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RES UMO

Após vários anos de levantamento geológico básico na re
gião norte do estado do Rio de Jane.iro, propôs-se o desenvolvimen
to de pesquisa mais detalhada, de cunho científico mais profundo,
tendo em vista a variedade de int.errogações petrogenéticas que se

levantavam dentro do panorama geológico-evolutivo, configurado co

mo de extrema complexidade .

Alêm dos trabalhos Íniciais de mapeamento geológico sis
temático, na escafa I:50.000, foram implementados trabalhos adici
onais de campo em áreas sefecionadas ' petrografia de detalhe, es-
tudos geocronológicos e abordagens geoquímicas.

As feições tectônicas, estruturais e texturais, bem co-
mo as evidências petrológicas e os padrões geocronológicos e geo-
químicos apresentados pelas rochas estudadas, permitem a caracte-
rização dessa faixa como de típíco cinturão móvel ( "mobífe beft")
ensiálico. O relacionamento complexo entre os vários tipos 1itoló
gicos 6 condicionado pelo caráter policíc1ico da faixa estudada ,

onde ocorreram diversos processos (plutonísmo, migmatização, meta

morfismo, deformação, anatexis ou patingênese, etc.) em diferent€
fases precambrianas, muito provavelmente sendo atribuída ao Arque

ano a fase primordial geradora de rochas

Acredita-se que boa parte da crosta continental dessa -
região já estava formada desde o Arqueano, sendo de constituição-
siálíca, havendo retrabalhamento por deformação cÍsalhante no Cí-
clo Transamazônico e por anatex is,/pa I ingênes e no Brasiliano'

Relacionado ao Arqueano ter-se-ia o embasamento plutôni
co (Agrupamento I do complexo Juiz de Fora), de afinidade tonalí-
tica (enderbitos e gnaisses porfirob Iás ti cos ) ' representando cres
cimento crustal através de processos plutônicos, com "trend" de di
ferenciação predominantemente de natureza calco-alcalina. Algumas

indicações tofeíticas poderiam sign.ificar um certo caráter bimo -
dal. A esse embasamento sobrepor-se-ia pilha supracrustal (Agrupa
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menLo III - Complexo Paraiba), cujos produtos originaís, deposlta
dos em tempos pré-Transamazônícos, seriam pelitos, psamo-pelitos ,

psamitos, margas, calcários, dolomitos, aIém da contribuição vul-
cânica.

Durante o Ciclo Transamazônico (Proterozõico inferior )

todo o conjunto arqueano (embasamento + supracrustais) seria in-
tensamente afetado por rnovimentos cisalhantes, promovendo forte -
b lastomi loni ti zaç ão e cataclase, com aparecimento da primeíra fa-
se de migmatízaçáo, de caráter sin-tectônico, onde duas entidades
apresentam expressão cartografável (unidades São José de Ubá e }bn
te Verde - Agrupamento II do Complexo ,fuiz de Fora) .

No Ciclo Brasiliano (Proterozóico superior) ocorre gene

ralizada anatexis formando importantes massas granÍtóides e migma

titos a partir de produtos rochosos com vivência crustal ânterior,
caracterizando as entidades do Complexo Serra dos Õrgãos. Também,

neste ciclo, ocorreram falhamentos tTanscorrentes em faixas reati
vadas,

Não negligencíáveI é a possibilidade de atuação de even
to intermediário entre os ciclos Transamazônico e Brasiliano (Ci-
clo Uruaçuano) , relacionado ao Proterozóico médio (t 1.000 m.a.).
Suportando esta hipótese existem algumas insinuações em resulta -
dos geocronológícos publicados.

No Meso-cenoz1íCjo atuaram processos tracionais, respon-
sáveis pela quebra, fragmentação e separação do Gondwana, aos
guais se ligariam magmatismo básico (diques de diabásio) , magmatis
mo alcalino e formação de bacias costeiras.

A evolução cinemática do cinturão é largamente d.ominada

por movimentos verticais, porém análise de zonas de cisalhamento
indicam movimentos transcorrentes.

Pelas descrições dos processos atuantes no Arqueano,Pro
terozóico inferior, Proterozóico superior e Fanerozóico chega-se-
a uma postura não-un i formitaris ta em relação aos regimes tectôni-
cos que afetaram esta porção da ProvÌncÍa Mantigueira, no norte
ffuminense , atribuindo- se- Ihe rápÍdo crescimento no Argueano por
fenômenos plutônicos; císalhamento intenso no Proterozóico inferÍ
or; predominância de eventos termais e reativações deformacionaÍs
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processos tracienais no Fanerozóico. DÞs

grandes des continuidades entre cada uma
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ABSTRACT

This work deals with a study of geological processes in
the evolution of a part of the North Fl-uminense region, which be-
longs to a polycyclic mobile belt.

Besides the systemati-c t:50.000 scale geological mapplng

additional field work was carrj-ed out followed by detailed petro-
graphy, geochronological studies and geochemistry.

In accord with the description of the processes that
occurred in the Archean, Lower and Upper Proterozoic and Phanero-
zoíc, a non-uniformitarian view is adopted for the tectonic regi-
mes that affected this part of the Mantiqueira Province. The ove-
rall picture can be envisaged as one of rapid growth by plutonic
phenomena ascribed to the Archean, intense shearlng during Lower

Proterozoic, predominance of thermal events and reactivated defor
mation in the Upper Proterozoic, and tractional processes in the
Phanerozoic. In this wây, distinct and significant discontinuities
can be establíshed between each geological era.



I.

INTRODUÇAO

A área pesquisada situa-se na região norte fluminense (

q.v. FIGURA 1.I), citando-sercomo elcmento geomórfico de referên-
cia mais notório, o rio Paraíba do Sul que a atravessa no sentido
aproximado W-E, já no seu curso baixo.

Orograficamente, a região apresenta relevo de transição
que corresponde ã extremidade setentrional do sistema serra do

Mar, cujo conjunto montanhoso recebe, €ñ grande extensão do esta-
do do Rio de Janeiro, a denominação mais regional de serra dos Ór

gãos. Tmediatamente a norte da área estudada, a transição se faz-
para o sistema orográfico Caparaó.

Um total aproximado de 4.500 km2 representa a superfície
estudada, cujos trabal-hos iniciais datam de L977, por conta do con

vênio entre o Departamcnto de Rccursos Mincrais, órgão da adminis
tração estaduat (DRM-RJ), e a TRISERVICE, €r cumprimento ã parte
do Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiror Dâ escala
1:50.000. Em virtude de terem sido palmilhadas mais amiúde pelo
pesquisador, e por conterem os registros geológicos das seqtlências
evolutivas julgadas de interesse, de um total de IO (dez) folhas
foram selecionadas 6 (seis) quadrículas para estudos acadêmicos ,

tendo-se em vista uma série de questões levantadas quando se ten-
tava um modelo geológico-evolutivo consistente. Assim sendo, apro
veitou-se a cartografia geológica jâ elaborada com boa dose de se

gurança e desenvolveu-se a pesquisa nas folhas: Italva, Cambuci t

São FidéIis, Conceição de Macabu, Dores de Macabu e Carapebus (q.

v. mapas geológicos anexos).

A presença expressiva de rochas hiperstênicas torna a

área estudada bastante sedutora para pesquisas petrogenéticas, u-
ma vez gue essas J-itologias estimulam o interesse dos petrólogos
do mundo inteiro, pelas suas peculiaridadæ mineralógicas e textu-
rais. AIém disso, através do seu estudo, procura-se o entendimen-
to dos fenômenos geológicos que teriam ocorrj-do nos níveis crus
tais mais profundos. Na busca dessa compreensão,muita controvérsja
tem sido gerada e falta ainda o consenso entre os cientistas a

respeito da evolução dos terrenos de alto grau, tendo sido pro-
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postos numerosos modelos.

As feições tectônicas, estruturais e texturais, assim
como as evidências petrológicas e os padrões geocronológicos e ge
oquÍmicos apresentados pelas rochas estudadas, permitem a caracte
rização dessa faixa como de tÍpíco cinturão móvel ("mobile belt" )

ensiá1ico, à semeJ-hança dos africanos e da maioria dos austrafia-
nos , a1ém de outros.

Como se não bastasse, o caráter policíclico do cinturão
estudado, condicíonando processos diversos (plul_onÍsmo, migmatiza
ção, metamorfismo, deformação, anatexís ou palingênese, etc.) em

diversas fases precambrianas, muito provavelmente desde o Arquea-
no até o Proterozóico superior, faz com que se observe os produ-
tos litológicos finais sob a ótíca de extrema complexidade geoló
gica. Dentro desse guaoro, as retações petrogenéticas, gue são
os lndícadores do panÕrama evolutivo, são complícadas por duas af
ternativas inevitáveis: a) produtos originais diferentes chegando
a tipos litológicos algo semefhantes; ou b) mesmo produto origìnal
submetido a diferentes processos, gerando materiais rochosos fi-
nais desiguais. Por isso, apenas as relações biunívocas não são
sufícientes.

Evidente que, apesar de se ter alcançado algum progres-
so no entendimento dos processos que teriam ocorrido ao longo da
evolução do cinturão móvel, nos seus diversos níveis òrustais, mui
ta coisa permanece ainda no campo da especulação. para se continu
ar progredindo nessa direção dever-se-á aplicar, em seguida, meto
dologias de maior poder de resolução, como por exernplo, anãtises-
químicas de elementos considerados menos móveis, ou então, o em-
prego de métodos geocronológicos de maior valor inteïpretativo (

Sm-Nd; U-Pb; Pb-Pb) . etém disso, apesar do quadro geométrico das
estruturas já possuir arcabouço aceitável dentro do panorama cine
mático, faz-se aínda necessária análise estrutural s.s. cuidadosa
buscando-se identificar os agentes da dinâmica geradora.

Este trabalho é fruto dcj estudo de cerca de 4.000 pontø
de observação (afforamentos naturais de rocha, cortes de estrada,
blocos, etc.), alguns del_es, mais diagnóstÍcos, tendo sido visita
dos por diversas vezes. A partir de amostras retiradas desses pon
tos,foram preparadas e examinadas, petrog rafic amente , centenas de
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lâ¡ninas delgadas. Un total de 41 amostras de litologias dÍversas-
foram separadas para estudos geocronológicos, das quais, após aná
Iise s emi-quanti tativa por fluorescência de raios X, 27 mostraram
-se favoráveis ã obtenção de isócronas. Os resultados agora conse
guidos foram somados aos anterÍormente alcançados na época do con
vênio DRM-RJ/TRISERVICE e integrados na interpretação final ( g.
v. CAPÍTULO 10) . Na atual fase do trabalho foram preparadas l0 a-
mosLras para anáIises químícas de elementos maiores; no entanto ,

pôde-se utilizar ¡nuitas outras análises contidas em refatórios de
convênios entre o DRM-RJ e a GEOSOL, dentro de criteriosa seleçãq,
cujos argument.os acham-se explicitos no CAPÍTULO 8.

A compatib i li zação entre os resultados petrográficos
quÍmicos e geocronológicos , aliados a um exaustivo trabalho de
campo, permitiu interpretarem- se os processos geológicos que teri
am ocorrido ao longo do tempo geológico, pelo menos dentro do a-
tual estágio do conhecimento cientifico.

Na FIGUR-A, 1,2 encontra-se a tocalização dos pont.os de

onde foram retiradas amostras para estudos geoquímicos desta pes-
quisa e para tratamento geocronofógico.
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OBJET I VOS

ConcluÍdos os trabalhos de ..mapeamento geológico e con
fecção dos mapas e refatórios finais do Projeto Carta ceológica -
do Estado do Rio de Janeiro, por conta do convênio DRM-RJ/TRISER-
VICE, uma série de questões petrogenéticas, aventadas no campo es
peculativo, necessitavam de trabâIhos adicionais, de maior profun
didade e cunho acadêmico, com apoío de métodos laboratoriais. O a
profundamento no estudo da literatura geológica específica, nacio
na1 e Ínternacional, viria de encontro ao propósito de se verifi

car se alhures os refacionamentos litotógicos são maís claros, e

dessa forma, trazer subsídios para o entendimento da seq{lência e-
volutiva no seio da Associação ParaÍba do Sul .

Alguns desafios afiguravam-se como primordiais a nÍvel-
litológico, pois a perfeita caracterização da Iitologia - com a

procura de sua origem primária e o registro das diversas modifica
ções pelas quais passou ao longo do tempo - constitui-se no ele -
mento fundamental de montagem do arcabouço geológico. Algumas ro-
chas receberam trato especial- por diversas metodofogias (q.v. CA-
PfTULO 3), tendo em vista as dificuldades que cercam a definição-
de suas origens e evoluções, quais sejam:

as rochas charnockíticas,
as rochas kinzigÍticas,
as rochas cafcossÍficatadas e

os gnaisses cinzentos, finos (bi-pg gnaisses).

Outras litologias, não menos importantes, poderiam ter
suas histórias contadas a partir de eventos identifícados nas ro-
chas acima citadas, ou por não apresentarem gênese tão controver-
tida, como é o caso dos mármores e guartzitos, por exemplo; ou,l por
afém.de mostrarem as mesmas relações de campo, experimentarem i-
dênticas modificações texturais e estruturais das outras litofo-
gias de gênese assemelhada, como por exemplo, os ortognaisses to-
nafÍticos, grosseiros, porfiroblásticos, que apresentam as mesmas

transformações sofridas pelos enderbitos.

Mesmo gue tÍmidamente, propõe-se, nesta pesquisa, iden-
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tificar, na escala maior, os regimes tectônicos que teriam agido
en cada cicto geológico, tentando-se com isto dêcidir-se entre as
posturas uniformitarista ou não-uni formi tari s ta, ou ainda, mobi -
lÍsta ou fixista. Dentro dessa dimensão e através dos eventos pe-
trogenéticos caracterízados em cada tenpo (ou ciclo) , era importan
te optar-se entre a existência de crescimento continental contínro
ou de retraba lhamentos ensiálicos, sem adj-ções (contribuições di-
retas do manto) siinificativas em cada período anafisado.

O caráter quimico do magmatismo mais antigo, se de ten-
dência calco-alca1ina, toleítica, ou birnodal-, representa questão
ampla de contribuição na tentativa de resposta às indagações que
se fazem ao nível do Planeta.

No âmbito regional, objetívo precÍpuo deste trabalho é

o entendinento das relações entre as entidades Paraíba (ou paraí-
ba do SuI) e Serra dos Órgãos e a identificação e caracterizaçáo-
de cada passagem produto inicial-produto finaf, tentando-se se::
parar os diversos eventos superpostos, tendo em vista o policictís
mo gue atuou nessa faixa.

Vagando através da literatura, um pouco a1ém dos timite
estabelecidos e fixados para os trabalhos de campo, como determi-
nação importante, buscou-se situar a evolução da área em relação
ao Cráton do São Francisco, mais proximamente representado pelo
Grupo Barbacena, pesquisando-se o relacionamento faixa móvef-área
es táve I .

O Complexo do Litoral Fluminense (MAPA GEOLÕGICO DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, 1977) necessitava também de t.rabalhos de-
talhados de campo, como reconhecem os próprios autores da nota ex
plicativa do referído mapa, na sua página 15, constituindo-se en-
tão em objeto de investigação para verificar-se se representaria-
entidade própria ou relacionar-se-ia aos gnaisses granitóides e

migmatitos do conjunto Serra dos Órgãos, ou mesmo poderia se di-
luilentre este último e o ParaÍba.

Paradoxalmente, a complexidade geológica da área, resul
tado da variedade litológica, apresenta componentes que auxiliam-
na caracterização dos processos geológicos, dada a observação de
diferent.es materiais, de composição diversa, submetidos aos mes-
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mos eventos, que manifestando-se em produtos diferentes, registran
cada um ã sua maneira, evidêncÍas do fenômeno ocorrido.



Tendo em vista os öbjetívos delineados no capitulo pre-
cedente, procurou-se, e s trateg icamente , o emprego de metodologias
adequadas que buscassem a solução dos problemas levantados.

os trabalhos à época do convênio DRM-RJ/TRTSERVICE se-
guiram metodologia convencional de mapeamento geológico, envolven
do etapas de compíIação biblíográfica, foto- interpretação prelimi
narrcampanhas de campo, foto- interpretação final , petrografia e

relatório final . Os dados de campo obedeceram ã densidade média de

I (hum) ponto de observação por quilômetro guadrado, procurando-æ
cobrir toda a área de forma homogênea. Nas tarefâs de fotoiinüer-
pretação foram utifizadas fotos aéreas comuns, nas escalas f:
25.000 e 1:60.000, Para a situação da área no contexto das estru-
turas regionais foram empregadas imagens multiespectrais de saté-
lite.

Uma vez identificados e delimitados os diferentes tipos
Iitológicos da área, e após as primeiras tentatívas de entendimen
to e montagem do quadro evolutivo, partiu-se para pesquisa mais
profundaf de caráter científico s.s., visando: trabalhos adicio -
nais de campo em áreas selecionadas, Petrografia de detalhe, es-
tudos geocronológicos e considerações geoquímicas.

Os l-evantamentos de campo dessa nova fase concentraram-
-se em sítios estratégicos, buscando-se, em primeira instância ,

as relações entre as diversas lítologias mapeadas, principalmente
através de perfis contínuos detalhados, transversais às estruturas
regionais, recolhendo-se também amostras para estudos petrográfi-
cos , geocronológicos e geoquÍmicos.

No que tange aos estudos petrográficos e petrológicos ,

foram utilÌzados critérios e técnicas consagradas para exame de

seções delgadas ao microscópio polarizador usual e observações me

soscópÍcas, atentando-se,na anáfise microscópica aos detalhes tex
turais que viessem elucidàr as relações petrogenéticas, fugindo-æ
à restrição pura e simples de determinação de mineralogias e para
gêneses .
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Levando-se em conta a natureza da pesquisa proposta, a-
figura-se como imprescindÍvel o uso de mêtodos geocronológicos à

disposição, mesmo aqueles de menor valor interpretativo. Dentro
das possibj-lidades, procurou-se desenvolver uma campanha de labo-
ratório ( geocronoJ-ógico ) compatÍvel com o nÍvel de resolução al-
cançado nos trabalhos de mapeamento.

A partir, das amostras coletadas, algumas foram sefecio-
nadas para tratamento inicíaf no Centro de Pesquisas Geocronolõgi
cas da USP (CPGeo-USP) , procurando-se separar fotes de amostras -
para obtenção de isócronas verdadeiras, das quais algumas mostra-
ram-se favoráveis para prosseguimento (q.v. TABELA 10.1 e APÊNDIG

1) por apresentarem razões Rb,/Sr adequadas, após determinação se-
mi-quantitativa por fluorescência de raios X; no pri-meiro fote em

pregou-se tubo de mofibdênio e no segundo de tungstônio. Prelimi-
narmente as amostras tiveram seguimento normal de preparação:frag
mentação (marreta) , britagem (britador de mandíbulas) e moagem (mo

inho de bolas) até a completa pulverização (fração menor que 2OO

mesh) .

As amostras utilizáveis foram analisadas quanti t.ativamsl
te pelo mesmo método analítico, recebendo posteriormente ataque
químico para análises isotópicas em espectrômetro de massa VARIAN

¡44T, tipo TH-5, cujos procedimentos e características encontram -
-se em KAWASHITA et afii (Lg7 4). As anáfises e spec tromé tricas fo-
ram reafizadas de acordo com instruções contidas no manual inter-
no do CPGeo-USP de KAWASHITA et alíi (1983).

As análises quÍmicas, efetuadas durante a vigência des-
ta pesquisa (q.v. rae¡LA 8.I) , foram desenvolvidas por via úmida-
no laboratório do Departamento de Mineralogia e Petrologia da USP,

sob a responsabilidade do Prof.Dr. Raphael Hypó1ito.
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ESTUDOS ANTERIORES

O norte do estado do Rio de Janeiro tem sido estudado
por muitos pesquisadoresrnotadamente com enfoques geocronológico-
e petrológico. Ê constatada evidente continuidade titológica e es
trutural como também geocronológica para norte (em direção ao
estado do EspÍrito Santo), para sul (restante do estado do Rj-o de
Janeiro e estado de são Paulo) e para leste (estado de Minas Ge

rais).

Visando caracterizar as controvérsias geradas ao longo-
dos anos, prefere-se separar este capítulo em duas abordagens: u-
ma mais ampla, conceitual, versando sobre as concepções geotectô-
nicas, Dâ escala maior, com extrapolações a distâncias maiores; e

outra, mais rcstrita, sobre as contradições de ordem estratigráfi
ca e cronológica, onde a dificuldade rnaior surge com a pretensão-
de se estabelecer as relações temporais. Na apresentação de ambas
adotar-se-á a seqtlência cronológica dos trabalhos, podendo-Sêr em

raras oportunidades, fugir a este procedimento, obedecendo-se en-
tão ao entrelaçamento lógico dos assuntos.

Não desmerecendo os trabalhos mais antigos, procurou-se
analj-sar com mais cuidado aqueles dos últimos trinta anos, evitan
do-se também descrições cansativas de estudos que versavam sobre
problemas especÍficos, sem grande contribuição para o entendimen-
to dos processos geológicos maiores, o que se traduz no objetivo-
principal desta pesquisa.

Vários trabalhos, pela importância que representam, mui
tas vezes podem ter sido citados apenas ligeiramente neste capitu
1o; no entanto, nos capÍtulos seguintes,é-l-hes dada a atenção que
merecem.

rË

CONCEITUAÇõES GEOTECTôNICAS

A natureza dobrada das estruturas apresentadas pelas ro

4.r
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chas da região norte do estado do Rio de Janej-ro foi sempre enfa-
tizada desde as publicações mais antigas.\gARTt (1870) refere -se
ã serra do Marr Do estado fluminense, como estruturada segundo do
bramento monoclinal, mencionando algumas áreas muito dobradas.DER
BY (1880) admitia um grande sinclinal no vale do rio paraíba do
Su1, estrutura esta adjetivada de gigantesca por LAMEGO (1936). q
LIVEIRA & LEONARDOS ( 19 4 3 ) seguidos por cUIMARÃES (l-9 51) e depois
por EBERT (1956b), caracterizarj-am a região como tendo evoluído
segrundo modelo geossinclinal.

Às

tremidade sul
denominou de

raibides à fa

faixas orogenéticas que se bifurcam a partir da ex-
do Cráton do São Francisco, EBERT (1956a , l-967,196g

Araxaídes ao ramo que se prolonga para noroeste e pa
ixa com disposição das direções paralela ã costa.

ROSIER (1957 ) supunha a estruturação das unidades lito-
1óglcas ocorrentes na serra do Mar, segundo ',nappes". Entretanto,
em 1965, abandona essa suposição, optando pera evorução da região
dentro do model-o geossinclinal, o que foi acej-to pelos autores mo

dernos. Assim, em 1957, RosrER havia denominado as "nappes" do De

sengano e da Serra dos Órgãos, guê teriam sido transportadas so-
bre o antepaÍs, cuja cobertura caracterizou como Faixa do paraíba.

EBERT (1962) classificou de faixa Paraíba, extenso cintu
rão orogênico ao longo da costa orientar do Brasi-l, desde o sul
da Bahia até o Rio Grande do SuI e Uruguai.

ALMEIDA (I967) considera a área aqui enfocada como uma

faixa tectogênica Baicalj-ana (Brasiliana) conservando ainda a de-
nominação de ParaÍba, a qual- apresentarla vergência dos elementos
estruturais voltados para a sua pl-ataforma do são Francisco.

Segundo GROSST SAD & LADEIRA (1968) esta faixa estari-a-
contida no Cinturão Orogênj-co Atlântides, nome que propuseram, de
caráter mais abrangente, em substituição ao então jã consagrado
de Paraíba (EBERT, 1962) .

CORDANI (f971) denomina de Cinturão Orogenético Ribeira,
extensa faixa ao longo da costa sudeste do Brasil e uruguai, gue
pertenceria ao Ciclo Brasiliano. Conforme a sua opinião, o embasa
mento já apresentava natureza siálica, o que indica regeneração è
região previamente cratonizada, excluindo a possibiliciade de acre
ção continental no fim do pré-Cambriano.
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ALMEfDA et alii (L973) considerando que as rochas gue o
correm nesta faixa pertencem a dois ciclos tectônicos diferentes,
resolvem fazer um desdobramento. Denominam de Cinturão Dobrado pa

raíba do Sul ãs rochas mais antigas, correspondendo a eventos re-
lacionados ao Ciclo Transamazônico e estando representado pela en
tão Séríe Paraíba-Desengano (nOSTER, I965) e Cinturão Dobrado Ri-
beira que corresponderia ao Ciclo Brasiliano, rcsponsáve1 pelo re
juvenescimento da área, aparecendo a Série da Serra dos Õrgãos(RO
SIER, 1965) como representante desse evento.

CORDANI (L973) apresenta hipótese mobilista sobre a e-
votução geológica regional, considerando os dados sob os auspíci-
os da Tectônica de Placas. Devido a istor os dobramentos Brasilia
nos terj-am padrão que poderia ter sido formado durante colisão
de duas paleo-placas no final do Pré-Cambriano, ambas portadoras-
de crosta siálica. Afirma também que o Cinturão Orogênico Ribeira
é de idade comparável ao Cinturão Orogônico Damara, do lado afri-
cano e em faixa homóIoga.

FYFE & LEONARDOS Jr. (L974) chamam de Cinturão Atlânti-
co faixa que se dispõe paralela ã costa brasileira, agora com ex-
tensão menor que as atrj-buições anteriores (desde o estado do pa-
raná até a Bahia) incluindo ocorrências descontÍnuas de rochas
charnockiticas, aIóm de gnaisses granatíferos a sil-limanita e cor
dierita

ALMEIDA et alii (L977,J-98L) 1ança a compartimentação tec
tônica do Brasil em provincias estruturais. Na região sul do Crá-
ton do São Francisco dar-.se:ia: o confronto da Província Tocantins-
(faixas de dobramentos Uruaçu e Brasitia) com a ProvÍncia Manti
queira, cujo setor central-, guê engloba a porção aqui tratada, tê
ve a sua geologia sintetizada na obra recente de ALMEIDA & HASUI-
(re84).

WERNICK et alii (1978) denominaram a faixa aqui analisa
da de Região de Dobramentos Sudeste que teria evolução apoiada nas
generalizações da teoria geossinclinal, com componenLes semelhan-
tes aos identificados na Rcaião de Dobramentos Nordeste.

A região estudada está integrada dentro daquilo que WER

NICK & ALMETDA (L979) denominaram de Cinturão GranulÍtico Attânti
cor num sentidc¡ lnais amplo, o qual rprolongando-se para o norte ,
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seria dividido em guatro complexos, de norte para sul: caraiba,
Jequié, Salvador e paraíba.

Mais recentemente, srGA Jr. et arii (rg\2) baseados no
quadro geológico-geocronológico disponível sobre os setores cen
tral e setentrional da ProvÌncia Mantiqueira apresentam, prelimi-
narmenter âs ePi, meso e catazona em relação ao Ciclo Brasiliano.

CAMPANHA (1980,I981) e MÀCHADO (f983) são as referênciæ
de trabalhos de detal-he das feições estruturais; o primeiro carac
terizando efej-tos deformacionais no Lineamento de Além paraíba (

ALMETDA et alii, 1975) , na região de Três Rios-RJ; o segundo, a-
tribuindo caráter divergente na estruturação tectônica da Faixa
ParaÍba do sul-, em estudo na região de vassouras-RJ. os dois au-
tores tratam do ambiente tectônico que se projeta para dentro da
área objeto clesta pesquisa; daí a importância que representam.

4.2 CONCEITUAÇõES ESTRATTGRÃFICAS

Novo enfoque foi dado aos trabalhos regionaJ-s com os es
tudos de ROSIER no estado do Rio de Janeiro e de EBERT no sul- de
Minas Gerais, com incursões para o Rio de Janeiror nâ década de
50, ambos procurando relacionar os dados petrográficos r €strati
gráficos e cstruturais.

EBERT (1954), na parte mai-s ao sul da área por el-e in-
vestigada, identificou paragnaisses, metacongJ-omerados e mármores
que atribuiu ã Série Paraibuna, nome gue modificou para Série pa-
raíba no ano seguinte (EBERT, 1955) por constatar similaridade em
relação à entidade que ROSTER vj.nha descrevendo no estado do Rio
de Janeiro.

EBERT (1956a) partiu da idéia de que os grupos (séries)
ParaÍba, Andretândia e São João Del Rei são unidades estratigráfi
cas cronologicamente equivalentes, integrando um cinturão orogêni
co, atribuindo ao Pré-Cambríano superior, e constituÍdos predomi-
nantemente de metassedimentos. O Grupo São João DeI Rei represen-
tarj-a a epizona, enquanto que os grupos Andrelândia e paraíba se-
riam c¡erados na mesozona e catazona, respect,ivamente. Também cor-
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rel-acionou a sua Série Juiz de Fora ã Série paraíba de ROSIER, a-
penas ressalvando que a primeíra seria catazonal de charnockiti-
zação, enquanto que a Série paraÍba catazonal de granitização, sen
do ambas de idade neo-algonquíana ("sic',,).

ROSIER (1965) , sem apoio dos dados geocronológicos, a-
tribuiu a Série ParaÍba-Des engano à orogênese assÍntíca, e a Sé-
rie da Serra dos órgãos a materiaf antigo anLe-assintico, mais ou
menos remobilizado durante aquela orogênese. Anteriormente, em

1957f ROSIER havia considerado uma Série do paraíba e uma "Nappe',
do Desengano porque na área por ele investigadar essas duas fajxas
apresentam-se separadas pela Série da Serra dos Õrgãos. Como elas
juntam-se de Itaocara para o norte, e como apresentam rochas se-
mefhantes (charnockitos f.s., gnaisses e migmatitos diversos) efe
considerou em 1965 como uma s6rie única. A faixa geossinclinal se
ria representada pelos metassedimentos paraíba.

EBERT (t967) estende a influência dos metassedimentos -
Paraíba para área maÍor - atÍngindo até o estado de São paulo- aÍ
então denominando de Grupo paraÍba.

Percebe-se então que ROSIER - e também EBERT - conside-
rou os metassedimentos e rochas charnockÍticas da Série. earaíba ,
posteriores aos gnaisses e migmatitos da Série da Serra dos órgãcs
o que víria a ser contestado,mais tarde, pelos estudos geocronoló
gicos.

Para CORDANI et afii (1968) as séries paraÍba e Juiz de
Fora seriam constituídas por material antigo, marcad.o por intenso
metamorfismo, em grande parte catazonal. posteriormente, teriam -
sido âfetadas por importante evento tectônj-co, do qual a Série da
Serra dos órgãos representaria a porção granitizada

DELHAL et aliÍ (1969) e CORDANT et atii (1973) , arravés
dos métodos Rb-Sr e U-pb, atri.buiram o metamorfismo paraÍba ao Ci
clo Transamazõnico (1 Z.OOO m.a.) enquanto que os gnaisses sin-tæ
tônicos Serra dos órgãos seriam devidos ao Ciclo Brasifiano (600
m. a. ) .

MOUTINHO DA COSTA & MARCHETTO (1978) e OLIVÐIRA (1980,
1983) considerarn que a gênese primária das rochas da região remon
ta ao Arqueano e gue nos tempos posteriores seriam retrabalhadas.
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cRossI sAD et alii (1980b) admitem que os grupos paraí_
ba e Serra dos órgãos pertencem ao mesmo cicto deposicional e me-
tamórfico, atribuindo-lhes idade arqueana, afetados por orogêneses
superpostas. Consideram impossívet f ís i co-qu.imi camente o Serra dos
órgãos derivar do paraÍba por granitização e palingênese.

HASUI et alii (1978) , como j'a fizera EBERT (f967,1969),
colocam o crupo Paraíba ocupando regiões dos estados de São paulo
e Minas Gerais (sudoeste) , on<le âutores anteriores haviam Ídenti-
fícado rochas pertencentes ao Grupo Amparo (p.e. WERNICKf 1967l ,
estabel-ecendo então a correlação entre estas duas entidades.

Ainda na dêcada de 70 foram publicados o MA.pA GEOLóGICO
DO ESTADO DO RTo DE JANEIRO (I97j) e as folhas Rio de Janeiro, Vi
tória e Iguape da CARTA GEOLócrcA Do BRÀSTL Ao MILIONÉSIMO (1979).
No primeiro, o crupo paraíba do SuI é cofocado no pré-Cambriano -
médio, sendo subdividido em três unidades: a primeira com charno-
ckitos predominantes, a segunda identificada por gnaisses banda -
dos e,/ou laminados e a terceira caracterizada pela abundância de
gnaisses porfÍroblásticos associados a migmatitos e gnaisses. As
rochas do Grupo Serra dos órgãos aparecem na porção central do es
tado do Rio de Janeíro e são consideradas como de idade pré-Cam -
brÍano superior. Da mesma forma, foram divididas em três unidades
caracterizadas, respectivamente, pela predominância de migmatitos,
migmatitos associados a gnaÍsses granitóídes e gnaisses granitói-
des. Acompanhando a faixa Iitorânea apresenta ainda o Complexo Li
toral Fluminense, envolvendo rochas de natureza diversa, cuja in-
dividuarização foi apoiada principarmente em critérios texturais-
de interpretação de imagens de satéfite.

Na folha do Rio de Janeiro da CARTA GEOLÕGICA DO BR.A.SIL
AO MILIONÉSIMO (1979) as rochas desta região são representadas
principalmente pelos tipos litológÌcos da Associação CharnockÍti-
ca, envolvend.o granulitos, chärnockitos, enderbitos, piroxênio -
granulitos, etc., que estão intercalados em gnaisses e migmatitos
cata e mesozonais, por vezes heterogêneos, de paleossoma gnáissi-
co ou de afinidade granulÍtica. A idade desse conjunto foi atribu
ída ao Pré-Cambriano médio. Gnaisses granitóides, migmatitos, an*
fíbolitos resLritos, a1ém de granitos, constituem a litologia pre
dominante na área do crupo Serra dos Õrgãos. Os termos paraÍba (ou
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ParaÍba do sul) e Serra dos órgãos, não aparecem nesse mapa como-
entidades estratigráficas.

Nos tnabalhos de mapeamento geol6gico, na escafa regio_
nal de f:250.000, efetuados pelo convênio DNpM/cpRM (projetos _

Vafe do ParaÍba do Sul e EspÍrito Santo) todas as fitofogias que
ocorrem na área objeto da pesquisa aparecem agrupadas sob a Asso-
ciação ParaÍba do .Su1, da qual separam-se dois complexos: migmatí
tico e charnockítico (BRÀNDALISE et aLii, 1976; SILVA & FERRÀRI ,
r976).

O MAPA GEOLÓGICO DO BRAS]L E DE ÃREA OCEÂNICA ADJACENTE,
INCLUINDO DEPÓSITOS MINERAIS (1991) , na escala f:2.500.000, mos _
tra o Grupo ParaÍba restrito a uma área entre os estados de São
Paufo e Minas Gerais, aparecendo em seu lugar no estado do Rio de
.faneiro o Grupo Juiz de Fora e o Complexo Embu, este último sendo
definido próximo ã cidade de São paulo, onde se inicia faixa que
se prolonga paralela à costa e vai até o estado do Espírito Santo
Na área que seria predominância do Grupo Serra dos órgãos é àpre-
sentado o Compfexo Costeiro, apenas sendo indivi duaf i zados os cor
pos de charnockitos f. s. ,

Nos últimos anos, o DRM-RJ, responsävel pelo fomento mi
neral a nível estadual, vem pub.licando uma série de mapas geológi
cos na escala l:50.000, identificando e caracterizando os tipos -
1itológicos que ocorrem por todo o estado, mostrando a persistên-
cia das mesmas rochas por distâncias consideráveis.

Na importante sÍntese de HASUI & OLIVEIRÀ, (I9g4) a área
pesquisada encontra-se dicotomizada entre os complexos Juiz de Fo
ra e Costeiro, ambos julgados de idade arqueana.
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L.TTOI,OGIAS

Para o alcance dos objetivos propostos, necessario se

faz que sejam apresentados os elementos fundamentais que estão em

jogo. Eles são as <liferentes litologias identificadas na área,com
suas variações texturais e estruturais, aprcsenLadas antcs de se

começar a clefinir as relações temporais e as associações naturais.

O desenvolv,imento dos trabalhos de mapeamento geológico,
na escala I:50.000, com criteriosas observações de campo e estudo
petrográfico pormenorizado das amostras coletadas, permitiu a ca-
racteri-zação das seguintes litologias e algumas de suas retações-
na área pesquisada:

f) trnderbitos grosseiros (com variaçõcs muito l-ocalizadas para
charnockitos s.s. também grossej-ros), com coloração esverde
ada, estrutura predominantemente maciça, isótropos, homogê-

neos, constituÍdos principalmente de andesina, guartzo, bio
tita, hiperstênio e feldspato potássico, aparecendo acesso-
riamente: anfibó1io, granada, diopsÍaio, além de outros mi-
nerais menos significativos - PRANCHA t (a) e PRÀNCHA If
(a) e (d), nas pá9. 93e94, respectivamente. Na faixa que

passa pela cidade de São fidé1is apresentam-se bem orienta-
dos (estrutura gnáissica), quando então começam a exibir '
na escala microscópica, €stágio algo avançado de poligoniza

ção(recristalização) - PRANCHA I (b) e PRANCHA II (b) e (e).

2) Ortognaisses tonalíticos, com aspecto bastante homogêneo ,

quase sempre com leve orientação (foliação gnáissica), tex
tura porfiroblástica, coloração cinza-escura, granulação
grosseira, constituídos principalmente de andesina, quartzo
e biotita, com invariávef prcsença de anfibóIio (FOTO I ,

Pág-26)-

3) Rochas kinzigÍticas diversas, com coloração clara e tons a-
vermelhados ou 1i1ás, granulação méaia predominante, consti
tuídas por variadas proporções de quartzo, plagioclásio, or
toclásio, granada, sillimanita e biotita, com freq{lentes pa
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lhetas de grafita, podendo ainda ser identificada cordieri-
ta. Podem ser separadas em mais de uma entidade de mapa, a

depender da evolução que sofreram, como vaí ser demonstrado
nos capítulos seguinte (p.e. FOTO 7, pág.35 ).

Mármores, rochas calcossilicatadas, anfibotitos e quartzi
tos, todos intercalados em outras litologias, como bandas ,

lentcs ou núcleos, regulares ou irregularcs (Þ'OTOS 9 e 10,
p'ag.37 ). Apenas os corpos de mármore chegam a apresentar
expressão carl,ografáveI.

Gnaisses cinzento-escuros, com granulação fina a módia, e-
qui.granulares, de composição tona1ítica, homogêneos, maci

ços ou levemente orientados. Predominam plagioclásio (ande-
sina), quartzo e biotita, dispostos em arranjo textural gra
noblástico, interlobado a poligonal (parte inferior direita-
da I'OTO 5, pá9.33 ).

Rochas hiperstênicas catacl-ásticas e granulíticas, com colo
ração esverdeada, texturalmente representando cataclasitos,
milonitos ou bl-astomilonitos, com predomj-nante granulação
fina e proeminente estrutura de f1uxo. Associação muito fre
qtlente de granulitos guartzo-feldspáticos (a1askÍticos ) -
PRÀNCHA r (c) e PRANCHA II (c) e (f).

Ortognaj-sses equigranulares, com coloração cinzentQ-clara t

composição tonafítica, mais raramente granodiorítica, cons-
tituídos principalmente de plagioclásio (andesina ou oligo-
cIásio-andesina) , guartzo, biotita e granada, sendo pouco
freq{lentes microclíneo e anfibóIio. Aparecem intercalações-
tectônj-cas das litologias dos ítens 4 e 5. Em largas faixas
essa Iitologia pode aprcscntar feições migmáticas, oü mesmo

estar bastante deformada, fato que justificou a separação
em duas unidades estratigráficas (q.v. CAPÍTULO seguinte) -
FOTO 2, pág. 26 e FOTOMICROGRAFTA l-, pá9. 102) .

Ortognaisses grosseiros, po-rfirobl-ásticos (porfiroblastos o

celares de ortoclásio ou microclÍneo, com até poucos centÍ-
metros de eixo maior) , coloração clara (cinzenta ou mesmo

csbranquiçada) , quasc sempre oricnl,ada. A mineralogia prin-
cipal é constituída por feldspato potássico, plagioclásio (

6)

7)

8)
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andesina ou oligoclásio) e guartzo, sendo comuns granada e

sillimanita (r'OrO 3, pâg.32 ).

9) Migmatit.os complexos, com processo de migmatização afetando
notadamente rochas da Suíte Charnockitica, onde os neosso
mas também exibem hiperstênio na sua paragênese. Podem apre
sentar domÍnios preservados do processo migmatizante, quan-
do então, verificam-se as mesmas características descritas-
no ítem 1.

f0) Ortognaisses descritos no item 8, englobando fragmentos até
decamétricos de gnaisses cinzentos do ítem 5, ãs vezes mig-
matizados, compõem, no conjunto, mega-estrutura "scho1len",
mapeável em larga faixa da Folha Conceição de Macabu (FOTOS

5 e 6, pág.33 ) .

ll) Migmatitos com nítida individualização de bandas claras t

neossomas ou l-eucossomas, e escuras, pa1-eossomas, melanosso
mas ou mesossomas, com predominante estrutura estromãtica e

evidentes sinals de deformação. O paleossoma tanto pode ser
apresentado em nÍveis kinzigiticos (ítem 3)- FOTOS B e 9 ,

pág. 35 e 37 ; FOTOMICROGRAFIA 2, pág.102 como em bandas-
de gnaisses cinzento-escuros (ítem 5) FOTO 10, pág. 37

sendo muito freqtlentes as intercalações de rochas calcossi-
licatadas, anfibolitos e quartzitos. A predominâncj-a de as-
sociações charnockíticas intercaladas nos clomínios da Folha
Italva, confere aspecto mesoscópico diferencial, o que auxi
lia na separação em duas entidades diferentes, muito embora

tenham experimentado idênticos processos evoluti-vos.

Do ponto de vista dos recursos minerais salientam-se os

corpos marmóreos da Unidade São Joaquim, prestando-se para finali
dades diversas, cujos representantes maj-s expressivos situam-se
próximo ã vila de Italva (município de Campos-RJ) . Concentração
importante de grafita ocorre junto ã cidade de São FidéIis ( mina
da Saudade), já tendo sido explorada por trabalhos subterrâneos
Além <le poucas ocorr:ências de água mineral, sem captação comerci-
aI, citam-se aj-nda explotação de materiais diversos de uso imedia
to na construção civiI, concentrações insignificantes de manganês

e precárias explorações de pegmatitos.
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ENTIDADES ESTR.ATIGR,ÁFICAS

O termo estratigrafia - ou o vocábulo adjetivado estra-
tigráfico (a) - é aqui empregado no seu sentido lato, indicando su
cessão de eventos geolôgicos, petrogenéticos, ao longo do tempo
geológico.

Uma vez caracterizadas as diversas litologias encontra-
das na área pesquisada (CAPfTULO 5) restava a definição do modo

de representação em mapa e determinação de parâmetros para congre
gação em entidades maiores e verificação da possibilidade de iden
tificação com unid.ades estratigráficas já constatadas por autores
anteriores , em trabalhos regionaís.

O critério para indivi dual i z ação em mapa das unidades Ii
tológicas precambrianas obedeceu aos ditames constantes no docu -
mento final do "I seminário sobre critérios de mapearnento geológi
co e nomenclatura de unidades do prê-Cambriano no estado do Rio
de ,faneiro e áreas limÍtrofes", organizado em 1978 pelo DRM-RJ ,
tendo em vista a multipticidade de critérios que poderiam ser ado

tados pel-as diversas entidades gue estavam participando do Proje-
to Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro (escata 1:50-000).

O conclave retro-citado sugeria a adoção das seguintes
entidades de mapeamento, quando a aplicação imediata e direta do

Código Estratigráfico fosse dificultada, sendo impossÍvel reconhe
cer os empilhamentos (seqLtências) es tratigráf ico s . São efas:

UNIDADE - é a entidade titológica básica de mapeamento, de fá-
cil- reconhecimento na escala adotada e de cunho des-
cr itivo .

LGBIJ!4MENTq - congrega duas ou mais unidades com elenco de ca-
racterísti,cas em comum.

Com relação à geologia da área pesquis ada , ai nda não se
tem suficiente grau de certeza para utilização segura do Código Es

tratigráfico, mesmo para a seq{lência supracrustal- do Agrupamento-
III, haja visto o caráter policíc1ico, acarretando extrema comple
xidade geotógica na Associação ParaÍba do Sul (BR-ANDALISE et ali! -a

1976; SILVA & FERRÀRI , 1976) .
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Para as considerações evolutivo-petrogenétj-cas conser
vam-se quase integralmente os contatos entre as unidades lito]ógi-
cas de mapeamento efetuado guando o autor participava do convênio
DRM-RJ/TRTSERVTCE. Entretanto são introduzidas transformações de
ordem i-nterpretativa, além de modificação na conceituação e desdo
bramento de algumas entidades, dadas as diferenças constatadas du
rante o desenrolar da pesquisa que ora se conclui. O agrupamento
das li1-ologias agora proposto é completamente diverso e o parâme
tro diretor da sua elaboração calca -se em uma relação cronológi
ca e funcional. Ao longo do texto são ressaltadas as modificações
introduzidas, bem como são aprcsentadas as justificativas das mes
mas. constatação de rigeiras arterações quanto à posição de con-
tatos entre as entidades de mapeamento não foram levadas em con-
sideração, uma vez que o trabalho desenvolvido buscava, antes de
mais nadar os subsÍdios para a montagem da sucessão de eventos ge
ológicos, corn apoio dos clados cle campo e Ìaboratório.

Os mapas anexos têm a finalidade de conferir uma identi
dade litoJ-ógica a cada unidade mapeada, a ponto de se poder subs-
tituir o termo unidade pela 1itologia a que se refere, tar o grau
de resolução alcançado nos trabalhos de mapeamento. Ressal-te-se
que as entidades individualizadas satisfazem plenamente o crité
rio de homogeneidade, razão pela quar adota-se "in totum" a car-
tografia jã publicadar ou seja, aceita-se o delineamento das 1i-
nhas delimitadoras entre as divcrsas unidades, nos seus traços
mais gerais. Por outro lado, introduzeh-seconceitos novos, seja
quanto ã caracterização do corpo georógico, seja quanto ao papel
por ele desempenhado na história evolutiva da faixa móvel.

Desse modo, foram considerados cinco agrupamentos, codi
ficados de I a V, representando cada um deles, determinado proces
so geológico, em um determinado tempo, o que significa um estágio
na cvolução da crosta na região. Cada agrupamcnto encerra duas ou
mais unidades , recebendo, cada urna, nomes informa j-s , sempre que
possíve1 conservando-se as denomj-nações de unidades já atribuídas
ã época do convênio DRM-RJ/TRrsERVrcE; em primeiro rugar, por cons
tarem clos pioneiros mapas geológicos publ icados do projeto Carta
Geológica do Estado do Rio de Janeiro (escala l-:50.000); em segun
do lugarr porQue já se tornaram significativas ã boa parte dos ge



ólogos que trabalham naquele estado.

Após a sistematização das diversas rochas em unidades e

agrupamentos, procurou-se a aplicação de outro sístema taxonômico-
para a reunião dos agrupamentos, seguindo-se as recomendações da

Comissão Norte-Americana de Nomenclatura Estratigráfica (HENDER -
SON et a1ii, 1980) utilizando-se o termo compfexo para conjuntos-
de rochas de diferentes categorías petrográflcas, conforme justi-
ficativas que serão apresentadas em cada sub-íte¡n deste capÍtuIo.
Para a união de todos os complexos, aproveitou-se a designação As-
sociação Paraíba do Sul, a qual vinha sendo empregada nos proje -
tos de mapeamento geológico dos convêníos entre a CPRM e o DNPIVI (

BRÀNDALTSE et afii, 1976; SILVA & FERRÀRI ,I9l 6), porém adotando-
se subdivisão diferente para esta entidade maior, como aparece no
ítern seguinte.

Em várias ocasiões emprega-se o termo Suíte Charnockíti
ca para significar o conjunto das rochas hiperstênicas, notadamen
te as ácidas (inctuindo os tipos enderbíticos) , independente da
variedade texturaf e/ou estrutural. O termo rochas charnockíticas
tem o mesmo sentido.

Devido aos objetivos da pesquisa foram tratadas com mais

cuidado as Ìitologias precambrianas; as demais serão abordadas ra
pidamente na integração sobre a evolução geológica da fa1xa, cu-
jos comentários pertinentes encontram-se no CAPfTULo Ll,

O QUADRC 6.1 da pãgina seguinte mostra o conjunto das

entidades litológicas Ídentificadas na área pesquisad.a, que, em

sintese, reffeÈe a legenda do mapa geológico.

6.1 - ASSOCTAçÃO panefea DO SUL

conservou-se a denominação Associação ParaÍba do Sut já
apontada nos relatórios finais de projetos de mapeamento geológi-
co na escala l:250.000, executados por conta de convônios DNPM/

CPRM (Projeto Vale do Paraíba do Sul, BRÀNDALISE et alii,I976 e

Projeto Espírito Santo, SILVA & FERRARI , L976ì| para congregar to-
das as litologias encontradas na área pesquisada, as quais possuem
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extensa continuidade, litológica e estrutural, longitudinal e
transversal, ao longo da Província Mantiqueira (ALMEIDA et aÌii,
L977,r98I) .

Agora propõe-se a divisão déssa entidade nos complexos:
Juiz de Fora, Paraiba e Serra dos órgãos, abolindo-se a divÍsão -
dual simplista em um complexo mignatÍtico e um complexo charnocki
tico, como aparece nos trabalhos supracitados, procurando-se com
ísto, imprimír uma caracLerização voltada para os aspectos evolu-
tivos, os quais registram os fatos de uma história complexa, cujo
início aconteceu no Arqueano ,

6.1.1 - Complexo ,fuiz de Fora

O Complexo Juiz de Fora agrupa todas as litologias homo
gêneas e não migmáticas da SuÍte Charnockítica, desde aquelas grç
seiras, com textura hipidiomórfica granular (Unidade Befa Joana)-
PRANCHÀ r (a) e PRANCHA JI (a) e (d), pág.93 e 94, respectivamen_
te - até aquelas blastomifoníticas (Unidade São José de Ubá) e as
cataclásticas (Unidade Monte Verde) - PRANCHA I (c) e PRANCHA II
(c) e (f) . Também pertencem a esta entidade os ortognaisses tona-
lÍticos, grosseiros, mapeados como Unidade Angelim, em alusão à -
serra homônima da I'oÌha Cambuci, onde eles se encontram conspi -
cuamente (q.v, pOtO I) . Todas estas rochas comporiam os agrupamen
tos T e II.

O nome fora proposto pela primeira vez como Série Juiz
de Fora, por EBERT (1955) , definida como de constituÍção granu.Ií-
tica, mas que, segundo ele, serÍa equivalente à Série paraÍba, ca
racterizada por ROS]ER em estudos gue vinha fazendo no estado do
Rio de Janeiro.

, Muito efiìbora, em multas publicações desses autores e ou
tros, as entidades Juiz de Fora e paraíba apareçam como equivalen
tes, ambas constituÍdas por rochas charnockíticas, gnaisses diver
sos e metassedimentos, podendo até englobar migmatítos, procura -
-se agora restringir o seu signifj.cado, atribuindo-lhe origem pri
mária com funções de embasamento plutônico mais antigo (Arqueano),
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FOTO I - Gnaisse tonalÍtico
tÍpico da Unidade
AngeIim, verifican
do-se alguns grãoã
de feldspatos euhe
drais e a granula-
ção grosseira. A
presença de horn
bfenda é invariá
vel nestas rochas.
(Afloramento J-118)

FOTO 2 - Gnaisse cinzento
cl-aro, de composi-
ção tonalítj-ca, ca
iacterístico da UI
nidade Italva.Qua-
se sempre sao equi
granulares, com de
senvolvimento inci
piente de pequenos
porfiroblastos de
feldspato. Textura
mostrada na FOTOI'II
CROGRAFIA I (Aflo-
ramento J-113).
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composto principalmente de enderbitos e tonalitos, incluindo r¡¿t

sua definição os produtos dos retrabalhamentos Transamazônico e

Bras i li ano .

As faixas mapeadas como

presentam-se algo preservadas das
não escaparam ao rejuvenescimento
no. As unidades São José de Ubá e
clara, os efeitos deformativos do

unidades Bela Joana e Angelim a

deformações Transamazônicas rmas
que sobreveio no Ciclo Brasilia
Monte Verde registram, de forma
CicIo Transamazônico.

Às rochas charnockÍticas associam-se, freqtlentemente ,

lept-initos, os quais , nos domÍnios tÍpicos da Unidade Bela Joana (

Folha são ridé1is) , manifestam-se como massas irregulares penetra
das quase contemporaneamente (q.v. discussão no cApÍTULo l0).

Na faixa de direção NE,passando pela cidade de São Fidé
ris, os enderbitos exibem, ã semelhança dos gnaisses Angerimr ês-
trutura fol-iada (gnáissica) e textura porfiroblástica, verifican-
do-ser elr ambos, princÍpio de recristalizaçáo observável na esca-
la microscópica PRÀNCHA r (b) e PRANCHA rT (b) e (e) , pág. 93 e

94, respectivamente. Ressalte-se ainda que essas duas rochas expe
rimentaram idêntica evolução estrutural e textural, reservando-se
para o CAPÍTULO 7 a discussão sobre as interpretações ä cerca d.as

divergências nas associações paragenétj-cas.

Com referência ãs rochas da suÍte Charnockítica predomi
nan largamente os tipos enderbíticos, sendo subordinados charnocki
tos e opdalitos, e raros piroxenitos e noritos. A mesma relação
de predominância também fora observada por SUBRAMANTAM (1959) na
fndia, o que também é confirmado para outros terrenos de alto grau
do lnundor por vários pesquisadores.

As rochas gnáissicas, fol-iadas, representam produtos in
termediários entre as maciças (grosseiras, originais) e os blasto
milonitos (granulitos) , cataclasitos e milonitos do Agrupamento If
(PRÄNCHAS T e II).

Numerosos enclaves microgranulares, lenticulares r prê
sentes nos enderbitos e ortognaisses tonalíticos, podem atestar
orl-gem primária por cristalização em ambiente profundo (DIDTER

1973).

A distinção entre as rochas do Agrupamento II é fej ta
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segundo a classificação de HIGGINS (197I) , as entidades mapeadas-
representando produtos dos enérgicos efeitos tectônicos do CÍclo
Transamazônico. Predominam largamente as rochas da SuÍte Charno -
ckitica, com a composição enderbÍtica (tonalÍtica) , aparecendo
tambén associados granulítos quartzo- fe fdspá ti cos (alaskÍticos) .

6,I.2 - Complexo Paraíba

O Complexo Paraíba é aqui definido como representando o
conjunto apenas das rochas supracrustais pré-Transamazônicas, reu
nidas no Agrupamento III, pertencentes à suposta seq{Iência preté-
rita vu lcano-s edimentar , que em cicfos posteríores sofreria retra
balhament.o juntamente com seu embasamento (Agrupamento I) .

Reúne desde as litologias evÍdentemente metassedimenta-
res, como os mármores da Unidade São Joaquim, até aquelas prova -
velmente metas sedimentares , como os kinzigitos e khondalitos da U

nidade Natal, e mesmo aquelas, onde o caráter se Ígneo ou sedimen
tar, ainda é motivo de controvérsias, como acontece com os gnais-
ses cinzentos, equigranulares, finos a médios, tonalíticos, da U-
nidade Trajano de Morais (parte Ínferior direita da FOTO 5).

Pertencem também a este conjunto os quartzitos, metarcó
zios, rochas calcos s i fi catadas e anfibolitos, cujas intercalações
nas outras litologias são muito freq{têntes, mas que não possuern -
expressão cartografável, passÍvel de representação na escala de
pesquisa, como entidades independentes.

Todas essas Iitologias, mesmo as mapeáveis, encontram -
-se embutÍdas tectonicamente por toda a área, apresentando-se co-
mo bandas, lentes, ou núcleos e massas irregulares, com dimensões
variadas (p,e., q.v. FOTOS 9 e 10) .

' O termo Paraíba (ou ParaÍba do Su1, ou paraÍba-Des enga-
no) vinhã sendo empregado por vários autores como SérierFormação,
Grupo, ou mesmo Associação. ou então, designando faixas de dobra-
mento, etc., congregando rochas diversas 3 rochas charnockÍticas ,
gnaisses e migmatitos diversos. Tendo em vista o pouco significa-
do que o termo assumiu na fiteratura geológica, propõe-se restrin
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gí-1o como Complexo, apenas à seqllôncia supracrustal aqui trata-
da, o gue aparece também sugerido nos trabalhos de EBERT (1954
7967,1968), como Série ou crupo, muito embora a considerasse de
contribuição essencialmente sedimentar (sedimentos eo-geossinclÌ-
nais, "sic"), sem admitir contribuição vulcânica. Antes de estabe
fecer correlação com os estudos de ROSIER, que vinha trabafhando-
no estado do Rio de Janeiro, EBERT (f954), desenvolvendo pesquisas
no estado de Minas Geraís, denominou seqllêncía semefhante de Sérje
Paraíbunâ, abolindo depois este termo, em favor do paraiba usado
por ROS fER.

Todos os corpos d.e mármore passam a compor a Unidade São

Joaquim, incfuindo aqueles anteriormente considerados como perten
centes ã Unidade Catalunha no convênio DRM-RJ/TRISÐRVICE, gue nes
te trabalho foi abandonada, sendo proposto o seu desdobramento co
mo explanado mais adiante. A reunião de todas estas ocorrências -
de má.rmore, com rochas cafcossilicatadas assocj-adas, sob uma úni-
ca entidade, é devida ao fato de que se julga ter existido um só
evento de sedimentação quÍmica; atém dÍsso, não se cÕnstata dife-
renças petrográficas significativas. Composi cionalmen te podem ser
calcitÍcos ou dolomíticos e a coloraçãÕ predominante é branca,

A Unidade Natal foi dìscriminada para caracterizar prin
cipalmente rochas kinzigÍticas, incfuindo khondalitos e siflimani
ta quartzitos, supostamente representando o resultado de metamor-
fismo de alto grau de segtlência primária pelÍtica ou pelÍtico-are
nosa; intercalam-se, com grande freqllência, rochas calcossílicata
das, mármores e anfibolitos. Nos mapas geológicos do convênio DRM

-RJITRISERVTCE (BATTSTA et afii, 1978a,b¡ coMES et alii, 1978,1981
e SILVA et al-ii, 1978) aparecem agrupadas todas as rochas kinzigí
ticas sob a denominação única de Unidade Catalunha. Como consta -
tou-se nesta pesquisa que as rochas da serra da CaLalunha (folhas
Cambuci e São Fidétis) tiveram evolução mais complexa, com fenôme
nos ligados ao Ciclo Brasiliano, abandonou-se a designação Catalu
nha, por não possuir expressão toponímica, sugerind.o-se o desdobn
mento nas unj,dades Natal - aqui caracterizada - e Ernesto Machad.o,

relacionada ao CompÌexo Serra dos órgãos, cuja evolução petrogené
tica vai ser melhor explicada no Ítem 6.1.3.

Gnaisses cinzentos, de composição tonalÍtica, granulafo
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fina a média, equigranulares, bastante homogêneos, foran individu
afizados como Unidade Trajano de Morais (parte inferior díreita da
FOTO 5) e caracterizados na fofha homônima (GROSSI SAD et alii ,

I980c). Muito embora essa litologia apareça com enorme f req{lêncian

intercalada nas demais rochas e associações litológicas por toda
a área estudada, apenas na Folha Conceição de Macabu foram encon-
trados domÍn.ios mapeáveis típicos dessa litofogia, Constitui-se -
príncipalmente de quartzo, feldspato e biotita, em arranjo grano-
b1ástico, interlobado a polígonal. Eventualmente podem ser atingi
das condições de alto grau metamórfico, indicado pela presença de
sil,Ìimanita e hiperstênio, quando então representàm verdadeiros -
granulitos, no sentido do metamorfismo progressivo. pefas consirìe
rações geoquímicas abordadas no CApfTULO 8, muito provavelmente a
unidade mapeada deve representar a contribuição vulcânica da se-
qüência supracrustal antiga.

Todas as rochas do Complexo paraiba foram intensamente
deformadas por cisalhamento no Ciclo Transamazônico, podendo ser
corntemporâneo o metamorfismo, assim como alguma migmatização em

litologias favoráveis a esse processo.

6.1.3 - Complexo Serra dos órgãos

O Compfexo Serra dos órgãos (orÍginalmente "Nappe,' da -.

Serra dos Õrgãos, ROSIER, 1957; ou Série da Serra dos órgãos , RO

SIER, 1965) engloba gnaisses granitóides e migmatitos, todos ge-
rados pelo intenso evento termal do Ciclo Brasiliano, responsáve1
por generalizada anatexis e palingênese na faixa estudada.

O Complexo Serra dos órgãos é agora dividido em dois a-
grupamentos litológicos: Agrupamento IV reunindo os ortognaisses
Itafva e Desengano e Agrupamento V congregando sete tipos de uni-
dades migmátÍcas diferentes.

Ortognaisses da Unidade ftalva compostos principalmente
de guartzo, feldspato (plagioclásio) e biotitaf com ou sem horn -
blenda, quase sempre equigranulares (mais raramente com pequenos
porfiroblastos) , de coloração cinza-clara (FOTO 2) , resultaram da



anatexis que afetou as metavulcânicas da Unidade Trajano de Mo-
raís, havendo acentuada compatibilidade nas análises quÍmicas des
sas litologias (q.v. CAPÍTULO 8) .

Por outro lado, os ortognaisses grosseíros, de colora -
ção cinzento-clara ou esbranquiçada, da Unidade Desengano ( FOTOS

3 e 4), devem suas gerações também a partir da anatexis, porém a-
tuando sobre rochas da Unidade Natal (Agrupamento III) , revelando
freqtlentemente sillimanÍta e granada na paragênese. As anáIíses -
quÍmicas, as evidências petrográficas e as relações de campo, d.ão

bastante consistência a esse relacionamento entre produtos inici-
ais e finais.

As massas ortognáissicas (Itafva e Desengano) colocaram
-se s in- tectoni camente , como revelam as feições macroscópicas, as
mesoscópicas e as microscópicas, bem como os resultados geocrono-
1ógicos.

No Agrupamento V acham-se reunidas todas as entidades -
migmáticas cartografáveis do Pré-Cambrianof os eventos de migmati
zação tendo ocorrido sin-, tardi-, ou mesmo pós -tectoni camen t.e em

rel,ação ao Ciclo Brasifiano. Migmatização sin-tectônica ocorreu ,

com toda a certeza, durante as intensas transposíções do Cic.lo
transamazônico, porém não deixaram registros mapeáveis na escala
de trabalho, preservados dos processos de retrabafharnento do Ci -
clo Brasiliano.

Os traba.lhos de campo, aliados ao estudo microscópico ,

permitì-ram a indivi dual i z ação e caracterização de sete unidades -
migmáticas diferentes, cada uma com sua própria evolução.

A Unidade Conceição de Macabu é aqui proposta para re-
presentar mega-estrutura "schollen", onde enormes fragmentos, mé-
tricos e/ou decamétricos, principalmente constituídos de biotita-
-plagioclásio gnaisses, migmatizados ou não, às vezes com bandas
kinzìgíticas, são engolfados como verdadeiros xenólítos pelos or-
tognaisses Desengano (Agrupamento IV), sendo guase sempre difÍciI
perceber-se a relação entre neossomas e paleossomas, pelo estudo
de afloramentos lsolados (FoTOS 5 e 6) .

I"ligmatização complexa afetando notadamente litofogias -
cla suite CharnockÍtica, com metamorfitos diversos intercalados rca
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FOTO 3 - Amostra represen-
tativa da Unidade
Desengano, sendo
caracterizada por
ortognaisses gra-
níticos com grana
da e freq{lente sil
Iimanita (af lora-
mento J-7) .

FOTO 4 Alternância de fai
xas centimétricaã
a decimétricas rGa
de enderbitos da
Unidade Bela Joa-
na{faixas escuras)
ora de ortognais-
ses graníticos da
Unidade Desengano
(f aixas claras).(A
floramento J-19):

.:¡fti!
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FOTO 5 - Mostra ortognaisse
Desengano, grossei
ro (parte suPerior
e oeste da foto) o
qual, êR afloramen
to, 'e observado eñ
globar xenótitos de
gnaisses finos, e-
quigranulares, da
Unidade Trajano de
Morais (parte infe
rior airèita). As
duas litologias com
põem estrutura ma--
cro e megascóPica
do tipo "scho1len",
caracterizando a U

nidade Conceição de
Macabu.

Associação que caracteriza a Unidade Conceição de
Macabu. XenóIitos de bi-pg gnai-sses, a19o migmati
zados, da Unidade Trajano de Morais (porções escu
ras) , sendo engolfados pelos ortognaisses Desenga
rror segundo relacionamento estrutural "schollen".
a defoimação sin-tectônica dos ortognaisses não
se evidenðia nos xenétitos, em escala mesoscópica.
(Afloramento pouco a montante da cachoeira da Amo

rosa- Folha Conceição de Macabu) .

¡-oro 6 -
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racteriza a Unidade Vísta Alegre. O fato de aparecerem associadas
litologias afetadas pela blastomilonitizaçáo e pela cataclase do
Ciclo Transamazônico, indica que o processo de migmatização ocor-
reu após esse ciclo.

Claramente ligados ã evolução da Unidade Italva (Agrupa
mento IV) aparecem os migmatitos estromáticos e flebiticos da Uni
dade Santo Eduardo (Agrupamento V) podendo estarem relacionados à

fase tectônico-deformativa que se instalou após a formação da Uni
dade rtalva, atingindo-a. Ã exceção das feições migmáticas, fito-
lógica e composicionalmente as duas unidades (Italva e Santo Edu-
ardo) são muito semelhantes, representando ambas, fases da evoÌu-
ção de um mesmo produto original. Nas duas entidades verificam-se
conspícuas intercalações de várias litologias do Complexo Paraíba,
sendo menos f reqtlentes as kinzigíticas.

GROSSI SAD et alii (f9BOa) reconhecendo a presença da U

nidade Santo Eduardo no mapeamento geológico da Folha Santo Anto-
nio de pádua, afirma que o fator que a caracteriza são as interca
1ações de guartzitos. Durante a pesquisa constatou-se que quarLzi
tos aparecem intercalados em ampla gama de litologias diversas ,

pertencentes a várias unidades e complexos.

Anteriormente (mapas geológicos do convênio DRM-RJ/TRI-
SERVICB) a faixa correspondente à Unidade Ernesto Machado era con
siderada como Uni<lade Catalunha, a qual incluía todas as rochas
kinzigÍticas da porção estudada, que se supunha fossem atribuÍdas
a uma única fase de evolução. Bntretanto, a partir do estudo ago
ra concluído, chegou-se ã definição de que haviam duas entidades
kinzigíticas distintas, principais: uma, primária, original, de
caráter metassedimentar, proveniente do metamorfismo de pelitos e

caracterizada como Unidade Natal (Complexo ParaÍba - Agrupamento
III); e outra, resultado de forte transposição tectônica sobre in
trusivas anatexíti-cas, leucocráticas, muito granatíferas (Unidade
Desengano Agrupamento IV), gerando por transposição os migmati-
tos sin-tectônicos, para cujo conjunto é sugerida a denominação è
Unidade Ernesto Machado (f-OfO 7) .

IIOLLAND (1900) denominava essas rochas kinzigíticas de

leptinitos qranatiferos, Dâ fndia, considerando a sua geração a

partir dc cfcitos dÍnamo-mctamórficos impingidos a rochas charno-
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FOTO 7 - Amostra representa
tiva dos gnaisses
transpostos da Uni
dade Ernesto Machã
d9, com migmatizal
ção sin-tectônica.
Representam estágio
de deformação sotre
ortognaisses Desen
gano como revelam
critérios de campo,
petrográficos e quí
micos (Afloramento
J-15) .

Escala aprox. - 1: I

FOTO I - Gnaisse típico da
Unidade S. ridé1is,
já exibindo migma-
tização incipiente.
Nota-se a presença
de grandes cristais
de granada, conspí
cuos em toda a fai
xa de ocorrência T
Afloramento J-28) .
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ckiticas. Não é este o caso das rochas do norte fluminense, como

demonstram claras evidências de campo e padrões geoquímicos. l"les-

mo na lndia, HOWfE & SUBRAMANIAM (1957 ) discordaram de HOLLAND por
encontrarem nÍtida j-ncompatibilidade química, como discutido no

CAPÍTULO B.

Caracteriza-se a Unidade São ¡''idélis por associação ín-
tima de ortognaisses (r'orO 8) e migmatitos (¡'OrO 9) . Os gnaisses
parecem ter tido evolução muito semelhante aos da Unidade Desenga

nor com os quais podem ser confundidos (ou então, correlacionados).
No cntanto, são mais biotíticos, com marcante presença de sillima
nita e granada, pelo que se pode atribuir origem também a partir-
de processos de anatexis sobre rochas da Unidade Natal (Agrupamen

to III) .

Ã semelhança da Unidade Desengano também intercalam blo
cos e faixas de gnaisses migmatizados da Unidade Trajano de Morajs
apenas que aqui tanto as encaixantes quanto os migmatitos aparecsn
transpostos juntos, condicionando um relacionamento muito Íntimo-
entre as duas litologias.

A transposição vai imprimir forte caráter migmático, ge

rando nítida estrutura estromática por diferenciação metamórfica e

consegtlente bandeamento composicional ( "compositj-ona1 layering") .

Característica marcante da Unidade São FidéIis é a exagerada fre
c¡{lência tf e intercalações I ent-i,cul ares cle rochas cal cossi I j catadas
em geral concordantes (¡'OfO 9). Podem também aparecer faixas de

quartzitos, com granulação grosseira, também concordantes, de di-
mensões variadas. Alguns níveis, tanto das faixas metatexíticas ,

quanto das bandas mais homogêneas, gnáissicas, são tipicamente
kinzigíticos. Cristais bem formados de magnetita são freq{lentes.

Em trabalhos mais detalhados de mapeamento geológico é

muito prováveI que se pudesse desmembrar a entidade São FidéIis ,

discriminando-se a predominãncia de árcas gnáissicas ou de migma-

tÍticas. Grosseiramente constata-se que nos domínios das folhas
Cambuci, São Fidé1is e rtalva (mapa geológico I) predominam OS

gnaisses, enguanto que na área do mapa geológico II (folhas Dores
de Macabu, Conceição de Macabu e Carapebus) preponderam as faixas
evidentemente migmáticas.
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FOTO 9 - Migmatito caracte-
rístico da Unídade
S . Fidé1is , onde são
freqtlentes lentes
de rochas calcossi
lJ-catadas, exibinl
do neste caso, bor
da de bi-pg gnaisl
sê, semelhante ao
da Unidade Trajano
de Morais (aflora-
mento J-2I).São co
muns níveis kinzil
gÍticos.

FOTO 10 Feição migmática
observada nos domÍ
nios da Unidade S;
João do paraíso,on
de são comuns nú :
cleos de anfibol_i-
tos rotacionados ,
como este na ponta
do martelo. Associ
am-se com freqtlên=
cia as rochas char
nockíticas.
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Verificou-se durante a pesguisa, na Folha Cambuciroutra
faixa de tipicas titologias da Unidade São FidéIis, bordejando a

noroeste da Unidade Angelim, onde anteriormente (convênio DRM-RJ,/
TRISERVfCE) estava mapeada larga faixa da Unidade Santo Eduardo ,

sendo esta a alteração mais notória quanto ao traçado dos conta
tos.

Os migmatitos da Unidade são João do Paraíso são textu-
ral e estruturalmente muito semelhantes aos da Unidade São fidélis
apenas distinguindo-se destes pela freqllente associação de rochas
charnockiticas e muito rara presença de rochas kinzigíticasro que
lhe confere aspecto mesoscópico de fáci1 separação nos trabalhos
de campo' aparecendo o paleossoma com característica cor azulada(
FOTO 10).

A Unidade Cambuci, agora definida, caracteriza-se por
faixa complexa de litologias diversas, ocorrendo predomj-nância de
arranjo "schoIlen", com larga preponderância das porções neossomã
ticas, engolfando fragmentos de rochas kinzigíticas, rochas charro
ckÍticas e de gnaisses cinzentos, finos a médios, tonalíticos. É

comum assÍmilação dos fragmentos, tendo ocorrido fase cataclásti-
ca posterior.
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PROCESSOS IqETAMÓRFICOS

Discutem-se neste capítulo as transformações pelas qtnis
passaram as rochas, desde a sua origem pretérita até os estãgios-
finais de consofidação plataformal no Proterozóico superior, segg
do processos típic<-rs que ocorrem cc¡mumente em cinturões móveis.

Um princípio a ser consÍderado nestas discussões é o de
que as mudanças causadas pelo metamorfismo regional ocorrem iso-
quimicamente, não modificando seriamente a composição quÍmica g1o
bal- dos produtos iniciais. \

7.1 O EMBASAIV1ENTO PI,UTÔNTCO

O embasamento antigo é constituído pelos enderbj-tos da
Unidade BeIa Joana e gnaisses tonalÍticos da Unldade Angelim, am-
bas entidades reunidas no Agrupamento I - Complexo Juiz de Fora
Claro que estas duas litologias são perfeitamente distinguíveis
no campo, porém diferem essencialmente guanto à paragênese mine-
ral. Enguanto os enderbj-tos apresentam composição mineralógica que
melhor os situarjam em ambiente compatíveI com o da fácics granu-
litor os hornblenda-bíotita-plagioclásio gnaisses da Unidade An-
gelim mostram paragênese típica da fácies anfibolito. No entanto,
os aspectos texturais e estrutur:ais são idênticos, mostrando es-
trutura maciça ou leveme¡rte orientada, textura hipidiomórfica gra
nurar grosseira, com sinais de bfastese em maior ou mcnor grau ,
tendo evolução que MOUTTNHO DA COSTA & MARCHETTO (1978) muito bem
descreveram para as rochas enderbÍticas, mas que também é perfei-
tamente válida para os ortognaisses tonalíticos da Unidade Ange
lim.

Alguma especuração pode ser tentada para explicar a di-
ferença paragenética das rochas homófanas, grosseiras, que supos-
tamente constituem o cmbasamento plutônico de idade arqueana.

Numa primeira tentativa poder-se-ia pensar que as duas
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litologias representam "emplacement" a diferentes profundídades;
os enderbitos se cristalizaríam em zona mais profunda, em condi -
ções termodínâmicas mais enérgicas (fácies granulito) , enguanto a

colocação dos tonalitos Angelim se daria a profundidade menor. Se

hoje ocupam posições em niveis crustais homólogos é devido a mo-
vímentações tectônicas posteriores.

Adicionalmente, a difereriça entre as duas rochas poderi
a ser expticada por dois outros cãminhos alternativos:

1) O embasamento arqueano era constituído essencialmente por
tonalitos, ocorrendo posLeriormente processo de charnocki
Lízaçáo, qual seja, ação de soluções juvenis ricas em

CO2, como apregoado por TOURET (I97I,I9741 , JANARDHAN et
afii (1979), HARRIS et alii (L982) , NEWTON et alii (1980)
e CHOUDHURI (f984), os quais atribuem ao CO2 função de di
Iuente do vapor d'água. Conforme JANARDHAN et alii (L979)
a origem do CO2 seria a partir das supracrustais que nor-
malmente ocorrem em terrenos de alto grau (mármores, cal-
cossilicatadas, kinzigitos com grafita); ou então, as so-
luções juvenis ricas em CO2 primário teriam a sua origem-
no manto. Deve ser realçado que rochas charnockíticas são
muito ricas em inclusões fluidas de CO2, enquanto que os
tonalitos apresentam inclusões fluidas ricas em H2O, se -
gundo rnuitos autores;

2) O embasamento antigo era preponderantemente composto por
rochas da SuÍte CharnockÍtica (mais precisamente enderbí-
tica) e o aparecimento dos gnaisses tonalÍticos (fácies *
anfibofito) ocorreria por processos diaftoréticos. Fica
difÍcil justificar a ação de reLro-metamorf i smo em exten-
sas porções, de forma penetrativa.

Outra hipótese para explicar as diferenças paragenéticæ
entre os dois plutonitos é que as duas rochas seriam geradas em

ambiente idêntico em pressão, temperatura e também profundidade ,

apenas que a gênese dos enderbitos requereria que a pressão d,á -
gua fosse muito menor que a pressão total. Essas condições seriam
encontradas nas partes mais profundas da crosta, não necessaria -
mente as mais profundas (V'¡INKLERt 1977).

PeIa composição mineralógica dos enderbitos, com porcen
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tagens até elevadas de biotita e con hornblenda freq{lente, pode -
se dizer que o perfeito equilÎbrio da fácíes granulito não foi a-
tingido; o magma não apresentaría condições anidras extremas, mas

teria votáteis e água em quantidades consideráveis.

Todas as evidências convergem para se atribuir às ro-
chas enderbíticas um caráter primário plutônico, de origem profun
da; se hoje estão expostas ê porque foi removida apreciável espes
sura de crosta e/ou, mais provavelmente, porque movimentações tec
tônicas posteriores as efevaram a níveis mais superiores.

Pouco consistentes são as atribuições d.e origem das ro-
chas charnockÍt-icas por granitízação de noritos por fluidos peg-
matÍticos (BRAJNIKOV, 1953; GUI¡4ÀRÃES, 1956) ou por atritos gera-
dos por milonitização profunda (EBERT, 1968).

A remobilização Brasiliana vai afetar intensamente to-
do o embasamento antigo, ocorrendo recristalização de microclineo
(CORDANI , L9'73¡ OLTVETRA, f980) , podendo os porfiroblastos de mi-
croclineo estarem também ligados à atividade potássica que rejuve
nesceria completamente estas rochas (q.v. CapfrULO 10) .

SUBRAM.ANfAM (f959), a exemplo de outros autores clássi-
cos da petrologia, afirma que pertitas, muito comuns nos enderbi-
tos, são indicativas de altas Lemperaturas de consolidação de mag

mas, associados com baixa porcentagem de H2O. Incfusive lamefas -
de exsolução de c I inopi roxênios , presentes nos ortopíroxênios, in
dicam origem ígnea para estes minerais. O caráter ígneo das ro-
chas charnockÍticas é ressaltado por vários critérios (relações -
de campo, petrográficos e geoquímicos) .

Verifica-se nos enderbítos do norte fluminense o mesmo-
fenômeno que COORAY (1969) descreveu e denominou de decharnockiti-
zação, o qual, devido a diques de rochas ácidas (aplitos, grani -
tos e/ou pegmatitos) , provoca perda da tipica coloração verde nas
bordas dessas intrusivas, adquirindo a rocha uma coloração cinzen
ta, per:sistindo o hiperstênio apenas como rel-icto ("pyroxene -
ghost"), sendo criadas condições de desest,abilízação desse ¡nine -
ral. Esta feição é muito evidente na Pedrelra fbitioca (próxÍma ã

estação ferroviária de Itererê, extremo leste da Folha São Fidé -
lis), sendo que idêntico processo foi verificado pelo autor, tan
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to nas rochas charnockÍticas de Ubatuba (em corte de estrada na
Rio-Santos) , como nas de São Francisco Xavier, ambas no estado de
São paulo.

DE WAå.RD (1969) atribui, tanto para os gnaisses tonal-Í-
ticos como para os enderbitos do Ceilão, condições alternativas :

ou sob pressão média com temperatura média e pressão d'água baix4
ou então, sob pressão alta com temperatura alta e pressão d'água-
média.

'7.2 AS SUPRÀCRUSTAIS

As rochas supracrustais representam seqttência vulcano -
sedimentar metamorfizada, cujos produtos lÍtológicos predominan _

tes hoje encontrados são: biotita-plagioclásio gnaisses da Unida-
de Trajano de Morais, kinzigitos e khondaÌitos da Unidade Natal ,
mármores da Unidade São Joaquim, além das fitofogias não passÍreis
de cartografia na escala de trabalho, como são os quartzitos, ro-
chas calcossílicatadas, anfibolitos I gonditos, etc,.

Essa seq{Iência é a que melhor registra as transformações
metamórficas, passando por modificações mineralógicas na sua evo-
lução, a partir de produtos iniciais algo diferentes. O embasamen
to plutônico (Agrupamento I) vai ser retrabalhado nos temp(]s pos-
teriores, sendo que no Cicl-o Transamazônico os efeitos dinâmicos-
vão provocar alterações texturais, conservando a mineralogia, e
no Ciclo Brasiliano a anatexis que vai afetá-tas não promoverá aI
terações mineralógicas signÍficativas.

As rochas supracrustais aparecem por toda a área na for
ma de "boudins" intensamente esl-írados, ou então como bandas in-
tercaladas tectonicamente.

A conrposíção quÍmica da Unidade Trajano de Morais suge-
re origem primária vulcânica, como enfatizanGROSSI SAD et alii (

1980c) , que segundo eles seriam and.esitos ou basaltos de alta alu
mina. os caracteres químicos dessas rochas vão ser melhor dÍscuti
dos no CÀPÍTULO 8. É a entidade que meÌhor poderia representar a
contribuição vulcânica da seqtlência supracrustal , uma vez que as
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demais litotogías são mais claramente metassedimentares, Predomi-
na paragênese de fácies anfibolito; por outro lado, pode exibir -
sinais de metamorfismo progressivo e apresentar a seguinte paragê
nese: b ioti ta-si f l imani ta-cordier i ta-pl agioclás io , ou mesmo, in-
cluir hiperstênio e tratar-se de um verdadeiro granulito, atin-
gindo portanto o grau maÍs el-evado. SUBRÀMANIAM (1967) consj-dera-
os piroxênios granulitos da fndia Peninsular como derivados de ro
chas vulcânicas L¡ásicas submetidas a alto grau de metamorfismo.

EBERT (1968) postufou origem a partir de grauvacas e ad

mitia que esses gnaisses se transformariam em kinzigitos ( menos

f req{lentemente em khondalitos) , sempre acompanhando planos de in-
tenso movimento tectônico. No entanto, os dados quÍmicos mostram
total incompatíb i Ii dade para justificar tal evolução (q.v. CAPÍTU

LO 8).

Essa Unidade (Trajano de Morais) vai ser Íntensamente -
deformada no Cíclo Transamazônico, acarretando a geração de mig-
matitos sin-tectônicos. Muito Provavefmente a fase de metamorf i-s-
mo esteja correlacÌonada, no tempo, ê. esta de deformação, no Ci-
cfo Brasiliano pode sofrer remigmatízação, cono observado nos d.o-
mÍnios da Unidade São Fidêlis, e tanto os típicos gnaisses e mig-
maÈitos da primeira fase. como os produtos da segunda fase de mig
matização, vão constituir os fragmentos englobados pelos ortognais
ses palingenéticos da Unídade Desengano, sendo o conjunto caracte
rizado como mega-estrutura "schbllen" da Unidade ConceÍção de Ma-
cabu ( FOTO 6 ) . A deformação que afeta os ortognaisses Desengano
vai gerar migmatitos sin-tectônicos kinzigÍticos individualizados-
como Unidade Ernesto Machado .

A porcentagem de anfibólio nos gnaisses cinzentos da U-
nidade Trajano de Morais pode ser alta, refletindo materiais ori-
ginais, em parte mais básicos, chegando a rocha a quase anfiboti-
to.

A Unidade Natal é LaLvez a mais controvertida dentro do
panorama metamórfico. Por um lado, a paragênese que mostram, alia
da a resultados químicos, indícaria tratar-se de produto metamór-
fico de antigos sedimentos pelÍticos I como Iargamente difundido -
na fiteratura geológica. EBERT (1956a) sugere reações para forma-
ção de granada, ortoclásio e silfimanita, a partir da biotita, in
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dicando que os kinzigitos poderiam aparecer como resultado de me-
tamorfismo progressívo sobre os b íotí ta-plag ioc lás io gnaisses que
caracterizam a Unidade Trajano de Morais, notadamente em zonas de
cisalhamento (sic).

No entanto, a constante associação de rochas kinzigíti-
cas com mármores, além da posíção que ocupam em diagramas mostra-
dos no capÍtulo seguinte, fortalecem a sugestão de orígem sedimen
tar. A grande quantidade de granada em todas as unidades estrati-
gráficas de composlção kinzigÍtica deve-se ã composição química -
total; normalmente, rochas granatíferas são ricas em AI203, como

discutido por HOWIE & SUBRAMANIAM (1957) em relação às rochas en-
derbíticas.

Os leptinítos s.s. em geral e os blastomilonitos quart-
zo-feldspáticos da Unidade São José de Ubá, devem representar kin
zigitos e khondalitos da Unidade NataI, .recristalizados e migma-
tizados s in- tecton i camente no Ciclo Transamazônico, o que também
foi constatado por SUBRå,MANIAM (L967), na fndia, para associações
semelhantes.

Com relação ã Unidade São Joaquim, predominantemente com

mármores, ora calcíticos ora dolomÍtÍcos, pelo fato de incluilanpe-
riclásio e forsterita na sua paragênese, permite a estimativa das
condições metamórficas de médio a alto grau. O períclásio repre -
senta tipica reação de dedolomitização do mármore, conforme:

CaMg (cO3 ) 2 = MgO + CaCO3 + co2

(dolomito) (perictás io) (calcita) (gás carbônico )

As rochas calcossificatadas, pela sua composição minera
lógica, indicam metamorfismo sobre sedimentos de composição mar-
gosa, algumas indicações sendo evidenciadas nos díagramas do CApÍ
TULO 8. É interessante notar que escapolita só ê observada nas
calcossilicatadas que se íntercalam nas rochas kinzigíticas da U-
nidade Natal.

Numerosas intercalações de quartzitos grosseiros, prati
camente encontradas em todas as entidades gnáissicas e migmatÍti-
cas da área, fetizmente exibem na sua paragênese a presença de
silfimanita, o que denuncia o al-to grau de metamorfismo. por ou-
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tro lado, para comprovar que muscovita em contato com quartzo po-
de persistir mesmo sob enérgicas condições metamóïficas, esse mi-
neral é f req{lentement.e encontrado nos quartzitos. Àsvezes torna -
-se difícil fazer-se um julgamento satisfatório sobre estas ro-
chas, podendo a.inda representar remobilizados quartzosos, recris-
talizadoÊ, o que é sugestivo em alguns afloramentos, pelas feições
estruturais (discordantes e ramifícados) . Conclui-se que estas
feiçoes, diagnósticas de maior mobÍlidade, são devidas à anatexis
Brasiliana que atingiu os leitos arenosos da seqtlência metavulcaro
-sedÍmentar.

A1guma dificuldade surge com a inferência sobre a origem
dos anfibolítos. Aparecem normalmente como núcleos (nódulos) ou
lentes, intercalados por toda a área, em díversas unidades, poden
do provir de metamorfismo de rochas básicas - antÍgos díques de
diabásio - os quais poderiam fazer parte da seqüência ofíolÍtica-
antíga, sofrendo posteriormente intensa ,'boudinage',. porém não se
exclui totalmente a possibilidade de parte dessas rochas apresen-
tar origem sedimentar. Nas folhas São João do paraíso e Macaé, ad
jacentes à área estudada, veríficam-se verdadeíros diques discor-
dantes de anfibolito (GOMES et alii, 1978,1981) .

AS ROCHAS CATACLÁSTICAS

Durante o Cicfo Transamazônico teriam ocorrido fenôme -
nos de caráter cisalhante em gue houve esmagamento acentuado de
.rochas mais antigas (embasamento + supracrustais) e aparentemente
não houve neo-mineral ízação ou quaisquer ouLras reações minerafó-
gicas, mas apenas forte trituração mecânica das titologias anteri
ores. O cisafhamento intenso pode levar ã fusão parcial gerando -
nigmatitos sin-tectônicos. Os tipos litológicos gue registram os
efeiios desse evento estão reunidos no Agrupamento If, com as uni
dades São José de Ubá e Monte Verde, representando parte do emba-
samento plutônico enderbÍtÍco sob deformação e por isso fazendo -
parte do Complexo Juiz de Fora,

Pelo metamorfismo dinâmico (cataclase) nao ocorreram re
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ações quÍmicas progressivas como pensava EBERT (1968); e mesmo os
fenômenos diaftoréticos gue acontecem, não apresentam a escala de
atuação que muitos autores admitem para justificar grandes por-
ções de rochas na fácies anfibotito como tendo se originado a par
tír do retrometamorfismo de rochas granulÍtÍcas e charnockíticas;
a diaftorese com certeza aconteceu na escala da Iâmina delgada
sendo obs ervados , localmente , núcleos de hiperstênio com bordas de
anfibófio. Para comprovação de que o processo retrógrado não atin
ge proporções regíonais, verifica-se que as rochas grosseiras an-
tigas, de composição enderbítica, quando submetidas a enérgicos e

feitos de cisalhamento, não apresentam hidrófise generalizada dos
minerais anidros (hiperstênio, granada), ficando os piroxênios me

canicamente triturados, porêm inalterados. Mesmo SUBRÃMÄNIAM (19 59
afirma, para rochas idênticas da fndia, que as composições quÍ-
mica e modal dos tipos recristalizados não diferem muito das ro-
chas grosseiras que sofreram l¡lastese.

OS GNATSSES GFÀNITÓIDES E OS MIGMATITOS

As rochas homófanas Brasj-lianas, ortognaisses sin*tectô
nicos, resuftaram da intensa palingênese que afetou toda esta fai
xa. Dadas as comprovadas compa tib i I idades quÍmicas e mineralógi -
cas, pode-se dizer,com boa dose de cerLeza, que os gnaisses das u
nidades Desengano e São Fidétis - sendo estes últimos maÍs ricos-
em bÍotita - viriam dos metassedimentos kinzigíticos da Unidade -
Nataf, enquanto que os ortognaisses ftalva, pela composição que a

presentam, podem se orÍginar pelaanatexis sobre os gnaisses cin-
zentos, finos a médios, equigranulares, tipicos da Unidade Traja-
no de Morais.

Durante o Ciclo Brasífiano, pela contemporaneidade ã

tectônica, fez com que se thes imprimisse textura orientada nos
produtos gerados, observando-se, mesmo nas Iitologias homogêneas,
seguramente intrusivas (Ital-va, Desengano e São fidéiis) , estrutu
ras gnáissicas. Evidencia-se generalizada microclinização nesta é

poca, aparecendo o microclíneo ãs custasdo ortoclãsio.
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Anáfise cuidadosa deve merecer a discussão da Unidade -
Ernesto Machado que ê caracterizada por migmatitos sin-tectônicos,
de composição globa1 kinzigÍtica. Como estas rochas apresentam pa
ragênese de alto grau e invariavelmente estão associadas a rochas
charnockíticas e granulíticas, vários autores, desde o trabalho -
clássico de HOLLAND (1900) , têm atribuído a presença de rochas
leptínÍticas, muito granatíferas, a efeítos de cisalhamento que
Leria afetado rochas da SuÍte Charnockítica. Segundo aquele autor,
a granada apareceria a partir do hiperstênio, devido ao calor ge-
rado em cisalhamentos profundos, a temperaturas intermediárias,En
tretanto, HOWIE & SUBRÀMANIAM (1957I acharam imprópria ta1 suges-
tão, uma vez que a granada dos leptinitos e khondafitos e o hipeE
tênio dos enderbitos são quimicamente incompativeis, notadamente-
quanto aos elementos-traço.

SUBRA'MANIAM (1959) encara os leptinitos granatíferos co
mo fácies recristalizada dos khondatitos e admite estas rochas co
mo antigos sedlmentos pela alta porcentagem de guartzo. Discute -
-se no CAPÎTULO I que estas litologias possuem alta sÍ]ica, o que
pode ser rapidamente observado pela posição que ocupam nos diagra
mas de variação (FIGURÀS 8.1 e 8.2) . Em 1957, SUBRAMANIÀM acres -
centa que estas rochas afém de recristalizadas são mígmatizadas ,

e a julgar pelas descrÍções, em tudo se assemelham aos migmatitos
sin-tectônicos da Unidade Ernesto Machado.

Pefas cfaras evidências de campo, notadamente no trecho
de estrada entre São ridélis e Campos (RJ-158) , parece que a fai-
xa de ocorrência dessas rochas representam fortes efeitos tectôni
cos (deformacionais) em rochas anatexíticas da Unidade Desengano,
a qual, por sua vez, seria produto de palingênese sobre rochas -
metas sedimentare s pelíticas da Unidade Nâtal, que compõem a se-
qilência supracrustal do Agrupamento IfI. Há notável compatibilida
de que suporta esta interpretação (CAPÍTULO 8) .

Também, durante as fases sin- e tardi -tectônicas do Ci-
Brasiliano, pela intensidade do evento termal, haveria profu-
de neossoma produzido, afetando produtos d.iversos e conduzin-

à formação de várias unidades migmáticas do cic1o.

clo
são

do
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As condições de formação das rochas charnockÍticas e

granulÍticas mais antigas podem ser inferidas, apesar da superpo-
sição dos eventos deformativos, pois ainda conservam as paragêne-
ses minerais primárias.

OLIVEIRå. (l-980,I98I) aplicando geotermômetros de WOOD &

BANNO (1973) para os piroxênÍos granulitos da Faixa Paraíba do
SuI, apresentou resultados que variam de 8Ì2 a 888oc, com média -
de 844oC, compatÍrveis com áreas catazonais e comparáveis com dete
minações para outras regiões do g1obo. Resultados de temperatura-
pouco superiores foram obtidos pela calibragen de vIELLS (I977),si
tuando-se entre 826 e 950oc. com mêdia de 887oc. o mesmo autor (o

LIVEIRA, 1980,1983) usando teores de Al2O3 en cl-ino e ortopiroxê-
nio (I{ILSON, I976) estima pressões de formação destas rochas em -
torno de 6 a 7 kb. A partir daí permitiu-se deduzir gue estas ro-
chas adguiriram feições de afto grau metamórfíco a profundidade -
próxima de 25 km, supondo o gradiente geot6rmico dessa região, no
Arqueano, entre 30 e 3Soc/km, valores cornpatíveis com determina -
ções em outras regiões comparáveís do g1obo.

Entretanto, outros autores, como FYFE (1973) , admitem -
que no Arqueano as condições geotérmicas eram diferentes, supondo
gradientes da ordem de lOOoC/km, determinando então que o ambien-
te de fácies granulito poderiä se locafizar na base de uma crosta
de apenas I a 9 km, ao invês dos 30 a 50 km, que corresponder i am-

aos gradienÈes atuais de 20 a 3OoC/km. No entanto, os dados geo -
termométricos e geobarométri cos , como apresentados no parágrafo -
anterior, não confirmam a especulação de FYFE (1973) . Deve ser a-
crescentado que SHULDINER (1982) admite que a temperatura da su -
perfÍcie do pl-aneta era de cerca de 300oc, no Arqueano,

' Estimativas das condições termodinâmicas de formação
das rochas da região foram tambêm efetuadas durante os trabalhos-
do convênio DRM-RJ/TRISERVICE (BATTSTA et alii, L978a,b; GOMES et
alÍi, 1978; SILVA et aIíi, L978). Usaram-se paragêneses das diver
sas liLofogias estudadas e confrontando-as com diagramas de diver
sos autores, chegou-se a intervalo de temperatura de 680 a 725oC,



com pressões entre 3,5 a 6 kb. No entanto, foram
estudo, paragêneses indicativas de médio grau de

apenas as seguramente de aIt.o grau.

49.

incluÍdos , neste
metamorfismo, não



50.

ANÁ],ISE DOS DADOS QUÍMICOS

As considerações abordadas neste capítulo partem do pr€
suposto de que os eventos geológicos - metamorfisrno, deformação ,

anatexis, etc. - processam-se sem maiores modificações químicas ,
podendo-se interpretar o conjunto como um sistema fechado, com o-
corrências de fenômenos de caráter isoguimico. Como já abordado -
no capÍtulo anterior, estas condições foram admÍtídas por S UBR.A,MA

NIAM (1959) em seus estudos geoquímicos das rochas Ìdênticas da
Indra.

As comparações químicas para decifrar gênese primária ,
ou caracterizar ambiente tectônico de formação, apesar de obedece
rem à lógica da analogia, afiguram-se no entanto como peças impor
tantes no estabelecimento de ciitérios para se tentar elucìdaï as
modifícações petrogenéticas em áreas policíclicas, devendo ser en
caradas apenas como sugestivas, e não exclusivamente concfusivas.
Valem-se as interpretações do fato de exÍstirem diferenças geoquí
micas entre as suÍtes Ígneas de diversos sÍtios tectônicos e ,de

que todas elas diferem do padrão quÍmico das rochas sedimentares.
Entretanto, quando se trata de sedimentos imaturos, em que a desÐ
tegração fÍsica excede a decomposição química, as discrepâncias -
não são tão acentuadas.

Para se atingirem os objetivos de.l-ineados neste traba -
tho, não se poderia furtar a anafisar os dados químicos disponÍ -
veis. Muito embora as rochas charnockÍticas de São FidéIis este-
jam sendo objeto de outra tese de doutoramento com enfoque princi
pal no t.ratamento geoquím.ico mais detalhado, as abordagens aqui
discutidas visam apenas apresentar parâmetros diretores para com-
preensão dos fenômenos evolutivos.

. cROSSf SAD e BARBOSA, com seus cofaboradores, mapeando-
diversas folhas (escala 1:50.000) no estado do Rio de Janeiro, a-
travês de convênios DRM-RJ/GEOSOL, apresentam grande número de re
sultados analiticos de Iitologias que se relacionam perfeitamente
ãs unidades Iitotógicas aqui descritas, em comprovada continuidade
estrutural, sendo aqui apresentados alguns dos seus muitos resul-
tados, para efeito de comparação; a seleção dos mesmos foi feita



TÀBELÀ 8.I RESULTÀDOS DD

N9 A}IOSTFÀ RocxÀ s1o2 Tto2 À1203 Fe2o3 Feo Hno }l9o câo X2o Nâ2o P2o5 x2O'

0,91 5,01 otlL 2,2O 4,10 1.,51 6,23 0,08 0,30
9,73 o,46 OtOB 2,04 4t1B 2,90 2,95 0,05 ot36
3,80 5,29 0,t6 4,40 6,00 r,52 3,42 O,t7 0,25
2,50 4,86 0,14 3,80 4,60 \,42 2,90 0,17 0,30
3,90 2,85 0,t0 2,50 5,50 3,18 3,35 0,46 0,50
3,60 4t2B 0,17 3,30 1,00 2,50 3,07 0,98 0,ó0
0,88 2,00 0,04 1,20 3,I0 2,21 4,90 0,I3 I,I8
2t30 9,30 0,18 6,00 10,50 0,9ì 6,07 0,10 0,37
0,73 0,14 0,0I 0,20 2t40 It13 9,73 0,00 0,50
5,62 2,43 0,r2 2,54 2,36 5,24 2t69 Ot2r 0,62
6t74 0,34 0,1_r 1,80 4,09 3.64 4,52 0,05 0,59
r.r0 13,92 0,26 6,60 rr.00 0,15 0,80 0,26 0,36
3,90 8,8? o,17 5,70 8,?0 l,30 2,32 I,2û O,O4
2¡r0 9,30 0,17 6,90 A,7O r,21 2,63 0,15 0,15
8,00 9,13 0,1.7 5,00 7,70 0,15 0,35 0,30 0,30
3,30 Ð-,88 0,25 9,90 8,60 0,39 2,23 O,00 O,44
0,43 2,A5 0,09 s,90 I5,60 1,02 I,36 0,20 0,40
2,30 8tr3 0,19 1,40 l,r0 2,42 3,42 0t91 O.36
2,00 7,63 0,r.5 3,40 8¡00 0,67 3,36 0,r3 0,31
2,20 6,75 0,t6 2,90 5,I0 3.10 6,53 0,51 0,76
1,90 ?,06 0,14 3,?0 6,20 r,66 3,85 0,29 0.50
t,2a 4t51 0,tt 5,50 11,50 1,33 0,45 0,r1 0,90
2,00 3,86 0,14 3,10 5,60 0,96 ¿,31 0,19 0,r0
1,40 4,20 0,08 3,00 5tr0 ot12 3,29 0,1.0 0,I0
5,r0 3,00 0,15 3,00 3,20 2,13 3,61 0,10 0,54
2,40 2.1A 0,06 2,20 2,10 4,84 2,13 0,14 0,94
5,63 0,t0 0,05 r,00 3,00 5,18 3,98 0,15 0,79
?,66 0,30 0,08 t,97 r,32 2,76 2,69 0,Ol 0,24
5;82 l;]J 0,06 1,60 2,25 1tz9 2,96 0tI{ 0t29
1,40 4,36 0,06 1,50 2,50 2,26 2,30 0,06 O,20
0,63 2,49 0,05 r,50 3.?0 4,81 2,68 0,46 0,50
3,8s 5,36 0,08 3,9? 3t54 2.35 2,23 Ot25 O,02
0,60 r,71 0,04 1¡20 3,20 4,21 2,15 0,r4 0,62
0,62 4,21 0,05 1.60 3,90 2t62 2¡4? 0,31 0,80
0,39 4,78 0,06 2,30 3,40 3,1ì 2,15 O,25 I,36
o,12 I,42 0,02 0,96 2trO 4,55 2,80 0,lI 0,29
1,30 4,58 0,12 4.50 7,10 l,5l 4,r0 Ot22 Ot21
0,59 4,42 0,05 2,00 2.r0 3,08 r,72 0,16 0,28
0,40 3,42 0,0? r,50 4,ro rtl-l 3,94 0,08 0,46
0,58 1,35 0.05 1.,s0 2,60 3,a4 3,58 0,13 0,3I
6,30 I,22 0,10 5,00 13,25 0,58 O,18 O,2I I,21
o,43 5t28 O,09 6,1o 12,00 2'7O 0,36 0'17 0,87
0,r0 4,16 0,t5 9,90 20,20 0,27 0,64 0,14 0,33
5,90 r1,45 Ot22 3t30 7,90 0,31 0,30 0,22 0t71
t,00 5,0t 0,t3 3,00 14,40 0,r0 0,65 0,13 0,68
t,56 r,66 0,09 r,00 5,80 0,75 0,96 0,r3 0,85
0,99 3,3r 0,68 I,40 8,6Û 0,13 0,21 0,19 0,33
r,53 2t40 0,45.1¡50 8,00 0,13 0,39 0,20 1,52
r,84 3,16 0,54 r,60 rl,lo 0,25 0,27 o,25 r,67
6,29 rLt44 0,2t 4,50 7,80 1,81 2,66 I,r0 0,09
3,5A 1t22 0,L5 5,2A 6,90 3,89 3,s3 1,80 0,?9
3,51 5,19 0,14 2,60 4t80 4.82 2,A6 r,30 0,52
1,90 9,03 0,20 3,40 6,30 2,53 2,26 0,66 0,60
4,9) 5,t2 0,r0 1,90 3,10 3,6r 3,s4 0,66 0,80
l,?9 3,61 0,0? I,60 2,s0 5,93 2,97 O,S1 O,46
r,04 6,t? 0,15 2.00 5,10 3,25 1,33 0,68 0.68

chk 6 4 ,20 0,6 8
chk 6r,91 0,4I
chk 5?, 80 1, r0
chk 63,20 0,56
chk 55,10 1,40
chk 55,20 I,30
chk 69,80 0,4 2

chk 48, r0 r,20
chk 69 , 50 0,15
chk 6 7,09 0, 9l
chk 6 3,61 o, ?5
ctrk 49 ,40 2,40
chk 50 , 30 3,00
chk 5l ¡.I0 0,96
chk 5 r,50 2,50
chk 51, ?0 0,9 9
chk 51, ?0 0,10
chk 5l ,80 3, 20
chk 54 ,80 o, 88
chk 55 , r0 1,9 0
chk 56 , 80 0, 85
chk 59, J0 0,56
chk 62,10 0,72
chk 66 ,60 0 ,65
kzg 6 3,73 .1.,0 5
kzg 66 ,7O 0,63
k29 68,50 0,19
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quartzitos, isso não foi feito por não trazer substanciaís subsí-
dios ao entendimento do quadro evolutivo da região, além das evi-
dêncías de campo e petrogrâficas. Nenhuma amostra aqui discutida-
apresenta feições migmäticas.

Para o melhor entendimento das relações petrogenéticas
das diferentes rochas aqui tratadas, os resultados quÍmicos foram
interpretados através de d.iagramas, evitando-se comparações óxido
a óxido com resultados de outras provincias do globo, devido ao

pequeno número de amostras de cada litologia e o erro estatistico
que possa estar envol-vido, devido a dificuldades de representati-
vidade nas etapas de amostragem, preparação, anáfise, etc., levan
do-se em consideração que as diferenças normalmente não sãomuito a

centuadas, a não ser, é claro, em relação a rochas geneticamente-
diferentes.

observando-se os -diagramas de variação das FIGUR.AS 8.1e
8.2, onde se verifica o comportamento dos óxÍdos principais em re
Iação à sífica, percebe-se claramente que as rochas kinzigíticas-
concentram-se na faixa de maior porcentagem de síIica. Em nenhum-

caso as rochas kinzigÍticas apresentam variação contínua, regular,
sugerildo então origern sedj¡entar como já apontado em outros capítulos,
não se verificando correlação significativa entre os diversos e-
mentos e a sílica. Com referência às rochas charnocki.ticas , ender
bitos principalmente, "trends" de diferenciação magmátíca mais ca

racterÍsticos são devidos aos óxidos Fe2o3 (totaf) ' Mgo e Cao, o

mesmo se verifícando com relação aos b ioti ta-plagioclás io gnais -
ses da Unidade Trajano de Morais, não sendo fora de propósito con

siderar estes últimos como fase vul-câníca da seq{.lência supracrus-
tal antiga (Agrupamento IIf), e os enderbitos como representantes
do plutonismo mais antigo. o teor de PrO, també¡n apresenta fracio
namento acentuado nas rochas típicas da Unidade Trajano de Morais,
sendo os seus biotita-plagioclásio gnaisses as rochas mais enri -
quecidas nesse óxido. Curiosamente, as rochas calcossilicatadas a

presentam nÍtido de diferenciação dos óxidos cao e Mgo em

relação à sílica, sendo a rocha que apresenta os mais altos nívejs
de Mno (comparar dados da TABEI"A 8.1), que pode signifÍcar ser a

responsável por ocorrências de concentrações secundárias desse me

tal no seio das róchas kinzigÍticas, onde elas aparecem intercala
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das, tectoni carnente , com esPantosa freq{lência. Nos demais casos,o

MnO se apresenta em níveis muito baixos ' col¡o era de se esperar .

Em se tratando dos óxidos alcalinos (Na2O e KrO) a dispersão é

muito grande, o que pode ser explicado pela redistribuição dos áf
calis durante eventos do Ciclo Brasiliano; o mesmo comportamento

sendo observado no diagrama referente ao Al203'

os diagramas de variação com os valores de Niggli ' Pr9
jetando-se os dados de f¡n, al, alk e c em relação ao parâmetro si
(FIGURAS 8.3 e 8,4) , mostraram fracionamento regular maÍs nÍtido,
com diminuição de fm e c (ne, Mg e Ca) e aumento de af e a1k (41,

Na e K), no entanto, dispersando-se ainda aqui os dados relativos
ãs rochas kínzigíticas e às calcossilicatadas. Os enderbitos e os

b ioti ta-pl agÍoclás io gnaisses, equigranulares, de granulação fina
a média, mostram tendência que caracterizam conjuntos de rochas

que se cristalizaram a partir de Iíquidos magmáticos.

TARNEY (1976) afírma que as abundâncias de Tio2-Sio2 em

gnaisses argueanos são geralmente similares aos das rochas ígneas

calco-alcalinas, e diferentes dos de sedimentos e metas sedimen tos'
que em geral têm conteúdos mais elevados de TiO2 em relação aos

mesmos teores de sÍÌica' A FIGURA 8.5 evidencia a forte tendência
ã correlação negativa dos diversos tipos tratados, onde aparece a

línha que separa os campos de gnaisses arqueanos e rochas ígneas

calco-afcalinas (abaixo) e sedimentos e metassedimentos clásticos
(acima da linha) . Mais significativo no exame do gráfico é que bo

a parte das rochas kinzigíticas situam-se acima da linha de refe-
rência, o gue vem reforçar a idéia de origem sedimentar para es-
tas rochas. Por outro lado, as rochas cinzentas, gnáissicas, de

composição tonalítica, da Unidade Trajano de Morais, destacam *se

bem acima da referida Iinha, ocupando o campo das rochas sedimen-

tares ou metas sedimentares , neste caso suscitando as controvérsi-
as resum.idas por DRURY (1973) , segundo o qual os seguintes mÔde -
los seriam sugeridos para a origem dos gnaisses cinza de terrenos
de alto grau: sedimentos grauváquicos; vulcânicas andesÍtico-dacÍ
ticas; e cristalização de magma andes Í tico-dac Íti co sotr condições

plutônicas. Entretanto, o "trend" magmático observado em outros -
diagramas, de forma inequívoca leva a suspeita para o lado Ígneo.

Os demais tipos Iitológicos se ajustam, com desvios acentuados
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ã correlação negativa, porêm ora se situan abaixo, ora acima da
linha de referência de TARNEY (I976) , com comportamento não diag-
nóstico.

Como já apontado por SIGHINOLFI (1971) para os terrenos
granulíticos da Bahia, os óxidos MnO, TiO2 e MgO apresentam exce
lente grau de correlação com Fe2O3 (total) , notando-se ainda maic
dispersão com relação ãs rochas cafcossiLicatadas. Segundo aquele
autor, esse grau de correlação indica mais um processo magmático
gue sedimentar; nos sedimentos esperar-se-ia correlação Iimitada-
entre esses elementos. As rochas kinzigÍticas acompanham grossei-
ramente o "trend" magmáti.co, o que de certa forma contraría a hi-
pótese admitida afhures (FIGURÀS 8.6 e 8.7).

O diagrama triangular AFM (FIGURA 8.8) serve para sepa-
rar as suÍtes magmáticas calco-alcalinas e toleíticas, segundo fR
VINE & BARAGAR (f97I) . Embora a maior parte das rochas analisadas
alonguem-se conforme o "trend" cafco-afcalino (abaixo da curva de
referência) , alguns poucos enderbitos (Unidade Bela Joana) e bio-
t ita-plagioc lás io gnaisses (Unidade Trajano de Morais) colocam-se
ao fado das suítes toLeÍticas, sugerÍndo que não se deve descartar'
a hipôtese da existência de bimodalidade composicional do magma -
tismo arqueano, muito embora os dados ainda sejam muito poucos pa
ra se afirmarcom maior segurança, BARBOSA et al-ii (1982) plotando
amostras de rochas charnockÍticas nos dois diagramas de MIYASHIRO
(1975) t em que a razão FeO/MgO figura no eixo das abcissas e na
ordenada de um de.Ies aparece FeO e na do outro SiOrr encontra o

mesmo caráter bimodal para as rochas charnockíticas, ocupand.o o
grupo básico dessas litologias o campo toleÍtico do diagrama e os
grupos intermediário e ácido o campo calco-alcalino. OLIVEIRÄ (

1980) utilizando o mesmo dj.agrama (AFM) para fitofogias dlversas-
referentes aos grupos Barbacena, Paraíba e Serra dos Órgãos, nota
nÍtìda tendência apenas cafco-alcalina para todo o conjunto pro-
jetado no diagrama.

No caso do diagrama CKN (FIGURÀ 8.9), embora com maior -
dispersão dos dados, aparece toda a seqilência cafco-alcafina, re-
presentada e indÍcada pelos campos das principais rochas Ígneas .

Quando plotado o campo das grauvacas argueanas de Vlyoming (CONDIE,

1967) constata-se gue no seu interior se posicionam principalmen-
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te as rochas kinzigÍticas, Estas rochas, plotados os seus resulta
dos químicos no diagrama das funções discriminantes de MOINE & DE

LA ROCHE (1968) , mostram tendência para se posicionarem no camPo

sedimentar, entre grauvacas e folhelhos, conforme apontado por
BARBOSA et alii (I98I) , adicionando ainda que os vafores médios -
são muito semefhantes aos de folhethos em termos de elementos-tra
ço. Com tudo isso,.reaf irma-se a interpretação de sua origem a par
tir de metamorfismo sobre pelitos, tendo depois evolução mais com

plexa em ciclos posteriores.

Adicionalmente, acres centar-se-i a, com relação às rochas
kinzigÍticas, gue OLIVEIRA (1973) estudando estas litologias na

região de São José do Río Pardo-SP, conclui que os caracteres quí
micos são muito semelhantes aos do folhelho,' desta forma atribui-
origern primária a sedimentos argilosos.

¡,luito diagnósticas são as tendências revefadas pela Fi-
cURÀ 8.10, construída conforme recomendação de WAHLSTROM & KIl4 (

1959) onde esses autores representam a1ém do "trend" das rochas Í
gneas, Õs campos de variação para os diversos tipos de rochas se-
dimentares no diagrama triangular CaO-412O3- (Mgo+Feo) . PeIa dispo
sição dos pontos que representam as rochas charnockíticas, verifi
ca-se tendência bem definida acompanhando aproximadamente o com-

portamento das rochas ígneas; o mesmo pod.end.o-se dizei dos gnais-
ses cinzentos, tonalÍticos. Por outro lado, observa-se que as ro-
chas calcossilicatadas caem dentro ou próximo do campo das margas,

o que vem de encontro às idêias interpretativas de sua gênese; en

quanto gue as amostras das litologias kinzigíticas se dispõem prin
cipalmente no campo dos pelitos, com dj-spersão para áreas não de-
fÍnÍdas. Interessante notar que amostra de granulito quartzo-fel-
dspático (aIaskÍtico) correlacionado ã unidade são Josê de ubá t

posiciona-se no campo dos arcózios.

Empregando-se díagrama AcF (FIGUR-A 8.f1) nota-se que ne

nhumä amostra coloca-se dentro do campo dos pelitos aluminosos (

t'f TNKLER, L977¡ figwra 5.7) , nem mesmo as rochas kinzigÍticas. Há

concentração na área dos campos que se superpõem, referentes ãs

rochas básicas e andesÍtícas, margas ' grauvacas e rochas quartzo-
fefdspáticas. Salíente-se, no entanto, que boa parte das rocbas -
calcossilicatadas caem na área das margas, Os gnaisses cinzentos (
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Unidade Trajano de Morais) na maior parte concentram-se no campo

das grauvacas. escapando alguns pontos para a região das rochas -
básicas e andesÍticas, As rochas charnockiticas e as kinzigÍticas
não apresentam comportamento definido, espalhando-se pela zona de

superposição dos diversos campos.

Já no triânguto À'KF verifica-se concentração de amos-

tras de litologias. diversas, misturadas ao longo do lado FK, uni-
camente desviando-se dessa tendência algumas rochas kinzigíticas,
e alguns b iotita-plagioctás Ío gnaisses, que se localj-zam próximo-
ou no interior do campo das grauvacas. Há maior concentração de

rochas charnockíticas no vértice F, que é o campo das rochas bási
cas (e andesitos) e tonalitos.

Na busca das evidências comprovadoras das interpretaçõæ
delineadas ao longo deste texto foram elaboradas outras represen-
tações diagramáticas, as quais, entretanto, não discriminaram as

naturezas diversas das diferentes Iitologias, nem mostraram tendÐ
cias signiflcativas que viessem elucidar os aspectos genéticos es

tudados .

ALgumas concfusões petrogenéticas interessantes podem

ser extraídas dos resultados das amostras anafisadas no bojo des

ta pesguisa, já que visaram resolver problemas específicos como

discutido a seguir (dados na TABELA 8.f).

A amostra J-lD tomada na Pedreira Itererê, nos domÍníos
da Unidade BeÌa Joana, foi analisada com o propósito de se verifi
car o que suced.ia com o fenômeno de decharnockiti z ação descrito -
no CAPÍTULO 7 e que ocorre quando diques de granito pós-tectônico
cortam rochas enderbíticas. A amostra J-IB ê de enderbito tÍpico,
esverdeado, e a amostra J-lD é do contato do enderbito com o gra-
nito pós-tectônico, quando então o enderbito adquire uma colora -
ção cinzenta, perdendo a esverdeada. Pela comparação pura e sirn -
ples dos dados da TABELA 8.1 observa-se que nestes casos ocorre -
procésso de 'bcidificação" proveniente de metassomatismo al-caf ino -
muito localizado (faixa de 15 a 20 cm), com enriquecimento princi
palmente em Na e K (e também Si) e depleção em Ca' Fe e Mg, sem

levar em conta outras pequenas variações sem significado.

As análises das amostras J-5, J-iA, J''7C e J-158 visa-
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ram estudar, pre lininarmente r a evolução das rochas kinzigíticas,
bastante transpostas, na fai.xa de ocorrência das amostras agrupa-
das na Unidade Ernesto Machado. A amostra J-5 representa tÍpico -
enderbito, tocalízado bem próxímo ao contato com os kinzigitos i
as demais são rochas tÍpícas da unidade citada. Constata-se, Por
comparação, acentuada íncompatib i lidade química entre os dois ti-
pos de rochas, des.cartando-se a hipótese formulada por HOLLAND (

1900) e discutida mais minuciosamente no cAPfTULo 7 (ítem 7.4)
Processos de deformação sobre rochas charnockíticas dariam blasto
milonitos, milonitos e cataclasitos que caracterizam as unidades:
São José de Ubá e Monte verde, nunca gerariam rochas kinzigÍticas.

objetivando a busca de relacionamento entre os ortognajs
ses kinzigítÍcos da Unidade São Fidêlis e os paragnaisses de mes-

ma composição da Unidade Natal, foram analisadas as amostras J-28A'

(Unidade são ridelis) e J-200 (unidade Natal) . A análise compara-
tiva dos resultados quÍmicos confirmam o parentesco entre as duas

entldades - o que já havia sido cogitado por trabalhos de campo e

petrográficos - representando os ortognaiss"= São FidéIis, produ-
tos de anatexis sobre rochas kinzigíticas da seq{lência supracrus-
tal antiga (Agrupamento III) , sendo as diferenças químicas mais a

centuadas aquelas com relação ao ferro, sódio e potássio, o que -
pode ser devido a enriquecimentos ligados a fenômenos de migmati-
zação do Cicl-o Brasiliano.

A amostra J-288 é de banda neossomática de típico migma

tito da Unidade São Fidélis (Pedreira Santo Amaro, bem próx.imo à

cidade de São ridé1is) , estranhando-se a relativa pobreza em SiOr.
Porém, cons id.erando- s e a maior riqueza dos elementos AI , Ca, Mg e

Fe em relação aos conteúdos do paleossoma (J-284) , as dj"ferenças
possam ser devidas ã grande quantidade de granadas presentes no

neossoma, as guais podem estar atrapalhando a repres entatividade-
da amostra.

. A fim de se conseguir termo de comparação com rochas cal
cossilicatadas analisadas pela equipe da GEOSOL, em vários proje-
tos de mapeamento geológico, e cujos resultados aparecem em várics
diagramas aqui mostrados, foi analisada a amostra do ponto J-99 (

Fol,hã Cambucí) representando fente intercalada em rocha kinzigíti
ca da Unidade NataI, notando-se muiLa afinidade química às dema.is
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rochas calcossilÍcatadas da Assocíação paraÍba do Sul .

Finalmente, usa-se o tratamento diagramático feito por
GROSSI et alii (1980a) para o entendimento da petrogênese ligada
às unidades Italva (ortognáissica, bem homogênea) e Santo Eduardo
(migmática) , intimamente i nte r- re j- acionadas (q.v. CAPÍTULO 6 - se
ção 6.1.3) , compos i cionä lmente representando (hornbtenda) -biotita-
-p1agioclásio gnaisses, com quartzitos, anfÌbofitos e calcossili-
catadas associadas. Quando representad.os os resuftados nos diagra
mas de MOINE & DE LA ROCHE (f968) verÍfica-se o agrupamento dos
pontos no campÕ das grauvacas e dispersão entre estas e os folhe-
thos; os dados plotados em diagramas de variação não apresentam -
tendência regular e sistemática, tudo isso reforçando a interpre-
tação de or.igem por anatexis Brasiliana afetando supracrustais an
tigas.



EVOLUÇÃO TECTÔNICA, ESTRUTUR.AÍ. E TEXTURAL

Nao se poderia restringir as abordagens deste caÞítul,o
apenas a uma área estudada em escafa de semi*detalhe, uma vez que
as configurações geométricas (espaciais) , pfanares e lineares, im
pressas nas rochas, são reflexos de perturbações tectônicas maio-
res, mais amplas , regionais,

Dentro deste panorama, a região norte fluminense aqui
tratada, apresenta feições estruturais compatíveis com aquelas dæ
critas no desenvolvimento de cinturões móveís policíclicos, com
caráter nitidamente ensiãlico, à semelhança dos "mobj-te belts" a-
fricanos e grande parte dos australianos (KRONER, 1977), os quais
estão relacionados freqllentemente a fafhas transcorrentes exten -
sas.

ÀLMEIDA et afií (1973) reconhecendo nesta faixa a exis-
tência de dois ciclos tectônicos distintos, desdobram-na nos cin-
turões dobrados Paraíba (Ciclo Transamazônico) e Ribeira (Ciclo -
Brasiliano) , este úÌtimo sendo responsável pelo rejuvenescimento-
da região.

Na primeira parte deste capít.ul-o (seção 9 ..1) apresenta
a evolução dos conhecimentos a respeito do ambiente tectônico
condicionaria as feições estruturais descritas na segunda par

(seção 9.2) .

9.1 CONSIDERAçõES TECTÔNICAS REGIONATS

Em 1957, ROSIER, notando muita semelhança entre as estru
turas da área aqui enfocada e a região alpina por e1e estudada,in
terpreta uma estruturação em "nappes", no que tambérn foi acompanÌâ
do em parte por EBERT (I967,1968) . Entretanto, ROSIÐR (f965) aban
dona esta suposição por falta de elementos comprovadores e volta
a atribuir evolução geossinclinal pura e simplesmente, modelo a-
ceito tambêm pelos autores mais modernos (DELHAL et alii , 1969 i

-se
que

te
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CORDANI et al-ii, L973; GROSSI SAD et alj-i, 1980a,b,c) além de ou
tros.

Alguns autores, entre os quais EBERT (1968) , GROSSI SAD

et alii (1980a,b,c), OLIVEIRA (1980) e MACHADO (1983) citam uma

série de empurrões na região, pelo que poder-se-ia caracterizar o

"thrust be1t". No entanto, poucas evidências de acavalamento fo-
ram detectadas na pesquisa encetada.

Os trabalhos de detafhe que maj-s dedicaram-se ao estudo
específico dos parâmetros estruturais na porção setentrional do
Clnturao Ribeira, sao os de C.AMPANHA (1980,198I) e I{ACHADO (1983).
A aá1ise de ambos torna-se particularmente relevante,uma vez que
tratam do ambiente tectônico que se projeta litológica e estrutu-
ralmente para dentro da área objeto de pesquisa.

CAMPANHA (1980,I98I) visando caracterizar os efeitos de
formacionais do Lineamento de AÌém Paraiba (ALMEIDA et âÌii ,L975),
na região de Três Rios-RJ, evidencia o caráter polifásico do cin-
turão, cuja primeira fase de dobramento seria recumbent.e; posteri
ormente teria ocorrido dobramento cerrado a isoclinal, transposi-
ção e migmatização .incipiente; admite ainda crenulação da fofia -
ção e movirnentos transcorrentes,

OLIVEIRÀ (f980), trabafhando numa área mais ampla, reco-
nhece três fases de dobramento, sendo as duas prÍmeiias concordan
tes e superpostas, com vergência noroeste; a terce.ira seria orto-
gonal, produzindo dobras a-bertas de amptitudes variáveis.

Como as rochâs estudadas encontram-se intensamente sob
influência do Li neamento de Àtém Paraiba, notadamente nas três fo
fhas mais ao norte (Cambuci, São FidêIis e ftalva) , cabe aqui sua
caracterização, mesmo que de forma generalizada.Est-e, de caráter
dextral-, comporia rede de falhamentos transcorrentes que adentra-
os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e sudeste de Mi-
nas Gerais, denominada de Zona de Transcorrência São paulo (HASUI

et alii, 1975) ou, mais restritanente, de Faixa RúptiÌ do paraÍba
do Sul (BRAUN, I972). SADOWSKf (1983) ìnsere o Lineamento de aIém
ParaÍba no contexto de cinturões de cisalhamento dúcteis. O Linea
mento de São João do Paraíso (GOMES et alii, 1978), que apresenta
prolongamento para o interior da Fofha Italva, com toda a certeza
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representa a continuid4de para noroeste do Lineamento de AIém Pa-
raíba, a julgar pelas obseryações de carnpo e pelas interpretações
de imagens de sat6l-ite. Na sua extensão de 40 km, apenas nas fo -
lhas rtalva e São João do ParaÍso, verifica-se o truncamento das
estruturas regionais. HASUI et alii (1978) sugerem que a continua
ção desta mega-estrutura para SW sejam os falhamentos de Taxaqua-
ra e Cubatão. Juntando-se todos os possÍveis prolongamentos ter-
-se-ia comprimento de mais de 1.000 km.

Desse modo, o LineamenLo de Atém Paraíba corresponderia
então ã Zona Principal de Deformação (CAMPANHA, 1980), cuja ativÍ
dade reflexa es-tender-se-ia a dezenas de quilômetros de ambos os

1ados, afetando, desta feita, a região objeto deste estudo.

MACHADO (1983) discute a estruturação tectônica regional
da Faixa ParaÍba do Sut, atribuindo-fhe caráter divergente, base-
ado em perfis geo l.ógi co-e s truturai s e análises de meso- es tru turas,
na região de Vassouras-RJ, Reconhece três fases de dobramento e i
dentifica duas zonas de cisalhamento, uma de alto mergulho e ou-
tra de mergulho moderado. A primeira fase se ligaria à geração da
xistosidade; a segunda formaria dobras cerradas e isocfinais trars_
postas e a terceira exibiria perfis entre abertos e fechados, de-
senvolvendo foliação pfano axiaI. A esta fase relaciona-se, prova
ve.Imente, nova Lransposíção, que a nÍvel regional pode estar repre
sentada pelas zonas de cisalhamento. O autor denuncia, na área en

tre o vale do rio ParaÍba do Suf e a serra das Araras, clara pola
ridade tectônica para SE, funcionando o Complexo do Litoral- Flumi
NENSE (MAPA GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1977) COMO ANtE

-país, a exemplo do Cráton do São Francisco, para onde aponta a

rergência tectônica do resto do cinturão, sentido NV'l (ALMEIDA,l977.

Dadas as dificuÌdades para a perfeita e consistente ca-
racterização de geossi-nclinaf s.s. para o Pré-Cambriano da área a

qui enfocada - dentro do princÍpio uniformitarista - e tendo em -
vista as considerações tectônicas abor:dadas por vários autores t

prefere-se adotar, pelo menos por ora, postura mais fixista e es-
tudar as estruturas da região sob a ótica da evolução de cinturão
móvet, l-ivrando-se dos j.nconvenientes atrelados ã teoria geossin-
cfinal c1ássica. A cofisão continental admitida por CORDANI (1973)

no seu trabalho da faixa costeira entre Salvador e Vítória, impti



'7)

caria em se admitir o Lineanento de ÀIén ParaÍba como a geossutu-
ra, como adverte OLIVEIRÀ (f980).

Como representante do magmatismo básico, ccimum em muitcs
ambientes tectônícos, poderse citar os corpos de anfibol_itos e

mesmo as rochas ultrabásicas encontradas em Areal, região de três
Rios-RJ (CÃI'{PANHA ¿ 1980) , em Ipanema, nordeste de Minas Gerais (AN

GELI & RODRIGUES, f980) e outras ocorrêncÍas menores, como aquela
da Folha Cambuci (q.v. mapa geológico I) . Tdêntica função teria¡n
as rochas calcossilicatadas, desde que se comprove a sua origem -
por metamorfismo de rochas básicas, como revelam algumas tendên -
cias em representações diagramátÍcas (CAPfTULO 8) .

9.2 - EVOLUçÃO ESTRUTUR.AL-TEXTURAL

Reconhece-se que ainda se faz necessária pesquisa deta-
thada com enfoque nas estruturas, objetivando criteriosa análise
estrutural s.s., uma vez que a evolução petrogenética está rhais
claramente demonstrada e a cartografia das rochas existentes na á
rea está satisfatória nos seus traços mais globais. procura-se a-
gora, fazer-se a descrição das principais feições estruturais, mos
trando-se as relações espaço-temporais.

No Arqueano, ter-se-ia, além das supracrustais adiciona
das ao continente, o embasamento plutônico constituÍdo por rochas
enderbíticas (Unidade Befa Joana - Suíte CharnockÍtica - Agrupa -
mento I) e gnaisses tonaliticos (Unidade Angelim, também do mesmo

Agrupamento) , o qual não teria escapado ã intensa remobilização -
que sobreveio nos ciclos posteriores. Dadoæ¡ caráter predominante
mente maclço destas rochas, torna-se difÍci1 a identificação de
quaisquer elementos estruturais penetrativos refevantes, coa ex -
ceção de fraturas e foliação incipiente, dada, tanto pefo alinha -
mento em sistemas sub-paralelos de minerais placóides ou prismáti
cos, quanto pelo arranjo também paralelo dos porfiroblastos, prin-
cìpalmente de fel.dspatos. No entanto, estas feições planares fo-
ram impostas a estas litologias plutônicas durante processos defoc
mativos ligados aos cicfos posteriores. À textura hipidiomórfica
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granular grosseira estã ainda em grande parte ptreservada e a evo-
1ução para granoblástica poligonal fina das rochas charnockÍtícas
está muíto bem documentada, tambêm, no trabalho de I{OUTINHO DA

COSTA & MARCHETTO (1978) e reafirmada por OLIVEIRA (1980,1983) e

CAI,IPANHA (f980,198I) , cujo produto Iitológico final é representa-
do pelos blastomitonitos da Unidade São José de Ubá, quando então
há predominância da recristalização sobre a cataclase (q.v. pneN-

CHAS r e rr, pág. 93 e 94, respec tivamente ) .

Preponderando a catacfase sobre a recristalização, ter-
-se-ia o domÍnio mapeado da Unidade Monte Verde exibindo texturas
e estruturas cataclásticas (milonitos e catacfasitos) . Admite -se
que os processos atuantes na geração das feições planares e line-
ares já teriam agido pelo menos desde o Ciclo Transamazônico, o
guè é cornprovado pelas datações de 2.070 m.a. em blastomilonitos
da região de Três Rios-RJ (q.v. cÀPÍTULo 10) , suspeitando-se de

reativações em épocas posteriores.

As rochas supracrustais antigas, representadas predomÍ-
nantemente pelos kinzígitos e khondafitos da Unidade Nataf, pelos
mármores da Unidade São Joaquim, pelos bioti t a-p lagioc lãs io gnais
ses da Unidade Trajano de Morais e pelas litologias não mapeáveis
na escala deste levantamento: quartzitos, rochas calcossilicata -
das, anfibolitos, etc., quando preservadas dos efeitos deformacio
nais posteriores não exibem foliação muito conspicua, à exceção -
dos kinzigitos,

Os bioti ta-plagioc lás io gnaisses exibem tênue orienta -
ção das palhetas de biotita, inserindo-se esse mineral em arranjo
granoblástico, equigranular, constituÍdo aÍnda de quartzo e felds
pato, essencialmente. Os mármores, pefas facilidades que apresen-
tam em se recr.is tali zaren,tornam-s e maciços, sem orientação, a qual
só vai ser evidenciada quando estão presentes os IeÍtos impuros .

Quartzitos, comumente com silfimanita e muscovita, apresentam -se
com intensa recristafização, sendo suas estruturas planares reve-
Iadas apenas pela observação daqueles dois minerais; fcição estru
tural peculiar nestas rochas ê a ondulação freqtlente, verificada
nas .intercalações em gnaisses e migmatitos diversos, como respos
ta ã mobilidade advinda de processos anatexíticos do Ciclo Brasi-
llano. É muito comum se encontrarefl estrias de foÌiação e "moulliors"
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feições lineares que mostraB a trajetória do transporte tectônicq
horizontal. As rochas calcossilicatadas são bastante isótropas rma

ciças, de granulação fina, não evidenciando quaisquer sinais de

foliação, quando frescas; no entanto, nas capas de alteração, es-
ta feição planar torna-se bastante conspÍcua. Anfibolitos exibem
arranjo paralelo dos cristais de anfibólio, com sua tÍpica textu-
ra nematobfástica. Das supracrustais antigas, os kínzigitos são
as litologias que melhor deixam transparecer a foliação, com di -
ferenciação metamórfica, ou estrutura (e mesmo textura) do tipo
"flaser", com I'ofhos" de granada ou feldspato e "sobrancefhas" 'de

biotita com siflimanita.

Quase todas as litologias do AgrupanenÈo III possuem

textura alotriomórfica, nematoblástica, lepídoblástica ou nemato-
l epi dob 1ás ti ca .

Os gnaisses kinzigÍticos, migmatizados s in- tectonicamen
te, ou ainda granulitizados, associados aos milonitos e cataclasi
tos enderbíticos (Agrupamento II) na serra do Monte Verd.e, apreserì
tam-se levemente discordantes das rochas catacfásticas.

As rochas calcos s i licatadas , anfibolitos, márrnores, bi-
oti ta-plagioc 1ás io gnaisses, e todas as demais litologias do Agru
pamento III, aparecem como "boudins" embutidos tectonicamente em

diversas entÍdades mapeadas, tendo sido afetadas juntamente com

seu embasamento. Por outro lado, os gnaisses tonaliticos da Unida
de Trajano de Morais (b iotita-plagioc Iás io gnaisses), aIêm desse
comportamento, são observados como verdadeiros xenóIitos, bem an-
gulosos, englobados pelos ortognaisses Desengano, gerando migmati
to com mega-estrutura "schollen" cuja expressão em campo propici-
ou a individúa li z ação da Unidade Conceição de Macabu do Agrupamen
to V.

No Ciclo Transamazônico ocorreu intensa deformação, ge-
rando rochas extremamente faminadas e migmatlzação sin-tectônica.
Dobramento cerrado a isoclinal é típico desta fase, atuando tanto
sobre o embasamento plutônico quanto sobre as supracrustais.

Após a produção da dobra fechada, ao se persistir a a-
ção deformante, tem-se flancos estirados, ocorrendo ligeiro espes
samento nos áplces; com a continuidade do processo podem romper -
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-se, havendo isolamento dos ápices. Nestes casos a foliação regio
naL e local ê devida ã transposição e caracterizada pelo bandea -
mento conposicional- de J-itologias diferentes - que muitos chamam

de diferenciação metarnôrfica - e também pelo alinhamento em siste
mas sub-paralelos dos minerais micáceos.

Ä primeira fase de migmatização surge por força de movi
mentos tectônicos .de cisalhamento, os quaís indicam, com muita se
gurança na afirmação, um "flow" sob "stress", existÍndo então Ín-
tima relação entre deformação e migmatização. Neste caso, a folia
ção impressa ê definida por penetrativo espaçamento sub-milimétri
co das superfícies de des continuidade , sendo evidenciada pela ori
entação de palhetas de biotita e de quartzo discóide, e de alonga
mento de profirocl-astos de feldspatos, anfibólios e piroxênios.In
tensa transposição da fotiação é muito f req{-lente.

A forte deformação tectônica que teve lugar durante o
Ciclo Transamazônico, estruturou todo o pacote mais antigo (emba-
samento + seq{Iência supracrustal) segundo mega-homoclinal sub-ver
tical ondulante, com feves flexuramentos. Como resuftado desse pro
cesso, em toda a faixa estudada verifica-se persistente orienta -
ção das estruturas pfanares e lineares, segundo as direções N50o-
-60oE, acompanhando a linha de costa.

"Mega-boudins" mapeáveis, como aquele da serra do porte
La (Folha Cambuci) , em que um corpo de mármore apresenta pronunci
ado estiramento que se alonga por vários quiÌômetros, com largura
comparatÍvamente bem estreita, denunciam, de maneira bastante cla
ra, a intensÍdade dos movimentos tectônicos segundo a direção ci-
tada (q.v. mapa geológico I).

Apenas na Fo1ha Macaê, adjacente à folha Conceição de -
Macabuf ao sul, são indicadas direções de foliação NW, o que segun
do ROSIER (1965) seria devido a comportamento de pós-país para a
sua Faixa Saguarema-cabo Fr.io-Macaé (unidade Região dos Lagos,con
formè mapas geológicos efaborados pelos geóLogos do DRM-RJ) , güê
estaria dentro do contexto do Complexo do Litoral Ffuminense, se-
gundo integrações regionais mais recentes. ROSIER (1965) afirma -
estar esta região preservada da forte orogênese que se instalou na
Faíxa Paraiba, e que efe acreditava ser de idade assíntica. Tam -
bém próximo a Macaé, no litoral, foram encontradas dobras recum -
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bentes e folíação sub-horizontaf, o que poderia significar o esti
10 estrutural maís antigo, antes da Ímplantação da estruturação -
Transamazônica.

Os alinhamentos estruturais, evidentes em fotos aêreas
e imagens de satéIite, confixmam a intensidade da estruturação re
gional na direção N50o-60oE.

O caráter dúctil atribuÍdo por CAMPANHA (1980) para as
deformações que ocorrem por toda a porção setentríonal da provín-
cia Mantiqueira, deve-se à migmatização que libera fluidos neosso
máticos, s i n-tectonicamente , deixando os corpos rochosos em defor
mação, num estado semi-plástico.

Os eixos B das mesodobras observadas, bem como as ou-
tras lineações medidas ("boudíns", orientação de minerais, "moul-
lions", etc,), são verticais, o que sugere, dentro de un panorama
cinemático, que a direção do transporte tectônico (eíxo A) seria
paralelo à direção da foliação regrional e sub-horizontal. Sob es-
te prisma seriam geradas faÌhas de rejeito direcional ( "strike
-sIip faults") .

Transformações texturais, em micro-escaLa, são idênti -
cas ãquelas constatadas por CAMPANHA (1980rf98I) na região de três
Rios-RJ, estando muito bem detalhadas e ilustradas no seu braba -
Iho e no de MOUTINHO DA COSTA & MÀRCHETTO (1978) , aparecendo amos

tragens bastante representatÍvas nas PRANCHAS I e f I.'
O evento termo-tectônico do Ciclo Brasiliano, além do

muito forte caráter termal gerando anatexis generaÌizada, com gr¿n
de quantidade de nobiÌizados e granitóÍdes, promovendo intensa mig
matização através dos metatectos gerados, teria importante compo-
nente tectônico rúpti1, quebradiço (r'brít.tle"), com isso surgin-
do condÍções para a criação da última fase de migmatização que a
qui produziria principalmente mega-estrutura "schollen" (Unidade
Conceição de Macabu) e migmatitos estromáticos (unidades São ridé
lis e São João do ParaÍso). O comportamento plástico não estaria
totalnente ausente no caso dos migmatitos Vista Alegre, Santo Edu
ardo e Ernesto Machado, este úf tj-mo posteriormente sendo intensa-
mente deformado. Quando as injeções neossomáticas penetraram nos
planos espaçados de fraturamento, geraram estruturas do tipo
schollen" em escafa mesoscópica e maíor; quando se inserindo nos
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p.lanos de foliação antigêr predornina a estrututra estrornática. No
caso da Unidade Conceição de Macabu,podem ocorrer as duas situa -
ções e fragmentos de gnaisses da Unidade Trajano de Morais podem

estar sendo englobados pelos neossomas (injeções) dos granÍtóides
Desengano, os quais alêm de penetrar nos planos de ruptura (fratura
mento) percolam também os planos de foliação, apresentando nítido
caráter estromático.

Todas as litologias migmático-magmáticas do Ciclo Brasi
Iiano apresentan t.exturas e estruturas metamórficas, resultado da
deformação a nível- dos grãos minerais. Apenas os granitos pós-
tectônicos não estão afetados pelo cic1o, é óbvio.

As deformações no estado rúptil teriam gerado dois sis
temas de frat.uramento: um paralelo ã foliação e outro perpendicu-
far ou diagonal a ela. A alta densidade desse quebramento pode bem
ser avaliada pela densa rede de drenagem, no padrão retangufar.Af
guns granitos pós-tectônicos teriam se aproveÍtado de algumas
dessas fraturas.l¡c Brasiliano houve reativaçõesde antigas zonas fracæ.

Após a consolidação da Plataforma BrasÍleira (ALMEIDA ,
I967) ou P Iata forma Sul- ameri cana (ALMEIDA et a1ii, L973), alcança-
da no eo-Paleozóico, sobreveio quietude tectônica que só seria in
terrompida pela Reativação Weafdeniana (ALMEIDA, 1967)no Meso-ceno
z6ico, cujos reflexos na área seria¡n dados por fenômenos de tra -
ção, gerando fraturamentos por onde ascenderam magmas básicos (di
abásios) na forma de diques ¡e as brechas magmáticas de Carapebus(
Kbm) . Essas manifestações citadas, além do sistema de "rifts" com

formação das bacias terciárias e magrnatismo aIcaIino, são efeitos
daquela reativação, sentidos em vários pontos da regiâo sudest.e -
do Brasil, sendo coetãneos a movimentos muito enérgicos nos Andes.
Tambén nessa época é prováve1 que tenham sido reativadas antigas
zonas de fraqueza, notadamente os falhamentos transcorrentes, e

com isso haveria a abertura do Oceano Atfântico e separação dos
continentes sulamericano e africano. Ljczy (1970) sugere que os

"trends" estruturais já existiam desde os tempos precambrianos e

as falhas transcorrentes foram reativadas no Mesozóico, podendo a

gora ser de caráter normal (gravidade) . Movimentos recentes até -
hoje são constatados na região do Lineamento de AIém ParaÍba, co-
mo revela trabafho de HÄSUI & PONçANO (1978) , evidenciando epicen
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tros de eventos sÍsmicos.

Estrutura curiosar eue merece ligeiro comentãrio e que
foge ã estruturação monótona do homoclinal, ao menos pelos conhe
cimentos adquiridos com o nivel do levantamento efetuado, é o me-
ga-arrasto produzido na região do Lineamento de São João do paraÍ
sor próximo a Boa Ventura (Folha ftatva), sendo destacada em aero
foto por afetar imponente intercalação marmórea (Unidade São Joa-
quim), a qual estaria acomodada segundo um braquissinclinal I e €rn

plantarassumj-ria a forma de "ferradura" (GOlvtES & BATfSTA, 1979 ) .
Neste caso, o lineamento trunca e deflete as direções estruturais
das litologias da área, mesmo aquelas formadas no Ciclo Brasilia-
no.
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ANÃLISE DAS W

A porção setentrional da Província Mantiqueira foi aqu!
nhoada de forma privilegiada por um acervo de cerca de uma centena
de determinações geocronológicas, reflexo de sua alta complexidade
geológica, produto da superposição de ciclos tectônicos.

Como fundamental para a pesquisa dos processos petrogené
ticos ocorridos na região, encetou-se uma campanha para determina-
ção de idades absolutas, em escala compatível com a dos levanta-
mentos de campo.

Serviu-se também, para incorporação neste trabal-ho, da
disponibilidade de amostras enviadas ao CPGeo-USP por ocasião do
convênio DRM-RJ/TRISERVICE,poT volta dos anos L977/I978, mas que
por motivos financeiros não foram tratadas isotopicamente (TH-5) ,

apesar de apresentarem razões Rbr/Sr favoráveis em anál-ises semi-
-quantitativas por fluorescêncj-a de raios X.

Na aná1ise que agora se inicia incluir-se-ão as determi-
nações geocronológicas contidas em outros trabalhos já publicados
sobre a á.rea, ou então sobre a região como um todo, levando-se em

consideração, é claror äs continuj-dades litológica e estrutural- com

provadas, com resultados de idade que se inserem, de forma inequÍ-
vocar Do arcabouço geológico evolutivo da Associação ParaÍba do
Sul.

Percebe-s€, no entanto, eüê apesar do esforço dispendido,
os dados até agora conseguidos, mostram-se ainda insuficientes pa-
ra o entendimento pleno da problemática evolutl-va, necessitando-se
de novas determinações e, dentro das possibilidades que se vislum-
bram, do emprego de metodologias mais confiáveis e diagnósticas dos
processos geológì-cos. Porém, os resul-tados obtidos representam um

avanço no tratamento geocronológico desta faixa e, ao mesmo tempo,
mostram acentuada compatibilidade ajustada ãs .interpretações de e-
ventos inerentes ã evolução de cinturões móveis, a partir de ou-
tras ferramentas de trabatho: dados de campo, petrográficos e quí-
micos.
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10. r ÞTSCUSSÃO DOS RESULTÀDOS ANTERIORES

Desde os primel.ros resultados geocronológicos sobre a re
g1ão (CORDANT et alíí, 1968¡ DELHAL et alii, 1969), ficou patente -
que, as entidades, cronologicamente equivalentês, ParaÍba e Juiz de
Fora, até então, ambas consideradas como constituÍdas por metasse-
dimentos e rochas charnockíticas, seriam atribuÍdas a material mais
antigo, de caráter catazonal-, enquanto que a entidade Serra dos ór
gãos, gnaisses granitóides e migmatitos, representarj-a a porção gE
nitizada mais nova. Portanto, uma concepção contrária ao que apare
cia nos trabalhos pioneíros, regionais, de EBERT (1956b) e ROSIER
(19s7,1965) .

Mesmo nos trabalhos geocronológicos mais recentes (p,e.,
SIGA Jr. et a1ii, 1982) é enfatizado que as rochas do Complexo Ser
ra dos Órgãos representam resu.ltados provenientes de processos pa-
lingenéticos em nÍvel de fácies anfiboÌito, de caráter sÍn-tectôni
co. Os dados de campo, bem como os estud.os petrográficos, coad.unam

-se com este panor.ama evofutivo e isto vai se traduzir no parâme -
tro diretor da anãIise que se segue.

Sugestão de idades aïqueanas é levantada pelos dados ad-
vindos da região de Juiz de Fora-MG, fora da área ínvestigada, a-
presentando isócrona de referência reunindo principalmente charno-
ckitos, com valores de idade da ordem de 2,8 b.a. (CORDANI et alÌ!
I9731 , admitindo a formação, pelo menos de parte destas litologias,
no Argueano. Aparentemente, os processos de retrabalhamento que se
seguiram apagaram o registro arqueano, transformando os charnocki-
tos plutôn1cos em granulitos e blastomilonltos durante os eventos
do Cicl-o Transamazônico, sendo que a Ìntensa atividade termaf do
Ciclo Brasiliano provocaria palingênese que afetaria, também, ou-
tras litoÌogias.

' MOUTTNHO DA CÓSTA & MARCHETTO (L978) apresentam idêntica
evolução para as rochas charnockÍti-cas da região, no que também fo
ram acompanhados por OLMI RA (1980,1-983) , sendo que ambas as pes-
quisas foram apoiad.as em critérios petrográfícos e estruturais t

discordando este úttimo autor apenas da idade da fase de recrista-
lização, gue segundo ele seria Brasilíana.
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CÄMPANHA (.1980,1981), també¡n confirmando a interpretação
deste quadro evolutivo, Iembra gue as rochas sofrendo blastese a-
centuada (blastomllonitos) não devem apresentar idades anterÍores
ã primeira cataclase mais intensa, pois esta, além de destruir o
agregado cristalino anterior e abrir o sistema, envolveria rochas
de natureza e niveis diversos, permitindo acesso de fluÍdos conta-
minantes

Como boa parte das rochas granulÍticas alinham-se segundc
isócronas Transi amazôn j.cas com razões iniciais algo elevadas (CORDA

NI et alii , 1973), não está fora de propósito admitir-se a geração
destas rochas a partir de retrabalhamento crustal por deformação -
de litologias anteriormente formadas. Por outro lado, as isócronas
Transamazônicas poderiam indicar idade de netamorfismo de rochas
arqueanas, já que se aceita. neste caso, contemporaneidade entre
processos deformativos, metamórficos e migrnáticos, como será me-
thor explanado no CApfTULo 11.

Dentro da interpretação que se propõe neste trabalho pos
suem padrão geocronológico bast.ante coerente as isócronas Transa-
mazônicas e Brasilianas apresentadas em d.iversas publicações sobre
o tema (vide a seguir). Aparecem geocronologicamente caracteriza -
dos, de forma perfeita, os dois ciclos tectônicos: Transamazônico e

Brasiliano. O Transamazônico representado por granutitos, blastomi
lonitos ,el'c. ¿ e o BrasilÍano evidenciado nos gnaísses granitóides,
referidos por ROSIER (1957 ,1965) como litofogia tÍpica da Série da
Serra dos órgãos, a qual incluiria também migmatitos. A presença
desses dois eventos é confirmada tanto por resultados Rb-Sr em ro-
cha totaf, quanto pela análise de zircões pelo método U-pb (coRDA-

NI et alii, 1968; DELHAL et alii, 1969 r CORDANI ,1973¡ CORDANI et
a1ii, 1973; CORDANI & TETXETRA, 1979; OLIVEIRA, 1980; CAMPANHA ,
1980; SIGA Jr. et alÍi, 1982) .

Næ figuras que mostram as isócronas dos dois cicfos, a -
parecè um leque de dispersão muito grande, cujos pontos devem re-
presentar litologias T¡ansamazônicas não totafmente rejuvenescidas
pelo efeito da atívidade Brasiliana, com fenômenos ligados ãs mu-
danças no padrão geoquÍmico do K e, pelo mesmo comportamento, do
Rb tambêm. No entanto, existem várías indicações, ainda não de for
ma inquestionáveI, da presença de um cicfÕ tectônico intermediá-
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rio (Uruaçuano) , com idades de eventos em torno de 1.000 m.a.

Cabe aqui discussão a respeito da isócrona obtida para
gnaisses kinzigíticos (CORDANI , 1973¡ SIGA Jr. et alii , LgB2) com
ajuste passand.o por 10 (dez) pontos. A idade ê de 600 m.a. (Cicl-o
Brasíliano) , com razão iníciaf superíor a 0,72. Os autores citados
enfatizarn a necessidade de estudos mais completos para o entendÍ -
mento dos processos petrogenéticos que gerariam estas rochas. Após
exaustivos e orientados trabalhos de campo e exames microscópicos,
chegou-se a um esguema de evolução destas rochas, cujos resultados
aparecem discutidos em vários capÍtulos deste texto.

As idades aparentes K-Ar, a maioria no intervafo entre
450-500 m.a. (com valores de 420-670 m.a. mais próximo ã faixa cos
teira) indicaria o fechamento do sistema K-Ar nos minerais e, no
caso dos granitos pós-tectônicos ou pegmatitos, datariam a própria
época de formação destas rochas (SfcA Jr. et a.lii , Ig82) .

Granitos tardi -tectônicos apresentariam idades em torno
de 560 m.a. e a idade de 460 m.a. representaria a idade do "empla-
cement' dos granitos de caráter pós-tectônico. pegmatitos apresen-
tam idades pouco mais jovens (CORDANI eÈ alii , 1973; SIGA Jr. eL
afÍi, f982) apesar de,pegmatitos que cottam rochas blastomilonÍti-
cas da região de três Rios-RJ, apresentarem idades entre 470 e 5OO

m.a.,em determinação de biotitas pelo método K-Ar (CÄMPANHA, 19g0),
fsócrona de granitos pós-tectônicos da Folha São Fidélis, tïatados
à época do convênio DRM-RJ/TRISERVICE (afforamentos SFJ-200 e SFJ-
36f) revel-aram idade de 490 m.a. (CORDANI & TEIXEIRÀ, J.979; SIGA
Jr. et alii, 1982) ; idades apresentadas de 432 m.a, nesses grani -
tos, indicamque de fato o seu resfriamento foi ref at.ivamente rápi-
do, como seria de se esperar.

Medidas K-Ar feitas em rocha totaf e em plagioctásio só-
díco de dique de diabásio gue ocorre muito próximo ã ãrea aqui en-
focada (Folhâ Cantagalo) forneceu idade de L37 ! 7 m.a. e de I29 +

6 m,a., respectivamente (DELHÀL et alii, 1969); correfaciona-se en
tão, ã atividade magmática precursora da manifestação ígnea basál-
tica da Bacia do Paraná, estando ligada ã neativação !,üealdeniana da

Plataforma Brasileira (ALMEIDA , 1967).
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r0 .2 DISCUSSÃO DOS RÐSULTADOS OBTIDOS

A localização dos pontos aqui tratados pode ser observa-
da na FIGURå, I.2, na página 5.

Com os dados analíticos constantes da TABELA 10.t foi
possÍvel a construção de 5 (cinco) isócronas verdadeiras e I (uma)

de referência, através do método Rb-Sr, podendo-se notar a forte Ð
ffuência do Ciclo Braslliano nesta porção do Cinturão GranulÍtico
Atlântico (WERNICK & ALMEIDA, L979) . As amostras analisadas no CPGeo-

-USP cujo tratamento não propiciou o traçado de isócronas, encon -
tram-se no APENDICE I, no final do texto.

As amostras coletadas na Pedreira Ib i tioca, próximo à es-
tação ferroviária de Itererê, ajustam-se muito bem (¡,lSwp= 0,3914 )

segundo isócrona verdadeira com 599,6 t I0,2 m.a., atestando a in-
fluêncía da patÌngênese Brasiliana sobre rochas já anteriormente de

composição enderbítica, o que se pode deduzír a partir da razão i-
nÍcial de 0,708 (FIGURA 10.I), Já havia isócrona verdadeira deste
afl-oranento, no entanto, passando por apenas 4 (quatro) pontos(COR-
DANI & TEIXEIRA, 1979; SIGA Jr. et afii, 1982) . Essa isócrona ago-
ra completa-se com 6(seis)pontos, sendo 3 (três) deles de tÍpicos
enderbitos: SFJ-I-23D, E e Ft os outros 3 (três) represenÈando 1ep-
tinitos associados: SFJ-1234, B e C, todos da Unidade Bela Joana (

Agrupamento I do Complexo Juiz de Fora), os feptinitos comportando
-se como massas irregulares, contemporâneas, geradas e penetradas
no próprio magma enderbítico. Entretanto, os leptinitos por esta -
rem lÍgados a fase pouco mais tardia de diferenciação, mostram -se
enriquecidos em Rb, colocando-se mais ã direita em relação ã ori -
gem da ,urão ab87 75186 (.í*o do x) . A construção de isócronas sepa
radas para leptinitos e enderbitos não mostra claramente as rela -
ções temporais entre estas duas litologias, uma vez que elas se re
cobrem dentro dos limites de erro. Um dado importante a ser ad.icio
nado a esta análise é que o hiperstênio granito (charnockito s.s.)
da Suíte Intrlrsiva Aimorés, a norte da área estudada, na Folha Rio
Doce, estado do EspÍrito Santo, revela resuftados praticamente i-
dênticos: 600 m.a. com R.I.= 0,7082, nostrando então, a contempora
neidade dos tipos litológicos que se rel-acionam ao mesmo ambiente
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tectônÍco, apesar de separados por distância consíderávet, Os châI
nockitos de l.fbatuba-SP, ta¡nbén em continuidade tectônica, porém a

sul, fornecem idade também comparáve1 (600 ¡n.a. com R.I.=0,'7I), a-
travês do mesmo método (.Rb-Sr em rocha total), segundo (GASPARTNI &

MANTOVANT, I977r.

Resultados K-Ar para gabronorito (509 t f4 m.a.), rocha
também hiperstênica, de composição mais básica, indicam que o res-
friamento dessa associação litotógÍca (suÍte Charnockítica) se da-
ria a cerca de 100 m,a. após sua formação.

Parece, ã primeira vista, que o rej uvenes cj-mento que afe
tou os ortognaisses da Unidade Angelim não foi tão forte como no
caso dos enderbitos da Unidade Bela Joana, pelo menos isso é o que
deixa transparecer isócrona obtida com amostras do afloramento ,J-
-118 (Folha ltalva) , apesar d.e ser ídêntica a razão inicial O,70gj
A idade calculada é de 731,9 ! 28,6 m.a,, distrÌbuindo-se os pon -
tos com razoável afastamento em relação ao eixo y (razão sr87 /sr86ì
o que faz aumentar a incerteza a respeito do valor da R.I., além -
do ajuste pelos cinco pontos não ser reftetido pelo MSWD, uma vez
que o seu cãIcul-o foi efetuado pelos 3 (três) pontos que melhor se
al-inham na reta (J-1184, C e E) - FIGURA f0.2.

Nada impede,então, que a partir dos dados de campo, pe -
trográficos e guÍmicos, interpretem-se as unidades Bela Joana e An
gelím, como representantes do embasamento plutônico mais antigo,co
mo depreende-se da discussão do ítem anterior, tendo sido retraba-
thadas intensamente por pafingênese no Ciclo Brasiliano, com gera-
ção de produtos em tudo semelhantes aos originais (primários) , fe-
chando-se o ciclo de retrabafhamento após sofrer deformação por ci
salhamento durante o Ciclo Trans amazôni_ co .

Tgualmente não tão rejuvenescidos,apresentam-se os bioti
ta-plagioc lás i-o gnaisses da Unidäde Trajano de Morais, com idades
reveladas de 669,4 ! 27,5 m.a. e razão inicial (R.r.) de 0,2093, o
gue descartaria a sua origem, pura e simplesmente, por diferencia-
ção direta do manto. Se isso fosse verdade, representaria o vulca-
nismo precoce do Cicl-o Brasiliano. Interessante notar que idade
convencional de afforamento tÍpico desta unidade (CMJ-656 - Folha
Conceição de Macabu) , cuja amostra é muito rica em biotita, também
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indica resultado ainda mais antigo (762 n.a.). Convém frisar que

trata-se de lsócrona de ref,erênci.a. e não verdadeira, e o MSWD de
0,5957 indica bom grau de ajuste (.FIGURÀ 10.3).

cnaisses homogêneos, coletados nos domínios típicos da
Unldade São FidéIis, pelas relações de campo sendo correlacionados
no tempo ã Unidade Ðesengano, com boa margem de garantia, revefam
idade através de isócrona de 66L,6 ! 21,0 m.a. com R.I. de O,'1136,
o que dá suporte ã lnterpretação da origem dessas rochas por fenô
menos de reciclagem crustal (FIGURÀ 10.4). Pela compatibifidade -
quÍmica e mineralógíca, o processo Brasifiano de anatexis afetarja
rochas kinzigÍticas primárias da Unj-dade Natal , metassedimentos pe
IÍticos, depositados no Arqueano e metamorfizados no Proterozóico
inferior. Os af l-oramentos estudados foram os de nqs. J-22 e J-23,
Iocatizados próximo ã cidade de São FidéIis, verificando-se na i-
sõcrona que 4 (quatro) pontos ajustam-se muito bem (J-22A, J-22C,
J-234 e J-238), através dos quais calculou-se o MSWD de 0,3673
enquanto que a amostra J-23C apresenta-se mais rejuvenescÍda, não
entrando no cáf cul-o do desvio.

A isócrona obtida com amostras coletadas no afloramento
CBW-74 (Folha Canbuci) , apresentando migmatitos tÍpicos da Unida-
de Santo Eduardo, revelou idade de 518 ! 110 m.a. e razão inicial
de O,701 (FIGURA 10.5) , colocando, então, o processo de migmatiza
ção em fase tardi- a pós-tectônica do Ciclo Brasiliano, afetando
os ortognaisses Italva i estes úlLimos seriam gerados na fase sín-
-tectônica do ciclo, através de eventos palingenéticos concomitan
tes aos mesmos processos produtores dos ortognaisses Desengano e
São FidéIis, ressalvando-se que, neste caso, o material prímário a

tingido seriam os gnaisses tonalÍticos, equígranulares, finos, da
Unidade Trajano de Morais, como justificam os resultados quÍmicos.

Com o propósito de se verificar a época da fase de mig-
matização estromática da Unidade São FidéIis, procurou-se datar a

porção neossomática, normalmente expressiva, a partir de amostras
coletadas na Pedreira Santo Amaro, situada bem próxirno à cidade de
São fidélis (q.v, FIGURÀ I.2) - afloramento J*28. Obteve-se o re-
sultado de 540,3 +.23,6 m.a. com R.I.=0,710, exibindo bom alínha-
mento (MSWD=O,639f) apesar do ajuste ser quantÍficado apenas por
3 (três) pontos mais afinhados (J-28À,, C e E) , aparecendo a amos-
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tra J-28D mais rejuvenescida (.FIGURA 10.6). Esse resul-tado coloca
a fase de rnigmatização, que ta¡nbé¡n igualmente afetou a Unidade S.
João do Paraíso, como um processo tardio em reJ-ação ao Ciclo Bra-
s i llano .

Não se alcançou êxlto na tentativa de se datar a época
de geração dos ortognaisses ftalva, com as amostras coletadas em

pedreira abandonada, Iocalj.zada nas ímediações da rábrÌca de Ci -
mento Paraíso (afloramento J-l13, Fo1ha Italva). Esse insucesso é
condicionado pelos resultados isotópicos muito semelhantes, ou se
ja, razões isotópicas muito próxímas, não se conseguindo a disper
são necessária para obtenção da isócrona (q.v. dados no AeÊNDICE
r) .
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11 - EVOLUÇÃ,O GEOLÓGICA

As relações tectono-es trutura L-texturai s , assim como as
evidências petrofóglcas e os padrões geocronol-ógicos e geoquimi -
cos apresentados pel-as rochas estudadas nesta porção do planeta ,
são todas elas feições que j-nduzem a se confirmar sua evolução -
dentro de modelos já concebidos como caracterizando os chamados -
cínturões móveis ("mobile be1ts"), envolvendo metamorfismo de mé-
dio a alto grau, deformação policÍclica, migmatização sin-tectôni
ca e caracterÍstica presença de grandes massas granitóides, e mar
cada atuação de extensas falhas transcorrentes,

Por todas as nuances que caracterizam esta faixa, é pos
sÍve1 bom grau de correlação na comparação com várj-os cinturões do
globo, íncluindo principafmente os da África, Groelândia, Noruega
e alguns dos australianos.

A extensa complexidade geotógica da área é fruto de im-
bricamentos tectônicos, falhamentos e interdigitações , aIém de re
ativações sucessivas. Dentro de um panorama geral, os padrões me-
tamórficos, estruturais e geocronológicos ajustam-se muito bem a
modelos propostos de retrabalhamento ensiálico proterozóico de em

basamento enderbitico e tona.IÍtico, de idade primáría arqueana ,
superposto por seq{Iência supracrustal. Todas as evidências conver
gem para se caracterizar a região como de tendência poJ-icÍcJ_ica ,

tendo sido afetada por eventos posteriores, cuja origem prÍmária
remonta ao Argueano.

r1. I O ÀRQUEANO

Referidos ao Arqueano poder-se-ia considerar o embasa -
mento plutônico do compfexo Juiz de Fora (Agrupamento I - unidades
Bela Joana e Angelim), onde assentaï-se-ia a seqüência supracrus-
tal do Complexo Paraíba (Agrupamento IIf) . Esse conjunto serÍa re
trabalhado nos cicfos posteriores.
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11. t. r Embasamento P1utônico (Complexo Juiz de Fora)

O Agrupamento f do Complexo Juiz de Fora caracterj-za-se
por representar o embasamento plutônico, de idade arqueana, compo
sição tonalÍtica, ora representado pelos enderbitos da Unj-dade Be
Ia Joana, ora pelos gnaisses tonalÍticos da Unidade Angelim, cujcs
aspectos descritivos estão enunciados no CAPfTULO 6.

Os dados disponÍveis sustentam a hipótese de que a for-
mação das rochas charnockÍticas 1.s. ocorreu no Arqueano, sendo
submetidas a intenso processo de blastomilonitização durante o Ci
cl-o Transamazônico, cujo eixo principal do sistema de deformações
encontra-se representado pelo Lineamento de AIém paraÍba (ALI"IEIDA

et alii, L975) .

OLIVEfRA (1980) tamb6m considera como arqueana, exten-
sa faixa de rochas granulíticas e charnockíticas da Faj-xa Juiz de

Fora, euê se situam a oeste do rio Paraíba do Sul e que foram de-
formadas e migmatizadas posteriormente.

A evolução textural dos granulitos de São Fidé1is-RJ ,

como descrj-ta no trabalho de MOUTINHO DA COSTA & MARCHETTO (f978)
mostra que extenso processo de granulitização (poligonização) afe
tando estas rochas, pode ser correlacionado ao evento Transamazõ-
nico, ficando flagrante que esse processo atuou sobre rochas pré-
existentes, muito provavelmente formadas no Arqueano (PRANCHAS I
e II).

As evidências de campo¡ âs petrográficas e estruturais,
coadunam-se t.ambém com o observado por ROSIER (1957) , o qual inten
pretava para as rochas charnockÍticas, geração a partir de proces
sos palingenétj-cos, euê teriam ocorrido no pré-Cambriano superior.

As razões iniciais (SrB'/"rUU) para ambas entidades (q.
v. CAPÎTULO I0) de 0,708, em isócronas Brasilianas , j'a dão boa in
dicação de que estas roehas devem suas formações a processos mis-
tos (hÍbridos) onde houve forte contribuição de materiais com vi-
vência crustal anterior. O rejuvenescimento da Unidade AngeJ-im nãc

foi tão acentuado como no caso da Unidade Bela Joana (q.v. capÍtu
lo anterior) , o que tal-vez pudesse ser explicado pelo comportamen
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(c)

PRÀNCHA I - Feições mesoscópicas mostrando a evolução estrutural
das rochas charnockíticas partindo-se em (a) de rocla
plutônica, homogônea, grosseira (enderbito da Unida-
de Bela Joana - Af loramento J-J-) , passando em (b)por
enderbito gnáissico, de granulação média (J-1f) até
atingir a blastomilonitização em (c) com os blastomi
lonitos finos da Unídade São José de Ubã (l-ZO0) . As
feições texturaj-s, microscópicas, esLão evidencj-adas
na Prancha II.
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(a)

(b)

(d)

(e)

rc, (f)

PRANCHA rr 
ix3å":å""::äi:'å: :å:"i::ni: ;ilîftäii'î:";å î:î: ?Ëï";(c) evidencia-se o processo de deformação sobre o hi-
perstênio, enquanto que em (d), (e) e (fl verifica-se
que o fenômeno de poligonização (recristalização) a
tinge o feldspato. Em ambas as seqtlências parLe-se de
rochas grosseiras (Unidade Bela Joana) em (a) e (d) ,
passando para tipos gnáÍssicos em (b) e (e), até atin
gir os granulitos s. s. da Unidade São José de Ubã em
(c) e (f ). Nicois cruzados. X 25.

(c)
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to geoquÍmico diferencial, devido ã paragênese diferente. Deve-se
acrescentar que rochas charnockitfcas, tambêm Ígneas, grosseiras,
que ocorrem em ubatuba, apresentarn idade de 600 m.a. com R.r. até
mais altas (0,709/0 r7L2) . No entanto, razões inici_ais baixas indi
cariam não apenas derivação primãria do manto, mas, alternativamer
te, retrabalhamento de regiões com baixa razáo inicial.

As determinações de idade acima referidas podem ser in-
terpretadas como a época de forte evento tectono-termal que afe
tou em larga escala todo o Cinturão Ribeira, o gual durante o Ci-
c1o Brasj-Iíano promoveu intensa palingênese. Anterj-ormente, duran
te o Ciclo Transamazônico, já estas rochas haviam sido também in-
tensamente retrabalhadas, só que o processo atuante era de caráts
cj-salhante, condicionando a instalação de "shear belt".

Deve-se enfatj-zar que há consenso estabelecido entre ng
merosos pesquisadores, como por exemplo IvIooRBATH (1969) , de que a
crosta continental adquiriu fração importante de sua espessura em

idades superiores a 2.500 m.a., em processos que culminaram com -
metamorfismo profundo de fácies granulito. Além disso, muitos au-
tores atribuem idade primãria argueana para rochas charnockÍticas
e granulÍticas do mundo, desde o trabalho pioneiro e clássico de
HOLLAND (1900). JANARDHAN et alii (1979) admite que o processo de
charnockitização (q.v. cAPfTULo 7) tenha se dado por volta de
2.700 m.a. na fndia. Apesar de que esta não é a única época em

que haveria geração de rochas hiperstênicas.

SfGA Jr. et alii (1982) admitem haver materiaj-s com vi-
vência crustal pré-rransamazônica a partir do estudo radiométrico
do afloramento JD-73, constituÍdo principalmente por granulj-tos.

Dentro dos limites da área estudada seria muito difíci1
obter-se regi-stros de eventos mais antigos que os do Transamazôni
cor tend<¡ em vista os enérgicos efeitos de blastomilonitização
desse ciclo e devido ã intensa granitogênese do Brasiliano.

As mesmas considerações abordadas para as rochas charno
ckíticas são extensivas aos gnaisses tonal-itóides da Unidade Ange
lim, sejam as de ordem tectônica, estrutural, textural, petrológi
cãt geoquimica ou geocronológica.

A função de embasamento plutônico arqueano, atribuído a
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essas rochas, pode ta¡nbém ser reqlçada pelo fato de não conterem,
larganente, xenôl-itos de rochas das outras unidades estratigráfi-
cas, apenas constatando-se muitos encl-aves microgranulares , o gue
suporta a inferência de crlstallzação profunda, conforme assegura
DTDTER ( 19 73) .

LI.T.2 Seq{lêncÍa supracrustal (Comp1exo Paraíba)

O Complexo Paraíba (Agrupamento III) reúne a seq{lência
metavufcano-sedimentar, representando as rochas supracrustais,mui
to provavelmente depositadas no Arqueano, hoje indicando pro-
dutos de metamorfismo, originalmente com contribuição clástica (a
renosa, argilosa ou argilo-arenosa) , passando no topo a margasrdo
Iomitos e calcários, além da evidente contribuição vul-cânica. ,Já

em 7957, ROSIER, considerava estas l_ÍtologÌas como signifiöando,
pelo menos em parte, seq{Iência com caracteristicas metassedimenta
res.

como discutido atrás (CAPfTULO 6), o Grupo paraÍba de E

BERT (1968) era constituÍdo essencialmente de metassedimentos eo-
-geossinclinais ( , r azã,o pela qual propõe-se restringir o
termo Complexo Paraiba ã série vulcano-sed imentar . apesar daquele
autor não ter admitido a existência do componente vulcãnico.

Os mármores predominantes que caracterizam a Unidade S.
Joaquim, juntamente com as rochas calcossilicatad.as, estas normal
mente aparecendo como intercalações fenticul-ares por toda a ã.rea,
embutidas tectonicamente, não possuindo continuidade areal que
permitisse a sua individuali zação como unidade estratígráfica i
ambas representam a sedimentação química do Arqueano. A posição de
topo, para os mármores principalmente, pode ser assegurada pelo
posiiionalmente que ocupam nas áreas intensamente transpostas, co
Locando-se nos núcl-eos de sinclínais, tanto observados na mesoes-
cala, na área estudada, quanto no mega-sinclinal de Santa Maria -
Madalena (GROSSI SAD et ãlii, 1980b) onde todo um conjunto monta-
nhoso constituÍdo predominantemente por mãrmores (serra das Águas

Quentes, serra do Cândido, etc.) representa o núcleo da estrutura,
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Vários pesquisadores intetrnacj-onais, trabalhando em áreas semelhan
tes, afirmam que as seq{Iências supracrustais argueanas inicÍaram-
-se por um pacote terrÍgeno, clástico, seguido de sedimentação c.al

cãria (quÍmica) no finaI.

Existem, também, j-ncontáveis intercalações de rochas
quartzíticas, não mapeáveis na escala de investigação, podendo al
gumas representar tipicos metassedimentos arenosos, enquanto ou-
tras assemelham-se a caracterÍsticos veios de quartzo, recristali
zados, exibindo padrão ramificado em alguns afloramentos. A remo-
bilização pode ser devida aos efeitos termais, posteriores, rela-
cionados ao Cicl-o Brasiliano.

Também referidos ao Argueano devem ser os para-anfiboli
tos e/ou orto-anfibolitos, estes úl-timos representando rochas bá-
sicas metamorfizadas, aparecendo em alguns afl-oramentos como ver-
dadeiros diques, discordantes.

A1ém da Unidade São Joaquim (mármores predominantes) foi
possível também a cartografia das unidades Natal (kinzigitos, ktæn
dalitos, sillimanita quartzitos, etc.) e Trajano de Morais (gnais
ses finos, equigranurares, cinzentos, de composição tonarÍtica)
A Unidade Trajano de Morais deve, muito seguramente, representar o
vulcanismo da seqttência.

Todo o conjunto arqueano, embasamento plutônico (Agrupa
mento r do comprexo Juiz de Fora) + seqtlêncla supracrustar (Agru-
mento IfI Complexo Paraíba), foi profundamente tectonizado no
Ciclo Transamazônicor ërs supracrustais indo se alojar em muitas
outras unidades litológicas, como "boudins" de dimensões variãvejs
(até quilométricas, como no caso dos mármores da serra do portela,
Folha Cambuci-) .

Muito dificilmente poder-se-ia considerar este tipo de
seqtlência supracrustal como "greenstone belts" recristalizados em

grau,metamórfico mais elevado, uma vez eüê, pelas assocj-ações li-
tológicas, o Compì-exo ParaÍba deve representar ambiente platafor-
mal de água rasa, normalmente encontrado nas margens continentais;
enquanto que os GB indicam fácies de água profunda (glrauvacas e

turbiditos) r conforme pondera WINDLEY (L977) .
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LI .2 O CICLO TRÄ,NSAMAZONICO

O Ciclo Transamazônico afetou em grand.e intensidade to-
da a área de escudo do continente sutamericano (HURLEy et alii,
L967).

Evidências de campo e petrográficas, aliadas aos resul_-
tados geocronológicos , notadamente na região de Três Rios-RJ (q.
v. CAPÍTULO 1O) mostram gue, atribuída ao Ciclo Transamazônico, o
correu importante fase de blastomilonitização e transposição que
atingiu t.anto o embasamento quanto as supracrust.ais arqueanasrsen
do que a fase de metamorfismo muito bem registrada nos produtos -
litoIógicos gue caracterizam o Complexo ParaÍba, deve ser contem-
porânea a esta fase deformacional. Este importante evento de retr¡
balhamento das litologias anteriores por deformação, está notavef
mente marcado nas Ìochas do Agrupamento ff, tanto nos mil-onitos e

cataclasitos, de composição enderbÍtica, da Unidade Monte Verde ,
como nos blastomilonitos da Unidade São José de Ubá. Nesta úl_tima
a recríst.a I i zação predomina quase (ou) compÌetamente, e a$bas en-
tidades representam feições petrogenéticas impressas nos enderbi-
tos e litologias associadas, de idade arqueana.

Por outro lado, os enérgicos efeitos de deformação fo-
ram responsãveis pela primeira fase de migmatização no cinturão ,
por efeito das deformações cisalhantes, afetando notadamente as u
nidades titológicas de composição tonalíeica: Unidade Angelim do
embasamento plutônico (Agrupamento I) e Unidade Trajano de Morais
da sêrie supracrustat (Agrupamento III) . No entanto, a superposi-
ção do retrabalhamento por anatexis que vai atingir estes tipos
1itológicos no Ciclo BrasÍliano, ímpede que se conservem registrc6
rnapeáveis dessa fase de mígmat.ização Transamazônica.

Em que pese a acentuada deformação sofrida peÌas rochas
hipe:rstênicas, não se notam processos diaftoréticos em larga esca
Ia; pelo contrário, é conservada a paragênese de alto grau ( fáci
es granulito) , verificando-se fenômenos de retrometamorfismo ape-
nas na escala microscópica, assim mesmo localmente, com alguns
grãos de hiperstênio no núcleo de alguns cristais rodeados por an
fibótlo nas bordas. Os fenômenos cisalhantes também não poderiam
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ser os responsáveÍs para, se atingi¡pxrr.a s condições de atto grau me-
tamórfico, como apregoarn alguns autores mais antigos, pois efes
criariam caminhos naturais para hidratação e atenuação das condi-
ções metamórficas.

As demals 1ítologias do Arqueano, principalmente os re-
presentantes da seqtlência supracrustal , nesta fase de evolução da
Faixa Paraíba vão se enbutir tectonicamente, havendo generalizada
"boudinage" de diversas rohhas.

os efeitos estruturais dessa deformação são realçados no
mármore da Unidade São Joaquim, apenas quando estes contêm impure
zas.

Várias análises K-Ar apresentadas por CORDANI (1973) in
dicam idades de resfriamento relativas ao Cicfo Transamazônico ,

com val-ores entre I.700 e 1.900 m.a.. Por. isso este autor atribui
a este ciclo fenômenos de microclinização, que afetam rochas gra-
nu1Íticas formadas anteriormente em condições catazonais.

Acredita-se que os "trend.s" estruturais com direção em

torno de N5Oo-6OoE quase invariavelmente , com mergulhos sub-verti
caj-s, foram instalados desde o Ciclo Transamazônico, sendo aquela
direção mantida nas reativações posteriores, a qual inclusive in-
flui na estruturação do "rift" que precedeu a deriva continental.

11.3 O CÏCLO BRÃSTLIANO

O efeito tectono-termal do Ciclo Brasiliano teve atuação
muito importante ao longo de toda a costa leste brasile.ira, sendo
o responsável por marcante granitogênese e migmatogênese, com fe-
nômenos bem nítidos de caráter sin-, tardi- e pós-tectônico, que

caracteri z aram-se por sÍgníficativo retrabalhamento por anatexís
de materiais crustais pré-existentes.

O Compfexo Serra dos Õrgãos agruparia todas as litologi
as que deveram sua gênese a processos Iigados ao Ciclo Brasiliano,
reunindo os agrupamentos IV e V.

O seu intenso efeito apaga todo e qualquer registro geo
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crono.lógico anteriotr na áreê, send.o interpretada a existência de

embasanento siático nais antÍgo ê partir das relações isotópicas
inÍciais e através da integração dos dados petrográf,icos, estrutu
rais e guímicos.

A jutgar pelas razõe" sr87/sr86 observadas (q.v. cApfTU
LO I0), os resultados disponÍveis corroboram grandemente a hipõte
se de se admitj-r a. existência de fenômenos intensos de recÍclagem
crustal por palingênese. com pouca - ou talvez nenhuma - contribrri
ção de acreção primária por diferenciação de material do manto.

Deformações dúcteis, com migmatização sin-tectônica,são
tÍpicas do Ciclo Transamazônico na área, enquanto que no Ciclo
Brasiliano esses efeÍtos são mais restritos, ocorrendo, aIém dos
eventos rúpteis, principalmente processos mesozonais: feÌdspatiza
ção, migrnatização, granitização, anatexis, etc..

Como gnaisses granitóides, homogêneos, bem orientados ,

originados s in- tectonicamente neste Ciclo, temos as lÍtologias do
Agrupamento IV, caracterizadas pelas unidades Desengano e Italva,
descrítas no CAPÍTULO 6. Também comporiam esta entidade os orto -
gnaisses muito intimamente associados aos migmatitos típicos da U

nidade São Fidéfis, estes últimos representam fase de migmatiza

ção estromática afetando aqueles ortognaisses. O nivel de intera-
ção entre os dois produtos litológicos é ta1 que dificilmente po-
ser-se-ìa separar um do outro, a não ser em trabalhos de maior de
ta1he.

Idêntica evolução observa-se entre os ortognaisses De -
sengano e os migmatítos sin-tectônicos da Unidade Ernesto Machado,

Os gnaisses Desengano representariam o produto anatexÍtico, cujo
processo de anatexis afetou rochas kinzigÍticas da Unidade Natal (

Complexo Paraiba) , sendo que a forte transposição tectônÍca insta
fada sobre eles gerou os tipos litológicos que caracterizam a Uni
dade Ernesto Machado, o que pode ser demonstrado por critérios de
campò, petrográficos, estruturais e químicos.

A diferença fundamental entre as unidades Desengano e S.

Fidé]is é que esta última é mais biotÍtica (Foros I e 9)tendo uma

certa contribuição ad.ícional na sua formação os gnaisses tonalíti
cos (b iotita-plagioclás io gnaisses) da Unidade Trajano de Morais.
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ArrJcas vão sofrer as deformações Brasilianas (transposições) geran

do migmatitos s in-tect6nj.cos , em algurnas äreas sendo preservadas

desse processo.

Num do¡nínio da área estudada a penetração dos ortognais
ses Desengano foi precedJ-da por tectônica rúptil gue fragmentou a

crosta superior, gerando enormes fragmentos de gnaisses e migmati

tos - ãs vezes deoanétricos, produzindorem mega-escala, estrutura
"schollen", cuja expressão em campo permitiu a caracterização de

um entidade estratigráfÍca: Unidade conceição de Macabu. Os frag-
mentos (blocos) engolfados são principalmente de biotita-plagio -
clásio gnaisses, guase sempre exibindo a fase de migmatização sin
-tectônica do Ciclo Transamazônico, caracterizados como Unidade -
Trajano de Morais .

A profusão de xenólitos verdadeiros dentro da unidade -
Desengano, como descrito acima, possibilita estimar-se que o seu

"emplacement" se deu a niveis crustais superiores (DIDIER, I973) .

outra fitotogia intrusiva gerada no Brasifiano sería o

ortognaisse da Unidade Italva, de composição tonalitíca, cuja pa-

Iingênese ( FOTOMTCROGR.ê,FIA f) deve ter afetado os gnaisses tonal-Í

ticos da Unidade Trajano de Morais, representando esta,a fase vul
câníca da seq{Iência supracrustaf antiga (comPl-exo ParaÍba) . Do

ponto de vista químico,existe compatibilidade que sustenta a infe
rência suscitada,

Fase de migmatização instalada sobre a Unidade Italva ,

como resultado de processos aínda do Ciclo Brasj-liano, de caráter
tardio, foi a responsável pelo aparecimento de notáveis estrutu -
ras metatexÍticas, notadamente estromática e flebÍtica, cuja ex-
pressão em campo permitiu a individuali zação da Unidade Santo Edu

ardo.

Deve ser enfatizado que todos os produtos palingenéti -
cos do ciclo Brasiliano (ortognaisses Desengano, São Fidé]is e I-
tafvà) sofreram evento de deformação após sua geração, resultando
unidades estratigráficas migmáticas, respectivamente : Ernesto Ma-

chado, São Fidél-is e Santo Eduardo. Apenas os granitos pós-tectô-
nicos ficaram imunes ã deformação Brasiliana.

Esta fase de de formação/migmati z ação atingindo rochas
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FOTOMICROGRAFIA t - Textura
apresentada pelos orto-
gnaisses ftalva, eviden
ciando-se microclina in
tersticial rquartzo lobu
far e muscovita secundã
ria, suspeitando-se de
anatexis para sua forma
ç3o. Em outras prepara-
çoes destacam-se aIlani
tas (Af loramento.F3S) :
Nicois cruzados. X25.
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FOTOMICROGRAFIA 2 - Abundan
tes seções basais de siT
limanita associada à ¡iõ
tita, feição microscõpi
ca típica dos gnaisses
e melanossomas de migma
titos da Unídade S.Fidð
tis (Afloramento J-24) .

Nicois paralelos. X 75.



103.

charnockíticas, fez com que surgisse migmatito complexo, cujo pro
duto predominante pode ser representado por paleossoma enderbíti-
co (mais bãsico) de onde foram separados metatectos (mobilizados)
charnockÍtlcos s.s. englobando uma série de outras litologias, no
tadamente as supracrustais pré-Transamazônicas do Complexo ParaÍ-
ba. A esta assoclação denominou-se Unidade Vista Alegre, constitu
indo, então, o que. TOURET (L974) caracter.izou como migmatito seco.
No entanto, a paragênese primária não é tão anidra; há quantida
des apreciáveis de minerais hidratados (anfibóIios e biotitas).

Os típicos migmatitos estromáticos r olf com estruturas
dobradas das unidades São FidéIis e São João do Paraíso, com níti
da individualização de porções claras (neossomática) e porções es
curas (paleossomáticas ou mesossomãticas) parecem ter tido evolu-
ção comum, ligada a fenômenos tardi-tectônicos, d.evendo suas dife
renças ãs associações litológicas que sofreram o processo. Enguan
to os migmatitos São ¡'id61is afetam principal-mente rochas kinzigÍ
ticas (ForoMrcRoGRAFrA 2) e gnaisses cinzentos, finos, equigranu-
lares (Unidade Trajano de Morais), os mj-gmatitos são ,loão do pa

raÍso instalam-se sobre estes últimos em associação com rochas
charnockÍti-cas di-versas. Ambos intercalam tectoni-camente outras
litologias do complexo Paraíba, não mapeáveis, como é o caso dos
quartzitos, calcossilicatadas, anfibolitos, etc.. Os aspectos, ãs
vezes l-ocalmente semel-hantes, devem-se å presença comum e constan
te dos gnaisses Trajano de Morais.

Ligada ã fase tardia do Ciclo Brasiliano, muj-to segura-
mente relacj-onam-se porções predominantes leucossomáticas (neosso
máticas), engolfando outras lj-tologias mais antj-gas, notadamente
kinzigitos, rochas charnockíticas e gnaisses tonalíticos do Arque
ano, numa associ-ação altamente complexa, sendo caracterizada nesta
pesquisa como Unj-dade Cambuci, envolvendorña sua formação j,nicial,
estrutura do tipo "scho11en". Todo o conjunto complexo foi também
deformado.

Como atÍvidade pós-tectônica ligada ao Ciclo Brasiliano
é citada a formação de pegmatitos e diques de granj-to (aplograni-
to), ou então, pequenos "stocks", não mapeáveis, gu€ cortam gene-
ralizadamente todas as unidades cartografadas e aqui descritas.Na
area nao se verificam batólitos de dimensões considerãveis São
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comuns "roof pendants", bastante angulosos, com contornos bem ní-
ti<los (contatos bruscos) de litologias das unidades São fidélis ,

Angelim e Trajano de Morais, pelo que se pode confirmar a sua ge-
ração em níveis superiores da crosta. Isócronas publicadas para
estas rochas apontam a sua colocação durante o intervalo de 560 a
460 m.a.. Os diques de granito pós-tectônico,quando cortando as

rochas enderbÍticas, provocam o fenômeno da decharnockitização já
descrito no CAPÍTULO 7.

As numerosas determinações j-sotópj-cas K-Ar em biotitas e

anfibóIios, revelam que no Cj-nturão Ribeira, durante o Ciclo Bra-
sj-liano, ocorreu rejuvenescimento isotõpico generalizado, apontan
do val-ores de resfriamento crustal que se situam no interr¡alo en-
tre 607 a 432 m.a. (DELHAL et a]ii, 1969¡ CORDANI, 1973; CORDANI

et atii, L973i CORDANT & TEIXEIRA, 1979; SIGA Jr. et alii, 1982) .

As isócronas Brasilianas (q.v. CAPÍTULO 10) obtidas pa-
ra rochas do embasamento plutônico arqueano, traduzem efeitos de

retrabalhamento por anatexj-s, sendo os gnaisses tonalÍticos da U-

nidade Angelim (73L,9 t 28,6 m.a.) atingidos em grau pouco inferi
or de rejuvenescimento isotópico do que os enderbitos da tlnidade
BeIa Joana (599 J L0,2 m.a.). A palingênese que afetou os enderbi
tos, pode ter atuado tanto sobre produtos iniciais grosseiros'sem
diferenças nas caracterÍsticas texturais da rocha hoje observada,
ou então, incidir sobre os blastomilonitos, cataclasitos e miloni
tos, todos gerados no Ciclo Tansamazônico. A esta úItima hipótese
vem se ajuntar o modelo proposto por PICHAMUTU (1960; In: -cUBRAMA

NIAM, 1967 ) para as rochas indianas, segundo o qual rochas hipers-
tênicas mais antigas seriam granulitos foliados ou milonitizados e
as maj-s novas seriam granitõides, grosseiras, gu€ se gerariam por
palingênese das mais antigas e gradariam para tipo gnãissico. No

entanto, qual seria a origem primária dos granulitos foliaios ou

milonitizados r sê não as origì-nalmente plutônicas, grossei:as do

embasamento antigo (arqueano)? Mesmo EBERT (1968) e ROSIER (1957,

1965) consideravam as rochas charnockíticas I.s. como mani:estaçãc
magmática relacionada a atividade mais recente da sua orocênese
ParaÍba, admitindo que poderiam ter sido geradas por palinqênese.
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rl. 4 O FANERQZÓICQ

Após as úItinas manifestações magmáticas p6s-tectônicas
do Ciclo Brasiliano, representadas na área peJ.os pegTmatitos e dÍ-
ques de aplogranito, com fenômenos que se estenderam atê o limiar
do Paleozóico, aconteceu a consoLidação da extensa plataforma (

Plataforma Brasileira ou Sulamericana) e um longo perÍodo de quie
tude tectônica, a gual só viria a ser perturbada no Mesozóico, du
rante a Reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967) . Essa reativação -
Índuziria, notadamente, fenômenos tracionaj-s (fraturamentos) os
quais seriam reflexos coetâneos de movimentos mais enérgicos gue
estavam ocorrendo no Sj-stema Cordil-heirano dos Andes. Aproveitanò
canais abertos (fraturas) ascenderiam diques de diabásio, cuja i-
dade média é de f33 m.a. (DELHAL et afii, 1969), portanto do Cre-
táceo inferior, como prova determinação de idade comentada no CA-
PfTULo f0, em amostra situada próximo e a oeste da área aqui estu
dada.

Por essa época começava a se instalar urn sistema riftea
no que culminaria com a abertura d.o Oceano Atfântico e separação
dos continentes sul-.amerÍcano e afri-cano.

LOCZY (1970) sugere que os "Èrends " estruturais das zo-
nas de fraqueza, por onde ocorreram esses processos¡ já existiam
desde o Pré-Cambriano. É admitido por alguns autores que a d.eriva
contÍnental não é um evento isolado, mas sim, conseq{lência de mu-
danças esLruturais mais antigas. A exemplo do que se Õbserva no
Cinturão zambesi (África), ocorreram repetidos tectonismos espas-
módicos em zonas fineares bem definidas e estas, uma vez mobiliza
das, nunca mais alcançaram a estabilidade cratônica, como pondera
KRÖNER (1917]. -

As brechas magmáticas que ocorrem em morrotes na Folha
Carapebus, muito provavelmente se correlacionem com idênticas li-
tologías, de caráter al-calino, que ocorrem mais ao sul, região de

Casemiro de .Abreu e Cabo Frio, onde foram efetuadas determinações
geocronotógicas, pelo que se pode estimar a idade de sua formação
por volta de 60 m.a., portanto do inÍcio do Terciårlo (CORDANI &

TETXETRÀ, 1979).
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.A instaLação do sistema de "rift" provocou também a for
mação de bacias contínentais terciárias. das quais a Formação Bar
reiras é um representante na área investigada, porém estando expos
ta em apenas dois afloramentos da Fol-ha Carapebus (Tb). Nas fo-
l-has Macaé e Cabiúnas, contÍguas e a sul da porção aqui tratada ,
aparecem também algumas poucas exposições dessa entidade. Traba -
thos anteriores tributavam em mapas geológicos, extensa área na
Baixada Campista para esses sedÍmentos inconsolidados. Contud.o ,

verifíca-se que em grande parte ocorrem sofos eluviais de migmati
tos da Unidade São Fidélis. Essa constatação foi coadjuvada pela
abertura de profundos cortes na melhoria do traçado da rodovia BR-

-101, que corta a porção sul- da áea, cuja execução dos trabalhos
rodoviários foÍ contemporânea ao levantamento geotógico de campo.

O Quaternárj-o se faz representar pelos expressivos Ie -
ques aluviais na Baixada Campista, cuja extensão e largura notá -
veis devam ser devidas a atividade do refluxo marínho. Na Fo]ha
Carapebus aparece individual-i z ada significativa faixa de tÍpicas
restingas litorâneas, com acentuado contraste geomorfológico evi-
denciado em fotos aêreas.
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T2 CONCLUS õES

As discussões abordadas nos capÍtulos anteriores permi-
tem caracterizar toda a faixa estudada como parte de um "mobile -
belt", dentro de regÍme ensÍá1ico, com vocação policÍclica.

Prefere-se, pelo menos por ora, adotar postura mais fi
xista, tendo em vista as dificuldades ainda encontradas para se
provar a evolução da região à luz da Tectôníca de Placas, do Pro-
terozóico inferior para cá, como preferem muitos pesquisadores na
cionais e internacionais ao se referirem a outros vários cÍnturõe
mõveís do Brasíl e do mundo.

Pode ser que até o Proterozóico inferior, porém mais e-
xatamente no Arqueano, tenha predominado crescimento crustal se -
gundo modelo do tipo cordílheirano, onde as Iitologias pÌutônj.cas
do embasamento (Agrupamento I - Complexo Juiz de Fora) , represen-
tadas pefas unidades Bela Joana e Angelim, desempenhariam a mesma

função que os batólitos tonalÍticos gerados em áreas orogênicas -
modernas. A extensão do Cinturão GranulÍtico Atfântico (WERNICK &

A-LMEIDA, 1979) , contÍnuo pelo menos até o Ciclo Transamazônico ,

permite extrapolar que, se um regime de cofisão continental foi a

tivo até essa época, então as placas não eram tão pequenas qu"r,tã
estima WINDLEY (L9771. Arcos magmáticos atj-vos são os principais
sÍtios de crescimento crustal e a presença de rochas hiperstêni -
cas são a feição caracterÍstica da crosta inferior formada em

tai-s arcos.

Ao se aceitar conceituações mobilistas admite-se que a

margem continentaf do tipo PacÍfico, ativa durante o Arqueano, ho
je estaria revertida a tipo Atlântico, passiva e estabilizada.

Acredita-se que boa parte da crosta continental dessa -
:^regiao já estava formada desde o Arqueano, sendo de constituiçao

síálica, havendo retrabalhamento por deformação cisal-hante no ci-
clo Transamazôníco e por anatexis no Ciclo Brasiliano. Pelo menos

agul não se acredita que tenha havido crescimento (e espessamento)
contínuo de crosta continental.
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A evoJ-ução cine¡nática do cinturão é larganenÈe dominada
por movimentos verticais, porén anál,ise de zonas de cisalhamento-
indlcam novimentos transcorrentes.

Relaclonado ao Arqueano ter-se-ia o ernb.asamento plutôni
co (Agrupamento I do Conplexo Juiz de Fora) , de afinidade tonalí-
tica (enderbitos e gnalsses tonalítÍcos) , representand.o crescimen
to crustal através de magmatismo gerado em níveis profundos da
crosta contÍnental antiga, cris ta Ii zando-se diretamente nas fáci-
es granul-ito e anfibolito a1to, apresentando "trend" de diferenci
ação predominantemente de natureza calco-alcalina; algumas indica
ções toleÍticas (diagrama AFM do CAPÎTULO 8) poderiam significar-
un certo caráter bimodal. A esse embasamento sobrepor-se-ia uma -
pilha supracrustal (Agrupamento III - Complexo ParaÍba), cujos
produtos originais, depositados em tempos pré-Trans amazôni cos , se
riam pelitos, psamo-peIitos, psamitos, margas, calcários, dolomi-
tos, a1ém de predominante contribuição vulcânica, podendo-se su -
por ambiente de sedimentação plataformal de água rasa.

Durante o Ciclo Transamazônico (Proterozóico inferior )

todo o conjunto argueano sería intensamente afetado por deforma -
ções cisalhantes, ligadas a falhamentos com efeitos trar¡scorrentes ,

fenômenos estes que, durante esta época, atingiu a escala mund.ial,
promovendo forte b lastomi loniti z ação e cataclase, com produção da
primeira fase de migmatização, de caráter sin-tectônico, que ori-
ginaria produtos espalhados por toda a área, onde duas entidades
podem ser mapeadas como representantes deste evento (unidades São

José de Ubá e Monte Verde, ambas do Agrupamento II) .

No Ciclo Brasiliano (Proterozóico superior) ocorre gene
ralizada palingênese (anatexis) formando Ímportantes massas grani
tóides a partÍr de produtos rochosos mais antigos. Também seria o
ciclo responsãvel por geração de migmatitos com diversas estrutu-
ras e relações paleoss oma-neos soma, o que propiciou a individuali
zação de 7 (sete) unidades migmáticas diferentes, conforme melhor
explanado nos capítulos 6 e 11, tendo cada uma, sua própria evolu
ção.

Os poucos e inexpressÍvos representant.es titológicos de
idade mesozóica, atestam o tipo de evolução que atuou no Fanero -
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zôico, com processos tracíonaj-s, responsáveis pela quebra, frag -
mentação e separação do condwana, aos qua.is ligar-se-ian magmatis
mo básíco, magmatisno alcaLino, alåm da formação de bacias costeí
ras,

A extrema complexÍdade geológica das J"ítologias precam-
brlanas é resultado de ímbricamentos tectônicos, falhamentos e in
terdigitações, a16m das sucessivas reatj"vações; como agravante ,

tem-se ainda, a variedade composÍcional das rochas pretêrítas e

os processos posteriores de anatexis.

os "trends" estruturais foram impressos por ocasião da
implantação do cinturão cisalhante ("thrust belt") no Cicfo Tran-
sanazônico, estruturando-se quase que Ínvariavefmente na direção
N50o-60o8, a qual é mantida nas reativações que sobrevieram.

Rochas originalmente geradas em nÍveis crustais diferen
tes, por conseguínte exibindo paragêneses de fácies diferentes,po
dem, hoje, ocupar posições contÍguas devido a movimentações tectô
nicas que aconteceram mais energicamente no Ciclo Transamazônico,
mas que, seguramente foram reativadas no Brasifiano e em épocas -
posteriores. Por isso não se necessita de admÍtir exumações exage

radas para o aparecimento de rochas catazonais.

O quadro até agora apresentado e descrito, possibilit.a
um posicionamento não-uni formitaris ta em relação aos regimes tec-
tônicos que atuaram em toda a Associação ParaÍba do Sut, atribu -
indo-se-lhe rápído crescimento, principafmente por plutonismo no

Arqueano, cisalhamento no Proterozôíco inferior, predominância 'de
eventos termais e deformações no Proterozôico superior e fenôme--
nos tracionai-s no Fanerozóico. Dessa forma foram estabelecidas --
grandes des continui dades tectônicas entre cada uma das eras geo-
lógicas. O fado uniformítarista da evolução poderia ser explÍcado
pelo fato de gue processos físico-químicos semelhantes controlaran
sedimentação, magmatismo e metamorfismo ao longo de toda a histó-
rÍa ào planeta .

Nas incursões interpretativas a cerca da origem das plu
tônicas arqueanas, é bastante sedutora a idéia contida no l-ivro de

MASON (1971) onde se admite material antigo, não diferenciado, qra

se homogêneo, caracterizado como uma protocrosta simática. Evento
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fundente.no Arqueanor produziria as escórias de rochas silióáti -
cas diferenciadas que seriam as massas continentaÍs prímitivas.De
pois dessa êpoca haveiia pouca,ou nenhuma, produção de material
novo primário, e sim, preilominando processos de recj-c]agem. Qual-
quer tentativa de se estudar o gradÍente geotermal e as condições
f fs i co-quÍmj.cas dos tempos primÍtivos, devem levar em considera -
ção que estímativas da temperatura d.a superfÍcie terrestre, no Ar
queano, chegam a val-ores da ordem de 300oc (SHULDINER' 1982),41ém
disso, o calor da Terra era muito maj-or, porque elementos radioa-
tivos não tinham sofrido tanto decaimento, ressaltando-se ainda,a
grande quantidade de efementos radioativos de meia vida curta, ho
je em quantidades ínfínÌtesimais.

Não descartáveI é a idéÍa da atuação de evento interme-
diário entre os ciclos Transamazônico e Brasiliano (Ciclo Uruaçu-
ano) relacíonado ao Proterozóico médio (t I.000 m.a.). Existem pa

ra tanto algumas insinuações nas publicações que se referem aos

resul-tados geocrono lógicos ; isto confirmado, então, aJ-guns dos e-
ventos atribuÍdos ao cicÌo Brasiliano poderiam ser pouco mais an-
tigos .

Mesmo sendo. relativamente grande a quantidade de deter-
minações de idade (métodos Rb-Sr, K-Ar e algumas poucas U-Pb) na

porção setentrional e central da ProvÍncia Mantiqueira, faz-se ne

cessário lançar mão de metodologias de maior valor interpretativo,
como por exemplo Sm-Nd, Pb-Pb e maior utilização do método U-Pb ,

afim de se testarem as hipóteses evol-utivas até aqui propostas
Claro que, um incremenÈo cada vez maior de determinações Rb-Sr, em

litotogias de gênese e idade ainda não totalmente esclarecidas,po
dem trazer subsÍdíos adicionais importantes. Novas análises pelo
método K-Ar não al-terarão o quadro até agora delineado.

Estudo geoquÍmico, detalhado e profundo, incluindo to-
d.as as variações litológicas encontradas na área, representa im-
portänte sustentácuto para os testes de evolução propostos neste
estágio do conhecimento cientÍfico sobre a região.

Procurou-serna medida do possível , fazer'se a comPaLibÍ

lização da evolução da área com semelhantes evoluções atribuÍdas e

descritas para várias áreas do globo já melhor estudadas. No entan



111- .

to, preocupou-se nãe eI[ se fazetr ajuste de forna sinplista, ape -
nas rotulando o ambiente tectônicor mas buscando. a nivel de deta
the, descrições de fatos que viessem elucidar os Processos geotõ-
gicos - estes sim a preocupação maior - que teriam acontecido, se
ja com apoio dos critérios petrogenéticos, geoquÍmicos. tecto-es-
truturais, geocronológicos , etc.. Multas vezes, nessas outras pro
víncias contemporâneas semefhantes¿ as relações petrogenético-es-
truturais são mais evidentes e por feticidade expõem-se mais cla-
ramente.

Todos os tipos litológicos podem distribuir-se entre os

complexos aqui discutidos (.Juiz de Fora, Paraíba e Serra dos Ór-
gãos) , definindo-se a sua presença segundo critérios explicít.adc6
inicialmente no cAPfTULo 6, quando se tratando das unídades pre -
cambrianas. Não se vê motivo para idenÈificar a existência de ou

tra entidade, como por exemplo o Complexo do Litoraf Flumirtense ,

pelo menos dentro dos limites pesquisados, muito embora, a sul da

área, na Fotha Macaé e adjacentes, verifica-se conJunto litológi-
co com caracterÍsticas composÍcionais, estruturais e texturais di
ferentes das observadas na porção estudada. Esse conjunto é deno-
minado de Unidade Região dos Lagos pelos geólogos do DRM-RJ, figu
rando em muitos mapas geofógicos publicados, podendo fazer parte
do que se define como Complexo do Litorat Fluminense, porém esta
entidade estratigráfica maior não apresentaria a expressão que lte
atribuem muitos trabalhos regionais.

Adicione-se, finalmente, ãsconclusões desta pesquisa que

abre-se amplo legue de opções para trabalhos futuros ' que sempre

compl ementar-s e-ão , como pod.e ser depreendido pelas entrelinhas do

texto que ora se conclui. Configura-se portanto, intrincado campo

de especulações petrogenéticas, estruturais e tectônÍcas, que irãc
continuar a merecer estudos adicionais por parte do autor.
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13 AGRÀDEC TMENTOS

O produto que ora se encerra é resultado não de um traba
lho integralmente isolado, mas contou com a colaboração de grande

número de pessoas, gue interferiram diretamente em alguma fase de

sua execução, A todos esses fica consignado o tributo de profunda
gratidão.

Ao Prof. Dx. Marcos AuréIio Farias de oliveira pela ob-
jetiva e segura orientação, coadjuvada pelo convivio profissional.

Aos colegas geólogos da TRfSERVICE, com os quais :foram
compart.ilhados os trabalhos iniciais de mapeamento geológÍco: Be-
nedito souza comes, Carlos Rogério Damião, celina Maria Leite Mar

chetto, Wagner Geraldo da Sj-Iva e Wilson Correa da Silva, sob a e

ficaz supervisão do geólogo Dr. Luís Affredo Moutinho da Costa.

Ao Prof.Dr. Koji Kawashita e todo o corpo têcnico-admi-
nistrativo do centro de Pesquisas Geocronológicas da USP -CPGeo -
USP - pela dedicação e prestimosidade na execução das análises geo

cronoÌógicas e d.Íscussão dos resultados.
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