretados como "...rochae de un antigo
complexo de embaeamento, o quaL era aqui de compoefção

predomlnantemente granltlca. "

KniJnlk ( 1974 ) e I^Iil11g (1974) preserva¡n o eentldo de

Rlbeiro et al. (1966) e Teesarl & Plcada (1966) para o

embaeamento, com a Fn. Encantadas, mag subdlvidem o Grupo

Porongoe er¡ dols sub-grupoe: Cambal e Vacacaf, eete últino eendo

conetLtuldo, na base, pO¡ eequênclae metaeeedimentaree e' no

topo, p€la Fu¡. Cerro Mantlqueirae. Szubert et al. L977 (ln Jost,
1981) propõem a deeignacão de Sub-Grupo Porongoa Para comPlexos
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de rochae oflolftlcas e n1Êinatlto8.
No trabalho de Joet (1981) é proposta a redeflnlcão do Grupo

Porongoe por Sulte Metamórflca Porongoe. Sugere também que o
uao do "Grupo Cambai" eeJa reatrlto a rochas do embasamento da
parte ocidental, onde eIe foi oriEinalmente definido por GoñI et
aI. (1962), ben como reetringe as rochae da Fn. Vacacal ou Sub-
Grupo Mantiqueira, conaideradas eomo de baixo grau metamórflco
ao bloco São Gabriel. Para o autor, ê Sufte Metamórfica
Porongoe deelgnaria roehae exclueivanente de balxo grau
metamórfico expoatês entre a calha moláeeica Camaquå c o maciço
de Pelotas, cono proposto origlna¡nente por Carvalho (1932) e
retonado por F'ragoeo Ceear ( 1980 ) . A Sulte Porongos fol
eubdivtdida em duaE unldadee maioreg: (1) Grupo Cerro dos
Madeirae, coml>osto por trêe forrnaeõee: Arrolo dos Nevee, Arrolo
Olaria e lrapuazlnho; e (2) Complexo Cerro da Arvore, composto
por nuecovLta-xletoe, xigtog grafitoeoe, netapelltos,
quartzitog, margae, rnetavulcânicas félelcae, neta-andeeitoe,
c loritóide-xietoE e fornaçäo ferrlfera.

Rernue el ¡,I (1987) apreeentarn perflg egquemátlcog para a

reglão de Aberto do Cerro e lorrInhaB que são dlferentee
daqueleE propoetoe em Machado et a] . (1987) (ver fige. 2.1a e

2.1b) Na lnterpretacão de RenuE et al . (op. cit.) as faees de

dobramentos EuÞerpoatog ðerlam en núnero de clnco, corn dobrag
recumbentes, em bainha e ern "eche1on", ålém de foLiações
mllonftlcås do tlpo "S" e "C". Machado et aI. (1987), pêra a

região de Santana da Boa Vlsta, deflnem quatro fasee de

dobramentoe, aendo duaE faeee precocee e duae fases tardlae.
Alér¡ dieso, definen a geonetrlê deEtaE fases e atribuen idade
braeillana para o degenvolvimento das neÊ,maa. Neete trabalho
definern a unldade doe Granltoe Mllonfticoe de Santana da Boa

Vieta.
No esboco da eetruturacão em nappes do Clnturão Dom

Fellciano (fISe. 2.2 e 2.3), segundo a propodição de Fragoso
Cesar et al (1990) é ¡ooetrada a relação entre ae unidadee do

Complexo Porongoe, complexamente l¡nbricadas devldo à um sietema
de falhas, na região de Torrlnhas, e em estrutura do tlpo "fo1d
napl¡es", na região de Santana da Boa Vista,
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várloe autores têm atribuido um caráter rnetassedrmentar
para oB litotipos em gueetão, principal-mente relativoe à
sequêncfa de meta-arcóeeos (Tesea¡i & plcada, lg66; Tessarl &
Giffonl, 1970; Ribelro & Fantlnel, 1978; Joet, 1981; Remue et
al., 1987)-

Sor¡ente a partlr do trabalho de Machado et al . (1gg7), qus
reconeiderarêrn a natureza do protorlto destae rochaE, é eugerido
que os "meta-êrcógeos" aerlam na real-idade conetltufdoE ¡>or
granltoe rnilonrtrzados, denomlnando-oE de Granltoe. Milonlticoe
de santana da Boa vlEta. Devldo àe dlflculdadee na deflntcão dae
relaçõeg de baee e topo entre aa unldades, aE quale acham_se
nascaradas pela intenea deforrnação Buperpoata, e Euê real
compoeição, esteE autonee citadoE Eugeren modlflcaeõee quanto à
denominação da unldade Porongos, propondo u¡na deelgnação
informal de "SupracruetalE Porongoa".
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2,2 GEOLOGIA REGIONAL

A região eatudsda está situada n& porcão sudeste da

Plataforma Sul-Americana (Al-ureida et af., 1976), no denomlnado

Egcudo Uru8ualo-Sulriograndenee, incluida Por Hasui et a1-

(1975) na Faixa de Dobramentos Ribelra, Posteriormente dividida
em duas unidades geotectônicas báslcas (Fragoso Ceear, 1980): a
unidade cratônica a oeste, estabillzada no Proterozólco
Inferior, denominada de cráton Rlo de La Plata Por A1r¡eida et
al. (1973), atualmente restringlda Por Fragoeo Cesar (1991) às

exposições do Uruguai e Santa Catarina (Blocos Florlda e Lufs

Alves, reePectivamente ) e formada Por terrenos "granito-
greenstone", granulitog, coberturas braeil-1anas' finitadae Por

falhas transversaís; e o Clnturão Don Fellclano, a leste' como

u¡na faixa braeíliana composta Por eequências Êupracrustala,
rochas do embasa¡nento Íntensamente deformadaE e EÍranltos
divergos, deformadoe a ieótroÞoe (fle,- 2.4)-

O Clnturão Dom Fellciano' uma reinterpretacão do "Cráton Do¡n

Feticiano" de feeler et al. ( 1965 ) ' foi inlcialmente
identificado no UruEual (BoeEi et af-, 1967; Ferrando &

Fernandez, 1971) e definido cor¡o uma falxa de dobramentoe do

Pré-Ca¡nbriano SuPer lor,/Eo-Paleozó ico , inclulda por Almeida et
aI . (1973) e Haeui et a1 . (1975) no Clnturão Rlbeira'

A organização lnterna do Cinturão Do¡n Feliciano (fie' 2'4)
fol caracterizada Pela ocorrência de três zonas tectono-
estratigrâflcaE , seParadas Por grandeo lineamentos: (i) Zona

Ocidental, (ii) Zona Central e (lli) Zona orlental (Fragoso

César et aI . , 1985 ) , Poeteriornente ( Fragoeo Cesar ' 1991)

compartimentada em:

( 1)Batóllto Pe lotae;

(2) Batólito Encruzilhada do SuI;
(3) Faixa Tiiucae e

(4) Faixa Rocha (restrita ao Urueuai)
de Hasui et aI. ( 1975 ) ,

redefinido co¡no BatóIito Pelotae (Fragoso Cesar et aI" 1986 e

1990 ) é a male expressiva entidade do Escudo Uruguaic -
Sulriograndense e cornpreende urn comPlexo Plutônico, rnultí-



intrusivo e polifáeico relacionado à
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evolução do Ciclo
Brasiliano em suas fases terminais, cambrianas ( fiS. 2.5) -

Internamente, apresenta-se dividldo em várias unidades (F'ragoso

César et a1 ,, 1986) cotn aE Eegulntes idades eegundo Flgueiredo
et aI. (1990)r Gnaieee Piratinl (850 Ma), ComPlexo Granftico-
Gnáisslco Plnheiro Machado (780 Ma); Leucogranltos Cordllheira
(?); Suíte Granftlca Dom Fellcfano (570-540 Ma); Diques

Rioliticoe Asperezae (?); Tufos & Ignirnbritos Ana Dias e Gabros

Passo da Fablana (672+-10 a 544+-5 Ma).

FIGURA 2.4 - O Cráton Rlo de la Pl,ata
Feliciano no SuI do Brasil e

de Fragoeo Céear et al.

e o Cínturão Don

Uru8:uai. ( Extraldo
1985 )
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Flgura 2.5- PrlnclPalE unldades granlticae do RS' l-Cobertura

Fanerozólca; 2- OutraE unldadeE do Eecudo; 3- Gra-

nltôidee lntrualvoB negta; 4- Batótito Encruzllha-

da do SuI; 5- Batóllto PefotaB; 6- Prlnclpal zona

de ciealhåmento vertlcal; 7- Falhae dlveraaa;

8- Liurite ocidental aProxlmado do CDF;

9- Frontetra BraEil-Uruguai '
Extrafdo de Figueiredo et al' (1990)'
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Og Gnaisees Þlratln1 ocorrem como ,,roof pendantB,, de nappesgranltlcae, e eeriam o re6to do embasanento do BatóLito petota.,
eendo considerado corno uma eequênc l-a cálcio_alcaLina,
interpretadoÊ como formedoe em amblente Þré_colisional,
reLacionqdo à eubducção da placa oceânica sob a ÞLaca
continental ativa (Figueiredo et al ., 1gg1). No Cor¡pLexo
Granf t ico-Gnáissico pinheiro Machado predonlnam rochas
granitó1dee, varlando de quartzo-diorltoe a monzogranttos
(Fra8oeo Ceear et al., 1986; Frantz & RemuE, 1gg6) gue serla¡r
apenas reÞresentantes de maior maturidade do que a da sequência
anterior, de meema anbiêncla tetônica (Fieueiredo et af. o¡>.
cit.). Para Fragoeo Ceear, 1gg1 oe Leucogranltoe Cordilheira
cornpreendem em eeeêncla sienogranitos e monzogranrtos e serlaf¡
granltos tipo-S, ein-colielonaie.

A Sulte G¡anlttca Dom Fel.lc.t ano rerine um conjunto mul,ti_
intrusivo de plútons granftlcoE, em maie de 70% da batóllto,
segundo a direção NE-sw, condiclonados por zonaE de clealhamento
sub-verticais. Compõem-ee de ternoe variados, destêcendo_se
notadamente oB granitos rôEeos (Fra8oeo CeEar, 1gg1) , de
natureza tardi-orogênlca e pertencente a eérle sub-arcerina
¡nonzonltlca (Frantz & Renus, 19g6). Os Dlquee Rlolfticos
Aeperezas de Plcada (1965), encontran-ae pratlcamente por toda
a exteneão do Batólito peLotaa, e eetão eBtruturadoa em enxameg
de diques allnhadoe eegundo a dlrecão Nht- SE e NE_SW. Nas reglõee
de Qultérla e ErvaL, ainda no BatóIlto pe1otaE, ocorrem rochaE
piroclåetlcae denoninadoe Tufoe & rgnlmbritoe Ana Diae (Fraeoso
Cesar, 1991). São tanbém encontradoe expoõicões de rochee
básicag, exemplo do que ocorre nas ir¡edlacões de pinhel,ro
Machado e na cidade de Dom Fellciano.

O Batól1to Encruzllhada do SuI , inÍcialr¡ente pertencente ao
Sisterna dè Dobramentoe Tijucae de Haeui et al. ( 1975) e,posteriormente, ao BåtóIlto pelotae (Fragoso Cesar et aI . (19Q6)
tem atuar¡nente sua indlviduar. idade posturada (Fragoeo cesa¡ et
al., 1990), sendo formado por granito' sir¡_c inemát leoe àe zonae
de clealhamento tranacorrentea, intrudidoe por divereoe "'tocks.'
tardi -c iner¡át icoe , predominantemente leucogranf t icoe.

A Falxa TiJucae, equlvalente do Sletema de Dobrar¡entos
TiJucao de Hasui et aI. (1925), redirnenslonada por Fragoso Cesar
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(1991), engLoba a åreÉi enfocada negte trabalho. Eeta falxa
compreende r¡ma eérie de rochae, lnclulndo: (1) nappes de várlae
Èaleogeograflåg (Miogeocllnio Lavalleia, Granitoe Mllonfticoe de

Santana da Boa Vlsta e sequências meta-vulcânicas de bacia de

retro-arco) com vergência para Nhl; (2) escamaE .do embasamento

prê-braeillano (GnaisgeE EncantadaE); (3) depóeltoe de "flvsch"
eln-napiemo i (4) depósltoe de "flyech e molaeee" póg-naplsmo e

(5) intrueõee granfticae ein, tardl e póe-cInemátlcag ern relecão
ao avanço dae nappee.

Joet (1981) correlaciona o Grupo Cerro doe Madeirae' Sulte
Metamórflca Porongoe, da Falxa TlJucae, ao GruPo BnuEque, em

Santa Catarlna. A fueão Þarc1a] é obeervada sonente na unidade
de Santa Catarina, onde o cinturão eataria expondo euas eecçõee
maie profundae. A regläo doe clnturões dobradoe do sudoeete
africano seria em parte corre lac lonável, à Faixa Tiiucas. Baeel
( 1985) também coneidera para o Srupo Brueque em Santa Catarlna
uma tectônica envolvendo quatro faEes de dobramentoe com estllo
muito eemelhante ao que foi descrlto Para a unidade Porongos.
aléu¡ dleeo, coneldera o citado gruPo cono parte de uma subducção

do tlpo A.
Ae unldadeE do Clnturão Dorr Feliclano, eegundo Machado et eul

(1987), mostram vergêncla en direcão ao cráton Rlo de La P1ata,
eltuado à NW, co¡n uma deformação tangenclal , atravée de zonae

de ciEalha¡rento eub-bor izontaLs , tranevereal ao alongamento do

c lnturão .

A instalacão de dl.versae zonas de clsaLhamento
traneprcse ionalE, de altoe eatruturale' como o Batóllto Peloùae,
dentre outrae eetruturae relaclonadas ao choque do contlnente
Kalaharl com o Oceano Adar¡astor (Hartnady et a1., 1985),
poeeibilltou a formação de baclas eedimentares, dentre as quais
a Bacia do Camaquã (Carvalho, 1932; Robertson, 1966), a Bacia do

VaIe do Piqulrl (Olivetra & EernandeE, 1991) e a Bacia do Vale
do Arroio Bolci (Sayee, 1991; Sayeg et aI. ' 1992a,b) ¡ 9ue
formariam, reunídae, segundo Fragoso Cesar ( 1991; 1992) , as

baciae orogênicae relaclonadas ao final da evolueão do ClcIo
Braeillano, Antefoeea Camaquã de Fragoeo Cesar et al ' (1985)

Eeta antefoesa aerl,a uma redeflnlção da Antefossa do Sudeste
(Fragoeo Cesar et al., 1982 a,b; 1984).
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2.2. L- MODELOS TECTONTCOS

No modelo de Jost (1981), a evolução desse Cinturão (neate
trabalho denomlnado de Faixa Tijucas) dar-se-ia como

esquemat icarnente representado na fiEura (2.6). Estas rochas
representariam Bupracruetale r¡etamôrficas originadas nuna margem

continental, passiva do tipo Atlântica, de ldade brasiLiana (450-
650 M.a.), representada pelo grupo Cerro doe Madeirae, este
sendo lateralmente recoberto por uma nappe vulcano-eedimentar ,

derivada de um arco magmático situado poseivelmente â legte.
Na anâlise felta por Machado et Â]. (1987) oe dobramentos

(E1), então descritoe como fases precoces (D1 e D2), eeriam
cillndricoe com eixoe NE-SW. As faeeE tardiae (D3 e D4) foram
reunídas pelos nesrnos autores (Fragoeo Cesar et aI. (1989) como

eÊtruturas (E2). Na prfuneira faee teria ae deeenvolvido uma

xietosidade de fluxo que paeearia à urna follação mlfonftica. Ae

dobrae desta fase apresentam r¡¡n padrão cilfndrico, sendo do tipo
ieoclinais e recumbentee Na aegunda fase, orlentada entre NE-

Sþ¡ à NNE-SSW, aparecem ainda dobras lsoc1ínais, cerradas,
anisópacas com charnelrag eepeesadae, corn os elxos medidos e

construidos apresentando uma boa correlação geor¡étrlca. A eeta
faee estaria relacionada a estrutura do tipo "foId nappe" da
Serra das Encantadae. Já no conJunto das estruturas tardiae a

terceira faee poeeui orlentaeão NE-SW, enquanto a quarta fase é

NW-SE, compondo padrõee de lnterferêncla do tlpo "dornog e
bac iae " .

Para Fragoeo Ceear (1991) a Orogenia Porongos foi, na Faixa
Tijucas no RS, regponsåvel pela reestruturacão do Cinturão Do¡n

Feliciano como u¡n clnturão coliõlonal tipo alpino, um evento
parcíalmente contemporâneo à Orogenla Rlo Vacacal do Clnturão
Ribeira, que marca o inlcio da aglutinação dos contlnentes que

viriarn a for¡nar o megacontinente Gondwana.

A evolução da zona ocidental do Cinturão Dom Feliciano, para
este mesmo autor, se daria nos seguintes estágios: Abertura de

u¡n oceano à leete do cráton, com sedlmentacão deede 1,0 G.a.
( 1) ; forroação do miogeoclinal Lavalleja ( 2 ) ; ínÊtaLåção de um

arco do tipo andinotipo (3); diferenciação paleogeográffca
nesta r¡argem (4); consuno de placa oceânica, lncluso um arco
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magrnátlco e co1i8ão (5); nappÍstr¡o (6); eBpesea.tlento crustal e
con'equente sranitização (aranitóides nironftlcoe porongo.) (7);
inetalação de grandes zonas de transpreeeã,o (g) e deformações
finals imprimindo o padrão domo e bacia (9) (fte 2.7).

Na propoeição de Fernandee et al . (1g92), o Clnturão Dorn
Feliciano seria formado em dole estágios prlncipais: (i) col1eão
obliqua entre blocoe cruetais (Cráton do kalahari e u¡n arco
megnático) e (1i) atuaÇão de um regine trans¡>regglvo slntstraL,
que se dlstinguiria do r¡odeLo anterior, de FragoEo Ceear (1gg1),
tanto no aspecto da compoefção coû¡o da defor¡nação e clnemÁtica.
Neete trabalho o autor enfatiza a predonlnâncla de eetnutura'
paralelae (tardiae) ao alongamento do clnturão .



Fi8ura 2,6- Representação esquernátJ.ca da evolucão do Cinturão
Xistoso Central do Rio Grande do Su1, do estáglo orogênlco até
eetág1o tardlo. (Extraldo de Joet, 1981).
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III-ASPECTOS GEOLOGICOS DA AREA

3.1 - CONSIDERA9OES GEOGRAFICAS E GEOMORFOLOGICAS

A regíão eetudada insene-Be na unidade geornorfológica
Planalto Rebaixado Margtnal (proJeto Radam, 1986), onde
encontra-se um relevo bastante dlsgecado em rochag pré_
Cambrianae, ". , .confiEurando colinas, lnterflúrvioe tabular:es e
eecundariamente criatag,'. A drenagem, em geraL, encontra-Be
encaíxada em zonag de fratura, contatoe 11to1ógicoe ou zonae de
cisarhamento, que condicionan em grande Þarte å.., fornae de
rerevo da região. A topografla na á,rea é caracterlzada por dole
cornpart imentoe geou¡orfo lógieos dlstlntos: o do domfnio dos
nétamorfltoe Porongoo e o dos aedirnentoE do vale do Arroio
Boici. O prineiro com altltudes méd1as en torno de BSOn e o
segundo ao redor de 2SO metros.

Na região dos rnetamorfltoe porongoe deetaca-se um rer.evo
eetruturado com elevações alongadae de dlreeão NE_SW,
escalonado, tendo altltudes pouco maie elevadas na parte norte
do que na parte aul , porém eendo nlvelado pela mes¡na auÞerffcle
de erosão .

Ae erevaçõee da regiã.o eão em geral de perfis aeeinétricoe,
com as encoatae do lado norte sendo domrnantemente r¡aie abrupta'
do que a€r do Lado eul, reeuJ.Èando deste r¡odo formas de relevo do
tipo "hog backE" (fle. B.1)

Ae porçõeÊ nals elevadae Eão euEtentadas por unÍdadeg
quartzltlcaE, enquanto ae Þorcõee û¡aie rebaixadas predonlnam
unidadee de xiEtos, gnaleees, cálc 1o_e1 I icát lcae e de gnanltos
ni Ionlticoe .

A regië,o do vale do Arroio Bolcl é caracterizåda Þor um
reLevo euavizado, que acha-se rebaixado en reLacão ao
comPartimento anterior, aendo ainda pouco entalhado e dieeecado
pela erosã.o. Provavelmente, trata-Be de r¡ma região exumada após
a renoção de uma cobertura rnâis novê, de idade, em Þartepaleozóica e, em parte, terclárla.

A complexldade geomorfolóeica da região, a deepelto da
complexa estruturação geológlca é, segundo o reLatórlo do
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Projeto Radar¡ ( 1986), devldo ao ". . .caråter pollcicllco do

relevo do sul do Brasil tendo como consequêncla a dlflculdade de

identiflcação, correlacão e deternlnacão da gêneee...agravada
pelo carâter pollgenético das grandee euperffcies de

aplainanento, êttl razão da superposleão de sitemas

morfoclimâtlcos". Alén disso, salientam que "apesar das

dlficuldades , a convergència gletemática entre a degradacão

lateral e eroeã,o llnear relaclonadoE a anblentes

respectivamente, de baixa e alta energia, durante o Cenozólco

(Condi, Þ"seos & Coeta, 1981) pernitem a tdentlflcagão de quatro

superflcieg de aplalnamento, dols nfvels de pedlmentaeão e

vårlos nlvels de terracear¡ento."
A temperatura r¡édla anual eetá entre 160-180 com a médla

máxlma (Janelro-Feverelro) de 22o-24o e a médla mlnlma (Julho)

de 11o-13o (Galvão, 1966). Quanto à pluvlos1dade, observa-se o

predonrlnio de lsoetaa de 1300 a 1500nr¡, gendo que naa reglões
mais elevadaE o total pluviométrlco anual excede 1500ru¡ anuaie.

A vegetagão é do ttpo Savana, caracterizada por aPresentar doie

estratoe dletlntoe: u¡n herbåceo e outro arbóreo. A atlvidade
econômica princlpal da reglão ê a ovinocultura. O golo é pouco

desenvolvldo, raBo, e poeeui o horizonte "4" dlretanente
poeici,onado eobre a rocha ou eobre um Pequeno horizonte "C"

(Projeto Radar¡, 1986).

Flgura 3. 1-
aselmétricas
quadrante SE

Formas de relevo do tipo "hog backe"

de quartzltos mergulhando em r¡édla
(Foto tlrada do ponto 58, em direção à

r cot¡t cristas
45o para o

str).
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3.2 - UNIDADES DE MAPEAMENTO

A partir do mapeamento geolôgico efetuado na região, foi
poesivel separar 2 unidades litoestruturais principais ,
denominadas genericamente de unidade inferior GRANITO-GNAISSICA
e unidade superior METASSEDIMENTAR. Estas denominaçõee se devem
ao conteúdo ri-toIógico próprio de cada uma das unidades e as
implicações tectônicas e metamórficas que cada uma delas
encerra. O contato entre estas unidades é tectônlco, sendo felto
em geral através de zonas de cisalha¡nento, corn aB suas
subunidades mostrando-se lenticularizadae e complexamente
imbricadas. Esta separacão foi realizada com base no
levantamento de seções geológlcae, na cartografla de marcadores
estratigrá,f1coe (nos nfveis de quartzÍtos) e na análise
mieroestrutural. Paral"elamente, para esta divisão utilizou-se
de critérios como associacões lltológicas, graus de deformaeão e
de metamorfismo.

3.2.T UNIDADE INFERIOR

Esta unidade ê composta essencialmente por rochas
granitóldes com graust variávels de deformacões, inclulndo desde
ultramilonitos, milonitos, gnaisses abê granitos pouco
deformados.

De uma forma genérica, esta unldade inferior engloba um
coniunto de eubunÍdadee que reúne os gnaisses Eneantadas e uma
guite granftlca deformada, poseivelmente mais antiga, €ûr relação
a una sequêncla supracrustal (unidade superior).

Deeta formar cotlt base em crltérios estruturais e
petrográficoe, incluindo trama da rocha, coloração e textura,
foram separadoe os seguintes tipos de rochas:

1- Gnaisses ra.r¡inados ci-nza e xi.stos ferdspáticos,
granulometria média a grossa (A) e fina a média (B);

2- Granitóides de coloração cinza, granulor¡etria grossa
(A) e mêdia a fina (B);

3- Granitóides de cor rósea, granurometria nédia a
grossa (A) e fina a média (B) e,

4- Rochas granitóides, claras, holoLeucocráticas com



turnal lna .

EÊte6 tipos de rochas podern fazer parte de u¡na mesma euite
granitica ou mesno repreÊentar eulteE granltfcae distlntae. A

ausêncla de dados geoqufmicoe, Juntamente com a conplexa
evolução cinemática do cinturão, impede no momento mals
conelderaçõee eobre o aegunto.

Gnaleeee LaninadoE e Xigtos E'eldepé,tlcoE - Oe gnaissee eão
em geral de cor cinza eBcuro, granulometria nédla,/groeea,
la¡¡inados, com bandae centir¡étrlcae a decinétricae, de
composição quartzo-fe l-depát icae, cLaraE, alternadae com bandae
escuras, com predominâncla de minerale r¡áficos, princlÞaI¡nente
biotita. São frequenteg intercalacõee deci¡nétrlcae e nétnlcas de
granltóidee rosadoe concordanteE com a fol,iação mllonftfca.

Oe Gnaiseee laminados, em amogtra de rnão, apreeenta.û¡-se como

uma rocha cLnza, de granulação média, rica em máflcos, cotn a
orientação marcada peLa biotlta. Deatacam-ee crlstaiE de
feldspatoe alcalinoe e cálcicoe (plaglocláelo), cor¡ tamanho em

geral inferior a 0,5 cr¡, podendo localmente chegar a 1,0 cm. A

foliacão é realçada pel-ae bandae milinétrlcas a declmétricae de
quartzo leitoso. Ao mieroscópío nota-ae u¡r¡a tras¡a foliada,
exibindo bandae dobradae leocllna1mente, corn etspeeeanento
pronunclado da charnelra (flgura 3.2). Nota-Ee, por exerrplo, que
o quartzo migra para eetae zonaE de menor tenÊão, enquanto os
feldepatoe e os náf1cos perrnanecern como mlneraie lnteretlclaie.
Oe feldapatos eão mlcroclfnlo pertftico e plagiocláEj.o, eon eete
{rLtÍ¡no noetrando-se lr¡ultaa vezeg eêue,surit izado , fato eete que
dificulta a caracterização de eua cornpoelcão. MeEmo aeeim, é
poeslvel obeervar zoneamento lnterno deetee plagiocláeioÊ, onde
deetacan-se núcleoa maíe cáIcicoe, Eeralmente sausaur it lzadoe. O

quartzo é fitado e apregenta extinção ondulante, corn lamelae
sub-paralelas que diferem de orientação dae bandas male
espegsas, exibindo entre elae r¡na relação anguLar que pode eer
utilizada para avaliação da deformacão. Sabe-Ee, por exe¡nplo,
que guanto menor for este ânEu1o, num meamo protóIito, rnaior
será a deforr¡ação. Alén disso, o ânÊUfo agudo entre estas
diferentes orientaçõee aponta pêra a direcão de traneporte, Dos
minerais r¡âficos predomina a biotita (verde ) ,
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(a)

(b)

=-¡F 7 m¡,

Figura 3.2- (a) Gnaisee lar¡inado (a.r¡ogtra FAC 222) apreaentando
dobramento cerrado¡ corD forte espessamento de charneira ,

constituÍda egsencialr¡ente por grãos recristaj.izados (defornacão
dúctil) de quartzo, vi.gtos em fotomicrografia da rneBma rocha em
(b) ' juntamente com bandas menos deformadas de feldepatoe, que
comportaram-se de maneira dlferenciada (rúptil) no curao da
deformação.



parcialmente transformada em clorita. Epidoto e zoiEita são
menos comuns e juntamente com titanita e apatita coropõen a
mineralogJ-a acessórla (ver tabela I).

Xfetoe feldepátlcos - A designacão de Xistos feldspáticos
deve-se a presença generalizada de feldspatos nestas rochas,
aspecto este que os dlferencia numa prl¡neira anállse de outro
pacote de xistos que ocorre na unidade Superior.

Os x16toa feldspátlcoE, mals abundantes do que os gnalsees
Iaminados, possuern estrutura leveu¡ente bandada, contento
intercalações de lentes anfibolíticas e de leucogranltoa, estes
últirnos con muscovita e turnalina, São rochas de granulaçã.o fina
a média (grupo 18) e pode¡n ser interpretadas coÍro gnaleses
milonitizados, ricos em nlnerals micáceos com pregenca de

segregação de leitoe quartzo- fe ldspát lcos, interpretados como

reLacionadoe ao iniclo da migrnatização.
Granitóldee - Ocorrem na área uma grande diversidade de

tlpoõ graniticos, indo desde quartzo-dlor ltos, paesando por
tonalitos, quartzo-nonzonitos, granodiorftos, quartzo-sienitos
até álcal i - fe ldspato granj-tos, Em alguns locais são encontrados
corposr pouco deforroadoe (figura 3.3), preEervando alnda textura
porfirltlca, oa quals apresentam lmportanteg indicadores
ciner¡átlcoe, EEtaB variedadee de granltoe serão investigados
geoquinlcamente para u¡na melhor definlcão de seus diferentes
tlpos e dae eériee magr¡áticas correspondentes , e,
consequentennete a discuseão do ar¡biente geotectônico gerador
deetae rochae.

Granitó1dee Cinza- Estae rochas ocorrem ern forma de lentes
ou "pode", tendo maior expreesão na porção sul e eentrel da área
mapeada. Poesuem granulação média a groeea (flg. 3.4), com a

bíotita tenuamente orientada, numa foliação de natureza
tectõnica (< lO% de natrlz recristalizada), com espaÇa.E¡ento

rnilirnétrico a centimétrico. Os feldspatos acham-Ee representados
pelo microclinio ÞertÍtico e pelo plagioclásIo (ol-igocIáeio-
andesína), com este úi.timo, sendo em geral sausuritizado, A

biotita apresenta pleocrois¡no de caetanho egcuro a castanho-
avermelhado claro e nostra-se quase inteiramente alterada para
clorita. Como aceesórlos aparecem zofsíta, apatita e zlrcão. A

c ompo s ição
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modal- eetimada é a Be8:ulnte:
Plagioclá,eio 4A%

QuarÈzo gO%

MicrocLinio ZO%

Biotita 5%

Compoeição : Granodiorlto

Flgt¡ra 3.3 - Granlto protonllonlticor con megacrletals alongados
e alinhadoe. Parte eul da å,rea (pt. 4OZ)

ocorre alnda ur¡a outra facrorogia de granitóides nestegrupo, ldentlficado como ZB. Em relaçã,o a anterlor (ZA), possui
granulação mala fina (flna-média), foliaeão mals pronunciada, e
mais alta poreentagem de matriz recrietaLizadar â qual pode
chegar a 50%- Este tipo de granitóide corresponde a una
faciologia mais deformada do que o do tipo ZA (fig. g.5).
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Figura 3.4 Fotomicrografla moetrando textura protomllonftlca
em granodiorito pertencente ao gruPo 2A (pt. FSV 35).
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Figura 3.5 Porfiroclastos de feldspato aLcalino e plagiocláelo
rotacionados (dextral) er¡ biotita-granlto. Observan-ae ainda
bandae do tipo "S" e "C" marcadas principahnente pela biotita. A

matriz fina ê constitulda por quartzo, feldspato alcalino,
plagioclásio e blotita clorltizada (amostra orientada, FT-67)



Granltóldee Roeadoe- O prineiro SruPo de granltóldes roeadoe
(34), poeeui estrutura foliada (fig' 3.6), cor róeea, Sranulação
médía, onde deetacam-ee crigtals maiores de feldsPato rosado,
gue chegam atingir 5mm ao longo de aeu eixo maior. Eetes

feldspatos apresentam com frequência estruturas do tlPo elgna' O

quartzo ocorre em forma de fitae, com contatos suturados e em

crietais óticanente alinhados. Seguern-ee, em nenor ProPorção,
cristais de biotita. Ao ¡nicroecóPio aPreBentam bandas mais

preservadas da deforrnação, constltuidae de P1aglocLásio +

mierocllnlo + quartzo ao lado de bandae rnale deLgadag de quartzo

fitado. Em algune casos ocorrern cristaie maioreE com

porfi¡oclastos rotaclonadoa numa r¡atriz r¡ais fina ( <0.2nr¡ ) de

quartzo + feldspato + biotlta + clorlta, cuJa ProPorção matriz
necrietalizada ,/ Forfj-rocLastog aPonta Jå Para um milonito' Cor¡o

acessórios aparecem apatita, em cristaie euédricos aeeociados

com titanita, zoisita e oPacos. O plagloclásío (Oligocláelo ) ' en

bandas menoree, ocorre frequentemente sauseuritizado' Poeeui

forma anastomosada e acha-se envolvldo por filossilicatos e por

agregados de quartzo + feldgPêto. A conPoeição nodal estimada é

de:
PlaSlocLásio 45%

Quartzo 30%

Mlcrocllnio 15%

Composição: ( Granodlor lto )

Ern a¡noEtrae Etals ricas em feldePato de Potáeaio, ainda
pertencente ao gruPo (34), êB bandae de deforrnação têm

caracterleticae digtlntaa'das do gruPo 2 (fíe- 3.7). Aquf se

obgerva a Eeparação da deforrnacão ern bandae de 1'0 a 1,5r¡m' com

deformação predominante rúptil, en contraate com bandas de 2'5 a

3,0 mm, onde Predomlna reglme dúctí1, mostrando a InPortância
do comportamento reológico diferenciado entre rochas con Pequenê

variação mineralógica. A composlção modal estj.¡nada é:
Microcllnfo 60%

Quartzo 30%

Plagioclåeio 10%

Co¡nPoeição: (Granfto 3a)



No eegundo Erupo de granitóides ¡oeados (grupo AB),
predomlnarn amplamente microclínio em relação ao plaglocláslo.
5ão roclras leucocráticas onde se degtaca a grande quantidade em
quartzo, poesuindo, em menor quantidade, biotlta e muBcovlta de
alteracão, A foliacão é pronunciada, corn esÞacarnento rniIfunétrico
entre as bandae, anastomosadas, compostas essencialmente de
quartzo, e¡n contraste con bandas róseas, ricas e¡n feJ-dspato. A
composição modal estimada é:

Microclfnlo 45%

Quartzo 25%

Plagiocláe1o 25%

Compoeição : ( monzo,/sIeno-granito )

= i ,'tr,¡

Figura 3.6 - Foto¡nicrograf ia de granitóides con textura
¡nilonitica pertencente ao grupo (3A), onde deetacarn-se regiões
com maior concentraçã.o de quartzo recrletalizado e
porfiroclastoB de feldspato alcalino (amostra FAC l55).
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Figura 3.7- Fotomicrografia de granito róseo pertencente ao
grupo 3A (FAC 89) onde ee obeervam porfiroclastos de feldspato
alcalino intensamente fraturados em meio a una matriz quartzo-
feldspâtica orlentada.

Granltóldee Hololeucocrátlcoe- O grupo 4 ê representado por
utr¡ granito hololeucocrático, de cor branca, com predomínio de
feldopato (flg. 3.8), frequentemente greLsenÍflcado, cort
quantidades variávels de turmalina preta, podendo em alguma
amostras atingir 80% (tur¡nalinitos) em volume da rocha. e"
nicroscópio obeerva-se que a deformacão lmposta separou, como em
outros tlpos granltlcoe, bandas (desde milimétrica à
centimétrlca) mais ricae em quartzo de bandas mals pobres neste
mineral. Ocorrem ainda muscovita e opacos.
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Figura 3.8- Afloramento de leucogranito milonltlco com crietale
centimétricos de turr¡al1na orientados (pt. 4O2).

3.2.2 - UNIDADE SUPERIOR

Do ponto de vlsta litológlco, predomlnam Duscovlta-cLorlta-
xletoe, seEuidoe de blotlta-xlEtoa, xlatos con granada, quartzo-
mllonltoE e elllmanlta-xletoe (ver flg. 3.9). São rochas em

geral de cores avermelhadas, Iilás e a¡nareladas, dependendo do

grau de alteração. Frequenternente, estão inietados por
granitóldea e pegmatltos. Possuem intercalações de rochag

cålclo-allicátlcaa, mármoree e, mais raramente, de meta-

ultranafltoe e rochae metarlolltlcaa(?) ' as quais Podem ocorrer
na unidade inferior. São rochas derlvadas principalmente do

meta.r¡orfieno de sequênclas pelfticas (xietos alumlnosos),
siliciclâetlcos (quartzitos), meta-margae (cálcio-silicáticas)'
carbonátÍcas (mármoree), metavulcânicas (anfibolitos e meta

ultranáflcas) e claeto-qufmica (muscovita-clorita-xistos) (fie.
3.10).
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FiEura 3.9 - Fotomicrografia de si I I imanita-biot ita
destacaxn-ee cristais de fibrolita en forma de

centro), numa estrutura análoga à das "mica-fishes"
515).

xieto, onde
peixe" (no

(Pt. FSV

Fleura 3.10-
observa t:una

de c l-o¡ ita +

EF---
I nr''

Fotomicrografia de dobras em metavul-cânica onde se

banda quartzo-fe ldspát ica em meio a una matriz fÍna
eericita ( pt. 132 )
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OE ruecovita-clorlta-xietoE, em amostra de mão, eão

finamente foliadoe, com bandas ricas em quartzo (na forma de
"rode" ) e crenulados. Ao microscópio, aPregentaxn uma xistosidade
bem marcada por lanelas de muscovita + serieita , afetados em

pelo nenos duas fases de Seracões de dobrae: uma mË.ig anti8a'
corn dobras intrafollals, isocllnais' aeeocladas a foliacão
milonitica e outra, ¡nais iovem, com dobrae de Perfis abertoa'
que redobram as estruturag. 0s cristais de quartzo (cerca de 35%

da rocha) de até 0,5 mm, acham-se recrlgtallzsdos, corn extinÇão
ondulante, ocorrendo na forma de bandas. A nuecovita (60%)

ocorre em cristais maiores (até 3,0 mm), eendo fnequentes
estruturas do ttpo "nica fteh", as quale foram geradas

concomitanteõ à faee Fn. Oe demaie nineraie Eão cLorlta'
turmalina e opacos.

Sillinanlta-xLgtos - São rochas cor¡ clivagem contfnua a

nfvel de amoetra de mão. Ao ¡nieroecópio notam-se bandae de

quartzo fitadoe, recristallzados e com extlnção ondulante' que

se alternam com regiões mais deformadae, exiblndo natriz male

fina, con¡poeta de blotlta + nuÊcovita + serlctta + granada +

sltlinanita ( fibrolita) (ft8. 3.9).
Quartzo-nllonitoe- São rochas que condlclonam as PrinciPais

elevaçõee da reglão, inclulndo tiPos Puros, quartzitoe micáceos,

àe vezes feldspáticos, de Sranulacão flna' coû¡ egtrutura
lnvarIaveLmente Iaminada, apresentando ao rnicrosc6plo feições
evldentea de defor¡nação plâBtlca, com grãoe de quartzo diepostos
em forna de fltas, incluindo extlnção ondulante e recuPeração de

grãos. A textura moetra forte achatarnento de grãoe (fig. 3.11).
Entre as unidadee superioree e inferlores encontra-ae uln

quartzollto muito flno, cotn ausência de estrutura interna
aparente, sendo puro, intengamente fraturado, sugerindo ter sido
derivado pela deformação de anti8os veioe de quartzo ou por
processos de eegregação metamórfica.

A composlção modal estimada é:
Quartzo 95%

Sericita 05%

Rocha: ( Quartzo-ultrami Ionito )
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Noe quartzo-mi lonitos não foram obeervadas estruturas
sedlmentares preEervadag, assim como nlvele de mlneraig pesadoe.

Eetes aspectos Bã.o sugeetivos de uma gênese ligada à deformacão

de rochas granitóidee e/ou de veioe de quartzo, enbora, conforme

ressalta Barker ( 1990 , p. 18 ) , a "mineralogla de rochae
granitóides deformadae e/ou rnetamorfizadae é eÉaencialmente a

mesma de sedlmentos quartzo-fe ldspát icoE deformados e/ou
metamorfizados. ". Maie adiante, sugere que à medída que a

temperatura aumenta "..,é vlrtualnente lmPoasfveL' Bonente com

observações ao microecóPlo, distingulr rochast orlginalmente
graniticas daquelae sedimentares quartzo-feldspét1cas. " A

sugeetão do autor é de que seiam obeervadas as relacõeg de campo

para uma definlção mals adequada doe ProtóIltoE.
Neeta unldade, são ainda incluldoe má¡moreg. São corPoe em

forma de lentee e de lentes-canadae, com egPeaaura variável de

dec imétr 1ca,/rnétrica decamétrica e extenaão de ordern guilor¡étrlca
(1,0 - 1,5 Küt). São ¡nármoree dolonltieos brancog e acinzentadog'
com egtrutura bandada e/ott la¡nlnada ' muitae vezes

Ient icularizada, exiblndo formaE eiEEroidais e dobraa sinilares
(fis. 3.12). Eetae formae Eigmoldals, e¡nbora nu¡na prirneira
instância seiam lnterPretadae como de origen tectônica' não

podendo-ee deecartar uma herança de estruturag Prinárias'
geradae eob ação de ondae de ternPeetadee ( "tempestltog" ) ' que

poderia¡n iá ter condlclonado o deeenvo lvirnento da foliaçäo
tectônlca euperpoeta, a exemPlo do que ocorre numa pedreira
próxima à Fazenda da Jafba (Pedrefra do "Dudu"' pt. 360). Os

contatoa deetee nårnoree, tanto na baee quanto no toPo, são

tectônicoe, ocorrendo em atgune locals Inbrícados en granitos'
xistos e gnaieeee mllonitizadoe dlversos. Em Iâr¡lna delgada

obeerva-se eetrutura do tlpo rúpti1-dúct11 com frequente
dimlnuição no t a¡nanho de grãoE.

Tipos subordinadoE - AIén dos tiPos deecritos anteriormente'
ocorrem ainda na região rochas meta-ultramáficaE ' que em

amostras de mão destacam-se bandae ¡nil1¡nétricas com predornfnlo

de piroxênioe, al,ternados com bandae com Predomlnio de

anflbó1ios. Ao microecóPio (fie. 3.13) observa-ee textura
nematobláetlca, orientada, lnequigranul-ar , de granulação fina a

média. Nota-se que o anfibó1io circunda o plroxênlo
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( c I inopiroxênlo ) e ocuPa suae llnhae de Particäo e de clivagem'
E¡n al8umae Porçõee a textura é granoblástlca de tendência
equlgranular, onde se observam 1i¡nites de grãos tr¡ollgonizados'
destacando-se cristais nenores de Piroxênio ( cerca de 1'5 mm)'

em meío a uma rnatriz mais fina (+- O'?rnnr). Deste rnodo, nos

domfnios com piroxênio a textura é granobláetica' enquanto

naqueles com anfibólios ela é nematobláBtica- O Anfibólio é de

côr verde-musgo, em crietals alongadog, com extinção ondulante,
aLgnmas vezes fraturadoe, com tamanho máximo de 2,5 Í¡rn '
ocorrendo como inclueöes no plagloclásio. O plroxênio é

fracamente pleocróíco, indo de incolor a verde c1aro, em

criotais sub- idiomórflcoe, com tamanho de 0'5 a 4,0 r¡m, eendo

menos deformados que o anfibóIlo. O P1agiocláelo é lntersticlal
e eÊtá sericltizedo (com algum carbonato aeeoclado ) ' com Beus

cristais podendo alcançar 1,5 mm' Ocorre¡n como eceesórloe
titanita e opacos. A compoeição nodal eEtinâda é a Beguinte:

Anfibólio 70%

Píroxênlo 30%

Rocha: ( Me ta-uI t ramáf ica )
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Figura 3.11- (a) Vista de um afloramento (FAC 301) de quartzo-
ultramilonito finamente laminado e intensamente fraturado,
visto na direcão NE (b) Fotomicrografla de rocha semelhante
(FT 61), exibindo forte aehatamento dos grãos de quartzo, 9uê se

dispõem em lamelas obliquas, formadas Por Processos de

diesolução por pressão "pressure solution" e Por segregação

metamórfíca. As estruturas do tipo "mica fish" indicam
cisalhamento dextral.
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Figura 3.LZ Meta calcåreo exlblndo dobramento da classe g (ao
centro) e da craese 2 (à esquerda). parte euL da área. Foto
perpendicular ao eixo da dobra (pt. 497).

Figura 3.13
(verde claro)
(amostra FT-

l-=rE=
lmn

Rocha metaultramáfica,
, piroxênios (cinza-claro)
321).

com bandas de anflbó}io
e plaglocláslo (brancas)
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3.2.3 - OUTRAS TITOTOGIAS ASSOCIADAS

Ocorrem tanbê¡n na região diversos tipos de rochas básicas,
em forma de diques discordantes, subverticais, com eapessura de
dezenas de metros, relacionados ao cretáclo. Achar¡-ee
frequentemente alteradas, conferindo ao eolo uma côr vermelho-
a¡nareIa, no qual pode ocorrer blocos eefêrlcos, mals poupados
pelo intemperismo.

São encontrados também greisene turmalfnicos, derlvadoe da
alteração de rochas granltieas. Tals rochas, devldo as suas
restritas áreas de ocorrêncla, não puderam ser repregentadae na
escala do mapeamento executado.

3.3 ANAIISE DO MAGMATISMO

3.3.1- INTRODUçÃO

A caracterização geoqufmlca doe granitos juntamente a

definição do posslvel ambiente geotectônlco gerador de aeus
magmaa, ficarn prejudicadoe, €Ír função dae severas condlções de

deformagão e metamorflemo impoetae nae rochae da região do Cerro
doe Porongoe. Cabe, aqui, porém fazer algunae coneiderações,
poie oE avançog recentes sobre o aeeunto quanto à definÍção male
preciea de arcos rragmáticoe são, em grande parte, baseados no

eetudo de rochae granltlcas.

3 . 3.2 - ANFIBOTITOS E METAUtIRA},ÍAFICAS

Estas rochas säo encontradae como lntercalacões
principalmente noe xietos, na forma de lentes ou de lentee-
camadas, de egpesaura decimétri.ca a métrica e extensão métrica.
São de granulaÇão média,/fina, foliadae, de cor eacura e

esverdeada, boudinadas ou nãc¡, em contatos bruscos com as
encaixantes.

Ao microscópio os anfibolltos revelam corro minerais
essencials anfibôIios, os quals são orlundos da alteração de
piroxênios. Ocorrem quantidades menores de plagloclåelo. Os



acessórios comuns 6ã0 zlrcãÕ. apatíta e titanita, occ¡rrendo
ainda clinozoisita como produto de alteração do plagioclásio.
São rochas ortoderivadas, dada a presença de minerais prirnários,
de origem magmática, como piroxênios reliquiares no interfor de
cristais de anfibóI ios.

Ocorrênciae de rochas similares no Urugual, no niogeocllneo
Lavalleja, foram relacionadas à atividade magmática
eontemporånea à sedimentação, consideradae, juntamente com

peguenas ocorrências de metabasltos e serpentinitos, por Jost
(1981), como possivels diquee e sol,eiras relaclonados à fase de

rifteamento durante expansão do proto-oceâno Ada¡naetor (Hartnady
et aI . 1985).

3.3.3 - GRANITOTDES FOL]ADOS

A ocorrência conJunta de rochaÊ de cornposlção
granodioritica, monzogranftica e tonalftica com a nesma trana
estrutural na área mapeada, juntamente com um contexto regional
favorável, sugere tratar-ae de ì.¡ma série de diferenclacão
magmátiea afim, embora a dflnição do tipo de série magrrática
esteJa ainda na dependência de egtudos I i togeoqu imicos. Estas
rochae, aparenteurente relaclonadas ao desenvolvimento de um arco
ma8mático, poderlam corregponder a corpog alóctones de unidades
granito-gnássicas do Cornplexo Pinheiro Machado do BatóIito
Pelotas ( Fragoso Ceear, 1991)

Ae diferentes ocorrências observadas podem ser agrupadas em

duas fâcles principale, u¡na cinza e outra rosada. Na prlmeira
predoml-na plagiocláeio (até 5O%) ern relação ao feldspato
a.lcai.ino, enquanto na Eegunda ele representa entre 20 a 30% em

volune da rocha
Nota-se que enquanto na fácie cinza predo¡oina deformacão do

tipo dúctiI, na fácie rosada predomina deformacão rúptil. Este
fato pode ser atribuido às diferenças do conportaxnento reológIco
entre ag duas faciologlas durante a deformação ou durante a

colocação em nfveie crustais di6tintos, Outra hipótese que pode

ser postulada é de que uma provável diferenca temporaL de

colocação entre as duas facÍo1ogias.
Doe tipos rosados, oa á1ca 1i- fe ldspato-granitos eão os



granitoe mêia abundanteg da reglão. São fornadog Por granitos
róseos, de comPoeíção á1cal l-fe l-dspato granftlcae a

sienogranltos. EstaÊ rochas säo interPretadas cono mobilizados
crustaie de tendência alaequftlca ( granitos com albita e

ortoclásio, ho loÌeucocrát lcos ) , os quais Poderiam estar
relacionadoe à fueão dos Snaisses, Por ocasião da teetônica de

cavalgamentoe que afetou as rochas da regfão. São encontradas

também rochas sienitlcas, Porém de ocorrêncla restrfta.

3.3.4- LEUCOGRANITOS

São rochas conetituldas Predomlnêntemente Por quartzo,

feldspato alcalino, nuacovita, biotita, aParecendo alnda
turmalina e granada como minerêlg aceesórioe. Estas rochag 8ão

interpretâdag como poeelveis granltoe Perianatétlcoe' aeeoeladoe

ao metamorfismo regional de metaseedimentos, co¡n geração de

llquidoe enatéticos, levando à formação de granitos tipo "S" de

Chapell & glhite (L97Ð. Podern correePonder a granltos
peralurninosoe (granitoe a dols feldEPatoe, com ortocláeio e

olfeloclâElo, ho 1o leucocrát icos ) Seneticamente relacÍonados à

faee de deformação princlPa] .

3.4 . ANALISES DO META}IORFISMO E DA DEFORMAçAO

A caracterlzação dae relacõee entre meta:norfisno e

defor¡nação foi efetuEda com base na análise de maie de uma

centena de l,ânlnas petrográficaa de diversoe tiPos de rochas em

diferentes estáglos de defornação. Dae defornacõee obEervadas

nas rochag da região, a que chama ¡nais atenção é aquela

relacionad.a com a fase Fn. EEta fase foi reeponsâveI Pefa
geração da trama de maior Penetratividade reglonal e apresenta

a6 ee6uintes feições microeetruturals ; follacão anastonogada;

Iineação de estiramento rnineral e rnicrodobras associ-adas'

Subord inadamente , ligada às fases tardias' observa-se o

desenvolvimento de lineações de crenulação e de intersecção'
Como superffcle PrinciPal é desenvolvida, na faee Fn' uma
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foliacão (Sn), de forna anaetonoeade, eendo compostê de

euperffcieE "S" e "C". EEta fol'lação é marcada pela dleposlção
de fitae de quartzo alternadas com lentee micáceas (geralmente

noe metaseedimentos ) e agregadoe quarzo- fe ldepåt icos (nae rochae
granito-gnáiseicas milonitizadae), tendo sido desenvol'vida
prineipalmente em condições comPatfveis com u¡etamorflsmo de grau

nédlo,/atto (Winkler, 1976).
A exietència local de dobree intrafoliaie redobradaE PeLa

fase Fn, (fie. 4.22), Pode ser lnterPretada cono r¡¡¡a faee maie

antlga (Fn-1) ou meeno relacionada a u¡n Procegso de deformação

progressiva ocorrido em condições de deformacão drlctl1,
concomitante co¡n a faEe Fn. São estruturas deeenvolvldaE sob as

mesmas condições metamórficae, corn eemelhantes Paragêneees

mineraie e , consequentenente, no meemo nlvel crustal.
Na foliação Sn Eão encontredoe porfirocl'astos de muecovlta e

de granada, os quals foram lnterPretadoa co¡no eendo resultantea
de urn crescimento dlnânlco ocorrido durante o evento r¡etarnórfico
Ml. Forarn geradas eatruturas helicltlcas en granadas (fIe' 4.23)
e peixes de mica ( "rrica-flehes" ) em muscovltas e/ou biotitae
(fie 3.18).

A deforuração é retomada com a geracão de novas estruturas
durante o evento metamórflco M2, dobrando mlcas, como observado

na ftg. 3-14, aesim como deeenvolvendo uma clivagem de

crenulacão (Sn+1) do tlpo diacreta a zonal, eob condiçõee de

baixo grau neta¡¡ôrflco.
Flnahnente suPerPõe-ee u¡n terceiro evento meta¡nórfico-

deforrnaclonal (M3), corn o deeenvolvimento de ur¡a nova eÊtruturê
planar (Sn+2), e¡n condlçöes rúptele, Eendo sucedida PeIo

creEcimento eetåtlco de clorita, isenta de deformações

poeteriores (ver fig 3.15).
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Figura 3.14 Em (a) biotita (M1) desestabilizada em muscovita
(112); a muscovita acha-se orientada e deformada pelo evento
(112); em (b) muscovita (M3), evidenciando metamc¡rfismo eetático
(amostra FT-79-b). Fotomicrografia com nicóis paraleloe (acima),
e cruzados (abaixo).
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Figura 3.15 Em (a) observa-se uma banda deformada (M1) de
guartzo em meio a uma matriz composta predomÍnantemente de

muscovita. Ern (b) a retomada da recristaLizaeão (MZ) de guartzo,
em cristais naiores que os anteriores (mals baixo "strain" ) e,
em (e) o crescimento estático (M3) de clorita (amostra FT-72-b).
Fotomicrografia com nicóis paralelos (acíma) e cruzados
( abaixo ) .
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3.4.1- O EVENÎO META.¡{ORFICO M1

O evento metamórfico aqui caracterizado como M1 foi
responsáve] PeIo desenvolvlmento de duas assembléiae

metamórficas, uma en condlcões de T e P ¡nais elevadas e outra em

condições maie brandas, a qual mostra-Be en¡ geraL retrogressíva
(ver fis. 3.16).

Ocorrem exPosições restrltas de xistos com biotita em grau

metamórflco pouco maiE elevado com uma aeeembléia n¡etamórfice

com quartzo + muscovita + estaurolita + eillinanita + granada' a
qual sítua-se numa faixa de tenPeratura entre 54Oo-560oC' com

intervalos de pressõee internediár ias,/baixae (3 e 4Kb)'

Alguns xistos finos e filitos aPregentan condições de

metamorfismo mais brandas dentro do evento M1. São lltotiPog
constituidos de uma assernbléia metamórfica com muscovita +

quartzo + plagioclâsio + calclta' Aqui a caracterízacão do tiPo
de plagiocláelo não fot poEefvel, Pois o megno acha-se

invariavelmente sauesuritlzado. Eeta aesembléia é geralmente

eetáveL em ulna amPla faixa de temPeratura (entre 300o-4O0oC) '
assim como de Preesäo, podendo chegar, teoricamente, a valores
entre 51Oo-525oC (Yardlev' 1989 ) .

São obeervadoe nfveis de meta-caLcáreoe e meta-rnargas com

aesernbléia metamórfica de guartzo+do lomita, e de nuscovita +

clorita co¡no aceÞsórl'os, indicando uÌna asse¡nbIéia mineral
estável na zona da clorita.

Como obeervado por Jost (1981, p-110), na região vizlnha de

Santana da Boa Vista, o "8rid" metamórfico das unidadee está

situado principal¡nente em condiçõee netamórficae de Srau ¡nédio'

segundo a concepção de Winkl-er (1967).
Em geral o grau metamórfico mais c ornr¡m nas rochas estudadas

cheEa à fáciee anfibolito ¡oédio, e¡n anfibolitos e granitos'
devido à preeença de hornblenda, biotita verrnelha, Plagioclásio
antipertitlco, feldspato alcalino e plagioclásio do tipo
andesina, em alguns casos alcançando a zona da sillimanita'
Ocorrem, localmente, gnaisses afetados por outro evento

metamórfico de grau alto' As demaiç unidades (suPeriores e

inferiores) foram suieitas a condições metamórficas da fácies
anfibolito, sendo seguidas Por um evento em condições
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( retrometamorfismo ) ,
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Figura 3.16 Fotomicrografia de rnuscovita substituindo
feldspato potássico ao longo das direções cristalográficas.
Rocha granitica milonitizada do evento Ml (amostra FT-74)'
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Fl8ura 3.17- "Grld" petrogenêtlco para netaeEedfunentoa pelft1coB
com P=P¡¡zo (exceto pana curva (9)). Ae fonteg doe dadoE para êE

curvaa eão a€r eegulnteE: (1) Ker¡ick (1968) i Q) Holdaway
( 1971) ; (3) Ilmitee lnferLoree de P-T de Fe-eetaurollta +
quartzo fltado de dadoa de Richardeon (1968) e Rao & Johannee
(1979); (4) Yardley (1981b), compilado de Rtchardejon (1968),
Ganguly (Le72) & Rao & Johannee (1979); (5) e (6) Holdaway & Lee
(1977); (7) ChatterJee & Johannee (1974); (8) e (9) Tho¡npEon
(1982) (calculado), note que a curva (9) é para condlçõee Eem

H¿0; (10) Luth, Jahne & Tuttle (1964); (11) Goldernlth (1980);
(L2) Bohlen, WaIl & Boettct¡er ( 1983a) ; ( 13) linltee para
eafirlna + quartzo no membro final rnagneelano, Grew (1980); (14)
lir¡ltes inferidoe para a carpollta de Chopin & Schreyer (1983).
Bandae pontilhdae eäo ae condicõee aproxlmadag dag lEogradae da
biotita e granada. Llnhae pontllhadaa eão meta-eetáveIE. N.B.
Incertezae experl.mentals são muito maioreE do que aa eÊpèasuraB
dae llnhae deeenhadae. (Extraldo de Yardley, 1989).

F.ii..,
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3.4.2- O EVENTO METAMORFICO M2

A asseurbléia metamórfica formada neste evento ê

caracterizada por quartzo+muscovita+e1or!ta+granada+turmalina.
Acha-ee aesociada ao desenvolvinento da foliação Sn+l, a qual,

nestea netapelitoe é mate¡lalizada Þor u¡na clivagem e/ou
xistosidade de crenulação (fte. 4.27).

Durante a forrnação da aseociacão ¡neta¡nórfica relativa a esta
faee houve, em parte, a recrigtalização de muecovita gerada no

evento M1 , em sua faee maie branda ( retrometamórflca ) , AIért
diseo, houve também a deEeetabi I izaç ão de crlstale de biotlta ern

muscovita, processo este já iniciado no evento M1 . Nota-se,
ainda, a neoformação de cristaie de turmalina, os quals não

eetão deformadoe.
Durante o evento l'12 que representa u¡n segundo puLeo

metamórfico, ocorreu a reorlentacão e defornaeão dog rnineraie do

evento anterior (M1), incluindo o creeclnento de mugcovita nes
superfíciee de crenulacão (Sn+1), com novas orientaçõee óticae,
evidenciando diferençae norfofógicas e defornacionals dae

muscovitas Ml , alén de reorientações e recristal izações de fitas
de quarlzo, ao longo da superficle Sn+1 (fi8 3.15).

3.4.3 - O EVENÎO METAHORFICO M3

Sob condlçõee de tenperatura nais båixa, em nlvel crustal
maj.s rago, ocorreu um tercelro pulso metamórflco, onde as
princlpale felçðeE deformacionalg registrad.as, asEociadas a eete
puLso, Eão de natureza rúptil. Esta deforrnacão Protnoveu um

fraturamento eonepicuo dae rochag, iuntamente com a

transfornação da rnineralogia original. Observa-se aLnda que

durante egte evento houve o creecÍmento estático de ¡nuscovita,
cloritização ( prosgeguirnento ) da biotita (M1), e neoformaeão de

cloritas (não deformadas) diepostae ao longo de suPerfÍcles de

falhas,/fraturas ( fie. 4. 30 ) .
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3. 4. 4- INDICADORES CINEMATICOS

os prfncipais indicadores cinemáticos observados foram

estruturas foliadas do tipo "S" e "C" (ver fi8' 3'5), rotação de

porf iroclastos, sombras assimétricas de pressã'o I 911ê indlcam

sentido de transPorte Para N}{I¡I ; estruturas do tipo slgma'

microdobras assimétricas, Padrão de extinção de grãos de

quartzo, arqueamento de mieas e bandag de cisalhamento "ehear

bands", "mica fishes" (ver fig 3'18) e alonganentos de sub-grãos

em lamelas de guartzo (fig.3' 19) ' Foram tomadas aa devldas

precauÇões com estes indicadores cinenáticos' blná'rlos na

maioria dos casos, antes de se deflnir a vergêncla dae

estruturas, pois eles Podem indicar rotações contráriae'
conforme sugerldo por SimPson & Schlr¡ld (1983)' Em certos ca3o6'

a forte componente de cisalhamento puro envolvida na deformaÇão'

pode l-evar à obliteração destes indicadores'

-tF- lnn
Figura 3.18 - Estruturas do t,iPo "mica-fish" em granitos

ultramilonÍticos. Observa-se também a foliacão do tiPo "S"

"C", indicando movimentação sinÍstraI (amostra FT-59-c).
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Figura 3.19 Em (a) notam-se bandas de quartzo recristalizado
corn lamelas obliquas
foliações "S" e "C"

feldspato e quartzo
cloritizada (amostra

à foliação prlnclpal ( "C" ) - O par de

é marcado pela orientação de bandas de

e pelo allnhamento de crletals de biotit'a
FAC-155).

Indicadores mals eonfiáveis são aquelee que levar¡ em

consideraçãoarelacãoentreosângulosagudosdaefo}iacões
e ,,Q", como apontado por Lister & snoke (1984). Este tlpo de

relaçãofolmuj.toutllizadanadetermlnacãodosentidode
movimento, como no pt. 61 (movimento tanbêm no sentido NNI{),

juntamente com anâlise de rotação dos elementos lineares na

escala de maPa. A caracterizaçäo clnenática baseada nestas

feições, efetuada em dezenas de amostrag orientadas, indlca que

as unidades mapeadas foran submetidas a um regime compreesivo

com o eixo X da elipse de deformação orientado Paralelo a Lm'

o mapa da f igura 9.2o, obtldo a part j-r de lârninas

orientadas, mostra que o eixo x dae eliPses de deformação

dispõe-se de forma maÍs ou menos homogênea na área como um todo,

com orientação próxima de N-s, e sentido de transPorte tectônico

para N,/NNI,Ù, tomando-se como base os lndicadores clnemáticos'



bJ

Nota-ee, ainda, no setor NE deete mapa' que os elxoa destas

mesrnag elipees mostraut uma Pequena varj'ação, lndicando netste

eetor tranporte para NNE. Este asPecto é rnelhor evidenclado no

mapa estrutural (anexo), quando se observa as Ï'',m '

LTCALTIIADTS E

ESTRADAS PRINCIPAIS

/.

D-len+o,Eõo !b
.lro I ù ct lp-
¡¿ dc dqÊorr¡ -
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+*.rt¡ lÞ
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FiEura g.2O - MaPa clnemátlco eimpliflcado de orlentacão do eixo

X dae ellPsee de deformação deduzidas a partir dae llneações de

estiramento r¡ineral (L¡n).
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IV ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL

4.1- INTRODUçÃO

Na área estudada predoninam eetruturaõ relaclonadae àdefornação não coaxial, embora sejâm tambér¡ encontrêdaaestruturas atribuidas à deforr¡acão coôxla1. Dentre estaseetruturas, destaca-se uma foliação muito pronunclada depenetratlvidade regional_ que contém em geral uma llneaeão deeetiramento mineraL (Lm) dominantemente do tipo .,dlp,,. 
Em atgunecasos, esta LE¡ é tão acentuada que a rocha adquire una tramalinear ( tectonito típo-L ) .

Foram distlngufdas três tfpos de follacöes: xlstosidade,
bandamento ßnáieefco e una foLiação nltonltlcê. Estae duasúltimas foliaçõee ocorrem como estruturas Bubparal-eLaE.

As rochas da região moatran_se, em mapa, corn eatruturas
l-ent icularizadas, delírritadae l>or zonaÊ con foliação ¡naia forte,Tais estruturas I>oesuen una dleposlção alongada NE_SW,descrevendo ao longo da área u¡n arco Euave corn concavidade
voLtada para SE.

Fa1has tardiae preaentee na área, princlpal¡nente seEundo aorientação N130 e, eubordinadamente , N3O, subverticaia,
segmentam esta faixa metamórfica, eendo ¡eglstrâdos re,eitoscentlmétr'lcos a métricoe. Tals farhae condicl0nam ta¡nbén aEbacias eedi¡rentareg, pertencentes à Antefoeea Camaquã (Fragoeo
cesar' 1991)' que delimlta¡¡¡ à noroeste e sudeete a área r¡apeada.

A anál1ee das relações estruturale de rochas metamórficaõ erncinturõeE orogênicoe tem sido motivo de recenteE debates,prineipalmente eobre o emprego de novos ¡aétodos no e'tudodestes cinturões e de sua6 rel-açõee co¡n a hletórla dadeformação. No contexto da deformacão dråctit, heterogênea, nãocoaxlar, ae transfornaçõee mineraJ.óglcas e volumétrlcas tên eidocompreendidas aÞenas recentenente. portanto, o estudo dadeformação da forma como vinha sendo feito sofreu váriasmodificações, como por exemplo a infLuência da comÞoeicão darocha nas transformações fisi co_qufuoicae, o ÞapeL docomportarnento diferenciado dos minerais (e,g. quêrtzo efeLdspatos) no curso da deformação, dentre outros.
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Com relação à hietória deformaclonal de clnturõeE dobradoe,
muitos autores postulam, a exemplo do que assinala Roberts
(1977, p.158), ".. que a direção de e6tir6mento (mineraL ) em um
cinturão orogênico é multo uniforme em Eua atitude, calndo
auavemente dentro dos planoe de clivagem e a alto ânEuto em

relação ao "trend" regional. A proEresEão da defornacão leva a
rotação de eixoe das dobrae...".

Entretanto, outros autores têm reconhecido que a llneação de
eetiramento mlneral dispõe-se paraJ.ela à dlreção reglonal deEtes
cinturões e, em consequência disso, propõer¡ expllcações
alternativas (e.9. Rid1ey, 1986; Vauchez & BruneL, 19gg;
Fernandes et aL. , 1992) .

Por outro lado, sabe-Ee que quando a deformação não é muito
intensa há uma certa indepedência entre oe eixos do elipeóide de
deformação e os eixos de sinetria do dobranento. Contudo, como
nostrado por Guftard ( 1970 ) , eata lndependência tende a
deeaparecer com a profundidade nos clnturðes naie deformadoe.
Neste sentido, convén salientar que os modeloe clnemátlcos de
cinturões dobradoe foran desenvol,vÍdos inlcialmente, em grande
parte, a partir de cadeias de montanhae nodernas, onde
predoml-nam exposicões ainda da supraestrutura, enbora isto não
eeja excluefvo, e que oB efeltoe do metamorfismo eão alnda
brandoE. Contudo, na nedida em que ee trabalha em cinturõee onde
as expoeiçõee eão en grande pårte da lnfraeetrutura, as
consequênciae das condicõeE maig enérgieas de metamorfismo
influencia¡n declsivamente nas mudanças ff sico-guir¡lcas em que Be
proceaÊ,a a defornação, eobretudo quando o necanismo atuanle é o
da deformação dúcti1.

4.2 - MACROESTRUTURAS

As feicões ¡nacroeetrutura i s foram anallsadae lniciahnente a
partir de fotografias aéreas (escala aproxlmada de 1:60.OOO) co¡n
apoio de estereoecópio de espelho. Nesta escala, ae litologias
quartzosas se deetacam na topografia, exibindo alinhamento de
serras na direção NE-SW, concordante com a folição princlpal, e
com a estruturação geral da reglão, assÍm como os lineamentos
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prlnclpalg da área, Além disso, destacam-se nas fotos etetemae
de juntag cour direeão NW.

Outra feição, em eecala kilométrfca, que tambér¡ chama
atenção na área aão estruturaa linearee curvadês, formando u¡n
arco em mapa. Nota-se, também, uma perslstência da follação,
caindo s istemat icamente para sul.

Observa-se que eata follaeão principal aÞreeenta-se com
mergulho llgeirarnente Euperior na porção norte da área, com
valoree ao redor de 50o, enquanto na porção sul. egteg valores
são en torno de 40o, conforme pode aer llustrado no mapa das
estruturas en enexo. Neste napa observa-se que a fol.lação, que é
de natureza milonltica, permanece pratlcanente conBtante na
Bua dlreção, o que Jri nã.o ocorre com a Lineacão. Esta úItina,
moetra direção S-SE, na parte eul da área, SW na parte central e
NE na parte norte. Nae flÊuras 4.L, 4.2, 4.8 e 4-4 eão
apresentadoE estereogramae rerativos àg foriações milonfttcae e
lineaçõee, respect ivamente , dog domfnios norte, central e sul,,
enguanto nas figurae 4.5, 4.6 e 4.7 estão Etntetlzados os dadoe
para toda a á¡ea maÞeada.

4.2. T- ANALISE GEOMETRICA

A análiee geométrlca foi conduzida através da separação da
área em donfnloe hou¡ogêneos, Beguindo-ae a conceituaeõ.o de
Turner & flelEe (1963) e HobbE er aL. (1926).

A área abranglda pelo trabalho foi eubdividida en três
dornlnioe prlnctpalB, ¡'eferldos reepectlvamente como do¡ninios
norte, central e su1 (ver mapa de egtruturas anexo). A eeparação
destee do¡ninios foi efetuada com bage nas mudançae das
orientações dae estruturas geradas princlpal¡nente pela fase Fn,
representadas pela fol. j.ação princlpal (Sn) e pela lineação de
estira.u¡ento nineral ( Ln) .
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DOMINIO NORTE

Eete doninio localiza-se na porcão nordeste da área. A
fol-iacão principal possui direção geral em torno de NE e aB
Iineações repartem-se nos quadrantes S!,Ì e NE ( figs, 4, la e
4. Iþ J .

Na figura 4.la o diagrama de frequência (gerado em progra¡na
QUICKPLOT) mostra que a distribuição das foliacões miLonÍtieas
concentra-se principalnente no quadrante NW.

O máximo estatístico deste diagrama é conpatlveL com r¡¡na
orientação para follacão principal (Sn), neste domfnio, de
N35,/50SE.

AIén disso, a dlsposição das curvas de isofrequência neEte
dlagra¡na tr¡ermite traçar duas gulrLandas, cujos póLos
correspondem aos e j.xos georoétrlcos tardios, Bn+1 e Bn+2, çr¡""
atltudes são respect ivamente , S75ti,/95 e S,/85.

A relação geométrlca obtida neste diagrama para as fases
tardias (Dn+1 e Dn+z), mostra um valor angul_ar (ALFA) entre 06
dois eixos em torno de 8oo, o qual é cornpqtfvel corn o ¡nodero de
interferêncla do tlpo 1, de domoe e baciae, de Ramsay (196?).

No diagrama da figura 4.tb, acham-se representadas a6
nedidas das Lm. Nota-se que eLae se repartem nos setores NE e
SW, co¡o valores de calmento baixos. Esta repartição pode aer
atribuida ao efeito da fase Dn+Z, ou mes¡no a variaeões
anterioree da prôprla foliacão Sn.

DOMINIO CENTRAL

O diagrama de frequêncla da figura 4.2a xnostra a
distribuição das foliacões ¡nilonfticas para este domfnio. Nota_
6e um predominio da concentração dos pólos da Sn no quadrante
Nt¡, com valores de nergulho indo de baixos a moderados, até
altos.

O máximo estatistico deste diagrama é compatíve1 com uma
orientação para foLiacõ,o Sn, neste domlnio, de N4g,/55.

A disposicão das curvas de isofrequêneia perr¡ite tracar duas
gUirlandas, uma com orientação Ni,j-SE e out¡a com orientação
próxima de N-S. A primeira corresponde a fase Dn+1 s a eegunda a
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fase Dn+2. Os eixos geométricos relativos a estas fases, Bn+1 s
Bn+Z , possuen, respect i.vamente as atitudes S35l/¡,/23o e SBSE/ 42o ,

A relação geométrica obtida neste dj.agrama para as fases
tardias (Dn+1 e Dn+2) (fig. 4-2a), mostra que o val-or angular
(ALFA) entre os dois eíxoe é de aproxirnadamente 90o, o qual é

igualmente compativel com co¡n o modelo de interferência do tipo
L, de domos e bacias, de Ramsay (op. cít, ), discutido para o

dornínio norte.

Sn

n-- 63

. Bn+1
e Bn+z

fun

n= 45

Figura 4.1- (a) Diagrarna de isofrequência relatlvo à foliação
Sn (máx. em N35,/50oSE ) ( contornos com L,2,1 e 6%); (b) Diagrama
de ieofrequência de IineaÇões de estiramento mineral, em

litologias do dominio norte (contornos com 1,3,6,9 e l2%).

I

(b)
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No dlagrama da figura 4.2b acham-se representadas as r¡edídas

das Lm. Nota-se una concentração das mesmas nos quadrantes SE e

SW do diagrana, com os valores máxirnos em torno de 5058,240. A

concentracã.o no quadrante SW pode ser dev j.da a rotacão induzida
pela fase Fn, enquanto a disposição destas lineacões no

quadrante NE pode ser atribuida ao efeito do redobramento da

fase Dn+2.

Fígura 4.2- (a) Dlagrama
de isofrequência de

folÍac5es Sn no domfnio
centrêI (curvas com I ,2,4
e 8%, (b) diagrama de

fsofrequêneia relativo à

1Íneaçõee de est iramento
ûrinera I negte meamo

domfnio (curvas com 1,4,8
e L6%) .

(a)
Sn

n=L2L

I Bn+l
t Bn+2

(b)

Ln

n=42
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DOMTNIO sUL

Este domfnio estii localizado a sul da vila de Torrinhas e é

caracterizado por um arranio das foliações semelhante ao do

dominio central e com aõ lIneaÇões concentradas principalmente

no quadrante SE

Na figura 4.3a, o diagrama de frequência roostra que a

distribuicão dae foliaçðes rnilonfticaa se concentrô

principalmente no quadrante NW'

onáximoegtatfsticodestediagramaéconPatfvelcomuma
orientação para a follação Principal Sn' neste dor¡fnlo' de

ñ52/46. São utilizados os mesmoa dadoe da figura anterlor para

situar esta distribuição no diagrama de Woodcock (1977)' Este

diagrama é usado Para classificar a dietribuicão dog Pólos das

estrutupas planares em categorias de concentrações' aa quals

podem ocorrer sob a forma de nuvene ou de guirlandas' Neste

diagrarna os dados Plotêm no domlnlo corresPondenle e categoria

de nuvens, com o Parâmetro K= 1,36 e C= 2'14' Estes parâmetroÉ'

embora traduzann una distribuição na forma de nuvem' s j'tuam-se

próximos ao Iis¡ite do caÛIPo de Euírlandas' Deste modo' a

guirlanda construida contendo os autovetoree é aproximada' visto
que as análiEes no diagrama de Fllnn modificado (Fis 4'3b)

apontam para uma dlstribuicão sob a forna de nuven'

Neste donlnlo, a dlePosicão das curvas de isofrequência
permite traçar una 8ulr1anda, cuio póLo corresponde ao -eixo

geo¡nétrlco tardlo, Bn+l, de atltude S10W,235'

No dlagrama da fígura 4.4a acham-se rePresentadas as medidas

das I¡n. Nota-ae urta concentracão destas llneacões princiPalmente

nos Betoreg SE e SW do diagraura, com valores mâxixnos ao redor de

S058,/95.

CONJUNTO DOS DOMINIOS

A fi8ura 4.5a conté¡n a maior parte das follações Sn da área

mapeada. O dÍagrama de frequência mostra que oe pólos destas

follações dioPõern-se notadamente no quadrante ¡lhl '
O diagrama de Woodcock (197?) (f]^1' 4'5b)' contendo os dados

da figura anterior, definem mais uma vez a categorla de nuvem'

com os seguintes parâmetrou; I(=1,86 e C=1,94' Os autovetoree
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calculados mostram a seguinte orientação: (a) 338/47; (b) 94,/25e (c) 20!,/32.
Na flEu¡a 4.6a estão reÞresentadas em diêgra¡na de frequênclaas Lm para toda a årea. Observa_se l¡¡la maior concentraÇão daamedidas na parte eul do diagrana, cor¡ a concentração máxlnasituada no setor SSE e r¡lnima nos quadranteg SW e NE,
Na fi8ura 4.6b nota_se que, da meena forma que aB foliaçõesexaminadas nê fiEura anterlor, as lineaçõeg caem no dornfnLocorreepondente a categoria de nuvena, com autovetoreEaÞresentando ae seguintes orientaçõee: (a) tg2/3L; (b) 73/29 e(c) 309,245. Os parê.metroe K e C são, resÞecÈivanente, 1,41 eo .2ê

A fieura 4.7 eintetiza oE dados dos diagramae deisofrequência anteriores (flgs. 4.5a e 4.6a). Neta o tracado aleum plano nornal ao máxl¡¡o egtatfstlco doe póIoB dae foliaeõeepa€rsa nuj.to próxiEro ao náxís¡o eetatfstico (ver fig. 4.5a) daelineaoões (SOSE,/3S), moBtrando que elae, do Þonto de vistaestatfstlco sqg lineacões do tipo ,,d1p,..
N

cutstßI{ ll=2

(b)
Figura 4.3- Diagrana de teofrequência, em (ê) foliaçõesmiloniticae das lltologias na região Eul (contornos com I,2,6 eB%); em (b) diagrama de Woodcock para esta distrj.buição, comK=1,36 e C=2,I4.
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(a) (b)

Fi¡ura 4.4 - (a) DtaSrâna dc frcquênclâ dc llneacðc¡ dc

êstlraDcnto Para o donl¡nlo aul , n=156, contornor dc

1,3,6,9,12x. (b) Dla¡ra¡oa de lloodcock Para cltâ dlrtrlbulcão'
con K=4,35 c C=2,58.
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(a) (b)
(a) Diagråma de frequêncla de follacðee' de

e Bilonltlca Þars toda área BAÞeada' n=428 '
L,2,4 e 6X. (b) Dia¡ra¡ra d¿ lloodcock Parê etta
corn K=1. E6 e C=1,94.
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FlSura 4.5
xlctoBldsde
contornoE de

distrlbuicão,

(a)
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'TS

(a) (b)

Fi¡ura 4.6 - ( a) DlaSranè de frcquència de lfneacõcg de

eËtlrà¡tonto pa¡a tode å¡ea ¡naPcada, n=229, contornoa de

L,3,6,9,L2r(. (b) DteSra!¡q de Woodcock Para ecte dietrlbulcÃo,
con K=1,41 6 Ç=1,36. tr

, L'i

c

I

A

rJ
I\ri
I
v3
I
a
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Flrura 4.7 - Proleção de pólos de foliaçðes PrinciPals' sua

r¡éd1a geral (N63,/3?) e o ÞIano relâtivo a egta. Médla Seral das

Ilneaçõee de eEtirê$ento nlneral, S5E,/35' Autovetores (L,2'e 3)

relatlvos à dletrlbulcão dag fo1lacõeE'



4.3- MESOESÎRUTURAS

As estrututuras gerada. nesta escala, podem ser reunidas en
dois grupo6 Þrincipais: (1) Erupo da fase Fn, que engloba
estruturas geradas durante a fase principal de deformacão e (Z)
o grupo posterior, que reúne as estruturas formadas durante as
fases Fn+l e Fn+2. Estas estruturas afetam o grupo anterior e
resultam por superpoeicão (Fn+Z X Fn+1) un padrão de
fnterferência do tipo 1, de domos e bacias, de Ransay (1962),
conforme já assinaJ-ado anteriormente na região de santana da Boa
Vista por Machado et al. (1992).

4. 3, 1- ANAL]SE GEOMETRICA

A anáIise geonétrrca dås estruturas geradas ne.ta escar.a
foi realizada tratando-se os dados de afloramento, ern diagramas
do tipo Sch¡nidt-Lambert e também com a utillzação de"eoftwares", onde procurou-Ee definir eetat i st lcamente as
distribulções de estruturas planares e 1lneares no dlagrama de
Woodcock (1977). São também apreeentadas figuras e fotos, para
ugta melhor visualização das egtruturas neBta eecala.

Os gnaieses apresenùan ea¿ruturaË pré Fn, cono um bandanento
composielonal dlferenclado, padrões de redobra'entos complexos,
como moetrado na figura 4.9. Em a1Eune LocaiE eles achan_se
migmatizadoe, como a norte da área (pt. 1F5).

A faee Fn fol responsáveJ. per.o deEenvorvimento de uma
forracão mlLonftrca rnul-to pronuncrada, iunta'¡ente com uma
cJ'ivagem continua SroBSa. Ainda durante esta fase foram geradas
dobrae de perfie cerradoe ê isocllnals, anigópacas, corD
espessanento de charneira, evoluindo, em regine de deformação
progreseiva¡ corD a superposição de dobra¡nento isoclinaL
recumbente (que aparece ¡nuito claramentè em litologiae menos
competentes e é observado en escala métrica e centlnétrlca). As
características de estiro estrutural extrema¡oente semelhantes,
na escala de afloramento, sugerem que estas duas geraçõee de
eatruturas ocorrerarn en nivel est¡utural e condições
metamórficas idênticas, e provavelnente co¡n intervalo de tempo
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pequeno, razã,o pela qual foram aqui incluídas num eequema de

deformação progresslva. Estas estruturas são Pasefveis de serem

separadas em canpo quando observadas superpostas num mesmo

afloramento, tornando-se muito dificll esta separação quando

ocorrem em afloramentos separados.
A morfologia das dobras desta fase caracteriza-se também

pelo adelgaçamento frequente dos flancos inferiores, os quais

eão muitas vezes rompidos (figura 4.94 e 4.98)' AParecem também

dobras intrafoliais centimêt,ricas ( f ig 4 - 9C) gue ' com

frequência, apresentam rotacão de elxos, como mostra a figura
4.10. São ainda registradas dobras transPostas (fie. 4.11).

Fie. 4.8 - Gnaisses
(pt 155), mostrando
(1967).

da unldade inferior na
padrão de Ínterferência

porção
do tipo

norte da área
3, de Ramsay
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(A)
NgO IJ

(B)

!,5,'.

N5O E 350w

(c)

l-l
' 2o t*

Fis. 4.9- (A) dobramento isoclinal recumbente co¡n arquearnento da

euperficie axial e rou¡pir¡ento do flanco lnferior' em guartzo-
Eericita filonltos. (B) dobra fechada,/cerrada, con mudanca de

estilo no ¡nesmo afl.oranento, em granitoe róBeos, próximo ao

contato co¡n a bacia do Arroio Boici, Parte central da årea (Pt.
354). (C) dobra igoclinal recur¡bente contida na foLiação' en

meta-margas da pedreira do "Dudu" (pt. 360). O pontllhado
reÞre6enta bandae quartzoaas.

5E

?'/
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A disposição das curvas de isofrequência Þernite tracar uma

guirlanda, onde os eixos construido e medido apreaentan uma boa
correlação geométrica (ver 4.12 ) .

No diagra¡na da figura 4.10a, acham-se representadas as
medidas de eixos de dobra da fase Fn. Nota-se uma dispersão dos
eixos nog setores SE e S!'l do diagrama. Esta dlepersão pode ser
atribuida ao próprlo efelto da fase Fn, com rotacão siû¡uftânea
dos eixos durante a mesma fase de deformação, levando-os ê se

paralelizarern à direcão do trangporte tectônico. A superflcie
axial medida cai na extremidade W do plano AC de elmetria da

dobra, junto com a máxima concentracão de pólos da superfÍcie
dobrada Sn, o que é consistente con a geometria de uma foliação
plano-axlal deeta fase.

(A) (c)

Figura 4.10- (A) Dlagrama
de iEofrequência de eixos
de dobrê da fase Fn. (B)
Flancos da neB¡na dobra.
Rochas da unidade
inferior, da porcäo eul
da área. A fieura (C) é

una representação da

dobra, realizada en ACAD,

com base em medidas de

campo e com auxilio de

fotografla. ( D )

e stereo gr ama

dobra. of 
ooo 

oo

da mesma
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Figura 4.It Dobras isoclinais transpostas em meta-margas.
Porção sul da área.

O eetereograma da fig. 4.LZ exemplifica também a geometria
da fase Fn. Nota-se neste estereograna, 9üê embora os pólos da
superficle dobrada exibam uma certa dispersão, ê possivel o

ajuste de uma guirlanda gue sugere um dobra¡nento aproxlmadamente
cíllndrico. O eixo F construído desta dobra coincide
geometricamente com os eixos medidos, corn disposição situada no
setor SSE. Os caimentos destes eixos são de suaves a moderados.

A dispersão dos pólos da superffcle dobrada pode ser
atrÍbu5.da tanto a irregularidades anteriores desta superfície,
quanto ao efeito produzido pela superposicão dae fases Fn+l e

Fn+Z. A disposicão dos póIos da superfÍcie axial, rrê posicão



mediana da euirlanda, lndica que a dobra é inverea com caimento
ou reclinada. Neste nesmo estereograma observa-se que as lrrt e

demais estruturas lineares disPõe¡n-se sukrparalelas. Como estas
dobras são supostamente geradas num regime de deformação
progressivo, elas vão sendo Posteriormente redobradas. Nesta

mesma fase bambém foram geradas dobrae reclinadas com perfis
cerrados e áÞice6 espessados (figura 4.13).

ô SAn

'Sn n=44
+ fun n=25
r Li n=5
r Bn n=3

cilfndrico rel-ac ionado à
e quertzo-mi Lonl tos da

Fis.
fase
po rção

4. LZ - Dobramento aProx í¡nadamente

Fn, em granitos uLtraní lonit i cos
sul da área.
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Figura 4.L3
granitóides da

Dobras reclinadas cerradas, decimétrlcas'
parte su1 da área.

AinstalaçãodoPardefoliacöeemllonltlcae..s-c..ê
considerado como associado à faee (Fn) ' bem como estruturas do

tipo ,,rods", "boudins", e, princlpalmente, eetruturas lineares

penetrativae como eixoe de dobras, I j-neaçã'o de intersecção

(entre as superfrciee nilonitlcas "s" e "c" ou da clivagem e as

superflcies anterloree), de eetiramento mineral (eÍxo x da

elipse de deformação), que ê considerada como a principal

eetrutura marcadora da direção de tranePorte tectônico

(generlcar¡ente de SSE Para NNTî|). A atltude da foliacão Sn e da

Lm, relacionadas à eeta fage, Juntamente com indicadores

cinemátlcoe de rotação, ê0 escala de afloramento' perr¡itern

reconstltulr o quadro cinemático da deformacäo' com a seguinte

geometria: plano XY de achata.nento com dlreção NE e mergulho

baLxo/moderado para SE (com eixo menor Z, perPendicular); elxo

de máxlmo eetiramento, eixo X' com direcão SSE-NNW' tendo o

eixo Y perpendicular ao mesmo'

A figura 4.t4 ilustra o tipo de imbricamento tectônico, em

escala decamêtrica, relacionado à fase .Fn, com a geracão de

estruturas do ttpo "horse", gue sugerem eetruturas en escala

maior, do tipo "duplex". A orientação da suPerflcle axial desta

fase é, em 8era1, NE-SW' com caimento suave para eul'
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Figura 4.L4 Estrutura do tlpo ,,horse,,, em quartzo_mil.onltos
(lentes claras) e xistos finos (lentes mais escuras),
representativa da estruturação da região. Estrada Torrinhas
Santana da Boa Vista, parte norte da região. A foLiação dcr
afloramento é N80,/40S8

As estruturas da fase Fn eão afetadas pera fase Fn+1, de um
nlvel estruturaL nals raeo, grê fol responsável pela geraeão de
uma clivagem de crenulação, principalmente nos nlveis
metapeliticos. Desenvolvem-se, alnda (fle. 4.15) dobras em
eecala r¡étrlca, co¡n perfis apertados.

Na flgura 4-15, relativa a un afloranento do dominlo central-
(pt- 394), o diagrana de frequência mostra distribuição dos
pólos da xletosidade com máximos estatlsticos no quadrante NE.
A dlsposição das curvas de ieofrequêncla permltem tracar umê.
guirranda cujo elxo construido (s26I^¡,/65) mostra un bom ajuste
geométrico com os eixos medidosr cotrì orientaCão da superffcle
axial aproximadamente NE-SW¡ coFpêepondente a fase Fn+1. A
Proieção eiclográfica da superflcie axial pa6sa peLo máximo
estatistico da dobra e tem seu pólo contido no plano AC de
simetria da superficie dobrada, o gue confirma geometricamente
esta superficie.

A foliacão Sn foi afetada por dobras
suaves, isópacas, com superffcies axiais

Dn+1, apertadas
subverticals

a

a
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incLinadas, podendo em alguns casoB apresentar charneiras
aE¡rda6, em forma de cúspide ( fis. 4 ' 16 ) ' com dlreçäo axial
subparalela a da fase anterior' No estereograma da figura 4'I7a'
correspondente à dobra da fig. 4'16, os pólos da euperfície
dobrada (Sn), apesar de mostrarem uma certa disPersão, definem

uma guirlanda cuio Pó1o corresponde ao eixo Bn+1 construído, com

atitude N3OE,/12o. No diagrama de Woodcock ( frg 4 ' 17b ) ' os

paràmetros k e C corn valores respectivos de 0'25 e 2'33'
permitem classificar este tipo de distribuicão na categoria de

guirlanda, com um segmento de dobra aproximadamente cillndrico.
os eixos cinernáticos calculados ap¡esentam as segr:intes

orientações: a=LjO/18, b=3O/12 e c=296/5 -

Encerrandoosdobramentosnaregião,foramgeradasdobras'
da fase Fn+2, em escala rrétrica à decamétrica com perfie suaves

(fie. 4.18) e superficles axials verticalizadas- Estas dobras

têm direçõres ortogonaie às dobras da fase anterior ( Fn+1 ) '
conforme ilustrado em vá¡ios diagrarnas, resultando assim um

padrão de interferência do tipo 1 de Ramsav (1967)'

.Sn
0 Bn+1

à Bn+1

med i do

construido
(a) (b)

Figura4.15-Err(a)'dobracerradaetnquartzo-muscovita-
xistos, a leste de Torrinhas (pt. 394). Ern (b), diagrana cle

frequência correspondente, com a suÞerfÍcie axial reÞresentada

pelo grande circulo (contornos com 1,2,4,6'8 e L0%) '

PH

*200ß.y'
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55w
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Figura 4. 16- Corte de estrada em rochaa câlcio-si1icáticas
n-,ilonitlcas em eontato Þor falha com xistos finos (avermelhados)
(canto hr do corte), sendo afetados Por dobras abertas com

superfieies a:<ias emplnadas e com charneiras em cúsÞide,
relacionadas à fase Fn+l (estrada de Tominhas à BR 393, pt.
41) .
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n=29
(a) (b)

Figura 4-L7 - (a) Diagra¡na de frequêncla para xlgtoEldade,
nostrando dobra.nento com tendência cllfndrica relaclonado da
faee Fn+1 (Bn+l= N30E,212), em xlstoe da parte suI da área
(contornos de L,2,4,6,8 e 10%). (b) Diagrama de Woodcok
deflnlndo uma dlepoEição e¡r guirlanda Þara oe dados da figura ao
Iado.

r(

+

?1¡

Figura 4. 18 - Dobras abertas
verticalizadae em quarto-milonitos,
(Fn+2) ( pt. 490).

com superficies axia j.s

relacionadas à fases tardÍa

o.aÂ



Ae rochas da regtão foram também eubnetidae à processos de

deformacão rúptll, relaclonadoe à fase Fn+2' con geracão de

falhas e fraturas, de direção geral N30 e N130, que seccionam

as unidades da região em blocos e dão a configuração atuål doB

metamorfitos ' Na figura 4 ' 19a estão ilustrados slstemas

conjugados de juntas corn dobrae de arrasto aEsociadas. A fieure
4.19b iluetra uma zona de ciealhamento dextral desta fase, com

geração de estruturas do tíPo "tension gaehes"'

PH

%

ñ

-/ þ

l,

--==l
(A)

2r¡

N

.l z,

.l
(B)

., o,1r \s¡
a>

FíguraA.Lg-Ern(A),eietemadefalhaseJunta6assocladosàs
fases tardias, em condições rúpte 1s,/dúcte ts , con dobras de

arrasto em leuco-granitos foLiadoe (pt.352). En (B), estruturas
do tipo "tension gashes" em tonalitos (Pt-354)'

S.lìt
ì\

ì/=

lÅ

l,[

3

-''rrM,
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Na figura 4.20 acham-se rePreËentadas estas estruturag' em

estereo8ra¡na e bloco diagrama' No diagrama da fiEura 4'20b nota-

se dois sistemas de iuntas' um de baixo ângula e outro de al'to

ânEu1o. AqueIe com direcão 170'I4OSVJ e 65'z4OM e este com

direçõeõ N3O e N13O e rnergulhos subverticais' o úItirto com

indlcação de lnovfrlento dextral' corresPondente ao Par antltétlco

do sistema PrineiPal de direção N3O'zsubvert ical ' Este eistema

relaciona-6e aos falhamentos da região que condiclonaram a

evolução da Bacia do VaIe do Arroio Bolci (Saves' 1993)' a

sudeste da área mapeada '

(a)

Figura 4.2O - Bloco dlagrama

iluetrando siatemae de iuntas
Torrinhas (contornos de 1,3,6 

' 
I

(b)
(a) e dlagrama de frequêncla (b)

(pt. 403), Próxlno a falha de

e l2%)

4.4_ MTCROESTRUTURAS

Uma grande variedade de microestruturas foi deeenvolvida

durante os Proceesos deformacionais aaeoclados a faee Fn' São

n:59
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registradaB eBtruturas como clivagem continua g10Ê86' ( fi8'

4.2L), foliações mllonttícae do tipo "S" e "C"' dobra¡nentoe

ieoclinais (fie 4-22), estruturas hellciticas em Eranadas (fig

4.23), bandas de cisalhamento ( "shear bands" ) ' nica "fish"

( fig, 3. 18 ) e ápices de dobras espessadoe ' com segregacão de

quartzo lfig- 3.2). São frequentes também "ribbons" de quartzo'

onde destacaJt-se grãos fortemente defornados' recr i etal izados '

por vezee recuPerados, e na maioria dae vezes con extincão

ondulante (fie 4.24).
O corrPortamento diferenciado dos minerais durante a

deformação PouPou' multag vezes, feldspatoe e granadaE' enguanto

a matriz rica em quårtzo foi total¡nente recrietallzada' conforme

pode ser obeervado na fotomicrografla da figura 4'25 (amostra

eubrnetida à colorlmetrla seletÍva) ' Estes mineraiE de

comportamento rigldo são i¡nPortantes marcadoree da deformacão'

pois além de Pregervarem estruturas de rotação' registram tambéu¡

os mecanismos envoLvldos, como iLustra a figura 4'26, onde se

observa deformacão rúptll-dúctil em crietais de plagiocláeto'

:-
Figura 4.2L - Clivagem continua grossa em blotita-xistos
(Pt.8f), Nota-se o padrão anastomosado de bandas quartzosas e

fi-lossilicáticaB diferenciadas e estrÌ¡turas do þipo "nica fish" '



Flgura 4.22-
afetada por
(amostra RT

-F=¡

I n¡n

Dobra isoclinal (Fn) com

dobrar¡ento posterior ( F''n+l
74)

charnelra espessada
) em muscovita-xistos

Figura 4.23- Porfiroblasto
onde se observam "trilhas"
cristal. Nota-se, tambér¡, o

de sombra de pressão (dextral

I ¡r'r

rotacionado de cristal de granada
de quartzo da parte interna ao
desenvolvimento de quartzo na zona

), amostra FT 360.
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(a)

(b)

-: - ¡!|\'
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FiÊura 4-24- Granito milonltico com bandas centimétricas de
quartzo recrietalizado, com lameLas obliquae à foliação, e

bandas ricas em plagioclásio deformado rúpt1lmente. Bandas
nilimêtrl-cas de agregados de plagioclásio parcialmente alterados
(geminados), boudlnados, sendo circundados por leitos de quartzo
recristalizados (esbranquicados). Em (b), detalhe da
fotomicrografia anterior, mostrando o Iinite entre as duas
bandas, destacando-se os contatos suturados entre os grãos de
quartzo (amostra AB20-c).
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(a)

=-ErE=I nrr

Figura 4.25- Bandas diferenciadas de quartzo (branco), feldspatct
alcaLino (amarelado) e plagiocláeio (cinza claro) em granltos
submetidos à coloracão seletj.va. Em (a) con luz polarlzada e em

(b) com nicóls cruzados. Nota-se no canto inferior da

fotonicrografia lamelas de quartzo recrlstalizado com extlncão
obllqua à follcão prlnclpal (amostra FAC-155).

(b)



Fig 4.26- Cristal
rúptil-dúcti], em

(amostra FT-369) -

-F:--¡0.ê5 nn

de plagioclásio (maclado) defornado de forma

granlto com natriz quartzo-feldspática

AfaseFn+lfolresPoneávelpelodesenvolvimento
cllvagemdecrenulaçãogrossa(fÍe.4.27e4.28)nos
metapelltlcos (xistoe), iuntamente com dobras cerradas

4.29 e 4.30).
As estruturas rúPtels desenvolvÍdas poeteriormente são

(foto 4.31), iuntas e fraturas Preenchidas'

de uma

niveis
( fie.

falhas
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Figura 4.27
(Pt.510).

I nI'l
Clivagem de crenulação grossa em muscovita-xistos

Fie 4 .28-
eequerdo ) ,
FSV-393 ) .

=-=F Jmm

Dobra isoclinal com bandas de quartzo (canto Ínferior
gerando uma clivagem de crenulação zonal (amoetra
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Flgura 4.29 Fotomlcrografia de dobra apertada/Lsoclinal
Iettos granadiferos de granada-muscovlta-xistos do Pt.393.

I n¡r

Figura 4.30- Dobras apertadas,/isoclinais em muõcovita-xletoõ,
com ¡nuBcovita (M1) em (a). Em (b), sendo deformada Por dobras

apertadas (M2). Em (c) ocorre muscovita sem deformação (M3). No

canto superior direito há o desenvolvimento de clivagem de

crenulação (Sn+2). Amostra RT-42-

E-r---t



94

=----'----rI nnr
Figura 4.31 - Fotomicrografia da foliação ¡nilonitica a partir de
granitos. Nota-se uma falha preenchlda por quartzo.

4.4.4 - CORRELAçAO DAS ESTRUTURAS NAS DIF'ERENTES ESCALAS

As estruturas da faee Fn, que ocorrem na escala de
afi-oramento como dobras deitadas, com frequentes rompimentos dos
flancos invereos, eão també¡n observadas em anostras de escalas
de não e de rnlcroecópio, demonstrando asslm que a correlação ee
dá pelo nenos nestas diferentes escalas (ver quadro de evoluçã,o
metamórflco-de formac lona1 e fig. 4.32). EBta geometrfa se torna
bem evldente quando hâ grande contraste de cornpetência entre
bandae de compoeições dtstintas. E intereesante notar que o
espessamento de charneira das dobras deeta fase relaciona-se,
entre outros proceejsos, com a migração de quartzo Fara estas
zonas, as quais são regiões de ¡nenor preeeão. Isto foi observado
em bandas diferenciadae de quartzo, de feldspato alcalino e de
plagioclásio, em granitóides ultrami 1onít icos , devido ao realce
propiciado pela coloração seletiva dos fedspatoe.

O padrão anastomosado das foliacões nilonftícas, que é
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realçado Pelo arranJo de minerais de baixo e nédlo Sraue

metamórfico, é vieivel en a¡nostrae de escala de mäo '
microscópicaedeafloramento.Alineaçãodeestiramentomlneral
presente na rnaioria dos litotiPos é realcada ao ml,croscópio'

quando se efetuan cortes Paralelos a mesma' Notam-Êe estruturas
como fitas de quartzo, agregados de minerais, incluindo tanbérn

feldepatos estiradoe, dentre outros, oa quaiE conferem à rocha

uma trama plano-linear. Esta lineação na escala de maÞa, a norte

de Torrinhas, mostra uma forte infLexão, fato este que não

ocorre com a foliação.
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Figura 4.32 - Blocos-diagrama rnostrando a evolução estrutural
esquemática da área.
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MODELAGEM ÎECTONICA DA UNIDADE PORONGOS

5.1 - POSSIVEIS PROCESSOS ENVOLVIDOS NA DEFONMAÇÃO

A deformação impressa nas rochas da região é PrinciPalmente
devido a um re8i¡ne dúctil-rúptil, não coaxial, sendo que a

plasticidade doo litotipos envolvídos é marcante ÞrinciPalmente
nos xistos, o mecanismo de cisalhamento sixnplee acha-se

registrado na rotação de grãoe, que Juntamente con umê

componente de ciEalhamento Puro Promoveu o achatamento dos

mesmos. AlEuns minerais, no entanto, não sofreram praticamente

deformação, contportando-se de maneira rfglda' eendo aPenag

rotacionados no curso da deformação. Isto ocorre também com o5

eixos de dobras, os guais eão tambén rotacionados e tenden a 3e

paralelizar com as lineações de estiramento mineral (I¡n) '
Este Paralelismo entre eixos de estruturas dobradas e Ln é

reconhecido em vårias regiõee do mundo, Por diversoe auloree,

Coward & Potts (1983) ílustram esta situação e de¡nonstrar¡ '
matemat icamente , como os camPoe de instabil"ldade favorecer¡ a

rotação de efementoe lineareE e reeultam na reorientação

sineinemåtica doE eíxoe e flancos de dobras, tendendo ao

paralelisno con aE Lr¡. Estae úItirnae se co¡nPortam de manei¡a

maiE "rigida" , ou Beia' indicam a todo nornento na evoluQão da

deformação o real sentido de transPorte das estruturaÊ'
Quando Be Procegsa o cavalgamento em rarnPas frontale' eetes

eixos tendem a unlformidade e simetria' Numa situação

hipotética, Por exemPlo, se houvesee um cavalgarnento no sentido

de sul Para o norte os eixoE das dobras geradas te¡iam

inicial¡nente direcão ,E-W' e seriam progressivamente

rotacionadas, simetricamente, Para os quadrantes SE e SW até se

paralelizarer¡ à lineação de estiranento, na dlreção sul ' No caso

de uxoa rampa lateral, as L¡n dispõen-se subParalelae à horizontal
da suPerficle s in- de formac ional . Eetas duas situaÇõee não

ocorrem na região do Cerro dos PoronSoe, ou seia, na área de

mapeamento estes eixos, relacionados à fase Fn, s in-c avalgamento

SSE-NNW, estão rotaclonados preferenc ialmente para o quadnante

SW, e não para o quadrante NE, como seria esperado, no caso de

uma rampa frontaL, sugerindo, neste caso ' Para a região
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estudada, urna rampa obliqua. Genericanente, e6ta geometria
sugere uma deformaçãO onde aS tensões principais atuariam com
una compregsãô SSE-NNI,I, ern uma zona de cisalhamento de dÍreeão
NE-SW, de baixo ângulo. Esta compressão é compatível coro uma
componente de rotação sinistral.

De wna forma geral, e, em diferentes eecalas, existem zonas
de maior fraqueza que apresentam tendêncÍa a se deforma¡.
Segundo Boyer & Elliot (1986), em zone.s de cavalga¡nento ocorrem
desLizamentos entre euperffcies com zona6 de maior
deslocamento, de tal- urodo que a massa é transportada de forma
mais rigida, numa moldura dúctil. A distribuicão de tengões
resulta numa conflguração com geonetria anasto¡nosada en
diferentes escalas, eendo muito comum encontrar-ae, na eecala
mesoscópica, "pods" granfticos em nelo à faleos xistoe (e.e.
granitos ultra-rni lonit icos ) e, numa escaLa microscópica, os
micrólitons serla¡n correspondentes a estea "pods", ou seja,
zonas de baixa (ou nenhuma ) deformação delimj.tadas por regiões

amais deformadas.( Na região do Cerro dos Porongoe encontrarn-se
estas rochas milonlticas, derlvadas de granitos, aEsociadas à
uma sequência rne tassedlnentar tanbérn mj.lonitizada, o que
díficuLta a aua separação em calnÞo e neamo etn lâ¡ninas delgadas.

Um tipo partlcuJ.ar de cavalgamento é Eugerido para explicar
a origem destes imbricamentoE encontrados na reglão estudada. A

associação de rochag netamórficas de u¡n ambiente de uma
plataforma carbonática estáveI, com granltos e gnaisses,
possibllltarla a instalação de uma falha do tipo "detachment",
que Ee lnEtalaria em zona€ onde o contraate mecânico entre
rochas granito-Ená1es icas e sedimentareE é alto. Segundo Hatcher
Jr. ( 1991), o "Iençol" crÍstalino, o qual corresponde no
processo de cavaÌgamento nuna plataforma eseencialmente
"enchareada" de água, estaria subnetido â pressões de fluidos,
devido a temperaturaÞ rnais elevadas, que posefbilitaria o
surgimento de uma estrutura em domo deste lenço1 (fle. S.1). A

região do Cerro dos Porongos provave).mente esteve suJeita à
deformações desta natureza, pois se obeerva u¡n sistema de
cavalgamentos onde uma unidade granit ico-Éná i ssica (o "lenço1
cristalino" ) recobre uma unldade metaeeedfunentar (a
"plataforma" ).
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A Eegregacã,o de quartzo associada à outnas transformacõesmineraróglcasr 9u€ é frequente na área mapeada, fol fortementeÍnduzida por aporte de água no sistema, dificultando desta formaa caracterização dos protólitos das rochas miloniticas. o estudodeste fenômeno em regiões como a janela de Tauern, na Austria,mostrou que rochas granodiorlticas foram trans.formadas emxistos aluminosos, como apontado l>or Silverstone et aI, (1gg1).Este trabalho ê utilizado aqui no sentido de apontar estapossibilidade, de geração expresslva de quartzo_ml10nitoe,at'ravés da significativa se'reSacã.o mineralógica em zonas decisarhaménto. Na figura 5-3 são moetrados os cá1cu10s de bar.ançode massa e as transformações mineralógicas mais importantes emzonas de cisalhamento envolvendo rochas graniticas, que parecem6er anál0gas a da área mapeada. Além dlsso, sar_ienta-se que osignificativo empobreelmento em sirica neste procesao¡ Br'relação a outros elementog, poeslbllita a geração de xistosaluminosos abundantes, o que tar¡bêm parece ter sido o caso daregião do Cerro dos poronÉ¡os.
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Figura 5.1 - Em (A), desenvo lvi¡nento de uma estratigrafia denargem paesiva em crogta continental, seguido de um perlodo derifteamento e exteneão. Durante a colísão cont inente- cont inente ,o "detach¡nent" principal se propâga da zona transicional rúptil-dúct11 como un cavalgamento ,,cristaLino,,, 
com rampas na margen

sedímentar cLástÍca r j.fteada e, posteriorrnente , nas unidadesmais frágeis da assembré1a c r-ást ico-carbonatada baear. dentro dasequència de plataforna. Em (B), a hipótese de um .,dupl.ex,,
interativo 'subthrust ,,. A interação progressiva do ,,lencol-,,
cristalino com sua pLataforma, mostrando o desenvoLvimento de ump¡imeiro cavalgamento na platafoirma (esquerda), depois utn"duplex" que "arqueia.' o lençoL cristalino (centro) e evoluipara um "antiformal stack,, (di¡eita), promovendo finalmente o
arqueamento do lençol- cristalino (Extraído de Hatcher Jr., 1991)
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Ffgura 5.2- (A) Principaie reaçõe6 qulmtcae devido à
tranÉformações envolvendo rochas granitóides em zona de

transição rúptlI-dúcti1. Ocorre a quebra do feldspato alcalino
e¡n rnirmequita e muscovita (Sirnpson, 1985). (B) Reações deste

tipo, em maior escala moetrarl-a¡n forte emPobrecimento em ellica
na zona de cfsafhamento (Silverstone et aI .' 1991)- Em (C)

eaquem6. de uma zona de cisalhamento da rocha traneformada ' As

Iinhas continuas indlca¡n a abundância do mlneraI, ae traceiadae
quando o mesmo ocorre en quantldadee menoreE; as Pontilhada-
traceJada quando o rnineral é extremamente raro. (Extraldo de

Silverstone et al. , f991).

KAlSleOa + Na* => NaAlSieOa + K* (1)
e

2KAlSisOe + Caz* => CaAIzSieOe + 4SiOz + zK.l' (2)

SKAlSisOe + ÇaAIzSizOe
NaAtSisOe NaAlSieOe + HzO =>

åIcall + plagiocláslo águå => ( A )

feldspato cálcico

CaAl eS izOe
2NaAlSleOe + 6SlOz + KzO (3)

pla8locláElo quartzo
malE eódlco

mirmequita

+ KAI2 (AlzSis)Oro(OH)z
+ ¡nuacovlta



1OO s de gnê1sae da zona Ia - 10'7 g SiOz - 1'0 g AlzOe

- 0,06 e TlOz - 0'58 g CaO - 1'92 g NazO

+ 4,4O g FeeOe + 0'67 g MgO

+ O,OB KzO = 91,5 g xlgtos da zona fIa

lOO g de gnaieee da zona I - 44,9 g SiOz - 0'45 g AIzOe

- 0,02 g TlOz - 1,51 g CaO - 2'13 g NazO

-0,08g + 4,06 g Fez0e

+ 3,58 E + 2,43 g KzO = 43 g xletoe da zona III

lOO s de gnaieee da zona I - 53,2 g SlOz - 1'80 g AlzOe

- O,OZ g TiOz - 1,31 s CaO - o'58 s KzO - 2,37 g NazO

+ 5,91 g FeeOs + 4'69 e MgO + 0'04 PzOs

= 52,4 g xiBtoB da zona IV
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5.¿ - MODELOS

A grande variedade de litolóelca de rochae do terreno Serra
das Encantadas, incluindo os próprios Gnaisses Encantadas e

e6carna6 tectônicas aseociadas, assim como os granitóides
roilonitleoE respondem em grande parte pela diflculdade na6

interpretações geotect6nlcas.
As grandee zoiras de deelizamento provavelnente se instalaram

a partlr do rompimento de flancos curtos dae dobrae. Estas
zonas, anaetomosadas na região, fo¡am degenvolvidas,
teoricamente, na interface de Iitologlas de marcada diferenca de

competência, ou aÍnda em litologlae como nas rochas meta-
pelitlcas e demais metassedimentos aeeociadoe.

A anállse em maior escala da eetruturacão deeta unidade
aponta para uma estruturação eu¡ sistenas de cavalgamentos do

tipo "dup1ex" e de lequee imbricados envolvendo gnaisees,
grãnito6 e metaeeedimentoB , e não cono de "foId nappeB",
conforme postulado em trabalhoE de Machado et al. ( f987 ) e

Fragoeo César et al. (1990), sendo maie conpatfvel com

cavalganentos associados a una "detact¡ment fault", como

recentemente sugerido por MeIlo & Maehado (1992).
0s modelos tectônicoe concebidos até o nomento para a

unidade Porongos não levarau¡ em consideração esteg aspectoe de
geometria de zonas de cavalgamentos do tipo leques lnbricados e

"duplex", mås frequentemente de nappes. Este modelo de sistema
de cavalgamento é cornparáve1 aog modelos deecritoe pa¡a o

desenvolvlmento da p¡ovincia Greenvil,le, do Clnturão Danara, e
tambén de certas reglões dobradas, eomo as do Grupo AçunEuf,
estruturado iEualmente em "dup1ex" (Fiori, 1991).

As hipótesee levantadas neste trabalho sobre a estruturação
tectônica na região podem ser aselm resuÍrldas: (1) Cavalgamentos
segundo uma rampa obllqua (flg. 5.3); (2) domeamento de um

lençoI cristalino, embasamento + granitóides nilonÍtlcos,
sobrepostos à duÞlexes do Miogeocllnio Lavalleja, induzido pela
ação de fl.ufdos, que superaquecldos e sob pressõeg eLevadas
atuariam de forma análoga a diápiros e (3) "duplex" do tipo
"pinado", onde um alto estrutural- do substrato díetribuiria de

forma assimétrica as tensões durante a deformacão .
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A hlpóteee (1), de um cavalgamento em u¡na, ra.npa obliqua,surge com base na interpretação dos estereogramas das estruturasplanares e línearee e dos arranjos das mesmas em mapa.
Examinando-se uma primeira hipótese alternativa a estaL.¡-ar---n1I)oEese ( I ) , a de uma ranpa frontal, os eixos das dobrasgeradas neste evento tenderian a se paraÌelizar à Lm de umafonma aproximadamente simétrica, ou seja, a rotação se dariadentro da foliacão, em giro horário e anti_horrírio (cf . UhÌein &Trompette, 1gg1), enquanto que a dispereão dos eixoE de dobrasno estereograrna se daria em torno das concentraçõee das Ln, oque não ocor¡e na região estudada. Uu¡a segunda alternativa åhipótese (1), que poderia ser considerada, é a de rampa 1ateral.Neste caso, a dificuldade é explÍcar a pregenÇa de uma foLiaçãode baixo a médio ângul-o, poiÊ em rêrnÞa6 desta natureza afoliação é de médio a al-to ângulo. A1éur dtsso, o i¡nbricamentodas unidades IiÈoeetruturais se daria sob un reglnetranscor¡ente, ou seja, as diferentes unidades estarianpreferenc ialmente juetapostas, lado a Lado, e não sobrepostas.

Neste sentido, a hipótese aqui l-evantada de ulna rampa obLfquanão encontra dlflculdades para explicar a assimetrla dadispersão dos eixos de dobras, assim como o baixo mergulho das
unidadee.

Na hipótese (2), no procecao de alcamento de una raxopa, agunÍdades inferiores (lenço1 crlotalino) estariam nais aquecidase, coneequentemente , nals eecae do que as unidades superlores(rniogeocllneo LavalLeJa), resultando com isso um contraste nocomportanenÈo deformacionaL e possibiritando uma estruturacãodiferenciada entre as unidades (estruturas em ,,dupIex., 
nomiogeoclfneo e dor¡eamento do lençol cristalino ) , de formasenelhante àquela descrita por Hatcher ( 1gg1) .

A terceira hipótese (3), alnda a ser considerada, é a de quenum ÞroceÞso colisional a existência de saliênciae ereentrância6 (a1tos estruturais pré_exislenteõ na bacia, I)orexemplo) poderiam condicionar a aco¡nodação destas unidades noprocesso de cavalga¡nento, de forma que a estrutura em .,dupLex.,
poderia ser sujeita a um processo de ,.pinagem.,, Ievando arotação em torno de um alto estrutural pré_existente.

Uma guarta hipótese, ainda a ser postulada, é de uma grande
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dobra em bainha. Contudo, neste processo que é de natureza
essencialnente dúcti1, deveria ser esperado uma rotação
generalizada dos eixos de dobras, em escala de afloramenÈo, fato
este que ocorre apenas e¡n alguns casos. A hipótese de um

eavalgamento seguido de uma transcorrência (Fernandes et aL
7992), que l-evaria à geraÇão de duas lineações de estÍramento
mineral distintas e que se interceptaríam, não encontra suporte
na área estudada, devido à inexlstência destes dols tipos de
lineações. 0 que se observa nas rochas da regÍão napeada é a
geração de uma única fa¡nÍIia de lineacðes, atribufdas a um mesmo

evento, que apresenta distíntas caracteristicas geométricas em

relação à folíacão a eLa associada, nos diferentes domínios
estruturais.

Os dados consideradoo nesta dissertacão, principalmnente
oriundos da cartografia de semi-detaLhe das lineações, apontarn
para a primeira hipótese acinra expogta, a qual lmplica nu¡na

compressão SE-NW, que teria propiciado a instalacäo de uma
"detachment fauLt" com componente sinlstral paralela ao
cinturão, sendo então responsáveI peLa rotação antí-horária dos
eixos de dobras, gerados neeta meerna fase.

Região autóctone Geração de dobrae ern rÊ,mpaa
fronta i e

brae oblfquag ern rann-
pqs lateraie e oblfquae
(Cerro doe Porongoe )

Zona de Clsalhamento

El Reglão deeLlzada

Figura 5.3 - Modelo esquemático dos e1e¡nentos estruturais
principais.
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VI - CONCLUSÃO

Como em outros cinturões no mundo com as meanas
característ icae , o cinturão Don FerÍciano tarnbé' exi-be em suae
rochas intensa mil-onitização, eomplexos imbricamentos
estruturais e diversidades de ambientes geotectônicoe, aspectoe
estes que dificultaro a compreensão de eua geologia. Contudo, com
uma nova abordagem, incluindo dados isotópleos e geoqufmlcoe,
assim como estudo das regiðes vizinhas menoE deforrnadas, e,
.l-evando-se em consideração que grande parte das rochag originaÍs
da unidade dos Porongos nepresenta¡o, na realidade, granitos
milonftlcoe, e não metaseedir¡entos, poder-se-á entender mel_hor o
contexto de evolução geológica e do arrbiente geotectônlco
gerador destas rochas.

os trabalhos rearizados até o ¡nornento confirmam que a naior
parte das rochas mapeadae como metassedimentos (arcóseos
principal-mente, no cinturäo metarnórfico porongos) corresponden,
na reaLidade, a granitos proto e ultramiloniticos. Esta
confiir¡ação ocorreu a partir da anáIise petrográfica e de
microtectônica de diferentee tipos de amostras, mas cu.ja
definição e caracterlzacão dae transformaeões minerais ocorrfdas
durante o processo de deforrnação, assim como de seus protolitos
orl8inais, sonente eerá possfvel con auxí1io de dados
litogeoqulnicos e de qufrnica nineral que se encontram em
andamento .

Outro aepecto observado na região é o empilhamento de rochas
de mals al-to grau metamórflco sob¡e rochae de mais baixo grau
(mais novae), o qual ocorreu através de zonas de cisalhamento
dúcteis-rúpteie de baixo âneu1o, consequência de nr.¡¡ra ¿ectônlca
tangencial , que levou à geracão de estruturas (em diversas
escalae) do tipo leques imbrieados e ,,duplex,', em uJn contexto de
rampa ob1íqua, cujo transporte tectônico, segundo os dados até
então anaJ-isados, são eompatlveis com vergência para NNI^,,
conaoante ao que já havia sido exposto por Machado et al. (fgg7)
para a região de Santana da Boa Vista.

O rnetamorf isrno nas rochas da região, expresso naei
aesembléias minerais, foi caracterizado em trée eventoÊ
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principais: (1) o primeiro denomlnado M1, alcançou o grau ¡nédio,
com temperaturas entre 540o-560oC e pressões de

intermed iárías,/ba ixas, ( ii ) o segundo , I'12 , em grau baixo ,

desestabilizou as paragêneses minerais formadas no Ml e levou à

neoformação de muscovitas, Juntamente com o desenvolvimento de

uma clivagem de crenulação Sn+1, e (iii) o terceiro M3, já em

condlções maÍs brandas do que o 'M2,) f oi de natureza
essencialmente estática, com neoformaÇão de clorlta e muscovita.
Localmente são registrados gnaisses migmatizados, onde é intenso
o processo de segregação mineralógica, que gerou bandas

centimétricas diferenciadas de quartzo e feldspatos além de

complexos padröes de redobramento. As transformações
mineralógicas são fortemente induzidas, em toda área, pelo
regíme de deformação, que é de natureza rúpt'i1-dúcti1.

Trêe domínioe estruturais são distinguidos para a região:
(i) o domínio no¡te, compreendido entre a vila de Aberto do

Cerro e o limite Nortê da årea napeada, onde a foliação
principal (Sn) possui mesma direção que nos demaie donfnioe,
porém com valores mais el"evados de mergulho e com as Lm sendo

domlnantemente do tipo "strike"; (ií) o domlnio central (entre a

vila de Torrinhas e Aberto do Cerro), onde a foliação Sn é de

médlo./balxo ângulo e a Lm é lntermedlária, ÞoçsuÍndo componente

de "dip" e de "strike" e' (iii) o do¡nlnlo suL, compreendendo o

restante da á¡ea à sul, onde a foliação Sn é sirnilar à do

doninio central-, porém as Lm sendo dominantemente do tipo "dÍp".
As estruturas precoces da área foram, em parte, obliteradas

pelas deformações posteriores. Porém, estas deformações
ocorrerarn em nivel crusta] ¡nais raso e em condíções mais brandas
do que as da fase princlpaf (Fn).

Foram separadas, na região, duas unidades Iitoestruturais
maao¡es: uma unidade GraLnito -Gnái ssica , composta
predominantemente por granitos, diversanente deformados, com

gnaisses (subordinados), por vezes migmatizados, e uma unidade
metassedimentar', composta essencial,mente de meta-pelitoe, meta-
arenitos, meta-calcáreos, as quaia coniuntamente corresPondem a
uma sequência ¡niogeocf inal.

' IdentÍficou*se três fases prlncipaie de deformação, sendo
que as dobras relacíonadas às duas Þrimeiras fages orientam-se
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segundo NE-SW, tendo sido geradas Por esforços tangenciais'

enquanto a tercelra é ortogonal as duas Primeirae com' de

direção NW-SE, tendo sido gerada por esforÇos direcionais' As

dobras da Primeira fase (Dn) tê¡n Perfis cerrados a isoclinais'

charneiras espessadas, flancos adelgaçados e rornPidos, corn eixoe

subparalelos as Lm. A suPerficie dobrada pela fase Fn pode

representar ou uma follação anterlor à esta fase ou mesmo uma

superficle gerada e dobrada nesta mesma faee Por Processo de

deformação Progressiva. A oPção Pela hlpóteee de deformacäo

progressiva .ê devida ao fato de ter sido caracterizado nas duas

foliações uma meoma assenbléia mineral gerada nas mesmas

condiçõesdePeT.
As dobras de segunda faee (Dn+l) Possuem Perfis abertos e

fechados, com orientação NE-SW e eixo6 de caimentos bafxos' Ag

dobras de terceira fase (Dn+2) Po66uem perfis Buaves e abertos'

com superfÍcie axlal aubvertical, orientada na direção NÍ\¡-SE ' A

superposição das dobras Dn+Z sobre as dobras Dn+l' Ievou à

geração de nodelo de lnterferência do tipo 1' de Ramsay (1967)'

de "dornos e bacias" -

Importantes falhae desenvolvidas ern regime de deformacão

rúpti1' orientadas segundo a direção N30' subverticaÍs'

segmentaram esta faixa metamórfica longitudinalmente '

condicfonando a formagão de bacl'ae rnol-ássicas' Falhas

transversaÍe à falxa, corn associaÇão de lntrusões de diques

bágicoE , f ora¡n tambérn registradas e acham-se re lac ionadas à r'¡ma

tectônica transcorrente.
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