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'Por meses foi-se devorando livros enciclopédicos e aulas cl¡dát¡cas dentro
de uma sala de aula.

Póde-se dessa maneira chegar a um cerfo conhecimento, um estágio
relativamente bom. Porém, há necessidade de mais conhecimento. onde
encontrá-lo, senão na propria natureza?

E assr'm vai o geólogo rumo ao campo. Enfrentando o verão tórrido, o
inverno inclemente, a deticiosa primavera ou o melancólico outono, rumo campo a
dentro, caminhando por verdadeiras trilhas caprinas.

Depo¡s de dias de bons e maus momentoq se depara com o alvo: tá está a
'fratura exposta da crosta'. LJm amontoado de ,pedras, para os teigos, é na
realidade fonte inesgotável de informaçöes para o geótogo.

Aos poucos, pacientemente, vai juntando /ascas e pedaços de rocha, para
mais tarde juntar tudo como um verdadeiro quebra-cabeças.

Essa falha na crosta é, na realidade, um l¡vro abeño para o geólogo que de
camada em camada lê a história 'milenaf ati escrita.

Com essas informações de ¡números mapeamentos, irá confeccionar sua
'tese', na cefteza de ter cumprido pañe de sua mrssão.,,

Joäo Passarelli
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RESUMO

Este trabalho se constitui na caracterização geométrica e cinemática da

Zona de Cisalhamento Major Gercino (ZCMG), no trecho Canelinha - Garcia,

região centro-leste do estado de Santa Catarina. Este lineamento faz parte do

importante sistema de cisalhamento de direção NE-SW que afeta a região sul-

brasileira e uruguaia. Ao longo de toda sua extensäo, a ZCMG separa duas áreas

geologicamente diferentes que correspondem, em Santa Catarina, aos domínios

interno (granitóides) e intermediário (supracrustais) do Cinturåo Dom Feliciano
(CDF). Esta zona de cisalhamento possui estruturaçäo geral NE, com

características dúcteis-rúpteis e movimentaçåo predominantemente dextral. A
geração das rochas miloníticas deu-se, princ¡palmente, no grau metamórfico xisto-

verde.

Na região estudada, a ZCMG caracteriza-se por uma faixa milonítica

principal a noroeste (faixa milonítica norte), com cataclasitos até ultramilonitos,

predominando rochas com texturas protomiloníticas e miloníticas, e uma faixa

milonítica sudeste (faixa milonítica sul), onde predominam rochas miloníticas.

Enke essas faixas ocorre um conjunto de granitóides associado ao

desenvolvimento da ZCMG. A faixa milonítica norte limita os metassedimentos do

Grupo Brusque a noroeste dos granitóides centrais e a faixa milonitica sul faz o
contato entre esses mesmos granitóides e os granitóides do Complexo-Granito-

Migmatítico (Domínio lnterno do CDF).

O magmatismo cálcio-alcalino ocorrente na área está representado pelos

granitóides da Associaçäo Granitóide Rolador (AGR) e da Associação Granitóide

Fernandes (AGF) compreendendo rochas metaluminosas a peraluminosas. A
AGR apresenta, predominantemente, biotita-monzogranitos cinzentos, porfìríticos

a porfiróides, e na AGF predomina uma série petrográfica de anfìbólio-

sienogranitos róseos, porfìróides.

Este magmatismo granítico teve grande expressão no Neoproterozóico,

entre 670 e 590 Ma (conforme datações isocrônicas Rb/Sr RT e U/Pb em zircões),

denotando adicionalmente, através das razões iniciais 1Sr87/S186)i, importante
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contribuiçäo de material crustal na sua formaçåo. o padrão de resfriamento
mostra-se um pouco mais jovem, entre SB0 e 560 Ma, conforme dados K_Ar em
biotitas.

A ZCMG teve uma evolução cinemática complexa, caracterizada pelas
estruturas mesoscópicas, análises obtidas pelo método de Fry e pelos eixos-c de
quartzo. Tais análises estruturais, mostram uma movimentação
predominantemente dextral, com uma importante componente oblíqua associada.
A orientação da faixa milonítica, em relação ao campo de tensores determinados,
indica que importante componente da deformação foi por cisalhamento puro,

tendo acarretado, em inflexões locais, movimentações sinistrais.

Estâ componente coaxiar é sugerida por petrotramas de concentraçöes

simétricas e elipses de deformação com eixo Z a 90o da foliação milonítica, bem
como pela existência de porfiroclastos simétricos em seções delgadas.

As rochas miloníticas da ZCMG apresentam orientaçåo cristalográfìca
desenvolvida sob temperaturas relativamente baixas, indicada pelo metamorfismo
no fácies xisto-verde e pelos petrotramas. Apesar da baixa temperatura, esta
orientação originou-se em condiçöes de alta taxa de deformação, evidenciada
pela presença de minerais deformados e estirados e pela geraçáo de rochas
m¡loníticas e ultramiloniticas, onde comumente ocorre, total paralelizaçäo das
superfícies s e c. ldades K-Ar obtidas em biotitas e muscovitas destas rochas,
concentram-se no intervalo 570 e 540 Ma, representando épocas relacionadas ao
resfriamento destas, a temperaturas inferiores a 2S0-300.C.

Reativações rúpteis tardias (com direçöes em torno de N-S e NSoW) são
indicadas por estruturas lineares bem caracterizadas em fotografìas aéreas e
imagens de radar, por fraturamentos repetitivos em afloramentos, bem como pela
presença, em seções delgadas, de fraturamentos transgranulares de minerais.
Estas movimentaçÕes tardias são também indicadas pelas informaçöes
geocronológicas obtidas através do método K-Ar em frações finas, que acusaram
idades entre 230 e 206 Ma (Triássico médio a superior e Jurássico inferior). Tais
dados obtidos em frações finas minerais, foram interpretados como relativos a
condiçöes metamórficas de baixo grau ou muito baixo grau (transição rúptil-dúctil).
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ABSTRACT

This work describes the geometric and kinematic characterist¡cs of the
Major Gercino shear Zone (MGSZ) in the canelinha - Garcia area. This shear
zone is one of the major lineaments that affect all southern brazilian precambrian
terrains. ln santa catarina state it separates, along its whole extension, the
supracrustal rocks of the Brusque belt (northern part) from the Granitoid belt
(southern). This zone is characterized by a regional NE trend and a dextral sense
of movement where d uctile-britfle structures predominate.

The MGSZ is composed of two myronitic berts separated by granitoid rocks
probably associated to the development of the shear zone. Both shear zones show
cataclastic to ultramylonitc rocks, but mylonites and protomylonites predominate.

Most of mylonitic rocks were produced under green sch¡st metamorphic conditions
at high strain rate.

The calc-alkaline granitoids present ¡n the area can be grouped in two
granitoid associations with meta to peraluminous affinities. The Rolador Granitoid
Association (RGA) is characterized by greyish porphyritic biotite-monzogranites
and the Fernandes Granitoid Association (FGA) by coarse-grained to porphyritic
pinkish amphibole-syenogranites. The u-pb and Rb-sr ages range from 670 to
590 Ma with the sruT / sr86 initial ratios suggesting a crustal contribuition in the
generation of these rocks.

Despite the sinistral displacement often observed, most of the mesoscopic
structures and kinematic indicators show predominance of dextral movement with
an important obl¡que component. The results of the c-axes analyses in quartz-rich
rocks are in good agreement with this ¡nterpretation also indicating a coaxial
deformation produced by pure shear strain as can be seen in the symmetr¡c
pattern of the prefered or¡entations of the c axes in many of the diagrams obtained
in the MGSZ.
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The importance of the pure shear component is also emphasized by the

results of the Fry method. Many z axes of the strain ellipses are at high angle to

the shear foliation. symmetric porphyroclasts also corroborate this hypothesis.

The micaceous minerals formed during the shear development indicate K-

Ar ages around 555 + 15 Ma. Britfle reactivations of the shear zone have been
placed by K-Ar in fine-fraction materials at Triassic time ( 215 r 1S Ma).



r. TNTRODUçÃO

A Zona de Cisalhamento Major Gercino (ZCMG) faz parte do importante

sistema de cisalhamento com direção NE-SW, que afeta a porçäo pré-cambriana

da região sul brasileira e uruguaia. O segmento estudado situa-se na região

centro-este do estado de Santa Catarina, abrangendo os municípios de São João

Batista, Canelinha, Tijipió, Major Gercino e Garcia.

Ao longo de toda sua extensão a ZCMG separa duas áreas

geologicamente diferentes que correspondem, em Santa Catarina, aos domínios

interno (granitóides) e intermediário (supracrustais) do Cinturão Dom Feliciano

(CDF), como definidos por Basei (1985), (Fig.1).

Foram realizadas análises petrológicas, geoquímicas, estruturais e

geocronológicas, de diferentes litotipos ocorrentes na região, que possibilitaram

uma melhor caracterização da ZCMG, bem como uma maior compreensão da

geologia da área.

pRlt{ctpAls DomfMos cEorEcrÖMcos oo cnrunÃo Dot FELtctANo

Figura 1 - Localização da área no CDF (conforme Basei, 1985).
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1.1 OBJETIVOS

O estudo da ZCMG é de grande interesse pois, esta representa uma

megaestrutura de expressão litosférica, responsável pela compartimentação dos

terrenos pré-cambrianos de Santa Catarina. Apesar de sua importância no

contexto geológico-estrutural do sul do país, poucos estudos em semi-detalhe

foram realizados ao longo deste lineamento.

O objetivo principal deste estudo, é a contribuição no conhecimento da

evolução geológico-estrutural da Zona de Cisalhamento Major Gercino (ZCMG),

em santa catarina. A abordagem é relacionada aos aspectos èstruturais
associados ao desenvolvimento de uma zona de cisalhamento.

Portanto, procedeu-se na caracterização geométrica e cinemática da

ZCMG, com a 1) execuçäo de um mapa geológico na escala 1 :100.000; 2)

caracterizaçäo geométrica e determinação das elipsóides de deformação finita; 3)

caracterização cinemática através de indicadores macro, meso e microscópicos;

4) estudo petrográfico e geoquímico do magmatismo associado; e S)

determinação da idade da ZCMG e de suas reativações através da datação dos

minerais gerados nesses processos.

1.2 ASPECTOS FISIOGRÁF|COS

A área apresenta quatro unidades morfológicas principais relacionadas às

caracterÍsticas geológicas de seus constituintes.

A primeira, representada pelos metassedimentos do Grupo Brusque, está

relacionada a morros com cristas relativamente pronunciadas e algumas áreas

escarpadas, com altitudes máximas em torno de S00 m. Em fotografias aéreas

apresenta tonalidade escura, principalmente devido à vegetaçåo mais densa. O
padrão de drenagem é subdendrítico a retangular.



A segunda unidade está representada pera faixa mironítica norte da ZCMG,
relacionada, principalmente, a áreas do vale do Rio Tijucas e algumas serras,
apresentando um padrão de drenagem fortemente estruturado.

A terceira unidade está representada pelos granitóides centrais e pelos
granitóides do Domínio lnterno. Apresenta morros com cristas mais arredondadas,
chegando a altitude de aproximadamente 650 m. Em fotografias aéreas os
granitóides apresentam tonalidades claras, principalmente devido à vegetaçäo
mais escassa. Apresenta um padrão de drenagem subdendrítico.

A quarta unidade, representada pela faixa milonítica sul da ZCMG, está
relacionada às serras de direçäo marcadamente NE, por vezes escarpadas,
correspondendo às serras da Dona, da Boa Vista, do Macaco Branco e do Major.
Em fotografias aéreas apresenta tonalidades escuras, principalmente devido a
alta densidade da vegetação. A rede de drenagem é fortemente estruturada.

A rede hidrográfìca, tem no Rio Tijucas (direção predominante NE) seu
principal representante. seus afluentes principais têm direção aproximada NW-
SE, sendo estes, a sul do Rio Tijucas, Rio da Galera, Ribeirão Fernandes,
Ribeirão Arataca, Ribeirão do Louro, Ribeiräo dos porcos e Ribeirão das
Congonhas; e a norte, Rio Águas Claras e Rio Boa Esperança. Na porçäo SE da
área, estes afluentes apresentam um importante alinhamento NE-sw, controlado
pelas Serras da Dona, da Boa Vista, do Macaco Branco e do Major.



2. LocALtzAçÄo DA Ánen e AcEssos

A área de estudo situa-se na região centro-este do Estado de Santa
Catar¡na, abrangendo os municípios de São João Batista, Canelinha, Tijipió, Major

Gercino e Garcia. Está inserida na porção central da Folha ropográfìca são João
Batista (SG-22-Z-D-|l-3), na porçåo extremo noroeste da Folha Topográfica

Biguaçu (SG-22-Z-D-ll-4) e na porção extremo sudeste da Folha Topográfìca

Aguti (sG-22-z-D-l-4), todas editadas pelo lnstituto de Geografia e Estatística
(IBGE) em 1974, na escala de 1:50.000.

A área delimitada para este trabalho, cujos limites geográficos såo os

meridianos 4Bo 40' e 49" 06' oeste e os paralelos 27" 1s' e 27' 30, sul, possui

aproximadamente 650 Xm'z, 1fig.Z¡, abrangendo a ZCMG, com extensäo
longitudinal, de 52 km .



As principais vias de acesso são as rodovias federais BR-116 e BR-101.

Perpendicularmente à BR-101, em direçäo a oeste, ainda uma estrada que une a

cidade de Tijucas aos municípios de Canelinha e Säo João Batista. A partir desta,

a área pode ser atingida por estrada vicinal que corre no sentido NE-SW , ligando

os municípios de Tijipió, Major Gercino e Garcia.

Figura 2 - Localização da área.
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3. MÉTODOS

Este trabalho foi iniciado a partir do levantamento bibliográfico, com a
¡ntegração da geologia local e regional; da fotointerpretaçäo geológica preliminar,

através do detalhamento das redes de drenagem e separação de domínios

geomorfológicos. Para esta etapa utilizou-se:

-a bibliografia local e regional disponível da área de estudo;

-folhas topográfìcas de: Säo Joäo Batista (SG-22-Z-D-ll-3); Biguaçú (SG-

22-Z-D-ll-4), Tijucas (SG-22-Z-D-ll-2) e Aguti (SG-22-Z-D-|-4), editadas peto

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1974, na escala 1:S0.000;

-fotografias aéreas na escala 1:60.000 da Diretoria do Serviço Geográfico

(Seção de fotografia-laboratório aerofotográfico) de maio de 1966.

3.1 MAPEAMENTO DA REGIÃO

Foram realizadas 4 etapas de campo na área, que totalizaram o estudo de

391 afloramentos. O reconhecimento litológico e estrutural da área desde o

município de Canelinha até o vilarejo de Garcia (SC), compreendeu:

-o reconhecimento e a determinação das relações dos litotipos presentes,

através da elaboraçåo de perfis transversais à estruturação principal da área,

para def¡nição dos diferentes domínios de granitóides ocorrentes e a delimitaçåo

das ocorrências de rochas protomiloníticas e miloniticas para a caracte fizaçáo

espacial da zona de cisalhamento;

-definição de domínios estruturais homogêneos para as análises

estruturais;

-coleta de amostras para análises petrográficas, geoquímicas e

geocronológ icas;

-coleta de amostras orientadas em 42 afloramentos sendo que destes, 26

amostras foram laminadas procedendo-se as anál¡ses estrutura¡s;
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-elaboração de mapa de afloramentos e integraçåo com dados pré_

existentes;

-microscopia ótica de amostras não orientadas: caracterização petrográfìca,

deformacional e estabelecimento do metamorfismo que atuou na zona de
cisalhamento;

-microscopia ótica de amostras orientadas: caracterizaçåo petrográfica e
estrutural da foliaçâo milonítica, determinação dos centros de porfiroclastos para
posicionamento do elipsóide de deformação através do método de Fry;
caracterizaçåo cinemática através da determinaçåo dos eixos-c de quartzo e
análise de indicadores cinemáticos;

-elaboraçäo de mapa georógico-estruturar através da integraçáo dos dados
obtidos e de dados existentes.

O material utilizado para o mapeamento geológico incluiu:

-folhas topográficas de: São João Batista (SG-22_Z_D_|l_3); de Biguaçú
(SG-22-Z-D-|l-4), Tijucas (SG-22-Z-D-[-2) e Aguti (Sc-22-Z-D-t_4), editadas peto

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1974, na escala 1:s0.000;
-88 seções delgadas orientadas e não orientadas;

-53 seções delgadas em cortes XZ (normais à foriaçäo mironítica sm e
paralelos à lineação de estiramento Lm) e yZ (normais à foliaçåo milonítica sm e
normais à lineação de estiramento mineral)

-diagrama de Schmidt-Lambert e diagramas estatísticos;

-software Stereonet (for windows, versão 2.06, 1992-1993, Un. of Western
Ontario) para confecção de diagramas em geral;

-platina universal de 4 eixos.

3,2 COLETA DE AMOSTRAS ORIENTADAS

A coleta de amostras orientadas ocorreu,

afloramentos com foliação milonítica e lineaçåo de

evidenciadas, com o seguinte procedimento:

preferencialmente, em

estiramento mineral bem

7



1) Anotaçäo do plano orientado, marcando-se a horizontal do plano na

amostra com uma seta ind¡cativa de que a leitura foi feita na ponta norte. Faz-se a

anotaçáo na amostra coletada se o plano orientado é positivo ou negativo (normal

ou invertido). De preferência orienta-se um plano normal para maior facilidade de
manuseio posterior.

2) Realizaçáo de cortes XZ (normal à Sm e paralelo à Lm) e yZ (normal à

sm e normal à Lm). Realizados os cortes determina-se a direção destes. Marca-
se a direção dos cortes do mesmo modo com que se marcou o plano orientado no

campo. como último passo desta etapa, a certifìcaçáo de que as seções delgadas
foram realizadas nos cortes na posição normal.

Quanto à utilização das seções delgadas orientadas para estudos de eixos-
c de quartzo, såo utilizados os cortes xz nâo importando a direçäo do corte,
apenas se o corte é normal (positivo). Já para a aplicação do Método de Fry, são
ut¡lizados os cortes xz e YZ, importando também a direçäo dos cortes, pois a
partir desta direçäo determinam-se as direções dos eixos do elipsóide de
deformação.

3.3 MÉTODO DE FRY

Um dos métodos uilizados para análise da deformaçåo é conhecido como
método centro a centro (Ramsay & Huber, 1 983). Este método envolve a

determinação dos centros de partículas que foram originalmente, os vizinhos
estatisticamente mais próximos, definindo-se linhas entre estes centros e

analisando as mudanças no comprimento das mesmas. Este método é utilizado
em rochas que contém oólitos, clastos, porfìroclastos ou porfiroblastos,

Entretanto, não se pode determinar a deformação somente através da
forma do objeto pois, a relação entre esta forma depois da deformação é uma

funçáo complexa da interação entre a forma original, diferença de competência

entre o objeto e a matriz e a influência dos objetos vizinhos. A diferença de
competência pode sugerir que os menos competentes se deformam por algum
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mecanismo de fluxo plástico e os mais competentes por uma deformação mais

rúptil (cataclase).

Quando isto ocorre, não se pode tÌrar medidas das formas dos mais e
menos competentes para chegar na deformação total da rocha. Entäo o método
centro a centro, permite que a deformação total da rocha seja calculada através
da red¡stribu¡çäo dos pontos na rocha deformada e, das distâncias entre estes
pontos como elementos lineares extendidos.

se a rocha original possui uma distr¡buiçáo inicial dos pontos totalmente

randômico, é impossível usar a distribuição dos pontos para calcular a

deformaçäo, pois a distribuiçåo resultante, após a deformação, permanece

randômica. Entretanto, em muitas situações geológicas a distribuição dos pontos

não é randômica de modo geral. os pontos são dispersos, mas distribuídos de
modo que as distâncias entre eles såo mais ou menos constantes, denominada
por Ramsay & Huber (1 983) de distribuição estatist¡camente uniforme. Neste
caso, não observam-se grandes concentrações e vazios como em uma

distribuição verdadeiramente randômica.

Esta distribuiçåo geralmente ocorre porque os objetos têm um tamanho

inicial característico e isto significa que as separaçÕes centro a centro dos
vizinhos próximos é controlada pela geometria intrínseca do pacote. Este

agregado de pontos com esta distribuição, tem propriedades geométricas

especiais quando deformados: há uma maior separaçäo dos pontos paralela ao
eixo maior da elipse de deformação (X) e uma aproximação máxima das

distâncias paralela ao eixo menor da elipse de deformação (Z). As distâncias

entre os pontos na rocha deformada é uma função da elongaçåo na direção da
junção dos pontos. Assim, há possibilidade da determinação da deformaçåo

através de duas técnicas: Método centro a centro-vizinhos mais próximos e
Método de Fry.

O Método centro a centro-vizinhos mais próximos é utilizado em agregados

de objetos que inicialmente são distribuídos uniformemente (distâncias entre os

centros das partículas sâo uniformes ou inicialmente estatisticamente constantes)
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e quando os centros das partículas são facilmente definidos: conglomerados,
grãos de arenitos, oóides, etc.

O Método de Fry permite uma solução gráfìca, de modo prático e acurado,

sendo uma das vantagens em relação ao método anterior. o princípio do método
baseia-se em que o agregado a ser estudado possua partículas de tamanhos

estatisticamente uniformes, produzindo uma série de centros de vizinhos (Fig.

3A). Relativamente ao centro do ponto A, todos os pontos circundantes, têm uma

distribuição espacial que reflete a média do tamanho da partícula e o tipo do
empacotamento. A distância entre os centros das partículas AB, BC, etc_, não
pode ser muito próxima a duas vezes o valor do raio das mesmas (2r) e para cada
ponto como o A, existem seis vizinhos próximos a uma distância 2r. As partículas

circundantes estão situadas a distâncias de 213r, como AD, AE , etc., e em volta
de A existem seis deles. Também há centros com distâncias, em relação ao ponto

A, de 4r como AF, AG, etc. Se as partículas têm raios idênticos, e o

empacotameto é perfeiio, esta repet¡ção zonal das distâncias dos centros a partir
de qualquer centro, mostrarão variações periódicas regulares. Entretanto, em

agregados naturais, a regularidade diminui com a distância a partir de qualquer
ponto escolhido. Com uma deformação superimposta (Fig. 3B), as distâncias

entre os centros das partículas modificam-se proporcionalmente ao valor da
deformaçåo longitudinal, ao longo desta direção, que é proporcional aos

diâmetros da elipse de deformação. como os valores das distâncias periódicas

são sistematicamente modifìcados de acordo com a forma da elipse, esta
geometria pode ser utilizada para estabelecer a forma e orientação desta elipse.
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Figura 3 - Feições geométricas de um agregado de empacotamento hexagonal regular
não deformado (A) e homogeneamente deformado (B). os discos circulares possuem
raios iguais (0. Extraído de Râmsay & Huber (1983).

O uso do método de Fry em isolado nâo é aconselhado, pois uma de suas
premissas baseia-se no fato de que o centro de cada cristal sempre permanece

como o centro, mesmo a rocha sofrendo deformação posterior, premissa esta,

nem sempre respeitada. Entretanto, quando utilizado para a determinação
qualitativa da orientação espacial dos esforços principais de uma zona de
cisalhamento, esse fato não constitui um grande problema. É entretanto,

recomendada a utilização dessa metodologia em conjunto com outras
informações.

Outra questão importante relaciona-se ao tipo da rocha para qual o método
é utilizado. comprovou-se que este método é inadequado em rochas muito

xistosas, pois sua matriz micácea absorve muito a deformação, não obtendo-se

bons resultados, já que a análise do método é realizada em porfìroclastos. Nestes

casos a relação entre a Rf (razåo entre os eixos X e Z do elipsóide de
deformaçäo) e o ângulo entre o eixo X e a horizontal de referência, torna-se muito

irregular, resultando em um elipsóide cujos valores não são confìáveis.

ut¡lizaram-se os cortes xz e YZ de I 3 rochas miloníticas e protomiloníticas

graníticas orientadas. com os cortes prontos, porfiroclastos de feldspatos ou
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quartzo foram desenhados em câmara-clara. Estes desenhos podem ser feitos em

lupa ou microscópio, dependendo da granulometr¡a da amostra. A partir dos
desenhos plotam-se os centros dos porfiroclastos em papel, que são transferidos
para um overlay em tamanho adequado com a tela do microcomputador a ser
utlilizado. os cálculos foram efetuados com o auxílio do programa sfrarn (w.
Unzog, Graz, Áustria, versão 06/1990) utilizando-se o método Traditionat plot.

Parte das amostras foram trabalhadas manualmente, utilizando_se o
procedimento apresentado por Ramsay & Huber (1983), descrito a seguir (Fig.4).

1. Em um pedaço de papel marcou-se os centros das partículas,

numerando os pontos;

2. Com um overlay transparente marcou-se um ponto de referência em

cima de um dos centros das partículas (1). o próximo passo foi traçar as posiçÕes

de todos os outros pontos (2, 3, etc.) no overlay;

3. Movimentou -se o overlay, mantendo um azimute constante, colocando o

ponto de referência em cima do ponto (2). A seguir, foram traçadas as posiçöes

de todos os outros pontos (1, 3, 4, etc.) no overlay;

4. Repetiu-se para todos os outros pontos este proced¡mento.

Figura 4 - Determinação da elipse de deformaçäo através do Método de Fry. A: mostra o
overlay centrado no ponto 1 e todos os oulros pontos localizados. B: mostra o oveday
centrado no ponto 2 e todos os outros pontos localizados em relação ao ponto 2. c
mostra o diagrama final. A distribuiçåo elíptica das dens¡dades dos pontos oferece a
forma e orieniação da elipse de deformaçåo. Extraído de Ramsay & Huber (j9g3),
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A) um vazio no centro do overlay, ocorre pelo fato de que duas partículas

originais, näo podem fìcar mais próximas do que a soma de seus raios. se o vazio
for circular, é indicativo de que a rocha não sofreu deformaçäo, se for elíptico,
houve deformação. Se nenhum vazio aparecer após a plotagem de 50

movimentos no overlay, implica que o agregado inicial possuía um arranjo
completamente randômico. Neste caso, nenhuma solução pode ser encontrada: a

rocha pode estar tanto deformada como não deformada.

B) ocorre uma forte concentração de pontos ao redor do vazio de forma
circular ou elíptica. Esta concentraçäo se relaciona à menor e mais comum
distância entre as partículas no pacote. se o tamanho das partículas era
razoavelmente constante e o empacotamento pronunciado (alta concentração de
porfiroclastos) esta concentração será bem marcada, e se as partículas iniciais
tinham uma forma variada, ou empacotamento não pronunciado, a concentraçåo
será fraca.

Após o emprego deste método pode-se observar:

3.4 EIXOS-C DE QUARTZO

Quando uma rocha é deformada, comumente ela desenvolve uma
orientação preferencial das direçöes cristalográficas dos minerais que a

constituem. Normalmente representa-se o padrão de uma orientação preferencial

de uma direção cristalográfica particular.

O estudo das orientações cristalog ráficas preferenciais é de grande

interesse para a geologia estrutural porque o fabric desenvolvido é governado: 1)

por mecanismos da deformação; 2) pela forma do elipsóide de deformação fìnita
(oblato, prolato, deformação plana) e 3) pelo padräo da deformação ou arcabouço
cinemático (Schmid & Casey, 1986).

O estudo do fabric cristalográfico do quartzo, permite informações
importantes relacionadas a: 1) estágios da deformaçäo finita; 2) padrão da
deformaçåo (coaxial ou não coaxial) e 3) sentido do cisalhamento.
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Além disso, permite a inferência do s¡stema operante de desrizamento e
consequentemente, da temperatura atuante, bem como da importância da
presença de fluidos durante a deformaçäo.

o fabric de diferentes populaçöes de quartzo, pode esclarecer sobre parte
da história deformacional. os fabrics de porfiroclastos podem ser produtos do
arcabouço cinemático presente durante a maior parte da história da deformação
plástica do cristal. Por outro lado, os fabrlcs de agregados recristalizados, devem
registrar apenas os últimos estágios da deformaçâo plástica (Kirschner &

Teyssier, 199'1).

Para a mediçäo dos eixos-c de quartzo, utirizou-se a pratina universar de 4
eixos, onde nos cortes XZ de rochas miloníticas e protomiloníticas graníticas

foram med¡dos, em 12 amostras, de 100 a 200 eixos-c, com uma média de 160
eixos por amostra.

Antes de iniciar a medição é necessário a verifìcação da existência ou não
de uma orientaçäo preferenc¡âl com o auxílio da placa de gipso. posteriormente,

caracterizam-se as populações de quartzo existentes na amostra (recristalizados,

serrilhados, recuperados, com extinção ondulante, etc.).

A indicakiz dos minerais uniaxiais é um elipsóide de revorução, cujo eixo
coincide com o eixo óptico e, portanto, paralelo ao eixo cristalográfico c do
mineral (Fig. 5).



o princípio da medição na pratina universar é a orientação do raio lento do
quartzo (eixo-Z do elipsóide de revolução) na posição horizontal E_W.

Antes do início das medidas deve-se centralizar a platina exterior com as
objetivas que serão utilizadas (que dependeráo da granulometria da amostra), e
em seguida centralizar o eixo vertical interno com a platina fixa, com o auxílio dos
parafusos internos. lnicia-se a medição, obedecendo-se o seguinte procedimento:

-posicionar todos os eixos da platina em 0o;

-selecionar o grão e com os nicóis cruzados inicia-se a identificaçáo do raio
lento (Z):

-ext¡nguir o grão de quartzo através do eixo vertical interno da platina;

-girar 45o da posiçäo de extinção: nesta posição o mineral se apresenta na

máxima luminosidade, portanto, as duas direçöes de vibração do mineral são
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paralelas às vibraçöes do raio lento e rápido do acessório, quando introduzido no

microscópio;

-introduzir a placa de gipso (raio rápido paralelo ao maior comprimento do

acessório): se houver adiçäo nas cores de interferência, signifìca que a direção

do raio lento do mineral é paralela à direção do raio lento do acessório, então

gira-se a platina 45' no sentido horário; se houver subtração nas cores de

interferência, signifìca que a direção do raio lento do mineral é paralela à direção

do raio rápido do acessório, então gira-se a platina 45" no sentido anti-horário.

Esta primeira etapa pode ser realizada de um modo mais simples, sem o

auxílio da placa de gipso:

-extinguir o grão;

-quebrar a extinção com o eixo E-W; se quebrar totalmente, o grão já está

na posição correta para o próximo passo; se não quebrar a extinçäo, ou quebrar

muito pouco, movimenta-se o grão para outra posição de extinçäo.

Neste estágio o eixo-c do quartzo, ou raio lento, está na posição E-W da

platina.

-g¡rar o eixo E-W : houve quebra na extinçäo;

-reestabelecer a extinçåo no eixo N-S, com o menor ângulo possível;

{estar novamente o eixo E-W, o grão deve permanecer extinto;

-colocar o eixo E-W na posição horizontal 0o;

-girar 45o a platina exterior: se a seção se iluminar entáo o eixo-Z está

paralelo a E-W, e a medida já está correta (ex: 240, 50 D); se a seçåo se

extingue, então o eixo-Z está perpendicular a E-W anota-se o ângulo

complementar daquele observado, mudando-se o caimento do mesmo (ex: 240,

40 E).

É muito importante anotar-se o tipo de gräo de quartzo medido, e se foram

medidas diferentes populaçöes de grãos, diferenciar as medidas.

Posteriormente, as medidas foram tratadas em microcomputadores em

programa Stereonet.



Foram realizadas análises de elementos maiores, traços e terras raras em

um total de 25 amostras, sendo 19 amostras de granitóides isótropos e 6

amostras de rochas miloníticas. Estas análises foram realizadas em laboratório
no canadá (Activation Laboratories Ltd). o preparo do material procedeu-se como

segue:

-seleção de amostras pouco alteradas;

-seleção de amostras de perfis representativos, incluindo os corpos
granitóides e as rochas miloníticas;

-quebra manual e posterior britagem em britador de mandíbulas;

-quarteamento e moagem.

A partir dos dados obt¡dos, utilizou-se o programa Newpet para a
confecção de gráficos e diagramas. As análises químicas estão apresentadas no

Apêndice 1.

Para o presente estudo foram utilizadas somente amostras de rochas
frescas (verificadas em lâminas delgadas), assumindo-se, como premissa para o
tratamento dos dados geoquímicos, que as variaçöes observadas nos teores dos
elementos se referem à composição original da rocha, ou então, às modificaçÕes

introduzidas pelas transformações relacionadas aos processos de cisalhamento.

3.6 ANÁLlsES GEOCRONOLÓEICNS

3.5 ANÁLISES GEOQUíMICAS

O método K-Ar em biotita dos granitóides isótropos foi utilizado para a

obtençäo da idade do resfriamento dos mesmos e em biotitas e muscovitas

neoformadas, para obter-se a idade de movimentação da zona de cisalhamento,

neste caso, as idades de resfriamento das rochas miloníticas. As análises K-Ar

em frações finas, realizadas em laboratórios da IGDL-UG (lnstitut für Geologie

und Dynamik der Lithosphäre, Univ. Gottingen Alemanha), permitem a datação de

materiais submetidos a condições metamórfìcas de baixo grau. conforme
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discutido por Basei ef a/. (1995), por este método pode-se obter as idades de

superposição termo{ectônica em condiçóes rúptil-dúctil.

O método Rb-Sr em rocha total foi utilizado para se obter uma melhor

aproximação da idade de formação dos corpos granitóides. Adicionalmente, a
diferença dos resultados obtidos em relação aos dados K-Ar, indicará um episódio

de aquecimento posterior na regiäo. Estas análises também proporcionarão

dados isotópicos para uma modelagem petrogenética, pois a razåo inicial

(Sr8?/Sruu) é um indicador importante para área fonte do material analisado.

O método U-Pb não é recomendável para rocha total devido a alta

mobilidade do U, sendo utilizado em fases minerais de maior resistência a

alteraçäo. Este método foi utilizado em zircöes, nos dois grupos de granitos,

fornecendo a época de cristalizaçäo deste mineral e, consequentemente, a idade

de formação desses corpos ígneos. Dessa forma, determina-se a idade de

colocaçäo dos granitóides associados à zona de cisalhamento.

As constantes radiométricas utilizadas encontram-se no Apêndice 2.

3.6.1 Preparaçäo das amostras

E aqui apresentada a rotina utilizada nos laboratórios do CpGeo para a

preparação das amostras relativas aos seguintes métodos:

A) Método Rb-Sr - Rocha Total

Realiza-se a quebra das amostras, em pedaços com cerca de Scm para

sua utilizaçåo no britador de mandíbulas. Após o uso deste, os fragmentos são

reduzidos a dimensões inferiores a 0,3 mm, após a quarteação, a fração

escolhida é pulverizada a uma granulometria inferior a 20O mesh (0,074 mm).

Nesta fase o material está pronto para a análise por fluorescência de raios-

X, para determinação dos teores de Rb e Sr e consequente escolha dãs amostras

a serem analisadas quimicamente.
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-coloca-se aproximadamnte 0,19 de amostra em béquer ,savillex, ao qual

såo ad¡cionados 1ml de ácido nítrico (HNos) concentrado e 2ml de ácido
fl uorídrico (H F) concentrado;

-coloca-se em ultrassom por aproximadamente 45 minutos;

-deixa-se em aquecimento sob lâmpada, em evaporador, por uma noite;

-dissolve-se com ácido clorídrico (HCl) 6N destilado e deixa-se sob
lâmpada por uma noite;

-evapora-se até a secura e dissolve-se com HCI 2,62 N;

-transfere-se a amostra para um tubo de centrífuga;

-centrifuga-se durante tempo necessário para que o líquido fique
transparente, ou seja, com o resíduo totalmente depositado no fundo. Após
fìltragem e passagem na coluna, devidamente calibrada, adiciona-se algumas
gotas de ácido perclórico (HCloa) a 50% e coloca-se para secar em evâporadores

até a secagem total. Este ácido elimina a matéria orgânica da resina que por

ventura escapou da coluna. o residuo seco é levado para espectrômetro de

massa para a análise isotópica.

B) Método K-Ar - minorais

Ataque químico:

Para o método K-Ar em minerais as amostras säo fragmentadas

manualmente a fraçðes submilimétricas em um almofariz de ferro ou em britador
de mand íbulas. Este material é então submetido a uma bateria de peneiras

acoplada a um equipamento vibratório para a obtenção da amostra no ¡ntervalo
granulométrico desejado. Foi utilizada, principalmente, a fração 60-100 M, mas

foram extraídas as frações de 35-60 e também 100-1SO M para todas as

amostras.

O intervalo granulométrico é definido para cada amostra de acordo com

sua granulometria original e o grau de inclusðes contidas nos minerais

selecionados. utilizou-se na separação e concentração dos minerais o separador

eletromagnético 'Frantz', a mesa vibratória e o Bromofórmio.
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O separador 'Franlz' consiste em um eletroimã que permite a separaçäo de

minerais, baseada em sua susceptibilidade magnética.

A amostra com seus minera¡s já concentrados (proveniente do separador
Frantz) é colocada sobre a placa vibratória, que ao ser acionada proporciona uma

concentraçäo gradativa de minerais placóides que tendem a ficar retidos, sendo
que os minerais prismáticos rolam devido a vibração. Esse é o processo mais

comum utilizado para se separar biotitas de anfibólios, Nesta etapa utilizou-se
também a separação manual.

A separação pelo líquido pesado Bromofórmio (d=2,89 gicmt¡ é utilizada
para complementação dos procedimentos anteriores. os minerais menos densos
(quartzo e feldspato) permanecem em suspensão no líquido, enquanto que os de

maior densidade (anfibólio, biotita) tendem a decantar. Neste processo utiliza-se

um funil de vidro que possui em sua extremidade basal um tubo de borracha com

um dispositivo de interrupção de fluxo; ao se colocar o bromofórmio no funil,

adiciona-se a amostra, processando-se a separaçâo. Após um intervalo de tempo

necessário para separaçäo, o dispositivo de fluxo é aberto, sendo coletado

apenas o material mais pesado, enquanto que o mais leve permanece no funil.

Este processo é efetuado dentro da capela de exaustão para evitar o escape de

gases nocivos. O material coletado é lavado com álcool e submetido à secagem

sob lâmpadas refl etoras.

C) Método K.Ar em fraçõos finas de minerais

A metodolog¡a que se segue é conforme Ahrendt ef a/. (1993). O método

convencional K-Ar em frações finas de minerais é utilizado em terrenos de baixo
grau metamórfico. Foi importante a utilização desta metodologia para milonitos da

ZCMG para determinar-se a idade do pico de episódios de deformação de baixo
grau, pois neste caso a temperatura de bloqueio do sistema é muito próxima da

temperatura de formação das sericitas (principal material gerado nesses
processos). Pelo fato das granulometrias serem muito finas, esses materiais são
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ma¡s sensíveis a eventos térmicos posteriores de baixo grau metamórfico ou mu¡to

baixo grau.

A metodologia cons¡ste na separação de fraçÕes finas minerais: menor que

2 pm e menor que 0,2 ¿rm. O Argônio foi extraído em uma linha de vidro, a vácuo,

e sua composição isotópica medida em um espectrômetro de massa de gás nobre

VG 1200 C. A quantidade de Aro0 radiogênico foi determinada pelo método de

diluição isotópica usando um sprke Ar38 altamente enriquecido. o potássio foi

determinado em duplicata por espectrometria de emissåo atômica. O erro

analít¡co para os cálculos da idade K-Ar é dado em um nivel de confiança de 95 %

(2o).

D) Método U-Pb em z¡rcõos

Para este método foram coletadas em torno de 20 kg de amostra que, após

fragmentação em britador de mandíbulas, foram reduzidas a granulaçåo inferior a

100 mesh em moinho de disco.

Esse material é passado na mesa vibratória, e a porção rica em minerais
pesados é tratada com liquidos densos (Bromofórmio, lodeto de Metileno). Os

concentrados 'pesados' dos líquidos densos, são passados no separador

magnético 'Frantz', de modo que se obtenha, no final, várias frações magnéticas

(M6, M5,...) ricas em zircões.

Quando necessário realiza-se a lavagem com ácido nítrico (HNO:),

principalmente para eliminação de sulfetos.

A purifìcação final de cada uma das fraçoes é realizada por catação manual

sob lupa binocular. Nesta etapa, é realizada a abrasåo de pequena quantidade de

zircÕes com quantidade menor de piritas, por aproximadamente 3 horas. Em

seguida, a fração é lavada com HNO3 para retirada de piritas e posteriormente

com água (mili-Q), no ultrassom.

O ataque químico é realizado com ácido fluorídrico (HF) e HNO: em micro-

bombas de Teflon (envoltas em um KrT de aço) em estufa a 200'C, por dois dias.
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Posteriormente evapora-se o HF e adiciona-se HCI dentro das bombas por 24

horas.

Retira-se a alíquota (Cl-composição isotópica e Dl-diluição isotópica), que

é levada na coluna para separação do U e Pb e posteriormente utiliza-se o

espectrômetro de massa para as medidas das razöes isotópicas.

3.7 ANÁLlsES PETROGRÁFrcAS

Analizaram-se seções delgadas de granitóides isótropos e de rochas

miloníticas, em um total de BB seçöes delgadas orientadas e não orientadas; 53

seções delgadas em cortes XZ (normais à foliação milonítica Sm e paralelos à

lineaçäo de est¡ramento Lm) e YZ (normais à foliação milonítica Sm e normais à

lineação de estiramento mineral).

A microscopia ótica de amostras não orientadas possibilitou a

caracterização petrográfica dos diferentes tipos de granitóides, propiciando, nas

rochas miloníticas, o estabelecimento do metamorfìsmo que atuou na zona de

cisalhamento. Nas amostras orientadas, a microscopia ótica permit¡u a

caracterização estrutural da superfície principal das rochas miloníticas e também

a caracterizaçåo cinemát¡ca da ZCMG, através da análise dos indicadores

c¡nemát¡cos.

Para a determinação da moda das rochas de granulometria grossa (35

amostras), foram confeccionadas 'fatias' das rochas com áreas de 100 cm2 ou 200

cm2 submetidas à tintura de Cobaltonitrito de Sódio. O procedimento e materiais

utilizados estão descritos a seguir.

Dissolver 149 do composto em quantidade suficiente de HzO destilada,

adicionando 10 ml de ácido acético, completar com HzO destilada até perfazer um

total de 200 ml em uma proveta. Esta quantidade de soluçäo é suficiente para 2O

fatias.

Colocar ácido fluorídrico (HF) concentrado em um recipiente plástico e a
solução de Cobaltonitrito de Sódio em uma bandeja plástica.
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Emerge-se a fatia da rocha no HF concentrado, durante cerca de 50 s. Em

seguida, lava-se a amostra com HzO comum, e efetua-se a secagem da fatia.

Depois de seca, colocar a fatia de rocha na solução preparada de

Sódio/Cobaltonitrito durante aproximadamente 50s. Após esse tempo, lavar a fatia

em água corrente com pouca vazão paÊ retirada do excesso. É interessante

aplicar spray acrilico na amostra depois de seca, para não se perder a coloração

adquirida.

O Sódio/Cobaltonitrito tem a propriedade de tingir, diferencialmente,

feldspatos potássicos de plagioclásios, permitindo, desta forma, sua fácil

identificação. A solução de Cobaltonitrito, depois de preparada, tem validade por

cerca de 4 horas. Após este período, nota-se que a reação é incompleta.

Sobre a superfície ass¡m tratada, é colocada uma malha transparente,

efetuando-se a contagem dos minerais. O tamanho da malha dependerá da

granulometria da amostra. Os valores modais obtidos foram plotados em

diagrama QAP (quartzo, feldspato potássico, plagioclásio).

3.8 TERMINOLOGIA DAS ROCHAS MILONíTICAS

Para adequada compreensão do texto, é relacionada abaixo a terminologia

utilizada, tendo em vista o uso variável dos termos referentes às rochas

cataclásticas e miloníticas.

Rochas cataclásticas: rochas sem uma foliaçäo bem definida,

caracterizadas pelo fraturamento dos grãos. lncluem os protocataclasitos e

cataclasitos conforme Sibson (1977); e rochas cataclásticas de philpotts (1990).

Protomilonitos: rochas com estruturas de fluxo, apresentando fragmentos

visíveis macroscopicamente, geralmente lenticulares. Os porfiroclastos perfazem

de 50 a 90% da rocha (Higgins, 1971; Sibson, 1977; Phitpotts, 1990).



Milonitos: rochas com estrutura de fluxo, com porfiroclastos geralmente

maiores que 0,2 mm, Estes porfiroclastos perfazem de 10 a cerca de 50% da

rocha. (Higgins, 1971;Sibson, 1977; Philpotts, 1990).

S-C Milonitos: milonitos onde observam-se as superficies S (relacionada

ao acúmulo da deformação finita) e C (relacionada às descontinuidades

deslocadas ou zona relativamente com maior deformação cisalhante). Estas

superfícies desenvolvem-se simultâneamente (L¡ster & Snoke, 1984).

Augon milonitos: apresentam porfìroclastos mono ou policristalinos

maiores que 0,2 mm de diâmetro, em forma de lentes, moldados por uma matriz

fìna (Bard, 1980).

Ultramilonitos: apresentam estruturas de fluxo, textura afanítica e seus

porfiroclastos reduzidos a menos que 0,2 mm, que perfazem cerca de 10% da

rocha. É facilmente confundido com rochas metassedimentares. Representam o

mais alto estágio dentro do processo de milonitização. Estas rochas são

geralmente mais escuras que os termos descritos anteriormente (Higgins, 1971;

Sibson, 1977; Philpotts, 1990).

Filonitos: rochas de textura milonítica à ultramilonítica, apresentando

enriquecimento de filossilicatos durante o processo de deformaçáo, que se inicia

com a sericitização dos feldspatos (Higgins, I 971 ; Sibson, 1 977 e Hippert, 1994).



4. EVOLUçÃO DOS CONHECTMENTOS NA ÁREA

Os trabalhos de mapeamento geológico nos terrenos pré-cambrianos em

santa catarina tiveram grande impulso somente no final da década de 60. Dentre

os trabalhos de mapeamento regional, abrangendo a área de interesse, aqui

destacam-se aqueles desenvolvidos pelo DNpM/CpRM, como Schulz Jr. ef a/.

(1969), Schulz J¡. et al. (1970) e Atbuquerque et al. (1971\.

A Zona de Cisalhamento Major Gercino foi referida prime¡ramente por

Schulz Jr. ef a/. (1969), como Falha Major Gercino para separar o Grupo

Taboleiro do Grupo Brusque. o Grupo Taboleiro compreenderia gnaisses, dioritos

e migmatitos em geral, além de granitóides, predominando tipos grossos e
porfiróides, sendo a rocha mais representativa biotita-gnaisses.

Segundo aqueles autores, dentro da tectônica rígida, a Falha Major

Gercino é considerada como uma grande falha inversa de mais de 20 km de

comprimento na quadrícula Rio do Sul, se estendendo para a quadrícula

Florianópolis. Tem direção NE e coloca em contato o Grupo Taboleiro com o

Grupo Brusque (Granodiorito Valsungana e Formação Botuverá). Este

falhamento, mostra reativações como brechações sucessivas e diques riolíticos e
de diabásio brechados já encaixados em falhas, além de apresentar continuidade

em rochas gondwânicas. Subordinadamente, falhas menores com orientação NW

são reconhecidas, bem como diques de riólito com esta direção preferencial,

conforme Schulz Jr. ef a/. (1969) e Schulz h. et at. (1970).

Segundo Albuquerque et al. (1971), em estudo das quadrículas Blumenau,

Joinville, Rio do Sul, Florianópolis, Tubarão e Laguna, alí se evidenciam

diferentes fases tectônicas. A primeira caracteriza-se por fraturamento das rochas

do embasamento (Grupo Taboleiro) de direçåo principal NE, falhas de dezenas

de km, posteriormente cortadas por falhamentos de direção E-W de menor

envergadura. Nesta fase ocorrem intrusões de d¡versos corpos granitóides.

Subordinadamente, ocorrem fraturamentos de direção NW. A segunda fase está

relacionada a falhamentos de dirêçäo NE que perturbaram a Formação Botuverá.
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Em meados da década de 70, importante contribuição foi dada por Hasui ef
a/. (1975), os quais, compilando os dados disponíveis sobre as faixas dobradas

ao longo da região costeira entre o estado da Bahia e Uruguai, apresentam uma

segmentação tectônica longitudinal e transversal, realizando uma importante

correlaçäo entre as sequências apresentadas. Neste trabalho, diferenciou-se o
Segmento Setentrional (Faixa Dobrada Paraíba do Sul e Faixa Dobrada Ribeira) e

o Segmento Meridional. Neste último foram identificados transversalmente de NW
para SE: Sistema Dobrado Apiaí, Maciço Mediano Joinville, Sistema Dobrado

Tijucas, Maciço Mediano Pelotas e o Sistema Dobrado Uruguai Oriental.

O Segmento Meridional, com trend estrutural NNE, situa-se entre o vale do

Rio Ribeira do lguape e o Uruguai. Conforme aqueles autores, este segmento é

composto por sequências de ectinitos e complexos migmatíticos, ambos intrudidos

por corpos graníticos sin e pós-tectônicos. As sequências de ectinitos são

nomeadas de Grupo Açungui no Paraná e sul do estado de São paulo, Grupo

Brusque em Santa Catarina, Grupo Porongos no Rio Grande do Sul e Grupo

Lavalleja no Uruguai, todos relacionados ao Ciclo Brasiliano. Os Complexos

Migmatíticos, na grande maioria, formaram-se neste ciclo, havendo porém,

porçöes de um ciclo mais antigo, rejuvenescidas durante o evento Brasiliano. A
primeira zona gnaisse-migmatítica está representada pelo Complexo Cristalino no

Paraná, que é denominada em Santa Catarina de Complexo Taboleiro (porção

norte), e a segunda zona gnáissico-migmatítica pelo Complexo Taboleiro (porção

sul) em Santa Catarina e o 'Cráton' Dom Feliciano no Rio Grande do Sul. Såo

reconhecidas falhas que separam as unidades de ectinitos e as zonas gnáissico-

migmatíticas no Rio Grande do Sul (Dorsal do Canguçu) e em Santa Caiarina.

No final da década de 70, houve uma melhor definiçåo das rochas

cristalinas pré-cambrianas ocorrentes a sul da Falha Major Gercino. Até então, os

corpos granitóides presentes entre este lineamento e uma faixa milonítica menos

espessa mais a sul, eram chamados de Grupo Taboleiro, assim como os corpos

granitóides ocorrentes a sul desta faixa milonítica ciiada. Foi de Trainini et a/.

(1978) a redefinição destes corpos e a melhor caraterização desta falha. A Suíte

Pedras Grandes ocorreria entre estes dois lineamentos e também mais a sul,
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intrusiva no Complexo-Metamórfìco-Migmatítico (anteriormente denominado de

Grupo Taboleiro).

Trainini et al. (op crï.), optou por denominá-la Lineamento Major Gercino

principalmente por sua grande extensäo linear e por representar uma zona de

falha com reativações. Este lineamento, segundo os referidos autores, faz o
contato do Grupo Brusque com o Granito Major Gercino (Suíte Pedras Grandes).

Conforme descrito pelos autores, ao longo desta falha desenvolveu-se uma faixa

cataclástica com espessura variável, alcançando em alguns locais 1,5 km,

englobando iermos de composição granítica e metamórfìca que variam desde a

rocha cataclasada até blastomilonito e filonito. Este lineamento, de direçåo N50E,

constitui um complexo sistema de falhas com características trânscorrentes, ou

normais (reativaçäo posterior), que separaria do¡s compartimentos: um bloco a

SE, que inclui principalmente granitos e migmatitos (Maciço Mediano Pelotas) e

um a NW, representado pela Formação Botuverá e intrusões de granitos

associados (Sistema Dobrado Tijucas), orig¡nalmente definidos por Hasui ef a/.

(1s75).

No início da década de 80, a part¡r das primeiras sugestões referentes à

idade de metamorfismo e da granitogênese das faixas de dobramento, novos

dados estruturais evidenciaram as vergências tectônicas dos cinturões do S-SE

brasileiro. Através destes resultados, Fragoso Cesar (1980), definiu o Cinturão

Dom Feliciano (CDF), principalmente no estado do Rio Grande do Sul,

individualizando-o da Faixa Ribeira, de estruturaçäo brasiliana, com vergência

tectônica para NW em d¡reçåo aos terrenos mais antigos.

Este cinturäo, que se desenvolveu ao longo da margem sudeste do Cráton

Rio de la Plata, inclui terrenos formados ou intensamente retrabalhados no Ciclo

Brasiliano, apresentando um zoneamento metamórfico importante com suas

porções mais internas situadas a sudeste e uma vergência tectônica para NW

contra o ante-país.

Basei (1985) subdividiu esta unidade, em Santa Catarina, apresentando a

compartimentaçäo tectônica interna do CDF e caracterizando associações
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litológicas, geocronológicas e geoquímicas distintas. Este autor subdividiu esta

unidade de SE para NW em três domínios: lnterno, Intermediário e Externo.

O Domínio lnterno é caracterizado por rochas granitóides foliadas

associadas a migmatitos. Esta assoc¡açáo é cortada por granitóides quartzo-

monzonitos da Suíte São Pedro de Alcântara, e a fase mais nova de magmatismo

representada pela Suíte Pedras Grandes, constituida por biotita-granitos róseos.

A separação entre este Domínio e o Domínio lntermediário é feita pela Zona de

Falha Major Gercino. O autor descreve esta falha com características de falha

inversa, com mergulhos de 20 a 60o para SE e com movimentação para NW,

apresentando uma zona de milonitos a blastomilonitos de cerca de 1000 m de

largura. Esta unidade é constituída principalmente por milonitos e blastomilonitos

de granitóides, originados por um importante cavalgamento que colocou os

granitóides do Domínio lnterno sobre as rochas do Grupo Brusque. O limite sul

desta unidade com as rochas do Domínio lnterno é dado por um falhamento

vertical com importante componente transcorrente.

O Domínio lntermediário é caracterizado pelas rochas metassedimentares

do Grupo Brusque. Em Santa Catarina corresponde a sequências rítmicas de

xistos, quartzo-xistos e quartzitos, perto da base, e para o topo säo intercalados

com carbonatos e rochas cálcio-silicáticas, frequentemente acompanhadas por

basaltos. Esta sequência é cortada por biotita-granito porfìrítico e quartzo-

monzonito da Suíte Valsungana e muscovita-biotita-granito da Suíte Guabiruba.

O Domínio Externo é caracterizado pelos metassedimentos

anquimetamórfìcos do Grupo ltajai com importante magmatismo ácido associado,

afetado pelo Granito Subida. O contato entre os metassedimentos do Grupo

Brusque com o Grupo ltajaí é representado pelo L¡neamento Perimbó, que em

boa parte de sua extensão tem características de falhamento inverso.

Anjos (1985), em um enfoque mais estrutural, caracterizou dentro do

Sistema de Falhas Serra da Mantiqueira, a Falha Major Gercino, de direção

ENE, que constituiria o limite da Faixa Dobrada Tijucas (Hasui ef a/. 1975) com o

Complexo Metamórfico-Migmatíiico de Santa Catarina (Trainini ef a/. 1978). Este

autor enfatiza o papel importante deste e de outros falhamentos (Falha ltajaí-
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Lages) na disposição e preservação dos principais elementos geotectônicos que

compöem o escudo Sul Rio Grandense e Catarinense. Segundo o autor, estes

falhamentos atuaram ora como transcorrências de caráter dextral, ora como falhas

tensionais com movimentos verticais ao longo de diversos ciclos orogênicos.

Através de imagens MSS/TM do Landsat, juntamente com dados

geológicos, Anjos (op crT. ) reconheceu diversas direçöes de fraturamento na

região. Ao lineamento mapeado como Falha Major Gercino, associam-se os feixes

de fraturamento N60E, exibindo movimentação de caráter dextral durante o Ciclo

Brasiliano, representando "um grande alinhamento, interpretado como uma falha

ou contatos do embasamento profundo ou de vulcanismo de direção N65F'

(Anjos, op cit.: p. 47). Esta estrutura encontra-se segmentada e deslocada por

estruturas de direção NW e NNW, prolongando-se sobre os sedimentos da Bacia

do Paraná, como confirmado em interpretações das imagens de satélite e dados

de campo. Em termos geofísicos, o autor observa que o elemento mais constante

em perfil realizado é um baixo gravimétrico coincidente com a Falha Major

Gercino.

Com ênfase nos resultados geocronológicos dos terrenos pré-cambrianos

de Santa Catarina e sua implicaçäo tectônica, Basei & Teixeira (1 987),

apresentaram grande contr¡buição para melhor compreensão deste importante

lineamento. Os autores apresentam idades modelo Nd para os granitóides do

Domínio lnterno do CDF, que possuem valores entre 1.290 e 1.690 Ma, sugerindo

que estes granitóides brasilianos representam a fusão no Proterozóico Superior

(entre 600 e 520 Ma) de material diferenciado do manto durante o Proterozóico

Médio. Já no Domínio lntermediário do CDF, os valores concentram-se ao redor

de 2000 Ma. Segundo os autores, estas idades modelo Nd, confirmam as

indicaçöes de origem crustal da granitogênese do CDF, fornecendo também as

principais épocas de acresção à crosta do material precursor desses granitóides.

Portanto, através desta metodologia identificou-se que os terrenos a norte do

Lineamento Major Gercino têm uma vivência crustal mais antiga (= 2000 Ma) do

que os terrenos a sul deste lineamento (1.300 - 1.700 Ma). Esta observação

permitiu aos autores, a caracterização do Lineamento Major Gercino como a
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principal descontinuidade crustal destes terrenos Pré-Cambrianos, sugerindo uma

zona de sutura de uma subducção do tipo A.

Apenas no final da década de 80 iniciaram-se os estudos mais específìcos

do Lineamento Major Gercino. Foi de Bitencourt ef a/ (1989) a primeira

caracterização deste lineamento como Zona de Cisalhamento Major Gercino

(ZCMG), sendo que as feições de falhas estar¡am provavelmente relacionadas a

reativações desta faixa milonítica. Apresenta direção NE-SW, de caráter

transcorrente através de uma faixa de 5 a 6 km de espessura, afetando

principalmente granitóides brasilianos de afinidade cálcio-alcalina e ortognaisses

encaixantes. Segundo esses autores, a ZCMG apresentaria um caráter rúptil-

dúctil com movimentação lateral dextral.

Basei (1990), dentro de um enfoque regional, apresenta o Lineamento

Major Gercino-Dorsal do Canguçu como sendo uma estruiura neoproterozóica

que separa, ao longo de cerca de 1200 km, terrenos supracrustais de terrenos

granito-migmatiticos. Segundo o autor, esta zona de cisalhamento apresenta uma

evoluçåo geológica complexa, com uma componente inicial de cavalgamento, que

'joga'o cinturão granítico sobre os metassedimentos. Apenas depois de at¡ngir o

pico metamórfico, este lineamento apresenta características de falhamento

transcorrente, evidenciando rochas miloníticas redobradas e cisalhadas em

episódios posteriores. Esta estrutura, considerada como de escala litosférica,

demarca importantes diferenças isotópicas (Pb, Nd e Sr) entre as rochas

constituintes dos dois segmentos crustais que separa. O referido autor conclui

que estes segmentos crustais não tiveram uma evoluçäo conjunta durante toda a

sua história geológica, sendo este lineamento uma sutura entre duas placas

litosféricas, demarcada também, por anomalias gravimétricas negativas e lineares

(Mantovani ef a/., 1989, 1991 e Hallinan ef a/., 1993).

Passarelli ef a/. (1993) e Passarell¡ & Basei (1994), em trabalhos mais

direcionados à ZCMG, caracterizam sua movimentação dextral, indicando a

interaçäo entre as componentes de cisalhamento puro e simples durante a fase

de deformação cisalhante principal. Dados referentes a eixos-c de quartzo e

resultados obtidos pelo Método de Fry, permitiram uma melhor definição dos
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mecanismos atuantes na ZCMG caracterizando um mecânismo de deformaçåo

relacionado ao deslizamento dos planos basais do quartzo, sugerindo baixas

temperaturas. O posicionamento das elipses de deformação sugere um esforço
principal em torno de N50W.

Também em 1993, Bitencourt & Nardi, através de estudos geoquímicos,

correlacionaram grande parte das rochas granitóides brasilianas do sul do Brasil e

Uruguai a regimes transcorrentes associados a estágios tardios de eventos

col¡s¡onais. Na reg¡ao de Porto Belo, SC (que inclui um pequeno segmento da

ZCMG), os autores identificaram uma zona de cisalhamento de baixo ângulo, com

trend geral NE-E-W, precedendo movimentos transcoÍrentes, com superfícies de

alto mergulho, de direção NE e com uma d¡reçäo de transporte NEE-SWW,

compatível com os primeiros estágios do regime transcorrente_ Os autores

associaram duas unidades graníticas intimamente relacionadas a estas

estruturas.

Bitencourt ef a/. (1995), em estudos de enclaves máficos, reconstituiram a

geometria sigmoidal da foliaçåo primária da intrusão estudada (suíte lntrusiva

Zimbros)- Essa reconstituição teria se dado através da relaçäo da forma e da

orientação dos enclaves com os da elipse de deformação finita. Esta orientação é

compatível com um regime de fluxo não-coaxial de sentido horário durante o

posicionamento, que é concordante com o sentido de movimento da ZCMG em

Porto Belo.

Basei ei a/. (1995), a partir dos dados geocronológicos da ZCMG, sugerem

uma evolução policíclica para a ZCMG, com picos em 640 * 20 Ma (Orogênese

Brasiliana), 550 + 20 Ma (Orogênese Rio Doce) e 220 t, 15 Ma (reativação

Triássica); idades obtidas, respectivamente, pelos métodos U-pb em zircões e K-

Ar em frações finas minerais. A idade 550 i 20 Ma relaciona-se a idades

regionalmente obtidas em K-Ar minerais.



5. ZONA DE CISALHAMENTO MAJOR GERCINO

5.1 ASPECTOS GER.AIS

A ZCMG possui características dúcteis-rúpteis, estruturaçáo geral NE e
movimentação predominantemente dextral. Esta estruturaçáo é facilmente

visualizada no mapa de fotolineamentos (Anexo 2), onde observa-se o predomínio

de estruturas lineares de direçäo N50E, relacionadas ao desenvolvimento da

ZCMG. Este frend NE é observado nas faixas miloníticas norte e sul, mas também

apresentam importante desenvolvimento no restante da área fotointerpretada. É

possível que grande parte destes lineamentos representem a superposiçäo nos

terrenos adjacentes à ZCMG, decorrente dos esforços envolvidos no

desenvolvimento desta zona de cisalhamento. As estruturas NE presentes nas

faixas miloníticas, possivelmente representam as foliaçoes Ss, que por vezes

apresentam-se ligeiramente oblíquas às paredes da zona de cisalhamento.

Na região estudada, a ZCMG caracteriza-se por uma faixa milonítica

principal a noroeste (FMN), com largura variável entre 1 e 3.75 km, apresentando

desde cataclasitos até ultramilonitos, predom¡nando rochas com texturas

protomiloníticas e miloníticas, e uma faixa milonítica sudeste (FMS), com largura

entre 500 m e 2 km, onde ocorrem milonitos e ultramilonitos. Entre essas faixas

ocorre um conjunto de granitóides (Fig.6; Anexo 1).

A faixa milonítica norte limita os metassedimentos do Grupo Brusque (mica-

quartzo xistos, fìlitos e subordinadamente quartzitos) a noroeste dos granitóides

centrais. A faixa milonítica sul faz o contato entre esses mesmos granitóides e os

granitóides do Complexo Granito-Migmatítico (Domínio lnterno do CDF).

Os granitóides centrais, normalmente pouco deformados, foram

subdivididos em duas associações principais. Na primeira, predomina uma série

petrográfìca de sienogranitos róseos, grossos, porfiróides, a anfibólio e, na

segunda associação, monzogranitos porfiríticos a porfiróides.

Localmente, e cortando esses granitóides, ocorrem riólitos, diques básicos,

aplitos e vulcânicas ácidas.
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O contato dos milonitos do Grupo Brusque com os milonitos graníticos se

faz através de um imbricamento tectônico de ambos. As faixas de

metassedimentos miloníticos apresentam-se mescladas com veios e vênulas de

protomilonitos e milonitos graníticos.

A passagem entre os granitóides centrais da ZCMG e as rochas miloníticas

dá-se, em ambas as faixas (norte e sul), de modo bastante heterogêneo. Apesar

de haver, de modo geral, um incremento da deformação da porção central do

domínio dos granitóides em direção às faixas miloníticas laterais, ocorre uma

alternåncia entre zonas com alta taxa de deformaçäo com lentes onde as

caracteristicas ígneas estão bem preservadas e såo as feições predominantes.

Esta passagem pode ser caraterizada de noroeste para sudeste:

FMN: 1) termos miloníticos (protomilonitos e milonitos) -+ granitos

levemente foliados (predomínio da foliação ignea); 2) milonitos -+ protomilonitos

+ granitos foliados -+ granitos isótropos com faixas protomilon¡ticas e miloníticas;

3) milonitos -+ granitos isótropos com fa¡xas miloníticas + granitos isótropos.

FMS: 1) milonitos + protomilonitos + granitos isótropos; 2) milonitos +

granitos isótropos com faixas miloníticas -+ granitos isótropos.

Por vezes a passagem dos termos mais deformados para os náo

deformados näo é caracterizada, observando-se apenas rochas m¡loníticas rn

s¡Íu -+ blocos de granitos isótropos.

Säo comuns falhas subordinadas com direção principal N20E que cortam a

ZCMG e geram rejeitos aparentes, laterais dextrais, de até 500 m, falhas com

direção principal N-S, com rejeitos aparentes, laterais sinistrais, e falhas com

direção principal N50W, indiscriminadas. Estas feições também podem ser

visualizadas no mapa de fotolineamentos (Anexo 2), onde observam-se estruturas

lineares secundárias de direção NNE, representando, por vezes, falhas de rejeito

direcional, fotointerpretados, rúpteis. Estruturas lineares de direçäo NW são mais

raras e pouco representativas, por vezes representando falhamentos rúpteis de

provável rejeito direcional. Fraturamentos com direções em torno de N-S e N50W

são observados em afloramentos.
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Figura ô - Esboço Geológico da Zona de Cisalhamento Major Garcino {SC)
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5.2 ROCHAS MILON|TICAS

As rochas miloníticas ocorrem em zonas de cisalhamento, desenvolvendo-

se principalmente por processos dúcteis (processos plásticos, deslizamentos

intracristalinos, etc.), havendo porém, processos rúpteis importantes associados

(cominuição dos grãos, principalmente daqueles mais competentes). Os termos

miloníticos e ultramiloníticos säo bem foliados, geralmente apresentando, como

também os protomilonitos, marcadores lineares bem defìnidos. Dos termos

protomiloníticos a ultramiloníticos observa-se uma redução total no tamanho dos

grãos em relação à rocha original. Geralmente contém estruturas assimétricas

(pares S-C, porfiroclastos assimétricos, entre outros), decorrentes de uma

deformação nåo coaxial. Porém, podem apresentar também estruturas simétricas,

sugerindo a interaçåo entre deformação coaxial e não coaxial, podendo haver,

entretanto, o predomínio de uma ou de outra.

As zonas miloníticas podem se desenvolver em qualquer escala e em

rochas de qualquer fabric e composição or¡ginais (Mawer,1986).

5.2. 1 CARACTER|STICAS MACROSCÓPrcAS

A) FA|XA MTLON¡TrcA NORTE

Os protomilonitos, cujos protólitos prováveis são os granitos da Associaçäo

Fernandes, apresentam cor cinza azulado a cinza rosado, com cor de alteração

alaranjada ou esverdeada (prancha 1, foto 1). A textura protomilonítica é

evidenciada pela presença de porfiroclastos de feldspato potássico de até 2 x 1

cm, t¡po o, clastos menores de feldspato branco e de quartzo, até 1 cm, em matriz

média, hololeucocrática a leucocrática, a quartzo, feldspatos, anfibólio e biotita. A

foliação protomilonítica é caracterizada pela orientação, estiramento e rotaçäo

dos minerais, observando-se também desenvolvimento de sericitas.



PRANCHA 1

FOTO 1 - protomilonito granítico da faixa milonít¡ca norte (amostra MG-124), alterado, apresentando porfiroclastos

de feldspato potássico róseo sigmoidais, com faixas miloníticas. O plano apresentado da amostra é invertido.

FOTO 2 - protom¡lonito granítico da faixa milonítica norte (amostra MG-31) próximo ao contato com miloniios do

Grupo Brusque. Apresenta faixas miloníticas. Amostra não orientada.

FOTO 3 - Milonito granítico da faixa milonítica norte (amostra MG-32), mostrando o forte estiramento dos minerais.

Amostra näo alterada.

FOTO 4 - Milonito granítico da faixa milonítica norte (amostra MG-318). Amostra alterada.
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Estes protomilonitos podem passar gradualmente para milonitos, onde há

menor quantidade de porfiroclastos, sendo estes mais estirados; ou podem

apresentar faixas miloníticas bem delimitadas de até 50 cm (prancha 1, foto 2),

com cor de alteração variegada e percolação de manganês. Nesta superfície

milonítica os porfiroclastos chegam no máximo a 5 mm. Estas faixas podem

apresentar-se totalmente epidot¡zadas.

Os milonitos apresentam cor cinza quando frescos (prancha 1, foto 3) e cor

de alteração esbranquiçada a róseos (prancha 1, foto 4); sáo hololeucocráticos a

leucocráticos, de granulação fina, apresentando foliação milonítica caracterizada

por total estiramento dos minerais. Os porfiroclastos de feldspato potássico

possuem até 5 mm de comprimento (no geral 2 mm); o quartzo apresenta-se como

porfiroclastos tipo 6, ou como filmes. A foliaçäo milonítica apresenta planos com

desenvolvimento de sericitas. Estes milonitos podem apresentar apenas filmes

dos minerais, não se observando, mesoscopicamente, os porfiroclastos.

Normalmente a foliação milonítica está bem marcada, ocorrendo, no entando,

locais onde a rocha se apresenta como uma uma 'massa' cinza esverdeada, com

alguns porf¡roclastos milimétricos de feldspato potássico e anfibólio.

Apresentam, näo raramente, faixas ultramiloníticas intercaladas. Milonitos

S-C podem ser encontrados (prancha 2, foto 1).

Ocorrem comumente milonitos bandados, caraterizados pelo estiramento

dos feldspatos e quartzo, mostrando filmes 1= de 1mm) quarÞo-feldspáticos e

filmes ricos em máficos (biotita e anfibólio). Quando alterados, mostram cores

esbranquiçadas (níveis quartzo-feldspáticos) e níveis cinzentos (máficos e

sulfetos associados). Nesta rochas também há neoformação de muscovitas.

Veios quartzo-feldpáticos e veios de quartzo cortando a foliação milonítica

são comuns.

Os protomilonitos, cujos protólitos prováveis são os granitos da Associação

Rolador (prancha 2,'foto 2\, apresentam cor cinza, com porfiroclastos de feldspato

potássico de 3 mm a I cm, de quartzo normalmente ovalados, e de plagioclásio,

em matriz cinza azulada fina a quartzo, fitas feldspáticas e máfÌcos



PRANCHA 2

FOTO 1 - Milonito S-C granítico da faixa milonítica norte (amostra MG-78).

FOTO 2 - protomilonito granítico da faixa milonítica norte (amostra MG-357). Apresenta porfiroclastos de feldspato

potássico e plagioclásio.

FOTO 3 - Milonito granítico da faixa m¡lonítica norte (amostra MG-256), apresentando forte estiramento dos minerais

(filmes quartzo-feldspáticos e filmes ricos em máficos).

FOTO 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de protomilonito granítico da faixa

milonitica norte (amostra MG-186). Apresenta quartzo com extinção ondulante e em recuperaçâo' A rocha é

constituída predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, muscovita, clorita, epídoto'

zircão, apatita, titanita, alanlta e granada.
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(predominantemente biotita). Os porfiroclastos são do tipo o (mais abundantes) e

8. É comum apresentarem faixas métricas a centimétricas miloníticas, filoníticas e

de milonitos bandados. Pares S-C säo encontrados.

Os milonitos apresentam cor cinza, granulação fina, com porfiroclastos de 2

a 3 mm, esparsos e bastante estirados, de feldspato potássico, plagioclásio

(menores) e normalmente filmes de quartzo (prancha 2, foto 3). Normalmente

intercalam-se ou passam gradualmente para ultramilonitos e f¡lonitos, de cor cinza

esverdeada e aspecto xistoso, sendo rara a ocorrência de porfiroclastos de

feldspato potássico.

Pares S-C e estruturas dobradas sigmoidais são observadas. Veios de
quartzo, por vezes azulados, cortando esses pacotes såo comuns.

Os milonitos do Grupo Brusque apresentam cor de alteração variegada,
predominando a cor vinho nos termos mais pelíticos e cor esbranquiçada nos

termos mais psamíticos. Reconhece-se a rocha como um milonito de

metassedimento pois, normalmente, possui apenas uma foliação intensa bem

marcada e caracterizada pela orientação de sericitas e cloritas. såo comuns veios

de quartzo boudinandos e estirados na foliaçäo principal.

B) FATXA MTLONíT|CA SUL

Os protomilonitos apresentam cor cinza, com porfiroclastos de feldspato

potássico, normalmente tipo o, de até 2 cm, e menores de quartzo. A matriz é

média, hololeucocrática a leucocrática, composta por quartzo, feldspatos e

máficos, podendo apresentar quartzo azulado como fìlmes, e feldspatos bastante

estirados, por vezes com sulfetos disseminados. A foliaçáo protomilonítica pode

apresentar percolação de manganês. Os protomilonitos podem gradar para

milonitos ou apresentar faixas miloníticas métricas (até Sm).



Nåo raro ocorrem veios q uartzo-feld spáticos (= 2 cm) paralelos à foliação

milonítica, veios aplÍticos perpendiculares à foliação milonítica, sendo os aplitos

afetados por esta, além de inúmeros veios de quartzo cortando a foliação

milon ítica.

Os milonitos a ultramilonitos apresentam cor cinza escuro, cor de alteração

esbranquiçada, granulação fina a muito fìna, com porfiroclastos milimétricos de

feldspato potássico estirados e rotacionados, em matriz leucocrática rica em

biotitas. Observa-se neoformação de muscovitas na foliaçåo milonítica e veios de

quartzo (até 30 cm) paralelos a ela. Pares S-C sáo encontrados.

6.2.2 CAR,ACTER¡STICAS PETROGRÁFrcAS

A) ASPECTOS GERATS

As rochas miloníticas geradas a partir dos granitóides encontram-se no

fácies xisto-verde, em presença de biotita. Caracterizam-se por biotitas e

muscovitas iso-orientadas, paralelas aos porfroclastos de feldspatos e quartzo,

juntamente com minerais do grupo do epídoto.

Os milonitos graníticos mostram o predomínio da cominuição dos gräos e

da recristalização dinâmica sobre a recristalização estática, O quartzo predomina

em gråos estirados com forte extinção ondulante; m¡crogranular ou em

recuperação com contatos serrilhados. Grãos recristalizados, com extinção

homogênea e com contatos poligonais são subordinados. Nos feldspatos

predomina a cominuição e saussuritizaçáo, sendo rara a recristalizaçäo de

microclÍnios.

O 'retrometamorfÌsmo' é bem caracterizado, com biotitas alterando

anfibólios, cloritas alterando biotitas e muscovitas; além de forte epidotização.

Nos xistos miloníticos do Grupo Brusque, o metamorfismo da ZCMG

encontra-se no fácies xisto-verde, zona da biotita gradando localmente à zona da

clorita.



Uma movimeniação tardia mais rúptil é sugerida pela presença de fraturas

ou microfalhas na foliaçáo milonítica, que afetam porfiroclastos de feldspatos e,

mais raramente, de quartzo.

B) FA|XA MTLON¡TICA NORTE

As rochas miloníticas, cujos protólitos prováveis são os granitos da

Associação Fernandes, caracterizam-se pr¡ncipalmente pela presença de

anfibólios, geralmente alterados, alanita e grânada ocorrem como acessórios

característicos.

Os milonitos apresentam poliroclastos de microclínio e ortoclásio,

normalmente pertíticos. Os porfiroclastos, na maioria tendendo a formas

simétricas, às vezes apresentam-se sigmoidais mostrando indicaçäo dextral. É

normal porf¡roclastos de feldspato potássico apresentarem cominuiçåo nas

bordas. Formas gráficas ou mirmequíticas podem ser recuperadas. Muitas vezes,

oligoclásios também formam porfiroclastos, geralmente bastante saussuritizados

apresentando alguma deformaçåo nas maclas.

Os grãos de quartzo normalmente estão recuperados, já formando

subgrãos tendendo à extinçåo homogênea (prancha 2, foto 4). Os grãos maiores,

mais estirados, a¡nda possuem extinçâo ondulante. É muito comum a
recristalização dinâmica, onde apresentam-se microgranulares com contatos

serrilhados.

Os máficos comuns såo anfibólios, biotitas e cloritas. Os anfibólios säo do

grupo da hornblenda (provavelmente hastingsita) e geralmente eståo alterados

para biotitas e cloritas (prancha 3, foto 1 ).

As biotitas marrons ocorrem bastante deformadas com forte extinção

ondulante, e também já recuperadas, bem formadas. É comum se alterarem para

cloritas e não raro alteram anfibólios. Biotitas verdes, normalmente bem formadas,

também são comuns.



É comum estes milonitos apresentarem faixas com concentrações de

máficos e faixas predominantemente quartzo-feldspáticas. (prancha 3, foto 2).

Os augen milonitos encontrados apresentam-se de duas formas: A) com

matriz fina a quartzo, sericita, biotitas verdes, cloritas e alguns feldspatos; com

lèntes sigmóides policristalinas de quartzo recristalizado ou em recuperação.

Neste caso, observa-se quase que a total seritização dos feldspatos; e B) com

matriz fina a quartzo, epídoto, zoisita / clinozoisita e alguns feldspatos; com lentes

policristalinas compostas por quartzo normalmente em recuperação e ortoclásio e

microclínio com contatos pol¡gonizados (prancha 3, foto 3). Estes últimos

normalmente ocorrem fora da faixa milonítica, sendo que as lentes policristalinas

representam feiçöes íg neas preservadas.

Os milonitos S-C (prancha 3, foto 4), caracterizam-se pela iso-orientação

dos máficos (biotita e anfibólio), que se concentram em filmes, juntamente com

feldspaltos na Sc e os grãos de quartzo tendem a se posicionarem na Ss. Em

alguns milonitos S-C, as muscovitas posicionam-se tanto orientadas com outros

máficos na foliaçäo Sc, como com grãos de quartzo na foliação Ss. Os grãos de

quartzo apresentam-se, principalmente, microgranulares com contatos

serrilhados. Alguns ainda mostram-se bastante estirados com extinção ondulante.

Ainda há milon¡tos caracterizados por apresentarem pequenos

porfìroclastos (pouco evidentes) de feldspato potássico, de biotitas com forte

extinção ondulante, ou ainda apresentarem uma textura aproximadamente

equigranular. Tipicamente, estes milonitos apresentam faixas ricas em granadas

com inclusões de quartzo e zoisita. Este conjunto inclui também alguns milonitos

S.C.

As granadas, possivelmente pré-c¡nemáticas (Toteu & Macaudière, 1984;

Passchier et al. 1992), apresentam um fraturamento bem marcado e inclusões

orientadas de epídoto e quartzo. Estas definem uma foliação interna Si,

observada em seção delgada, com um padrão sigmoidal (Fig. 7), tendendo a

retilíneâ no centro e progressivamente mais curva nas bordas. Náo foram

observados estiramento ou sombras de pressão. A forma das inclusões sugere

que o porfiroclasto sofreu deformação que resultou em giro.
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FOTO I - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 200 x) de milonito granítico da faixa m¡lonítica

norte (amostra MG-256). Apresenta alteração de anfibólio para biot¡ta. A rocha é constituída predominantemente por

quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, anfibólio, biotita, sericita, clinozoisita / zoisita, granada e zircão.

FOTO 2 - Fotomiøografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de milonito granítico da faixa milor¡ílica

norte (amostra MG-32), mostrando alternância de bandas micáceas e quartzo-feldspáticâs. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, bìot¡ta, clor¡ta, epídoto, clinozoisita / zoisita,

zircåo, apatita, titanita, granada e turmalina.

FOTO 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de augen milonito (amostra MG-305). A

lente apresenta microclínio, quartzo, sericita e epídoto. A rocha é constituída predom¡nantemente por quartzo,

feldspato potássico, plagioclásio, sericita, epídoto e clinozoisita / zoisita.

FOTO 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de milonito granítico S-C da faixa

milonÍtica norte (amostra MG-78). A rocha é const¡tuída predominantemente por quartzo, feldspato potássico,

plagioclásio, anfibólio, bioi¡ta, clor¡ta, epídoto, alanita, titanita e apatita
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Figura 7 - Feiçáo de escala microscópica de miloniio granítico. 7A) seçåo onde identifica-

se poíiroclasto de granada com pequena rotaçáo indicada por inclusões de quartzo e

epídoto. Os m¡nerais såo identificados pelas letras G (granada); B (biotita); M

(muscovita); FK (feldspato potássico); C (clorita), sendo o restante quartzo. 78) detalhe

do fraturamento da granada em luz natural.

Os protomilonitos apresentam fortes feiçôes cataclásticas afetando os

porfiroclastos. Este fraturamanto afeta apenas os porfiroclastos, sendo

relacionado com a fase principal do cisalhamento. Ocorrem também fraturamentos

posteriores afetando a foliaçåo milonítica. Os porfiroclastos de microclínio e

ortoclásio säo pertíticos, ocorrem extremamente fraturados, com fraturas

preenchidas pr¡ncipalmente por quartzo serrilhados. Cloritas e sericitãs também

ocorrem preenchendo fraturas. Os porfiroclastos de plagioclásio apresentam-se

extremamente sericitizados e fraturados.

A matriz da rocha é composta por quartzo, sericita, clorita, epídoto e

feldspatos menoÍes. Os grãos de quartzo apresentam-se, na sua maioria,



serrilhados e alguns maiores, estirados, a¡nda possuem extinçáo ondulante.

Ocasionalmente apresentam-se como porfìroclastos. É muito comum as rochas

protomiloníticas apresentarem faixas miloníticas e mostrarem-se epidotizadas

(prancha 4, foto 1).

Há rochas que se encontrâm na faixa milonítica, não apresentando,

entretanto, feições milonit¡cas. São meta-sienogranitos, às vezes levemente

foliados e normalmente com razoável fraturamento. Sua presença é explicada

pela preservaçäo da rocha com características ígneas em lentes (pods) onde a

deformação da ZCMG não foi importante.

Na faixa m¡lonitica há rochas que apresentam textura típica cataclástica, de

granulação grossa. Os grãos de quartzo apresentam forte extinção ondulante,

estirados em formas sigmóides. Nos contatos com outros minerais, apresentam-se

serrilhados e microgranulares. Os feldspatos apresentam-se fortemente

fraturados. Microclínios e ortoclásios säo pertíticos (spof e sfnng), apresentando

fraturas preenchidas por quartzo. Oligoclásio apresenta-se fortemente

saussuritizado com inclusöes de zircão e anfibólio. A biotita marrom está

bastante est¡rada, frequentemente se alterando para clorita.

Os protomilonitos, cujos protólitos prováveis são os granitos da Associação

Rolador, apresentam porfiroclastos de oligoclásio, normalmente fortemente

saussuritizados (prancha 4, loto 2) e com alguma deformação nas maclas e

porfiroclastos de microclinio e ortoclás¡o normalmente pertíticos.

Os porfiroclastos normalmente apresentam-se fraturados, mostrando o

processo de cominuição (prancha 4, foto 3), e até micro-falhados. Raramente

encontra-se uma textura hípica mortar, quando existente há recristalizaçäo de

m¡croclínio. Em alguns milonitos observa-se o reequilíbrio do plagioclásio,

ocorrendo formação de plagioclásio mais sódico a partir do oligoclásio (prancha 4,

foto 4). Onde a cominuição é menos intensa ocorrem porf¡roclastos de formas

sigmoidais ou simétricas, onde pode-se encontrar sombras de pressão mais

comumente de quartzo recristalizado (prancha 5, foto 1) e raramente de quartzo e

microclínio recristalizados.
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FOTO 1 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de protomilonito granítico da faixa

milonítica norte (amostra MG-124), mostrando forte epidot¡zação, cloritizaçâo e sericitização, com indicações

cinemáticas dextrais e sinistrais. As setas indicam as movimentações dextrais. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, anfíbólio, clorita, epídoto, sericita e apat¡ta

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de protomilonito granítìco da faixa

milonítica norte (amostra MG-38), mostrando plagioclásio saussuritizado com indicaçäo dextral. Apresenta sombra de

pressão assimétrica, constituída pr¡ncipalmente por quartzo recristalizado. A rocha é constituída predominantemente

por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, clorita, muscovita, epídoto, clinozoisita / zoisita, sericita, zircäo,

apatita, titanita, alanita.

FOTO 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de protomilonito granítico da faixa

milonítica norte (amostra MG-340), apresentando forte cominui@o de feldspato potássico. As fraturas são

preenchidas princ¡palmente por quartzo e sericita. A rocha é constituída predominantemente por quartzo, feldspato

potássico, plagioclásio, biotita, sericita e epídoto.

FOTO 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de protomilon¡to granítico da faixa

m¡lonítica norte (amostra MG-199), apresentando reequilíbrio do oligoclásio em um plagioclásio mais sódico A rocha

é constituída predom¡nantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, muscovita, sericita e zircão'
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E comum possuirem faixas miloníticas intercaladas. Por vezes obserya-se o

pâdrão anastomosado desta fol¡âçäo milonítica observando em lâmina foliação

milonítica lado a lado com a faixa protomilonítica.

Nestes milonitos e protomilon¡tos, os grãos de quartzo, na sua maioria,

apresentam-se com forte extinção ondulante (bastante estirados) e também já

tendendo à recuperaçäo, ambos os casos apresentam contatos serrilhados. São

raros apresentarem-se totalmente recristalizados. Há locais onde encontram-se

totalmente serrilhados e há raros locais onde predomina a recristalização com

contatos poligonizados.

Os máficos presentes såo a biotita, muscovita, clorita e biotita verde e os

acessórios mais comuns são zircão, apatita, titanita e alanita.

As biotitas com pleocroísmo de marrom-claro a marrom-avermelhado,

apresentam-se tanto com extinção ondulante como homogênea. Apresentam-se

geralmente bastante orientadas e normalmente alteram-se para cloritas ou biotitas

verdes.

São comuns muscovitas bem formadas, formando mica-f¡sh, apresentando,

por vezes, sua clivagem paralela à foliação Ss. Também pode-se encontrar

ondulada com extinção ondulante. Em algumas rochas há cristais muito bem

formados de epídoto.

Há também augen milon¡tos caracterizados por porf¡roclastos de

microclinio, quartzo e plag¡oclásio. Os microclínios apresentam início de

cominuição, com fraturamentos preenchidos principalmente por quartzo, também

mirmequ¡tas, clorita e epídoto. Apresentam-se pertíticos (tipo spof) e com

inclusões de plagioclásio. Estes apresentam-se hipidiomórficos e bastante

saussuritizados. Os gräos de quartzo apresentam-se estirados tendendo a

sigmoidais, com ext¡nção ondulante, também cominuídos e com fraturamentos

preenchidos por quartzo microgranular. A matriz contém biotitas verdes bastante

deformadas, anedrais, biotitas marrons mais preservadas, sericitas, quartzo,

feldspatos, apatita, opacos e alta quantidade de epídoto. Há texturas típicas

cataclásticas onde a cominuição e a epidotização são bastante intensas.
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FOTO I - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de protomilonito granítico da faixa

milonitica norte (amostra MG-198), mostrando porf¡roclasto com cauda simétrica. Apresenta faixas quartzo-

feldspáticas e micáceas. A rocha é constituída predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio,

biotita, clorita, sericita, epídoto, clinozoisita / zoisita, zircão, apatita, titanita e alanita.

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de milonito / ultramilonito granítico da faixa

milonítica norte (amostra MG-1 14), apresentando indicação dextral (par S-C) ou 'back-rotation' (cap 9, pg 96) e

recristalização de porfiroclasto de quartzo. A rocha é constituída predominantemente por quartzo, feldspato

potássico, plagioclásio, biotita, clorita e sericita.

FOTO 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de milonito do Grupo Brusque (amostra

MG-1S7). A rocha é constituída predominantemente por quartzo, sericita e zircão.

FOTO 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de protomilonito granítico da faixa

milonítica sul (amostra MG-21g), apresentando quartzo com extinção ondulante e contatos serrilhados nas bordas A

rocha é constituida predominantemente por quartzo, feldspato potáss¡co, plagioclásio, biotita, clorita, muscovita,

epídoto, sericita e zircão.
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os ultramilonitos, cujos protólitos são difìcilmente caracterizados,

apresentam porfiroclastos de quartzo em forma de lentes sigmoidais, formadas

por vários grãos de quartzo recristal¡zados ou em recuperaçäo (provável gråo de

quartzo estirado com extinção ondulante, posteriormente recristalizado). A

foliação milonítica, bem marcada, é dada pela orientação principalmente das

sericitas, biotitas-verdes, cloritas e também quartzo e alguns feldspatos. Observa-

se em alguns ultramilonitos, claramente o par S-C (prancha 5, foto 2) Há casos

em que não se observa uma foliação milonítica, apenas uma 'massa' constituída

principalmente por quartzo, sericita e epídoto.

os filitos miloniticos, são compostos principalmente por quartzo e ser¡cita,

apresentando zircão como acessório. os grãos de quartzo apresentam-se

bastante estirados com extinção ondulante, ocorrendo também gräos recuperados

e também microgfanulares com contatos serrilhados. A foliação milonitica é

caracterizada pelos grãos de quartzo estirados e sigmoidais e pela orientação das

sericitas (prancha 5, foto 3).

c) FA¡XA MTLON|TICA SUL

As rochas miloniticas apresentam grãos de quartzo, que na sua maioria

possuem exinção ondulante, fortemente estirados' podendo estar em

recuperação, apresentando seus contatos serrilhados (prancha 5, foto 4). Há

porções isoladas em que o quartzo apresenta-se totalmente recristal¡zado, com

contatos poligonizados.

Em protomilonitos, os feldspatos potássicos, normalmente pertíticos,

formam porfiroclastos bastante fraturados. As fraturas são preenchidas por

material da matriz: quartzo, clorita e epídoto, mostrando o processo de

cominuição (prancha 6, foto 1). os porfiroclastos menores apresentam formas

sigmoidais.
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FOTO 1 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de protomilonito granítico da faixa

milonítica sul (amostra MG-172), apresentando porf¡roclastos de feldspato potássico fraturados. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, clorita, muscovita, epídoto e alan¡ta.

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de protomilonito granitico da faixa

milonítica sul (amostra MG-172), com mica-fish, indicando movimentação dextral.

FOTO 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de protomilonito granítico da faixa

milonítica sul (amostra MG-357), mostrando alteraçåo de anfibólio para biotita e clorita. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásìo, anfibólio, biotita, clorita, epídoto, clinozoisita /

zoisiia, apatita, alanita e titanita.

FOTO 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de milonito de veio de quartzo (amostra

MG-88). Os grãos de quartzo apresentam contatos serrilhados
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Os plagioclásios, na maioria, se apresentam muito saussuritizados ' por

vezes observando-se apenas seu pseudomorfo. Formam porfiroclastos menores

que os de feldspato potássico, podendo ter formas subeuedrais ou mais estiradas.

Os máficos mais comuns observados sáo biotita, clorita e muscovita. As

muscovitas normalmente sáo idiomórficas, formando mica-fish (prancha 6' foto 2)'

onde observa-se a sua clivagem paralela a Ss. As biotitas normalmente estão

estiradas e orientadas na foliação milonítica. As cloritas apresentam-se entre os

grãos, preenchendo fraturas e alterando biotitas. Os acessórios comuns nestas

rochas sáo alanita, zircão e apatita.

Também podem apresentar como máfico anfibólio (grupo da hornblenda),

já apresentando alteração para biotita e clorita (prancha 6' foto 3). Nestas rochas

os acessórios comuns são alanita, epídoto, titanita e apatita'

Veios de quartzo paralelos à foliação milonítica apresentam-se milonít¡cos,

mostrando recristalizaçåo dinâmica do quartzo (prancha 6, foto 4).

5.3 GRANITÓIDES CENTRAIS

Os granitóides centrais da ZCMG (Fig.6; Anexo 1) ocorrem entre as duas

faixas miloniticas descritas anteriormente. São normalmente pouco deformados e

foram subdivididos em duas associações principais. Na primeira, Assoc¡ação

Granitóide Rolador (AGR), predomina uma série petrográfica de biotita-

monzogranitos cinzentos, porfiríticos a porfiróides e na segunda, Associação

Granitóide Fernandes (AGF), anfibólio-sienogranitos róseos, grossos e

porfiróides.

As análises modais das Associações Granitóide Rolador e Fernandes,

encontram-se plotadas em diagrama QAP (Streckeisen, 1976), conforme ilustrado

na Fig. 8.
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Figura 8 - Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) apresentando a classificação

petrográfica para os granitóides centrais da ZCMG.

5.3.r ASSOCTAçAO GRANITÓ|DE FERNANDES

A) CARATERÍSTTCAS MACROSCÓPrcAS

Nesta associação predominam sienogranitos, com valores modais de

feldspato potáss¡co de aproximadamente 45 a 58o/o; quartzo de 19 a 35% e

plágioclásio de 13 a 27o/o. Os teores de máficos variam de menos que 5 o/o â 1oo/o.

Pode ser subdividida em duas fácies principais, descritas a seguir.
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Fácies Porfiróide

Sáo rochas hololeucocráticas a leucocráticas, rosadas a cinza rosadas, de

textura porfìróide, com cristais de feldspato potássico hipidiomórficos a

xenomórficos, em matriz média-grossa, predominantemente granodiorítica. Não

raro, apresentam cores de alteração esbranquiçadas, com cristais de feldspato

potássico e plagioclásio hipidiomórficos (prancha 7, foto 1). Esta matriz contém

grãos de quartzo xenomórficos, plagioclásio hipidiomórficos, feldspato potássico

xenomórfìcos e anfibólios hipidiomórficos a idiomórficos, geralmente agrupados

(prancha 7, foto 2). Como máfico, ocorrem também biotitas. Texturas rapakivi sâo

encontradas, observando-se no centro do grão feldspato potássico e nas bordas

plagioclásio (prancha 7, foto 3 e detalhe na foto 4).

Os megacristais de feldspato potássico são comumente abundantes e

tabulares, possuindo cerca de 3 x 1 cm, por vezes há megacristais de

plagioclásio, menores que de feldspato potássico, de até 1 x 0,5 cm. Os gräos de

quartzo possuem em torno 0,5 x 0,5 cm. Excepcionalmente, encontram-se

megacrista¡s de feldspato potássico de até I x 1,5 cm e gråos de quartzo de até

'1 ,5 x 0,5 cm.

Fácies equigranular a inequigranular

Constituem-se em sienogranitos hololeucocráticos a Ieucocráticos, rosados

a cinza rosados, apresentando textura fanerítica xenomórfica, de granulação

média a grossa, com cr¡stais xenomórficos de feldspato potássico de até 2 x 1,5

cm e crista¡s um pouco menores de plagioclásio de até 1,5 x 1 cm, geralmente

hipidiomórficos. Os grãos de quartzo são xenomórfìcos e os máficos (biotita e

anfibólio) são xenomórficos a hipidiomórficos, encontrando-se agrupados

(prancha 8, foto l). Granitos equigranulares de granulação fina-média também

ocorrem. Ocasionalmente, apresentam granulação muito grossa, säo

inequigranulares, com cristais de feldpato potássico e plagioclásio
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FOTO I - Sienogranito da Associação Granitóide Fernandes (AGF), fácies porfiróide (amostra MG-292). A amostra

está tingida com solu$o de SódioiOobaltonitrito.

FOTO 2 - Sienogranito da Associação Granitóide Fernandes (AGF), fácies porfiróide (amostra MG-318).

FOTO 3 - Sienogranito da Associação Granitóide Fernandes (AGF), fácies porfiróide (amostra MG-306). A amostra

está tingida com solução de Sódio/Cobaltonitrito.

FOTO 4 - Sienogranito da Associação Granitóide Fernandes (AGF), fácies porfiróide (amostra MG-306). A foto

mostra em detalhe a textura rapakivi. A amostra está tingida com solução de Sódio/Cobaltonitrito
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hipidiomórfìcos, podendo ocorrer Texlura rapakivi. Nestes locais, podem

apresentar pequenas porções de granulação mais fina, com maior concentração

de máfìcos (prancha 8, foto 2).

Dentro deste domínio podem ocorrer variações composicionais. Os termos

monzograníticos que ocorrem neste domínio apresentam 24 a 43o/o de feldspato

potássico, 26 a 32% de quartzo, 28 a 460/o de plagioclásio e 5 a 10% de máfìcos

(prancha B, foto 3). São rochas cinza a c¡nza rosadas, hololeucocráticas a

leucocráticas, geralmente de textura granítica, equi a inequigranulares, de

granulação média, com cristais de feldspato potássico xenomórficos a

hipidiomórficos em torno de 1,2 x 0,6 cm, plagioclásio em torno de 1 x 0,5 cm,

hipidiomórfico a xenomórfico, não raramente formando lertura rapakivi e quartzo

xenomórfico. Os máficos (biotita e anfibólio) apresentam-se entre os grãos.

Localmente podem se apresentar ricos em quartzo, posicionando-se

próximo ao campo dos granitóides ricos em quartzo, com valores modais de

aproximadamente 55% de quartzo,30% de feldspato potáss¡co, l0% de

plagioclásio e menos que 5% de máficos. São hololeucocráticos, de cor cinza,

porf¡ríticos, com megacristais esparsos de feldspato potássico de até 2 x zcm e

grãos de quartzo de até 0,5 cm, em matriz f¡na equigranular, r¡ca em quartzo, a

feldspatos, b¡otita (de até 3mm), anfibólio e raramente muscovita.

Termos quartzo-alkali-sienitos podem ocorrer (prancha 8, foto 4). São

rochas hololeucocráticas, inequigranulares, de granulação grossa a muito grossa,

com mais de 80% de feldspato potássico, com cristais de feldspato potássico

xenomórficos, quaftzo xenomórfico e anfibólios ocorrem entre os gråos. Faixas

com grande concentração de feldspato potássico são comuns, posicionadas no

campo dos alkali-feldspato-granitos.

Raramente estes granitos apresentam enclaves. Quando ocorrem, são

constituídos por um material cinza esverdeado de granulação muito f¡na.

Estes granitos podem apresentar termos sub-vulcânicos, provavelmente

corpos isolados, sienograníticos, caraterizados por textura porfirítica com
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FOTO 1 - Sienogranito da Associação Granitóide Fernandes (AGF), fácies de textura inequigranular (amostra MG-

43). A amostra está tingida com soluçäo de Sódio/Cobaltonitrito.

FOTO 2 - Sienogranito da Associação Granitóide Fernandes (AGF), fácies de textura equi a inequigranular,

apresentando textura tipo rapakivi e fácies fina r¡ca em máficos (amostra MG-333) A amostra está tingida com

solução de Sódio/Cobaltonitrito.

FOTO 3 - Monzogranito da Associação Granitóide Fernandes (AGF), fácies de textura equi a inequigranular (amostra

MG-270), com textura rapakivi. A amostra está tingida com solução de Sódio/Cobaltonltrito.

FOTO 4 - euartzo-alcali-sienito da Associaçäo Granitóide Fernandes (AGF), (amostra MG-300) A amostra está

tingida com solução de Sódio/Cobaltonitrito.
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megacristais de feldspato potássico em torno de 2 x 1cm e matriz muito fina

sienogranítica, a feldspato potássico, quartzo e pouco plagioclásio, com menos

de 5% de máficos (predominantemente anfibólio). Na matriz há cristais maiores de

plagioclásio com cerca de 0,5 x 0,3 cm idiomórficos, cristais de quartzo globulares

até 0,4 cm e anf¡bólios, hipidiomórfìcos a xenomórficos, em torno de 0,3 cm

(prancha 9, foto 1).

Granitos finos ocorrem como 'diques' nos sienogranitos, ocorrendo também

no contato entre as duas associações graníticas. Apresentam cor cinza claro,

granulaçáo fina, localmente porfiríticos, com megacristais de quartzo de até 3 x 2

cm, hololeucocráticos. Apresentam compos¡ção granodiorítica, ricos em quartzo; a

plagioclásio, feldspato potássico, biotita e muscovita.

Os aplitos cortam os sienogranitos como veios de granulometria fina, cor

alaranjada, hololeucocráticos a quartzo, feldspatos, e comumente com grande

quantidade de muscovita fina.

Diques de riólitos também podem ser encontrados. São afaníticos, maciços

e hololeucocráticos. Por vezes apresentam-se paralelos à superficie cataclástica

do sienogranito, apresentando-se brechados. Diques de rocha intermediária e

básica são raros. As rochas intermediárias caracterizam-se pela cor verde escura,

com feldspato branco e pontuações de biotita. Dique de rocha básica

(aproximadamente 2 m de espessura) apresenta cor escura e textura afanítica.

B) CARACTER|SïCAS PETROGRÁFICAS

Os sienogranitos caracterizam-se principalmente por sua granulaçäo

grossa a quartzo, feldspato potássico, oligoclásio e albita. O máfico predominante

é o anfibólio (grupo da hornblenda) e secundariamente a b¡ot¡ta. Os acessórios

mais comuns såo alanita, zircäo, t¡tanita e apat¡ta. Epídoto e clinozois¡ta / zoisita

também estão presentes- Granadas e carbonatos ocorrem subordinadamente.

A associação mineralógica principal da AGF, teve seu reequilíbrio no fácies

xisto-verde, evidenciada pela paragênese: anfìbólio, alterando-se para biotita e



clorita + albita + clinozoisita / zoisita + epídoto + carbonato. As vezes o único

máfico presente é a clorita. A característica marcante destes granitos é a

presença de anf¡ból¡os (grupo da hornblenda) e alanitas bem desenvolvidas como

acessório. Deformaçöes em maclas de plagioclásio, geralmente muito

saussuritizados, e recristalização de quartzo såo comuns.

As associaçöes mineralógicas presentes nestas rochas, podem ser

observadas na Tabela 1, sendo que todas incluem os minerais principais: quartzo,

feldspato potássico e oligoclásio.

cLvzot
(clinosoisita e/ou zoisita), EP (epídoto), GRAN (granada), MUSC (muscov¡ta), TIT

(titanita), ZIR (zircão), BIO (biotita), CL (clorita) e HBL (anfibólios do grupo da

homblenda).

Os grãos de quartzo apresentam-se geralmente com forte extinçäo

ondulante (gräos maiores), enquanto que outros apresentam-se em recuperação,

com tendência de se subdividirem em subgrãos com extinção homogênea de

contatos irregulares; são comuns também grãos de quartzo microgranulares de

contatos serrilhados.

Os feldspatos potássicos, normalmente são pertiticos. As pertitas ma¡s

comuns são do tipo sfrlng, spoú (prancha 9, foto 2) e fire-fakes, conforme Bard

(1e80).
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FOTO 1 - Sienogran¡to sub-vulcânico da Associação Granitóide Fernandes (AGF), amostra MG-44. A amostra está

tingida com solução de Sódio/Cobaltonitrito.

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de sienogranito da Associação Granitóide

Fernandes (AGF), amostra MG43, apresentando pertitas do tipo spofs. A rocha é constituída predominantemente

por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, clorita, zircão e alanita.

FOTO 3 - Fotomicrograf¡a com polarizadores cruzados (aumento de '100 x) de sienogranito da Assoclaçäo Granitóide

Fernandes (AGF), amostra MG-318, mostrando anfibólio alterando-se para b¡otita. Apresenta inclusões de titanita e

zircåo. A rocha é constituída predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, anfibólio, biotita'

clorita, titanita, zircão e carbonato

FOTO 4 - Fotomicrograf¡a com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de sienogranito da Associação Granitóide

Fernandes (AGF), amostra MG-318, mostrando alteração de biotita para clorita.





Os plagioclásios com teores baixos de anortita (An), oligoclásios,

geralmente estão bastante saussuritizados com alterações principalmente de

sericita, epídoto e zoisita. É comum apresentarem deformaçÕes nas maclas e

posteriores microfalhas, observando-se lado a lado feições rúpteis-dúcteis.

O máfico predominante nestes granitos são os anfìbólios do grupo da

hornblenda (provável hastingsita), mas também são comuns as biotitas. As

hornblendas apresentam forte pleocroísmo de verde-oliva a marrom-claro,

geralmente encontram-se alteradas para b¡otita, clorita, epídoto e carbonato

(prancha 9, foto 3). Em algumas rochas apenas se reconhece o pseudomorfo do

anfibólio pela sua clivagem característ¡ca em seção basal.

As biotitas normalmente se alteram para cloritas (prancha 9, foto 4) e, por

vezes, se apresentam crenuladas ou mesmo intercrescidas com feldspatos

(prancha 10, foto l) ou com muscovitas.

Assim como existem granitos bastante preservados, há também, próximo

às faixas miloníticas, bem como nas zonas mais ¡nternas, granitos com fortes

feições cataclásticas, apresentando forte fraturamento dos minerais (prancha 10,

foto 2). Nessas zonas internas podem ocorrer granitos isótropos com faixas

miloníticas, caracterizadas pela presença de epídotos neoformados,

hipidiomórfìcos a idiomórfìcos, concentrados juntamente com clinozoisita / zoisita

e quartzo microgranular (prancha 10, foto 3).

Estas rochas podem apresentar grãos de quartzo com forte extinção

ondulante com fraturas conjugadas preenchidas por quartzo microgranular,

deformação e microfalhas em albitas, titanitas mostrando claramente planos de

deslizamento, alanitas microfalhadas (prancha 10, foto 4) e porfiroclastos com

formas sigmoidais.

Já outras mostram melhor o início do processo de cominuição, onde

observa-se a 'infiltração' de fluidos da matriz quebrando os minerais maiores

(prancha 11, foto 1).
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FOTO I - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de sienogranito da Associação Granitóide

Fernandes (AGF), amostra MG-264, mostrando biotitas ¡ntercrescidas com feldspatos. A rocha é constiiuÍda

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, clorita, muscovita, zircáo, granada e

alanita.

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de sienogranito da Associação Granitóide

Fernandes (AGF), amostra MG-157, apresentando fraturamento de feldspato potássico. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, clorita, epídoto, clinozoisita / zoisita,

apatita e alanita.

FOTO 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de sienogranito isótropo da AssociaÉo

Granitóide Fernandes (AGF), amostra MG-304, mostrando formação de epídoto em faixa milonítica. A rocha é

constituída predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, clorita, sericìta, epídoto, clinozoisita /

zoisita e zircão.

FOTO 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de sienogranito da Associação Granitóide

Fernandes (AGF), amostra MG-162, apresentando alanita e plagioclásio microfalhados. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, clorita, clinozoisita / zoisita, alanita' zircão e

titanita.
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5.3.2 ASSOCTAçÃO GRANlTÓrDE ROLADOR

A) cARAcTERísrtc¡s t'¡¡cRoscóplces

Nesta associação, predominam monzogranitos com valores modais de 25 a

34o/o de feldspato potássico, 23 a 33o/o de quartzo e 32 a 47Vo de plagioclásio. Os

teores de máfìcos variam entre 5 a 15o/o. Apresentam duas fácies principais,

descritas a seguir.

Fácies porfïrítica a porfiróide

Predominam rochas leucocráticas de cor cinza méd¡o, telrtura porfirítica a

porfiróide, a megacristais hipidiomórficos a xenomórficos de feldspato potássico,

em torno de 2 x 1 cm, chegando excepcionalmente a I x 6,5 cm, e cristais

menores de plagioclásio tabulares, normalmente hipidiomórficos de até 1 x 0,5

cm, excepcionalmente até 4 cm. A matriz, granodiorítica a tonalítica, é fìna-média

cinza escura a cinza esverdeada, composta por quartzo xenomórfico, plagioclásio

hipidiomórfico (cristais maiores), feldspato potássico xenomórfico a hipidiomórfico

e biotita (prancha 11, foto 2). Em algumas rochas há razoáveis concentraçöes de

biotitas, às vezes, em faixas de 3 a 4 cm (prancha 11, foto 3). Estes granitos

podem apresentar porções mais finas, com menor quantidade de máficos.

Fácies equigranular a inequigranular

São monzogranitos cinza a cinza rosados, hololeucocráticos a

leucocráticos, de textura granítica e granulação média (raramente grossa), com

cristais de feldspato potássico geralmente xenomórfìcos em torno de 0,5 x 0,5 cm,

plagioclásio hipidiomórfico a idiomórfico em torno de 0,6 x 0,4 cm e grãos de

quartzo xenomórficos (prancha 11, foto 4l'. Nesses corpos, enclaves

microgranulares, geralmente ovais, são comuns, apresentando cor cinza escuro,

destacando-se pequenos cristais de feldspato róseo, ricos em máfìcos.
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FOTO 1 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de monzogranito da Associaçäo Granitóide

Fernandes (AGF), fácies porfiróide (amostra MG-221), apresentando infiltração de fluidos da matriz em microclinio. A

rocha é constituída predominantemente por quartzo, feldspato potáss¡co, plagioclásio, biotita, clor¡ta, epÍdoto, zircão,

titanita e alanita.

FOTO 2 - Monzogranito da Associaçâo Granitóide Rolador (AGR), fácies porfiróide (amostra MG-362)

FOTO 3 - Monzogranito da Associação Granitóide Rolador (AGR), fácies porfiróide (amostra MG-139) apresentando

faixa centimétrica com concentração de biotita. A amostra está iingida com solução de Sódio/Cobaltonitrito.

FOTO 4 - Monzogranlto da Associaçäo Granitóide Rolador (AGR), fácies de textura equi a inequigranuar (amostra

MG-297). A amostra está tingida com solução de Sódio/Cobaltonitrito
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Monzogranitos equigranulares ocorrem, geralmente com granulação mais

fina (fina a fina-média), de cor cinza, apresentando como máfìcos anfibólio e

biotita.

Localmente ocorrem faixas enriquecidas em feldspato potássico, atingindo

composições sienograníticas. Nestes locais os megacristais de feldspato

potássico podem chegar até I cm.

Algumas rochas posicionam-se no campo dos granodioritos, apresentando

16 a 24% de feldspato potássico, 24 a 31% de quartzo e ceÍca de 52% de

plagioclásio (prancha 12, foto 1). São leucocráticas, de cor cinza, com te)ilura

porflróide, a megacristais hipidiomórfìcos esparsos de feldspato potássico, de até

2 x 1,5 cm, em matriz fìna-média a plagioclásio (hipidiomórfico a xenomórfìco),

quartzo (xenomórfico) e máf¡cos (predominantemente biotita) agrupados. Estas

rochas podem apresentar porções essencialmente tonalíticas, de cor cinza

escuro, inequigranulares, de textura fina-média, com cristais esparsos maiores de

plagioclásio e quartzo xenomórfico (prancha '12, foto 2).

Em um único local foi observado um riebekita-quartzo-monzonito, com 47o/o

de plagioclásio,40 o/o de feldspato potássico, 10% de quartzo e menos que 5% de

máficos. A rocha se apresenta isótropa, de cor cinza, porfiróide, com megacristais

hipidiomórficos de feldspato potássico de até 3 x 2 cm e menores de plagioclásio,

em matriz fina a anfibólios, feldspatos, biotita verde, e pouca quantidade de

quartzo.

Veios de granito hololeucocrático a leucocrático, quartzo-feldspáticos a

biot¡ta, de granulação fina são comuns. Ocasionalmente, os monzogranitos

apresentam bolsões quartzo-feldspáticos de granulação grossa. Quando o

monzogranito a megacristais apresenta foliação incipiente ou faixa milonítica,

estes veios apresentam-se paralelos a esta direção.

Vè¡os aplít¡cos hololeucocráticos e de granulação fina são comuns. Há

locais onde são afetados por foliaçåo milonítica, que sofre refração neste corpo

em reláQão aos monzogranitos. Veios de quartzo são comuns.



Riólitos possuem razoável frequência, são porfiríticos, de matriz afanítica

com megacristais de feldspato potássico e quartzo (até 4 mm). Apresenta cor

grafite quando fresco e branco quando alterado.

Granitos finos ocorrem próximo ao contato do monzogranito a megacrista¡s

com o sienogranito porfiróide. Apresentam composição monzogranítica, cor cinza

claro, granulação fìna, localmente porfirítico, com megacristais de quartzo de até

3 x 2 cm, hololeucocrático, ricos em quartzo; a feldspato potássico, plagioclásio'

biotita e muscovita.

Diques de rochas básicas são raros, apresentando até 6 m de espessura.

Caracterizam-se pela cor cinza escuro, textura inequigranular, matriz afanítica a

fanerítica fina, com aproximadamente 70% de máficos e 30% de ripas milimétricas

de plag ioclásio. Apresentam forte esfoliação esferoidal.

B) CARACTERíSilCAS PETROGRÁFrcAS

Petrograficamente estas rochas se caracterizam por sua textura

hipidiomórfica (prancha 12, foto 3) a megacristais de feldspato potássico e

plagioclásio em matriz média.

Os minerais presentes são quartzo, feldspaio potássico, oligoclásio,

biotitas e cloritas. Os acessórios mais comuns são apatita, titanita e alanita,

ocorrendo também zircão e muscovitas, raramente turmalinas.

A associação mineralógica principal da AGR, teve seu reequilíbrio no

fácies xisto-verde, evidenciada pela paragênese: biotita alterando-se para clorita

+ albita + clinozoisita / zoisita + epidoto. A característica principal destes granitos

é a presença de biotitas titaníferas como máfico, e titan¡tas bem desenvolvidas

como acessório. Apresentam cristais de plagioclásio normalmente muito

saussuritizados, com leve deformação nas maclas e raramente, recristalização de

feldspato potássico.
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FOTO 1 - Granodiorito da Associação Granitóide Rolador (AGR), fácies porfiróide (amostra MG-360). A amostra está

tingida com solução de Sódio/Cobaltonitrito.

FOTO 2 - Tonalito da Associação Granitóide Rolador (AGR), amostra MG-232.

FOTO 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 1 00 x) de monzogranito da Associaçáo

Granitóide Rolador (AGR), amostra MG-101 , apresentando texturas preservada. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, muscovita, titanita, zircão, apatita e

turmalina.

FOTO 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de '100 x) de monzogranìto da Associação

Granitóide Rolador (AGR), amostra MG-101, mostrando pertitas lipo fire-flakes e sfnngs (em fio). A seta indica

pertrtas do tipo sfrlngs.
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As associaçöes mineralógicas presentes nestas rochas, podem ser observadas

na Tâbela 2, sendo que todas incluem os minerais principais: quartzo, feldspato

potássico e oligoclásio.

- Associações mineralógicas da AGR. AL (alanita), AP (apatita), CLUZOI

(clinosoisita e/ou zoisita), EP (epídoto), MUSC (muscovita), TIT (t¡tanita), ZIR (zircão),

BIO (biotita) e CL (clorita).

Os grãos de quartzo, normalmente xenomórfìcos, na sua maioria estão em

recuperaçåo, formando subgrãos com tendência à extinção homogênea, sendo

comuns já tenderem a total recristalização com contatos pol¡gonizados. Os gråos

maiores apresentam ainda extinção ondulante. É comum, em contatos com outros

m¡nerais ou mesmo em fraturas apresentarem-se microgranulares e serrilhados.

Os feldspatos potássicos são normalmente pertÍticos, sendo as pertitas

mais comuns do tipo spots e sfrlng; também encontram-se do tipo fire-flakes

(prancha 12,Íoto4l.

Os oligoclásios, geralmente se apresentam bastante saussuritizados

(alteração de epídoto, zoisita, seric¡ta e carbonato), sendo comum a presença de

mirmequitas nas bordas. É comum apresentarem leve deformação das maclas

(prancha 1 3, foto 1 ).

O máfico predominante nestes granitos são as biotitas, possivelmente

titaníferas, com pleocroísmo de marrom claro i marrom escuro avermelhado,

geralmente hipidiomórficas; comumente alteram-se para cloritas. Biotitas verdes



säo menos comuns. Muscovitas são raras, ocorrendo alteradas ou ma¡s

preservadas.

Rochas com feições cataclásticas são observadas tanto em zonas

próximas às faixas miloníticas, como nas porções mais internas dos granitos. São

caracterizadas principalmente pela cominuição dos gråos de feldspato e quartzo,

podendo ocorrer microclínios microfalhados. Estas rochas apresentam fraturas

geralmente preenchidas por quartzo, epídoto, clorita e hidróxidos de ferro. Nestas

rochas também observam-se plagioclásios e biotitas dobrados, juntamente com

feições mais rúpteis.

Os riebeckita-quartzo-monzonitos apresentam feldspato potássico,

oligoclásio, riebeckita, anfibólio verde (grupo da hornblenda), biotita verde e

quartzo. Como acessórios ocorrem titanita, epídoto, zircäo e apatita. Os

feldspatos potássicos apresentam vários tipos de pertitas: string, graphic e spots,

e mesopertitas. As riebeckitas, normalmente hipidiomórficas e de hábito fibroso,

normalmente ocorrem associadas aos anfibólios verdes (prancha 13, foto 2).

5.3,3 DEMAIS ROCHAS

Riólitos

Estes corpos apresentam maior expressâo nos monzogranitos a

megacristais da Associaçåo Rolador. São riólitos porfiríticos de matriz afanitica a

megacristais de feldspato potássico e quartzo de até 4 mm, hololeucocráticos e

isótropos. Apresentam cor grafite quando frescos (prancha 13, foto 3) e branca

quando alterados.

Ocorrem em exposiçâo descontínua por aproximadamente 500m, como

diques (com espessuras em torno de 20 m) e sobre o granito, como s//s.
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FOTO 1 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de

monzogranito da Associaçäo Granitóide Rolador (AGR), amostra MG-223'

apresentando deformação das maclas de plagioclásio. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, clorita,

epídoto, apat¡ta, titanita e alanita.

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de

riebeckita-quartzo-monzonito da Associação Granitóide Rolador (AGR), amostra

MG-1 . A rocha é const¡tuída predominantemente por quartzo, feldspato potássico,

plagioclásio, riebeckita, anf¡bólio verde, biotita, epídoto, zircão, apatita e titanita.

FOTO 3 - Riólito porf¡rítico da Associaçäo Granitóide Fernandes (AGF), amostra

MG-8, não alterado.
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Veios aplíticos

São hololeucocráticos, de granulação fina, a quartzo, feldspato potássico,

sericita. Geralmente estes corpos possuem uma foliaçåo de direção N70W com

mergulhos variáveis para NE, possivelmente relacionada com a colocação do

corpo. Esta foliação é caracterizada pela orientação do quartzo e das muscovitas

finas, não apresentando-se estirados. Estes veios estão presentes principalmente

entre os sienogranitos grossos.

Rochas básicas

Estas rochas ocorrem como diques nas duas associações de granitóides.

Os diques são raros, sendo o mais representativo com espessura de

aproximadamente 6 m entre os monzogranitos. Mostram forte esfoliação

esferoidal, cor cinza-esverdeado escuro, textura inequigranular, com ripas de

plagioclásio em torno de 2 mm, em matr¡z afanítica a fanerítica fìna. Por vezes

apresentam sulfetos disseminados. Não são observadas estruturação ou

deformação nestes corpos.

Granitóides a duas micas

Estes granitóides ocorrem no contato entre o sienogranito porfiróide da

AGF e o monzogranito a megacrista¡s da AGR, ocorrendo também como diques

no sienogranito porfìróide. Caracterizam-se pela cor cinza claro, granulação fina,

são isótropos a fol¡ados, hololeucocráticos, localmente porfiríticos, com

megacristais de quartzo de até 3 x 2 cm. Apresentam composição granodiorítica,

ricos em quartzo (55-60%); a plagioclásio (20-25%), feldspato potássico (5-10%)

e como máf¡cos (= 5%), biotita, clorita e muscovita e como acessório, zircäo.

Quando associados aos sienogranitos porfiróides mostram-se foliados, assim

como os sienogranitos, ocorrendo xenólitos do sienogranito porfiróide no

granodiorito fino e vice-versa.



6. TERRENOS A NORTE DA ZCMG

Os terrenos que ocorrem a norte da ZCMG correspondem aos

metassedimentos do Grupo Brusque. Na área mapeada, predominam sequências

de filitos, xistos, quartzitos e fìlitos grafitosos. O bandamento composicional (S") é

caracterizado por diferença granulométrica e composicional: níveis pelíticos e

mais arenosos, e níveis sericíticos e carbonosos.

Na porção SE de ocorrência do Grupo Brusque, predominam pâcotes de

xistos, compostos por: granada-biotita-muscovita-quartzo-xistos, b¡otita-

muscovita-quartzo-xistos, biotita-quartzo-xistos e quartzo-xistos. Apresentam

geralmente cor cinza escuro quando frescos, e cores variegadas quando

alterados, predominando a cor vinho.

Os granada-biotita-muscovita-quartzo-xistos, apresentam intercalações

com bancos de quartzitos micáceos, com espessuras de 5 a 10 cm. Apresentam

porfiroblastos abundantes de granadas milimétricas. Os biotita-muscovita-quartzo-

xistos ocorrem em pacotes homogêneos, e também, intercalados com biotita-

quartzo-x¡stos a granada. Estes xistos podem incluir porf¡roblastos de granada e

andalusita.

No restante da ocorrência dos metassedimentos do Grupo Brusque na

área, ocorrem pacotes de filitos (sericíticos e grafitosos) e quartz¡tos,

predominando os filitos sericíticos. Estes apresentam cor cinza azulado quando

frescos e cor vinho quando alterados; os filitos graf¡tosos são negros. Os

quartzitos são rochas normalmente maciças, de cor esbranquiçada, geralmente

de granulaçäo fina.

Os fìlitos sericíticos geralmente se apresentam intercalados com quartzitos

ou met€¡renitos e com filitos grafitosos. Por vezes ocorrem como sequências

rítmicas.

As alternâncias mais comuns são de fìlitos / metarenitos ou quartzo-f¡litos e

filitos / filitos grafitosos. Såo ¡ntercalações normalmente decimétricas. Quando

estes ocorrem intercalados, há predomínio dos filitos sericíticos, com espessuras



de até 1m, e por vezes há o predomínio dos quartzitos, normalmente micáceos de

até 60 cm de espessura.

As intercalaçoes mais comuns obsefvadas, envolvem alternânc¡a de duas

litologias: filito sericítico / filito grafìtoso; fil¡to sericítico / quartzito micáceo e filito

grafitoso / quartzito micáceo. Nestas áreas ocorrem subordinadamente níveis

xistosos: biotita-xistos intercalados com metarenitos fìnos e quartzo-xistos com

filitos grafìtosos. Não raro estas sequências apresentam ritmicidade, que ocorre

entre quartzitos m¡cáceos i filito grafitoso e quartzito micáceo / filito sericítico. São

muito comuns veios de quartzo cortando estas sequências.

Os granitóides intrusivos no Grupo Brusque, apresentam-se como bolsões

e veios, restando xenólitos de xistos dentro destes. Possuem cor cinza claro, são

hololeucráticos, isótropos a levemente foliados, equigranulares, de composiçäo

monzogranítica a granodiorÍtica, ricos em quartzo; a feldspato potássico,

plagioclásio e em torno de 5% de máficos (biotita). Podem apresentar restitos em

torno de 2 x 1 cm compostos por biotita (mais de 90%) e muscovita. Por vezes

apresentam porções pegmatíticas de granulação grossa, não foliados, com

muscovitas bem desenvolvidas. Esses granitóides, cuja melhor expressão dá-se

na cachoeira do Rio do Alho, são correlacionados por Basei (1985) aos

Granitóides do tipo São João Batista, podendo representar um magmatismo

anatético (fusão dos metassedimentos do Grupo Brusque) pouco após o pico

deformacional dos metassedimentos.



7. TERRENOS A SUL DA ZCMG

Os terrenos a sul da ZCMG, estão representados prdominantemente por

rochas granitóides.

Os granitóides intrusivos são leucocráticos, cinza médio, porfiróides a

porfiríticos, a megacristais de feldspato potássico de até 5 cm, em matriz de

granulação fìna a média q uartzo-feldspática, localmente com concentrações

máfìcas (predominantemente biotitas). Por vezes apresentam Íertura rapakivi,

onde observa-se um núcleo de feldspato potássico com cor de alteração

avermelhada e uma borda de plagioclásio com cor de alteraçäo creme.

Geralmente os grãos de quartzo são xenomórfìcos e os feldspatos (potássico e

plagioclásio) são hipidiomórficos a idiomórficos.

Na área também ocorrem granitóides leucocráticos de composição

predominantemente monzogranítica (próximo ao campo dos granodioritos e

quartzo-monzonitos), cinzentos, isótropos a foliados, localmente cataclásticos

(prancha 14, foto 1), porfiróides, a megacristais de feldspatos centimétricos

hipidiomórfìcos a idiomórflcos (até 7 cm). A matriz é fina, cinza escura,

apresentando concentrações de biotitas. Anfibólio também ocorre como máfico,

normalmente hipidiomórficos a idiomórficos, como inclusões em feldspato

potáss¡co.

Estas rochas podem apresentar texturas interessantes, como a textura

gráfica (prancha 14, foto 2). Petrograficamente caracter¡zam-se por feldspatos

idiomórfìcos a hipidiomórficos (feldspato potássico pertítico e plagioclásio

saussuritizado); biotitas, cloritas e muscovitas como máfìcos e, granadas e

titanitas como acessórios. As biotitas normalmente se alteram para cloritas,

associadas com phrenitas (prancha 14, foto 3).

Ocorrem corpos filonianos quartzo-feldspáticos hololeucocráticos,

porfiríticos, a megacristais centimétricos de feldspato potássico em matriz fìna e,

sienogranitos equigranulares, leucocráticos, de granulação média, além de riólitos

porfiríticos.



Os granitóides deformados podem apresentar textura lipo augen onde os

feldspatos distribuem-se em faixas, em forma de olhos em matriz fìna. Veios

quartzo-feldspáticos são encontrados.

Neste domínio também ocorrem rochas migmatíticas, de estruturaçåo

complexa, caracterizando-se por zonas mais gnáissicas, bem foliadas e zonas

mais xistosas ricas em biotitas. Nestes locais boudins de rochas anfibolíticas säo

observados (afloramentos SCMB 284a 288, conforme Basei, 1985). Normalmente

estas rochas apresentam composição tonalito-granodiorítica.

Regionalmente neste domínio são observadas rochas migmatíticas, sempre

com uma foliaÇão bem marcada. O leucossoma tem composiçäo

predominantemente quartzo-monzonítica, de cor cinza claro, granoblástico,

porfiróide a porfirítico, com megacristais cent¡métricos de feldspatos (brancos e

róseos), localmente granatíferos. O mesossoma (restrito) tem como litotipos

principa¡s, anfibolitos, hornblenda-gnaisses e biotita-gnaisses xistosos (Basei

op.cttl.
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FOTO 1 - Monzogranito do Complexo Granito-migmatítico (CGM)' amostra MG-

347, apresentando feições cataclásticas. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita' clorita,

muscovita, granada e t¡tanita. A amostra está tingida com solução de

Sódio/Cobaltonitrito.

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de

monzogranito do Complexo Granito-migmatítico (CGM)' amostra MG-349'

apresentando textura gráfica.

FOTO 3 - Fotom¡crografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de

monzogranito do Complexo Granito-migmatítico (CGM), amostra MG-343'

apresentando phrenita, e b¡otitas alterando para cloritas. A rocha é constituída

predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita' clorita,

phrenita, zircåo, apatita e turmalina.
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8. ANALISE ESTRUTURAL

A ZCMG, de estruturação geral NE, caracteriza-se por uma faixa milonitica

principal a noroeste (FMN), composta por rochas miloníticas graníticas e de

metassedimentos, e uma faixa milonítica sudeste (FMS), onde ocorrem rochas

miloníticas granitóides. Em função da quantidade de dados e da variação

observada em campo, nas foliaçóes miloníticas da FMN, subdividiu-se a área em

três setores estruturais: NE, central e SW, representados no Anexo 4. Os

milonitos graníticos foram tratados separadamente dos milonitos do Grupo

Brusque.

Os corpos graníticos presentes entre estas duas faixas miloníticas,

mostram-se normalmente ¡sótropos, porém podem apresentar-se foliados,

miloníticos e com feiçöes cataclásticas. Estas estruturas, analisadas

separadamente, serão discutidas neste capítulo.

Adicionalmente foram analisados os dados estrutura¡s referentes aos

metassedimentos do Grupo Brusque aflorantes na área, não afetados pela

movimentação desta zona de cisalhamento.

O conjunto dos dados estruturais serão apresentados e discutidos a seguir.

8.1 FAIXA MILONíTICA NORTE

A foliação milonítica nos milonitos graníticos apresenta uma variação

sistemática ao longo da faixa principal de milonitos, no trecho estudado da ZCMG.

Na porçáo NE a foliaçåo possui uma direção preferencial de N65E e passa, no

dominio central, para N54E e daí para N10E na porção SW. Os mergulhos

variam em torno de valores subverticais (Fig.9),

As lineações de estiramento, contidas na foliação milonítica, estäo

definidas principalmente por porf¡roclastos de feldspato, por fìtas de quartzo e

são, em geral, paralelas a uma lineaçäo mineral a b¡otitas. Orientam-se

preferencialmente para N55E (setor NE), N45E e S57W (setor central) e S20W



(setor SW) e apresentam ca¡mentos fracos, mas que atingem valores

rntermediários a altos nos setores central e sudoeste (Fig.g).

trI
N65Ef72SÈ

ZCMG - SETOR NE

Srn:61
Lm: l0

curuas d€ conlorn0 espaçadas ds 3,28%

ZCMG. SETOR CENTRÁ

Sm: 95
Lm: 44

clrñâs de c0nlorn0 espaçadas de 2,11%

cuûes de conlorno espaçadas d€ 2.9û%

Figura 9 - Milonitos graníticos FMN -ZCMG. A) setor NE, B) setor central e C)

setor SW.



Algumas dobras abertas afetando a foliação milonítica säo observadas,

com planos axiais de direção em torno de N40E e mergulhos intermediários a

altos para SE. Os eixos destas dobras mostram-se subparalelos a paralelos às

lineações de est¡ramento minerais (Lm): N50U23" e S30W/44'.

O comportamento da foliação milonítica nos milonitos gerados a partir das

rochas do Grupo Brusque apresenta algumas diferenças em relação àquele

observado nos milonitos graníticos. Como pode ser observado na Figura 10, a

direçåo da foliaçäo milonitica nos setores NE e central é praticamente constante,

sendo seus mergulhos preferencialmente para NW no setor NE e para SE no

setor central. Apesar da maior dispersão e da pequena quantidade de dados, no

setor SW, há uma mudança na direçåo preferencial da fol¡ação milonítica (N39E e

N05E) com caimentos intermediários para SE, bem como, caimentos subverticais

para SE e NW.

As lineações de estiramento säo registradas principalmente por

porfiroclastos estirados de quartzo, estiramento de filossilicatos e de

porfiroclastos de cloritóide. São poucas as lineações medidas, apresentando

direções tanto para NE (em torno de N30E), como para SW (S55W), com

mergulhos intermediários a baixos.



ZCMG. G.BRUSQUE
SETOR NE

Sm: 18
L¡ri 4

curves de conlofno espâçedes de 5,56%

zcMc - {1. BRUSQUE
TOR CENTRAL

Sm: 35
Lm: I0

cuNas de contorno e6paçâdas de 8,57%

ZCIIíG - G, BRTJSQUE

cufYâs de c0n10m0 eSpaçadas de 7,69%

Figura 10 - Milonitos do Grupo Brusque - FMN - ZCMG. A) setor NE, B) setor

central e C) setor SW.



8.2 FAIXA MILONíTICA SUL

A sudeste dos granitóides ocorfe uma faixa m¡lonítica, menos espessa que

a FMN, variando de 500 m a 2 km de espessura. A foliação milonítica tem direçåo

preferencial parâ N50E, com caimentos fortes, principalmente para NW (Fig.11).

As lineações de estiramento observadas apresentam direção preferencial S50W,

com caimentos intermediários a baixos (máx. S50W20'). Este lineamento faz

parte de uma das ramificações da zona de cisalhamento.

ZCMC - FAIXA
MrLoNiTrca suL

Sm: 59
L7

cuñrâs d0 c0nlomo espaç8das de 5,09%

Figura 11 - Milonitos graníticos - FMS - ZCMG.



8.3 - GRANITOIDES CENTRAIS

Estruturalmente os granitos centrais de ambas associaçöes apresentam-se

desde isótropos, foliados (Fig.12) com feições cataclásticas (Figs.13 e 14) ou

francamente miloníticos (Fig.15), alterando-se apenas as proporções em que os

termos estruturais ocorrem: Associação Fernandes isótropos (45%), com feições

cataclásticas (31%), foliados (19%) e miloníticos (5olo); Associaçåo Rolador:

isótropos (60%), foliados (33%), com feições cataclásticas (4%) ou miloníticos

(3%)

Os granitos isótropos caracterizam-se por náo possuir qualquer orientação.

Ocasionalmente, apresentam faixas epidotizadas subverticais; planos de fratura,

com mergulhos intermed¡ários, preenchidos por material quartzo-feldspático fino;

e faixas miloníticas centimétricas, com mergulhos intermediários a subverticais.

Os sienogranitos fol¡ados da AGF, caracterizam-se por possuírem uma

superfície geralmente de aspecto anastomosado, ondulada, com orientação e leve

estiramento de megacristais de feldspatos e quartzo. Muitas vezes caracteriza-se

por um desplacamento fino. É normal verificar-se estiramento de quartzo e

apenas alinhamento dos feldspatos.

Os monzogranitos foliados da AGR, caracterizam-se por possuírem uma

foliação incipiente, fina, podendo haver orientação dos megacristais e dos

máficos, Raramente há estiramento mineral de feldspato potássico e quartzo. Esta

foliação, possivelmente representa o fluxo igneo (foliaçäo primária), pois muitas

vezes observa-se apenas a orientação dos minerais.

A origem magmática das foliações observadas nos granitos da AGR e AGF

(Fig.12), é favorecida por sua definição pelo alinhamento de minerais ígneos,

normalmente idiomórficos a hipidiomórficos, conforme avaliado por Paterson ef a/.

(1989). Esta é caracterizada principalmente pelo al¡nhamento de feldspatos em

uma matriz quartzo-feldspática normalmente não deformada.

Por vezes os megacristais orientados na foliaçåo apresentam-se

rotacionados. Veios quartzo-feldspáticos podem ocorrer paralelos a foliação.

Ocasionalmente, estas rochas levemente foliadas apresentam planos paralelos à



foliaçáo preenchidos por epídoto, cortando grãos de feldspatos. Estas rochas

também apresentam planos de fraturas repetitivos, espaçados e por vezes

preenchidos por caulim. Raramente apresentam faixas miloníticas.

Fraturas em feldspatos preenchidas por quartzo, deformação nas maclas

de plagioclásio (prancha 13, foto 1), presença de mirmequitas e agregados de

plagioclásio e quartzo no contato de dois feldspatos potássicos, sugerem a

existência de fluxo sub-magmático, conforme Paterson (op cit').

NITOS CENTRAIS

cuNas de contorn0 espaçadas de 2,33%

Figura 12 - Granitos foliados.

Os sienogranitos da AGF com feições cataclásticas caracterizam-se por

possuírem uma foliação defìnida por um desplacamento espaçado ou por planos

de fraturamento repetitivos, pr¡ncipalmente de feldspatos, e raramente pela

orientação de minerais. Muitas vezes observa-se somente um intenso

fraturamento do corpo. Comumente esta superfície é caracterizada por clivagem

de espaçamento em torno de 1cm. O material normalmente se apresenta muito

quebradiço. Em alguns locais estes fraturamentos säo preenchidos por mater¡al



composto por quartzo, feldspato e epidoto. Há casos em que nestes planos de

fraturas há recristalização de quartzo.

Por vezes o sienogranito cataclástico apresenta faixas protomiloníticas e

miloníticas de até 2 m epidotizadas e com estiramento mineral, paralelas à

superfície cataclástica. Localmente, ocorrem fraturas preenchidas por feldspato

branco totalmente caulinizados e por epídoto, sendo que próximo ao contato com

riólito, mostra-se bastante foliado e com forte estiramento de quartzo (lineações

subverticais), com mullions de quartzo.

Näo raro esta superfície cataclástica se apresenta ondulada,

caracterizando-se como uma clivagem de espaçamento 0.3 cm, com forte

fraturamento de feldspato potássico e pela orientação de minerais.

Os monzogranitos da AGR, raramente apresentam faixas cataclásticas com

zonas de forte fraturamento e de brechação com preenchimento de epídoto.

As superfícies cataclásticas podem estar relacionadas à movimentaçåo

principal desta zona de cisalhamento, de caraterísticas dúcteis-rúpteis.

Entretanto, a associaçåo destas superficies com as reat¡vaçöes da ZCMG, em

condições mais rúpteis, náo é descartada.



A Figura 13 mostra o comportamento desta superfície nos granitos centrais

situados próximos à faixa milonítica norte. Este diagrama apresenta o conjunto de

dados dos setores NE, central e SW da área (Anexo 4). No setor NE a superfície

cataclástica apresenta direções preferenciais para NE e NW com mergulhos para

SE e NE respectivamente. Nos setores central e SW, as direções preferenciais

são para NE e N-S com mergulhos para SE, e para E e W respectivamente.

GRANITOS CENTBAIS
PORÇAO NORTE

N42Ei 82SE
Sct:226qfrp

6.ìr .dìY\_-_// \ì:.. / ?a!\ì * 1..., ì

cuftas de contorn0 espaçadãs de 4.55%

Figura 13 - Granitos com feições cataclásticas próximos à FMN.



A Figura 14 mostra o comportamento desta superfície nos granitos centrais

situados próximos à faixa milonítica suf. Este diagrama apresenta o conjunto de

dados dos setores central e SW da área (Anexo 4). No setor central a superfície

cataclástica apresenta direçoes preferenciais para NE com mergulhos para SE e

NW. No setor SW, as direções preferenciais são para NEE e NW com mergulhos

para NW e NE respectivamente. Neste setor dobras com planos axiais

N40E/80NW foram observadas.
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curuas de r0nt0rn0 espaçadas de 5.26%

Figura 14 - Granitos com feiçöes cataclásticas próximos à FMS
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Rochas milonít¡cas também ocorrem no domínio dos granitos. As foliaçoes

miloníticas observadas apresentam orientações similares às observadas nas

faixas miloníticas da ZCMG (Fig.15).

A AGF apresenta termos miloníticos e protomiloníticos, caracterizados por

uma foliação milonít¡ca defìnida pelo estiramento de porfiroclastos de feldspato e

quartzo. Estas rochas apresentam-se tanto nas porçôes internas do corpo, como

próximo às faixas miloniticas laterais.

Na Associaçäo Rolador, ocorrem protomilonitos com porfìroclastos de

feldspato potássico, de até 2cm, e quartzo estirados em matriz média com alta

quantidade de quartzo e máficos. Por vezes apresentam faixas miloníticas de até

3m.

ZCII/IG
NITOS CENTRÁ.IS

Sm: 19
Lm:5

N64E/67NW

tun/as de cûntûrno espaçada6 de 5,26%

Figura 15 - Granitos centrais miloníticos
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8.4 GRUPO BRUSQUE

A foliaçåo principal nos metassedimenos do Grupo Brusque é definida por

um bandamento diferenciado 52 ou por uma xistosidade 53, normalmente paralela

ao bandamento composicional 56.

A superfície Sz (F¡9.16) é uma foliaçäo fina e penetrativa diferenciada,

caracterizada por filmes de quartzo e fìlmes xistosos, menores que 2 mm. Quando

se recupera a 52, observa-se ao longo dela porfiroblastos de granadas e de

alumino-silicatos relacionados a esta fase. Por vezes são observados apenas

seus pseudomorfos. Esta superfÍcie normalmente se apresenta crenulada pela Se.

GRUPO BRUSQUE

cuNâs de rontrrn0 espaçadás de 3,70%

Figura 16 - Foliação 52 - Grupo Brusque.



Na foliação Se (Fig.17), de transposição, observa-se o fechamento de

dobras isoclinais da superfície 52, clivagem diferenciada. A S¡ é uma xistosidade

no grau fraco, com recristalizaçåo de sericitas e cloritas.

A superfície principal destes metassedimentos caracter¡za-se por uma 52,

quando distantes da zona miloníticâ; e quando próximos à zona milonítica, a

superfície principal é a foliação Ss. Quando os metassedimentos estäo próximos

à zona de cisalhamento, a foliação Ss torna-se muito mais acentuada, sendo que

o bandamento diferenciado 52 é pouco preservado no interior desta intensa

xistosidade.

N83E/53SE GRUPO BRUSQUE

S3: 87

!4 3E/76SE
:24

N6 BE/1 5

N71 8155ßlW

curvas de contorn0 espaçadas de 2,30%

Figura 17 - Foliação 53 - Grupo Brusque.



Esta superfície Ss transpöe totalmente as superfícies anteriores. Nestas

áreas, quando se recupera a Sz, esta apresenta-se intensamente crenulada.

Próximo às zonas miloníticas a Ss é paralela à foliação milonítica. Por vezes

observa-se a superfície Ss crenulada, ou levemente ondulada, por uma superfície

espaçada S¡(Fig.18), apresentando um espaçamento de cerca de 2 mm.

Figura f 8 - Foliaçöes Sz, 93 e Sr - Grupo Brusque.
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8.5 ESTRUTUR,AS RÚPTEIS

As feições rúpteis tardias relacionam-se principalmente a planos de

fraturas posteriores à foliação milonítica ou cataclástica. São fraturamentos com

direções em torno de N-S e N50W, comumente observados em afloramentos (Fig.

19). Podem estar associadas a falhas subordinadas com direçäo em torno de N-S

que cortam a ZCMG e geram rejeitos aparentes, laterais dextrais e sinistrais, e

falhas com direção principal N50W, indiscriminadas. Estas feiçoes podem ser

visualizadas no mapa de fotolineamentos (Anexo 2), onde observam-se estruturas

lineares secundárias de direção NNE, representando, por vezes, falhas de rejeito

direcional, fotointerpretados, rúpteis e estruturas lineares de direção NW (menos

representativas), por vezes representando falhamentos de provável rejeito

direcional.

cuNas de c0nlrrno €spaçadas de 4.35%

Figura 19 - Estruturas rúpteis tardias da ZCMG.



9. ANALISE CINEMATICA E DEFORMACIONAL DA ZCMG

A análise cinemática da ZCMG foi caracterizada através do estudo dos

indicadores macro, meso e microscópicos; faórics de eixos-c de quartzo e relaçäo

dos eixos das elipsóides de deformação com a foliaçåo milonítica. A análise da

deformaçåo deu-se através da caracterização do seu padrão (coaxial ou nåo

coaxial) e de sua quantif¡cação.

9. 1 INDICADORES CINEMÁTrcOS

Os indicadores cinemáticos macroscópicos foram caracterizados pelo

padräo das estruturas lineares observado em fotografias aéreas e imagens de

radar, podendo ser visualizadas em mapa de fotolineamentos (Anexo 2). Neste

mapa, algumas estruturas provavelmente relacionadas à foliação Ss, por vezes

apresentam-se oblíquas à parede da zona de cisalhamento, indicando uma

movimentaçåo dextral.

Os indicadores cinemáticos mesoscópicos incluem: sistemas de

porfiroclastos (Passchier & Simpson, 1986) do tipo o. elipsoidal (Fig.20a);

porfìroclastos do tipo E com deflexão da foliação milonítica, em protomilonito

granít¡co, nâo apresentando cauda (Fig.20b); porfiroclastos do tipo o" elipsoidal

com sombra de pressão, (Fig.20c); porf¡roclastos do tipo ou oblongo com sombra

de pressäo, em protomilonito granít¡co (Fig.2Od); falhas Anti-Riedel (R'), em

milonito e protomilonito graníticos (Figs.20e, 20f); relação entre as superfícies S e

C (conforme defìnido em Lister & Snoke, 1984) em protomilonito granítico

(F¡9.209); microfraturas de porfiroclastos de feldspatos preenchidos por quartzo,

em milonito granítico (Fig.20h); estruturas dobradas sigmoidais, em milonito

granítico (Fig.2Oi); e grãos de feldspato deslocado em matriz dúctil, em milonito

granítico (Fig.20j), conforme Simpson & Schmid (1983).
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Figura 20 - Indicadores cinemáticos mesoscópicos da ZCMG. Q (quartzo), FK (feldspato

potássico).

As seções delgadas com indicadores cinemáticos dividem-se em três

grupos principais. No pr¡me¡ro grupo os indicadores cinemáticos são

representados pr¡nc¡palmente por porfiroclastos de feldspato rotac¡onados em

protom¡lonito granítico, sugerindo indicação dextral (prancha 15, foto 1). Este

grupo também engloba os m¡lon¡tos S-C (prancha 3, foto 4) com indicaçäo dextral

e ultramilon¡tos, onde se recuperam as superfícies S e C (prancha 5, foto 2),

indicando movimentação dextral. Este último pode representar um exemplo de

back-rotation em segmentos da foliação, conforme Hanmer & Passchier (1991).
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PRANCHA 15

FOTO 1 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de

protomilonito granítico (amostra MG-124). Sugere movimentação dextral. A rocha

é constituída predominantemente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio,

anfibólio, clorita, sericita, epídoto, e apatita.

FOTO 2 - Fotomicrografìa com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de

protomilonito granítico (amostra MG-198), apresentando porfiroclastos simétricos.
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Protomilonitos com mica{ish, conforme Lister & Snoke (1984) e Hanmer &

Passchier (1991), (prancha 6, foto 2) com indicação dextral e porfiroclastos com

sombras de pressão assimétricas (prancha 4, foto 2) também são comuns.

Observam-se também cominuição de porfìroclastos de feldspatos com caudas

assimétricas compostas por fragmentos do porfiroclasto e por quartzo, sericita e

biotita (Fig. 21), indicando movimentaçåo dextral' Esta movimentaçäo é

confirmada pela presença de mica4ish e pelo padrão sigmóide da foliação

milonítica nesta seçäo delgada.

lMc - l r8-l--

Figura 21 - cominuiçäo de porfiroclasto de feldspato potássico indicando movimentação

dextral. Os minerais são identificados pelas letras FK (feldspato potássico); B (biotita) e o

restante quartzo. A porção hachurada é composta pÍedominantemente por biotita, além

de sericita e quartzo microgranular.



O segundo grupo está representado por rochas miloníticas que apresentam

porfìroclastos simétricos, não observando-se uma componente rotacional

importante, caracterizando importante contribuiçåo de deformação coaxial. Estas

feiçöes são exemplificadas na prancha 15, foto 2 (porfiroclastos de feldspatos

simétricos) e na prancha 5, fotol (porfiroclasto de feldspato com cauda simétrica).

O terceiro grupo de seçöes delgadas apresenta indicações dextrais e

sinistrais, como pode ser observado nas fotos: prancha 4 foto 1, e prancha 16,

fotos 1, 2 e 3. A foto 1 (prancha 4) apresenta porfìroclastos de feldspato

sigmoidais dextrais e sinistrais; a foto 1 (prancha 16) apresenta falhas normais de

alto ângulo (Simpson, 1986) sugerindo movimentações dextral e sinistral e mica'

flsfr de indicação dextral; a foto 2 (prancha 16) apresenta m¡ca-fish, indicando

movimentação dextral e sigmóide de quartzo sugerindo movimentaçåo sinistral; a

foto 3 (prancha 16) mostra indicações cinemáticas imprecisas.

A persistência de porfiroclastos simétricos em seçöes delgadas, bem como

análises do padrão dos eixos-c de quartzo e dos resultados obtidos pelo método

de Fry, sugerem que uma importante componente da deformação foi por

cisalhamento puro, acarretando, em ¡nflexões locais, movimentações sinistrais.

A presença de feldspatos tende a perturbar a deformação na matriz

quartzosa adjacente, acarretando em anomalias e m¡croestruturas localizadas

(Hanmer & Passchier, 1991; Lloyd, ef a/. 1992). Segundo os autores,

particularmente a rotação de fragmentos de feldspatos podem impor localmente

um sentido de cisalhamento oposto (sinistral) ao da zona de cisalhamento dextral.

Este efeito é mais óbvio em taxas de deformaçåo mais baixas, sendo que a altas

taxas de deformação, o efeito antitético da rotação de feldspatos não produz

microestruturas no quartzo com sentido de movimento oposto.



A foliação S dentro da faixa milonítica (Anexo 2) se drspÕem obliquamente

à parede da faixa, indicando uma movimentação dextral e a maioria dos

indicadores cinemáticos também sugerem esta movimentaçåo. O fato de no

mesmo afloramento, amostra ou lâmina observarem-se marcadores cinemáticos

opostos, pode ser devido:

A) à partição da deformação (conforme definido por Ramsay & Huber,

1983), que no caso da ZCMG são observados principalmente dois tipos de

mecanismos de deformação, por plasticidade cristalina, onde observam-se os

minerais bastante estirados; bem como deslocamento de bordas de grâos, em

milonitos que não se observam um fabric bem desenvolvido;

B) orientação original dos clastos, podendo apresentar, dependendo da

orientaçåo do eixo maior do objeto, rotação dextral ou sinistral dentro de uma

movimentaçäo geral dextral ;

C) movimento relativo entre a matr¡z e o objeto rígido.



PRANCHA 16

FOTO 1 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de

protomilonito granítico (amostra MG-172), apresentando indicaçöes dextrais e

sinistrais.

FOTO 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 25 x) de

protomilonito granítico (amostra MG-219), apresentando indicações de)Írais e

sinistrais, e quartzo com forte extinção ondulante.

FOTO 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados (aumento de 100 x) de

protomilonito granítico (amostra MG-198), apresentando porfìroclastos simétricos.
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9.2 EIXOS.C DE QUARTZO

O fabric desenvolvido é governado por mecanismos da deformaçåo e pelo

padrão da deformaçåo ou arcabouço cinemático (Schmid & Casey, 1986). Entäo o

estudo do fabric cristalográfico do quartzo, permite informações importantes

relacionadas aos estágios da deformação finita, padrão da deformação (coaxial

ou náo coaxial) e sentido do cisalhamento. Ademais, permite a inferência do

sistema operante de deslizamento e consequentemente, da temperatura operante,

bem como da importância da preseça de fluidos durante a deformação.

Estudos documentam uma boa correlação entre os faórics cristalográficos e

estados da deformação finita (Price, 1985; Schmid & Casey, 1986).

O fabric de diferentes populaçöes de quartzo, podem esclarecer sobre

parte da história deformacional. Os fabnbs de porfiroclastos podem ser produtos

do arcabouço cinemático presente durante a maior parte da história da

deformação plástica do cristal. Por outro lado, os fabrics de agregados

recristalizados, devem gravar apenas os últimos estágios da deformação plástica

(Kirschner & Teyssier, 199'1 ).

A mudança de temperatura durante a história deformacional pode gerar

diferentes fabrics: a temperaturas mais baixas o deslizamento basal (a) é mais

fácil de ser ativado e a temperaturas mais altas o desl¡zamento prismático (a) se

torna mais fácil (Tullis et al. 1973; Kirschner & Teyssier op c¡t.).

A alta concentração de fluidos pode favorecer o desl¡zamento prismático e

a baixa concentração de fluidos o deslizamento basal (Kirschner & Teyssier op

c¡t.) .

A altas taxas de deformação o fabric de eixo-c é orientado quase que

perpendicular a X. Consequentemente o plano de s/,p do cristal deve ser paralelo

ao plano do cisalhamento (Lloyd et al. 1992).

Neste trabalho foram realizadas análises em Platina Universal de 4 eixos,

em rochas protomiloníticas e miloníticas graníticas, seccionadas paralelamente à

lineação de estiramento (cortes XZ). Foram medidos, em 12 amostras, de 100 a

200 eixos-c, com uma méd¡a de 160 eixos por amostra.



No milonito MG-31 (setor central da FMN) foram medidos 200 eixos-c de

quartzo recristalizados ou de subgrãos de quarizo recuperados. Geralmente estes

apresentam-se segregados em faixas. O diagrama da Figura 22 apresenta um

padrão de guirlanda cruzada do tipo I (Lister, 1977; Schmid & Casey 1986). Este

fabric é caracterizado pela tendência de duas guirlandas se encontrarem a

alguma distância do eixo intermediário Y e serem conectadas através de Y por

uma guirlanda simples mais ou menos ortogonal ao plano da foliação. Entretanto

observa-se que a guirlanda de trend NE-SW é mais populosa que a NW-SE, e a

gurilanda simples próxima a Y é oblíqua à foliação. Esta assimetria pode

evidenciar uma componente rotacional (dextral) da deformação.

Este diagrama também se assemelha àqueles transicionais entre guirlanda

cruzada tipo Ie guirlanda de círculo mínimo, sugerindo uma deformaçåo

intermediária entre deformaçáo plana e achatamento (Schmid & Casey 1986,

fig.5, amostra RLB330).

Este fabnb sugere que o deslizamento dos grãos de quartzo foi basal (a),

referentes às concentrações perpendiculares à foliação milonítica, rômbicos

(concentrações intermediárias) e prismático (a), concentrações ao redor do eixo-Y

do elipsóide de deformação (Price, 1985; Schmid & Casey'1986). Observa-se

nesta amostra múltiplas direções de s/rp, favorecendo então a recristalização ou

mesmo a formaçåo de subgråos, como fo¡ observado.



Conforme os autores supracitados, este padrão é típico de deformaçåo

coaxial plana ou deformação intermediária entre achatamento e deformaçäo

plana. Tal hipótese é corroborada pela plotagem da amostra correspondente, no

campo entre deformação plana e achatamento, em Diagrama de Flinn (Fig.34),

apresentado no seguinte capítulo.

euruE€ de cof¡torno
espôçadts de I,fl !,'t

Figura 22 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-31



No milonito MG-32 (setor central da FMN), foram medidos 14'l eixos-c de

subgrãos de quartzo recuperados (Fig.23). Apresenta um padrão cujos máximos

dos eixos-c concentram-se ao longo de pequenos círculos centrados ao redor do

polo da foliação, podendo-se até estar transicionando para o padrão de guirlanda

cruzada do tipo I (Lister, 1977; Schmid & Casey 1986). Este fabrb pode ser

correlacionado a uma deformação no campo do achatamento geral (Price, 1985;

Schmid & Casey 1986), o que novamente está de acordo com os resultados

apresentados adiante neste trabalho. Este diagrama sugere um desl¡zamento

basal (a) e rômbico dos grãos de quartzo (Price, op crT; Schmid & Casey op cif).

curu¡s de cof¡torno
eepaçadas de ll,?l lt

Figura 23 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-32.



No protomilonito MG-38 (setor SW da FMN) foram medidos 140 eixos-c de

subgrãos de quartzo recuperados, com extinção homogênea e com tendência de

contatos poligonais (Fig.24). Mostra um padråo semelhante ao anteriormente

referido, apresentando porém, uma assimetria em relação à foliaçäo milonítica.

Este padråo pode ser interpretado como uma deformação no campo do

achatamento nâo coaxial, ou seja, a assimetria observada sugere uma

componente rotacional na deformação, com sentido de movimento dextral.

Conforme Schmid & Casey 1986, guirlandas de pequenos círculos såo

correlacionadas com valores de K< 1 (achatamento). Este sistema é indicativo de

deslizamento basal e rômbico. O prisma (a) não é ativado, caracterizando um

fabric relacionado à deformação por encurtamento axial (ax¡symmetric flaftening),

conforme L¡ster ( 1981) e Price (1985).

Figura 24 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-38.



No milonito MG-114 (setor SW da FMN), foram medidos 200 eixos-c de

gråos de quartzo recristalizados ou subgrãos de quartzo recuperados,

normalmente em faixas segregadas (Fig.25). Este milonito, já com fortes feiçöes

de filonito, apresenta grande quantidade de sericitas, cloritas e biotitas verdes.

Este fabric sugere a transição entre guirlandas cruzadas do tipo I (deformação

coaxial) e guirlandas únicas, ou seja, aumento da componente rotacional na

trajetória da deformaçäo (penúltimo estágio apresentado por Schmid & Casey,

1986, fig.14). Conforme estes autores, este padrão seria compatível com uma

mov¡mentação sinistral.

Comparando este diagrama com aqueles descritos por Price (1985; fig. 9

amostras 27 a 29,35, 37 e 38) este padrão é semelhante àqueles transicionais

entre o padrão de círculos mínimos e guirlandas cruzadas do tipo l, posicionando-

se no campo do achatamento geral. Entretanto, neste trabalho, a amostra

posiciona-se no campo do achatamento axial, em D¡agrama de Flinn (Fig.34).

Conforme este autor, a variação no desenvolvimento da guirlanda parcial através

de Y, está relacionada à magnitude da componente da deformação plana relativa

å componente do axisymmetric flattening da deformação.

Entretanto, comparando-se com diagramas elaborados por Hippertt (1994)

onde ilustra a orientação preferencial dos eixos-c de quartzo durante o processo

de progressiva filonitização, a amostra em questão situa-se no estágio 2,

sugerindo uma movimentaçåo dextral, com uma importante componente coaxial

na deformação. A partir deste estágio o processo de plasticidade cristalina

começa a diminuir e a transferência de solução começa a crescer. Neste processo

o deslizamento prismático (a) é ativado, e o eixo-c de quartzo tende a se

posicionar paralelamente à posição de maior estiramento.



A presença de indicadores dextrais (back-rotation em segmentos da

foliação, conforme Hanmer & Passchier, 1991) em seçoes delgadas (prancha 5,

foto 2) corroboram esta interpretação.

ZCMG - I'itG-114
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Figura 25 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-114



No protomilonito MG-171 (setor SW da FMN) foram medidos 160 polos de

eixos-c de subdomínios de grãos de quartzo com extinção ondulante e subgrãos

recuperados (Fig.26). Apresenta um fabric transicional entre guirlanda cruzada do

tipo le o padrão de concentração em pequeno círculo, sugerindo uma

deformaçäo intermediária entre deformação plana e achatamento, confirmado

pela plotagem das elipsidades em Diagrama de Flinn.

Conforme Lister (1981)e Price (1985, fig. 12, amostras 43 a 45), este fabrlc

é característico de guirlanda cruzada do tipo l, tipico de deformação plana.

Segundo Price (op crT.) é relacionado a baixas taxas de deformação. Nota-se a

ausência de deslizamento prismático (a), ocorrendo apenas o basal (a) (Lister, op

cit.)

O diagrama posiciona-se onde se dá o inÍcio do aumento da componente

rotacional da deformaçäo com um movimento sinistral, confirmado pelos

indicadores cinemáticos observados em afloramento (Figs. 20c e 20d).

Guft¡ås de conto¡no
espâçådås de 1.25tÊ

Figura 26 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-171.



No protomilonito MG-172 (setor NE da FMS) foram medidos 100 eixos-c de

subdomínios de quartzo com extinçäo ondulante (Fig.27). Apresenta um fabr¡c

pouco cãracterizado, podendo representar uma transiçäo entre concentração em

pequenos círculos e guirlanda cruzada do tipo l. Apresenta principalmente

deslizamento basal e prismático (a).

Este fabnb mostra semelhanças com aqueles intermediários entre

pequenos círculos e guirlanda cruzada do tipo l, apresentados por Price (1985,

fì9. 9, amostra 32), resultante de deformação no campo do achatamento geral.

Apresenta também semelhanças com diagramas apresentados por Lister (1981)

característicos de encurtamento axial, mas com importante componente rotacional

associada.

A assimetria dos polos de eixo-c, sugere uma componente rotacional da

deformação de caráter sinistral. Entretanto, indicadores dextrais e sinistrais säo

observados no afloramento e seção delgada (prancha 16, fotol).

ZCfÌlG - ltlc-172
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Figura 27 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-172



No milonito MG-186 (setor central da FMN), foram medido eixos-c de

subdomínios de grãos de quartzo com extinçåo ondulante e subgrãos

recuperados, apresentando um fabric típico de pequenos círculos (Fig.28).

Apresenta simetria monoclinica, controlada pela distribuiçåo dos máximos dos

polos de eixos-c de quartzo ao longo de dois círculos mínimos em torno do eixo-Z

e simétr¡cos em relaçáo a fol¡ação milonítica. Corresponde a valores de K<1

(campo do achatamento). Este é um caso bastante ilustrativo de cisalhamento

puro, onde os planos de slþ basais formam um ângulo aproximado de 90o entre si

e se posicionam a 45o da foliação milonítica.

Conforme Lister (1981) e Price (1985, fì9.6, amostra 7), este diagrama

apresenta semelhança com fabnbs do campo do ax¡symmetr¡c flattening, com

deslizamento principal basal (a).

cururs de Gontofno
eepaçadae de {n25 lt

Figura 28 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-186.



No milonito granítico MG-198 (setor central da FMN), foram medidos 160

eixos-c de subdomínios de gráos de quartzo com extinção ondulante e subgráos

recuperados (Fig.29). Esta amostra apresenta o padrão semelhante ao da

amostra MG-186, mas já descaracterizado, pois seus contornos não se

apresentam simétricos em relação à foliaçäo milonítica. Sugere-se deslizamentos

basal e rômbico.

Em seção delgada, a amostra apresenta porfiroclastos simétricos (prancha

5, foto 1 e prancha 15, foto 2) e sugestões de movimentaçäo dextral (Fig.21).

zctuG - Mc-tgt
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Figura 29 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-198.



Na amostra MG-199 (setor central da FMN) foram medidos 180 eixos-c de

subgrãos recristalizados, com extinçåo homogênea, em faixas segregadas

(Fig.30). A amostra apresenta um padrão semelhante a amostra MG-186. Ambos

os casos são típicos de deformação coaxial em um campo de achatamento ou de

uma compressåo axial (Tullis, 1977; Lister, 1981 ; Dell'Angelo & Tullis 1989;

Schmidt & Casey 1986; Tommasi ef a/. 1994). Såo sugeridos deslizamentos

romboédricos e basais.

curuas de Dofrtorno
eeprçrdae de 1,1I lf

Figura 30 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-199.



As amostras MG-162 e MG-304 constituem-se em sienogranitos

deformados, não aprêsentado uma orientação preferencial bem definida. Situam-

se fora das faixas miloníticas.

A amostra MG-162 representa um sienogranito com feições cataclásticas e

dúcteis. Foram medidos 120 eixos-c de porfiroclastos de quartzo, com forte

extinção ondulante, medindo-se vários domínios de cada grão (Fig. 31). O

diagrama sugere deslizamento principal basal (a).

curuûs de Gontorno
e$pûçrdss de 'l,S7 ¡ú

Figura 31 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-162



A amostra MG-304 tÍata-se de um sienogranito deformado. Foram medidos

140 eixos-c de quartzo com extinçäo ondulante, medindo-se um subdomínio de

cada gräo (Fig.32). Este diagrama mostra um padrão mu¡to semelhante aos

apresentados por Sakakibara et al. (1992, figs. 5c e 7). Os autores correlacionam

este fabnb com guirlandas cruzadas do tipo I (Lister, 1977), embora apresente
grande dispersáo nas concentrações dos eixos-c.

Este fabrrc é relacionado a uma deformação plana, com deslizamento basal

e prismático (a) (Lister, 1981)

zcMG - MG-304
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Figura 32 - Eixos-c de quartzo - amostra MG-304



A análise dos petrotramas mostra claramente o predomínio de deformaçäo

coaxial no setor central da ZCMG, preferencialmente no campo do achatamento

e, nos demais setores da ZCMG, observa-se que a componente não coaxial da

deformação é mais acentuada, também no campo do achatamento. Os

deslizamentos preferenciais ocorrentes (predominantemente basais)r sugerem

temperaturas relativamente baixas quando do desenvolvimento destas rochas

miloníticas (Mainprice & Nicolas, l9B9).

Nas amostras cujas curvas de contorno dos polos de eixo-c tendem a uma

simetria em relação a foliação milonítica, mas suas densidades não são

simétricas, a indicativa é de uma deformação não coaxial superposta a uma

deformaçåo coaxial (conforme simulações citadas em Lee ef a/., 1 987).

No entanto, como observado por Kirchner & Teyss¡er (1991), o fabric de

agregados cristalinos gravam apenas os últimos estágios da deformação plástica.

Este fato pode sugerir que os dois processos (deformaçåo coaxial e não coaxial)

atuaram conjuntamente na ZCMG, pela análise dos faónbs obtidos a partir de

gråos de quartzo com extinção ondulante e recristalizados com eñinção

homogênea.

O ângulo de abertura da guirlanda de círculo mínimo foi correlacionado

com mudanças na taxa de deformaçäo e temperaturas para fabnbs produzidos

experimentalmente por Tullis (1977). O ângulo de abertura aumenta

continuamente com o aumento da temperatura ou com o decréscimo da taxa de

deformação (Tullis, op cft,; Schmid & Casey, 1986). A partir destas observaçöes,

as âmostras MG-31 , 38, 171 , 186 e 199 estariam correlacionadas a baixas

temperaturas ou taxas de deformação elevadas,



9.3 MÉTODO DE FRY

Procurando-se determinar o campo de orientações do eixo de

encurtamento máximo (Z), a orientação das elipses de deformação e consequente

sentido de movimento da ZCMG, procedeu-se a análise de centros de

porfiroclastos, em amostÍas orientadas, pelo método de Fry (Fry, 1979) tal como

apresentado em Ramsay & Huber (1983).

A forma do elipsóide de deformação finita (oblato, prolato, deformaçäo

plana) está intimamente relacionada aos mecanismos e padrão da deformação ou

arcabouço cinemático (Schmid & Casey, 1986). Então a caracterização dos

elipsóides de deformação, permite a obtenção de informações importantes

relacionadas ao padrão da deformação (coaxial ou näo coaxial) e sentido do

cisalhamento.

Foram realizadas onze anál¡ses em rochas miloníticas e protomilon¡t¡cas,

cujos dados encontram-se plotados na Tabela 3. Na análise pontual (relaçåo

entre o eixo-Z e a direçáo da foliação milonítica no afloramento) obteve-se, em

nove amostras, indicações de movimentaçåo lateral dextral. Uma amostra

forneceu relação compatível com deformação coaxial. Uma relação de movimento

lateral esquerdo foi obtida.



565W/
67

N45E/
60NW

N55g
85NW

s45W/
50

de Fry em milonitos da

A observação em mapa, (Fig. 33) da relaçäo entre a orientação das elipses

de deformação e os limites da faixa milonítica da ZCMG (análise geral)' permite

caracterizar uma movimentação predom¡nantemente dextral, com uma

componente coaxial importante.

A extrapolaçåo dos resultados da análise pontual para uma análise geral é

em função da coerência obtida entre as orientaçöes das elipses de deformação

determinadas. É importante ressaltar, no entanto, que nem sempre existe

concordância entre as orientações do eixo X (direçåo de extensão principal) dos

elipsóides e as lineaçöes de estiramento medidas nos afloramentos. Estas

últimas, possuem caimentos preferenciais para S40W (subordinadamente para

N50E), enquanto que seis orientações obtidas para o eixo X apresentam direção

em torno de N45E, Como pode ser observado na Tabela 3, as demais exibem

valores fortemente oblíquos em relação às direções das lineaçöes de estiramento.
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9.4 DIAGRAMA DE FLINN

Utilizou-se o método de classificação do elipsóide de deformação usando

dois valores das elipsidades de dois planos principais da elipse: XY e YZ.

O valor da elipsidade, ou seja, a razâo entre os eixos X e Z da elipse de

deformação varia entre 2.09 e 3.31 (Tabela 4). Observa-se que há pequena

correlação entre os valores das elipsidades e o posicionamento das rochas em

relação à parede da faixa milonítica. Comparando-se os resultados obtidos com

aqueles discutidos por Ramsay & Huber (1983), em um c¡salhamento simples,

observa-se que este nåo pode ter sido o único processo atuante na ZCMG. Pois

seriam esperadas maiores elipsidades no centro da faixa milonitica e menores

elipsidades próximas às paredes da zona de cisalhamento, que neste caso

normalmente näo ocorre.

O parâmetro (K) define a posiçåo geral da plotagem do elipsóide: K = Rxy-

l lRyz-'|. Elipsóides com valores 0<K<1, são oblatos e posicionam-se no campo

do achatamento aparente; com valores de K=0, posicionam-se no campo do

achatamento uniaxial e valores I <K<co estão relacionados a elipsóides prolatos,

do campo da constricção aparente.

O parâmetro (D) relaciona-se à distância do ponto à origem: O = i (Rxy-t )2

+ (Ryz - 1)'lt't. O valor (D) pode estar diretamente relacionado à taxa de

deformação.



AMOSTRA ROCHA NA
ZCMG

R)ø Ryz Rxy K D ELIPSÓIDE
cAt\¡Po No

DIAGRAMA DE
FLINN

MG.31 milonito central 2.09 1.47 't.42 0.89 0.63 OBT-ATO deformaçåo
plana

MG-32 m¡lon¡to central 2.92 1 .24 0.1 1 3/ OtsLA I O achatamento
eDârente ôerãl

MG-34 protomtlon¡to
orãnftico

SW 1 11 o0a l 30 O BLATO
aDarente uniâx¡al

lvlG-114 m ontto
oranftico

SW 2.25 1.04 0.03 1.25 OBLATO achatamento
aparente uniaxial

MG-171 protomilonito SW 1.57 1.52 0.91 o.71 OBLATO deformação

\4G-172 m¡lonito NE 2.37 1.9 1 .25 0.28 o93 out'AI() achatamento

MG-18ti mtlonrto central 304 11 1 4tt 041 1 O BLAÏO achatamento
aDarente qeral

MG-'187 n onrto Gr, central 2.44 2.UU 1_22 o.22 1.O2 OBLATO achatamento

MG-198 protom¡lonito
qranitico

central 2.44 1 .83 0.40 0.89 OBI.ATO achatamento

N4G-218 m ontro ur. central 2.71 1.89 1 .43 0.48 0.98 OBLAIO achatamento

MG-340 protomrlonlto SW 11 1 o 51 124 OBT.A I O acltatatnelÌto
aDarente oeral

Tabela 4 - Elipsidades e forma dos elipsóides de milonitos da ZCMG.

O Diagrama de Flinn (Fig. 34) é construido baseado na comparação das

duas elipsidades Rxy e Ryz e visa, essencialmente, uma descrição da forma do

elipsóide, não tendo relaçäo com os valores absolutos da deformaçåo e dilatação

volumétrica (Ramsay & e Huber, 1983). A origem do gráfico (1,1) representa uma

forma esférica.
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Figura 34 - Representação das rochas miloníticas - ZCMG em Diagrama de Flinn.

Sugere-se então, a partir destes dados, a atuaçáo de uma achatamento

muito importante, relacionado a um cisalhamento puro que, atuando em conjunto

com um cisalhamento simples de movimento dextral, pode ter possibilitado a

colocação dos corpos ígneos presentes na área.

O fato de todos os elipsóides de deformação obtidos se posicionarem no

campo do achatamento, pode caracterizar o caráter transpressivo desta zona de

c¡salhamento.



Os setores NE e central da ZCMG apresentam variaçÕes significativas na

taxa de deformação (Tabelas 5 e 6, Fig. 35), ocorrendo faixas com alta taxa de

deformaçäo intercaladas com faixas de taxas mais baixas nas porçöes centrais

das faixas miloníticas. Entretanto, notam-se diferenças importantes entre os dois

setores onde observa-se o padrão bastante heterogêneo da deformação. O setor

NE apresenta na borda norte da faixa milonítica altos valores na taxa de

deformação, e na borda sul valores baixos. Já no setor central ocorre o inverso,

com valores elevados da taxa de deformação na borda sul da faixa milonítica e

valores baixos na borda norte.

ATILOI{AM[NTO Sm Sc 0' : 2 I ta20'
M(i-377 N70ìì NTOE 0"
MG-r20 N75Iì NTOE 5 11

MG-i76 ,t85Fì - tV\ù NTOE 15" a20" 4
MG-121 N45E - N57E N67ìì 10" 

^22"
2 J6

MG-122 N74L,l NTOE 4 4

MG375 N75E - N85E NTOE 5"â 15" 4a ll
R-3-S3 N45E N55E t0 " 6

MG-373 N50ri N5OIì 0"
iÂ,4G-229 N3OE - N6OF] N5OI] 10" a 20" 2^6
M(ì-3?4 N2OE - NTOD N5OE 20" a 30'
B-3-96 N3OE N55Ii 25 z

Tabela 5 - Valores de y e 0' no setor NE da faixa milonítica norie

AFLORAMEN'fO Sm Sc e' = 2 / ¡s20,
MGI87 N60tì NTOE l0' 6
MG-379 N65E NTOE ll
MG-380 N45tì N70lì 25 2

MG-38t NSOE NTOE 20"
MG382 NTOE N70Ë 0"
MG-186 N5OE - N65I] NTOE 5"a20" 2all
MG-76 N55E N55E 0'
MG-77 N45E N5OE

MG-255 N60E - E/\ry N5OIì 10"s40" 0.5â6
M(ì-79 NTOE N5OE 20" 2

MG-378 N4OE - N5OI] N50ll 0"a 10" 6aco

Tabela 6 - Valores de y e 0' no setor central da faixa milonítica norte



O setor SW da faixa milon¡tica norte (Tabela 7, Fig. 35) apresenta uma

tendência de altas taxas de deformação nas porções mais centrais da faixa

milonítica e taxas mais baixas nas bordas.

AIII,oRAMI]N'I'O Sm Sc 0'
M(ì-35 N/S - N15E N3 5 t.l 20"a35" I a2
MG3ó N35li l0' a 35 A6
MG-37 N20Ii - N25I:l N3 5Iì 10" a 15 4 a6
M(ì-3 {t N25Ë - N45E N35D 10' 10 a co

M(ì-40 N/S - Nl5t': N35B 25 à45 005â2
Tabela 7 - Valores de y e 0' no setor SW da faixa milonít¡ca norte.

Em perfìl real¡zado na fa¡xa milonítica sul (Tabela 8, Fig. 35), observa-se

que as regióes com taxas elevadas de deformação se concentram nas paredes da

faixa milonítica e nas porções centrais.

AFLORAMENTO Sm Sc 0' v :2 / te20'
MG-'t2 N6OF, 5'a20" 2a,11
MG96 N38B - N45ìl N6011 15" a22" íì4
MG-98 N6OE N6OD 0'
M(ì-99 N45Iì N60Ê 5 4
MGlOO N45Ft - N55rr N6OE â1 4a
Tabela I - Valores de y e 0' da faixa milonítica sul.

138



10. GEOQUíMICA DAS ROCHAS

Na Associaçåo Granitóide Rolador (AGR) predominam monzogranitos, a

megacristais de feldspatos, em matriz granodioritica a tonalítica. Os minerais
presentes são quartzo, feldspato potássico, oligoclásio, biotitas e cloritas. Os

acessórios mais comuns são apatita, titanita e alanita, ocorrendo também zircão e

muscovitas, raramente turmalinas. Estes monzogranitos se caracterizam por uma

associação cálcio-alcalina 'normal' ou a médio potássio, como definido por

Lameyre & Bowden (1982).

As rochas da Associação Granitóide Fernandes (AGF) se caracterizam
principalmente por sua composição sienogranít¡ca, a quartzo, feldspato potássico

e oligoclásio, O máfico predominante é o anfibólio do grupo das hornblendas e

secundariamente a biotita. Os acessórios mais comuns säo zircão, alanita,

titanitas, apatitas e menos comumente granadas. Epídoto, zoisita e carbonatos

podem ocorrer como minerais secundários. Caracter¡zam-se por uma associação
predominantemente cálcio-alcalina monzonítica ou a alto potássio, apresentando

similaridades com granitóides aluminosos de províncias alcalinas, conforme

apresentado por Lameyre & Bowden (1982).

Foram realizadas análises de elementos maiores, traços e terras raras em

19 amostras de granitóides isótropos das AGR e AGF, e de 6 amostras de rochas

miloníticas. Estas análises foram realizadas em laboratório no Canadá (Activation

Laboratories Ltd). Os dados químicos apresentam-se no Apêndice 1.

O caráter cálcio-alcalino destas rochas pode ser observado no diagrama

AFM (Fig.36) de lrvine & Baragar (1971).
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Figura 36 - Diagrama de lrvine & Baragar (1971)

No diagrama Na2O+K2O x SiO2 de lrvine & Baragar (1971), Fig.37, observa-

se que as rochas plotam no campo sub-alcalino (cálcio-alcalino de alto potássio),

sendo que duas amostras representadas pelo riebeckita-quartzo-monzonito

(AGR) e alcali-feldspato-granito (AGF) plotam no campo alcalino.

lru¡no& Bañqar 1971(fis 3lNa,o + lço (wt o/¿)
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Figura 37 - Diagrama de lrvine & Baragar (1971).



O mesmo ocorre em diagrama R1x R2, onde as amostras de ambas

associaçöes posicionam-se entre o campo cálcio-alcalino e sub-alcalino (Fig.3S),

sendo as amostras que plotam no campo 4, posicionam-se entre as subalcalinas

e as alcalinas.

R2=6Ca+2Ms+At
2500 .-......,.-,. -, -.. - -.

Båtchelor & Eowden 1985 (f¡g 10)

I . Måñtle Fract¡onatcs
2. P¡c-plale Coll¡s¡on
3. PosLcor¡Ìston Upt¡f

o 5oo rooo l5oo 2ooo 2soo 3soo 3250

@ næ¡ Rr = 4s¡ - r1(Na + K) -2{F6 +r¡)

Figura 38 - Diagrama R1 x R2 de Batchelor & Bowden (1985).

Em relação aos índices de Shand (Tabela 9), a AGR mostra um caráter

metaluminoso a peraluminoso, sempre com valores de A/CNK muito próximos a 1,

sugerindo então um caráter subaluminoso onde A,/CNK=1. A única amostra que

se diferencia é a MG-1, cula razâo A/NK está próxima ao campo das rochas

peralcalinas.



Na AGF, nota-se um caráter muito semelhante, mostrando afinidades

metaluminosas a peraluminosas, também com rochas subaluminosas, e sempre

com valores A,/CNK em torno de 1 (Tabela 't0).

Tabela 10:



O gráfico de Maniar & Piccoli (1989), Fig.39 confirma estes dados, onde as

rochas de ambas associaçôes se posicionam no campo entre as rochas

metaluminosas e peraluminosas, com exceção da amostra MG-1, que se situa

próxima ao campo das rochas peralcalinas.

I
Al,O3/(CaO+Na,O+KrO) t.AGRI f,aGE

Figura 39 - Diagrama Maniar & Piccoli (1989).



O diagrama de Harker, SiOz x AlzOa (Fig.4Oa), apresenta uma relação

negat¡va, mostrando uma certa semelhança entre os granitos das duas

associações graníticas. Os termos miloníticos, em linhas gerais, apresentam

enriquecimento relativo em SiOz e empobrecimento em AlzO¡.

O comportamento dos granitos das duas associaçöes mostra-se um pouco

distinto em diagrama SiOz x CaO (Fig. 40b). Os granitos da AGR tendem a ser

mais enriquecidos em Ca em relaçäo aos granitos da AGF. A AGR mostra uma

certa constância nos valores de Ca das rochas menos silicosas para as rochas

mais silicosas; já os granitos da AGF tendem ao empobrecimento do Ca nos

termos mais ricos em SiOz. Os termos miloníticos de ambas associações

apresentam empobrecimento em Ca e enriquecimento de SiOz.

Os diagramas SiOz x MgO (Fig.40c) e SiOz x FeO (Fig. 40d) sugerem a

existência de frends distintos para as duas associações graníticas, ambas

apresentando o decréscimo de Mg e Fe para os termos mais silicosos. Os termos

miloníticos apresentam nítido empobrecimento em Mg e Fe.

Em diagramas sioz x Kzo (fig 40e) e sioz x Naro (Fig. 40f), há uma

tendência da constância nos valores de K e Na nas rochas da AGR, mostrando os

pontos analíticos relativamente concentrados. Já as amostras dos granitos da

AGF mostram-se extremamente dispersas, podendo refletir possíveis

modificações durante o metamorfìsmo que atuou nestas rochas. Observa-se

apenas a tendência do aumento destes álcalis nos termos mais sil¡cosos.

Analisando-se com mais detalhe, há tendência nos milonitos, cujos protólitos

prováveis são da AGR, se enriquecerem em K e empobrecerem em Na;

entretanto, observa-se o inverso nos milonitos da AGF.

Em diagrama SiOz x TiOz (Fig. 409), observa-se que os granitos da AGF,

em linhas gera¡s, såo mais empobrecidos em Ti que os da AGR, sendo os termos

miloníticos, de ambas associaçöes, mais empobrecidos neste elemento.

O diagrama Ba x Sr (Fig. 40h), sugere a existência de frends distintos para

as duas assoc¡ações graníticas, onde a AGF apresenta teores bem mais baixos

de Sr em relaçåo à AGR. Os termos miloníticos apresentam empobrecimento

relativo nos teores dos dois elementos.
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O diagrama de multielementos da AGR e milonitos gerados mostra um

fracionamento suave mostrando enriquecimento dos elementos leves em relação

ao condrito, chegando a 100 vezes (Rb), e empobrecimento dos elementos

pesados.

Observam-se anomalias negativas de Ba e Nb, pouco acentuadas, e leve

anomalia de Hf e Zr (Fig.41). Os milonitos apresentam um padrão muito

semelhante, tendendo a manter as características geoquímicas dos seus

protólitos, mostrando apenas anomalias negativas de Ba mais pronunciadas.

Nôrnî: Pêâroe êt.18¡l

KrO Rb Ba Th Tr Nb Cê Hf Zr Sm Y Yb

Figura 41 - Diagrama de Multielementos da AGR e milonitos. Normalizaçåo

de Pearce et al. (1984).

O diagrama de Multielementos da AGF (Fig.42) mostra um fracionamento

suave, além de enriquecimento em elementos leves em relação ao condrito

chegando, a 80 vezes nos teores de Rb. Pode mostrar teores muito semelhantes

ao condrito nos elementos Ht, Zr e Sm, como também empobrecimento destes e

de Y e Yb. Observam-se anomalias negativas de Ba, Nb, Hf e Zr, mais

acentuadas em relação aos granitóides da AGR. Os milonitos já tendem a

apresentar uma maior diferenciaçåo em relação aos seus protólitos, mostrando



um empobrecimento de KrO, Rb, Ba, Th, Nb, Ce, HÍ, Zr, e Sm e leve

enriquecimento de Ta em relação à média.

^ aGF ,. M|LON|TOS l{orm: Pearce et al8Á

100 I

I
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KzO Rb Ba Th Ta I'lb Ce l1î Z¡ Sm Y Yb

Figura 42 - Diagrama de Multielementos da AGF e milonitos.

Em comparação com diagramas de Pearce et al. (1984), observa-se certa

semelhança com granitóides sin-colisionais, mostrando porém diferenças

marcantes, como por exemplo as concentrações dos demais elementos pesados a

partir do Ce. Considerando-se o trabalho de Batchelor & Bowden (1985), as

associações graníticas (AGR e AGF) posicionam-se no campo de rochas sin-

colisionais a pós-orogênicas e o riebekita-quartzo-monzonito e as rochas mais

alcalinas da AGF no campo tardi-orogênico (Fig. 38).

A principal diferença entre os Diagramas de Multielementos da AGR e da

AGF está na distribuiçåo dos elementos Hf , Zr e Sm, sendo que na AGF a
distribuição desses elementos se assemelha à composição do condrito. Já na

AGR há relativo empobrecimento destes elementos em relação ao condrito.



O Diagrama de Terras Raras ressalta o comportamento geoquímico distinto

entre as rochas analisadas das associações AGR e AGF, verificando-se porém,

em ambas associações, maior enriquec¡mento em TR leves em relaçäo aos

pesados, o que é comum em rochas granitóides.

O Diagrama de Terras Raras da AGR (Fig.43) mostra um leve

fracionamento, apresentando enriquecimento de todos TR leves em relaçåo ao

condrito. Observa-se nitidamente anomalias negativas de Eu. Os milonitos

apresentam um padräo muito similar em relação aos protólitos, notando-se

principalmente, anomalias negativas de Eu mais acentuadas.

' AGR MlloNllos 
Norm: suN
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r000i;
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Le Ce P¡ Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er fm Yb Lu

Figura 43 - Diagrama de Elementos Terras Raras da AGR e milonitos.



O Diagrama de Terras Raras da AGF (Fig. 44) mosha um leve

fracionamento, apresentando enriquecimento de todos ETR leves em relaçåo ao

condrito. Observam-se nitidamente anomalias negativas de Eu, ma¡s acentuadas

que na AGR, e leve anomalia negativa de Tb na amostra MG-31B. Os termos

miloníticos apresentam um empobrecimento relativo, principalmente, dos ETR

leves em relação aos protólitos, com anomalias negativas de Eu mais acentuadas.

¡ AGF ,- MILONIÎOS Norm: SUN
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Figura 44 - Diagrama de Elementos Terras Raras da AGF e milonitos.

As anomalias negativas de Eu sugerem o envolvimento de processos

crustais na geração destes corpos granitóides e indicam a participaçäo do

feldspato nos processos de fusão parcial e cristalização fracionada, sugerindo a

retenção de algum plagioclásio na fonte do magma. Pode-se observar, em linhas

gerais, que os granitos da AGF são relativamente mais enriquecidos em ETR que

os granitos da AGR (Figs. 43 e 44).



Em linhas gerais, o processo de milonitizaçâo envolve enriquecimento em

Tb, Yb e empobrecimento em Eu e um leve enriquecimento em La, Ce, pr, Nd e
Sm. Esta interpretaçäo baseia-se, principalmente, no perfil que abrange desde a
rocha isótropa (monzogranito), protomilonítica até milonítica, correspondendo,

respectivamente, às amostras MG-220, MG-219 e MG-172 da AGR.

Pode-se sugerir algumas correlações entre os granitos da AGR e AGF e

aqueles estudados na ZCMG, nos arredores de porto Belo (SC), por Bitencourt &
Nardi (1993, fìgs.3,4 e 5). A correlação foi efetuada através dos diagramas de

Multielementos (normalizaçåo de Pearce et at., 1984), de Elementos Terras Raras

e de diagrama Ba x Sr.

Os granitos da AGR apresentam semelhanças geoquímicas com os
granitos do complexo Estaleiro, relacionados à primeira fase do magmatismo sin-
transcorrente da ZCMG (Bitencourt & Nardi, 1993). A principal diferença
observada se refere aos teores de yb, que se mostram mais baixos na AGR
quando comparados ao Complexo Estaleiro.

Já os granitos da AGF, mostram semelhanças geoquímicas com aqueles

da suíte intrusiva Zimbros, também associados à fase transcorrente da ZCMG

(Bitencourt & Nard¡, op cit.), Estas semelhanças são facilmente visualizadas em

diagramas de multielementos, Terras Raras e de Ba x Sr, onde obserya-se o
padräo similar na distribuiçäo dos elementos. As diferenças se referem

pr¡ncipalmente aos teores de Yb (menos elevados na AGF) e teores um pouco

mais altos de Ba na AGF em relação à Suíte intrusiva Zimbros.



11. GEOCRONOLOGIA

Foram selecionadas amostras dos granitóides das Associações Rolador e

Fernandes para estudos geocronológicos através dos métodos U-Pb em zircões e Rb-

Sr em rocha total. Adic¡onalmente, o método K-Ar em minerais (biotitas e muscovitas)

e fraçöes finas (argilo minerais) foi aplicado nessas rochas e nos metassedimentos do

Grupo Brusque, e seus representantes miloníticos. Os dados obtidos seråo discutidos

neste capítulo. As constantes radiométricas utilizadas encontram-se no Apêndice 2.

1 1.1 ASSOCTAçAO GRANITÓ|DE ROLADOR (AGR)

Anál¡ses U-Pb em zircões foram realizadas em biotita-monzogranito

isótropo (amostra MG-220) a megacristais de feldspato potássico e plagioclásio,

localizada na Folha Biguaçu, nas imed¡açöes do município de Canelinha (Anexo

3). Nesta amostra, foram utilizadas as fraçöes magnéticas M(1), M(2), M(3) e

M(4), que em diagrama Concórdia se apresentaram relativamente bem alinhadas,

indicando idade de 640 * 59 Ma (2o'), intercepto superior com a curva Concórdia,

(Fig. 45). Os dados analíticos encontram-se na Tabela 11.

MAcNÉTtcA

U

(ppm)

Pb

(ppm)

¡'Þ-- |

Pb2o6

Pb*'/
Pb206

Pb

Pb206

Pþ-'

u238

Pb*'t tuAr-rts (Ma)

Pb'07/Pb'æ

M(4) 59.1 79.29 t.002085 0.u9u419 0.196956 0.055267 o.458622 610

M(3) 54.I 93 02 J OO3030 o 104344 o 2251t1 o.05 t219 u.4/694U ti 19

M(2) 59.0 23.43 I 003259 0.108838 o.230271 o.o73207 c.622128 5tì1

M(1) 59.6 56.53 o.000744 o.072002 0.138'158 0.080579 0.680130 646

- Dados analíticos U-Pb. amostra MG-220 (AGR).

A idade obtida de 640 * 59 Ma é interpretada como relacionada à época de

cristalização dos zircöes e, consequente, formação desse corpo ígneo.
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Figura 45 - Diagrama U/Pb em zircões de biotita-monzogranito (MG-220) da AGR

Amostras de granitos isótropos da Associaçåo Rolador (Anexo 3), foram

adicionalmente analisadas através do método Rb-Sr, apresentando seus pontos

analíticos relativamente concentrados em diagrama isocrônico (Rb87/Sr86 entre

1.24 e 1.99), Tabela 12.

A isócrona obtida, quando utilizado o método Williamson (1968), forneceu

uma idade de 667 t 47 Ma (1o) para uma Ri de 0.70847 (Fig.46). Entretanto, a

pouca dispersão destes pontos, permite, com pequenas mudanças de inclinaçäo

da reta, variaçöes signifìcativas na idade.

alo0.80.50,3

Tabela 12 - Dados Rb-Sr em rocha total da
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Os dados apresentados não permitem caracterizar com precisão a idade de

formação destas rochas, no entanto, observam-se para as razões iniciais 5187/5186

valores relativamente elevados, próximos a 0.710, sugerindo a participaçåo de

material crustal na formação destes granitos.

O método K-Ar foi aplicado na amostra MG-296 (datada através do método

Rb/Sr RT, Tabela'13), localizada a sul do vilarejo Macaco Branco na Folha São

João Batista (Anexo 3), fornecendo, em concentrado de b¡otitas, idade de 575 t
12 Ma (1o). Tal valor, mais jovem que os obtidos através dos métodos U/Pb e

Rb/Sr, indica a época de resfriamento dessas rochas (colocação a níveis mais

superiores, com temperaturas inferiores a 250' C) ou perda parc¡al de Argônio

ocorrida pelo metamorfìsmo fácies xisto-verde da ZCMG.



11.2 ASSOCIAçÃO GRAN|TÓIDE FERNANDES (AGF)

O método Rb-Sr em rocha total, foi aplicado em seis amosiras desta

associação granitóide (Anexo 3). Os dados estão apresentados na Tabela 14.

N- Latt N'
camoo

Rocha Rb
loomì

ST

aoôml
Sr- /Sr-' erro (1o) Rb- /sr-- erro (1o)

13077 ¡¡G-93 sienoqranito 214.2 15b.9 0.74393 0.00009 3.966 o.112
13043 arzar-âlcâl¡- 2)1 7 4453 904 3110
13084 MG-314 stenoofanito 225.3 142 0 /3992 0 00008 3.594 0.10'l

tvrG-333 sienoqranilo 265.4 112.2 o.76726 0.00010 aco 0.194
13046 MG-264 stenoorantto 2611 1 43 0 00013 10 22 0 246

¡ilG-299 s¡enoqran¡to 250.4 'l :JU.3 o.75677 0.00010 5.598 0.158
Tabela 14-Dados analiticos Rb-Sr em rocha total da Associação Grânitóide Fernandes.

Esses dados, em diagrama isocrônico (método Williamson, 1968), se

apresentam bem diskibuídos e alinhados, indicando uma idade de 594 t 22 Ma

(1o) para uma Ri = 0.71017 (F¡9. 47). A Ri obtida, mostra-se similar a dos granitos

da Associação Rolador sendo relativamente elevada, sugerindo a presença de

material crustal em sua formação.
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O método K-Ar foi aplicado em três rochas graníticas desta Associação:

amostras MG-281, localizada no vilarejo Canudos; MG-318 e MG-331, localizadas

próximas ao vilarejo Macaco Branco a sul do município de Tijipió, todas na Folha

São Joåo Batista (Anexo 3). Os dados obtidos em biotitas foram respectivamente

de 561 * 18 Ma, 572 t 10 Ma e 584 t 25 Ma (Ïabela 15). Tais valores,

relativamente próximos, indicam épocas relacionadas ao resfriamento destes

corpos graníticos, pouco inferiores (cerca de 10 a 1 5 Ma) à época de formaçåo

dos mesmos; ou perdas parciais de Argônio ocorridas pelo metamorfismo fácies

xisto-verde da ZCMG.

11.3 ROCHAS MILONíTICAS E FILITOS DO GRUPO BRUSQUE

Para as rochas miloníticas graníticas foram realizadas três análises K-Ar

em muscovitas do milonito granítico, localizado próximo ao vilarejo Centro de

Fernandes, a leste do município de Tijipió (âmostra MG-257), biotitas do

protomilonito granítico localizado na estrada Tijipió - Major Gercino a cerca de 3

km de Tijipió (amostra MG-198), e muscovitas de protomilonito granítico (amostra

MG-219), localizada próximo ao vilarejo Papagaios, a sul do município de

Canelinha, Folha Biguaçu (Anexo 3). Obteve-se, respectivamente, idades de 569

r 14 Ma,569 t 10 Ma e 539 t 13 Ma. Tais idades representam épocas

relacionadas ao resfriamento das rochas miloníticas da ZCMG. Os dados

analíticos estão apresentados na Tabela 16.

Tabela 15 - Dados analíticos K-Ar da



de rochas miloníticas da ZCMG.

Com a finalidade de se obter dados radiométricos que caracterizassem as

condições metamórficas de baixo grau (fácies xisto-verde, zona da clorita ou

a¡nda mais baixo) relacionadas ao próprio desenvolvimento da ZCMG, ou de

possíveis Íeat¡vaçÕes da mesma, foram realizadas análises de K-Ar em frações

fìnas (menores que 2pm e menores que 0,2¡rm) em laboratórios da IGDL-UG

(lnstitut für Geologie und Dynamik der Lithosphäre, Univ. Gottingen Alemanha).

Os dados estão apresentados na Tabela 17.

real¡zadas na

Em milonito granítico (amostra BR-10-93, faixa milonítica norte) localizado

no município de Tijipió, duas análises foram realizadas: para a fraçáo menor que

2pm obteve-se a idade de 230 * 6 Ma, e para a fração menor que 0,2 ¡rm, de 206

t 5 Ma. Outra análise foi realizada em biotita-clorita-filonito (amostra BR-9-93,

faixa milonítica norte) localizado 500m a norte do município de Tijipió, obtendo-se,

em fraçåo menor que 2¡rm, uma idade de 377 + I Ma.

Análise em filito do Grupo Brusque (amostra BR-7-93), localizado a cerca

de 500m a norte da faixa milonítica norte, forneceu a ¡dade de 532 r 13 Ma em

fração menor que 2,øm. Análises em filitos (amostra BR-14-93) e turmalinitos

(amostra BR-12-93) do Grupo Brusque, locafizados a norte do município de São

IGDL-UG, Alemanha (Basei et a/. 1995; Ahrendt et al., em preparaçäo)



João Batista, forneceram idades, em fraçÕes menores que 2¡rm, de 516 + '1 I Ma

e 359 t 9 Ma, respectivamente.

Acredita-se que os valores mais jovens (206 e 230 Ma) representem

épocas provavelmente relacionadas à reativação da ZCMG' com neoformação de

argilo-minerais em condições metamórf¡cas de baixo grau, possivelmente

associadas aos processos rúpteis relacionados à abertura do Atlântico Sul. Os

valores mais antlgos (532 e 516 Ma), referem-se a amostras mais afastadas da

faixa milonítica (Anexos 3 e 4), sugerindo porções mais preservadas deste

tectonismo Triássico-Jurássico, indicando idades pouco inferiores às obtidas em

biotitas e muscovitas da ZCMG. As idades intermed¡árias (359 e 377 Ma) se

referem a rochas posicionadas em zonas externas da faixa milonítica (Anexos 3 e

4), podendo refletir perdas parciais de Ar desses argilo-minerais'

11.4 DTSCUSSÃO DOS DADOS GEOCRONOLÓG¡COS

Através dos dados U-Pb em zircöes, obteve-se idade de 640 t 59 Ma, para

os granitóides da AGR. Os dados Rb-Sr em rocha total indicaram idades de 667 t
47 Ma (AGR) e 594 t 22 Ma (AGF). Tais valores caracterizam a importância do

Neoproterozóico na formação do expressivo magmatismo que ocorre nessa

regiäo. As razöes iniciais (Srtt/Sr8t) relativamente elevadas, em torno de 0.710,

sugerem contribuição de material crustal na formação destes corpos.

Considerando-se as idades obtidas, os granitóides da Associação Rolador

se mostram pouco mais antigos (- 50 Ma) que aqueles da Associaçåo Fernandes'

Entretanto, quando consideram-se os erros envolvidos nessas idades, reflexo da

qualidade dos diagramas, nota-se que as idades do magmatismo Rolador e

Fernandes podem ser bastante próximas ou até mesmo idênticas. Dados

adicionais seriam necessários através desses métodos, para melhor

posicionamento desse magmatismo.



Um perfil K-Ar foi construído, com os dados K-Ar disponíveis entre a cidade

de Nova Trento (NW) e proximidades da cidade de Florianópolis (SE)' Fig.4B.

Este perfil inclui os dados obtidos deste trabalho, datações em frações finas e

dataçöes K-Ar de Basei (1985) em filitos do Grupo Brusque e em rochas

granitóides da Suíte Valsungana e Guabiruba, em migmat¡tos do Complexo-

Granito-migmatítico e em rochas granitóides da Suíte Såo Pedro de Alcântara Os

dados de Basei (op cft.) estão apresentados na Tabela '18.

O perfil K-Ar sugere a existência de dois patamares importantes: o primeiro

relacionado aos terrenos a norte e a sul da Zona de Cisalhamento Major Gercino,

mostrando idades em torno de 600 Ma; o segundo, corresponderia às rochas

localizadas principalmente na ZCMG, apresentando idades em torno de 570 Ma

Pelo acima exposto, há uma forte sugestão que os terrenos a norte da ZCMG

(Suíte Granitóide Valsungana, pontos 1,2 e 4 no perfil K-Ar), bem como parte dos

terrenos a sul (Suíte São Pedro de Alcântara, pontos 14 a 1 7), alcançaram

condições de resfriamento antes que a ZCMG, que teria permanecido aquecida

por mais tempo.

552 1 10

554 I ll

601 r l0
analíticos K-Ar do Domínio lntemo e lntermediário do Cinturão Dom

Feliciano. Análises realizadas por Basei, 1985.



Observa-se, no entanto, a existência de idades referentes aos terrenos a

norte da ZCMG (Suíte intrusiva Guabiruba e um biotita-xisto do Grupo Brusque,

pontos 3 e 5 respectivamente) muito semelhantes àquelas observadas no interior

da zona de cisalhamento. O mesmo ocorre com os terrenos a sul da ZCMG, em

migmatitos (pontos 1B e 19) e em biotitas da Suíte São Pedro de Alcântara (ponto

13), ambos no Complexo Granito-Migmatítico. Este fato sugere que, quando do

desenvolvimento da ZCMG, toda região deve ter sido aquedida.

Outro fato ¡nteressante refere-se aos dados K-Ar relativos à própria ZCMG,

onde observam-se idades pouco mais antigas para os granitóides centrais (pontos

8 a 11) e uma tendência de idades mais jovens em direçäo às faixas miloníticas

norte (pontos 6 e 7) e sul (ponto 12). A faixa milonítica sul mostrou idade um

pouco mais jovem em relação as demais idades obtidas, podendo indicar também

que esta faixa milonítica permaneceu em temperaturas superiores a 250oC por um

período um pouco mais longo que as demais rochas da zona de cisalhamento.

Entretanto, ressalta-se que esta sugestão baseia-se em apenas uma datação,

necessitando de dados adicionais que confirmem tal hipótese.

Pelas datações em frações fìnas minerais, pode-se obter as idades da

superposição termo-tectônica em condições rúptil-dúctil. lsto se deve ao fato de

que materiais de granulometrias muito finas (menor que 2¡.¿m e menor que 0.2¡rm),

são mais fáceis de serem gerados em eventos térmicos posteriores, de baixo grau

ou muito baixo grau metamórfico. É importante a utilizaçäo desta metodologia

para milonitos da ZCMG para se determinar a idade do pico de episódios de

deformaçäo de baixo grau.

As análises em frações finas indicam valores que variam entre 532 e 206

Ma. Esse intervalo é muito grande para ser considerado como um período

contínuo de atividades da ZCMG. Assim, em um exame de maior detalhe desses

dados observa-se que os valores mais antigos, de 525 t 10 Ma, corresponde a

um filito cerca de 500m afastado da faixa milonítica. Esta idade então pode ser

relacionada ao evento metamórfìco principal, um pouco mais jovem que aqueles

obtidos nas demais rochas pelo método K-Ar. Os valores mais jovens (220 t 15 e

206 + 5 Ma) correspondem a milonitos retrometamórfìcos da própria faixa de
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cisalhamento, e os valores intermediários (377 *.9 e 359 t 9 Ma) correspondem a

filonitos situados entre os dois termos precedentes. No perfil, observa-se que as

idades ficam mais jovens quanto mais próximas da ZCMG.

Os dois valores das frações finas obtidos em milonítos da ZCMG são

bastante signifìcativos, pois tratam-se de idades provenientes da mesma rocha,

tendo sido realizadas análises em frações abaixo de 2 pm (230 f 6 Ma) e ainda

mais fìnas, abaixo de 0,2 ¡m (206 t 5 Ma). Esta última, devido a granulometria

muito fìna é ainda mais sensível a qualquer evento térmico posterior.
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12. CONCLUSÖES

Ao longo de toda sua extensão, a ZCMG separa duas áreas

geologicamente diferentes que correspondem, em Santa Catarina, aos domínios

interno (granitóides) e intermediário (supracrustais) do Cinturåo Dom Felic¡ano

(CDF), como defìnidos por Basei (1985). A ZCMG se caracteriza por uma

estruturaçáo geral NE, com caracterÍsticas dúcteis-rúpteis e movimentaçåo

predominantemente dextral, desenvolvida em baixas temperaturas.

Na região estudada a ZCMG é composta por uma faixa milonitica principal

a noroeste (FMN), onde se observam desde cataclasitos até ultramilonitos com

predominância de rochas com texturas protomiloníticas e miloníticas e, uma faixa

milonítica sudeste (FMS), onde predominam milonitos. A faixa milonítica norte

limita os metassedimentos do Grupo Brusque a noroeste dos granitóides centrais

e a faixa sul faz o contato entre esses mesmos granitóides e os granitóides do

Complexo-Granito-Migmatitico (Domínio lnterno do CDF).

O magmatismo cálcio-alcalino que ocorre entre a FMN e a FMS está

representado pelos granitóides da Associação Granitóide Rolador (AGR), e da

Associação Granitóide Fernandes (AGF), que compreendem rochas

metaluminosas a peraluminosas. A AGR está representada, predominantemente,

por biotita-monzogranitos cinzentos, porfiríticos a porfiróides, e a AGF por uma

série petrográfica de anfibólio-sienogranitos róseos, porfiróides. Estes granitóides,

que apenas ocorrem entre essas duas faixas miloníticas, apresentam formas

alongadas e, suâs porções mais externas, envolvidas no processo de

cisalhamento. Nas porçöes mais centrais mostram-se normalmente pouco

deformados. A foliação de origem magmática observada nestes corpos é mais

evidente nos granitos da AGR do que na AGF. Um fluxo sub-magmático (Paterson

ef a/. 19Bg) também é encontrado nos granitos de ambas associaçöes.



Foi obtida em amostras de um biotita-monzogranito (AGR), a idade de 640

t 59 Ma (U-Pb em zircões), sendo interpretada como relacionada a época de

cristalização dos zircões, correspondendo a época de colocação desse corpo. Os

dados Rb-Sr em RT, indicaram idades de 667 t47 Ma para esses granitos e 594

r. 22 Ma para as rochas da AGF. As razões iniciais lSrttlSruu¡ relativamente

elevadas, em torno de 0.710, sugerem contribuiçåo de material crustal na

formaçåo das duas associações.

Considerando-se as idades obtidas, os granitos da AGR mostram-se um

pouco mais antigos que aqueles da AGF. Entretanto, a provável ausência de

xenólitos de granitos da AGR em rochas da AGF, pode indicar que os primeiros

não estavam totalmente sólidos quando da intrusão dos granitos da AGF.

A idade de colocaçåo dos granitóides da AGR e da AGF em relacão à

deformação da zona de cisalhamento, sugere uma colocação pré a sin-cinemática

desses granitos. Essa interpretação é corroborada pelos seguintes fatores:

A) falta de evidências de controle tectônico na formação do fabric

magmático interno dos granitos (Fig.12) afastados das faixas miloníticas. O

controle tectônico claro no desenvolvimento do fabric interno é apenas observado

próximo às bordas dos granitos com as faixas miloníticas;

B) em vários locais, observa-se a trajetória das foliaçöes, seguindo os

contatos dos granitos.

Entretanto, a cristalização do magma pode ter sido contemporânea ao

desenvolvimento da zona de cisalhamento, verificado, em alguns locais, pela

rotaçäo da foliaçåo magmática para a d¡reção do cisalhamento (Anexo 1), e por

uma passagem contínua da deformação no estado magmático para deformaçåo

no estado sólido (presença de fluxo sub-magmático). Segundo Neves & Vauchez

(1995), estas característ¡cas indicam, claramente, que os estágios tardios do fluxo

magmático foram governados pela cinemática da zona de cisalhamento.

É importante ressaltar que nos granitos näo såo observados xenólitos das

rochas encaixantes, o que seria forte sugestão de que o emplacement destes foi

anterior à movimentaçåo da zona de cisalhamento.



A evoluçåo cinemática complexa desta zona de cisalhamento é confirmada

pelas estruturas mesoscópicas, análises obtidas pelo método de Fry e pelos

eixos-c de quartzo. Tais análises mostram uma movimentação transcorrente

dextral, com uma importante componente oblíqua associada. A orientação da

faixa milonítica estudada em relação ao campo de tensores deduzidos (esforço

principal N65W), permitiu caracterizar que uma importante componente da

deformação estava assoc¡ada a um cisalhamento puro, o que pode ter acârretado,

em inflexões locais da foliação milonítica, movimentaçöes sinistrais.

A componente coaxial é evidenciada por fabrics de eixos-c de quartzo còm

concentrações simétricas e elipses de deformaçäo com eixo Z a 90o da foliação

milonítica. A existência de porfìroclasios simétricos, por vezes com sombras de

pressão simétricas também sugerem uma componente da deformação por

cisalhamento puro.

A partiçåo da deformação (conforme defìnido por Ramsay & Huber, 1983),

a orientação original dos clastos e o movimento relativo entre a matriz e o objeto

rígido, também såo utilizadas para explicar a presença de ind¡cadores cinemáticos

opostos, porém cogenéticos.

A deformação no estado sólido, deu-se principalmente a baixas

temperaturas (fácies xisto-verde), evidenciada principalmente pela mineralogia

das rochas miloníticas, pela presença de f¡lon¡tos, pela substituição de feldspatos

por micas, pelo fraturamento dos m¡nerais e também pelo predominio de

deslizamento basal dos grãos de quartzo. Entretanto, algumas evidências

sugerem o envolvimento de temperaturas moderadas para a geração destas

rochas, devido a presença de fraturamentos em plagioclásio e presença de

deslizamento prismático (a) e basal do quartzo, como observado por Tommasi ef

a/. (1994) para a zona de cisalhamento na região de Quitéria-Capivarita (RS).

Apesar das rochas miloniticas da ZCMG apresentarem uma orientação

cristalográfica desenvolvida em temperaturas relativamente baixas, esta originou-

se sob condiçöes de alta taxa de deformação, evidenciada pela presença de

minerais deformados e estirados e pela geraçäo de rochas miloníticas e

ultramiloníticas, onde houve total paralelizaçáo das superficies S e C. A



mineralogia observada e as altas taxas de deformação obtidas, podem explicar as

características dúcteis da ZCMG associadas a baixas temperaturas. A presença

de água no sistema, favorecendo o processo de cristalização de minerais

micáceos, que atuam como verdadeiros lubrifìcantes, podem contribuir no

aumento das condiçÕes de ductibilidade.

O caráter transpressivo da ZCMG, é caracterizado principalmente pela

forte componente de achatamento observada (Método de Fry e Diagrama de

Flinn), possuindo uma significativa componente de deformação coaxial.

Na área estudada não foi evidenciada a movimentaçåo de baixo ângulo

com direção de transporte NEE-SWW, precedendo a mov¡mentação

transcorrente, conforme observada na ZCMG, em Porto Belo (SC), por Bitencourt

& Nardi (1993).

Dataçöes K-Ar em muscovitas e biotitas dâs rochas miloníticas,

apresentaram idades em torno de 540 Ma (FMS) e 570 Ma (FMN), representando

épocas relacionadas ao resfriamento destas rochas. A idade de 540 Ma da FMS,

pode indicar, preliminarmente, que esta faixa milonítica seria mais jovem do que a

FMN. Estas idades correspondem a um período de grande atividade termo-

tectônica na região, devendo estar relacionadas a importante fase de

movimentação da ZCMG. As idades K-Ar obtidas em granitóides das duas

assoc¡ações concentram-se ao redor de 560 125 Ma, semelhantes, portanto, às

obtidas em rochas miloníticas.

Basei ef al. (1992) sugerem ter ocorrido nesse mesmo período, importante

etapa da justaposição do cinturåo granítico costeiro aos terrenos situados a norte

da ZCMG, aproximação esta que representaria uma fase dentro do processo

colisional que envolveu toda a porção oriental sul-brasileira. Dentro desse quadro

a ZCMG poderia representar a sutura de uma colisão oblíqua dextral.

As análises K-Ar em fraçöes fìnas para rochas miloniticas, indicaram

valores ao redor de 215 *. 10 Ma e foram obtidas em milonitos retrometamórficos

da faixa de cisalhamento norte. O valor de 377 * I Ma refere-se a filonitos

situados nas zonas mais externas da faixa milonítica, e podem reflet¡r perda

parcial de Ar dos argilo-minerais datados.
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A possibilidade de intrusão passiva de corpos graniiicos em zonas de

cisalhamento transpressivas, pode ser explicada em função da parte central da

zona de cisalhamento, tornar-se, periodicamente, uma área de dilaiação,

permitindo a colocação do magma (McCaffrey, 1992). O autor menciona que pode

ocorrer uma extensão vertical nesta região, o que, em parte, é sugerida pela forte

inclinação dos eixos X dos elipsóides de deformação construídos.

Movimentaçöes rúpteis tardias são sugeridas pelos fotolineamentos

extraídos, fraturamentos observados em afloramentos, e presença, em seções

delgadas, de fraturamentos transgranulares de minerais. Este fato pode ser ainda

corroborado pelas informaçÕes geocronológicas obtidas pelas dataçöes K-Ar em

fraçöes finas, intervalo Jurássico-Triássico, em condições metamórficas de baixo

grau ou muito baixo grau.

A reativação de idade Triássica da ZCMG está, provavelmente, associada

a fases precoces de fragmentaçäo do Gondwana que culminou na abertura da

porção meridional do Oceano Atlântico.
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APÊNDþE 2 . CONSTANTES RADIOMÉTRrcAS

ilótodo K-Ar

?"p = 4.962 x 10 ro anos'l

K1o total = 0.s81 x 1o'10 anos't

(AÉTAfl)d" = 295.5

K{ = 0.01 167 oloK

ilótodo Rb-Sr

?unu= 1 .42 x10'rr anos'r

(Rb85/Rb87)r = 2.59265

(Sf6/Sf8)N = 0.1194

llótodo U-Pb

Lss = 1.55125 x 10 ro anos 't

Àæs = 9.8485 x 10'ro anos'r

?uz¡z= 4.9475 x 10'1r anos't

gzæ¡gzss = 137.88

ao=(Pbe/Pb'*)t=9.307

bo = (Pb2o?Pb2u¡t= 10.294
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