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nàs fases sub$tituta er substituíd¿
t'oto 45 - Plano irrogular de composiçâo em mr:gacris._
taI de microcl ínio ¿prisior¡ando inclrrsöer;
do quartzo

-I04

.. .. .lO4

Foto 40 - Substituiçåo potássica em pI¿s ioclásio.
Àspocto do contàto do suþslit.uicËio..
!'oto 4I .- Relicto de plaqioclásio no micr.oclinio de
sul,EtituJçäo
Foto 42 - Måtriz sranoblástic,f, entro megåcrisL¡ris de
microc¡ínio e pLagioclásjo..
.
Ë'oto 43 - Matriz granoblástica entre meg¿cristais
de ¡nicroclínio..
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Foto 46 - Pl¿rno irregul ar do composrição em nregacris_
tåI do microclínio apriEion.ìndo rolictos dt:
plasioclásio p¡é-þtástico. -
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I

- TípoIogi.ì dac IncIusões em ltogacristais
Iot-o 47 - Inclusõe¡t quarlráticas de quar[zo
Foto 48 - fnclusöes de qrrartzo e pIùgioclásio
cle
co¡¡tor-no jrrefular
8

!-oto 49 - Inclusõos ,:1ongådàs dc quarÈ,2o.-.
l'oto Li0 .. J.ncl usãc, mct¿s¡:omáti.ca dc quàt tzo ¡pre-.
sentando urn alinha¡nento dê
incluãõos
l'1uict¿ì6pro1onfratìdo_6e¿¡tlm¿lintcrl¿lçeclel
clivagom do hospedoiro..-

l

.....

-...1].7

ì
j

..-l.J,l

,

......-.LLl
;
l

..-IZ.l.

Èoto 5I - ¡)eÈàlhe do aLinhamenLo <ie inc_tusões ftuid.rs om incLusão m€taEEomét icà drj quðrt zo . . .
Foto 5Z - lnclusäo de guartzo circu¡¡dacla por re9if,o
dcsprovid¡ do I¿msIas de albita-olisoc)á-.
¡;io...

. - . l.Zl_

....fïz

I'oto 53 - IncIusão mirmequitiz.¡dð d6 plagioctásio,
dé contor no irrocJul.lr

r 22

Fôto 54 - lnc1usões roliquiares "pseudoidiomórficaE.
de plågi<¡clásio Eoricitizaclo

...-.I22

Eoto 55 - Borda albítica e mirmequiLização em inclusão de Fl.ðgioclásío-.
l'otr¡ 56 - Inclusão de plagioclásio parcialmente aprision¡da nà bordð de merg¿rcrìsta1 de mjcroclínio

.....-.IZJ

-

... -...

t.ZJ

F'oto 57 - Folmação de inclu:iöos "psoucioidiomórticas"

do plagioclásio na borda do um megamicrçrcl.ínio do $ubntitrrição. -

..-LZI

Foi:o 58 - Detalho dd !'ato anter.íor

.-

..l.Zs

9. 'l'inolosia das Mirmeguil"r$
Foto 59 - Disposição das mir¡nequiLas naE borrl¿s
megacristaic do microcljnio.

rlo

Foto 60 - Típica mirmequita zonada
Ì'oto 6l - Verlnícula!i de qr¡àrLzo em clomíni<¡s clirìtintos clo oriontação cristalosráfic,l ..
Fot.o 62 - Mj.rmoguita na roentráncia.clo contor¡ro
mesacrist¿rl de K-f c-.Idspato.
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F'oto 63 -- Microclínio de ÍieguDc¡ê {crràção cuL¡st j.tr¡:
índo placioclá¡;ío mirmeqrriti¿ado- -

l'oto 64 - Hogaportirot)l.arrto dc K-1.*.¡6on.rto cc¡¡n mirmoquibas rnarginais, mo$tr.ìnde av¿nço de
K-f:€ìIcl6pat o tard j.o sobrc as vermícrrlas de¡
quårtzo

F

oto 65 - f)ttar.: 9er.rções de mj crocl ínj o L¡1á¡';t jcç
moÊmo mergàÇrístal

Foto 66 - I')àqiocLásic-¡ com bor.da albítica
culas rlo quùrtzo n,3 bordd de
cliniç¡

e

-----J.4A
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.... 140

num

---.-i4l

vormí-

rnogarnicro-.

Foto 6'l - Vormíctrlas dr: quartzo atravessando
þor tia
albi Lica e¡n tn jrmegu:i t:a ad:iaccnlr ;t lft$ga-

,,

-...t41

j
I

xi

mtcroclinio
F'oto ('8 - IJetalher de i n t e r c r c r c j mo n ù c¡ mJ.rmoquÍt.ico,
com vermícul,lE o gotas de quartzo in,; Lu-n.tE ern plàgioclásio scriciti.zado
t'oto Éi9 - PlasiocIásio mirmoquitizaclr¡ na borda (je
rnogani.crocl írrio .rpr ossn(;ando "þenclinçr" cl.r
øeminaçåo polir:sintótica. -.
Foto 70 - l"1i::mc¡qtrita rra rercnLrånc j.l do co¡rt:ot.r¡o dç
megamicroclínio apresentanrlo ver¡nícu.l."rs
em cìois dornínios clc or iontação crist¿losráf ica

I'otrr 7l - "Gota clo quðrtzo" sm F1ä9iç(:Iósio
com
"canais" d.e comunicação com o os;pêìço int,eirgrãos
I0. Texturãs de Reações Mr:tanrórf ica¡;
Foto 'I?, - ContötoE reat. jvol; cnLrc bjotjta e qurrrtzo
com formação do K-fotdspåto.
Foto 73 - (lrir;tal de hiperntåinio como produto
dc;
ro¿ção ontro biotitð e quãrtão._--.
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ÀB !r.IRAC'1'

In iln ,lraa of gO hm2, thrse
I:50.000

¡;caIer

in

tha

ma

jor u¡ritc hag b€en m.rppod aL

ug€n gne,i¡;se¡¡ i,e'¡r¿in

of: tt¡e wo¡;torn
comprir:es grani Lic

margin of tho Guðnabarå tsay- The main unit
qn6iËiEe5 (augen gneisses ðnfl IeFLi.nit,os) wilj.ch pa¡ts 1återall.y
tho granodioritic gneiEses unit , to th6 northti¡ost , and to
porphyrobta:;t j.c granodi orito unit , to the southoast.
À petroqr¡phic
dof:or¡nation

6budy wåE carried

featurÊã

ù

in. guartz

out

on the

a microLoxtural classification
rocks. A conp¡.at€ trans j.tion

bhr.:

ductíIe

¿r¡rd f'Bld¡;p¿n-ri (undulatorv

extinction
rocovÊry-rocryEtallization
ÊdgÊs ,
,
clec¡ pase , preft€ìrÊrÌLial. crIÉ¡tdl log¡aFhi.cr orient¡tion)
in

to

grain

síze

, ro¡;trlti¡¡g
("sonsu tato" )

of ã11 granitic

has been identif iod from nonmylonitíc gnoissos .1nd 9rðni Eoid€ , passing into granodioritic and
blastomylonitos
9rànitic
, to typical myl.onites in the moEt
bolt of tho structure , horoin named '
lluctilE gtr€¿r Zone. It ir: a high grado ¡:hear u ontr ,
stresced

wíth

N70i¡/ vortical

mylonitic

foliation

the NiLer'ói
10 hm wido

ånd horizontal

,

lnin€r'al

Linoation.
'l'tte K"tcrJ.dapår firegðçryEt,alr¡ ( tcrrnary micrc¡c].ine port]ritoË
and mosoperthitos wj.{:h Àb>20å Ànd An>6å ) can be interproted i¡ sì
porphyroblàsts hthiclr håve formed prior to , or during ,a ductiìe
deformation ovont.

Potassium met.¡ssom¿Lism havê bêon inforred

erxrlaín their oriç¡in. Diffratometríc
m6g¿cry6ta.l.r: h,rvEr

oÞliqrrities

(

tr>

analy¡;i¡ in ¡;everal typos of
al.ways shown ;¡ tryclinic
ãynunotry grith dif f orLrn!

int.errrnotJiater and ma¡rimum ¡nic¡ oclincr)

-

x¡¡¡

Myrmokito6 havB l¡oon microtBrturdlly
cxplaíncd

their

origin

Àu9en charnockitos
dimonsions

in

occur

th+: moEt str6EE€rl

progràde

tho

ãmphibol.ito

nobamorphic. origírì,

Ehoar zone.

a$ dilf nri€1 r;FotF
domainE.
tht¡

and th6 ch€micùI identity

gneisE€E; of

.rnd

to the Bnd of K-m€tasomatic ev€nt.

meta¡nc¡rphic react j.ons indicating
,

in detail

model. , horein propoEed,

accordi.ng to a new infiltrativo

which rolaLss

f.rcies

.¡n¡lised

be9inning

probabll

,

allows
rtarLed

j.th

v.rriablg

The obs¿r¡.v¡t ic¡n
ot the

of charnockitos

Éacie¡;

u

with
to

of

granul il"€ì
the auge¡

e5tãblish

bv CQZ flux

a

in tho

I
ì

RE!;UMO

Uma área de aproximadamente B0 Km2 , r€present,l t ivð clorì
terrcr¡os de "auç¡en"-gn;rì ssc.r rlà mårgem r.¡cídernt¿1. rl¿l [t¿río de
(iu.1nåbara (t'*rqiõo de Nitsrói ) f oi mapaacla em 6s(lÀ1,r l:S0-000,
Indiv jdu¿1.iz¿tr¿r¡l--sc¡ trô¡; 9rðndes ulricl¿rlol: cltr mapo¿lrnontg: Urna
unidad€ pr-incipal do gnaisEcE graníticoE ('ausenn--qnaifsEoË rl
na porção cc¡tra) da Érc¡,
guc Lr¡¡rsici.o¡ru ¡,¿ra
unidade dr¡ g¡raisses granodioritit;os a NW, rJ pðrå o qr..tnodiorit()
porf irob1.ágti co a SË.
leptiniLos)

Um

¿r

ico das llciçõc:; dc dcrf orm;¡çic¡ dúclt j I em
quùrLzo e f oldsp¡i:os (extinção ondul,rnto , borclas dr¡ recrrporação.recristalização
rcduçõeis dc g r à r¡ rr I omc t r i ¿r ,
,
oricnLação
Érsjt.u(io ¿;istsmát

prof oroncia I

criEt.tlosréf ici¡

)

possibilitotr

uma classiÊicar;ão

microtextural

do¡itå$ roch¿lrj ,
onde f icor¡ ar;t¡bc+lecidð umà
transiç.ïo dosdo granitóides o gnàiEE¡¡rj não-¡uiloniticos , Fårjsìtndo
Por f a jn.ls de bt asto¡ni lo¡ri. bor, gr¿rnÍticori o r¡¡ anoclio¡ ít j.cos , ,ttó
gn.risses e milonitos típir;o¡: na porçffo interior
m.ìifi
estressiÐda d¿r certrutur¿r agui de¡romin¿td¡ do Zon.r dé Ci.FÐlh¿tmont.o
Dúctil de Niterói - ZCDN: umð f.:ixa do roch.ls miloníticas com IO
mllottito

de lðr-qur nð

de cEt\rdo , com f olì;¡ção rnilonític¿r verticaJ.
N70E e linoação minoraI horizontaI.
Os; megac-'r jstais
de K--f cI<lsir'¡L<., (microç1í¡ri<.r FcrLiL.,r, cl

Km

¿'rreå

m€rsoperLiLas ,

Ab>209 o An)6.t )
f:ortrm pobroír..ìf icitnrorrLr)
cl.¡ r ;l c t e r i z e d o s como portirol:l u¡;tc.ru ,
tjcr¡d() om qcr¿¡l ¿rnLcri<rrc.¡l¡ ou
conternporânoos à deformação cìúctil
erincipal _ propíío-sr¡ quo
tr-ìnhð!n Ee dcfr€nvolv j.do por ¡;ubstiLu jclìo

nrcta¡;sonj¡tic¿r o¡rr

umð

xvl
¡natriz quartzo-'plasioclás j"ca orisinal.
difercnterj

Àná1i¡cE ditratomótr icas em
varjeclades tipológic¿l$ dos m6q.Jcr j¡L¿i¡; jclont:i.f.ic¿¡ram

semprc a simotri¿ triclínica
em difcrentcs
(microcl ír¡i or; intermcdjários c mÁxirnos).

grrt!¡s do obliquidade

Às mirmoquit¿s quo ocorrem c j.rcundðndo os megacrist;aiE dc

feldspato

f ora¡n

K-

tema dê um d¿rt¿tl.h¿¡do I ov¿.r¡¡tame¡rto microi,crxt.ural

$endo inberpretadas segundo um novo moclr-'lo infiltraLivo
-.lqui
FroFosto -'quo vi r¡ctrJ,a Euð origern à f ase linal
do cvonto do
m€ta6Eomð L ismo potássico .
"Au9en"- charnockito¡:

dimensões variávr¡is

ocorre¡r corlo ¡n¿tt)chitf-; di.f us¿ìE cle
na porção m¡i6 e¡:trossad¿ d.r ZCDN. A

observação f'etrogrática
de r e¿ç:ões¡ ¡lroLanórf icas rlcr ontr ¿rcl¿
f ácir:s granulíto e ¡ idcntidade química com os "augorr"-gnaicses
f.ác j

es; a¡rl:ibolito

permit.iram atri.buir

por mobamorfismo progr,fdanto
¿¡por

tc c¿rbôr¡i.co no irìtcr i or

nra

,
i

no

de

.¡ es:Las rocllas uma orjqem

favorocido
¡; dcl:o¡¡rarlo dã

provavelmÐntê
ZCI)Ì,¡.

pe

lo

I NTRODU

Ç.AO

1-l - Localização , Vias de ÀcÊEËo t¡ Fisiosrafia

da ároa

A área estudadå corresponde a região urbånå <ìo município de
Niterói 6 a parté S1,/ do munícípio de Maricá. A disposigão das vias
principais

poder

ser encontrada no màpå

I.(anexos)

À área pode sor dividida , quanto a fiaiografia
, Ðm rlois
do¡nínios principais:
o domínio costeiro , caracterizado pelo
relevo do tipo "Pão-de-Açúcar" , com costõos gnåissicoa (onrie sc
têm excelentes afloramentos) interrc¡mFendo planícioø arBr¡oEàE
quaternárias
morros",

;

e o dominio interior

€rspsEÉro manto

e poucos a f l orament
1.

os

,

corn

relovo

de "m.¡r

de

de intemper iEmo , denÉia cobertura vogotal

-

? - MetodoloEia

I.2.!

- Delimibação da

.Á,rea

Os tr¿balhoË foråm realÍzadoE om uma åroo de B0 km2, dispoEta

fransverEalmente ao alinhEmento sv-NE dã f¿ixa do "arrgon"-gnaisses
da rosião cl¿ Baía de cuanabara (fig. I.I ). Estes limite€; forån
estabelecidos con bàEB naE informações contidas nåE c.lrtåG
seolósicas I:40.000 de Lemaso (I945) , Irg0.0O0 de Larneso (I948) e
1:50.000 de Dalcomo et al. (1991) torrBnoE de "augs¡"-9nå iËneE ,
NI'{ e SE.

EEta iårea abralrge ,

a1ém

doa

as ). i toloçr ias adj¿cente¡ å fe ixa

a

o257

,f" -''^" T)
\

---¡\'
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zfro'

Legenda
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,'"2,-(-r'
'

Figura

/.1

Localização

Area

âuser¡ g.lã¡e6ê€
Ctlr\,€¡ de nível

€q' 1Oo rll

aF€¡a

1

.2

,2 -

Mapeamento

Visando EuF€rðr a grando unif ormiçtado titolóqica

<la área

um måFeðmento temático onde foråm cstatiEÈicomenttl
levantadoE dadoE petrográfico-texturais
em aproximadamento L30
realizou-se
bonE
pr

åf1orårnentoE dù rEgião.

incipalmenùe aoE

avaliados

m6gãcr

istais

estat.ístic¿ de cerca de 4000 megacristais , que foram
quanto a forma , dirnensõos , cor , eEtiramonto o

orientação

nà

foliacão).Outros
quèrtz"

rocha

(se concordanteg ou

discordanLes

dðdÇE como dimensões er estirame¡rto

- muito siçrnificativos

Farà ð hi¡tória

rochaE - foram tamþám estatieticamente
interessantes
de

das

- Alguns rlos

,

åFr€EÊntårðm F¡drõeE de var iaçåo
sendrl moEtrådÐs atr¿rvés ds mapas tËmåticoË gu

variação

identificacia na área

transvorsais

à zonä

de

da área são classíficadas

.

orrl um ,

,

granodiorito

onde as rochau

segundo a composição

mineralósica e ¿ estruturação macroscóFica (p.ex.
,

cisaLhamento

-

Forðm confeccionados dois maFae Frincipàis

granítico

doE "ribbon

deformacional

1€vanbadoË

à

investigadoË

FaråmetroE
perfis

refero¡n-se

de K-feldspato - a mais notávoI
dos "augen"-9rr¿issos de Niterói.
Utitizou-se
umìl

caracteristica
população

Estãs informaçõçs

"augen"-gnaisse

porfiroblástico

segundo a microestrut.uração ¡nilonítica

otc. ) e , em outro
(blasto¡nilonito foliado

etc. ).
O primeiro mrrpã corresponde a urnir
baEeiadà sobretudo om dàdos d€ càmpo , que procurou

míIonito-gnaisse
classiÊicação
individualizar

unidades de mapea¡nento ; €o
claEsificðção microtextural.(Mapas2e3 - Anexos)
Os trallalhoE
Folha

Eogundo ,

do cåmFo basearam-E e na carta

B¿ía de Guanabara ,

escè1.1 I:50.000

å

um¿

topográfica

da

(SI¡-23-A-IV-4

)

,

confeccionada FeIo ServiÇo GBogråficc do Exércitcr , E€rndo o6
FrincipaiE l ine¿mentoE tr-.1çados , en p.rrtB , sEgLrndo o relatóriç

4l
de

É

o

t

o

int erpret

açã

o cont ido em [Jà lcomo et al. ( l98I

]

I.2.3 - Aná1j.ses Micropetrosráfic¿s
À interpretaçåo

bextLlrÈll conEtitui

ä Ferts erssoncial d6ütÐ
Foram cl6talhådamonte observad.¡s 60 seções dolsadas dos

trabalho.

"au9en"-gnaisEes e dås litologias
aoE aEFectos indicativoE

textura.

É tradicíonaI

associadðÉ , com ospecial ênfase

dos Frol:eESos e dðE rJt.¡p,¡s da avolução
entre os geótogos a opinião de que

ria
åE

imagenE petrosráfica6

não podem , por si só , ovidenci,lr unr
proce6so poLr.rgenético , já quo GemFrø se podo É-'xFl icar uma mosmä
imagem de

mais de

observados
potássico

,
,

maneir:a. EnLretanto , ålguns aElroctos aqui
principàlmente cont reforência ao ¡netassomatismo
um,3

resiEte¡n ¿ qualquer

tentativa

1ósica de

interpretaçäo
alternativa.
Se¡nFre que encontradas ,
j.nterpretações altarnativas foram apreEentadae e discutidas.
Normàlment€ , a rotina.do

um,:r

esta¡i

trabålho ¡nicroFetroqráfico sonsisto

nå observação simultånea de mrritos a6FectoE numil rn6små seção.
Neste trabalho adotou-se procedimonto diforent€
onde um
,
deter¡ninado aspecto taxttrral
em todaË àE seçõos ,

(mirmequíL¿6 p.Ér.c. ) ora

investigado

FaEEäncjo-rÐ em Eoguida Fðrä um novo temå.

GðEtå-E€ mais tsmpo ¡ ÍrðE só assim se tetn i¡cesEo a d6talher:
que na Eistemátjica convencional passariam
sisnific¿tivos
,
despercebidos.

Análisês

modaiÉi foråm realizadas ,
por
variaÇão no t¿manho rlos grãoe ,

em razão rla

exLrema

uma combinação entro
erstimativas dÐ camFo (pÊrc6nLua1 ocuFado pelos megàcri¡;taí¡ no
volumr: da rocha) c¡ osti¡nativuE microp,¡tr.ográf icar
Fanto¡ì na m¿itri¿ interme!racristaís).

(contagem

dç

I)i¡renEöe¡i rl,: qr.åca f oràm

j

si
i

obtldas com oculares gradu¿daE , e a composição de algun=
pl.agiocláEios Felo método do Michel-Levy
-

ÂnsuIo 2V em ortopiroxênio e orientação do cixoE
quèrtzo

rede do Smith ,

com oE contornos rlo donEidade Eendo traçados

rÊde de Braun (1969

)

(I985,1989è)
"orto,/p¡ra"

oE ¡nétodos FetrográficoE dÉ Híppertt

çIue eEtåþBlFcom critérios

I.2.4 - Difratometria

dê

ca

r

ac

þaEeados nàE

em rochå6 metamórficas

texturaís doe acesEórios zircão B apatità

tsri

z¿çã

¡-:

rolações

-

de RX (DRX)

inicidade do K-f eldspatr¡

Foram realizados difratogramas parciais

B

nå

-

Fora¡n tambóm utilizadoE

Tr ic I

d€

foram determinadoE com uma Flatina univorEal Leitz der 4
ÀE deterrninEçõeE rle eixo c d13 quarlizr: foram Flotðdås Êm

eixos.

.

[0001]

2e varíando de ?3 a 3lo,

com radiação CuKa

para rletermi¡racäo d¿ sopar¿ção enLre

oE Får€E de reflexõos 130/130 (métoclo do Mackenzie 1954) e I3ll151

(¡nétodo de coldsmith

€ Lav€E

1954 )

.

Pårå uma s¿tisfatória

resolução dos métodos , foi nec€EEÉrio proceder a DRX num regima
dc baixa velocidade do soniômetro (1/80de 20 por minuto) e alta
Eensibiticlade

de cotagom de impulsosr/Eegunclo ,

inEtruçöes contidaE em Hutchison (L9'l 4 ,
Em

pg

-

I8B)

conforme

äË

-

K-fetdspatos monocl.ínicos tem-se aFenðs umã dàÉ reflexõss

do par.

Na ¡nedida em que a estrutura Ee af asta

dd sirnr:t¡ ia

mÕnoclínica estas cluas rBflexões se de¿;membram em dois pares
afast¿mento rr:f letc o gråu dG triclinicidade

do

reflexões

cujo

ostruturä-

Nos K-teIdEpàtoÉi ds máxima triclinicidade

(microclínios

or¡ å para

(dl-31 - df 51 )

rnáximoe

)

tem-se uln

va

lor måxirnÐ dF

0.

da

.

6:
Gold6mith e LaveE (i954) propus€ràm entãc, un indice "Á"
quantificação da triclinicidade
ca 1cu I ado pela exp ressão:

, variåvel de 0 å I , que Fode

a= LZ-s (d131
. Identificação

do Minera j.s

À identificação
produtos

parà

à

EEr

-- drSr)

OpàcoE

douses mineraís foi realizada For DRX ,

Ern

obtidoE por moågem e fracionamento
o I e t r oma g n é t i c c¡ (gepàrador Frantz ) - Utifizou-Ee
, por Froblemå$ de
conc€ntradoE

slevådo "background" n€EEaE amoEtra= , rEdiações do Fe em todos oG
dif raLograrna:;. À identificação em seÇöes FolidåE não foi FçEEivel
ForquÊ estes minerais ocorrem ern muita pBguenaE quantìdådeE ,

não

apàrec€ndo na maioria das seções-

I.2.5 - Análises Químicas
. Via

Úmi da

I'ora¡n roalizadas l5 anátises para 22 olomontoE ê 7 pàra t5
elementos , incluindo anålises em rocha total (tf ) do "augen"gnaisEsE , "augen"-charnochíLou , lentinitos B r-ochàE báEicas
aná]iseE em megacrisb¡is dr¡ K-f eLclspatc (6) q em biotit¿
(5).
;

AlgumåE foram raal.isadas nç IG-USF , e ouLråE nè Divisão
Anåtises Químicas do CETEtt , no Rio rlo ,faneiro.

dEr

. EsFectrograf ia de Emissão
Esto tipo
semiquantitativa
gremar

aF

roxi

do análise inEtrumental

FermiLo umå avaliação
dr¡ elomentoE-traços em poquonaE amostraE (f

ma d ame' n

to)

.

Sondo assim , Fraçurau-Fe ¡,or oste meio

investigar a dispersão do impurozaE (FG ,

Ms ,

Ti e Mrr) em 9r'ãos

catðdoE de quàrtzo.

Estas aná1ises objetivaram Pr incipalmente
estudo .fa origem dos "augen"-charnockitoE s rlù ãua cor verds

o

8l

2.

GEOLOGIÀ

?.1 - lJnidades Lítoestrètisráfirrå6

REG IONAT.

Ma

ioreE

Os "attgen"-gnaisses do !16t.à(¡o do Rio de Janeriro e,etão
inseridos
nå unidade I itoestratigråfica
årqueånå denominada
Complexo C06t6iro (Hasui of a1.

que Ee ertÐndÐ For todÈl å
entrc os våIes dos rios paraíba (RJ) e
I9S2),

costa sudeste do Brasil ,
Itajai (SÇ) , na EÊtor central cla Província Estrutural
(

Alme

ida I977)(fíg.

2-Il

-

O Complexo Costeiro é uma intrincada

fácies

ðnfibolito

Mantiquaira

e granulito

,

associação de rochas

de

com porçõss migmatizadas

em

íntonsidades

variávois.

gnaisses

bandada s facoidal
, rnisÍrEtitoE
Ð
Minoritariamento são encontràdoE quðrtzitos , rochäs

FredominantoE

sã.r

de estrutura

9rènitóideE.

cáIcio-silicáticas,
xi

OE !ipos litolósicos

mármores

,

corpos máfico-ultr¿måficos

stoË e rochas alcalinas.
ÀË rochaE de fácies granulito

aparecsm como faíxas

aIr.¡ngaclaE

segundo NE-Ë!¡ ou como núcleos disFersos. São principalmçnbe
charnockitos , enderbitoÉ , lopt,initos o kinzigitoË- Ðostacam-Ëe,
d€ Eul påra norte , o Complexo Granulítíco do Santa Catarina
(Hartmann et al. 19791 , o ComFleÃo Serra N€,gra,FR (SiIv¿ et
a1.I981) , O Complêxo Itatins,SP (Silva et aI. Lg77) , o núc1eo
charnocki t íco
gna

isses

Macðcu,R.l

A

rlo Ubatuba , SP (Gaspðr in j. e Mantovani

charnock í t iccs e hinzigítico=

d,:

Ni

LgTT

)

e

teró i e C¡choe ir a dc

.

oEtruturação

rsqional

ó

os

princìpalmente

NNF;

subordinad¿mcnta NNl,/ , cÕm foliação preclrrminenta .lo mÉciic a altrr

si

l

i

i

ånsulo.

OE dadoE

I\/Ar e llb/Sr oxistenteø (Bäto11à Jr. et aL.Ig'/7,

Cordani e Texeira

I979 , Si 1va et a1- 1981) indic¡m par.r o
c,'omFl.axo ¿ <.¡corrência cie protó1itos arqueanos com retråbð]hamentos
termotectônicos rror qv$ntoE ,Jequié , Transamazônico r¡ Brasilie¡roLocalmantfl , åE rochaE do Complexc Costeiro såo s¡.rbdiviclidas
em unidadeE titclósicas
menores , geralmente F(]uco estudad,rs e do
limitos mal definidoc - Mais adian!e tratar*sa-á clestaE trnid¿cIes
mÊnores ' nà r€gião da Baío d€ Guånàbard.
No Estado clo Ricr der Janoiro , indo-se dð costå å clivisa

MinaE Gerais ,

ca¡n

pàE6a-E€ do Compl6¡10 CoËtGiro ao Complr:xo Jui¿ do

!'ora de Hasui e Oliveira

( 1984

) ,

9ue ó uma faixa

encurvådà

aproximadamente paralêIa a costa t¡ FarGàda a do Complexo Çoeteiri-t
(tíg -2.2J. É caracterizad.r por u¡n f ränco procìominio cle rochas cle
f

ácies granul ito.

(charnockitos , enderbitos , noritos etc. )
concontrån-Ee €m faixas alongadas , principal¡nÐnt€ nã porção N\,/ do
comploxo (região de Juiz de Fora) , EÐndo a Forção SE (ragião da
Granulitos típícos

S€rrè doE drqãos) ¡narcada p€1à abundåncia de migmatitos
eEtrrrtura nëbu1ítÍcð e granitóidss anatéticoE.
0

Com¡>lÊxo ,luiz

de Fora á um

de

compèrtim¡3nto crustal

intensamente tectonizado noE eventos Transamazônico o Brasiliano,
con grånd€E deslocamentos tr'ånËcorrGrìteE (ver Campanha f9Bl)
cavàl9amentos ,

dobramentoE ,

transposição e bt¿lstomilonitização

pronunciadà doE sranulitoE - No Evrf,nto l3rasiLiano d€Etàcã-E€ è
migmatização que ¡;eì acentua de NW para SE , cuLrninåndo coft a
formação de grandeE corpos batolíticr:s nê região da Srsrrð dos
órgÅro (tsatólito Serra d<¡s O'rsãos e BàtóIito Serra clas Araras de
BarboEå €

(iroEEi

9ad 1985 ).

Hsta porção

clo complÊxo

com

t9
f:-:=
L-:-:-:J

caMa'o -æa.,ov têtaNo

.

O.!ø

fi) ''.¡or.f) c-"" ¡,.e'."(îl c". r'o,
r".."æo.. @o,"."."þ,"h",Oc.-;"À" . O.o"- ¡,.c'-

:t-

¡ræ7a/lozó, oo gu¡c¡r,o¡
O..Ft

^

Q)seo

O "o""*.' Osdè ñoqs..
roco o.r

^.r, C)ahd?.ro^dro

fITITÍTITI

,ãotêFrozöt@

tNFEÃþe

Oco."el.xo s.tuvo
ê3

UM

pIIOTêFIO:OICO NI'Eã IOã/ARaiJEANE
C-ñÞt.t..
1

@¡-P"'".@¡*"to" ¿" c"¡

L_t
Oc-..'.", @^,' - r"* @""."-*,
Á¡I<¡JEANÔ

CoñÞt.tô.

e)o.é,..,æ

@c"-cr.'"

-

o.6ñr¡oo, C)\õ.c,ñho
(p.ov,^ê16 1oæñr,^.)

coñÞo. o.'dr.

Flour! 2.1 Dlstrlbulcåo das unldados lltolôglcsg ellltoostrsllgrAllcas do setor contraldå Provlncls Mantlquolre.
(HtttJi ê oLivâ;e, ,9e4)

"

Flgurr 2.2.

Mâpe geolôOtco do rud€61É mlnolro c parlo do ßlo dc Jenolro. (Fons6oa ol 8,/i, 1978, modItlcado.)
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Fredominio do migmatitos e granitóides ,
Serra doË drsãoE rle Oliveira r:t åI.
de Rosier

sranitóide"
coEtBiro,
Fara o
b.ã-

um conta

lg76l

o tom ,

to de difíci t definicão.

GruFo

e åo "gnaisso
com o Complexo

As datacões existBnbeE

loxo Juiz de l'ora concentram-se em torno de 2.0 e 0.5

CoIBp

referentes

,

(1957,f965)

corrosponde àa

åos rotrabalharnentos

tr¿nsamazônico

e

brasiliano,
respectivanente. Os granitóideE o migmåtitoE dà g€¡rrå
,los drgãos forn€c€nr iEócronas Rb/sr de 620 a 450 m.a- (Çordani et
al

I968)

corroEFondêndo ås aLividades magmá1-icas sin- e Fós-

,

tectônicas do Evento BrasilianoOs terrsnos

qnåissico-migmatíticos

ernLrar

Juiz

d6 ['ora

Ð

Barbacena constituern o denominado CompLexo Bdrbac€nå (Oliveira
1980) ,

e qompreend€)m predomintrntemente migm¿titoa de idacle

argueana m¡iE

ou menos retraþalhadoE no TranEamazônico

e

Brasiliano2-2 - Evolucåo GeoIógica e Geotectônica
O quadro mais antí9o que se pode roconstituir

renonta

ao

Evento JecIuió, em quo um compartimenLo crustal granito-gnåissico
pode ser individualizad¡: , o Cråton do Paramirìm do Àlmeid¡ et
aI. (1980) -

Este núcloo cratônico ó orladr: por clua¿; faixaE dB
rochaE de alto grau , o Çinturão Granulítico Atlåntico
dÞ
Leonardos Jr. a l'yfe (19741 e o Cinturão Çrånulítico Río Çrande ds
Hasui ( I98?

)

.

O contato ontre oE terrenoE cratônicos grani to-gnåiseico€;
os

cinturões

gravirnétrica

€r

é m.rrcåda For notáve1 anomali¿
sranulíticos
linear
, que representa uma dessonLinuidade ontre

doi¿ blocoE crustaia desnivelacioe (HaraIyi e Hasui I9B2). Est¿
c-leEconLinuidadc gravimétrica corresponcle äo contðto êntre os

12

comFlcxoË Jui.z de t-or¿ s Barbacena , ondo oE terrenoE granulíticos

do primeiro corr€Epon.l€m a níveis Frof rrndr;E clo bloco so€rguidil que
cavalga o bloco r@FreEentðdo pelc ComFlor(a Elarbaco¡ra I a quål
.¡xFõe

EÊrr€ nívÊriE cruEtaiË
gnáissica

FuperiÇr€E do nàtur€ze srånito-

-

Entre o Complexo Juiz de Forà e o Complexo Costeiro não são
identif icaclas

deEcont inuidades

representariåm

çrustais-

nívois mais e menos profundos de

IÌst¿s

unidades

um mo8no

bloco

respect i vamen b e .

A eluciclação doE Froc6sËoE årqueanor qu6 detorminaram eEËã
eEtruturåção e6tá longe do ser å1cånÇùdå. g€gundo Hasui ,: Oliveira
) , èEEe quådrÕ d€ blocoE cavalganf;os com estruturas intornas
distinl:as EugorÊ uma colisão de måËã;rE continontaiE- Poradè (Ig7g)
(1984

conside,ra urn modelo de ovoluçäo an$iálica e¡n gue aÉ terr€rnos
arqueãnoÊ dù coE¡ta ablåntica då

-Âf

ricà

€.

då Àméricð do FuI tøri¿m

evoluido a ¡artir de um ¿ulacógeno , com aberttrra e fech¿mento de
um oceano proto-atlåntico.
Por fim , deve-se moncionar o modelo de
gue reconheceu umð evolução geoEsinclinal no que
Eb€rt (1968) ,
denominou de Cinturão Àssíntico - EEtc ci¡rturão ost.rria segmont¿do
em duas faixas ("Faraibides" e "Àraxaí<ìes" ) dispostas ao longo de
um

bloco estáveI situado a norte (ver fig.2.4).
Qs retrabalhamentorr no Transamazônico e ,

Brasiliano

,

notåclåmente r rte
envol.verarn os tBrrenos graníto-gnáissicos das bordas

do Cráton do Paramirin , delineando os limiteE do Cråton do São
FranciEco- O metamorfismo de' fácies granulito qun àf reÈou
principalmente o ComFlexo Jr-¡iz rle !'ora ;-.,'
segundo Oliveira
(1980),

atribuído

r e t r oma t amó r

åo

Ev€nte

JequiÁ

,

Ê

.3s

feiçõe¡

f i c a e ðoE qlvanLos TranEa¡na¡ônico .: Llrasi 1i ano.

Ào

13

a Fronunciada granitogônese e
Faixas do suFracrustEis rio pro.Lorozóico

Evento Brasitiano atribui-se

blaEteEe K-feldFpática.

tambérn

Médio (Grupo Àmparo) e Superior (Grupos São ,.loão Del Roi e
Àndrelåndia) desenvolverãm-6È sabre a embaEåmonto årguoåno. Toclo
eEËÊ conjuntr: cfB embasE¡nento

th.¡do € suFracruEta i¡ å
donomínadç de Região de Dobramcntos Sudogtc por Àlmeida ot ä1.
(I976) , equivalonte ao Çinturäo Riboira de Àtmoida r¡t i¡1. (1979).
2.3 - Unidades LitoIógicas
OE primøiros

rÈ tràbà

Menores

mape¿mentos na região d¿ Baía do Guan¿bara

dovem-se a Lirna e Si tva

( 1920

a1. (1935) e L¿mego (f938) ,

) ,

Backeuser (1926l| ,

MDråeE ot

todos eles resLr-ibos àos domínios

do

antigo Distrito

Federå1. Po6teriorrnento , Lame,go (1945 , Ì948)
maFeou oE t€rrenos gnáiEEicos a lesËe da Ðaía de Guanabara (região
de Nítorói e São Gonçalo)

,

apreEentando a diaposição areal das

variedades FEtrográficas de 9naísee e realizando Goçö€ã geológícas
regionais- Em 1937 Àlþerto Riþeiro Lameso produzirr um artigo
c1ássico do Pré-Çambriano do EudaËte brasileiro
("e Teoria do
Frotogneis " ) ,
em que aFreEenta uma oleganta
petrogenática Fåra aE roch¿E granito-gnáiasicas

interpratação
arqu€ÊnaE

rla

região da Baía de Guanåbara.
H€Imbold et

a1. (1965) foram os primeiroE a reconhÐcBr-

sucesEão estratigráfica

umë

nos gnåisEeE do ontão Estado da Guanabara.

Definiram

o GruFo Pão-de-Àçúcar , represenLado polos "augen"gnaisses e miqmatitos , qrre seria Þmþas.¡m6nto Fara umå sçquônci¿
pelitica
metamorfisada Bm kinzisitos , hond¿ìtitoE e gnaiuses
(o GruFo Sepetiba)cá1ci o- Ei I i cát i cos
À disposícão
deEtåE
r.rnidades sof reu modif icaçõeE- no trabàlho rle Leonarrlos .Jr. ( I973 ) .

O Pré*Cåmbríåno das circunvizinhanças da Baía dr¡ Guanab¿ra

l

14

foi

à partír

,

através

dos

de 1977 ,

subdividido em unidades litolóqicas

mapeamentos goológicos

em escala

empreendidos pelo Depårtamento de Recursos Minerais
unidades Eão descritas sucintamente abaixo r
mapa da f icJura 2-3.

I:50-OOO

- RJ.

EËtas

e apresentadåE

no

Uniclarle Càtalunhã (BatiEta et. a1- 1977)

Çonstitui-se de gnaísses ba¡rdados o alu¡ninesos (hinzigitos).
São principalm€nte si I l-qd-bi-hf -co-pg-qz*gnð iEEeE. Interrca Iåm-Ee
subordinadamenbe nívsis

silicáticas.

cle quartzitos

micáce¡:s e rochaE cåIcio-.

Ësta unidacle fa? contal"a brusco con oE "augen"-

gnaisses-

. Unidade Bela Joana (llatista

et al .I97'/l

EÊtà unidàde está tot,3 ImsntB inserída no dominio doE 'augen"gnaisEes e fau com estes cont¿tos tranEicionais.
É inteiramønte

constituída For rochaE då denominada "Euite charnockítica"
princípalmente gnaisses enderbíticos (gd-hy-bi-ps-gnaisses) de cor
ÊÊvordeùda ou caEtanha
Unidàde Santo Eduardo ([ìatisLa et aI . L977]'

DiEpõe-se 6m duaE faixas par¿lelaE , älongadaE ¡egundo NE-SI^I .
São (EiIl )-(sd)-bi-(hf )-.Ic-p.J-sn¿isEeE , migmatizados , de
composição guartzo-diorítica

- Às intorcalações da quarLzitos

màrcðnte noE gnaiss€'s e migrnaLitos destã

umå carar:te'ríEtica

unidade. Observa-se transição parà as gnaissos
Unidäde Cassorot iba

sãr>

.

Unidade Ànselim (Batísta et aI . 19'17)

po

r

f i r o b I á s t i c o s d.r

1

15

Restríngo-se

a

eEtreita faixa ¡Ionsàda Eegundo

NE-S1,/ no¡s

lados da tsaía de GLIånåbårã. São (gd)-h,i-mi-FI-snaiEEeË

dois

quartzo-dioríticoE
Ì oca

r¡Irta

,

homosôneoE ,

dB xistoEidådo

incipiente

o

lmente mismàtíticos.
Unidade CaEsorotiba (Da1co¡no et a1. 1981)

Representadå For gnaissas porfiroÞIåsticoa , de composiçäo
quartzo-diorítica
a granítica , homog6neos , fracamente oríentados
e guÊ fazem contatos gradacionais com os "au9en"-gnaisEeE. Pode
EÉr identificado
em di

um

vetor de íncremento d,: bIaEtêse K-feldspática

reção aos "augen"-gnaiEses.
.

(ina

iEse Facoidal

os "augen"-gnaisses da região da Baía de Guanabãrå foram
Dålcomo et a1. (I981) corlo ulnà unid¿do do
(oportunðmento sorão
mapeamento denominada "GnaiEse I'acoidal"
por

individualizados

åpresentadaË ãE razões que dotorminari¡m ,
utilização

do

facoidal)-Esta

tErmo "augen"-gnaisse ao invés

brabalho
de

,

a

gnaiEse

unidade faz contato brusco com a Unidade Çatalunha

o contaÈos tranEícionais
Segundo Ferrari

n€st€

com todtsE aF demaís unidadss ådjacent€E.

€l: ð1, (l9S?)

,

reEtringiu-EÊ o GnaiEse Faccirlal

às rocha= assençialmente. hornogên€aE , cåråcterizad¿s FeIa Fresença
de porfiroblaEtos 9igántÊ6 , ain€ndoados , de K-feldspåto, FÊ1a
marcante tramã cåtjåc1áslrica o pelå mÊnor guåntidðdE de matriz
relação aos gnaisses porfiroblásticos
daa unidados vicinhas.

em

Leptinito
leptinitos

(9d-bi-ps-sz-kf-snaisses),

Çomo unidade

de

16i
I

mapeàmento ,

ËEtão r€strito6

caracterizados

F€lê Fobreza

E69undÇ

Ferrari et al

- ( IgBZ

) ,

å cidade do Rio da Janeiroem minora

is

¡náf i

5ão

cos e apreEentam

contato gradacional com o Gnaisse

l'acoida1.

. Unidade São FidéIis (tsatista øt al .197'/)
Ocorre como faixaE alongadas NE-SIr¿. São gnaisEes a1u¡ninosos
(kinzigítos) , geralmonte rnigmatizados. Elstão associados à rochas
charnockí t icas , gnaisses cáIcio-siIicáticos
.

Unidade

Fa

Imí ta

e quårtzitos.

I (ReiE e Licht 1977)

São gnaisses mignatizådÇ6 d€ comFosÍçãc quartzo-diorític.:
(qr )-sil I-bí-r'g*gnaiEses - rinzigitos
unidade

ùípico6 oqorrom 1ocàlmcrnte

na

-

. Unidade Santo ÀIeíxo
São mismatítoE de comlrosição granítica

a granodiorítica.

Qs

domínios heterogêneos apreEentam melanosEo¡na de (hd)-bi-gnEisses e
l eLrcossoma

9r¿nitico

,

I

ou pogmatóide.

- Unidades Tinsui , Maricá e Resião dos Lagos
I

!

São conEtituides

de

gnaiErÐs e

migmatitoE

rie

compoEição
i

granodioritica

a quårbzo-diorítica

,

que c.rràcteristicamente

Eão

:
I

injetadoa

For

mai"erial

básice na forma der diquo¡

deformador:

metamorfisadrrE.5ãoconsidoradaEcomoembä6ðm6ntodaUnirladc
Pa1mita1.

e

,

Fl6.

z.s

MAPA

GEOL6G¡.,O
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3. ÀS UNII]ADES DE MAPSÀMENTO
A áre¿ mapeada é qrrase que exclusivamente conEtituídå For
roshaE granito-gnáiasicae , 9LrÐ E€ì çaråcteri'Jam ¡ela Frosonçä de
m€sacriËtåiE de K-feldsFato
Estå6
litoIógicos

-

conjuntos
[ochëE Fude¡:åm Eer divididas em três
, diferenciadeE quanto à cornposição minq¡r¿1ó9ica e/ou

íntensidade de gnaissificação

,

como se vô no màpà 2. São eles:

porfiroblástico
na por'ção SE cla área ;
sranodiorito
granodiorítico
na porção N\,/ e os 9nàisses graníticos

o gn¿isEe
na porção

centråI , ocupãndo sEtês útti¡nos cerca d6 75å rla áre¿ maFeada.
Paragnaisses com paragôneses aluminoEas (bíotita gnaisseE
kínzigitos)

ocorrem como duas faixas estreitas

o

Eegundo glat-NE ,

e

uma

n¿ porção N\¡I , outra na porÇão SE cla ároa.

Faz-se a seguir a deEcrição deetas unid¿rlea de mapeamonto
onde são enfatizadas FrinÇÍFal¡nonte relações do c¿mpo:
3-

I -- RochaË Grånito-cnáissicas

3.1.1 - Granodiorito F'orf iroblástico
EEta rocha ocupe a extremidade SE da área
localidadqE de ltaipu e Ibaipuaçrr.
gnaiEses ForfirobláEticos

CorroEponde ,

em

mapeada

F¿rte r

ðoE

da Unidade Cðssorobibà dL. Dalcomo et

aI.(Ieel).
No domínio isotrópico
de foliação

(ltaipuaçu)

auÉente ou incipiente

ó um granitóider cinzonto
,

,

EEmpre çom megacristais

ratangulares , brancos ou cinzentos , de K-feldEFåto , que estão
geralmente diEpoEtos Eem uma orientação preferencial marcante.

O caráter intrusivo

fica evidenciado em nítidas relações de
i.njecão e aprisionamento de enclaves (f i9 - 3.I-a ) , muito comuns
nos afloramentos dos costões da Praia dê tbåipuaçu.
Em algLtnE domínios obEorva¡n-Ee alinhamentos do magacristair
com nítido aspecto fluidal (fis.
3.1-d e 3.1-e). Àcurnlrlações
("clusters") de megacriEtais (fig.3-1-a,b,c)
r aE vezes asEociadas
(f ig.3.I-b)

a acumr.rlações de bìotita

também indica¡n movimenLação-

Em alguns locais oÞaerv¿-Ee uma dispoeição dor mogacriçt¿iE qLro
Iembrå a orientação dos cristais na toxtura traquítica (fig.3-I-e)
e quÊ ta¡nl:ém indica fluide¿.
megacristais

Na fisura

3

.I-f

estão ådaFtãdoE å Euperficie

,

notå-6Ê qLle

de contorno

oã

dos

enclèv6É.

Todas eEtas, relaÇões ìndicam que oE megåcristais já
formadoË quando

aconteceu a

estavàm

intrusão.

Entretänto ,

não

necesEarr.amente eles devem ser interprotados

como fenocristaic.

No

item 5.4 diecutem-so detèlhadamentè os aspectoE rnicrotexÈurais
que permitiram a caractorizaçäo destoE rn€6mg6 megacristaíE Çomo
porfiroblastos

(a níveI

de åfloràmBnto a origem bIástica

dos

megacristais á fortem6nbe sugerida em rolações coÃo a d¿ f ig- g-tg). O que EE deve concluir então é quB à blasteEe respongáveI pela
formação dos megacristais
consol idacão da rocha

se d€senvolveu åntBE da

completa

-

As rochas do domínio isotrópico
uma

caractêrística

plagioclásios

t€xtura

, ao microscópío , ðFrosenùãn
granul,sr hipidiomórfica
com

) subrliomórficos de grã grossa ( >zmm)
åpårentomente não-zonado , e 9rãos do quartzo eguidimonsionais
(.An27-À'n35

xenomórficos , eventualmente com extinções ondulantes.

Umè

biotita

caEtanho eÉcuro é o único máfiso FrBEenta (10 a ?58 nå matriz)(:omo ace¡sór i os

acorrem

zir'--äo

apatita

Euþo r d i nadament e

20

ilrnanita e måsnstita (ver foÈo t).
À composição da matriz é prodominantemenLê tonalítica
,
vezeE quartzo-dior í t íca - A rochà Çomo um todo ( incluindo

ðE

os

megacrisLais de K-feldspato) tem comFosição sranodiorítica.
A gnaissificação 6e acentua em díreção å falha de Itaipu
(dr:mínio foliado).
Coexistem megacriEtaiE brancos e rosðdoE
estes último" t*náo gBrålmante amendoÈdog. A quantirlade (volume)
de megacrista is aumenta om relaçåo ao domínio isotrópico
No domínio foliado a rocha não ó tãr: homogônaa. T6m-E€ muitaa
-

veLøÉ bendaE concordantes å foI iação subvert-ica1 onde se
concentråm os megacristais.. Estas bandas pod€m Eer repentinãmênta
interrompidas

Iateralmente

, estando aE vêzeE lado a Iado com
bandas de um material granítico grosso desprovido de megacriEtais
(tiq.3.2l
.

No microscóp io observa-se obI iteração da textura

granular

originð1 em direção å falha de Itaipu, desenvolvendo-se urna matriz
em grànde parte poligonizada , princíFðl.mente o Flå9íoclásio (foto
2). NaE rochas da zona de falha , o plagioclásio está quèEe E€mpre
Eericitizado
, e ó normal a preEança do muEcovita secundária.
Infiltrações
de síIica
são facilm€nt€ oÞservadaE (foto g). A
biotìta

estå

frequentementÊ cloritizada

e ê mais clara

que

no

domínio isotrópico.
O

material

ídentificado
granulometria

que

ocorrÉ como enclàveE

Principalmente
fina ,

(f

no domínio ieotrópico

de comFosição granítiça

igl

.3.1-a)
,

,å

e tem biotita

da
cclmo

írnico mineral máfico. Êstas enclðves de composição mais écida e de
t€xtura ¡nais finå que a da rocha envolvente devem reFrosentar
fregmentoE

oriundos

da bordå maiE rapidamente resfriada

cl.l

l

21
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Figura 3.1 r (P.B3r84rC5 e 90)- Relacões de campo do g::anodiorito porfiroblástico
(domfnio isotrdpico). A-Injeção do granodiorito (gd) com aptisionamento de enclaves de composição granltica (gr). Notûr a concentração de merlacristais na proximi
dade rlos enclaves e as acumulações de biotita (b1) nos snteparôs; B-Acumulações de
megacristãis e biotita sugerÍndo movimentos circulares ( " rodamoinhos" ) ; C-Zona de
cisâl-hsmenLo destral determinando uma l.nflexão no alinhðmento dos megacristats, llo
tar os megacristais mêis osttrêdos no interior da zona; ll-Estruturô fluldaL indicã
tiva de movimentos convectl.vos; f-Estrutura fll.tídol sugerindo movimentação muluidi
recional. ¡totâr t'clusterst' de megacristais (1) e a disposiçEo que lembra a texturã
traquítiea (2)¡ F-liegacristais adaptêdos aÒ Çontorno de enc.Laves graníticost G-InJeção e aprtsionamento de enclaves. Notar o crescinento de megacri$tais (porftro bl-astos) no inÈerior dos enclaves (seLas).
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Figr-rra 3.2 , (P.94) - Granodiorito pcrfiroblástico (domíni.o foliado). tìddulos
e bandas irregularos coa concentl:açào rìe n,egacriÐLaÍs óvaÌ3dos (augen-gnaisse)
transicionanCã para r,ra.teriol granotìiOríLico ,jroseorlevemsnf:e 1'cliado, d's¡:rovi
do ou com poucos .!e!acrrsùals. iiotâ.r ientes de bioLiLa-r;naiSses (encl.avcs estl

rados ?).
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Figura 3.3 , (P.2c) - intercalação mdtrica rle leplinito (l) em associação com
Ier'ìte; máficâi (2) em nroio a "augen'Lûnaisses rosados (3) e esverdr:ados (charno
ckfticos)(l+). llotar porfirobJ.astos , muitos '¿ezee idior¡drticos e discordanteõ,
no interior d¿ls l-entes mdficas, e a associação cie grarrada e "ribbon quartzs,
nÒs l eptÍ ni tos.
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I
I
I

I - ílranodíorito porfiroblás
tico (domínio i"ot::ópico), tlat,ríã

ii0T0
3

ranular hlpidiomdrfica não-f ol" j.a

da corn microcJ-ínio (míc) , plagiõ
cIásio (pl) , quartzo (c¡z) e biõ
tita (bi) entre iìrerìaporFiroblastõ
de K-Feldspato (l<). :,iotêr incipiente desenvoLvimento de contatos

retos ( recr.rstâlização) em al-guns
0rãos de plagiocllslo e quatzo(Ì),
e a rnirrrrequitizacão restrita
a

alguns plagiocldsÍos adl ðcentes ao
negaporfiroblasto (2). liotar tirmbdm inclusões de quartzo em nuitos grãos ,je plagioclá.iio (3).

,.r-.J
- Granodiorito porfirobLás
Eico (dornínio foliodo). tiat.riz tã
nalftica lranobláotica fol iada ;
com grãos de pì.aç1i.ocldslo (pl) ge
ralrnente pollgonizados, biot i tas
(bI). orientadas e quôrtzo (qz) xe
nomdrfico a pôrcialr¡enLe po). igonÏ
F0T0 2

zado.

---l

indicotivâ de
infiltração de Sio, (qz) ôo longo
de clivafjens e fraturas de porfiblasto de l(-fèIdspato (k). A in -

FOTO

3

-

Textura

filtração 6 pds-blasLese K-felds-

pática. Notar inclusão de plagiocldsio (p1) no Porfiroblasto ' e
o contorno do quartzo de infiltra
ção parcialmente controlûdô pelas

è,lpeiffcies
to ( setas ).

(010 ) (?) do t<-feldspg

,,r--]

25

intrusão ("chilled
3-I.2 -

Gna

i

!973,p9.75 e

marsíns" )(llidier

269

1

.

sse Granodiorítico

É u¡na rocha cinza liomogônea ,

in!ensamonte fotiad¿ ,

aflorarnento pode lembrar o granodíorito porf irobl'iEtico

qLre

em

do domínir>

Corresponde aos gnaisses da Unidade Anselim de tsàtista et

foliado.

aI.(1977)No domínio fracamentei porfiroblástico
estas

rochas

tê¡n menos de 5å em volume do

rBtangulàreE de K-feldspato

alteração

eIipEoídal
nà cor:

megacristais

concomitàntem€nt€ a um aumenbr-r

dog megåcristais (item 5.I)

Passam

)

EEte percontual aumenta em diroção

aoE tÉrrencrs de "augen"-gnaisses ,

no caráter

(extrorno N\{ da área

e a

,

uInå

de bråncoE a roEados êm direção

óo6

"augen"-gnaisses,

Localrnente ¡¡ode¡n ser identif icados produLoE de fusão parcial
qu€
' obliter¿ndo å foliação , dão à rocha uma incipísnte
estrutura de migmatiÈoE neþulíticoE
Ao microscópio,

vê-se

uma

rßabriz foliada do grÀnulometriù

de composição granodior ítica
,
r
predominanternente de contorno
( fo bo
irregul¿r

médía-grossa

com grãos
4

)

-

Duas

, uma castànha e outra vorde, estão se¡npre presentes
quantidades e¡n torno de 108 , as6im como p.€quenas quantidades
biotítes

sr

em

dc

anada (<23 ).

No domínio intensamente porfiroblåst

ico r nåE proximidados
tem-Eç já a rcdução na

dos terrenoE rie "augen"-gnaisses ,
grðnulomBtriå cla matriz , que ó u¡na característic¿
autênt icos "augen"*gn¿iEEes

o K-feldãFato ,

mdrcante

doE

-

quèEE EBmpre não-gradeðdo , aFre6enta , como

Fm todaE aE rochas portadoras desteE megacriÉtris ,

oE åEp€stoõ

26

! | l.i.:...
- (ìnaisse granodiorítico .
ietriz Foliada com blotitas (bl)
orientadas,,'ribbon quartz,t(qz),
plagioclásio (pl) parcialmentc po
F0T0 4

ligonizado e mÍcroclínio (mtc)

gô

ralmente xenomclrfico.

0."--l
J

- Leptinito. jeção perpendiculer à foliação milonfticÐ (Sm)
e paralela å l-ineação milonftica
(Lm). tlotar a matriz gronoblástic6 quartzo-microclfnica (rnic), em
F0T0 5

grande parte poligonizada , entre
de
"ribbonso pol-lcristalinos

quartzo (qz).

--^l

F0T0 6 -'rAugen[-gnai$se. Textura
ilustrando os três domlnios carac

terfsticos na petrotrana destês -

rochôs: os megåcristais de Kfeldspato (k) , ô nôtriz grânoblástica (m) p redomi nantemente
qua rtzo-pJ.Ðg í oc

lá$ica

e

os

"ribbon quartz" (qz). Notar os ln
tercrescÍmentos mirmequítÍcos nã
borda do megacrl

stal (rn1r).

Ai mn

ì
I

I

'

'"nl+#
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texturais

indicativos

de uma origom b1áEticå (item.5.4).

3,I.3 - GnaiEEes Graníticos
EstaE rochaç ocuFam a Forção centrå1 da área ,
Ferfäzendo
csrcå de 753 dà slra totålidade , e correEpondem åquolas onde ð
deformação é mais notáveI - Constituem a zona mais interiorizada

Zona ds CiEålham6nto Dúcti1
l itoIógicos

são identif icados:

predominantes ,

Fag-se

a

e os leptinitos

EEguir

de Niberói

(cap.4).

os "augen"-gnaisses ,
,

Dois

da

tipo¡

ðmFlàmente

do ocorrôncia ¡naiE Iocaliz¿da.

umå descriçåo

dos

rrincipais

åsF€cLoE

pet::osráf icos e de campo destas rochas.

3.L.3.1 - Leptinitos
o termo Ieptinito

está desde muito enr¿izado na Iiteratura

ianç

da região da Baía de Guanabara. Tem sido usado
¡nanaira 9enårica para gnaiases quartzo-feIdEráticos clesFrovidoE
Prrå-Ç¿mÞr

(--om muito

Fouca biotita

a/ov

hornblenda.

do
dG

ou

ÇaracteristicamenÈ¡

contém grånåda.

rochàs quaEÊ remFr€ì intensamonte f o1i¿clas
de
'
granulometria fina , poligonizadas e de composição granítica (f rrto
São

5) ,

com notáve1 desonvolvimenta de "ribbon quarù2s". Ern amostras

dc mão säo de cor roEa-amarelåda (branca
deståncando-se níveis
granadã

milimétricos

,

quando alterada

onde se concentrðm guarlrzo

)

e

-

Es!5o

em íntima

associação com oE "¿ugon',-gnaisEeg

ocorrendo ou como €nc1ðveE mais ort monoE änguloEoE €m meío a eoser
(tís-f.4-b,c,d)
irltimoe
ou Çomo intercalações
,
voiformea
decimótricas a môtricas e ( sub )concorrlantes à fotiação (f is - g.l )
,

28
l

ou åindà como corpos maiores de esFessura de ató 500 m , ¡nais
menos estirados Eegundo a fol.iação , como o qug .Jcorr€ na Érea
Pendot

iba ( ver mapa

2

)

ou

de

.

C) contàto

rlos leptinitoE com os "augonn-gnaisses t€m sido
descrito como gradacional em Dalcomo €t å1- ( IgBl ) , em que Hrn,l
variedade transitóri¿

de leptinito

caracterizada pela FresEnça
existiria na ragião do contato
,

de megacristais de K-faIdEpàto ,
(estes
lentinitos
transieionais
correspondem aoE Ieptinitos
porfiroblåsticos
d€ Lamego (fSSz))- Em Niberói t¿mbé¡n foram
pontos (F-79 e B0)
observådog
ern ålgunr
teptinitos
pcrfiroblásticos
próxi¡nif E aoE "augen"-gnaisses , contudo q cont,rbo
propriamente dito é geralmente uma superfície claramente definida
(fiq.3-4-a,e),

com separação abrupta de "augen"-snaisses de

lado e Ieptinitos

,

as vez€s

po

rfir

ob

Iást i

co

s

,

do outro.

um

Qs

de K-feldspato , quåndo Fresentes , estão em muito
m6nor número no leptinito que no "aucren"-gnaisEe adjacente- 5ão
também m€noreE e mais r€tangulãrBs (menos d€formådoE) s,.,"
megacristais

Èr

rnaioria dos mogacriEtais do "¿1¡9g¡"-gnaisse e , €m grande pãrtE ,
(fis.3-4-e).
discordantes
à foliação
Estes megacristais
idiomórficos e diEcordantes são atribuídos a um Evento tardio de
blastese K-feldspática (ver item 5.6). () fåto de ocerrerem Êomente
naquelas porções do leptinito que fazem c.ontato com o "augen"gnaisse deve retratar

è bàixa permeabilídade dos leptinitos (rocha
praticamen{:e sem f ilossil j.catos) que permanecem assim não-afetados
pela clif usão-inf i. ltração de 5iO2 e K+ responEáve1 pela blasbeso K(ver iLem 5.4 e 6-4). Nas proxirnidades do "¿usen"feldspática
gnèisEe ,

ao contráric¡ , devc acontoc€r uma e1€vadð mobitidade
(os "aLrgern"-qnaisses Lêm de li a ?58 de fitossilicatos)
fluidos
(ver SFrT 1983 p9.14 e Hippartt lggg a ) , possiÞiÌibånrlç

de

ù

I
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ì
ì
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Figura 3.4 ,, (P.?g a Bl) - iìetações de campo de leptinitos e'äugerilgnaisses. Aßaida de 'augeri:gnatsse.(1) em mefo a leptinitos. Notar leptinito porfirobldstico nas proximídãdEs do,bugen'rgnalsse (Z) ; B,C e D- Enclaves ângulosos e erre dondadoi de leptfnito no 'Ëug.ñ- gn"is se. Notar a folÍação at-raves:jando g "'p:I|f
e ã essociação com lentee máficas ; E- IntercAla
cie de contorno dos encLavei
'
ção potente de leptinitol r¡ãt""-tãiiãiãã- is ) "ottundo o contêto e os megacrlsl
iaís idiomdrficos e discordðntes no teptfnito Porfiroblástico pro>{imo ao contato.
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1

I

f ,rrmação doE me9åForf ir-oblasto€

São comur¡E interdigitaçöes

pode-Ee !ambóm obEorvar o plano de foliação

Ëm alguns aflor¿rnentos

interceptandr:

ç

(fig.3.4-b,d,e)

pl.ano

de

bãËtante

irregular

Foaterior

åa 6Etðbelecimonto

eEverdeados

,

contåto

que

mostrðndo

Leptinitos

e

entre

têm

çIue o desenvolvimonto

da

contorno

fol iação

,ó

do conbato entr€ a6 dLraE Litologias.
(com hiperstånio)

FodÈm ocorrer

,

em alguns FontoE (P- BO ,

Ê6mprE ern assrrciação com "¿qge¡"-charnockitoa
3.

aE duaE Iitologias

aE intercalações

charnockiticos
,

(fis-3.5).

com o "augen"-gnaisse

as

vezeE

p.er{.

)

(var item 't -I.Z.Il

-

l. 3. 2 -"Àugen"-GnaisseE
- ,{.rea de

Expos

Os terrenos
entrada

ição

de "augen"-gnaisses das circunvizinhanças

dà Baía de Guanabara totalizam

corca de

200

da

krt2

reFres€ntam a maior área do exposição sontínua destas rochas

Ð

no

a maior parte da área u:.bana da cidade
do Rio de Janeirc , conc€nträdoE principålm€nte nå zonà sul (tJrca,
Çomplexo Costeiro.

Copacabana

Ocupåm

IFanema e

Gávea

)

,

no csntra

da cidade Ê

6rn

Jacarepaguá. Nå mãrgem oriental da tsaía de Guånåbãra €Etås rochaE
perfåzem quase à totalidade do municipio da Niterói , grande part,.r
dr: de São Gonçalo e ¿ Farte o€Ete do rle Maricá. Qs coEtöes €ntre
ð6 praias niteroienssE é na zonè EuI carioca consLituem taLvez oç

mais nítidoË åflora¡nentos deEtiàË rocha¿; em todÐ o
EEtà área de ocorrôncia
Fredomínio de autônLicos

reEtrinse-EB

"¿L¡9s¡"-gnai.ss€,s ,

mundo.

åoE terrenoE

corn

com megåcristais

ovàIðdos ocupando a maior Farte do volume da rocha , sendo år!
variedades nåo-deformadas e/ou com maior participação de matriz
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ap€na6 dç ocorrÁnc i a Iocalizacla

. Nomeclaturå
será ådotado o L€rmo descritivo

Neste trabåIho
"augen-gnaisse"
facoidal",
corrente

åo invés

textural
"gnaisse

då expressão equivalente

Isto se deve ao fato de gue "augen-gnaisso" é um Lermo
e internacionalmente uËådo para denominar gnaisses con

megacristais amendoados (Êacoides ) geral¡nente de K-feId$FÀto , ào
contrário do que àcontecê com "gnaisse facoidal"
, de mesmo
sígnificado

no tsraeil , måF raramÐnttr ut,íti¿ado
comunicaçõeE científ ic,ls em ingI,ôs ("phacoidal gneiss" )
Na primeira
metade do século XX ¡ aÊ trabalhos
,

Fopular

em

-

principalrnente

de Àlberto Ríbeíro Lamego ,
na petrogråfia

"gnaisEe lonticular"

instituiram

o termo

do Fré-Cambriano do Rio

de

o qual gradativamente deu ltrgar åo "gnåiEEe fåcoidð1" ,
nrincipatmenlrÞ a partir de Rosier (I957) . Outra l-6rmo guÐ t€v6
Janeiro ,

utilizacão

naË primeiras

décadas do EéçuIo

foi

"gn¿isssc

Fhasoideano".

ÄE oxpressöes "gnaisse porf iró.ide" e "gnaisso porf irr:idal"
são evèntua Imente usadas pärå às rochas em questão ,
melhor oFçãc¡ pela

conotação genét ica

gue fica

sugerida

PisEiE (1842) e Dðrwin (f846)
eate te.rmo ("porphyroidal gneisses" ) nas primoiras
semelhança com pórfiro-

mas não é

a

pÐ1a

utilizaram
descriÇöes

petrogråficåE deEta6 rochas.
á a tsrmo "9nai¡ee porfirobtásticc"
,
gnåisEes
inclui
"augen-gn¿isse" pois

Outra alternativa
abrangente

que

maiÊ;

com

mÊgðcriEtåis cf,l qttalquer formato. Em terrenos; de "¿ugon"-gnaiËEEE
tem-Eê normalmente variaçõe¡ locaíe para tíFcs menoE d€f ormådo¡i
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onde Ëe pode

aF

1i

car o

na rGgiåo de Niterói.

sse porf iroblásticon , como acontece
I-lm åEpEcto que dr3ve aer reEsaltado
ó a

" gna

i

conotação genéticE imposta em "gnaisse porfiroblástíco"

,

onde

oE

megàcriEtåia devem Eer nec€st;åriàment€ porfirohlåEtoË.
Os termos "semifacoidal" e " s em i F o r f í r o b I á E t i c o " tôm 6ido
ta¡nbém aFlicados (HeImboIdt et åI.I965 e l]alcomo €t à1.1981) naE
variedades com menor Ferc€ntuàI de porfiroblastos
do volume da rocha) e ,
dB

mã

tr i z

(¡nenos gue 403

conEeguentemente , com maior par-ticipação

.

. Aspectos Petrográficos e do

Campo

Nos "a¡ge¡"-gnaisses típicos pode¡n ser id€ntif ic,3dos , tanto
om amostràs de mão quanto om segões delgadas . trós domínios

nitida¡nente diferenciado6 na petrotrama (foto 6):

Os rnegacristais

de K-feldspato , a ¡natriz granular e os Ieitos de quartzo ("riþbon
quartz").
Estes domínios säo €EtudãdoË €m d€tå1he nos caFitulos 4
€5
A estrtrturação mílonítica
f rrndåm€ntå I
, cåräctÐríetica
destas rochaE ,

constitui

ta¡nbérn be¡na

do cåFítu1o 4-

Por or¡l

d€EcrÊve-sÉ Eom€rntE que ÊEtaE rachåE , intonEamÉìnt6 defDrmåda$ €l
cle comFosiçåo granitica , constitueÍr r¡ma faixa rl re aproxim,:dåmgnto

I

de largura , alinhada sogundo NE-Sld, havendo uma FasEð9em
gradativa
para åE rochas grani tÇ-9náissicas
lateral
m6nos
d€formade6 de composição granodiorítica já descri.Las
Km

"Augenn-gnaisses eEverdêðdoE ,
sempre com hiperstånio
("¡r.¡qen"-charnockitoE), ocorrem nà forma do manchas irregulares de
åté clBsenaË cle motros em inúmeros pontos da f a ix¡ contra I rlo
gnaisses graníticos

(ver c ¡nana 3).

À dee;crição e origom destea

"augen"-charnockitoa á trataclð dEtålhåddmBntÉ no capítulo 9.
Por toda a åre¿ de ocorráncia r-loa "augen"-gnaiEsos FgdÊ-FÊ
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obEervår

com

,

abundåncia ,

lrlnt€s

aLgumas voze6 com I ou 2 metros

decimótricas,

amendoado bem definido

,

de conùorni)

,

quase Eernpre com razão comPrimonto/

,

rle 8-L0
lårqrlra
Bm torno
,
porfíroblasteEe K-feldspática (fig.
de contorno irregular

geralmente

máficas

9erðlmBnte
3-Ë).

angulosos ,

afEtadaE

Àlgumds vezEE I corFoE

Fodem tèmbóm

ser

vístos.

EvBntuatmÉnte, com um contåto clif uso e um contorno mais ou
circular,

FÊIa

mBno¿;

eEteE corpoE melhor soriam chamados de nódulos

DoiE materiais podem ocorr€r como lontes e nódulcs máficoE:

(anátíse¡; 10 e l1

primoiro , d€ comFosiçåo intermediária-básíca
3.1) ,

tab.
corn

e granada ,

normalmente cgm clinopir,:xônio

(hornblenda á rara) ,

o Far orto/cl.inopiroxênio
associação com

interpre!ado

como "boudins' oriundos de diques básicos (ver

e fiss.3.6-h

e 7.2-3\.

O sesundo tipo

,

quãse

T6m Sido

sompre em
7.L.2.I

item

muito mais

ê' f,rm biotita-gnaiss€'
fino (503 de, biotita)
compoEição quartzo-monaonítica a granodiorítica , doeprovido
åbrrndantB ,

outros rninerais
pol igonizada

(

máf

nå

aE vczeE

ocorre

"augen"-charnockitoÊ.

O

de
rlo

icos. Ambos Eão matoriais de textura totalnente

fotos 7 e B).

3-2 - Pãrasnaisses
Fçram individualizädåE

duàs faixas co¡n aFroxidamente 700 m de

largura (ver o mapa 2) , Iongitudin¿iE a zona de cisalhamonto;
a NV ,

onde predominam bioi;ita-snaisses

,

e outrð

a 5E

uma

com

kinzigit,rs:
3.2.I - tsiotita-Gnaisses
CorresFondem aos bioùita-gnaísses

de Lãmego (1937)

àoE

Figura i,5 , (P.65) - Interdic¡iLaçõo entre
"¿¡qsii-çjnaisse e lcptiniio porfi roblás È ico.
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Flgura 3.6

-

Legenda na prdxirna página.
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5.

Figura 3.6 , (P.62,64,65,73r32, e 5) - Lentes mela noc rát.lcas intermediárias e básicas no "augen"i-g nê i sse. a- LenÈe vlsta em seção perpendicular a folj.açãa ;
bPlano do croqui coincidente com o plano da follação. ¡lotar no detêlhe a presença
de megacristôis (porfirobJ.astos) quadráticos de K-feldspaËo na borda dðs lentes,
co trgstðndo con ôs ovêlados do "augenl-gnaisse ; c- Notar megâcflotalc não-orien.'
tados , protegidos da deformação , na região de "sombra de pressão". As vênulas
que êparecern nas lentes são fraturãs ôpârentemente preenchidas pelo material cir
cundênte ; d- Lente de contorno ondulânte ; e- Notar projeção do augen-gnaisse no Ínberior da lente. Observar que os meLracrlstêis são menores na projer;ão que
no "augen',Lg nai sse circundante ; f- Núc]eo (infiltração?) de quartzo e K-feldspðto
no intèxior da lente máfica ¡ g- l'iúcleo de quartzo com sulfetos no interior da
lente náficâ. Notor os rrcondutos'r que ligam os nregacristô1s ao'hugeril-gnaisse cir
cundante, llouêr tânbdm pequena I'bolsa''-.de maÈeriÊI similar ao 'bugêr1'-9na1ss e no in
terfof da lente i h- ôllnhãmento de len¿es mel-anocráticas por ''boudinac¡e'rde veiobásico-ul tra bils ico. A esquerda , corte no plano da folieção. A dlreita ,
corte
per?endicular a follação.

36

- l,ente fo]iada de diorito.
Textura granoblástica com grãos
poligonâis de plagloclásio (pl) ,
blotitas orientadas (b1) , piroxônio (prx) e quartzo (qz) geFoTtl 7

ralmen¿e xenomdrfico.
A2 mñ

F0T0

I -

Lente foliada

de bioti-

ta-gnaisse. Rocha de composição
quartzo nonzodiorftica com biotitas (bi) orientadas , grãos geraJ
mente subldiomórficos de pla.qÍo I
clásio (p1) e quartzo (qz) xeno mórfico.
o.2 thh

F0T0 9 - Eiotlta-gnaisse. flocha
intensamenùe foliada com q ra nde
quêntÍdade (t 50%) de biotita ori

entade (bi), mlcroclfnio (mic) ã
grãos xenomdrficos de quart.zo (qz)
llotar as relações sugerindo a lnfi J. Lração-substi tuição de quartzo
em

blotiLa

(

setas ) .

".,

--l
I
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qnåiEEeE kinzigiticos
(

198I ) .

Estão

Unidade Catalttnha de

da

inc 1uídos

aI.(1965)

e Leonardos Jr.

gna is6eE

cinzentos

no
(

Dalco¡no et

Grr¡Fo SoFst iba

f973)-

Referências

de

aL.

HeImboldt

et

estas rochas come

ð

foram

oLl gna i EEeE melanocråt icos

foil-as

no

comeÇo do sécuLq.

Trata-se

um microcl ínio-guartzo-b

de

pronunciada

foL iação

mi lonítica

poligonizada

(fcto

cofno único

mineral

Erncontradas

intercalações
Estão

sranada
(guartzitos)

e

intensamente
injeções

Lamego )

Àssociada6

e guartzosos

mesmas (fis.

Forções

podsm ser

eles

,

rochaã

FBtratando

e

Eilicificadas
(gräníticaa)

suartzo-teIdsFåticas
uma história

cornplexa

de

Esta aFEociação de rochas

cJe soluções.

por gLra6e todos

(exclui-se

oE atrtores

-

com os'åLrgen"-gnaisses

3.7)-

grande

milonítica

Contatos concordantes

naE diversaË5 saçõea geológicas,

que estes'contatoa

foram sempra inferidos

mas nunca vistos

dobrarnento recu¡nbente com vergência

(195'/, 1965 ) e Valeriano

,

, â

Eemprr-l

verticaligada

dobrarlos podem E€r
da

cidade

, nos trabalhoa

Leonardos Jr. ( I9'/3) e Valeriano

clo Rio de Janeiro

importåncia

principalmente

, ÈtpFesentadas , entro outros

(1984). Deve Eer dito

eiclade

de

,

da a¡nbas aã litologias

do significado

La¡nego (1938,I945 ) ,

Rosier

circåo

de rochas alurninoaas com aillimanita

ê EBmFrÊ eoncordante a fçIiacão

do Rio de Janeiro

da

à

do

como umå seqr¡ência FararnËtamórf ica der ivacla de sedimentos

parå a elucidaçäo

vistos

è

foliadas

O contato

das

xenomórficos

inti¡namante ðsEoÇiadoa a

interpretada

pelíticos

aþrltFto

acessório.

com

parcialmonte

textura

9).Tem raros eristais

e permeabitidade

tem sido

e

iotita-gnaisse

cle

e MasaIhães

dobrados , ðe que FarocB,
, e retratam

o padrão rle

para NV que af et.r os

gna is:;etj

E€9undo afir¡nam l,amego (1938)
e l"laealhãea

( 1984 )

.

,
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(1981) e !'errari

(I9s?) nÐncionafl sua
os "augen"-gnaisses estão levemente enriquecidos Em çrrånadà n,rE
DåIcomo çt a1.

et ðI.

nrcximidadeE do contato. ObEervoLr-8tr èinda que Fogmatito¡ e veioE
de quartu o da potência decimétrica a mtåtrica Fr:dem ocupar o plano
algumåE vezes obliterando a foliação ¡ni1onítica

de contato ,

do

(fig - 3.7-a ) .

biotita-snaisse

Nas proximidades do bíotita-snaisse

,

os

" aug

on" -g na i

sses

se

apres€ntam com um menor volume de megacristais de K-fotdgpato
estando estes notoriamonte ¡na is ostirados (ovalados) ern direção ao
contato (fig- 3-7-a). A laminação da rocha também sr¡ acentua nt¡st¿r
direçåo

aqui ¿ observaçãp de' L€onàrdoE Jr. (1973 ) , citåndo
co¡nunicação peEEoà1 rlc H-llyan , onde estc últiJIro afirma qua aE
eixos

Caber

de quårtzo em àmbåE aE litclogiaE

[000f ]

rotadog em direção aa F1åno dÈ conbato ,
f

se aprereentam

augerindo um contato por

aIha.
Um

aspecto ìnteressante é a ausôncia abEolutð dÊ m€gàcristais

de K-fsldspåto no þiotíta-gnaisss
pIàno de contãto (fig -

3.7-b).

, mesmo a poucos contímetros do
llste dado ó dê grande importåncia

na medida em que permite afirmar que å b1åËtese resporrsáveI Fol.l
geração dos megacristais é anterior a oEtruLuração dos biotitagnaisses ,
exietissem

já que estes , por serem extremamente perrneáveis ,
ao b€mpo do motassomatismo ¡otássico ( item- 5.4

sê

)

estariam seguråmente porfiroblastizados,Às atitudes medidaE pèrè a
contåto giram em torna de N70E , verticalízada ou com mergulha de
alto ånsulo Fårå SV/, Ê correspondç a rlireção geral de alinhamento
da faix¿ do biotita-gnaisses e rochas asEociadae; gue EE esloncie d¿
tsoa Viagem
Þ'i na

ào Fonseça.

Iment

e

deve-ze rnenc i ona r o contato

qbservado no Fanto
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Figura 3.7 , (P.51r54 e 5ó) - a- Vefo Ce quârtzo ocupando o con¿ato enfre o biÒÈitôgnaÍsse e o'ãugenLgnaisse. liotðr a rJiminuição ns quantldade e o mâior cstiramento dos

; ¡r- Contato abrupto entre ''augen'-gnaisse e
biotita-tnaisse. tlÕtar ar-¡sência absoluta do rìogôcristais no biotitô-0naisse ; c- Esmegacrisüôis nôs ¡'roxlmidades do contato

trutura de "cúpular' ,

onde um ¡lranitdide

po r

j'i

rob }ás

ticif, grosso

sor dù'augen':gnaisse?) se intrude sob o bioLitâ-.Jnaisse.

não-deformado (precur

40
56 gue ,

èpeËar de muito inÈemperizado ,

sugerG uma relação

intruEâo do "augon"-gnåiEEÂ no biotíLa-9nðiEse (f ig. 3.'/-c).
ponto, de cota rolativa¡nente elevada Fara à ár,:a ( 250 m) ,

cie

Ester

d€ve

relFraËentar um rlomínio Iocelizado onde não aconLecou a deformação-

Obsarvou-ge aqui um bandamento ainda FrÊs€rvado no hiotitagnaisse, enquanto que no "augon"-Inaisse , inoxiste (ou é muito
qualquer foliaçåo ou ovalamento doE ¡negacristais,
incipiente)
ð6sómelhãndo-É€ å rachå a um granitóide

porf irobláetico

groEEo.

Este ponto possivelmente deve ropresentar a "gìipul¿" da intrusão
na base da saquôncia (maie antig¿) de biotita-gnaisseE.
Contudo ,
deve Ee ter

reEervà nesta

interpretação

pela

intamperização

acentuada do at Iorðftento.

3.2.2 - KinzisitoE
Sãr: snaisseE åltamente quartzosoE ,

car¿cteríaticamente co¡n sillimanita
llstão

de composição qranítica,

, sranada e biotita

intirna¡nenter associados a sillimanita-cJuartgitos

Ieptini bos. Ocorren nurnà rÉ9ião com densa cobertura
impoEEibilitanrlo
verticalizada

aI . ( 19Bl ) e foi
Uma

D€6tacå-se a notáveI foliação

mitonítiÊa

N70E Frésente.

EEtjå faixa

3.3 -

florestal

a Frecisão dr: contato com âE unidarleE granito-

adjacentes.

snáissicas

(foto f0).
(fr:tr: 11) e

correspondo a Unidade I.taipu
inicialrnente

identificàda

do Dalcomo

Ðt

ern L,rmeso ( I945 ) -

Interpretação Prel iminar

A primeira questão conEiste na definição do cará ber orto
parametamórfíco das litoLosias agui deEcritas. Pàrå eEfje fim
aIém da oþEervação das re.laçöe= de r--àmpo r ompr,3gau-Er3
metodolcsia petro!rráfica
de Hippertl (1985) e HiFnertt (1989

it

a)

1
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1",--

- KÍnzigtto. Rocha cle composiçõo granítica com K-feldspato (K) c
quartzo (gz) xenomdrficos , biotitês orientôdâs (bi) e profl.rsão de inclusões
de slllimanitê (si).
Notâr toxtura sugerindo infiLtração de quartzo em bio
F0T0 10

tita

(

seta

)

1",,

*.

F0T0 Il - Sillimanitô-quartziÈo. tìrãos de contorno irregular de quartzo (qz),
geraLmente com extinção ondul.ante. Fequenos grãos (sub)porigonaís neoformados
ocorrern como produto rJe recu poração-rec ri s Èali zação na borda dos grãos môiores. :jllllmanltê
ocorre como cristais interstici.aiô (1) ou como peque
nas fnclusões orientadss nos grãos de quartzo (2) . Notar qrè å" graol-"åif;;
mados raranrente apresentam inclusões de sjllimânita.

42

que envolve re1åções texturais

d€ caracterização
variáveis
apaLita

fiste

tipo

é realizado atravéE da guantif icação de

1-rôs

de rninaraís acoasórios-

em seções delsadaE: o teor de biotita

o teor
(IAZÞ).

,

o o índice

de

os
do aEsociação zircão-biotita
reEultådoE Eão plotados em trôE diasrama= (BA, BZ e ÐZA)(fis-

3.

S

)

,

"Fara " -

minorais

ond€ estão clara¡nente individualizados

campoE "orto"

OuÈros aËpectos referentes as associações texttrrais
acessórios

encontr¿doE

am

como indicadores

Fetros€nóticoE

e

de

Fodom s6r

Moorhouse ( 1956 ) .

ObEerva-se gue
preferencialmente

aE

rochðE

qrranito-srnáissicas

no camFo "orto" dos trôs

diagr¿mas ,

incidem
outraE

, mas nunca no campo "Fara".
'Já aE a¡nostras das litologias d¿E faixas de paragnaisses,
como erå de Fe esFeràr , incidiram ou no campo "Fara"' ou na zona
vou

es nå sona de indefinição

de indefinicão.
As tentes máficaE tiveram um compÐrtanento em doiË estilos:
ðquelåE dË cornposiçäo mais båsica ("þoudins"
d€ díquos
prÊferencialmÊnte no càmpo "orto"

, o å de biotita-gnaisse

)

(aFenas

uma amçEtra) ou no campo "Fara" ou na zÐna do indsfinição.

Os dados quírnicos disponíveiE para åE rochas ortoder ivadas
(incIuídos nå tab. 3.I) foråm organizados nå forma de diagramaE da
variagão de óxidos vs teor do Sio? (díagramas do Harher ) (fi9
-

3-9).

Al9uns diagramas de variação para elementoE menoreE foram

também elaborados

possíveis
matoriaisdo

"

o objetivo

desta

brends" que possam sugerir

tócnica

é identificar

å conEènguinidade

do$

Os resultados não foram esclarecodoreE talvez em razão

pequ€no número de anáIises

considorações podom Eer feitaE:

disponíveiE

r

rnàs

ålgumal"
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Legenda

BZ

o " Augenrr -g na i S se
r'rAugen"-charnocktto

+ Leptinito
x Klnzig ito
Á Biotita-gnaisse
- Granodiorito porfiroblástico
O Lente de bioLÍta-qnaisse
o Lente bás i ca
+ Gnai.sse granodioríÈico
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Figura 3.tì
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"trends"

dos diasramaE

de não serem €ncontradoË nð maioria

o fåto

que

muito cIåros não deve necessariamente sisnificar
ortoderivados

materiais

têm distintaE

origens.

metåEEomåtismo de K+ Ê SiOA que afetou ttt"=

O

oE

intenso

to"h"s pode ser

cauEa da obtiteração nos padrões de variação.

å

Ësta opinião

é

corroborada pel-a constatação do que o diagrama de K2O é exata¡nentc
aquele onde a disposição dos FontoE é mais caótica.
€I€mentos ,

aparenternente menoE móveis durante

,!e,Mn) aFresentam , ào contrário
o tÊor de EiOZ algo mais próxima rla linearidade.

¡netassomática

(À1

A única arnoEtra do sranodicrito

esta

OutroE

atividade

, variação

com

porfiroÞ1áEtico analisada

aFarentoment€ acomFðnha o "brend' dos "auqen'-gnaisses na maiori¿

dos diagramas de elementoE maiore6 , fàvorecendo a idéia de gue se
tratåm de materiai6 d6 me6mã filiacão , aFsnaE crn gr,rus dif erentor,
de K-mâtãssomãtismo e deformação , como sugêre o estudo textural
(item 4.4), o que não acont6cE com d ðmogtrE de lsptinito
, guaEe
que invariavelmente deslocadã dos posEívois
Um
"trends".
colnpor

bamento similar

dos leptinitos

foi d€tectado por Oliv,sir¡

(L973) nos terreno6 do alto grau då resião de São JoEó do Rio
Pardo (ÐP) , Eendo por estå autor intorprotados como oriundos cle
intrusões granítícaE lardias
O qlt€' 6q tãm ,

em I:Bgumo , é um guãdro onde cosxistern rochas

de origem(E) ainda não esclarocida juntamente
localizadas de gnaisses F a r ame t amó r f i c o s . Não se

ortoderivadas
faixas

com

pode

afirmar guB aE Frimeiras conu tituam o embaeamento Fðra aE üI Eirnas
(comc nropõe Leonardo¡ Jr. f973], , -iá sue gualguar possível
relação
dúct i I

de superposição foi obliterada
ilue af etou todo

rr¡IaÇõas do cûmFo ,

erEl.:e

assim

con-irrnto

cÕmo

pela

inte¡a

Ao contrår i o

riof ormação

,

a

Iguuras

o possível caråter metasserlimenbar

doE ÈnclåvEË dE hiotitå-qnðiEEe qLrË ocorrem em meio èaE "au.len"gnaisses , parBcem indicar que aE roch¿s qranito-gnáiEsicas
Eo
intrudiram

sob os Faragnaissos pré-existenteE.

A idóia de sr¡e

as

rachaE grani to-gnáj.asicaE da reqião de Niterói

Fluton inlrusivo

conEtitu¿m r¡m único
foi inicialmente formulada For Kishida (1969).

PasEa-se ð9orå ao estudo da deformação dúct i I
superimpôs a todas ostas Iitologias-

que

se
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A
AE feições

ZONÀ DE CTSALHAMENTO DIJCTIL

I]E NITERÓ]

indicativaa

de def ormaçãr: dirctiL aão r¡m aËpeÇto
notáveI dos "arrgen"-qnaisses cle Niterói
Tais faiçöes fc,ram
reconhecidas e descritas já na primaira metade rlo Eécu1o (L¿mogo
I937

, MoràEE et al. 1935). Posteriorrnente , Guimarães (196f a)
menciona ¿ "cataclase" sofrida
rochàs- Mais
For sstas
rêcenternente, Dalcomo et al . (198f ) e !'errari st al - ( f982 ) åfirmam
quB oE autônticos "augon"-gnaiË;EeE apresentam uma "característica
tramð cataclástica"

gue r:s distinguo daE domais rochåE regionais

rnegacristais de K-feldspato.
Ëntretanùo , não se tem notícia
de que tBnhà sido reatizarlo , até o prresenbe , quåIquer estudo
sistomático destas feiçõeE dafor¡nacionais. Hste trabåIho Fraçura
ao menos parcialmentB r Fre€nch€r è6ta lacuna.
com

,

Foram ide¡ntificadastransiçöes
texturaiE e co¡nFosicionais
rleEde bipos litológicos onde praticamente inexiEte a deforrnação ,
até åqueleE ondo esba é muito acenl.:uådà. llstaE transições Eão
rnostradas na forma de perfis compoEicionais e textur¿is
bç¡nadç¡;
trènËv€rEalmente à zona de c:.sa1h¡monto. Para a confscÇão destert
iE foram realizadas quan!íficações de dí ferênt eE aspecLo¡;
petrográticoE em amosträE dÐ afLoramentoE ropresentativos daE
perÉ

diferentes zonas IitoÌógicas
4.2).

lonsitudinais

Pode assim ser definida

identific¿das

(ve.r fi9

uma faix¿ de rochas miloníticas

-

com

maiE de 10 km de largura r çIue constituem o que aqui se denonina
de Zona de Cisalhamento Dúctil de NiÈerói (ZCDN). À ároa maFeãdå
expõe (lompI€tamente um E€tor tranEv€rs,tL dosLa zonð d¡l
cisalhamenl,o (ve,r f iq- 4.1

e c mana l{).

Jeh &

Fota

/N
I

4o

lta

O¿aar, et/ja/¡co
t.o¿¿da-

Sí *to**

/_ s*øzt,
)'*'*t"'"

z,cE,¡\' Èohe a¿ craa/hara¿hto au'ê¿/! élc h ¿Le+;¿

Figura 4.1

-

t"rapa

de J.ocalização da Zone de clsalhamento Dúctil de Niterói

-

zcDN
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4.1 - O Conceito de Zona de CiEalha¡nento
Zonas de cisalhamento são ostruturàs Flànar€s

càråctericadas

por

apresentarem mais intensa rlef orm¿ção quc os rlomínios
(Whit€r et al . 1980 ) . AcontÐc€m numa ampla gåmå d€
acl jacontea
rleEde åqusIåE subrnicroscóFicaE (ba¡das cle
cìi¡nensões ,
cisalharnento) até fåixas de dou Ðnas der quilômetros de largura
terrenoE prÉ-cambrianos rlo mundo inteiro.

em

ZonaE de cisalhamento Eão formadas guando a cåFåcidadê

de

deformação e1ástica dos materiaie é uItrapaEE¿da. EEbão çibuadas

om áreas onde Ee tem concentração de nstrersE"
podem determinar
materiais
å localização
c

HeterogÐn€idåd.ÊE

daE

zonaE

dÐ

i sa lhamento.

Os FrocaEEoË qu€ì ocorrem duranLe o desenvolvi¡nen!o das EonaE

de cisal.hamento tondem a acarretar um "amolecimonto" ("softeninø")
que facilita
do matorial am eEtado Eótido. EEteE
O fluxo
proceËEoE podem E€r rúpteis
ou dúcteiE- Zonas de cisalhamento
dúcti1

gue predo¡ninam FrocoEEoã de ptasticídade
Urn tratamento pormenorizado do concsíto de zonas dc

são aguelas

cristalina.

e¡n

ciEalhamento Fode Eer êncontrado em RåmEay e Gråham (1970)
RamEay (1980) e Whitç ot aI. (I980).
Zonas de cisathamento de dimensões quilomótricas , como a agui
def inirJa

a1.

,

Eão trad.icionalmente rlegcritas na Groenlåndia (Bak et

1975 p.Bx-).

No Estado do Rio de Janeíro

Forção ocídental ,
lg7? , BrennFr et

a1

,

na

a Zona de Cisalhamento Paraíbð do SuÌ (Braun
. 1980 e CamFanha f98I

4-Z - EstYuturaçåo da
ZCDN

destaca-se

)

.

ZCDN

é uma faixa snåissica diEposta em direçåo N7O\{ ,

com

5l

cerca de L4 km de extensão nå ároa egturlådà. Sua extonsão
não está esclarecida , FroIongåndo-Eo cortamente para

tongitudinal

sw por sob a Baía de Çuanãbara ,

voltando a åflorar

n,:

marg€nl

(vor

Forção Eu1-sudeste da cidade do Rio de Janeiro

ocidentat

,

fíg- 4.I).

Não se tem qualquêr dado concrsto Eobre o prol.ongamcnto

då

ZCDN

mas certàmente avançê por pelo menoE mais 50

para NE ,

km, até

onde podem 6gr encontrados autônticos

ÀlgumàE ocorr6ncías

"augen"-gnaisses.

de charnocl',itoE çomo faixas

eslreitas

em

Ferfeito alinhamento com a ZCND Fod€m retratar a sua continuidade
4-1 o äs considerações do item
For maiE 100 ou 150 Km (ver ¿ fig.

7.r.2.L.)O Ii¡nite lãterål

da

Z(,'DN

a EE é umã FaE6å9Êm transicional

blaEtornilonitos granodioríticos

con foliação ¡niIonítíca

de

incipisnte

ou àusente pðrã à rocha isotrópica

FreEcrvada da deformaçäo e
(mapa
recristal ízação , ou Eeja , o qranodiorito porfiroblástico
3). o limite a NW é também transicional
, Ee bem guo nurna
diståncia menor , mårcado Fala pðEE,f,gem de ¡nilonito gnaíEEe6 do
composição granodiorítica

para gnaisses ternbérn granodiorítjicos

Forém Eern åE estruturas de fluxo

clos primciros.

A ZCDN é caracterirada For uma foliacão miloníLica (Ëm) de
direção vari.ando FrinciFêImentÉ entre N40-708,
subordinada¡nrrnte
NNE e ENE ,

dísposta FåralÊlàm€nte, ao alinha¡nento da Eonå. O
m€rgulho é predominånt€mentÈ vertical (principalm€nte na porçäo
centrà1 da ZÇDN) ou de médio-a1to ánqrulo ora para NW, arå Fårè
SE. A foliação se inbenaifica nas proxirnidadeË rlaE Íonås cJs falha
Ionqitudinais

que ocorrem no inLerior da

por FlaquetaE de biotita

ZC:DN

(fÍg.4.?)-

, pelos megi¡cristais
fÐ1d6Fåt,) e pe IoE " r ibbon quartcs".
Umð foliação

Ê:

oblatos

rnarcada

de K-

de cisalhamento (Íjc) pode ev€ntuålmente Eer

t;.otirô ê¿1irt¿
G4/r.o)ôa/,).0

aL44 r-0n1L

a

ù)

a

o

N;t 4¿if¿ êN4istE

ê¿'rì.. e êt rtocøt-.i.

(/ì.-ã,L.¿"n¿)

r¡/2¿ a
o

,

ê..1Nt'7iu
- ( atêÊdl
tt;1o¿;rès ê

Lr;L¿-/rþ ê!+)s.es
ê, ¿

¡¡¡¡¿a¡--

!.tss63

tz
è./r4i.¡.ts
i¡*i=ii-it1îi¿ãî-¿-È
4¡ro¿ì

ê

àt

ë4s -êbt¿o ttro

è^
-Ò4,

\

Legenda
/

¿r!3-4r-/442
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-
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a,adda¿,,
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Figura l+.2 -

loco-dIâgrana llustrêndo a dlsposição das rochas miloníticas
na ZCDN.
ll
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obEarvadã em milonite gnaiEEeE ,

formando ångrrloE menoreE que

30o

com Sm porém , como é comum em zonaË do ciEalharnento de a1t¡
deformação (Ëi.mpson e Schimid 1993) , tem-Ee normalmÐnte à
cop l anar idade cle¡taE €ãtrutur.lE pEn@LråtivaE.
Uma Iineação rnilonítica
movirnentação

transcorrente

principalmente

"ribbon

dog

(lm) (sub)horizontal
pode
quartz"

indicativa

consta tada

Eer
(ver

f ig.

de

através

4.2)

,

e

eventualmente FeIa dimensão maior dos megacríEtais de K-f€1dgpåto.

Sête zonas rrincipais
interior

da

Zu=DN

de falha lonsitudinalmente dispostas

foram identificadas.

no

De N\.f parù SE , säo GtãE; À

do Çr¿groatá ,
Inácio
gEtãE

a da Praia das t'1exas , å do Cavalão , a do Santo
, à SaFezðl-Pendotiba , å ds Piratininga r¡ a de ItãipuzonaE corrÐsFondem a linsamentos mais ou mener

caracterizados

em

aerofotointerpretacão

,

a

transicionarn

lentam€nte Fara domínios msnos deformadoe e Forf iroblaetizados
(ver itom 5.1), Eendo difíci1
a definiçãc de EêuE limibeE
laterais.
regiões

Dovern

planares

, ¡nais re¡alisticamente ,

ser

i¡naginadas

como

no interior

da ZCIIN r com largura nð ordem
centenås do meLros (as da porção central são mais Iàrgas que
marginais) , onde a movimentação (fIuxo

milonítico ) foi

ås

maior.

AlgumaE destas zonas sofreram roativações rneso-cenozóicas com
desonvoLvimento de FlånoE de falha be¡n caractsrizados

do

o

, q€rãlmentc

Freenchidos por diqueE de diabásio. As linhas traçadås no måpé 3
s€guem em grande parte estaE BstruturaE meEo-cenczóicas, que devem
retrata¡

a porção rle måior d€6locanento om cãclð zona dÊ falha pré-

cambr i ana

-

4.3 - Hochas MiIoníticaa

I
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4.3.I

- Nomeclatura

À nomeclatura dàË rochas cataclástícas "sonsu lato" é muito
confuEð , tendo sidc acumuladas nas últimas décadas FeEuenas (ar:
vFcer grandes) diferenças de Eignific¿do para um mÐErno termo. OE
proceEsoE geraiE responsåveiE pelå formação dos nrincipais
tipo¡.;
cataclásticos

sã,r ràzoàvelnente bem cr:nhecidos Lr unànimsmÐntÐ
acãìtoE, ¡nas não exisÈe consenEo quanto aos critérioø tr¡xtnraiE de
classificação.
Híssins (f97I) , Be11 e Iitheridse (1973) , Zeck
(1974) ,

Sibson (Lg77) ,

êìlguns dos tràbalhoE

Vhite et a1. (LgeZ) e Takaei (I98?) são
ern que se Fode encontrår su¡nários dà

no¡neclatura e/ou proposta.s de novos sistemas de classificação
!az-se necessário portånto a elucidação do sisnificado ern gue se
-

u6am oE termoE

neste trabalho:

À oxprassão "rochaE miloníticas"

ó uEðda Fara åbrãnger todåE

aquelaE com eËtrLrtures de fluro FroduzidaE eminontsmente por
procÉEEoE de deformação intracristalina
(I,Ihíto 1976, V¡hitc Ðt
al - I982 e Sibson

acompãnhådå em sråu5 variávçis

,
recuperação-recriEtalização
Etheridge

1973 e !¿hite

sensu stricto"

de

f lu2ro

cataclásticas
ZCDN

L977 )

sin-cinemátìca

(tselt

e

- À exFresEão "rochas cataclåEticas
deve Eer reEervådà pãra oE ii¡os om guo a ostrutura
1.973 )

é produzida por

proc€Esos

rúpteis,

sensu lato" aÞrange os dois tipoe

ocorrem apBnas rochas miloníticas

O significado

do grãos

For

dos termos utilizados

,

em

"Rocha¡¡

antariores.

Na

díferenbes litotipos.

Far¿ nomeá-1os é aFrosêntado

a

Eeguir,

Q termo "bIaEtomilonito"
(

I9le )

e Knopf (f931 )

,

,

uËedo inicialmenLe

Fot Sanrler
conÉErva esEencial.mante o mesma

siçrnif 1cãdÇ nàÊi clåEEificaÇõea modÈrnas , ou Eaja , o de uma rachê

1
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d€

grånulom€tria

médíå-grosËå onda oE FraceEEoE de
predominam Eobre

recristalização

cominuição

grãos

dos

recriEtali¿acão

O

)

a

(estiramonto

doformação

caráber

em rochaE miloniticas

recuFeràção-

sin-cinemático

e

desta

á um aEpÐcto tido

na

atualidade corno inequívoca , convincentemente mostr,fdrl em BeIl o
Etheridge (I973) , \{hito (1973 ) , Lister et al. (tttt¡
o \{hite ot
a1- (1980) , entre outros
-

gnaisse"

"Milonito
9rãos
(po

corrÉËFçndÐ å uma rochà onde coexistom
pårcial
deformadoE com recriEtalizaçãc
ou ðuEentB

r f i r oc1ast

oE

em meio å L¡¡na matric

)

recristalizada

dê

grånulonotria mérlia-grossa - As estrutur¿s "augen" Eão típicas do¡
milonito-snaisses (Hissins 1971).
oE critérios

tøxturais

(principalmcnte tamanho dos gråos

para a definicão d€stos blasLomílonitoa e miloníto
aqueles eEtabeJ.ecidos

e¡n

Higgins

(

1971)

)

gnaiËEos são

-

propriamente ditos Eão Fonco comuns na ZCDN. O
termo é utilizado no Eentido de Bell e Ethsridse (1973) e White et
aI. (19gz) - Significa
rochas de granulornetria mais fina que aE
Milonitos

adjacentes

(com as guais gera.Lmente transiciona)

recrj.stalizadae
sin-cinemática)

nLln rÊ9ime de detormação dùctil

e com ÊEtruturas de fluxo

4.3.2- Rocha= Miloníticðs
Fãz-s€
miloníi.icos

aqui

då

,

(

r

e'

c

rízt

a1

i

zaçâo

bom marcadaE.

ZCDN

uma caracterização

identificadoE

fortÊmente

,

microtoxtura.l.

com especial referóncia

do= tinos

aos dEFectos

que distingu€m uns dos oubros. Estudoõ específico= da variação rlas

feições

de deformàção e recristal ização na

no iten 4.5-

ZÇDN

são àFresentados
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4.3-2.I
(

BMsd

- tsIastomi. lonitoE
e

MGqd

Mi

Ionilo

Gn¡

Granodioríticos

isses

)

Os BMgd são rochas incipientemente foliadas.

porções recristalizadaE
porfíroblástico

CorreEpondem às

(poråm poucD deformadas) do sranodiorito

(domínios isotrópico

e Levelnente foliado
parå

eEte

na

classif icação

de

princiF¿Imente

pelo dÐÉåFarocimento grðduã1 do contorno poligonal

c¿¡npo).

Transicionarn

,

últim,-t

rloE srãoE como moEtram åE fotoE 12 e I3.
Parece haver ta¡nbém uma tranEição laterat

äoE MGsrl ,
eEtruturaE

Farå

NW

em direçãc

cåracterizada ps1,f, creEcont6 desenvo-[vimento de
do Ëluxo (folieção milonítica e "riþþon cruarl:z').

Percebe-se

também uma diminuicão

nà participação

de

9rãos

e umå creEc€nte heterogenoidade na granulomotria

potigonais

da

, consequência do rfesonvolvirnenbo de uma matriz fina nãopoligonizada em åIgung rlomínioE (foto I4). Grãos rnaiorsE d€

matríz

plasiocláEio
isotrópica

,

6€rnpr€ deformados ,

original,

romanescentes da textr¡ra

constituem verdadeiroE porfiroclastos

de Itaipu interromFe o sesuimento dð
tranEição entre oe BMsd e oE MGsd (ver o rnaFa 3) - Estes hinzisitoE
A faixa de kinzigitos

Eão tarnbém claEEificådoE eEtruÈurålnente como

rni

Ionito

gnaisres

e hoterogerneidade na 9rðnul ometr i å
na poligonização da m¿triz , e -ribbon quartz' (foto 40)-

AFI:eEentam

4.3.3.?
MGq

r

ca

r

ac

t e r i s t i c ame n t

- Blastornilonitos

e Milonito GnaisseE Graníticos

-

e

(tsMrrr

)

CorresFondem aos "augen"-gnaisses da clasrificação

(e em parte åos Ieptinitos)
À t.ransição dos

de

Constituem a rnaior porção da

MGgd aoE MGqr atém

de comFoaicionat

(

camFo

ZCDN.

aum¿nt.o
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I
)

I
ì

nå

quantidade d€ mesacristaiE

de K-fêld6Fato

e de "r ibbon

'l'en-Ëe lrma o:çFr€ìËEiva diminuição na
<ruart:" ) , á também tentural.
granulometría da mabriz e no tåmanho doE parfirocLåstoE rlrl

plasrioctáEia. À hBtBrogenaidade dè grànulometria FermanecÊt , maE ó
merroE acentuädå em função da cominuição geral - "Ribbon .luartrs"
têm uma participacão express j.và na Fetrotrarna da rocha

podendo

,

representår até 308 do volume.
São distinguidos
tipo "a",

com

MGgr

de dois tipos (fotos l7 e 18):

os

de

megacristaiE de K-feldspåto em típicoE "auqens",
com grande ¡,'articipação de megacristais

oE de tipo "f",

o

muito

(razåo eixo maior / eixo mcnor > 10) sue dão à rocha urn
característico
aEF€cto fitado ("flaser" )- ËsteE últi¡nos ocarrem
estirados

maiE localmente ,

conås dÉ få1ha mer¡or entre
fluno

principal.mente nas nroxirnidades das príncipais
6äo caractBrizados ainda por uma diEtância média

os nribÞons" - Representam domínioE com acantuåd"l

milonitico.

típicos ocorre¡n restrita¡nênte como faixas métricas
em meio ãos MGgr (com os quais transicionam) da porção m¡is
interior da ZCDN. Àpresentam umà rnatriz intensamente poligonizada
MilonitoE

9rånulometria homogônea e fina ((o-2 mm), onde Ee observam ,
quantidades menores gue 5å , porÉiroclastos de plagioclásio.
d.€

composição é granítica.

rrþÞonr
OE

(

em

À

Quartzo constibui numerosos (¡nas p,:quenos

)

toto LY).
blastomiLonitos

caracteri¿adas

graníticoE

(BMsr)

Fè1a enubBrànte Ê quaEe qu€ total

são

rochåE

Fol igoniøação d,r

A grånulometria é muìto srossa
matriz eminentemente microclÍnica.
(grãos recristalizados de até I -0 m¡n)- $ão ¡nuito dosonvovirlos os
"ribbon guartz" que Fodem te'r ¿té
e2çtrema recristalizaçáo

1.0 cm de eEFeEsura' AFeear

cleãtaca-sc

uma nqtável

f

oJ.

da

iação

;
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F0T0S 12,13 e 14 - Blastomitonj-*
Èo$ grênodioríticos (Bl'tqd). Se-

quênclô ilustrando o processo de
blas tomi lonl tÍ zação superimposto
à texturo hipidiomdrfica do 0rêno

diorito porflroblástico. Na fotõ
12 , tem-se o infcio da recristô-

lização com desenvolvimento de al
guns contâto5 rctos , formando
çJ rãos perctal-ßtente poli.gonêis de
plagiocldsio (p1) , principalmonte. A rochs d ainda iootrdpica ,
sêm qualquer orÍentação preferenciêl das lamelas de blotita (bi).
Nota-se aqui a presença de cris tal zonado de zlrcão (zir) , um
relicto da textura nagrnát,ica origlnâÌ. l'ia foto 13 Já se obsewa o
desenvolvimento da foliação , diminuição na granulometriô e inten
sificação nô poligonização do plã

giocláslo. lla foto llr , tem-se ã
quôse totalidade do plagioclásio
poligonizado, lamelâs de biotits
predomi nantemente

orientðdas

e

quêrtzo (qz) (sub)polÍgonal. A
granulometrÍa d meno¡ que nos es
tág tos anteriores. Está concluídã
a blas tomi loni ti zação.
Apesar do desenvolvimento da
foJ.iação e da rodução granulomd trlca , estes blastomilonltos são
relôtivos ð um ambiente essenciôI
mente termal , sem .rtividade cinõ
mática (fluxão) acentuada , comoatestôdo na equidirnensionalldade
dos grãos , incLusive do quartzo.
Compare , p.ex., com as fotos 15,

r8 e 19.

".,

**

I
I
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1",^15 - I'iilonito gnaisse grônodiorftico (lìGgd). Rocha inLens¿rmente foliada
com bÍotltas (bi) orientades , grãos alongarjos de quarLzo (qz) muitas vezes
com extinção ondulanÈe óu como agregado de grãos poligonizados (2) , plagioclásio (pt) parcialmente poligontzado e rnicroclfnio (mic) xenomdrfico. l'lo at
to da foto pode ser visto "ribbon quartz" policristalino (qzr). Tambdnr po I
dem ser identificados alguns domínios qua rtzo-p lag loclás lcos con granulome FOTO

t,ria nuito flina e grãos poligonais (I).

1",^I6 - Blastomilonito granftico (Bl1gr). Rocha intensamenLe rÊcristal.izacle
, granulometrÍô muito grossô , com grãos môtric.iais de nricroclínio po
ligonizaðo (mic) de atd I.0 mm. Grandes "ribbon quartzsrr de atd 1.0 cm de
espessura (em extinção , na parte inferior esqtrerda da foto) marcam a folia
de biotita (bi). 0bservar exsolü
çãå, 5untimente com lameLas'orientadat
recrlstalizados cle microctínio(sel
iões'aiUític.s no con¿ato entre os grãos
Las) , e plagioclásios mÍrmequíticos (1) e/ou com bordas albfticas (2) quan
do em conlato com microclínios não-poligonais. Observâr que o grão de pla gioctásio (3) apreeenta bordâ albftica no contato com o megacristôl de miõroclfnio (mic") , mas não no contato com o microclínio recri'i ta l izado ( micr).
FoTo

da

¿
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- iiiloniLo qnôisse araní
tico com estruturo ;;euqen,, (iÊgr).
flôtriz poLigonizada princlpêlmenquâ rtzo-plagioc lás icc¡ (fìl e t.12)em
mefo a "ribbon quêrtzs,' (qz)
e
meqâcristais ( "augens,') de Kfeldspoto (K). t,totar e diFerença
de granu]ornetria entre fìl e ltz .
0s domfnlos matriciaÍs de. mãis
fina grã , invariavelmente se poF0T0 1,7

siclonâm adjacèñtemente

cri s tâi s ¡e K-Feldspato.

¿:los mega-

O,l h

rh

f0T0 1B

- Nilonito gnaiese granf
tlco tipo ,'f,' ("flase¡n). l.1atri7
i¡ranobldstica poligonizada com
pLogioclásio (pl) e nricroct.ínio

(mic) em ¡¡eio a inúmeros ,'ribbon
quartzs,' (qz). Säo menÕs comuns a
gui , os ¡ìegacrl.Jtais oval-ados dã
K-feldspato.
a26

mm

O,2

ñû

- llilonito. Rocha de granulometria mais finô que os rnilonito gnaisses. f Bt.riz grarroblásti
câ principâImente com mlcroclfniã
pollgonizado (mic) e plag ioclásio
(pl) , com inúmeros "ribbon quart
zs¡r em geral ovalados e monocrjs:
F0T0 19

talinos (qz), menos expresslvos
mllonito rJnÐisses.

que ô9 dos

ob$.: Todas as I'otos dest.t pran cha, forôm tomada$ em seções per psndicul€¡res à foliação mi lonítica (im) e paraleJ.as å direção de

fluxo

(Lm).
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mårcada FEIoE "ribbonE" e FeIoE mggãcri6tèis

milonÍtica
de

K-feldspàto

(ver

foto

f6).

estiradoE

MacrossoPicamente Podem

Ee

assemelhar mtri to aos MGgr do t ipo "f " .

circundado Por terrencs de MGqr, ocorr€
um Fequeno núc1eo (ver o maFa 3) de uma rocha inciFientemenLo
deformådà e não-recristal-izada , qu€ dove rpProsentar um domínio
No bairro de Icarai,

não-mítonitizado no ínterior
dà textura

originåI-

hipidiomórfica

b1èstese K-feldspática

da ZCDN' À textura - um rBmaneEcente
eEtá afetada

e For uma vnaissifícação

ûPcnãs PcIà
não-milonítica

(foto ?0) '
Os biotita-gnåisses
BMgr ê MGgr.
dificuldade

Ëstão

do b¿irro da tsoà Viagem estão
também milonitizadoE

I

em

meio

a

entretanto,

ð

na obtenção de åmostras ÉreEcas Fara análise texturat,

i¡npodiu a sua cl.aEsif icação estrutural

-

4.4 - AË 'lrãnEf ormåçõeE ComFoEìcionaiE
Na fig.4.3

eEtá €Ëquematizado o perfil

transversal.

da

variação da comFosição ¡nineralógica na zcDN ' OE roEultadoE noEtrarn
com compoEições
um gradient€ d€ basicidade '
claranente
grànodioríticas
no exterior e nàs margonE menos deformadat då
ZcDN, e composições granítícas

Çuårtro
teor

nå Porçäo cÊntra1 , mais rlof ormad¿.

e K-feIdsFåto aumentam concomitantomente å diminuição

dê ptågioctásio.

no

O incremonto de K-feldspato é rn¡is notáveI

na composição da rocha como um todo (incluindo oE megacrisLais
K-feldEpato ) do que na comF,rsição da matriz EeParadamente aumento na trBor cle fi-faldspato em a lfrumas sonaE ds falha
também Eer percebido na figura 5.4'

dó
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Fode
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Figura 4.3 - Perfi] da varlação da composlção mine¡aJ.dgÍca (rocha total) nâ ZCDN (A) s da composição nine
raldgica na matriz intermegacris ta ts (B). Em C , andlises qufmicas comparadas entre o Oranodiorito porfiro
blástico (rocha não-deformada) e milonitô 3naisses do

int.erior da ZCDN.
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e K f¿vorecido

naE zonas de maior movimentaÇão na

determinando unå intensa blaEtase K-feIdsFática

zcDN

Normalmonte

zonas de cisalhamento fåvorscem sobremodo o transporte de fluidos,

potáEEio , como
moEtram Beach (19'7 I,1976, f9B0 ) , BBach c I'yf B (L972) e Anrlerson
(1993 )
Urna comparação entro a composiçåo química då rocha
oriqinal não-deformada e os milonito gnaisã€s no interior da ZCDN
determinando tí¡icamente o enriquecimento

ffi

ern

Fode Ëer vista na figura 4.3-c.

4.5- Estudo daE !'eições de Deformação-Recristalisação
NeEte

tór'íco

miqrotexturais
tricl inicidade ,

såo

abordado6

princinais

oE

a6FeçtÐE

da deforrnação-recrist¿1ização na ZcDN. Esbudos
e da variação das carecteríEticas

(tamanho e forma) dos meEacristais de K-feldspato

d.¡

macroscóFicas

que tarnbém

,

se

relacionam à deformação , são apresentados no capítulo 5.
Não ção tratados rrE aspectoE deformåcionais e¡n bioti ta , em
funçåo rla conståncía de comportamento desbe mineral (sempre
intensamente recristalizado)

em todàE åE litologias

da ZÇDN,

qut¡

o torna pouco diagnóstico no estudo das transforrgações texturais.
4.5.I - Deforrnação-Recristalízação em feldspåtoE
O H-feldEpåto , dontre os minerais eEEenciaiE comunE naE
,:

rochås granito-gnáisEicas

,

à recristalízação

:

rlúctil.

Porle
(principal¡nente

,

, á acJuele que ofRreco maicrr resistôncia

guando submetido a um ambionte de clof ormação

congervar

o

retículo

cristaLìno

deformado

na formå de zonas de extinção ondulanLe)
regimes onds todos os demais minerais já estão recristElizacloEÉ co¡num nos rnilonito gnaiss€'s då
ondulantes de contorna

irregular

ZCDN

em

à FreËÊnça rlÞ grãos

de K-f eldapå1lo 6m mei,¡ å

Llm
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ågregado tatalmente Fol iqoni zado

g ua

rt

zo

-

F

IåFi

oc

Iási

co

Na borda de muitos rnegacristais deformados de K-feIdEFåta
Fodo-se oÞEervar utnå zona de recuperação-recristalização
de
eEF6EËurà varíávol

onde Ee desenvolvem (sub)grãos.

EEta feição

é

conhecida como Lexturå "mortar" (foto Z1). À razão entre a ároa
ocupada por esta borda recuperada-rocristaÌizada (Àrec) e a área
total
do mÊgacri6tal
deformado (Atot)
podo oferecer
tentativa¡nente,

um

(Irec)

índice

da

intensidade

rlo

. NoE rnilonito gnåiEEÐE teve-se ul*nr" 0.0<IrBc<0.1
e noE blastomilonitos geràl.mente entre O-0 e 0-2 , raramenbe acima
recr i st aI i

zaçã

o

de 0-5.

Em aIgunE casos .( raros) meg¿crístais qrråËe totalmente
recuFerådos-rocristalizados
(O.6(Irec(l) podem ser vistos (foto
11\

Con

referôncia

poligonização

ao plasioclåsio

sm todàÊ as litologiaE

dà

,
ZCDN

ãpeEår dà
,

intonsa

sempre Fodem ser

€ncontradoË (principalmente na faixa central do milonito gnaisses)
ForfirocL¿sbos: grãos deformados , não-rccristal.izados
, Ça¡n
lamelas de geminação dobradåE ( "bendinø" ) ,
aE vezos nulla

configuração

sigÃroidal

, .que funcionaram como corpo j;
relativamento risidos no Éluxo ¡niIonítico. Grãos maiores quB 0.40.5 run moËtram frequentementÊ þordãË r€cuForad,rE-rocriEtalizadas
(Irec)0.1l )(fotos ?4 e ä4a). finalmente , na f oto JS , rTroEtra-ÉE um
porfiroclaEto

rle plagioctásio

sigrnoidal dÈ frèturàE
4.5.J -

23 )

onde a clef or¡nação Frociuziu um Fadrãc

-

Ouartzo Estirâdo

O quartzo
ftuxão

(foto

é o mineral

intrar:ristalin¡

,

gue mais facilmente

e o que maís facilmonte

se

deformð

se recristaliza-

For
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F0T0 20

- Granodiorito porfiÏo-

blástfco ocorrerìdo como um núcleo
não-mi.10 ni ti zado er¡ ncio ¿ìos te¡-

renos de t4c.qt. i.;ota-se a textura
hipidiomdrFica originaL com plâgloctásio (pl), microcÌínio(mic).

quartzo (qz) e peguena quantidade'
de bíotitas orientêdas ( bi ) .O bser
var as vormlculas de quârtzo e as
l¡orda s albfticas no plagioclásio
adjacente eo mfcroclfnio de substituiçËo (1). l{otar tambdm os con
tatos reentfantes entre ¡ni croclll
nio e plaqiocldsio caracterísLi cos das texturas de subst,ituição
(setae) , e as lnc1u:ões de pJ-a gioclácio em microctínìo que têm
parêlelismo 6lico corn grãos exLeriores rJe plagioctásio (2).
O.2

hh

2I - f]orda t1e recuperação rccristal,ização ( rec) em megacris
faL de microclínio (mic) em I'iGgrl

FOTO

onde se desenvolveu um mosaico de
(sub)9rão:¡ poligonais. fndice cle
recristalização ( I rec ).a 0.1 .
o.5

ññ

- tlegacrisLal de K-fei.dsllGgr (K) em grande parte
do-recri s talizado na forma de um agregado de (;ub)grãos
polj.gonôis. liotôr em "a", dornínio
monocristaLino enì ext.inção , .lue
reôisLe a recri$ j:a l i znção (l.rec =
0.6). ï'loLar a redução rra granulonìetriô dô maùriz em torno do negðcri s Lal .
FOTO

pato

22

em
recu pera

O.E rn q
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i:llTo 23 - "!endlng'' em 1êmelas
de gerninação polj.ssinLdtlca em
porfi roclas to de plagioclásio de
¡iCgt.

"*_l

- Forfiroclasto de plâgio
(pI)
clá;io
ern ¡'cgr com "bendingi
cla geminação pcliss.iûtática , ban
das cJc erílnção ondulante e bordã
de recristalização (rec) com neoformação de grãos poligonais.
Irec = 0.4
I
F('TO ?4

I

O,t

ñ"1

|

F0T0 24 a

- Pori:j.roclasto ¿rr$endoo
do 'le plaqiocl.l$ic [otalmerìLe re
cristall¿aclo (pI). lrotar a folial
ção nrlIonítica(Sm) ,,lobrtrda em tcr
no do porflrocÌôsto. Lrec = I . -

,r--l
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I
J

!

Àe feicõos

de

barn estudadaE

cl e

f o rmå

ção

-r

ec

ri staIi

zaçã

o em guårtzo são as

e?riEtindo uma våEtå literðturà

,

experi¡nental

måiE
EsbrËì

o asEunÈo.
NaE I:ochaE mi lonítica6
da ZCDN o cJuartzo åcontece
princlpålnente
como cr)rpoË obl¿tos mí1imétricos a centimétrícos
,

correntemente conhecidoE como "ribbon quartzs"
Na figura

-

4.4-a, b estão repres6ntadås às variaçöes

dimensõeE e da razão comprinento/ospessura
trànsversal

ao

alinhamento då ZCDN ,

com

,

daE

num F€rfiI

m€didas obtidas

em

arnostreE de.rnåo e sÉçõeE detgàdaË. Pods-Ee conEtãter- o croEcentB
alongamento em direção ao interior da ZÇDN , partindo-se rìe 9rãos
måis eguidimensionais nas Iitoloçrias
exterior6E
A racão
comprimento/espeseura (rce) deve funcionår como um indicador do
(deslocamento) milonítico.
fluxó
Noto-Ee guo na faixa
rie
blastomilonítoE
dos milonito
comparável

sraníticoE Ee tÐm vålorBs de rce compÉráveíE ;toã
gnaisEeE ,
Ëu9eríndo uma ai.ividade cinemática

entre

granodioríticos

eE duaE rochâË.

Jå r¡oE

tem-se valores próximos aos dà rocha isotrópica

não-milonitizada,

indicando movimentação Fouca expressiva-

Da figura 4.4-a se pocìe Lambém extrãir
"

r ibbons

"

blastomilonitos

não

simp

sÈro

lesmente

a informação de gue
grãos

os

origínalrnentc

equidimensionais , å9orå estirados. O volume dos "ribbons" é rnuito
maior que o dos gråos das rochas não-dsformadas , Etrgerindo um
FrocesËo de coatescância.

Schindt

) ê BouLlier e Bouchez (I9'/e) deEcrevem um
procerra de segregação em rochås poliminerálicas
estrossadas
onde os minerais mais dúcteis (guartso , no caEo de rochås
graníticas)
fluxo

i

n

(1939

seriam "enxugados" rlo ågregårlo policristalino
tr

ac

rist

a1

i no

.

O asFecto fin¿l

For

ó uma rocha dF estruLura

" nrgBon¡

ouanrz

',

t oi4¿4;ø a4,ô1 t4ù)

lï\'",,,'....^,--,
6

oìæ¿s4;ã¿ìì7:
5

3

I

I

2

+

1

u
h

ir
õ 'i
R.l
il

ì ü

is
'ìl

ì'ù
ì I
sq
3è

d"*

íì

ìt
_$

ñ
'ù

N'Þ

Figura 4.4 - Êerfll da variação do tãmanho mddio (A) e dô razão comprime nto/es pess u ra
(B) em "ribbon quartzs'r. Em C, partÍção do ccnteúdo de quartz-o entre 'rrlbbons, e
grãos mot.riciais.

6s1
1

þandadà

com altçrnância

coalegcen

- oE rninerais

de níveis

onde Ëè concgntram

dúctois

e

domínios

com

- e

6e

qudEe

excluEividade de minerð iE mð is rupteis
(feldspatos , no caso de
rochàE graníticas ) . O termo lrfilter pressing
, utilizado
em
magmatísmo (Carmichaet et a1. 79741 , pode oferecer uma i¡nagem
aproximada doEte FroceEEo.

Às rochas da ZCDN aFresentam exatãmente este guadro , qom o
quårtzo guaEe que totalmente concentrado em "ribþons" , dispostos
em bandas em meío å umå matriz granular
predominantemente
plasioclásicaÀ fiqura 4.4-c itusbra um perfil da partição do
conteúdo de quartzo entre. "ribbons" e maLriz. Nota-se aj que o
desenvolvimento dos "ribbons" é p¿raIeIo
matriz em quårtzo.
As inÉiltracões

de SiO2 no interior

figura

4.3 € mogtradas na foÈo 3 ,
Fåra a formaçäc dcs "ribþonE"-

åo empobrecirnento
da

ZÇDN

,

sugeridas

devem ter contriÞuído

da

na

também

Freguentemente Fodem Eer obgervadåE porçöss da matr íz
granular
oçorrendo corno inclusõeE em "ribþon quartzs"
evidenciando o FroceEEo dB coå1e6cênçia.
NäE rochaE miloníticas

agregados policristalinos

da

ZCÐN

os "ribbons" Eão guase

EemFre

e Fodem ser classificadoE , quanto a
Ëuå gËtrutura d,a grãoa , êm duðE variedar]eE principais:
os de tiptr
"r" I com grãos de contorno àproximadåmonte retàngular ocupando
,

toda a espessura do "ribbon" ¡ tr geralrnente co¡n feíções rle
clef ormação ponco deEenvolvidas ou auEentaE (toto 26l ; o Ðs de
t ipo " í" ,
com srãog d¡: contorng irrogular , muitaË ve¿eir€€ntrantes I e cgm f.eições de deforrnação quase 6emFrÐ þem
mèrcadaE (fobo 27).
"Ribbons" de tipo "r" e n i" poriom É lgumåi:
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vezeE serem encontrèdos Iado a lado numð rnesma seção delgådè
Variedades intermediárias

são tamþé¡n corrÊnjrornente encontradas

(f oto 28).

os tipos

e "i" corregFondem aos tipos "3"
c1aæsificaÇão proposta 6m BoLrllier e Bouchez (I978).
Nas

"r"

e "4"

na

gnaissos Fredominam o6 tipoo
intermediários , e/ou a coexistência cios bipos "r" e "i".
,Já naE
faixaE de blaEtomilonitoE graníticos
são mais comung oE
,
"

r ibbons

f¡ixas

de miloniLo

" t ipo "r"

-

Os "riÞbonE" tipo "r" clevem ,

Eesundo Bshr (1961) e Hrejvald

I970) , ter Eua form¿ção vinculada à umå recristalização eEtática
(pós-cinemática) , ou se!a , à rnanutenção de temFeraturas eLevadàs
(

após o cessarnento da ¿tividade cinemática

-

A interpretação doE "ribbonE" tipo "í" ó mais difíciI.
Ouando
a grànulometria é muito grossa (> f.O mm¡ ,
eles devom reftetiruma retomàdà do "stress" aFós um Feríodo de recristalização
eEtática (ver \r¡hite I975,f977'). Derivariam porbantt: da def orrnação
suFerimposta a "ribÞons" de tipo nr". Se a grånulometri¿ não é tão
groEEã

,

podern Eer vistos

recr iata I i zaçäo çoncorrentÊE.

como FrodutoË de deformação

Li

EEt€E asFecto6 serão novamenté

tra tados no item 4.8.

4.5.3 - Orientação do Eixo [0001] do Quartzo
é apresentado um perf i 1 transversa I da
variação da orienLação do eixo "c" do guårtzo na ZCDN. Na margem
Na f isura

4.

.5

SE tem-Ee um nítirlo deEenvolvimento de orientação preferencial
¡
partir da rocha isotrópica não-deÉormada , em direção aos milonito
gnaisses e milonitos

no interior

não é tåo nítida

aFesår d6 FercÊptivel

,

da

ZCIIN

- Na margem
,

N!y'

a gradação

FarqLte à rocha não-

- i'orfiroclasto da pJ_agi:.
clásjo (ll) cíì l1(;(..1d , com fratu I
Ìas e clivagens numa configuração
sigmoi"dål indicativa de rotação
l(¡TA 25

an¿i-hordrla.

"."

_^l
I

26 - 'r?ibbon auartzs'r DoÌi cri$tã1.!nos tipo ur" (qz I)b
cris¿alÍnos (qz 2) em meio a 'nono
ma:
triz microclínicé (m). 0bservar .¡
forma retangular dos grãoo consti
tuintes dos '' ribbons" palicrista:
linos, e o contorno irregulâr
nos'rribbons" nonocrÍ5 tal i nos.
FOTC

?-7 - ''Ribbon quôrtz*
polfcrisiêlino tipo ''i' en l,1Ggr. liotar a estruturaçõo interna
com

îA'fO

grãos de quartzo de contorno
regular.

ir-

0.9 hñ
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Ë0T0 28 - DetaJ-he da esbr.ut¡]rü in
tcrna em ''rÍbbon quarÈ2" pof-!
crisLêlino dr: tipo i nte rmecii ário

entre ,rr,, e,,i,, , em Ggr.

o.5

I

--l
I

- 'rlìibbon quartzrr monocristalino em liGgd , con bandas
F0T0 29

de extlnção ondulante provävelmen
te referentes ao sistema de deslf
sâmento bôsal , que definenì umã
foliação de cisâlhamento descon tfnua (Sc) em bôixo ângr.rlo corn a
follação milonfticâ (im). 0 eixo
"c" do r¡ibbon't estl aproxlmads mente perpendicular a 5m. A seção
d perpendicular ô Sm e õ

'

"t--l

-

Detalhé da estrutura in
grão deformado de quarl
zo com bandas de extinção ondulan
te aproximadômente ortògonais ( s Íi
temas dê desl.i$âmentó baüâ1 e
prismático ' 'rb'¡ e 'rp'r, respecti-

F0T0 30

terna

em

vamente)

,

dêtorminândo um padrão

quadriculado de extincão. 0 elxo
"c'r do grão está aproximadamente
no plano da seção.

*-l
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mi.

,¡xtorior

lonitizada

à

ZÇDN

(o gnaisse qrranodiorítico)

ãpresenta um padrão de orientação preferencial
dúvidas sobr€ a poEição do limite
À

orientação

consequôncia

lateral

preforencial

då

, o quo pod€ lançer
ZqDN

a

NlI-

do quårtzo

crisLalográfica

de Lunå deformação dúcti 1 produzidå por

intr¿cristalino.

também

é

fluxo

padrões de orientação preferencial

Os diferentes

dopendem dos sist,:rnas de deElízamento intracristalino

("slie"

)

ativados

nà deforrnação , que por Eua vez são deFendentes dàs
condições de pressão e temporåturå
-

Hxiste vaEtia literatura soþre o aasunto. Inúmeros trabalhos
(Christie et å1. 1964 , Carter e Raleigh 1969 , Àvelaltement ç
Carter L97l ,

TuIlis

concordam em afirmar
basais

et al.

l9Zg , Bouchez 1977 , entre outros

)

gue um sistema de dðElizamento de pIånog

(0001) em uma direção

blaEå1 (1I20) acontece a Þaixas

t€mperatureE. Em mais elevadas tamperatura= (acirna de 600-7OO' c)
FaEsaria tambám e àtuår urn EiEtema de dosl izamento de FIänog
prismáticos ( f0Í0 ) em uma direção basal (!lilson l97S e Bouchez
1977 )

.

o êiEtemä baaal tende a Froduzir ¡:rientações proferenciais de
eixos
(S¡n) (ver
"c" perpendiculares à foliação miloníticð
iluEtração em Hobbs et a1. tg7È , pg.I24) e foto Zg. Jâ ç siste¡na
priEmático produu FadrõeË com eixos "c" no Flano då Sm- AmÞos os
sistemas , cÇntudo, concentram eixoE p e r F e nd i c u 1 a rme n t e à direção
rfø f luxo rle matr¡ria1 (Iineação miloníbica - Lrn )-

O diaqrrama 5 da f igrura 4.5 ,
osbressada da ZCDN , é um caso tipico
de deslizamentopaclräo e irni tar

-

trm

milonit,:

nð Forção m¿is

de operação de dois sistemas

No diagrama 2 (um blastomilonito)

tem-se

um

1
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Uma

faixa única inclinada

em

relação a gm,

L:omo

na rnilonito

gnaiEEe do diagrarna 3 , tamÞém indica a oFGrtsção
=imultånea doã
sistemaE basal e prismático (Boullier e Bouchez L9jBl
.

NoE blastomilonitos
preferencial

orientação
pronunciàda
rochas.

graniticos

(diagrama 6) não se tem

urtrr-r

inida , Frovåvelmonte mascaradã Felà
pós-cinemática qlue afetou estaE
recristalização
derf

Nestas rochas ,

umå or

ientação pref erencia I ¡nais marcada

pode ser perceÞida quando Eão confeccionados diagramas sepàràdos
para srãos matriciais. recristalízados ((1. Omm) (diagrama 6b) e para
9rãos recriËtð1iuàdos de "ribbons" tipo "r"(clíaqrama 6a). Observa.EE rnenor orientaçåo noË úIbimos
conaçg u6nc i a ¡rováveL da
recriEtalização
com coalescôncia.
Já oÉ qrãoE matriciais
FequenoE, recristalizados
refletir

provavelmente Eem coalesc6ncia , Fodem
m'?lhor oE siEtemaE de deÊlizamento operantes nå

deformação ,

conËêrvando um padrão ¡nais nítido

de orientação

FrÉfer€nciåI
Sistemas de deslizamento intracristalino
também Ëer avaliados

pBla oriontação

em guàrtco

Fodam

dås zonåE dê extinção

onclulante e bandas de deformação. O siEtema de Fl.ånos basais
determina zonaE de oxtinção ondulante (sub)paralelas ao eixo 'c",
enquãnto que o sistema de planos prismáticos

conduz a

disposição Ferpêndicular (Carter et a1- 1964).
Com uso da Flaca de giFEo Fode-Ee avàIiar o ån9ulo entre
zonàË de extinção e o Flano perpendicular a seção delgada
conté¡n o eixc "c".

uma

as

que

não se determinando as incl.inações , nem
doE çiros c , nern dês zonð6 de extincão , pode-se ter umð irléia d,r
sistena oFerånte (ve,r \,/i I I iarns e Dixon 19Bg )
Mesmo

.

Nà figura
.lestes

4-S

ån9r,r1os naE

são aFrçsoni;ados histogramas da variação

diferenbes LitologiaE da ZCIJN. Nas litologias
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elxo "c" oE G¡uaFtrzo
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Figure l+.5 - Pêrfil de variação da orientação preferencial. em eixos
de quartzo na
ZCDN. ila coluno A' eixos !tc'r plotodos na rã,1. àqui,frea de Smith, com',c',
os lorrospondentes contornos de densidade.na. colunê U. Nos diagramas 6a e 6b,
iadrBes de orientação
pt:f:t9n:igl obtldos parâ "ribbons" e grãos matiiciais da mesña'rocha.
c;ncornos de
r¡)rJr¡1.)rb e r.5'-.0s hlstogramôs irustran a varlação do ângulo êparente
enLre
as zo
-"-"i,.";ãl
nas de exttnção ondurante e o plano perpendicurar à'seção ¿"igãã" -ãr"-;"raã,
para as dlferentes litoLogias (ver texto).
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exteriorËË e no6 þlaEtomitonitos granodioríticos
umå distribuição
perpendiculatres
prismático.

mais ai¡nétrica ontre orientações
,

as

predominåncia

paralelas

e

a operação rlos sistemas þaËaI e
mais estressadðs no interior da ZÇDN
,

orientaçöes

do

tom.-Ee

inrlicando

Nðs litologias

predominam

marginais

subparalelas

siEtema þasal.

indicativas

Esta variação

d,t

Fode Eer
já que o

conseguôncia do menor "stregg" naE rnàr9eng da ZCIIN ,
sistema prismático ó favorecido nas baixae pressões (Àvetalle¡nent

€ Cårter 1971). Note-se que estBE histogramas em pårte contradize¡n
os diagrarnas obtidos com platina universal ,
principalmente no
que

se refere

estressadas,

aos sistemas opcrantês nas lito-Logias

Deve¡n

ser vistos com cautela

À foto 29 ilustra

¡nais

-

zones de extinção ondrr,l.anbe Frovavelmente

referenteE

ao Eiste¡nes basal , onquanto gue na foto 30 tem-se o
caracteriEtico
aeFecto quadriculado de srãoE deformadoE por
ativação dos doiE siste¡nas.
4-5.4 - À Variação då cranuLometri¿ da Matriz
A variação nas dimansõeE de qrãcs recristalicadoE

e

Eubgrãosi

em rochàE ¡niloníticaE bem eido utilizada co¡n Eucesro por ¡nuitoE
autorss (Kirby e Raleish 1977 , k¡hite 1975 e 1979c, KoIst€dt et
å1.

Lg76 , Mercier et al. Ig77 , Twíss 19i7 , Tah¡si 1984 e t98i5)

para diÉerentes FroFós i tos ,

p

r i nc ina lment

e na

ava 1i

ação relativa

ou åbsoluta do "stress" o da taxå de deformação.
Tem sido

moEt.råcf

o

guÊr

a tãmànho do6 grrãos racristal izadosi

varia inverãamgnts corn o "Etrees" aplicado e é , até certo ponto,
menos de¡endente da temperatura (llhi t:;e I9'/9 a e t, ) . Viaandç aFena=
a obtenÇåo dà v¿riaçãc relativa

clo "atreE=" atravéa d¿

ZCDN

I

77i

I

1

l

construirðm-se

os p€rfis grànrrtomótricos apresentadoE ã se!turr

i

não eEtando no escoFo deEte trabalho a determinação dos elipsóides

l

:

de "stress" e "strain".
Na f igura

4.6-a estão re¡resentados Ferfís da variação do
tãmanho ¡náximo obEervädo em grãos recristal i¿adoE da I{-f eldspato ,
Ê do tamanho míni¡no em grãos de qu¿rtzo e nlagiocláEio através da
ZCÐN. Tem-sa uma gradual redução na grã dÊ todos os mineraiE
clireção a faixa central dB milonito gnàisE€ø graníticos

principalmente

a

em

partir

rle
do 1i¡nite a SE. Na faisa
(pontos 86 e Bg) o tamanho clos 9rãos
t,tEstomilonítos graníticos
recristalizados aumenta senaívelmentÉ , para novämente di¡ainuir n.r

faixa

estreita

dè miloniLo gnaisses que f a.¿ o limite
graníticos

Esta faixa cle blastomilonitos

deve ser

um compartimento intensamente recristalizado
cíne¡nático) no interior

da

ZCDN

Nlr då

imEg

inacla

ZCDN.
corno

(aguocimento ¡tós-

(ver item 4.8).

Um outro
feldEpàto

åspecto a ser regsalÈado é a resistôncia do Kaos proceËEoE de recriEtatização
, haj¿ vista gue

Fràticamente ðo lonso de todc o Ferfit
, os maiores sråoE
rêcriEtaIi¡adoE deste minoral são EemprF de mÐnore6 dimensõoE quÐ
o6 mÊnore6 gräos de ptagiocláaig € cJuàrtsD naË me6màE cr:ndições
-

Na

matriz

individualizados
granulométricos
grosso ,

amp

a ? mm ,

podem ser'
intermegacristais
sranoblástica
, na maioria rlas seções Éelsadas , dois domínioE
distintos
, como mostrado na fota 31: um mais

Ia¡nenLe predominante , com 9rãos Foliçlonizados de 0.1

e um mais fino (grãos menares que 0.I

mm) , semprl.
ocuFando menoE cle 208.lo volume total da matric , que ocorre nê
forma de båndès ànåstomosånteË
No

constata-ae , como era de EÊ
c maior desenvolvimento rleeta matriz fina naE faixas

pe--rf

esFBrar ,

iI

-

da figura 4.6-b,

7A

måiE

eEtrBEãadåE

(mil-onito

Ímed1âtamente adjacentes a

ao contrário,

gnaiããeE)

ZCDN

NèE

Iitolosiar

e naE faixaE dB blasto¡nilonitos,

o sêu desenvol.vimonto é rní¡rimo ou ausente-

Esta matriz fina apresenta ainda ¡nuitas daE caracteríEbicas
apontadas por BouIlier e Gueguen (I97S) como indicativas
de ulnå
condíção de deformação denominada de superpl¡sticidade , gue
caracteriza
(=10008).
For elevados vàloreg de

se
À

Eup€rplaEticidade r6trata ðnt€E de mais nada urn regime de elevadaE
temFBraturas (T/Tf>O-5 , onde Tf = tÐmperaturð de fusão).Este
conceito , quando aplicado a rochas d€f orÀrüd.aË , se rr:f ere a trm
f 1ut{o de matcrial
ondo atuam principalmente oE deslizamenùoE
os 9rãoE ("grain-boundary El iding" ) (Hayden at al . fg?Z e
Ashby
e VeralI
1973).
OË FroceËEor
de
desl izamento
entre

intracristalinoE
expreESlvos

seriam

no

fluxo

superplástico

,

pouco

-

As bandaE superplásticaE d€vÐm tipicamente a¡resentar tànanho
de srão muito pequeno (10 pm , Eegundo tsoulior € Gueguen I97S),
aus6ncia de or j.entação cristalosráfica
preferencial e ausência de
grãos alongados , características osta¡ encontradas na matríz fina
em guestão (excatua-se a granLrlometria , gue ó mai6 groEEå (50-lO0
/¿m ) do que a previEta pelos suFra¡nençionados autores)Nas rochaE aqtri estudadas , observalse a ocorráncia rl€Eta
rnatriz fina principalmênte nas circunvizinhanças dos rneqacristais
de K-fe1dãFato (foto 32). Em ¡nilonito snaísses desFrovidos d€f
megacristaiE não fora$ encontradas (ver item S-4.1.2).
Tem-se em resumo um quàdro em grre a EuperFlasticidade (ou
condição

Fróximå

a eIa)

é ðpenaE Iocalmenbe

determinando å lormação de bandas anastomosanteE

E

uma

Etingid¿
ubrn

iI

i mó

t r icas

"l
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FÍgura 4.6 - A- PerfiL de varieção nag dimenoões de grãcs recristalizados de

K-

feldspato (tamonho mdximo) , quârLzo (têmanho mfnlno) e plaglocláslo (tamanhr nfni-

mo). B- PerFll
da rocha.

I

de varlação dô participação da matriz

fina (<0.1

mm)

no

volune

80
rle granulometrið
acljacðncias

fÍna

doË megàcriEtåiË
é rliscutitlo

dispoEicão

na grande maroria dåË ve¿eg na¡¡

dispostas

,

de

K-feldEFðto.

O ForguË

dasta

nÇ i t€m 5.4 -2.

{.6 - Sentido de CiEåIhåmento nå

ZCDN

A utilização

de diferentes criÈérios Fara avaliação do
sentido de ciså1hamênto (indicàdores cinemáticos) foi recentemente
reviEta em SimpSon e Schimid

) e Simpson ( 1986 )
À1guns indicadores microtexLurais (rotação de porfíroclastoE

e

eEtruturà6

( 1983

p-€x-)

sismoi.lais,

.

¡>odêm fornec6r

contrarlitórioE

numa rneEma EoÇão d€19ada

com cuidado.

Na figur a 4-7

Ë@

e devem ser

,

reÊultaclag

utilizadoE

Ðxemplifica este tÍ¡.o de problom;:

milonito gnaissos då ZCDN , onde um Forfiroclasto
girar €m sentido sinestral
provoca locðImente um "efeito
engrenagsm" num outro porfiroclasto
adjacento , gue gira agsin
ocorrendo

em

Eentirio contrário

(destral

Segundo SimFEon

)

ao
do
en

-

, o indicador rnais confiáve1 6
foliação de cisalhamento (Sc). Nas roch,3E miloníticas d¿ ZCDN ,
oþservada ern afloråmento.

é dif icilmentje
orientadas
extinção
f

,

( 1986 )

9rãos alongarlos de quartzo

Sc

Em algumas seções
åpreEentam zonåE

ondulante em baixo ånguIo com Sm ,

ol.iação de císalhamento descontínua ,

a

definindo assim

em concordåncia

c

dr¿

umå

orTl

aE

textura s aFreEêntådås em Borråda i Ie €t ã1. (198e, r'- 363 ) - O E€ntido
inferido por Bsta 5c , na ZCDN , é dBstral (foto 29).
À inflexão

da fol iacão princi.pal na margem SE dà ZCDN (ver

maFå 3) também indica um ssnticlc deEtral ,

asEim coma ås zonas dc

cisaLhamento decimétricas , IocàtmenLe enconùrãdàE no granodiorito
po

rfir

ob 1ås

t i c c' de

prox imi dade da ZÇÐN.

Ibaipuaçu

(fis.

3.I-c),

9uÊ aLBEtam

ii

ì
1

81

Figura l+.7 - Ëxempl.o de dlficuldade nô u*,-ilizðção de indlcadoros cinemáticos microtext,urals! o porFirocLasto de plagioclásio (a) em sua rotação 6inest,raL determina localmente um "efeito cle engrenagem'r no porfi.roclasto (b), que gira assim
em s e nt.ido conLrdrio (dest,ral).

i1 - T.ntercatação de bandas
de ilranulometria fina (m, ) e mddia (rnr) em tlGgr.
F0T0

O.î mm

n\
îIe¡

i¡(-!
- Bðnda de granulornetrÍa
fina (m.' ) adJacente a negacrÍstðl
de K-fctdspâuo pertftico (K). Em
m, r banda de granulometri.d ,n*loIa - JrosJa. t.lotar o 1n¿€rcresci
F0T0 32

mento mirrneguftico na reentrânciE
do contorno do tnegôcrislôt (seta).

".,

--

I
I

rm2

r .¡
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Padrões de orientação Freferenciål
com uma faixa irnica
inclinada em relação a Sm, ta¡nbóm podern ser utilizados
como
indícadores cinemáticoE (Lister I977).
O único diagrarna obtido
com eËta conf iguração (diagra¡na p da f iq.
4-S) , concordånbBmentr_.ì
apontou um sÊntido destra 1 , entretanto deve sor visto
reEervaE , já que å linaação (Lm) não é bem caracterizada
rochå.
4-7 - Condições Metamórficas na

com

na

ZCDN

Às determinações geotermométricas-goobarométricas conEtantes
em Leonardos Jr. (1973) åÞontem um regirne meta¡nórfico de alto

grau, na transição do fácies anfibotito para o fácies granulito
(700 a 8OO oÇ , 3 à 6 Kb). À parasôneËe I(-f eldEFato + granada rica
em Ee, à preÊBnçÈ de Eillimanita nas faixas de paragnaísseE e a
totat

ausência de rnuscovita rrímária na ZCDN são ta¡nbém aËpectoE
indicativos
de alto gralr (¡neta¡norf ismo d.o grau forte de Winkler

r97 61

.

tsiotita

é abundante e tem ¡redominantemÊntËì contâto nãoreativo çom quðrtEç , indicando que nåo foram alcançadas , n¿l
maior Fðrte da ZCDN r ðE condições de desintegração dêEte
minera l

-

Apenas nàE porções mais milonitizadàE dè ZCDN , estaË
condições de quobrà da þiotita foram atingidas , carrespondendo ,i
entradå no fácies granulÍto (zona regionaÌ do hipersténio de
!Iinkler

1976) , Froduzindo grðnàcla rica em !-e e hiperstênio.

reações Fodem ter
carbônicos

Eido favorçcidae

FBlo aForl,e

r rlomum efi conaE de cisalhamento.
metamr)rf isrno locaI de fåcies
granulito (ver

.f

Esbaå5

Ër f lL¡rdoE

O Froduto destr¡
màFa 3)

Eâo

oË

a4

denomrnados "augen"-charnockitos

granulito)

(um

¡niLonito gnaiEËe de f ácies;

, que são tràbådoE nÇ cåFitulo g.

0 cornportamento eminentementG dúctiI de todos os minorais
a
ativação de eistemas de deElizamento intracriEtalino
em FIènoE
priemáticos de quartzo , a intensa rBçristalicação a as t€xtLlr,tE
"f laEer" , são aEpectos característ icos daE conaE de cisa lhamento
dilctil

de alto 9råu , facilmente notado6 naE rochås miloníticas

da

ZCDN.

podom Eer obEervadas feiçöes

Local¡nente
retrogrsssåo

rnet¿mórf ica Fara fåcias anfibolito

indicatives

de

ou xisbo verde

do granada - e erverntu¿lmer¡te da hiperst6nio - e
de biotita.
lleve ser di bo que estes produtos sãc¡

como biotit.iøação

cloritização
muito

restritos

recristalizados
destes terrenos

,
,

e nunca Ee apresentarn deformados

devendo retratar

Outros aspectos

ou

apenaE a ascenção litostática
r e t r ome t amó r

fi

co

s serão tratados

no lEem t.I.z-¿4-B - Cronologia

Na

rnargertr SE da ZCDN bem-se a gradação dås

Fara o granitóide não-def ormarlo

milonític¿s
consísto

da Ðeformação-RecriEtalização

rochalj

Un doË problemaE

avaliar se o estabelecimento då ZCDN é conternporåne¡r
ou posteri.or ao posicionamento do corFo magmátíco. À ccorrôncía do
eEtreitas zonèE de ciEalhamonto , formadaE pela inflexão no
em

alinhamento fluidal
dos megacristais (f is. 3.1-c) , pode a
principic
sr.rger ir que ð ZCDN já Ee deEenvolvia ånter da complet¿l
conso I idaçã o dç qranod i or i t o porf i r ob 1ás L i co
.

EstudoE experimentais nas últimaE décadas tôrn mosbrado qlre

recristalização
daE vezer ,

identificada

nas rochas miloniticaE

contemporånea å deformaçäo -

cl

É , na maiori¿

EntrstÀnto , crescirnentr:

85

e:(ågerado de srãos como identificado

noE bLåËtomilqnitoE da ZCDN,

é meLhor explicado num regime de recristalização estática oritrnd.r
de urna hist,ória térmica importante , posterior a deformação r Çomo
afirmam Boullier e Bouchez (Ig7g)
-

lsto

verdade parå ¿ faixa

deve ser

graníticos

,

pol.igonais

,

de bl.astomilonitos

cujas rochas mostram extremo crescimento de 9rãos
super i¡nposLos a uma estruturação noLáveI de fluxo

milonítico.
No caso dos blastomilonitos

granodioriticos

tem-se

gråndB craEcirnento de grår:E racristalizadoE

oubro Iado,

Eem evidáncias

de eEtrutLrraE de fluxo

,

,

FOr

Fcrénr

(ausôncia de foliaçäo

milonitica

, "ribbons" etc)- NestaE rochüs, dovB sr¡r interpretada
uma recristalização
estática superimpoËLã a texûura hípidíomórfica
do

granitóide

deformação.

original

Em

resumo ,

E€m participação
ímportante de
,
pode-so dizer gue a borda SIi da ZCDN foi

aguecida , mas não deformada
"Ribbon

quartzs"

-

t ipo

"

í"

,

como Ee disso

,

Fodem ser

lnterpretadoË como oriundos de uma deformação tardia suFerimposta
åoË grãos rocriELaliradoa retangrrlarers dos "ribbonE. Lipo nr"
Isto implicaria
necessariamente em duas fãE€E de rlef ormaçäo
saparadas For um período rle recristalizacão estática.
Nåo se tEm
qualquer outro dådo sue juEbifigu€ , nð ZCDN a dofrnição destas
duas faEes .

Se assirn fosse , dever iam EFr encontrados srãoE
poligonais
de plagioclásio
e K-feldspato com índícíos
de
deformação postarior r o que nãc foi obEervaclo. O¡; "ribbons" tipo
"i" poclem ,
rçcristal

por outro lado ,

ização

poEsiirilibànrlo

r

ser interpretados colno segroq,jção

sempre acomFanhadas de

a formação de 9rãos retanqLrlères

deformação
-

e

nao

N¿ ausência

de outras relações

,

oFtà-Ee Fela

idéia

mais

EimplêE , çom uma únic¿ fase de dr3formãção-recrísbalização.
Na fjs

P.1 aFrâsonta-se

recristaLiaaç5o
Iongitudinåis
fetdspática

e

um oEqu6mã de atuação da

b1åteËÊ l(-feldsp¿tica

dà ZCDN. ?\s consideraçõea
constam no item

5 - 4.

def r:rmação-

naE diferonteE
reforenlos

Êai¿a¡;

a þIaEtese K-
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5.

5.1

l STAI S DrJ K_T'ET,DSPATO

MEGÀC:R

AEFoL-toE Gerais

OE megacriEtaie; de l{-f eldspato constituern o åEpÐcto mais
notável das rochaE granito-qnáiseicas da região dÊ Niterói
podendo atingir até 20 cm de somFrimento. tjm módía , quando vistos
em seções perpendicularos

à fo] iacão ,

têm do 3 a 6 crn de

comprimento For I å 3 de 1argurð.
Fodem

ocorrer naË coroE roEa ,

vorde , castanho e branca ,

o

tonaliclades rntermediáriaE. Os mesacristais rosàç.¡os , os
mais aþundantes , são tipicamente ovtsIadoE ("au9ens" ) e constibuem
oG
auLônticos
"augen"-gnaisseE no intorior
da
ZCÐN.
também em

Contrariamente,
idiomórficos

oE

megacristaiE

branco6 são guaEe

Eempr.f

ret.àngularÉE , e ocorrem nas litologias
onde a
foliacão rnilonítica é menos desenvolvidà orr ausonte , notadamGnte
näs

,

faixas

rnarginaiE do blaetomilonitos
e no granortiorito
porf irob 1ást i co cle Itð iFuaçu
'I'em sido Et¡qorido qLrEì å cor raEa em K-fsldEFato .i trm¿
-

decorrôncia

de inclusões

s de hemabita , ou aind,.¡
um efei to rla a t toração - Nå6 r ochås agui estudadas não Ee teve
qualguer indicação de quê alguma destas explicações soja correLa.
s ubm

i croacópi

ca

Ao que pðrece a razão dà cor nesteE mogacristai:; de K-Éeldspato ó
de nåtureza eËtrutural
, haja vista que Eerûpre acontoçe em
megacristaiE

recristalizadas

rfef ormadoÉ;

e extinção

Ienticulares

com bordàE
enquanta quË os não,

ond.ulånto ,
defr:rmado¿ såç f:rancoe ou incoloreE- É poEEíve1 ainda gue haja um
controle cçmposicional na fçrmaçåc da cor , já quÊ oE mogacristaiu

88

ragðdas

Eão

muitãE vêzes megopertíticoç

,

o

gu€

mqnoE

frËguentenente acontec€ com oE incoloreE or¡ brancos - 'rratar-se-á
dos ¡negacristais verdes-castanhos , característicos dos ',augen"gnaisses com triperstênic , no item 7.f .2-3Quantc å farmå , observam-EÈ mê9àcriEtais dersde Ferf eitjåmente

idiomórficos

de contorno retångLtlår e åE vezeE quadrado , até
aqueles intensamemnte estirados nos domínios mais deformadoË
,

onde o åIongamer¡to morfológico (razão eíxo maior/eixo menor ) pode,
as vezeE ,ser suFerior a I2. Na figura 5.1 aFresenta-6e um maFa do
alongamanto ¡né.lio dos mesacriEtaiE na rBgião , podonrlo-se obsorvar

nå porçåo cenLråI
milonitos
(sm torno

dà zonà de ciEalhamento - onde ocÞrrem os
- uma concentragão d€ và1oros elev¿rdos de alongamento
de 3).

marginais do

bras

t

EËtes vålores d.iminuom em díroção
om

i

1o

n

í t os

.

E¡n

ås fai¡as

alqumas áreas pode-Ee obsorvar

unr

aumento abruFto no ðlongåmento módio com a proximi.dade de um
falha¡nento (vor na fig.S-I , a fðIha de fbaipu , p.e¡r- ).
Na figura S.Z tom-se o FercentlltsI médio dÊ megacristais
relação ao número tobåI d@ ¡negacr-istais. Nota_se que
åt; rochag con ¡nais do 503 de rnegacristaiE a¡nondoados ocorrem
amendoèdoE em

6empre nas zonas dos falhamcntos principaiE.

Na falhå do Gr¿goatá,

påEsa-se num espåço de 2 metros de 5Z a 7I3 de "augens" na rocirð.
Já no granodiorito de Itaipuaçu (rocha não-def crma.la ) , aasim co¡nc
em

muitos milonito gnåiEsos

c-

blaELomiloniLos no interiar

d¿

zoÌ1à

de cisalhamento

, porém afasbddos dos falhåmentoc principais
ccnstata-Ee a predominåncia rts magacrist,aie retangulareø.

O tamånho médio das megacristais na roch¿ varia grandemente
corn a deformação. Na porçåo qentral , å maie rlef ormada , te¡n-se em
geral

uma área de 3 a 5 cm2, meclida em reçõe¡ FerÞGndicuIåreE

,ì

ì
I
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foliação.

e no granodiorito

Já nas faixas de þ1èstonilonitos

deformådo da Itaipuaçu , @steE vàloreE ficam entre 6 e I2
5-4)

.

"m2

não-

(f is.

Também Ee observàm reduções bruscaE no tamanho

megacristaiE com a aproximação dc fålhåmentos (ver na fig.5.4
f

athaE de Pir¿tininga

dos

,

as

e llaípu).

O pêrcentual de megècrisÈais no volume da rocha igualmente.
varia co¡n a deformaÇäo (fig. 5.3). ÀE rochès na porção central da
ZÇDN e na faixa de blastomilonítos qraníticoE tôm geraÌmente entre
40 e 70å de volume de megacristais ,
não-deformado e noe blastomilonitos
de Itaipu e ltaipuaçu €ste vå1or

enquanto que no granodiorito

granodiorí ticos

r3 semFre

inferior

não-foliados
a 303. IEto

é

çoerento com å argumentação de que ð blåstcÉê K-feldspática
é
F€lo menos parcialrnente , contemporânea à deformação dúctil
já quo aE zonaE mais deformadas Fareccm ter
(item.5.6)
,
favorecido o desenvoLvimonto dos megacristais (porfiroblastos)

de

K-fÉ ldEpato.

5.2 - Triclinicidade

dos MegacriEtais

Ao microscópio podem-sê obsêrvar desde megacristais com uma
nítida geminaçåo om grade de microclinio (fotoE 2l e 5Z), até
ågu6I€E botalrnente não-geminados (fotos 5 , 32 e 52) , com è cor
de interferôncia

cin¡a eEcuro cara.cterístic¿

do ortoclåsio.
maiE frequenteE , entrotanto , são aqrreler que aFre6Éntam
geminåção €m srada inciFiente e restrita a algunE rlomínioE
megacriEtaia (fotoE 33 e 34)

Os
uJflrr

doE

-

5.6 ¡odem Eer Ênconlrado¡ difraLoqramaF parciais na
dos picos (130) e (I3]) , obtidos sosundo os rnétodos já

Na figura

região

de GoldsmiLh o Laves (1954) e Mackonzie (1954) ,
meqacristai= de diferentes cores e padrões de geminaçäo.
descritoE

Ern

92

Os megacriEtåiE com mÉiE nitidð rreminaÇão €m gradÊ oçarFBm
Frincipàlmente no granodiorito não-rfeformado ê Eão goralmento
e de cor bråncå. gEteE megacríEtaia , asEim come
aqu€1eE pårcíaIn€ntÊ gradeådÇE , apresentarn um padrão DRX de b¿íxa
resolução , podendo ser idontificadas tanto as reflexões (130) e
idio¡nórficos

(I3t)

ortoctásio suanto oE pare6 (I3o)/(150)
(f ig. s.5-t e s.5-zl
estruturas triclínicas
dra

formulada For Laves (1950,
indicar

uma triclinicidade

e (I3I)/(l5I)

da¡;

À interpretação

) considera que este padrão dsve
variável e gradacional entre domínios
1952

¡nonoclínicos - ou de muito baixa triclínicidade
- e domínios de
tríclinicidade
intermediária ou máxi¡na. Neste; casos nËo se pode
afirmar a çxistôncia de ortoclásio , já que Feguenos deEvios rfa
Eimetria ¡nonocl ínica
(Mackenzie 195q).

näo ¡rodem ser

reEolvidoE no difratograma

NoE megacristais em gu€ não se observa qualquor indício de
geminação €m srad€ oþteve-se maior nitídez nas reflsxões (IS0) e
(131) de ortoclásio , maE qua6e senpre acomFànhðdas de refloxöeE
mal definidas de microclínio
difratosra¡nas

intermediário

(fis. 5-5-4).

E¡n

alsuns

(fiq.5-5-3)

fica muito clara a existôncia cle dois
Picos muito próximos - ao invés de åpenås u¡n * que só podern ser
rnelhor resolvidos num regime de operação de grander sensibiliclade,
maÊ qu€ já evidenciåm uma sirnetria de baixa triclinisidade
ao
invés da monoclínica.

Muítos åutoreË (Nabhola 194S ; Gysin l94B ;
Marfunin 1961. ; Van rf er Ptas I966,FS.151 , p -eÄ- )

Mantuani L952 ;
-iá constatara¡n feldspatoE alcalinos não-gradeadoE , com asFecto de
ortoclásio
,
9uÊ na roalidade são microcl ínios d€ baixa
tricL inicidader
¡rs tt-rdadoE

.

ProvavolmenLe iEso acontece no6 rnegacristais ac¡ui
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Figura 5.5 (página anterior) - Difratometria de Rx (cuKa , 4oKV , 2oma) em megacristals de K-feldspato. Na coluna A , pa<lrões obtidos com verocidade do goniômetro de
zo(ze)/nin. i.rotar a rransição cìos picos tlnicos (130) e (Lil) dos feldspatos monocl-fnicos para os pares (130),(15o) e (131),(l3r) nos mfcroclfnios intarmecJidrios . Na
coluna B, pedrões de alta resolução obtidos na região dos piccs (r30) e (l3I) corn ve
locfdade do goniômerro de 1/8o (20)/nin.
Anostra 1

- t'ìegacristaL ver.ie , idiomdrfico , parcialmente gradeacoren mironj.to gnais
se ; AmosLra 2 - ¡legccristaL rotê , amendoado , parciâlmente gr:adeado, em mllonito
gnaisse ¡ Àmostrr 3 - I'iegacrlstal verde , subidiomdrfico , não-gradeado, em mil.anito
gnaisse ; Anostra 4 - ltegâcristal rosa , amendoado , não-grarJeado, em rnilonito gnais
Figura 5.6 - Perfil de variação ca drea mddia (em f) em que :e pode observaf, geminð ção em grade nos megêcristais Ce K-fel-dspato dt ZCDll.
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A Lriclini.cidade seguramente não é um fator determinante dà
cor , já que Ee obteve padrões idônticos para megacristais de
cores diferenteE , aE6im como mogåcristais de ¡nesma cor Fodem ter
ta¡nbém

pådrõer ¡nuito diferenteE.

-iá mencionada ,

À sausa eEtrutural cla cor roEi¡
sa relaciona ào gue Farece cam outraË feiçöes de
,

taís como bandas de deformação r
ondulante e bordaE recuperadas-recriEt,alizadã8.
deformação ,
E:n

geral , cristaiE

denomina de "triclinização

Eona6 de extinção

deformadoE dê K-fÊld6Fato e:ribem o que

Ee

de. borda" (um aumento da triclinicidade

naE porçõeE mais eetressadas do 9rão) , gue se manifertaria
aFarecimento ou intenEificação da seminação e¡n grade. Isto

pelo
pode

acontecer também nas proximidades de fraturas e inclusões- t-eições
como eËtås podem sor facilmente encor¡trådðsi nos nogacristais
aquj.
eEtudàdoE (fotos 33 s 34) mas r For outro lado , bem-se alglrn$
indícios de quÊ a deforrnação dúctil principat atue åqui tond€ndo a
oblitBrar å gãnínåçãa €m gräde , ou seja , tornando o K-f r:1dsp¿to
mais homogâneo nå observaçåo com polarizadoreE cruzðdo6 ,
mostra a seguir:

çorno Ee

Na fisura 5.6 tem-Ee um perfi I rla ostimativa da área média
dos rnegacristaie (em 3) em que Ee Fod€ oÞservar a ge¡ninação Êm
grade, tomades naE diferentes faixas Ionsitudinais da ZCDN- Apesar
das acentr¡adaË variaçõeE locais , aLé meãmo a níveI de soçã,-r
delgåda,
Fode-se perceber que o gràdoamento é mais notável nos
megacristais das porções margina j-s da zona de cisalha¡nento , e nrì
FreEêrvarl'ä da deformação a gFl (o qranodiorito
por f ì r obI ást i co )
, dc que nas fEixas interiores mais estresEadas
de milonito gnaisses.
Outro aspecto texturåI Sue evidencia estð
compÇrtàmBnto é mostrado nà foto 3S , erfl que EÊ nota o qrådeàmento
rocha orisínaI

FrÈEBrvarlÇ aFenaE nd FoFção interior

e

mã

j-ã ¡rotergida

do
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megacri6tå1 deformådo. Nas bordãE mais estressadas
ondulante , tem-se
Nos milonito

urn

com ext inção

K-feldspato não-gradeado.

gnaiEEes daE faixas mais estresEadas no j-nter j-or

då ZçDN , alquns rnegåcristais àmendoàdo6 , Farciålmente gradeados,
são E,¡gurament': microclínioE ¡náxi¡noE com "4"=1 , Felo menos em
alsumas porçõos do cristal (fig.
5.6-L) Valores de "^" entre O-g
e 0-9 säo també¡n frequentÈË n6stês megacristaie (fis.
5-5-2)
enquanto que nos ¡nogacristaiË com totå1 ausência de gradeamento
oE våIor€s de "Â'sstão sempr6 åbaixo de 0.1- (fig. 5.5-3 e 5-5-4)-

,

Já noE megacrisÈais Farfeitamente gràdoàdos do granodiarito
porfiroblåstico
, os valores de "Á" estiveram sempre em torno de
0.5 (microcl ínios intermediários

)

-

EEteE dadoE de¡nonstram qLre o maíor ou menor deEr3nvotvimonto
geminação em grådÐ não tem necessariamente u¡na rolação direta

o grau d€ triclinicidade

da egtrutura -

com

Também não pod€ ser

esbabelscida com Eegurança uma relação de causa-efeito
já gue naE libologias
deformação e triclinicidade
,
eEtrêEEðdås podem ser oncontrados tanto rnicroclínios

5-5-t)

,

entre
mais

máximos (fig.

quanto rnegacristais praticarnente monoclínicos (fíg-

4). Note-se gue n6stas rocheË não foram identificados
com valor€s intormediários

eEcIar€cimento

de triclinicidade

5-5-

mêgacriEtaiE

(0.2< Â <0.8 ).

Para

destas guestões ó neceeEário um ostudo

relacione a triclinicidarle

d¿

o

qu€

com å cronologia dos megacristais.

5.3 - ConFosição Quimicå dos Megacristais
À composição globå1 dos megacristais é sempre tornária
elevados teores
Ab30) (ver tab-

r

de CaO (e¡n torno de Än10) e Na20 (em torno
5.1)-

Estes megacristaia analisados

c'otrr

de

são todo¡
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5.I

ÀNå.LISES QUfMTCÀS gM MEGÀCIIISTÀIf' DE }(-F'ELDSPÀTO
3

si02
'rio2
?Ôa

^t
!-ê2O3
!'e O
BaO
Mgo
CaO

Na2O

P205
H2O+

H20(ppm

62.02

0.Lz

.32
o.r7
nd
0.38
0.03
1.79
3.34
14.l0
0.15
0.30
0.16

17

63.07

o.rz

17 .57

0.10
nd

Li

.20

Ie.44
0.56

nd

0.76
0, t5

3 - 09

3.86

r.58

13.48
0. 1I
-42

0

0.01

44

4,4,

5L2

489
13
zz

a9

Zn
Pb

0

0.33
0.05

)

Mn

60.4C)

Co

Ni
nd

I .90

12.74
0..06

0.49

.

63.r8
0.16
16.65
0.4r
nd
0.59
o.l.b
-t.33
3.32
]3.60
0.14
o.23
0.1.9

62.41
0.r3
t7.r0
0.23
nd
0.84
o.lt
r.34
3.13
14-37
0.I1
0.36
0.08

489
35

493

3IB

13

10

36
247

234

65.16

o.rtj

1.9.31

1.93
nd

0.79
o.os
r.2\)
1.50
9.37
nd

0.2jj

0.16

4e

10

461

âo
65

?q

II7

4?.

9

â

9

9

6

nd

nd

nd

nd

nd

59.9I

€1.80

îr4.84

8.25

8.31

12-59

COMPOSIC.g.O MOLECULÀR TOTÀL

Or
Àb
Àn

(*)
Àb
An

59.0I

FJO.Q7

1r1 A1

?q aA

10.57

9.94

35 - Z4

11..23

COMPOSTÇ^Ã,O MOLEÇULÀR

74.23
)\

'l'7

75.1:ì
1ð,

Amostras: I 23 4 56-

A'7

DÀ T'ASE $ÓDICA

2q.I7

79.4
20.6

78.3
?r .'/

alt

1l

MegàcriståI amendoado r os.¡ em MGg r
istal åmcrndo¿ido ro$Ð em MGgr
MesacríEtaI verde em " ¿trgen" -ctrarnocki to
MeçJàcr istè1 verde c¡¡n " aug en " - cha rnock i. t o
Magacristal rosado cm MGq r
PlegacriEtðl r osado em 1e¡tinito
Merqacr

nri - não detçctado
Èrnå1ises: Ilr - RãFhäÊ1 Hyp.rtito

FCTO

33

- tlegacristð1 de m.Lcroclí

¡ìio parcialnrerìLe qrodeado. Notai
o incremen¿o do gradeamento no i!.1

terior

do mefJðcristôl

(g) ,

nlas

tanbdm em alquns pontos da borda
( setas ) . 0bservar inclusão"pseudo
idiomdrflca" quadrática de quor tzo (qz) , com contorno controLådo
pelos pl-anos de conrposição das ge
minações albitâ e pericl.inð. I:G9;.
AZ ,ñ,n

F0T0 34 - Megäcxistal de microclí
nio com gradearnento iÌrcipiente õ
restrito aos domfnios ê dj ocentes
a aLgumðs fraturas (setas). ilotar
inclusão de quartzo (qz) com con

torno palcfalñente cont.rolado poi
planos de partição ou clivagem(se
Èas pontilhadas).

nGg

r.

o,r,

--l
I

F0T0 35 - t4egacristal de m].crocl:r
nio com grodeamento (g) re$ tri to

iì

porção mais interior e protegida da deformação dúctil. Dlrç¡d.
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m

icr ocI íni o-

pe

r t í t as

.

Conteúdos Àn e Àb a inda maiores devem eEtar

presentes nos megacristaiE mesoperbíticoE , muito comunõ em toda
cona de

i sa I hamento

c

Estjes

teore€

.

de Ca e Na Eåo muito elovados Fàrd que

sódica destas pertitas
pe1å relação

a

CalNa,

se

jå albitå.

Êase

è

Maìs provavel.mr:nte , ,3 juls¿r

esta ó cor¡stituida For um oligoclásio

em

torno de An25 , eventualmente ðndeEina sódica.
Pertitaa com Flagíoc1ásios maiE cáIcicoE gue albita , aFeEar
de não serem as ¡nais comuns ., já f ora¡n identificadaE For muitoE
outros autores (ver Machenzie e Smith 196?).
Às composições ternárias , aEsim como os elev¿dos teor6Ë do
Ea , a princíFio
suger€m temFeråturas elevådas rle formação
(cristalização masmática) , mas isEo nern EernFre é verdado , já .¡ue
roshaE

seguramente de orige¡n ¡netaEEedirne¡rtar podem

também

apreEenbar mesopertitas (Cooray 196I ,L962, I969 ) .

As co¡npoEições BntrB Àn2O-Àn35 Fåra a f¿se sódica destas
pertitas
e mesopertítas é sirnilar a composição do plagioclásio
¡natriciaL
rearranjo
Fotåssico

sugeríndo quê elas podem ter sido originadas pÞlo
de plagioclásios matriciais durante o metaEso¡naticrno
resFonsáveI pela formacão dos mèqècristais
Um tål
,

¡necanismo tlo formação de portítas
RobertEon

foi

de balhadamen.t€

poEtuIådo

en

. Fica c1åro qu€ pertita=

assim formari¿s Forlem ter
qualquer composição 9Ioba1- IEto não exclui a possibilidade de que
tenha havido tambóm um Frocogso de desmisturação , poEterior a
forrnação dos negacristais , já que a EuÞEtituição potássiÇå Ee deLr
( 1959 )

em BlevàdàE te¡nperaturas (transiçäo do fácies anfíbolilo para
fácies granul ito ) , podendo ter permit ido a assimi 1ação ,
solução sólida , de .Juantídådes elevàdas de Na e

o
€rn

Ca.

Os altos teores do BaO oÞtidoE tåmbÊm não podem sËr ufir forta
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ðrgumento favorec€ndo å origem magmática deEtes megacristais
FoiE a fonte rleste elEmento pode Eer a Frópría rochå original Fré,

(o granodiorito

K-feldspática

blastese

f i robI ást i

,
)
também é rica em Ba (6m tarno de 0-58 cle BaO) (ver aná1íEç 3
Fo

r

gue

co

na

tab-3.I).
fnterpretações

Fãra oE dàdos anåIíticos

pod€ß Eer encontradas no item 7 -L-2-3

de Fe,Mg,f i

e

Mn

-

5.4 - Metassomàtismo Potássico e a Origern dos Megacristais
TermoE como "¡nicroclínização"

encontrådos

em

e "K-feldspatização"

podem r;er

muitas desc.rições dos "au9en"-snaíssas de Niterói

Leonardos Jr. B Fyfe I974 i llalcomo et al . lgBl ; Fonsecå
a1.1994 , p.Ëx.). No Fresante traþa1hr: r cr quÐ ãÞ feã foi
(

1€vanlamento dåE observações texturais
bI ást i ca dB I(-f É1dEFätÐ

indicativas

um

desta ger¿ção

-

AE interFrotações

texturais

Eåo nt:tarlarnente dif íceis

rnuitos casoE arnbíguas. Procurou-se ,
feiçõeE

eL

e

em

na discussão de bodas

as

åpresontadàs ,

¿nalítica

,

desenvolver uma argumentação Furamente
càIcàda na imasem petrosráfica - '.fentou-se ainda uma

apresentação crítica
possíveis.

daseventuais

Propõe-se ,

ao final

interFretações

aLternðtivès

do capíbulo 6 (fig.

6.5) ,

unì

morlelo gue ilustra

as diforentes etaFas no FroceEEo dÉ geração
bIástica de megacristais de K-feldspato
-

Todo o estudo diz respeito àe feíções

Fetroqráficas

doË

"augen"-gnaisseE dÊ Niterói I rnaE Çã .fspGctoE analisados esbão
A
FreEentes em pratícãmente guåIguer rocha granito-gnáissj.ca.
generå 1i

aa

ção do modÐto proposto é portanto tsntada

-

5.4 - I - Àspectos Petrográf icos do Metassomatismo Potás /ã\
f 58,u.'o-eco

''

':4 ts¿s
E
L
''-e.

Lic?'

/
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5-4.I.1

- TB¡rturas de SuþEtituicão Sólida

ern

Pl,asiocIásio

Feições suserindo substituição

Fotássica om F1à9ioc1ásio
tôm sido deEcritas deEdo o Eécu1o XIX (Michet-L€vI IB74 ; Lacroix
189S). No Eócu1o XX , ErdmannEdorffer (1950) , Mehnert (i968) ,
(1973) são
Drescher-Kaden (I969) , Marmo (19'/1) e Ausustithís
alguns doE petrolosiEtaE interessadoe no Lema. Muitas vozeE taiE
feições

uÈiLizadaE rrarð alicerçar
na granitogônese ê o conceito

tôm

tranEformiEta
à, b )

deståca-se como um estudioso

m6tassomáticas em f€ldspatos ,

texturais

pensarnento

de granitização

DjaIma Gui¡narães (I936,

metassomática. No BrasiI ,
1.96L

o

sido

1938 , 1940,

dås transformações

tendo doixado ínúmeras observações

e modÐ1os teóricos orieinais.

Às texturas

do EubEtituição Eão geralmenbe caracterizarlas

Felo caráter invasivo da fase EubsiituÈa (K-feldspato , no caEo),
determinandÞ gue a linha de contato entrs ãE fases tenha
convexidade voltðda Fåra å fàEB 6ubEtituídã
36,37,3S 6 39).
Outra caracteríEtica

(p

I

a

sT

íoctási o)(f

o

t os

geraI nðE tsxturas ds Eubstituição é

a

incidôncia da fase Eubstituta adjacentemênte às superfícies Iivres
do grão oriçrinaI. Tais superfícies podem ser os 1i¡niteE exteriores
do grão (t,:to ¡ø) , contaboE co¡n inclusões (fobos 38 e 39) orr
plånos de fratura.
pode acontocer
1i

Em

alguns ca6oE ,

Eem nenhuma

entretanto , a Eubctituição

associação aparente com superfícies

vreE ( foto 4).
A

interface

plag ioctásio

gradante,

entre

é erTr gera I

o microclínio

de substituição

e?rtremamonte irregular

comumente controlådå

e

o

e åE vE.¿ eE
FelaË IàmÊlas de gominação do
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l

(fotos 40 e 4I).

pIåqioc1åEio
acontÐcÊ å

FaEEage¡rr

Na foto 40 tem-se um domínio onde

sradåtivå de umå fase a outrå Eom qucr Eeja

caracterizada uma superfície

livre

(espàço intergranular).

se contínua e raFidamentÊ de pIagiocláEio a microclínio.

Passa-

São ainda

dos sontatos de substituição
caract€rísticos
a ocorrència riÊ
porções da faEe substiijuídå comptetamsnÈe envolvidas FÐIå fase
(fotos 36 e 37)- A relação inv,:rEa , ou seja , com
substituta
envolvido por Flã9ioc1åsio é ¡nuito Jnenos comum. DovB
ainda ser lavado em contå qu€. estå imagem petrográfica , em alguns

microclínio

caEa6 , FodÊ ser sírnplesmontÐ uma consequância da oriontação do
plano dÊ corte da seçäo , não havendo na realiclade nonhuma faso
comp l etament

e

i so l àda

.

O princip¿1. argumonto texturã1

para Eo caracterizar

associaÇão de faEeE ¡ninerais como rêEultado de umo substibuição

uma
em

é a presença de caracteres herdados. No càso da
transformação ptagioclásio/K-feldEpåto,
a característica herd¡da

estado sóIido
¡naís

cornum

ó a geminação polissintética

Ëer eeguida do plagioclásio

, que Fode frEquentement€
ao microclínio (fotos 40 e 41)

perdendo contudo nitídez de contorno na fåse Eubstitutå.

Deve-se atentèr

ao fato de que em algumäË sr¡çõas

d€LgadðE

Fpde simpLesmente ocorrer um efeito do superposição , onde um
plaqioclásio
Eituado Ëob um grão achatado de microclínio
, Eob
condições d€ intenEa i luminação , torna*se visível
àtravéE do
Muitas vezes eEta questão pode ser
recolvida por um procedimento potrogråfico e1êmentar: coloca-se o

¡nicroclínio

sobrejaconte-

plagioclásio
9e¡ninação albita

em condições de desaparecim,:nto dos planos

de

- Iemelas a 450 com os FolàrizadoreE , em seções
perpendicularee a (O1O) Caso a geminação ainda Eeja visíve1 nù
faEe subEtituta (K-Éeldspato) , fica eliminada a possibilidade de
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q!

1,,-- llicroclfnto de substituição (mic) invadindo plagj.ocldslo (pl)
a
partir da borda do grão. lloLar que a tinhê de contato tefi um contorno con
vexo qu-ando vist€ ô partlr dê fäse subsÈituída (pta.qiocláslo). ista configul
F0T0 36

raçao é ceracteisÈica nos contêtos de substiluÍcão.

þ"--

- Detarhe da foto anterror. r,rotar incrusão dc bioti¿a (bi) no plagio
cÌ6sio (pl) obsrruindo ô "invasão''| do nlcrocrini" (;i.t-;-;-; ùãiáo"ãu"r""
:
ção arbftica (ab) no conLâto cje substituição- [m "ru , ró]icto cìe ptogtoctáslo totðlmente circundado pelo microclínio de substituicão.
F0T0 37

1,"
38 - t'licrocLfnio (K) subsLltuindo pLagioclifsio (pl.) a
con uma inclusão de apatfta (ap).
FOTO

partir

;,4
:1

ÊC|TO

39

- Detalhe da foto anterior.

--

dÒ contðto
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!

\.ì

¡.-¡*L..i':

__

l*,

- Mlcrocrfnio (K') substituindo plagtocl,fsio (pI' e plr') a partir clos
contatos entre os grãos. Em l(rr , microclfnÍo de subsùituição apêrentemente
não-associado ô quarquer superfície dê contérto. ilotar o coÀtrole Ímpo$La pelas
Lamelas de geminação no contoxno do contâto de substituição (seta J_) , e a con
t.inuidade das lêmeÌas nos dois ]ados do contato (setâ 2).

FOTO

qo

lo"-'
F0T0 41

- ,ìelicto de pragioctásio (pL) em meio a megamícroclínio

ção (t().
to.

de Eubstitut
Âs setas indicam heranças de gominação poiissinLétíca no r<-retasial
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superpcsição (f is. 5-7)
Inúmeras tomadaË de texturas
encontradas €m Ausustithis
resistro

dê subsÈituição

) , até
de veminação polissintética

roliquiar

( 1973

Fodem ser

com observações

de

guèrtzo (p.I68)

om

Duðs interprr:tações albernativas não envolvendo substituição
seriam a princípío possíveis: 1- O K-f elclEpato repreEantaria um
produto de

o antipertítica
i 2- o K-feldspatc
EFrrå
a partir
de uma fusão como um "microclínio
de

exs

cri6tåIizado
corroEão".
Råmberg

o

).

uçã

Exsolução no exterior

( 196?

)

,

de gräos tern sido defGndidå por

¡orérn exc Ius ivamente Fara nrodutoE

exsolvidos de lrm feldsFato ElceIino orisinàl aqui

descrítaE

O aEpecto das

ta¡nbém em nadà Ee assemelha com

morfologia daE desmisturações.
a poEsibilidade

Um

de expticacão

ponto favoráveI , entretanto
da continuidade

física

Èl

,

e

é

da

!ra

ja vísta

desmisturações nadè mais Eão que resul tado de

trocårj

manutBnção dos caracteres h€rdådos For e6tB rnocanismo ,

que

1bí t i cos

Não se bem notícias

de exsoluções exteriores de naturez¿ antipertítica.
Éeições

a

catiônicas

dentro

de u¡n meEmo grão.

À possibilidade

do

um

microcl ínio de corrosão prossupõe uma fusão a.Iur:cida ao ponto de
corroqr plasioclásios de mais aItaE temFeI:åtura6. À não-corrosão
em fases de maiE baixa temperåturå (quartzo , p.r3x-) ,rgo Fode Eer
esclarocida For eEte mecaniEmo. AIóm disco
é difíci1
imacrinar
caracteres

çstruturaiE

herdådos num procÊEEo de

corrosäi:

magmática.

5.4,1.2 - Reducãc Granr,rlométrica da Matríz:

Um

Eferto Secunrlário

da Subsbituição Potássica ern PIasioclÉsio
Umà càracterística

Fresente

muitåÊ

r

ochås

granito-

107

9nátEEicås portadoras da megacristais de K-fBldEpàto é a reduÇão
na granulometria
de rnatriz adjacente ao5 limites
deEteE
megacristais

(f ot,:E 42 e 43) -

Està Fecutiaridade não tem sido

Euficiente¡nente investiqada e FaEsa balvez despercobida om muitas
cleEcrições pçÈroqrÁf icas.
No BraEiI , \,,lernick et a1. ( 1976)
Õbservaràm esta feição em granitos porfiróides
do Complexo
Graní t i co d€ Socorro, SP.

e

f: importante não conf trndir esta redução na grã da rnatriz co¡n
que é rêsul"tãdo de deforrnação e
têxtura
"mortar" ,

recristalização

nà ¡orção

do próFrio megacristal
(sobre teãtura "¡nortar" v€r

exterior

rnantendo-se um núcIeo inalterado

o

item 4.5.1)
Em

96rål ,

rochaÉ

rfir

t i c a s e norfiríticas

, quàndo
deformãdag , tendem a apreEentar uma redução na grã da matriz nas
proximidådes dos mesacristais , seja gual for a conEtituiÇão
mineralógíca
f

po

dÉËtËÊ- Ieto

ob 1ás

acont€ce porquG estes ¡negacriEtais

unciona¡n como corFoE måiE ou metnos rígido¡

deformação ,

sendo ,

durante

a

acumuLadores de tensões- Ouanto ¡naÍor o megacristal.

tanto maior a rodução na granulometría da ¡natriz.
No caso dos megacristais de K-feldspato dos "augen'-gnaisse$

de Niterói umà outrà internretação pode ser formulåda , haja vista
que ¡negaplagioclåsios de tamanho cornparáve1 não detorminam n;r
matriz adjacpnte qualquer diminuição do grã (foto 4Z e f is.
Sendo ambos oE megåcriEtais

S.g).

anteriores

ou contømForånçç¡
a I i z a ç ã o (o r:' Iagioclásio

Erll

evento de def o rma ç ã o - r e c r i s
FrinciFal
ê
pré-cinemático e o K-Eeldrpato pré- a sin-cinomáLico) , ficl
difíci]
imaginar uma redução granulornétrica da matric por acúmuIo
'1,

de tensões durantE a deformação ,
¡negacristais de I{-f eIdËFåto.

Eo¡n¡¿ntr: nas adjacíìncias

de

r08

Na

reaLidade

policristalinos

¿rE interaçõos

mecånicaE

estão insuficíentemente conhecidas,

em

EiEtemàE

especialmentc

no que Ee refere aos efeitos da manutenção doã esforçoË numå
egcà14 de temFrl seoJ.ósico. De qualquer modo , nog 'augen"gnaisses de Niterói exist€m outroË aEFsctos tesLurais gue são
contrários a qualquer tentatíva de se vincular å r€dução na grã

d¿

matriz

de

ao redoF dos mêgacriEtais de K-feldspato com um evento

deformação:

gue

um

Cårlsbad e incl-usões

de

A fisura 5.9 reproduz umè observaçåo Fetrosráfica
megacristal
plaqioclásio
recristalizada

com geminação

de microclínio

é

em

p1ågioclásica
For uma matriz
grðnulometria aumenba com o àfastamento ao

circundado

cuja

megåcriËtå1. o Flano de expoEigão da figura é perFendiculer å
foliacåo , a quèI é co j-ncidente com o plano de geminação Carlsbåd.
á ¿ reduçãq de granulometria mais marcante
naE pro¡çimídadËE dåE faceE perFendiculares ào Flano de foliaçãq- O
O d6Èä1he sisnifisativo

que se devoria eËFsrãr ,

considerando a roEultante do"gtr¿ss"

no

desenvolvirnento da fol iacão , era umð granulometria rnais 9roãErì
nBstå região , condizente com uma sí.tuação de "sombra de presEão".
O efeito

de "sombr¿ de pressäo" lrode ser congtatado um Fouco ¡tai¡

distante do megacristðI , onde so obgerva umà regiåo triangutàr de
granulornetria mais grossa - A porção de gr ånulometria mais fina
imediatamente adjacento à face perpendícuIar à foliação
uma explicação razoáveI por nenhum efeito de deformação-

não

tem

Uma interprotação em que se consid€ìia os mÐsåcristais de Kpotássica
feldspato
coma reEultado de umå substituição
em
plagiocláeio
IeväntarfoE:

Fode conciliar

todos oE aEpocLoE texturais

aquj
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.Na tabela

5.2 podem ser encontradas as dimensõeE de cela
em K-fBldEpato e plasioclásioNot¿r que uma suÞEtítuição

unitária
potássica

a ion om plagioclásio

ion

À1+3 por

trosà

si+4)

(Ca++ por K+ acompant¡ada da

numè exFansão wolumétrica

irnpl ica

aproximadamente 8' om relação ao volume de nlasiocláEio

de

iniciat.

È

produzido na matriz
sranoblástica
adjacente ð um mogacriEtal de plagioclásio totàlmente subEtituído
o efaito

imasinar

fáci1

por K-feldsFato ,

considçrando a elevada Freseão 1i boEtática e o
"EËress" reinanteE. A redtrtão. da qrantrlornetria da matriz åFenaE ao
rodor rle megacristaiE dr3 K-feldspato (foto 42 ) pode assim EerexFlicada.

satisfatoriåmente
substituído
adjacente

Quanto

maior

o

na matriz
, tanbo maior será o esforço dirisido
(foto 43 ) , pois €m termos åbsolutos a diferença de

voluIne ãumenta com o tamanho do meqacristal granulomatria

f ina

ao rodor

Este anÊI

dos megacristais

com o f 1urço milonitico

avolui

megãcristå1

de

de K-fêldspato

Fera as denominadas bandas

superplåsticaE anaEtomosanteE tråtada6 no item 4.5.4.
Dêve Eer notådo clue na direção do eixç cristalográfico

a expansão é maior que naE outreF direçõesjuEtificar feiçõeE como ã da fígura 5.9.E¡n

alguns casos é patente

se originou pela substituição

de

"a"

Este tato

deve

que o megacristal de K-f eldsFato
um meg a p 1 a s i

oc1ás

i

o (foto 44).

geminação Càrlsbad deEenvolve-sB Freferencialmente

À

sm ambiento

de K-foldspato dove¡r
mágmático (Vance I96t ) - Porfiroblastos
aFresentår geminação CarIEbad guando rBsulbarem dà Eubstituição
sólida
tipo

em

assirn geminados. Est,:

de situaçåo

feldËpato
5.5.3

mesaplasioclásioE (fenocrist¿is)

e

deve tembém Froduzir ForfiroblåEtoE de f.com inclusõos de plasioclásio de mssma orienbação ( item

fotc

54).

Não neçeEsariamente

Ðntretårito

,

um

110

\

l,'*f0T0
- l1at,{fz. tonal.fLica recristâlizada entre megacrist.¡ìis de microclfnio
(t<) e plagiocldsio (Pl). I'iotar a redução na grðnuLometria dô m.jLriz exclusivðmente nas proximidades do megacris¿al de K-feldspoto.
l+2

1,,-',
4l - i{atrÍz tonalftica entre doÍ$ megacristâls de microcLfnio (K, e K.).
Notar que a redução de grênulomeLria d mais acenLuada nas proximidade* ao áemegacristal de maior tâmanho (Kf).
rOTO

!y!: ,: !::::

peyostdfico

pørø identificaçao de
?i(éri9
gemrnaçøo pot¡ss¡ntëticq
herdøda: A. evidência de substi
onde ptagiochisìo (ptl
o, pøioiài-e" ¡.
Y!!..
nqçøo po
ssmtettcø em poskø-o pørølela, Notar o resist¡o
n¿ inchtúo de.quartzo (eI Com uma ritaçao
q,e 4)- patø-uma posiçao
de desaparccimento das tamàbs
øe gemmaçao, observø-se que, nø incfusdo
de quartzo, per
mønece o rcgistto; B. evidência de wperposþão
de grõos,
de desap¿recimento à"r'b^ìt"i
iüci;_
1y-!:
cøsa., deqarece também ø nmbra dos planos
de lemínøgtão
do
de quørtzo
çõo

t".

1^"::!y!:t

ri l?iltu

ü

- Matiz torulítica poligonizøda enÛe mega.
cristaß de miûoclínio (Mic), megøpl¿giocldsio (Plag)
¿ ribbon quartz (Qz). Notar a redução de grarutbmetria
exchtsivamente nas proximid¿des do megøcristal de

Figura s.e

mícrcclín¡o

Figurø s.s- Megacristøl de microclínio (Nttcl com gemirução
Cørlsbad e ìncluúes de plagioclásio (i¡) em meio ø matriz
torulttica fohada, com biotitø (Bl. A fonrydo tem d mesmø
oûentação do phno de geminação Carßbad e é perpendiaiat ao plano dø Íigur¿. Notar na nmtriz o eleilo de sombtø
de presúo, na forma de umt região trbngulü de ganulação
grossø (porçõo flperior dircitû da liwrø): e ø redução de
gran nas ødjacências do megacrútøL, principølmente nas
proximidødes dø føce ( 100), perpendiatlar ò foliação

Tabela ø-z- Dimensões de cela em pbgiochsio e

miuocli

nio. Fonte: Deer, W.A.; Howie, R A.: Zussman, I' (1980)'
Rock forming mincrals, tr. 4. London, Richatd Clay Ltd"
43s p.

(43)

Dimensões (,4)
a0

c0

b

Andesi¡a (ar3l)

8,171

12,846

7.t29

Microclínio (interm.)

8,5784

12,960

1

A

4,99Vo

expansâo

0,89%

2112

|,t

5%

661,83
120,61

1,9r%

Figuras:o- Desenvolvimenio de um megøctßtal de K.felds-

Wto por substituiçõo sólida em utrut matriz pl¿giocùisics:
l. maû¡z plagiockisica poligonizødø. Dré-bùistica lplaù:
2. início da bl¿stese K-feldsp(itica (Míc)'a panþ dos espoío;
inte,Wdos. Notsr a incipiente reduçõo de gran nøs pròxitni
dades das porções wbstinidas (plagred:l. rcxuà po¡quilobltistica com megacristøl de ¡iicroclínio por"øn"àt"
desenvolvido em que se notam relictos de ptagiocùísio
møtûci4l (PlaE in|: 4. blastese completø com porftrobtasto
de microclínio de contorno ,egrtar em màio- a matiz
plagioclrisica pft-bl/istica (plag). Notar disposição do dnel

periférico de grønulometria final (Plag rec), contemponâneo
ao potfirob lasto
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mssacriEtèl de Eubstituição tave outro megåcristal como antecessor.
À maioria deles foi geradà por substituição metasso¡nática ion a
sobre uma matriz plagiocláEica granular , pàËËando-Ee For um
estágio p o i g u i I o b I á s t i c o até a coaloscência finaL em Lrm único
ion

megacristal.

Da mesma forma existiria

uma expansão de vÐlume

em

relação ao substrato original que afetaria a matriz adjacente nãoEuþEtituída (fís. 5.10)- Em alguns casos , dois Forfiroblastos
nucleados sobre a matriz granular à Fouca dietåncia um do outro
Forlem crsscer um contrå o outro e EB comporem num únicfJ
msgar:riEtal ,

adqL¡irindo muitas v6EeE o åEFecto de um rnegacriEtal

com geminação

CartEbad. EntrGtar¡to , a Eupr¡rf ícir: de composição
nestes rnegacristais é característicamente irregular (fotos 45 6
46).

EEta seria

sól ido

("synneusys" é um termo de Vogt

composição mecånica ,
ma gmá

produzida en meio
( 1921) qrue sisnifica

uma espécie de "EynneuEis'

näo cristalográfica

,

de crist,¡is

em meio

t ico ) .

5.5 - Estudo das Inclusões
Prabicamente inexistern megacrista j.s de K-feldspato em gue não

Ee

FÕË6a identificar
microscópio petrográfico.
biotita

pcrlern aÈé m€Ëmo

um razoáve1 núrnero de inclusões

no

MuitaË vezes , inclusões milimétricas
Eer oþservarLaa ¡nacroscr:FicamentÉ

de

-

AE inclusões mais frequentas Eåo , Êm orclÉìm decreECente
plasiocláeio , quartzo e biobita. fnclusõeE de ¿ircão , apatit.r

,

ilmenit¿ , magnetit¿ e It-f eldaFatç são räråmenb..ì obEe,rvadas.
Um asFecto impartente é a ausência de qualquor disposição
zonadà
distribuir

desLas inclusões
åIoatoriamente ,

noE rnegacristais.

Elas Fàrecem
não Eendo observadas diferenças

Ee

na
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conteúdo de inclusõeE entre a borda e o núcleo clos megacristaisA geometria da distribuíção e a quantidade de inclusões tôm

grande variação de
ràroE ,
ern

megacristal pårå outro. À19ung megacristais,
tåm atá 40å em volume de incluEõeE de pì.a9ioc1ásio , mðE
um

9erål estas ocrrpäm menos gue 4-5å.
A seguir

faz-se

umà descrição

doE principåiE

inclusõeE e uma discussão sobre o significado

das

tipoa

do

mesmàg.

5-5.1- - IncIusões de Biotita
Nå maioria dos megacristais as inclusões der biotiÈa estão em
¡nenor .Iuàntidadê quB aE de plagioclåsio e quarbEo. AE rlimenEões
mais

comuns estão entre

invariavelmente,
rnatriciais.

50 e 100 pm-

e

r

quage

çIu€

tóm menores di¡nensões que aE lamelas de biotita

Biotitas

¡natriciais

msËmaË caractarísticas

e biotitas

de inclusões tê¡n aE
de cor ê pleocroismo r Eu9€rindo umð

comFosição química Eirnilar. U¡na diforonça , entretento , â a
ausôncia quàse totð1 doE acessórios zircão e apatita nas bioti.Las
de inclusões.
O formãto das inclusõeE tende a ser mais eguidinrensionàl gue
(001) , de grande
naË biotitas
matricíaiE.
A6 superfícies
(Vernon I983 , p.l3B à l4O), sê
impõem no contorno da maior parte das inclusðes , sendo os de¡nais
limites geralmente Euperfícies não-racitrnais.
Çontornos não-

estabilidade

nos filossilicatos

racionaiE parecem ser mais freguenteE em biotitas
em

biotitas

matriciaiE

Ào contrårio
plagioclásio
,

d(r que åcontec6 com as inclusões da guartzo

aE de biotita

,

seçrundo direçõoa

acontecEl

de inclusões que

poucaE vezer

crist¿loqrráficaa

e

Far€cem Ee al inhar.

do megacristal.

QLràndD iElo

a alinhamønbo Ee f.az mais Êroquentomante polrt
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Fårð181íEmo das ruperfícies (0OI ) då biotita com oE planoE; de
clivagem (010) e (001) do K-felspato- AJ.gurnas vezes obEervù-Eç)
também gue inclusões de biotita

paraleJ.ismo ótico

com biotitas

nas bordas dos megacristais têm
matriciais (mais um aspecto que

indica a or igem b1ástica dos megacristais).
5-5-2 - InclusõeE de Quartzr:
São ,

deFois das de FIagi.ocLásio ,

nos megacristais.

as incluEões mais

çomuns

'Iêm onormr¡ variação de tamanho (10 å 200 /¿m ) c

de qeometria. Estão em grande pàrte com seus contornos controlados
por suporficies
cristalog.ráficas do K-feldspato , notadamenbe
peloE planos de clivagem (010) e (001) e por à19uns planos dàs
zonas II00] e [00I] , mais provavelmente ås fâces do prisma lOll] o
(fotos 47 e 52|l . EEte controle faz com gue aE inclusões
{fI0}
tÊnhåm normålmente

Eeus

lados paralslos

àE

bordas

dos

rnagacristais - As instusões

adguirem , na màioria daE veu ÞE
formaE Frór5imåE ao quadrado , principalmente quåndo viEtEs om
E€çõ68 perFendiculares a [100j e [001] (fis.
5.11-a). !'ormas
arr€dondàdåE , irracionais , aão comuns (foto 48)- São também
comuns as incttrsões alongadaE alinhadas prefêrencialmente em

Llma

das duaE direções preferenciais de clivaqem r ou ao 1ongo dos
FIanog de geminação Carl6båd (foto 45). Qs rlanog de E€grogação de
albita

,

normalmente (6OI) ,

muitae

ve,¿

eE exercem ta¡nbém

um

controle ef iciento no contorno das inclusöes (fotos 47 ,4g e 52l .
AE cietorminaçöes cle orientaçåo de eíxo "c" nas íncIusõeE d
quàrtzo
não definiu com cIàrsza um padrão de orientação

c.r

contudo ãE modiçõeE realizadas
Eugcrem
Fredcminåncia de ':ixos (suÞ)paralelos às rlireçöes [011] e IOTf ]
Preferencial

,

rl

do
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- llicrocllnio (K) subst,ituindo plagiocliJsio mirmequítico
(pI). rilbservar a continuidôde do

F0TC l+4

plano de composição Carlsbad
Fase substl Luída.

na

0.5 mm

45 - Pl.ano irregulor de composição om megaporfi robLa s to rle
K-feldspato pertítico ( "synneusis ''
em estado sdlido ). Notar lnclu sões quedráticat de cluartzo e segregação de albita na região do
plano de composição. l1G g
FOTO

''

0."

*-l
I

F0T0 46 - Plano irregular de composiÇão ern meg a porfi robLôs to de
K-feJ.dspato em IlGqr. Notar o aprl

relictos de plagio(ptg) n€ regi
pré-blJlstico
clásio
ão do contato , assim como seqreslonanonto do

gação de

atbÍta

(

seLas ) .

",

--l
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47 - lnclusões r¡uadráticas
de quârLzo (qz) enr nteg¿lcristêl me

FOT(I

sopertítico. ilotar o controle sl
xercido no conLorno das inclusões
pelos pLanos de clivðgcm (Cr10) 0
por p]anos da zona[001] .
tìotar
ainda_ o control-e impôsto peÌas su

perfícies de composição das fases
potássica e sddlcê , provavelnente (601). A seção tl prdxima a
(oo1).

F0T0 4B

,"--l

- Inclusõe$ de quartzo

(qz) e plagi.oclásio (pl) , quêse
sempre de contorrìo irregulðr. Ver
o controle dos planos de segrega-

ção de a tbi ta-ol igocl,ls I o (¡b) im
pondo forma$ roEas em algumas daí
lncl"usões de quartzo e nô de plagiÖcldsio (setas).
O,î2 h^

- Inclusões alongädils de
quartzo em megaporfl roblas to de l<feLdspato. líotar o forte controle
imposto pelos planos de segrega c{o da fase sddica (provavelmente
(ó01)) no contórno das fnclusões.
liotar ainda a região desprovida
de lamelaô de albi ta-oligoclásio
em tolno dðs i nclusõeô.
F0T0 49

""

_^l
I

r18

sm

ff""{h"Ç
/
tâêrtu:trtta (4. Ft44
k-ê.þóÞaÞ

6¿ãr m) 14

r/{*
$ /*"@t
i'
a

c7

-/ l*
Ar1

äwpY;
Figura 5.ll - rnclusões em neqrcristais de K-feì.dspa¿o de mi1oniLo gnaisses da ¿iDN.
A- Profusão cie inclu;ões 'r pseudoid iomdrficas " de quartzo com contornoÊ controlados ,
em ''A't, pelos plênos (011) e (OlI) , e em ,'B',, pelos ptanos (010) e (00f) do K-fel<js
Pato. triotôr a orlentação dos ,-'ixos "c" das fnclusões , em geral (sub)paraLelos a tolli
e [011] d_o hospedeiro ¡ B- Lnclusões de plâgioclásio de diferentes orientações.En ,'atil
Plägiocláslo larcial.mente inêluso . Em b, inclusão de contorno irre3ulor ,nrirmeguiti
zôda e corn borda albf'rlcâ. Em,'c'e'rd',, incLusões com contorno
iriegular parciâl :
mente conÈrorodo pelos pl3nos (010) do plagioclásic. Im ,,e,', inclusões i ps eudoidi.orndrficês't ccntroladas pelos planos (OtO) e (Ocf) do K-feldspato deterrninandã contornos aparenfemente irrôcionaiô no piàglocldsio incluso C- Profusão de inclusõeô'rpseudoidlo
;
mdrflcas" de plogiocldslo paraleÌêmentê orientadoô
3ntre si e com o t<-feldspoto hospã
deiro.
Em "0(' textura ind:catlvê de porfiroblastese K-ferdspática
sobre matriz plêgrocrásica
granular. Em "C" ¡ porfi, ¡sþ1¡s¡ssê por substituíção dä um rúegaplagioclds
io.

l
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(ver

K-fêIdspato

oxemplo da fig -

5.I1-a ) -

Esto eEtudo mostrou

ainda que o " f.alpríç" de eixos "c" nos "ribbon-quàrtz"
megrno das inclusões.

megacristal

,

não ê

Observà-se também que dentro de um

inclusõeE Fróximas tôm muitas

vezes a

o

mermo
mesma

orientação ót ica.
Muítas inclusões

de q¡-Lartzo estão encaixadas ào longo

do

contáto do hospedeiro K-feldspato com outraE incluEöes (foto 5O).
Inclusões de quartzo ricas em inclusöes fluidas são Lambém
frequêntBE -

inctusöes

ÀIgumåË vezêE .podB-Ee obgervår uma superfícíe dr¡
f ltridas no guartzo , 9uB å nitida¡nente o Frolongamerito

de um plano de clivaqem no I{-f eldspato (foto 51)Em

uma

muitoE casoE ,

Fode-Ee observàr no K-feldEpato hospedeiro

região desprovida de lamelas de albita

à inclusão de .ruartzo (fotos 49 e

521

, imediatamente vizintre

.

5.5.3 - IncIusões de Plasioclásio
lncluEões de SIagiocIásio apreEentðm-ËÊ, com grande variação
de tamanho (50 a 200 ¡/Ã ) e geometria , existíndo uma tendêncía
Fara åE formas quadradas e retangularês controladas pelos pIanoE
de clivase¡n (010) e (001) do K-f6Id.6Fåto (f ís. 5.lI-c ) . Farece
haver também u¡na tendência para gue as superfícies de clivagem do
plagioctásio

determinem o contorno. da inclusão , mas eEte controle

é menos eficiente
perféito

gue o prirneiro.

paralelismo

reticular

Algumas inclusöes

estão

com o hoEpedeiro.

É

que os contornos retos paralelos a (010) e
ambos oE feldËFatoE aFarBcern com mais frequência (fis.
inclusões

Alsumàs vezes o controle mais efíciente

do K-feId6Fåto

(

ern

neELas

001)

de

5.1-1-c)

-

- o dos plànos de clivagem

- deter¡nina o contorno da inclusão
srrperfícies irracionais no FLasioclásio (f íq. 5-Il-b).

através

rfe

lnclusões

:
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conÈgrno totalmente
f req uônc r a (foto 53).
de

irreqular

Fildem

sncontral.laË

Eer

Çom

ExiEtem alguns rnegacristais êm guÐ todeE as inc lusões eEtão
na meËma orientação (foto 54 e fiE.5.t1-c).
Quando iEto aconteco ,
observa-se que o hospedeiro tem a mesma orientação cristalosráfica
das inci.usões.

Na ¡naioria dos caËos ,

entrêtanto ,

as inclusões

não Eåo Faralelas entre Ei.

Quartzo vermicular

€ bordaE albíticas

estão presentes

muitaE inclusões de FlagiocIásio e,
FrinciFalmente , naquelas
cantorno irregular
mårcàdgE por superficies
não-racíonais
inclusão e no hospedeiro (foto 55 e fig . 5 . f1-b )

em

dr¡
nËt

.

Plagioclásio

deformådo

Fode ocorrer

como

inclusão

notoriamente na borda dos megacristais- AlgumaE inclusões eEtão
åpenàs parcialmente eng lobadäs , com o cristal de plagioclásio se
alongando para fora dos limites do meqacristal (foto 56 e fig.

s.rr-b).
À composição é similar
ou àl9o maiE åcida gue a dos
plasioclásios matriciais , variando de Àn2O a Àn35
Ðe grande importåncia - çomo so viu na diEEertação sobrer oE
-

àEpectoE texÞurais do metaEsomatismo potåerico - ó a observação de

que

muitas inctusões o Çontat,o com o hosFedeiro é nitidamente
gradacional , não existindo uma descontinuidade física
(espaço
am

intergrãos ) entre aE faE€F (f Dto6 40 e 4l).
5-5-4 - Sisnificado

daE Inclusões

1'odaE aE características
indicar
Eólido ,

das incltrsões

são unånimes

e¡¡r

pard os rnegacristais de K-felds¡¡ato umâ origern e¡n esb.rdo
nå forma de um creEci¡nento bIástico FÐl Eubstjituição

de

121

l"'"-50 - Inclusão metassomátlca de quartzo (q2., ) em megacristaÌ de K-feldspato (KF). î'¡otêr os alinhamentos de inclusões ffuidas cÒncordôntes com as di
reções de clivagem do hospedeiro . Estes aliíhômentos de inclusões
sãã
nitidômente prolongamentos , no guarl-zo ,das interfaces cle c.Iivaqem do Kfeldspato. Constituem uma evidência indireta da oriqem metassomáIlca da inclusão de quartzo (ver texÈo). NoÈôr ainda a Ínclusão de quartzo (qz^) êr¡cêixada no contato enLre o hospedelro e a inclusão rJe plagioclásto (6f^) e
' ¿
as vermfculas de quartzo na inclusão de ÉìIagiocldsio (plr) .
FOTC

l"*__
F0T0 51

-

Detalhe. do allnhômento de lnclusões

(setas) , nitidanrente como um proJ.ongamento
feldspato hospedeiro (KF).

de

fluidas

em inclusão de quartzo
interfôces de clivagem no K-
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íCTO 52 - inclusão de quðrtzo(qz)
em megaporFiroblasto rle K-feldspa

to pertítico (k). i.oLar o conÈrol
Ie irnposto pelos pl¿lnoo dc segre-

gação (óClt) no contorno cia :LncÌusão, e tambdm a regi.ão desprovida de ]amelas ÍnediêtanrenLe vizinha à inclusão.
lsta áreo desprovidâ de lame ]as de albita-oligoclá$io deve re
tratar o têmanho original do grãõ
prd-b1Jstico de quartzo , percurior da inclusão (var tÐxto).
0.t ,bh

- lnclusão de plagiocJ-ásio (p1) , mirmequiÈizada e de
con¿orno irregular , em megaporfl
F0T0 53

robl.asto de microclínio de t1cgd.O,2 mm

F0T0 54 - Inclusões reliquj.ares
"pseudoicli,omdrficas,' de plagioclú
sio sencítlco (pI) , otlcêmente
paralelas entre si , e também pa-

ralelas

com o hospedetro (mic). o
alguns pontos , a continui
dade das lômeJ.ös de geminação pol
l.issintdtica da incLusão r no interior do hospedciro (s etas)'

tar

em

o.tz

--

I

|
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1""-^
- Inclusão de plagioclásio (pI) de contorno irregular ern microc]ínio
(mlc).
que a inclusão lem borda ðlbltica (ab) nas porções onde seu con
torno ó-l'iotar
nô1s lrregu_l¿lr- r{otar ainda c¡ue só ocorrem vermíåurås de quartzo fol
ra das porções trlbítlcas da inclusão.

FOTC 55

1""--

Inclusão de plagioclásfo reliquiar prd-b!.dstico (pl) parciatmente
aprisionada em_ mega porfi robla s to de K-feLdspato , em l.lcg r. Notai que a por_
çao exterior não-inclusa do plagtocLásio evoluiu para um mosaico de grãos po
Ilgonðis ¡ecristalizados , enquanto que no interlor do porfirobLasto , .a
lnclugão_, por estar protegi_da da deformação-recri s ta L iiação permaneåu
nocrlitarlna. Ests reLação é uma cvidência de que os n,ega porfi, ràbla s tos mo
dË
K-feldspêlo dð ZCD são prd- a s i n-ci nemáticos.
FOTO

56

-
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umå natriz plð9iocLåsica Fre-eÄiEtente , concordanbem€nt€ com o
que ficou evidenciado no itÊm 5.4. EEtas inferênciaE pods¡n rer
sumar i zadas como seque:

l- À composiÇão mineraÌóçrica global- das incIuEõeE corresFonde
aproxirnadamente å composição mineralógica d¿ matriz ,

observådas diferenças
minerais

compoEicionais entre rninerais

porÉiroblastoscomumente a

é

EBnda

inclusos

caracteristieo

e

de

Já em fenocristais

, contrarianente
, tem-se
de plagioclásios
¡nais cátcicoE que arì

inclusão

(Híbbard 1965;

matriciais

quüdro

Este

matriciais.

não

Hissins e Kawachi I9?7 ;

MBhnert

e

BuEch 1981 ; Vernon I9B6 ) -

2-

Em porfiroblastos

não devem existir
diferenças
na
composição das inclusões de plagioclåsio , eEtGjåm estas no núcIeo
ou nå bordå dos megacristais , como é o cåEo Fara os megacristais
fr€qu€ntemente åE inclusõeE
þorda e ãr: maiE EódicaE que aE de núc1eo (Mshnert B Bu6ch f98l).
3. SegLrndo Vernon ( 1968, 19S3 ) , inclusões de plagioclásio
aqui estudados.

Em

fenocristais

,

contorno

arreclondado devem ser

enquanto

gue ,

aprisionadas

dr¡

de

esperadas ern porf iroblastos

€ñ fenocristais

,

inclusõeE

durante o crescimento do megåcristal

devem ser mais comuns (Vance I969 ) .

idiomórficas
em

meio fluido

Nos megacristais

de K-

feldspato dos "augen"*gnaisses de Niterói
guantidades aFroxirnadamente iguais
irregular

,

idiomórficas

muitas

vezes arredondadas ,

EËtåE

ul b ímaE

necessariamente significar
aprisionados:

,

obEervam-se ,
em
inclusõeE dÊ contorno

cristais

,

e ta¡nbém inclusões

entretènto

,

oriqrinariarnente

não

dewem

idiomórficos

AE fotoE 5'/ e 5P mo6tram a borda de um megacrisLal

dÐ K-feldsFato em çontato com F1ðgioc1ásio matricial , onde são
formadas inclusões quarjráticaE , claramente cie natureEa reliquiar.

I

1
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'tâ

l.'

dffi

:\.\
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i:',¡,

1,,--

Borda de megaporfiroblasto de l(-feldspôùo (KF),'invadindo,,(substitui
plagiocldsio
(pl). I'Jotar o inícÍo da lormação de inclusões quaárdticas l
ção)
pseudoi
diomórfí
de plagioclásio (i) , nitÍclamente relictos não-substitui
caô',
"
dos do plagiocÌásio prd-btd;tico (pl)
F0T0 57

-

- Detalhe da foto anterior ,

1","--

onde se nota tr Forrnação incipiente de ver
mfcula¡ de quartzo (setas) n¿r borcla do rni;::ocIínio Ínvasivo de substi¿uição(mlð.,
F0T0 58

126

O contorno raciÕnaI deEtas inclusöes ó um resultado do FroceEEo d€

ÊubEtituição

e não uma feicão oriqinal
dc plasioclásio.
A
tendência do procesÉo ó criar superfícies de contato entre aE
fases suþEtituta e EubEtituídå que deterninem um mínimo de energi¡
no sistema (Kretz 1966 ; Vernon 1983,ng.35 ) . O contàto
sêgundo os planos (010) e (001) de ambas as faseE deve permitir
livre

estå

condição.

paraleliEmo

Quåndo K-feldEpðÈo e plagioclåsio

reticuler

propõe a designação

,

estíverem

este tipo de inclusão - para a quå1

6m

Ee

'

- d6ve ser facil¡nente
produzida - O avånço do K-f€ldsFato b1åetico Eobrê plagioclás ios
" p s e ud o i d

i

o¡nó

r

fi

ca

matriciais

oríentados deEfavoravelmente produz com mais frequência

inclusões

de contorno irregular.

A substi buição isoestrutural

megaplagioctásio For K-feldspåto Fode doterminar a formação
inúmeras inclusões p s eud o i d í omó r f i c a s de tneÊma orientação

um

relictos

do plaqioclásio

to

de

subEtituído (foto 54).

4- A diEposição das incluEöe= e¡n zonas concêntrícas é
mui

de

ba¡abém

frequenta

em fonocr i sta í s ,
e índ i ca um cresc imento
do meErlo (Kawachi e Sato 1978 ; VBrnon f986). Em

intermitente
porfirohlaELoE , este arranjo , aFsEar de poEEívoI, é muito menos
comum. Nos megacríEtais em guestão ta1 feição nunca foi obËervada
-

'.
O estudo das inclusões pode ainda fornecer informações sobre
o regime de crescimento do porfiroblåsto:
Um rápido avança dos
do porfiroblasto
rf6ve produzir
limites
muitas
inclusõas
rel iquiareE.

Velocidàder menores dÐ crÊEcimenta , ao contrário
devem permitir maior eficiência dos processos dB subEtituiçäÇ e

,

rl

çJ

assimilaçâo dae faEes prrå-b1åaticas , determinanda Lrm menor númerc_,
de inclusõeE. Borda e núcleo com um conteúdo similar cl r¡ incluEöes,
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aqui eEtudado6 , significam uma
À ausênci¿
constantr: de crescinento do porfiroblaEto.

cgmo á o caso nos negacristais
velocidade

de zonèE com concentração de inclusões FaraleIaE aoE limítes do
megacriEtal indicam ainda u¡na blastese E€m F€ríodoe de interrtrpção
no crescimentosão

Fara eEte comFortamento predominante
sugerídas por vermículas de quar Lzo

Umà exceção

aE interrupçõeE

aprisionadas na periferia
(ver ite¡n 6.4)

de alguns megacrisùais (fotos 63 e

641

-

Ouanto a origem das inclusõos ,

de plagioclásío

se viu anteriormente gue

aE

inclusões

de

são Eeguramente reliquiaree-

.AIgumåE

guartzo ,

entretanto , têm uma or igern metassomática relacionada à
de SiO2 , formadas certamente num tompo posterior a
infiltrações
EstaE inclusões estão quåEe semprê
formação do porfiroblasto.
åssociadás

à

descontinuidades

favor€cen a infilÈråçãdo

planareE do

hospedeiro

que

(ptanoE de clivaE€m , pIãnos de Eeminação

CarlEbåd , FlanoE de contato com outras inctusões etc-)(foto 50) ;
e tôm como característica marcante a abundåncia em incluEõeE
Feições como a da foto 5l , onde um slinhamento de
inclusões
fluidae nå inclusão de qrrartzo tem umê nítida

fluides-

continuidade

em um pl-ano

de clivagem do K-feldspato ,

não

podem

ser facilmente explicades se se considera a inclusão como anberior
ao hospedeiro.

Entretanto

quartzo sobre K-fetdspåto ,
clivagem) da fase substituida

r umå Eubstitição metassomática
em que as descontinuidades (planos

de
de

ficam registradas nå fase subEtituta

coma um alinhamento de inclusões ftuidas (fraLura parcialmente
esta feição - AIiás,
cicatrizada ) podem convenientemente justificar
i.ncluEõos metassomáticas de guartzo já forðm detalhadamonte
mostradas por Schermerhorn

( 1956

)

.

:

2A

A maioria das inclusões d'3 quartzo ,
mBErno dB naturezå rel iquiar

no entànto , dever ser
EstaE inclusõeE rcl iquiares $ão

geralmente pobres em inclusõeE f luj.dàs , e são freguenbemento
circundadaE por uma zona do hospedeiro desprovida de lðm€IaE de
gstå zonà deve correEponder
(foto 52J. .
aÌbi t a-oI igocIási o
do srão de quartzo màtricial
parcialnente absorvido. É coerentje Eupor que lamelaE de aIþitaoligoclåEio sejam produzidås com facilidade
ond€ K-feldspato
a!rroximàdamente ao limite

plasioclåsio,

Eubstitui
¡nineral.
albita

original

quartzo

e não onde Eubstitui

,

ou outrr:

A não-constatação dÊEtaE zonåE Iivres de IamelaE de
åo rodor de inclusõoe de hiotita deve Fortånto cisnificar

que não acontÊceu , pelo rnenoË em 1àrgå eEcalð , È abEorção deEtg
mineral pelo K-feldspato bIástico. MuitoE Fetrologistas já falaram

Eobre a dificuldade
exíste

de absorção da bÍotita

pâra que este mineral seja

porfiroblasto

srn creecimento ,

,

e da tendôncia que

"expulso"

do interior

conc€ntrando-Ee ao redor do

do

meEmo

-

Em algumas amostras agui estudadas ob66rva-Ee realmento este
"manto" de lameles de bíotita

ao redor dos megacristais , mas não
é esta uma feicão característica.
O fato das biotitas
matriciaís
serem ¡naioreE do quo ãE de inclusões pode ,

portanto , Eisnificar
um evento de crescimento d€ srSos ( r e c r i E t a I i z a ç ã o ) posterior
formaçäo rloE megacristais de K-feldspato

å

-

5-6 - Cronolog ia da tslaËteEe K-Feldspática
A grandB rnaioria dos megacristais dos "augan"-gnaiEseE são
orientaclos
("augens").

sequnrlo å foliação e apr€s€ntàm contorno

amendoado

Estes mêgacristais representam a Frimeira o principal
faEe cle Þlastese K-feldEFát icå . !'oram indubi tavelmente afetados
pelo 6vento responsáve1 pelo desÊnvol-vimento da fol iação

"'ì
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($fl), EÊndo Fortånto ånterioreE Ê/ou cont€mFÐráneaE

miloníticå

NeËtÉ trabalho

ÊI€

cleno¡ninada

66ta fase

Frincipät

de bIaEtBE€

é

tsm-

O caráter
pela

,

Èr

relação

parte sin-cinemático de Bm é indicado
direta èntr€ a intensidade de deformação (¡naior ou
om 9I:ande

menor desenvolvimento de Sm) e a guantidade de megacristais
ånendoadoE na rocha , Pois a deformação é um fåtor

que notàdamonte

incrernenta a rnobilidade (difusão ou infiltracão)
de subståncias
nas zonàE de cisalharnento (ver Vhite 1975). Por outro lado
teiçõaE como dã foto 56 evidenc:.am um croscimento indubitàvelmonte
pré-cinemático do megacristal de K-feldgpato. O que so dGvo
portanto ,
concluir
â que tsm antecade e acompanha o
,
Ivimenta da foliação SmOs porfiroblastos
þrancos o reLangulEreE do granodiorito
porfiroblástico
de Itaipuaçu podem EG,r conternporåneoe nãodeEenvo

deformadog clo6 Forfiroblastos amondoådo6 dos "augen"-gnaiEses
gerados e¡n Brn ; já sue se tem å passagÊm gradàtiva de urna rochå
À menor quantidade e o idiomorfismo dos pri¡neiros

outra.
retrabar

o crescimento b1ástrco

num ambiente de

.1

deve

cief ormação

inexistente ou incipienbe (marøens da zona de cisalhamen!o).
U¡na geração blástica de K-feldspabo pós-cínemática em relação
a Bm ó sugerida For algumas relações:
A primeira é a ocorrência quase que invariáveI de u¡na certa
quantidade (5-203) de megacristais idiomórficos
(não-deformados)
de car

brancê ,

arí€ntados diEcordantÊmÉnte a Sm , que pod€m
incllrEive "dobrar" a foliaqão (figs.
5--12-a e 5-I2-b) , ou até
meErno oE lrtegåcristais amendoådoE de Bm (f ig - 5.12-c).
Deve ser
dito

cÇntudÞ,

como ressalva

,

guE eEta FoEEibílidade

de

)

l
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Figura 5.12

-

Relações

texturais indicati-

vas de duas gerações de blaotese K-feldspd
ticê. Em I'A'r e 'rBr', porftroblôsto ldtomdrfico pds-cÍnemdtico de K-fet"dspsto (KFbs)
dobrando a foliação milonlcice Sm.. Em "c'j
dobrando porfiroblsstos prd- a sin-clnená
ticos estlrados segundo Sm (KFbm). En nD",
interceptando contorno de lente mdfica fo-

Iiadâ

segundo Sm.

131

porfiroblàËtos

"empurrarem"

a

foliação
como afirma Misch (1971) ,

durð¡rte

o
seu
desenvolvimento ,
é uma questão muito
polêrnica , havendo muitas opiniões em contrário (RãEt 196S,p.9093, gpry l9B3, F.149-152 , F.ex. ).
A Eegunda relação

é moEtrada na figura 5-I2-d

ondÉ

,

um

megacristal não-deformado Ee deEenvolve interceptando abruptamenÈe
a

suE

erfície

€1ípEoidaiE

de contorno d€ lenteE
,

oü seja

,

lentes

desenvolvimento de Sm. A1iás ,
maioria
feldEpato
constitui

máficas

åbEolutam€nte

que sB estiraram

durante

é rnuito cornum no inberior

das IenLee máfícas a presença de negacristais

o

da

de K-

idônticos aos do ãuqeri-gnaisEe circundånbe , o que E
em mais uma evidênci.a para à origem b1ástica dos mesmos

r:ì

(f is. 3.6).
No microscópio

¡rð borda de alsunE
uma "bainha" de cresci¡nsnto que tambórn pode E€r

megåcri6taiE

Fode-se conÊtatèr

,

'
convenientamente ínterpretadà como relativa a uma geração de Kfeld6pãto posterior a Bm (ver item 6.4 e foto 65).
Entretanto

aFeEår das relações descritas

, não se Fode
evaLiar atá gue Fonto e6tà blaËteEB Eecundåria e pouco expressiva,
r

asui dÊnominada BE ,
pro l ong a¡nento

constitui

pós-cinemático de

um
B¡n.

evento ciistinto

cn é um simFlsE

132

6.

MIRMEQU 1TÀS

6.1 - Generalidades

Ë6pecíficðmente

o terrmo mirmeguita denota
um
,
intercrescimÊnto dE quartzo verfticular e FIaqioclásio sódico , em
que àmbås åË fases ostão en contato com I(-f eldspato (Phif1íps
1974). O primeiro à emprêsãr o termo foi Michel-Levy (1874) r
deËde então muitos petrologistas tém descrito cfetalhadamente

e
å

morfologia e sugerido hipóteEes 9enéticas para aE mirrnequitas
mas a questão é ainda muito poIômica.
Nos "augen"-gnaisses de Niterói

as mirmequitas são uma feição

de notáveI deEenvolvimento , 9üe imediatamonte
cha¡nam a atenção rlo observador neE seçõeE delgadas- Neste estudo,
característica

uma detålhada

análise

petrográfica

das

mirmequitas

foi

e¡npreBndida, onde algu¡nas novåE observaÇões são formuladås
permitindo o estabelecimento de
ProPosto

u¡n modeLo

senético original

, asui

-

Qualquer modelo påra a gênesB das rnirrneguitas tem qu€
capaz d€ explicar os seguintes aspectos qeraís:

sÐr

L. Às vermícuIas de guartzo são orientadas perpendicularmente
à superfície de conteto entra plaviocláEio re K-feldspaÈo (fotos
59,60 e 6I).
2.

Da borda Fara o interior

Llme diminuição

nà quantidade Ê um

vermícuIas de quartzo (foto
3.

Mirmeguitas

çrranul.ometria

do 9rão de p1à9ioc1ásio , tem-se

60 )

umento na eEpessurå dàs

.

ocorrem

qro6sê ,

,f

princípalmenbe

tiFica¡nente

em

rochaE

naquelag portadore6

dÉ
dÊ
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megacristais de K-feldEpato , ão redor dos quars elas ge Iocalrzam
(f o tos 59,60,61 e 62).
4.

O dosenvolvimento de mir¡nequitaE é mais notáveI

em rochas

deformadås.
5

. As vermículas de guàrtzo ou têm a meEma or ientação

cristalosráficà

em todo o intercrescimento , ou formam doís
três do¡nínios de orientação diferente (foto 70).
6. É

comum

ou

å Fr€E€nça de p1a9iocláEio com bordas albíticas

em

rochas mirmequíticas . mas existe uma tendôncia para que bordàs
a1bítícas e v€rnículaE de quårbEa riåo êFarEçam na rnesma FÐrçäo do
rrrão de plaqrioclåsio (foLo 66). Quando isto acontece , Fade-Ee
obEervar que aE vermícuIaE dß quartzo nitidamente Ee estreitarn na
borda aIbítjica (f oto 67).
7.

Em

qual.quer rocha contendo mirmequitas ,

mirmesuítico
r,

lagioclásio

é um Fouco ¡nais sódico ou de
nã o-mi rmeeu í

t i co

o pIå9iocIáEio

megma composição

.rue

o

-

Em ålgumðE seções pode-Ee notar verrníclrlaE de quart-zo
parcialmente incluídas em K-fetdspato (fotos 63 e 64)8.

9- A maioria
muito co¡nun6

das inclusões guadráticaE de plagioclásio

m€gacristais do Iç-f eldEpato ,
vermículas rle quartzo (fotos 54,56,ËZ e 65).
Ëm

,

Eão deËprovidàE de

10. As mirrneguitas estão caracteriEticamenÈe localizad.as na¡;
reentråncia6 do contarno do K-feld6Fåto. Este çontorno seria mais
regular

6e ' hipoteticamente , o limita do K-f ldgpato fosEe
üraçådo incluindo oE intorcrescimantos mír¡nequíticos adjacen!es
(fotoE 6,59 e i50).
13

À fisura 6. L esquematizà eEtas principais
¡nirrnequitas

-

características

das

134

ËoTC 59

- Disposição dcs intercres

j.merìtos nrirmequíticos (r,rir) naõ
bordas de rnegacrisÉois de microclí
nio (k). (:L,servar que o clesenvolvl
rnento dijs ûrirrnequftôo preerrcbe ¡õ
entrârrci¿s no contorno clos nrega¡ei
1'ir:obl-astos , iendenrlo a consLÍtul
.!r. fo¡mas mais recrulares (pon¿ilha
c

do )

.

¡16

n..

0,5mn

F0T0 6Cr - Ïípica mirmcquita (rnir)
âd j iJcerìte a rnerlamic rocl íni o ( k) em
posição de extinção. irotar a oerpendicuJ,arJ dade e o
zoneamenLÕ

morfoldgico das vermlculas de
quart,zo ern reì.ação ao contorno do

K-feldspato. ;1s vernlícul.as môÍs
firras e _rndis nurrìerogas na porção

rnôis prdxinì,1 ao contâto com o
K-fcldsp-ato (zona A). iiô zonô B ,
as vermícul-as continuam perpendtculareg , ¡nês são mais gross¡ìs e
menos numero;âs. lia zona c , mais

exterior e menos proteqidê ,
a
morfologia original estd obli terê
da pela de fornação-recri ., La li za l
ção que originotr um nìosaico cle
grãos (sub)poli!onôiu de pJ.aoio ctas]Ò e quartzo.

F0I0 61 - DetâLhe de intercrescimento miì:nequftico (mÍr) na borda
de nreoapor:ii roblasto de microclfn1o ( k), I'jotar vcrmfculês
de
q-uêrtzo com dlferente orientação
dticà inclusas em grãos cJc. plågÍo
clluio , tambdn dj.ie¡entcme;te o:
rientêdos (a e b). Observar enì ôl
guns pontos , o controLe exercidopelo contorno dos ,lrãos de plagio
clásio nê dlsposição ¿as veimíãul
Las de quartzo ( setas ) .

,."

-,*

I

I

0.2 ññ
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6.2 - Hìpóteses
Não

é

Genét

icas

propósito

deste

trabalho

discutir

todas

aE

EobrB a 9åneEÊ das mir¡nequitas , mår ðperraE
aE FrincíFåis ídéias e EBuE Fantaã fråcoË , anteE da

contribuiçõeE
intrcduzir

apresentação do novo modelo. Para ¡naiores detalhes
Philtips

(7974,1 ¡

9ue aFresenta uma revisão histórica

de uma extensiva bibtioqrafia
I.

, e ta¡nbém Phitlips

consultar
acomFanhada

(f9S0)

-

CriËtalização

Sirnultånea - Esta tinha é defendidå em
Spencer (]938) , Makhlãyev (1973) e Hi.bbard (1979) , entre outroE.
Sagltndo estes pesquisadoreE , a gôn6EË das mirmeguitas se deve a
uma cristalizaçåo
guðrtzo ,

eutéticÀ

de plagioclúsio

binária

sódico

havendo ãlguns dados experí¡nentaie corroborativos

e

(Luth

Esta hípóteEÊ poda sxFIicår a associação entrer
mirmequitas e K-feldspato (modelo de Hibbard) , e å consFícua
e Tutle

1967).

de mirmequitas €m rochas deformadas (modelo de
Makhlayev). Inclusões de plasioclásio
não-mirmesuítico podem
ta¡nbém ser justificãdes.
Por outro lado , não é possível explicar
ocorrência

por cristalização

eutética a ocorrência muito

êm rochas totalmente
exPI

icadoË

recriEtalizadaE.

nem o zoneamento nem a

ver¡nículas de guartzo.

comum

de mirmequitas

Não podom também r;€rperpendicularidade
das

Nold (1984) descreve mirmequibas em rochas
9ue Bvidentemente não podem ter
sido

metassedÍ¡nentarÞE r
originadas por cristalização

eutétic,3

-

2.

ExsoIução em EEtado Sólido - Estã visão foÍ inicialmento
formulådà Schwantke (i909 ) , 6 á def enrlida Frinc j.palmente For
(19È5,,I972) , Ashworth (I97?) e Phillips e Garr (1973). À
hipótese é baseada na suposição rie qu€ K-f €l.d6pato rle alta
LÞmFeråturå pode conter Cå em EolLlÇão sólida , nå formö dÈ umà
Phittirs

l
)

ß6 I
CaÀ12Si6O16 (mo1écu1a de

"mo1écu1an especialmente rica em sílica:

gchwantke). Pårà a formação das rnirmeguitaE ,
como anortita

exsolvido

e o excÊEEo de sílica

Ca deve Eer

deve formar quärtzo

vermicul¿r , em concordância co¡n a roação CaAliSi6OI6 = CaÀ]?Si2OB
+ 4 SiO2
Este raciocínio faz prever- a FroForcionalidsde entre o
conteúdo An do plasioclásio mirmequítico e o volume de quartso
ver¡nicular
Phillirs

å qual não te¡n Eido seguramente sonstatada

r

A exisLência da molócula

e Ranson I968 e Shelley I969).

de Schv,rantke também é muito .controvertida.
algLrns

eËtudos experimentais

desencorajada em outros
quartzo em pertitås
assi¡n

(\,lyart

(OrviIIe

Tem

mirmequiticos

sido af irrnada

e Sabatier

!9?21 .

A rara

de exsolução não contribui

1965)
ocorråncia

em

màs

de

para esta hipóteEe,

ptagioclásio

como também a co¡nposição do

freguentÊment€

(ver

,

é a mêEna Fara srãoE mirmerqrríticos e

que

não-

-

3- Hipótese de Eecke - Bechç (190S) FroFoE quËì aã mir¡nequitas
reËuItam da Eubstituicão de K-feldspato pcr plagioclåsio
Eegundo
ãs reaÇões KAIsi3og +

= NaÀlSi3oB + K+e 2 KAlSi3oB + Ca** ='
CaAI25i2OB + 4 SiOZ + ? K+. Um doE problamaE á que esùa hipótose
Na+

tambérn implica na incerta FroForcionalirlade entre conteúdo An B
voLum6 de quartuo. A uEual forma de "bulbo" das mirmeqrritas (fig.

e foLoE 59,60 e 64 )é considerada aqui como um indicador do
caráter invasivo do plasiocláEio mirmequítico. Entretanto , €stå
6.1

não é aceita pela maior pàrte dos petroLogistes
gue concordam guÊ um procegso de Eubstituição ern sentido contrário
interpretação
(K-feIdEpåto

subslituinrlo

plagiocláeio)

é muito mais comum

concordåncia com a hipótese de BeckÊ eståo principalmente
trak¡a1hoe de Sederhotm ( 1916 ) e Shlrldiner

4.

Hipóbese

( 197? )

d¡: ghol1¡¡y - Ehelley

-

(1964

)

EugBra

llm

oË
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j.teE devem ser formådås For exEgluções a1bílicðE r¡ucl,Ðada6
sobre a superfície cfe grãos exteriores de plasioclásio primário. À

mirmeCJu

albita ao cr€sçer Fode , segundo asta tooria ,
incluir srãos de
quartEo que seriam recrisÈalizadoa na forna dÈ vermÍcuLaE- Est.r
visäo

está em concordåncia corn a não-Froporcionalidade entre
conteúdo An e volume de quartzo vor¡nicular. À ocorrência rje
incluEõeE de plagiocláEio não-mirmequítico em meqacristaiE do KfeIdEFaÈo ,

sêr

assim como a porpendicularídade das vermícuIas

podem

explicadas

no modelo de Shelloy , entretanto não Fode
justific¿do
satiEfatoriamÊnt€
o zoneamento morfológíco

Eer
dðË

vermícu1as. Se a hipótese de Shelley fosso corrota deveria¡n ser
encontrados outroE minerais matriciais

incluidoE em albita

,

a1ém

de guartzo ,

o quo não é observado. Outro åspecto im¡¡ortanùe é a
composição do plagioclásio mirmequítico r que na maioria doe casos

é oligoclásio

o não albita

, o gue tambóm não favorece o modelo.

A hipóteEe de SheIley , ¿ssim como as trås anteriores
åfirmam uma f or¡nação EimuItånea de plagioclásio
e quartza

naE

mir¡nequitas. MuitaE relações texturais , entretanbo , evidonciam
formação posterior do quartzo , como se discute no item 6,3.2um

¿

5. Hipótese de Drescher-Kadên - Dreschor-I(¡den (1948) strgeriu
proceË6o de mirmequitização asEociado à substituição

metaesomática de K-f€ldsFata

Eobrr-a ptagioclásio.

metassomáticas removeriam Ça e Na ,

AE Eoluçõaü

enguanto ¿ílica

dopositada ao 1on9o das "linhas de dissolução"
prirnário
(Drescher-Kaden 1969). Àusustithis

seria

no plasioclásio
(1962,I973)

e

Bhattacharyya (1971) também åpresentam evidéncias de infilbração
na 9ênese das mirmequiLas exclusivaments

no

contatç

ExFl ic¿r a ocorrência de mìrmequitas

com I(-f r:]rlspa to

é

a

principal
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clif iculdade

Por que eEtar

dos rnodeLos de infiltração.

percolanteE nåo afetam todo o FlagioctáEio da rochå ?
em umå rocha mirmequítica
plagiocl.ásio

soluções

Por

quÊ

nem mesmo todos os srãos

,

de

em çontato com K-feldspato estão ¡nirmoquitizados

mas apênas èlguns em determrnadas situações

?

E6tas questões podem ser exFlicadas por um novo modelo
infiltração
, aclui propoEto , que tambérn está de acordo com
demais características

6.3 - O Novo Mode I o
Em princíFio

de.r

aE

geraiø das mirmeguitas.

Genét i co

a mÐdela Ëugerido cleve explícar

,

Eomente

aE

mir¡nequitas em forma de "butbo" , que são as que ocorr€m nos
"augen"-gnaiE;Ees de Niterói , onde Ee fez o eEtudo. EntrBtanto
"buIbo"-mirmequitaE são de longe aE mais frequentes (descriçöes d¡a
outras

variedades

encontradas

morfolósicas

Êm Phillips
gorais

características

do

7974]. e

podem ser

mirmequitas
r

além do mais

são comuns a todas

aE

,

ËrE

variedadeE

rnorfoló9icas
Shelley
exiEta

de mirmequibas. Deve ser verdadeira a opinião
(1964,p9.48) sm que ele af ir¡na, "...
é improváve1

do

que

maiE do que umå er{plicEção verdadeira Farå uma €Etruturé

tãç caracteriçLica

em f orrna

6-3.1 - c) Plaqroctário

o composiçåo como rnirmequita'-

Mirmequítico

Rochas mirmequíticaE tôm geralmente compoEição tonalítica

grancdiorítica

ou granítica.

Normalmonte não EË obEervå a FreEença

dp mirmequitas em rochaE desFrovidas rle plagioclásio.
ptaqiocláEio

dos intercrescimentoE

origem secundária

,

(exsolução)

,

mirmoquíticos
não existiria

tivGÊse
qualquer

ge

o

uma

causå

ãFðrÊnte parå ð auséncia de mirmequitaE ern rochas originalmenbe
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Eern F1àg1ocláEio. For outro lado , so mirmequitas rão formadaE
p€1o dasenvolvimento de quartzo verrnicular Eoþre srãaE de
plaqioclásio

nré-existenteE

,

é óbvio que rochã6 livres

de

plagiocl.áEio devam ser também desprovidas drr mirmocluitas.
Às

5'/ e 58 moEtram a formaçåo de relicloE

fotos

de

plagioclásio

na bord,¡ de um ForfiroblåÊto dÊ K-feldspato , na
forma d€ inclusões quadráticaË (item 5.5.4 ) . Observa-se ta¡nþé¡n um

desenvolvimento de vermícuIas de quartzo que
entretanto , não afetam a inclusão gue já está totalmenùe
circundada pelo K-feldspato de substìtuiçãr:.
EEta feição está de
incipiente

acordo com a constatação de que inclusões

de plagiocláeio

em

de l(-f eldspato Eão gerElmente não-mirmequíticaE. Se
aE vermículas de quarLzo são qeradas For
infiltração
em
plagíosIásíos primários , relictoE de plaqioclásio
totalmento

rnegåcristais

circundados não serão afetådoE , caEo a infiltração
ðconteça
posteriormente ao isola¡nento da incluEão no porfíroblasto
(ver
f is. 6.s').

A

foto

mirmequítico

69 mostrÀ o dete lhe
€m

que o plagioclásio

çIue as lameLàs de sericita

de

um

intercresc imonto

estÁ sericitizado.

maiores e mais bem

Observà-Ee
f

exatamente aquel.as incluídas em vermícu1as de quartzo.

sutil

tendôncia gue se obEerva

pod6 6€r

exFlicårla

ormarfas são
Esba é

muitas mirmoguitas , o 9üe
pe1à formåção simultånea de rtagioclásio
ern

uma

não
rj

quartzo.

Sa a formaçåo de sericita , certamenta um produto de
alteraçåo deutárica do plagioclåEic , É posterior å ambdË èE fåEe5

como Fode Ee deEenvolvet- direLamÊìnte Fobre aE vermículas de
gr¡àrtzo ? Por outrg ladrr , sa as vrsrmicul"as de quàrtzo são
Fosteriores åa plaqioclásio e tambóm posteriores à Eericita
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ii0T0 ó2 - liegðporfiroblasto de KfeldspaÈo (t<) conr mlrmequita rìet
reentrâncÍa do contorno , e com
inclusão " pseudoid i omdrfi ca,, cle
plagÍÕcLdsio reliquÍar não-mirme-

quitizðdo (i),

,t-|

- ¡1icroc1ínio de segunda
geração (Kr) substituindo pJ.agiocLás1o nrirriequitizado. /ls setas a
pontam relictos de verrnfculâs dã
quartzo no interior do microcÌí nio. A lÍnha tracelôdô d o limite
aproximado do mlcroclínÍo prd-mir
mequftico (Kr).
F0T0 63

f0T0 6¿+ - liega porft roblas to de mi
croclínio (¡<) (em extinção) coñ

mfrmequitâs marginais. A seta t
mostrê um avanço de K-feldspato
tardio sobre as vermfcuÌas de
quôrtzó, e a seta 2 aponta relig
tos dâs vermícuJ.as preservados no
interÍor do mlcroclfnio.

"r-.1
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r(JlC l¡5

Juau qerações de micro-

-

clihio b]ástico (l<., e Kr) nun: rnes
mo mcgêcristal. iiôtâr que o mj.cro

clfnio

mar,--inaI (t(., ) dlstingue-sê
por não ser pertítÍco e por apre'sentar contâto reâtivo (borda albfticd com a incJ.usão de plagio -

cIásio (i).

o.2

I

--

I

I

F0T0 66

-

tiargem de megaporfiro

blasto de K-feldspato (KF)

-

onde

se observa que bordas albfticas e
vermfculas de quartzo (setás pontilh¡¡das e contfnuas, respectiva
mente) parecem se excluir mutua menEe.

0.2

FATO

67

-

," m

Borda de meoaporfiro-

blasto de feldspato alcðli no( me
sopertita) em contato com grãã
de pj.agioclásio (pI). tiôtar que

as vermfculas de quartzo se estreitem ao atravessarem a borda
albftica (setas).
o.t2 ñtu
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- Uctalhe de intercrescl*
mento mirmequítico com vermfculas
e çJotas de quartzo inclusas em
plagioclásio sericiÈizado¡ C .r specto signj.Ficativo d a tendência
parô que as LämeÌas rnais idiomdrflcas de oericitô ocorram justa mente sobre as vermfcul.as (setas)
FOlCl óB

(ver texto).

0.03

øa

- Fl.agioclásio mirr,ìequiLi
(mir)
com "bendlng" das lame
zado
geminêção
pol i s s i ntdti ca. lôs de
Possivelrnenl-e a causa da cleformação são os esforços dirigidos (se
tas duplas) decorrenÈes da expanFOTO

69

são volumdtrica que acornpanhou a
formação do megaporfi roblês to de

K-feldspato (K) vizinho (ver tex¿o). llotar a porção albitlzada(ab)
do plagtoclásio no interior da re
entrânci a.

F0T0 70

-

I ntq rc rencimen

quftico (mir)

em

Lo mirme-

reentrância

do

contorno de megacrisÈal de nricroctfnio (K). l.lotär aÈ vernrfculas
de quartzo em dois domínios dis tlntos de orientação cri s talog rá-

ftca 1"-.. e ''b" ) ,

ô.6

h-

1,
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pode-Ee explicar este fato como uma rBcriËtalização

das l.ametas

do

sericita

ao longo das linhas onde se dá a infiltração-substituição
de SiOZ (ver itom 6.4. )
6.3-Z - A Formação das VermícutåË de Quartzo
Um aEFecto esEencial do modclo é a naturezå 6ubEtítutivã
associado às mirmeguitas.

K-f€Idspato

reEpeito foi rlesenvol-vidð no item 5.4.
volumétrica

geradè por

esEe

Falou-Ee ainda na exFan=ä,:

este proceEso de substituicão

ef€itoE produzidos na matriz ådjacent6.
esta

A argumentação a

dr:

,

e dos

DBvo ser åcresc€ntado gue

cle exransão aument å com o conteúdo Àn do plagioclásio

tarå

substituído

,

e varia

condições PT. Orville

de maneira ainda não conhecida ççm ðE
(L9721 af irrna que esta exFarrsão de volume

deve Ëer um fator que tende a obstruir

o åvanço ds Eubstituicão

metaEsomåtica.

Na figura

6.2

idealiza-se

o sisterna físico

megacristalmatriz durantB o procBsEo de subEtituicäo Eó1ida de plagioclásio
por K-feldEFato , em que os esforçoE dirigidos
dêcorrentes da
do
exFansão vo Iumétr i ca afet am uma porcão não-subst i tuida
plaqrioclásio original (vor tarnbórn foto 69). OE votoreE reEul,tãntFE

da exFanEão nas três direções cristalográficas
urn Fådrão d6 microfråturamentos ,
radiais na "calota" .lo plasiocláEio

são. coerentes

com

cujàE intersoções eão direçöes
(ver fig.6-3).

Estas devem ser

de máxima penetrabilidade para a infittracão
das
soluções formadoras do guartzo vermicular no plagioclásio. Ðeve-srl
Ler en conta qu6 não Ee tem necessãriamante a formagão de fraturaE
as direções

Fropriamente ditas.

Na maioria dos 9rãos dc, FlagiocIásio

nesta

gerådå simpLesmente uma rede de defeitos
planares na eEtrutura rio criEtal , As int,:rseçõeE rf estes dsf ,3i boE
situação

,

deve ãer
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Figurø a:

-

Disposição dos intercrescimentos mimequíticos

(Mft) preenchendo reentrâncios no contorno de megacristais
de microclínio (Mic/ Notar a perpendicularidade døs vermículas de quaûzo em reltçõo à supetîície do megactistøl
e o zoneanento carøcterístico døs mirmequitas: vermícults
maìs finøs e mais numerosas nas imediûções do megacristal
e mais gfossas e menos numerosas no interior da reenttdnciø

Figura

s.z- Idealizaçõo do

sistemø îísico megøcristql-matriz

durante o procesn de substituiç¿io nlida: a linha Ûøcejada
é ø borda d.o megaplagioclásio pré-busüco e ø linha contínua, ø botda do megacristøl de substituiçõo (K-felds/ A
área semicircular é uma porção ndo substituída do megøpl¿giocllisio. Fa e Fb s¿io as forças dirigidas segundo as
diteções cristalográfrcøs a e b, fu e fb são as componentes
de F^ e F6 em cldd ponto da óteø semicitcular; e t,o vetor
resultsnte. em cøda ponto. Deve-se tet em conta que o sistema é tridimensiorul, portønto com Fc e f" na direção
do eixo ctístølogrdlico c (perpendicular a figura). Notar
aindø que Fu, F6 e Fç nõo são orlogonais (sßtema tricli
nico) e que ø geraçõo dessas Íorçøs dirigdas é conseqùênci¿
dø expansdo volumétrica que øcompanhø o prccesso b6stico (ver tanbém a frguraGq estágio 4/

1¿15

Figura 6.3-l.Ideallzação de um crlstal de K-feldspato (t<F) geredo por substituição isoestrutural em um plêgioclásio preexistente. Uma porção de ptagioclásio não-substituído
(P) permanece oomo relicto , obsewável no plano I-2-3-4 ; 2. Corte no plano 9-10-t1-f.2
mostrando o formato detrcalotê do plagfocldsio rellqular , e a orientacão dos vetoresforça ddcorrentes dê expansão volumétricÐ que acompanha a substitulção potássica (ver o
texto) ; 3. Considerando-çe o contorno ideal da rrcalotå" como o hemisfé¡fo inferior de
una esferâ de projecËo estereogrdflca , ê o círculo 13-14-15-1.6 como o pl_ano equêtorial
de projeção , podem ser representadas neste úl.tlmo as proJeções de possfvels planos de
freturàmento no pl6gioctás1o reliquia r, orÍundos da expensËo volumdtrica no meio circund€nte. As intersãções entre estes planos são as linhas de máxima penetrabilidade para
as soluções cle SiOo responsdveis pelo formação das vermículas de quôrtzo. Estas Linhas
estão representadaé por seus polos em cada interseção entre dois plonos de fraturamento,
deflnindo um padrão radial análogo ao observado para'as vermfculas de quartzo dos inter
cresclmentos mlrmequíticos.

I
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i

)

Fl.anares devem Froduzir por sua vez o pàdrão de defeitos Iinearos
radiåiE. Ào longo dÊsteE defeitos lineares , gue devem se
comportar corno "Iinhas de dissolução pretoroncial" (exFressão de
DreEchÈr-Kaden) , é que a Eubetituição-infiltração
de SiO2 tende a
ocorrer.
Com Êste mocanis¡no é possíveI
mirmequitas restrita
notório

air contato

expl icar

¿ ocorréncia

de

K-feldËpato , e também a
deEenvolvimento das vermículas nas reentråncias - e não

naE saliâncias

- do contorno do K-feldspato de substituição.

dos

dis¡osição
reglrlarizando

cDm

intercrescímentos

mirmequíticos

o conborno do K-feldspato ,

À

claramente

é uma consecluência

rmediata da disposíção radial das l inhas de infi ltração , já gue
estas linhas convergem ptsra urn ponto qu€ Ee situa aproxi¡nada¡nente
no prolonqamento dà Éace do K-feldspåtor
reentråncia

(ver

incidência

de vermisulas

reentråncias

fis.

6,21

.

Isto

de quartzo

nä qual se situa a
dâve justificar
a baixa
fora

doã Iimites

das

-

As linhas radiais de ponetração Iosicarnente se aproximam

umas

das outras em direção ao Fonto de convergência - Umà consequênci¡
natural disto deve ser a coaloEcôncia de muitas deEtà6 linhas
reËultando no espessarnenÈo das vermículas de quartzo em direção ao
Fonto dÊ convergância , o gue realmente ¡e oÞEerva em quase todas
as mirmequitas
SË o modelo FroFosto e verdadeiro , gttando sÐ secciona um
intercreacimento mirmequítico em quå1quer direção ,
deve-so
observår nå região do contato co¡n o K-feld6Fåto uma incidência de
vermículas finas

e compridas gue correËpondem àquelas situadas

êFroximådàmente no Flåno de corte da Eerlåo. llm direçäo ao ponto de
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conv€r9Ènciê

devem aFårecer v€rmíclrlaE

coalesc6ncia

FeIa

discutida

mesmo goticularês)
orientadäE
á

pelo

em alto

änteriormente
fato

e mais

,

d@ eEtårsm

,

exabamente a ob6orvadð em praticamente

tambám explicado

volumétrica

ocasionada

(Schermehorn

1956

"decalcificação"
potássica

,

de feldsFabo

sejam normal¡nente mais estreites
(fotos

.co¡no uma consequência
por

substituição:

DreEcher-Keden

67

a1cålino

pela

(Gates 1953 ,

Spry I9B3 ,p.I84) .
ocorrôncia

cÕntàto com K-feldspato
substituição

7l-

)

da

exFansão

MuitoË

autoreE

1948,1969

qus

plagioclásio

e

Menhert

;

ãnbeccde

a

1968

como

uma

Eubstituição

em oposição aos que d€fend€m uma orig€m por oxsolução

L973 ,

favorecido

do

maiE

bodaE as mirmeguibas

p.ex. ) já f alararn da formação do bordåE albiticas

p.202,

MilIer

;

até

Esta conf iguração

åusÞnLe6 quando atravesEa¡n bordaE aIbíi:icaE
E€r

v€z

(

do corte.

O fato ds que aE vermículas

pode

oEI,eEEÈtE,

curtaE

cadà

ångulo com o Flano da seção -

independenlemente da oriêntação

ou

cada vBu maiË

Rambers L962 ,
O modoio de

fr6qu€nte

de

Sturt

1970

decalcificação

bordas

,

é

a1bít icas

no

invasivo de substituição

Uma

ieoeEtrutural

também impl ica

de a1þita Eoþre olisocláEio ou andesin.t
numa e¡(FanËão volumétrica (ver oE Farårnetros dÊ

cela contirlos em Erown et a1. 1984)- Sendo aEEim , aE linhaE de
penotraçäo FrcduzidaE no FlagíocIáEio pelos 6EforçoE decorrenteE
da EubEtítuicão K-feldspåtica adjacente , devem ser estrçi tadaE ou
fechadas na porção albítica

do grão (ver f ig.

b.4). Ëe iEto
acontece anteE cla infiltraçåo
de SiOZ , estes grãcs Fodom não
favorecer a formação de vermícuIas , já que a comunicação com oE

¡nesmo

eEpaços intergrãos

do contato

p

l aq i oc 1ási o,/K-f

e

ldEpa

to

interromnidà. l-Eto é coerernte com i¡nagens como å da Éoto 66,

estará
onde

Eó há quartzo vermicular em domínioE do plag ioclásio ondo não

há
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Figura 6.4-t.Detalhe da lnterfaca de'rinvasão'r do K-feJ.dspato dc substituição (KF) sobre plagioclásio (AnrU) . l'lotÐr as lÍnhas de penetração em comunlcação com o egpaço in
tergrãos i 2. Desenvolvimento de borda albíLica (Anr) na região do contato por subs.
tituição ísoestrutural èn oligoclásio ( " decalci ficação" ) . Notar o estreitamento das
llnhas de penetração decorrentes da expansão volumdt,rica gerada na formação da bor
da

albfticð (ver

texto ) .

t49

bordð albítica

demonEtrando gue a infiltração

Á ¡ré-borda
6'/ indicarn eu a

,

imagens cÐmo a då foto
"eEtrangulamento" daE vermícul¿s (a infiLtração

albitica.

Já

de 9iO2 é pré-

ou a adaptação das ver¡nícu1as ås clif erentes

borda aIþítica)

espessuras da I inha de penetração (a infiltração

ó posterior

a

borda atbítica).
6-4 - Mirmequitås , Metàssomåtismo Potássico c Evolução Textural
À vinculaÇão senética das mirmequitas com o metassomatismo
potássíco
tem sido poEluladà desde Drescher-Kaden ( 1940 )
.

) ., 06têr!!tãl,d (f955 ) , Schreyer ( 1958 ) e
AuguEtithis (196?,1973) reafirmam oste conceito- Mar¡no (i956)
considera que rnirmequi tas são uma forte evidência
de KDrescher-Kaden ( 1948,

feldspatisaçâo

1969

metaEEo¡ná t

ica

-

À tranEformação plagioclásio/K-f€1dãpato

se faz com entradå

de 9iO? em quantidadeE FrogreEEivamente rnaior€E com o conteúdo An
O processo pode ser reFre6entado pela combinação
do plagioclásio.
das duas reEções de trocas catiônicas Fropostas por Becke (I908),
porém êrn sentido contrário (ver item 6.2)
-

À existência de uma atividade de infilbração/difusão
solução rica

em K+

FeIå constatação ,

é também fortemente

de

umð

e SiOZ na

ZCDN

em aJ.guns

Iocais (principalment6 na cidade

sugerida
do

Rio de Janairo ) ,

de uma ínti¡na associação com veios FosrmatóideE
muitas vezeã com pasEagem sràclacionàl (ver foto e¡n LeonardoE ,Jr
I973,pçJ 73) ,

adicJuirinda ÉrtaE rochas ,

naEtoã pontaF ,

,

-

nítido

asFecto mismatítico.

O quartzo
alinharla ,

das mirmeguitas , segundo a internreiação aqni
associa-Ee ao r¡vento de F6rcÇl¿ção/difuEão de Eoluçöes

lso

I
I
ì
i
l

e gi.OZ. Tem seu desenvolvimento vinculado às fases
finais
do proc€Eso , quåndo o €xcesso de çíOA não ubilizada nd
guartjzo vormicular
substituicão do plagioclásio pode conEtituir
ricås

em K+

nas i¡nediações dos megacristais.
desenvolvi¡nento

de SiO2 posberior

Infiltração

dos ForfiroþIaEtoË

de f-feldsFata

conEtatada em imagens como å da foto 3-

ao

FÕde sBr

Na foto 7l- tarnþém se

uma imagem fortomente sugestiva para a orígem infi Itrativa

Lom

do

cJuartzo ver¡nicular daE mirmequítas.

Considerendo que um porfirobtasto

tênde à desenvolver formas

criEtalogråficaE

de menor energia Euperficial
, a direção de
migr¿ção das subståncias (K+, giOZ) deve eEtår control"ada Felå
tendência à constituir

f or¡nas

racionais (såo as de menor energia

livre

superficial ) e a eliminar irregularidades
eletricamente
ativas no contorno do cristalSendo asEim , as reentrâncias do
contorno dos msgacristais devem atrair
Ëão nor¡nalmente defínidas
,

Fotencial

etétrico-

reentråncias ,
no plagioclásio
A figura
patrosráfisa
evolução

por suFerficies não-racionais

o que significa

feldEpato

soluções e/ou ionE , já

À EíIica

dicer

,

su¡erfícies

que

do K-

com forte

Ëlo aIc,3nçar êstàõ
seguo então as diroÇões de máxima penetrabilidade
, constituindo

e¡n

EoIução ,

as vermículas

-

6.5.

esquematiza ,
com base na observação
dos "¿¡9e¡"-gnaisses de Niterói , ce eEtágios da

tÞxtural

numa rochå granito-gnáissica

blåstese K-fel.dspática e mirmegui t ização.
primeiro
(estjásio
No
estáqio

aÉetada

prÉr-blástico)

por

r

o

desenvolvimento do K-feldspato restringe-se às bor.das de algunl¡
dos FIagioclásioE matriciais (fotos 38,39 e 4O).
O Eagundo estágio (eEtásio poi.ruiloblástico)
Felå

interioricaçãc

da substituição

potássic¿

caracteriza-se
,

com åbundänte

I
l
I

I
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preEença d6 relictoE
s4 )

não-subst i

bu

ídoE de pl,fgiocLásio

(

fotos

41

o

-

No torce i ro est ásio (eståg i o porfiroblástico)
são menoE froquentes-

reli.luiares

aË Forções

,

Permanecem åIguma6

na formå

de

inclusões rle contorno regulaF. No cåEo de bIaEtBEe Eobre matriz
granulår ,
tem*Ee a coalescôncia do K-f el.dEFato num ùnico
mosacristal ( fcto 62).
No guarto estágio (eEtásío rnirmequitico)

utilizado

,

todo

o

K+ em trocaE catiônicas com Na+ ê Ca++ , Pode oçorr€r - e
geI:ålmente oçorre - deFendend,f da comFoEição do EoIuto nå fase
fluida
, um Éxcêsso de Si.OZ gue pGrmanece €m solução e migra em
às reentrâncias

direção
cristat -

Fluindo

eletricamente

pela superfície

invade o plag ioclåsio

Si02

penetrabilidade,
O

guintc

no contorno

do

a solução

de¡

do mesacristal ,

seguindo as direções

constituindo quartzo vermicular.
eEtågio (estágio pós-mirmocluítico)

alcançðdo em algunE domínios localizadoEdas subståncias em solução na fase fluida
ãporte

ativas

de

máxima

Fode

Eer

Flutuaçöos no bè1anço
podem

determinar um novo

de K+ e a retomadè no desenvolvirnento do K-feldspato

btástico.

Esbe estágio pode ser identificado

co¡n

facilidade

noË

intercrescimEntoË mirmeguíticoE rnarginaiE em qu€ o K-feldspato

Ee

aE mesmås linhas de Fenetrabilidade

do

d.esenvolve aprovsitando

Isto reEulta na parcial absorção d¿s vermícu1a¡¡
estágio anberior
de quårtzo , gue Fermånecem assim como Fsguer¡as inclusões nãs
bordas doE mesacristais

,

eEtðndrr mui{:eE vezeË

arran-iadai:;

linearmenLe , mostrando uma nítida continuidade com as vermículas
no exterior do mesacrístaL (fotos 63 e 64). Estas rebomådar';
dificilmente

Fodern Eer obEervådas onde não aconteceu o estágio

I

l
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PORfrRoaL¡sfrco

Figura a.s

-

Modelo de evohtção textural em rochas grønito-gtuüssicøs afetødøs por bhstese K-Íeldspdticø. 1. Estágio

pté-btristico - Substituição íncipiente (M\c) do plagiocltisio (PL) a partir dos espaços intetgranulares. As setas representam o
apo e de r( e SiO2, e a saídø de Cd* e Na*. Na primeira ampliøção, detalhe dø øssociação do K-îeldspøto d.e Mbstituição
(Mic) com os espaços intergrønulares (8.1,). As setas ¡ndicøm as ttocas catiônicas entre minerøl e fluido interyrdos. Na. segundø
ampliaçõo, reprcsentøçõo das posþões catiônicas nas fases substituídø lPl) e substitutø (Mid. Notar a continuidade estruturøl
no contøto døs fases. As setøs indicam a passrgem de um íon K* da solução pørø uma posição c¿tiônicø dø estrutura. 2. Estágio poiquiloblástico * Porfiroblasto (M\c) pørcialmente constituido. 3. Estágìo porfhoblástico - Individutlizd-se o poúiroblasto. As incluúes de plagioclásio (in) úo relictos da matriz pré-b6s cø. 4. Estágio mirmequítico - Não hqvendo disponibilidade ile K*, a substituição nõo øcontece e o porÍiroblasto cessa o crescimento. Høvendo SiO2 em solução, Íotmsm-se vermículas de quartzo lQz ver) nas reentrôncins do contorno do porfiroblasto. As setas indicøm a migr¿çAo de SiO2 em dircção
aos sítios Íavordveis (leia no texto). Na ømpliação, detalhe da fortração das vermícalas a partir da síl¡cø em soluçõo. 5. Estágio
Retomada no øporte de K* determina um øvanço do porfiroblosto sobre ús mimequitas, Ficøm caracte(Mic 1 e 2). Na ømpliøçõo, detølhe da bstituição Mic 2 sobre pløgiocWsio
mirmequítíco (PL). Not¿r as vermícuhs de quørtzo øprisionadas e parcialmente øbsoreidas (Qz vel in) no inte ot do
K-feldvato de segunda geraçõo (M\c2) . ¿x7 alòo or HtpÞ¿â,r fisaz)
pós-mirmequítico

-

rizødøs duqs gerøções de K-feldspato bhistico

*'"1

1s3

1

I

mirmequí tíco.

feldsFato

,

A idenbifrcaÇão de duaE fases de crescimento de
nestBs casos,

K-.

Eó Fode s€r consLêtåda onde exista

a19uma carðcterístíca
distintiva
rnui to clara
entre ðs duas;
geraçõos. A rnaior ou menor incidénci¿ cle 1åme1ås de aIbítaoIigocIásro

Fode as vezês servir como critério

nesta

sì"tuação

(foto 65) , entretanto devem ser levadaE em conta as considerações
do item 5.5.4 , parágrafo BA concqnçã': agui alinhada á,
uma interpretação

texturat.

metassomatismo potássico

Entretanto ,

disa¿: ,

resultado

de

os asFsctoE teóricos

do

comÐ sÊ

çEtão longe de rerem

esslarecidos.

Experi¡nentalmente ,
t€m-Ee a muito tempo a reFrodução doE
proceEsos de subslítuição sóIid.a em feldsFàtos , príncipalmente
noE fêldspâtos alcalinos (I¡/yart e Sabatier I955 a e b,I958,1965;
1962,L963,I972). O ¡netasso¡natismo d€ á1cð1is é , aFesar
poIê¡nica em torno dêst€ tema , uma realidade indiscutível numa

Orville

essala de milí¡netros ou cen{:írnetros. DeElocamenLoE iônicos
maiores diståncias

,

conbudo

,

constitu€m åinda umù

da

a

queE L3o

enigmática. Gradiêntes termais e comFosicionais são provavelmente
os proFulsoreE maís eficient€E das rnigrações alcalinaE- Difusão
iônica intracriEtalina

,

ciif usão iónica numå faEE fluida

estávoI

(preEEåo d€ f luidoE = pressão IiboEtábica) e a rnisração da fEse
fluida como um todo (FreEEão de fluidoe { FreEsão litostática)
,

devem Eer aE formas com que Ee då o aForte metassomático-

6.5 - Cronologia das Mirmequitas
As ralações tBxturais indicam que. aE vermículaE rlç quartzo

n;:

maioria das vs¡es antecederam ou foram concomitantes a deformaçãorecrist¿Ìizaçäo
60 ,

dinåmica , como moEtrådo em imagens corno a da f otr¡

onde se FÊrcebem os efeitos .ja deformação obliterando

å
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.lisposição

das vermícuIas e con6títuindo um aqregådo de
d€ quårtzo e rlaqiocláEio.
srãos poligonais
Nesta meEma
mirmequiÈa, pode-re conEtatar umå zona interna (próxima do
mÐrf

radia I

acriÉta I )

característica

FrotÐ9 ída da daforrnaoão ,

disposição radia I e

o

ondÊ as vørmículas têm

plasioclásio

a

tem uma única

orient¿ção cr istå l osráf icð.
pelr: menos localizadamente , te¡n-se indícios
que vermículas de quartzo também 6e forñðram posteriormente
EntrÊtånto ,

deformação-rocristalização
foto

3 de Hippar bt

(

de
ù

como suserido por feições como a da

,

1989

b

,

)

ondÊ vr¡rmícu1as de quartzo

atrav6EËam contåtoE
plagioclásio.

retos entre 9rãos recristatizados
Se estäs já existiEEem ¿o tempo da recristalizacão

de
,

segurament€ deveriam eEtar interceFtadaE por estes contornos retog

de 9rãoE

n'3of ormàdoE

-

Não Ee tôm dados qus indiquem duas faEes de formação
mir¡nequitas ,

sugerindo que a geração de mirmequitðE antalcedetr

acomFanhou e Frolongou-se - E6 bem gue com Foucå intensidado
do

d€

f o rma ç ã o - r e c r í s t a I i

zaçã

o

,

rítmo da blastese K-feldspática

mui

-

to provavelmente acompanhando

(item 5.6).

,

à

o
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7. OS "ÀUG EN '' -CHARNOCKITO$
de "augen"-chernçckitos aE rochàE de
composição sranítica à guartzo rnonzonítica (onderbito) , de trama
facoída1 idêntica a dos "augen"-gnaisses ro6ãdos , Forùãdorðs do
IJenominam-se aqui

ortopiroxênio de pleocroismo rosado , com ånguto 2V entre 6O r)
70o (bronzila-hiperstênio)
, Ê que tÊnturalmente aão classificados
um

como

gnð1sEes-

miloni.to

Em

3floramonto

eEtaE

rochas

ínvariavelmente tôm umå cor verde profunda , que passà ao çaslanho
com a alteração.

AnáliseE químicas de rocha total

em "augen"-

charnockitos pode¡n =rr rrraonLradas na tabel,a 7.2
Ocorre¡n na forma de rnanchaE difusas de dimsnsões métricas
meio

àoE "augen"-gnaisses roËådos , sendo

encontrådaE

em

corn

da Baía ds Guanåbara (¡¡iterói ) ,
maiE raramontÐ nir lado ocidentål , na cidade do Rio rls Janeiro.
Quando alteradas , m€Emo que 1êv€m€nte , são indistingrríveis
ná rnargem oriental

facilidade

ç)

dos "augs¡"-gnaisses rosados , o gue deve detorrninar que so estirne
Fara

mBnoE

a frequónciå com gLlÊ ocorrE

Estes "augen"-charnockitos

eqtrivale¡n aoE

gna

j.ases gtrartro

monzonibicos de Lamego (I937) e aos hiperËtônio "augen"-gnaisses
Lima e 9ilv¿ (1920) e Bacheuser (I926)
d€ Loonårdog Jr.(1973).
,

os primeíroE a identificar

EEtàE rochaE , Ee ref erirarn a eIaE

como

"gnaisses Ient i cul ares verdes".
Nas nróximas EeÇões Eão deEcritos detaLhada¡nente os å6Fec!o6

petroqráficos

e químicoE que permimiùêm umå discussãç Eot¡rc

origem cleEtes charnockitos.
7-1 - Orí9Þm dos "Augen"-charnockitos

a
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'/

-f .L -

GenÉra

l idåde6

À orisem dog charnockitos é um t emà conLrovertido rleEde gue
Holland (f900) introduziu o termo påra aE rochaE de compoEiÇão
sranítica

portàdorà6 de ortopiroxônío,

da fndia.

nà região de MådreE, Ieste

Ho11ànd conceþsu a origem dÊ6taE rochaG, e dos

interrnediárioE

e

båsicoE associados,

como uma

tipos

asse¡nb1éia

produzida For diferenciaçäo maqmática, a gual deno¡ninorr

IitoIógica

de "séríe chårnockíticã"AtuaImBnte, o lermo charnochiLo Lem
també¡n uma conot¿ção genérica, eendo utilizado p¡ra rochas do
(hiperstôni,>granul ito
fácies
FortadorðE de hiperstônio
granulitos

)

, independentemente da comeosição.

O conceito de série charnockítica foi ubilizado com
em muitos têrrenos
intensificação

de àIto grau no ¡nundo inteiro

dos êstudos petrográficos

EuÇesFo

mas, com

ä

e geoquímicos nas úItimas

décadas, deu-E€ um acúmuIo de evidôncías favorecendo uma origem
For ¡netamorf ismo progressivo ern gnairseE originalrnente de fácies
Çooray (1969) aEirrna que charnockitos

anfibolito.

de oriqenr
metamórfíca são ¡:¡e1'¿y61mÐnte os Predominàntes. Na própria área
tipo de Madrð8, oE charnÇcI..itoE têm ¡ido reinterprotados
colno
rochas meta¡nórficaE (Howíe I955,
1e59 )

Pichamuthu I953,

Subramanian

.

A maior parte do6 trabalhoE recenbe€i em terrenos årqueanoE de

alto 9ràu,

notadamente no Cráton de Dharwar (tndia),

FroceEEo meta¡nórfico

de

Janardhan et

Hàn5en st

å1.1992,

ctrarnockitização,
åI.

rnenciona

um

Frirlcipalmente,

J-984, Schreurs 1984

Gopal¿hrishna et a1.19S6. Dentre os mais antisos destacarn-se os

ê

de

Pichamuthu (f961, I965).

À importåncia de umå fàEÊ fluida rica em COI na formação dos
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ch,3rnockitoE bem Eido firmemente est¿beleci.la nos úttimoe 20 ano¿;
(Touret L97I, 1974,; Madsen 1977; !'riend I98I; l¡/enrllandt 1981;
Condie et aI.

carbônico"

(

I982,
Newt,on

entre outroE),
€t

a1.

e termos como "motamorfismo

) são froguentomente empreEadas Fara

1980

descrever o processo de chårnockitizacão.
Umå linha
ocorrônciaE,

algumae

considera o6 chàrnockiÈoe como produtos refratários,

residur:E de fusão Farciàl
1980)

e gue parece ÈxFlicar

alternativa,

- OLiveira(1973)

(Brow e Fyfe 1970; Fyfa I973 e Nesbitt
rasta orisem aos granulitoE de ljã,r

atriþui

José rlo Riç Pardo, São Pauto.
Nã rÊ9ião de Nii;erói todoE o6 dadoE Eão coer6nteË Ðm indicar

um proceEËo meta¡nórfíco de charnockitização

suFerimposto aoc

"augen"-gnaisses rosados de Êácies anfibolito,

como Ee discute

Todas ¿s evídências negam a possibilidade

seguir.

charnockitos
(L

.fr .1973 )

eona rdo s

(Da l como

posEam sísnifisar

" rsstilios"

de que este.5
parcial

d€ fusão

Du enclaves de uma "sórie

a

charnockíticå"

. I98r).

et

7-f .2 - O ProceËEo dÊ Charnocki Eização
- Evidôncias de

7.I.2.1

"Augen"-charnochitos
espacial

¿rranjo
verde

predominanter
probloma
fácies
gnaísee.

e "augen"-gnaisEes

compls:ro,

acastanhåda,

tamanho variável

Campo

ondÊ os primeiros,

(0.S a 20 rB)

(fígs.3.3

rem

e 7.I-l).

meio aos

e o fácies

Q conbàto

"

Hippertt

faciológico

um

ou

irregular

e

augçn" -gna isseE roEadol;

(l9sË)

so refere

a eEtB

petroqráficos"

"fácieE

verde (charnockj.to)

comFoem

da cor verde

ocorrem como menchas dÊ contorno

como umù associaçåo de dois

rasd

roEàdos

- do

r:ra é abrupto,

-

t)

mesno "augen"ora é

difuEc

e
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!rBral¡nÊnte indenende d¿ foliação (figs. 3.3 Êì 7.2)- À astrutur¿
porfirobláEtica
ó idêntica e tem Fr:rf r:ita continuidade ètråvéE do
exiatì.ndo caEos onde megacristais Eituados no
contato são niti.famente bicoloreE (fis- 7.]-3)
Ðeve-Ee ter em conta gue estas duas variedades petroçrráficas
contato faciológico,

-

na reålidade , a fácies metamórficos distinbos: os
"augen"-charnockitos são de fácios grånulíto e os "augen"-gnaieses

correspondem ,

roEados (Eem hiFerstênio),
tratar-sÊ-á

de fácies anfibolito

(no item

?

-7.2.2

adeguadamente deste problerna ) . AEsociações tËo intirnas

rle rochas de fácies granulito

r=

anfibolito

tåm sido

reqonhecirias;

por muítoE autores om todo a mundo (Rarna Rao 1940 ; pichamuthu
1953,1950,196? ; Cornpton 1960 ; Heier 1960 ; Jåcob 196? i
NaraEhi¡na Rao 1969 ;

Hubbard 1979;

\,/et

1s I979 ;

Jànårdhan et

a1.1979,L992; Schreurs 1984; Hansen et al.19B4 êtc-).
estå

associação de rochas granito-9nåissicaE

"manchaE" roEadas e esverdeadas ,
Mantiqueira

,

å

No BrasiI,

r nä form¿

comurn em

de

Èoda a Provincia

notàdamente no norte do Elsnírita Santo e sul

dã

Bahia , e também no Maciço Mediano de Goiás.
A feição dÊ camFo gue mais f ortementre sugere a formação de
"augen"-charnockitos por meta¡norf ígmo progressivo dos "augen"gnàisses rosedos é a ocorråncia destes charnockitos
riempr€ rnenor que I rn ,

numa zor.a

imedíata¡nente adjacenbe à alguns veios

de

€Epegsura entre 0-5 e 2-5 m , foliados e - o rnaís interessante cle qualquer composição (fís. 'Ì -2). Foi conEtei:ado Ð nesmo fenómeno
€m veios rle qranito e em veios básicos

O guÐ se

dêËta relaÇão é que a colocação do voio
fåvoreceLl a charnockiticação do
FodÉ E€r explicado

pode oxtra j.r

de ålgumà maneira

çse ad-ìacente. IEto
como re€uLtåf1o do abaixamenlo d¿ pH2O naE
" aug

en" -gna i

1s9

5l''

Pîs

l.o

Sêç4 Pt144aêL4 4 S'h

I'ly

-

_.7-

SE

r!ëE*H4¿.3a 4s.

,ô
Õ
Õ

o2*

P6/

t..r'*' P¿14a.1/t 4 Sù

l.o m

7.t - I. fntima associação ('rnanchas") entre äugerí!'g

sses rosados de fdctes
anflbotlto e 'augerÍ-charnocki tos. Vlstâ em seção paralela a Sm i 2. contÊto sbrupto e
concordante a Sm entre 'ãugeri'-gnaisse rosa e 'áugeriLcharnocki to ; 3. Detalhe llustrando
a perfeita continuidade da textura âtrâves da lnterface entre ':lugeri-g nolsse roÐa e
áugeril'cha rnockÍ to. Notêr ô prêsençe de meqâcristals blcolores.

Figura

na i
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- 1. Cha rnockitfzação superlmposta a augên-gnaisse rosado de fácies anflboêdjacentemento a vel.o granftico foriado (lepttntto) i 2. charnocki tização adjacente ê velo bás lco-ultrôbás ico ; 3. Associação de augen-chatnocki tos e lenteá bdsiËas,
provaveLmente derivadas da ,'boudinage,r em dfques,
Figura 7.2

lito,

16f
vizinhanças do vef,o , -lá sue o magrnè ao Ee injotar deve elirninar
H2O då encaixante r consÊguÊntemsntB €1evåndo a pressão parcial do
CO? (Rainor Shul.tz , comunicação ¡esEoal ) . PàeE L€ma (I924
)

abEÈrvou eEtà ocorrência de charnockito ¿djacentemente a veios
båsícos e Eugeriu uma origem por metassomatigrno de Ca , Na e Mg
,

provenientes

do veio.

ËntrGtanto ,

associada a veioE ácidos ,
,Já gue os veios ,
charnochitizaÇão ,

isoguímico

.¡ua

is

rlð

Ee desênvoLve

à

Fode-se af irrnar quG o FrocEEso

,

- uma corrsequência dostÉs

necessariamente anterior
Isto

adjasente aos

são foliados

charnockitização

foliação.

assim como o caráter

tamt'êm

descartam €Età possiÞilidarie-

transformação,

de

å charnockitização

veioE

-

ou si¡nultåneo ao desenvolvimenbo

é coerente com a associação dos

ó
d¿l

"augen"-

charnockitos com lentes básicas r comum em toda a resião- Estas
lentes são certamente r€Eultado da deformação dúcËil de corpoE
vei.Eormes ("boudinaqe") r como EB constata quando da ocorrônci.t
nitidamonte

alinhada

evento tactônico

destas l6nt€E (fiss.

3.6-h e 7-2-3).

resFonsável pela foliação

Se

o

foËE€ completarnente

posterior

å ÊËtÊE veios - e consEquonliemÐntÞ ao FrçceEEo de
charnockitizaçåo - deveria-EÊ oËpÉrar que àE rnanchas de "arrgen"charnockitos
controladoE

tívessem ,
pela

foliacão

FeIo menos êm parte
,

o

.

que

,

ràråmente

Feus contornos
Ei3 obEerva.

A

interpretação rnais plausíve1 , dada pela integração de Èodàs ÐEtàs
relações , â então a que coloca o processo de charnochitização
cono contemporåneo ao evento tectô¡rico

princi.Fal .

Um simi lar

desenvolvimento Ein-cinemático de charnochitos f oi. eEtabelecido
no Cráton de Uharwar , por l)rury Ð Holt (19e0)- Tambóm rle acr:rdo
cam 13Etå interprr:tação

é a disposiçãr: obsorvada nos rnðFåE ¿ Ê J
em que aE Forções charnockitizadas rsstrinqe¡n-sÐ a Eona contral

s

I

I
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maiE intensamente deforrnada då ZCDN ,

ondê um f Iu:ra ascondonte

de)

COZ pode mais fâcilmente acontecer (Gopalahrishna et a1. I986 )
Nestas áreaE podem inclusive serem encontradoE J.eptini Los
.

charnochitizados.
7

-I.2.2 - HvidênciaE Petrasráficas
Os naugen"-charnockitos

ortoFiro:(ênio

e Felà Fresençå dc
geralrnente om quantidades rn€nor€E que 0.5.8 . No

,

ca

ract

e

r i z arn-

E

cÕntém as mermåE espácieE minêråis doE "au9en"*gnaisses

rnais ,
roEadoE ,

não sB obE€rvðndo qualquer rLif err3nç¿ textLlr,3 I entro

anáIisee modais da matri¿
,
sranoblástica intermegacriEbais (tab. 7-1) apontam sue biotita e
quartzo são mais åbundantes no "augen"-tnaiEse roga , enguãnto gue
duas

variedades.

á!!

granada ocorre

EntrotÀnto

nos "augen"-charnockitos

-

Note-se gue estàs anáIises refere¡n-se a "augen"-gnaissos rosados

e

em

maior

"augen"-charnochitos

guant idade

ocorrendo lado a ledo a nível de àmostrð

de¡

mão.

NoE "augen"-charnockitoE observam-Ee com frequåncia contatos
rea tivoE entre biotita e guartzo , i e nota-Ee ¡nuitaE vezee que
esta reação produz K-feld6pàto como Froduto (fig.

-4 e foto '/2)
Estes dados indicarn o desenvolvi¡nento da reação quartzo + biotita
7

-

=K-feldEpato + hiperstênio + granadà , Eue Eegundo \{inkler (Lg76l
é uma das reações maís comuns na transição do fácies anfibolito
alto

pårã o fácies granulito

(zona regional

do hiperstônio).

EvidentemÊnta a reação nõo se dBEcnvoIvÊu complebamente , já quc

maior partø da biotita
charnocki tos.

muito

r--ornuns

a

e do quàrtzo ainda Fermaneceu nos "¿uqolr"ObEerva-se ainda gue oE conbatoE nËo-reativos são

no= "augen"-charnockitos , Ð quo aE reativos

Fodem
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Pet

l.d

n

scçti t,tz4zeza 4 s-

Ftgura 7.3 - Retrogressão motamdrfrca ( ndecha rnoc ki t ização,' ) de âugeri-charnocki to para hugenlgnaissê rosa de fáciss anfibolito adjôcen¿emente a veio quartzo-feldspático
pds-cinemátÍco (ver texbo).

Flgura

7.4

- Aspecto textural de'izugerì- charnocxlto. observam-se mega
crlstais de K-feldspato (f ega KF) em natrlz con quartzõ
(qz) plaglocIás10 (p19) e biot.lta (bfo) . Notar a forma
' K-feldspato (KFte)como produÈo da reação de cha¡nõ
ção de
qultlzaçao,
e a presença de granada (gra) e
hfperstênlo
(hlp).
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#"

'"*-"
ffi
açl

F0T0 71 - 'rcota de quartzo" (qz)
em plagioclafsio (pl) com ,'canais,'
de-.comunicação côm o espaço intet

Þ.*.
'!.,

grãos (setas). i;ùËar a borda all¡l
tica (ab) na região cie contêto
com o grão adjacente de microclínio. E$ta d uma Ínageir fortenìente
sugestiva de infiltracão dc SÍO2.
o.t2

ññ

,

Ít

I

?**.

I

I
I

- Contato reaLivo entre
qusrt,zo (qz) e biotita (b¿) com
formação de t<-fetdspato (KF).
F0T0 72

"rr-.

I

- Cristal de hiperstônio
(hip) como produto de rcaçõo ent.re bioÈitå (bi) e quartzo(qz).
Observðr que .: fase produto im¡:e
F0T0 73

de o contato entre as fases reagentcs. 0bservar aÍndiì o contorno do quartzo incluso controJado
pelas cLivagens ortogonôis do
hiperstênlo.
0.2 m"n

.

ì_¡.1

.{i,

t,
I

/.N
/,..
ì':..

Ì
rìÌ..

\:"'

t

'

165

åE vezèE r Eer encontrårloE noE "au9sn"-FnaiËÉeE roFadoE. Isto dove

indicar
transição

que aE condíçõeE metamórficas tiveram
do fácies

como Fico

å

corn

u¡ì

da reação. EEta Fassagem de um fácies

a

para o granulito

anfibolito

desenvolvimento incipiente

outro numa diståncia de centímetros
região de Niterói

,

,

I

como se oþserva For to.l.l

.l

não pode certãmente ser entendidè como devida

a variaçöes de condições PTmetamórficos deve retratar

U¡ne

,

associação tão íntima de fácies

ånteË de tudo ,

heterogênea , dentro do camFo de imiscíbilirlade
obEervação qualitativa
daE incluEõos fluidas
cr:nf ir¡na esta possibilidade,

uma faEer fluida

de

COZ

€ HZO. Um¿i

noE dois

fåcieE

"Augen"-gnaisses rosadoE tô¡n

qLrlrEo

que exclusivamente incìusões incolores e de baixo rel.evo
tipicamenÈe de HZO. Já os Þ¿1¡96¡"-çþ¡rnockitoE , à1ém das de H?O

,

apreEentâm outras , muitas vezes lovernente coloÈidas (eEverdeadaE)

e de relevo ¡nais alto , provavelmente d€ COZ - EEtas últimas
reFresentam pelo menos a m€täde do número total de inclusõeE nog
"augen"-charnockitos.
e gnaissos

Àlgumàs vezes a associação de charnockitos
fåcies anfibolitc

é ínterFrÊtada comrl una feição

r

e

t r ome t amó r

de

f íca,

For um åporËÊ secundár ir: dB H2O EobrE rrrchas
charnockíticas (Devaraju r¡ Sadaehivaíah 1969 ;. Ray 1"972 ;
MahaÞaleshwar e Nå9annå 19gi ). Esta j.nterprertaçåo eEtá baseada
cf

eterminada

Frincipalmente na obEervação de anfibóIio subËtituindo hiperstènio
noE gnaisses de fácies anfibolitoEsta feição foi .leEcrita For
Lqor¡ardos 'Jr. (L9'I 3 ) nos gnaiEses aqui eEtuclådoE Ëntretðnto ,

em

nenhum momento do trabalho dê microEcopia deFarou-se com êEtå

imagem. Àlsurnas relações de carnpo ,

cono a da fig -

-3 , indica¡n
Ç1arèmBntÉ è rÊtroFrÐrsåo dos charnochitoG parð gnaisses rosados
7

,

adjac6nt€mente

a

veios

quartzo-foldspáticçs

niìo-f otiados
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Entretånto
ni Lídarnente Fosterioreg ao evento tectônico prìncipaI.
eEta å uma feição extremå¡n€nte lccalizada qu6 nada ten a v,:r com a
intrincada
ocorr6
r

e

t r ome t

associação de charnochitoa e g¡raisEeE roEados
ZonåE estrcitaE ,: linoares
erTl tr:da a ragiãc.

amo

r f i smo

,

gu€ì

de

tém sido reconhecidas na Hscócia

como esLàE ,

(Hol1and e Lamb6rt 1975) e no sudoeste d¿ india (Drurv e Holt
1980). "DecharnochitÍzacão" , Eesundo cooray (1969), é um dos
termos que EG pode empregar parð eËbÊ processo. A alberação
para anfibó1io identíficada

ortoFiroxênio

rieve provavelnBnte ss reEbrinqir

de

por Leonardos Jr. (Lg7g')

å eEtåE zonåE-

- Evidéncias Quí¡nicas

/.I-2.3

Nå tåbe1å

7.

gt¡írnicas

2 podom 6er encantradas anál ices

rle

rocha totãI em "augen"-charnockitos e "augen"-gnaisseE rosadoE
de amoEtras colhidaE no Inegmo aflora¡nento. Nenhuma diferença
Eignificativa pod6 Ëer conststada , evidenciando a identídadB dos
e o caráter isoquímico do procêsso de
dois
rnateriais
charnockitização.

Charnockitização

isoquírnica com respeito

elementos maiores e menores tem sido
terrenos

Íde¡rbificada

å

êm outros

1982) ,
inclusi"vr.¡
srau (Condie et a1.
o preceito tido como geral de que ctrarnockitos são

de alto

contrariando

rochaE tipicamente empobrecidaE Ém olementos 1itófiIoE de grande
volume atómico (Rb,U,Th), e em terras raràE Fe6àdas (Lambert e
Heier

1968 )

.

Ao que pärecÊ ,

ern åLgumas ároas

empoþrecimento não necersariamente coincide
formação dÊ charnockibcs (Gopalakrishna Êt al.
AnåIises

,

€Ête

com o evento
198i5)

-

guímicaE em megacriEtaíE do K-f Êl.d¡jFato verdË.

"augen"-charnockitoE €

em

dE

do

mBgacriEtais ros¿dos de "augon"-gnåiEEeË
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de fácies

anfibolito

foram também realizadas

aFreËentam diferençaE muito sisnificativas:

(tab.7.2)

,

e

ObEerva-Ee quÊ o K-

verde dos "augen"-ch¿rnockitos tem teores mais elevadoE
de Fe,Ms,Ti e Mn que o K-f r:ldspato roaa dos "augen"-gnaisseE rl':
gEtêã cátions , originalmente da bíotita,
fácieE anfibolito.
corn
feldgpata

o d€s€nvolvimento da rsação do charnockiti.¡acão (biotita + quartz.J
=, K-feldEpåto + hiperstênio + granada + H20), devem pãEsår a
constituir
triperstônio).

oE produtoE fsrronagn€EianoE da re¿ção (qranada
EntreLånto

,

observa-se na tabela

7.1

gue

guantidades ¡nodais deEt€s dois mineraiE não são comp¿tíveis
Llmå suantidade muito maior de biotita (na f aix;r dÐ I a
O que se pode interpretar

consumida na reação.

e

as
conì
5å

é gue nem todo

)

()

Fe,Mg,Ti e Mn liberado da biotíta durantÐ a reação com quartzo foi
utitizado
ne produção de hiperstônio 6 grànada - Aná1ise5
por

semiquantítativas

eEpectrografia

d€, emissão em grãos

de

quartzo dag duas rochåË foram também executadas pàrà Fe,Ms.Ti e Mn
(tab.7-4),
e o gue sÞ notå é o onriguecirnento do quartu o dos
"augen"-charnochitos neEtes cátions. Estes grãos cle quartzo de
charnochitos

tém muitas vezeg åE msEmaE; tonà1idådes de vÊrde

caEtånho oÞEervad.a no K-feldspato

ou

-

Todås as evidências indicam que uma pàrÈe - t¡lvez à måi-or do conteúdo de Fe,Mg,'ti e Mn liberado na roação não constituiu
granada e hiperstênio

dos
, ¡nas sÍm dispsrEou-Ee no retículo
demais minerais tinsindo-os (até o plagioclásio dos charnockitos é

verde as vezes)" Fe,Ti e Mn são elementoE cromáticos e deverTr
justíficar
å cor verde (aE vezeE caEtðnha) característíca
deste:;
"aug en" -charnock i

ios.

EEta dispersãp
ençrgi¿ necqesária

de elementos ó uma conseguáncia da elevada
å nucleação de grùr¡sdå c hiç'erstijnio - Um¿r
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¡I

AMOSTRÀS
79 RV 79 RR 6I RV 61 RR

INERÀI S

(r)
Quartzo

5.r

lotita

L4 ,6

B

K-feldspato
PIagLocJ.ásio

Tr
Tr
0.6

cranada
Htpers tên1o
zlrcão + Àpatl ta

28.A
16.1
32.2
2L.2
Tr
-Tr
L.7
Tr

9RV

2A.1
.6
r0.7
tl-.A
26.0 50,0
39.0 10.s
-TrTr

6,4
6,4
',t 4.5
11.7
Tr

23

IRR
56 . 5

L2.6
20.6

r0.r

0,2
0.1
Tr
Tr
TT
OPacos
Tabela zr - Análtses modaÍs de äugeri'- charnoquitos (Rv) e hugeì'
gnalsses losados (RR) . A¡nostras com a nesna numerâçao
èão do ¡¡esmo afloramento. Tr - traços'

ÀM O S T R À

TEOR

(r)
slo2
Àl2o

3

Fe2 O3
FeO
CaO

M9o

Kzo
Na2O
P

^O-

Tio2
BaO
MnO

*Ll
* zn

*Pb

tco
.Ñr
Hzo

+

H2o -

Tr
fr

1.0

S

61 RV 6]. RR 39 RV 39

65.28
14.58

65.68
L4.37

r,76

r.

2.31
2.23
0 .87
7.05
3.8 2
0.25
0.75
0.53
0.04
363
66
88
32
66
0.21
0.23

2,51
2.23
0 .91
7 .26
3.38
0,22
0.71
0.30
0.04

30

395
69

3l
0.60
0.36

58
t5,10
r.45
2.28
61.

RR

64 .85

15.46

r.76
2.66

3.rr

r.92

0.70
8.60
4.02
0.30
0.59
0.34
0.05
354
47
20
48
96
1.43
0.37

0.80
7.07
3,34
0.20
0.62
0.76
0.0?
363
54

15
32

0.o1
0,35

r Resultados en ppm. Anál1ses - Dr. Raphael Hypóllto'
Tabela7.2 - AnáIises químicas em rocha total' Rv -'äugeì"
ðharnoqurËor an ' augenl gnaLsse rosado'
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TEOR

(8)

sio
Ar

2o3

tu2o3
PeO

CaO

Mso
K^O

Na-o
TiO^
BaO

*Mn

*Li

,r

Nl
Hzo'
H2o-

AM O S T R A S
61 FV 6l !'R 39 FV
63 . 18
62.4I 60 .40
16.6s 17.10 18.44
0.4r
0.23 0. s6
n.d.
n.d.
n,d.
r.33
r.34
t.90
0.t3
0.I1
0.15
13.60 14.07 L2.74
3,32 3,t3
3.86
0, 14
0. I1
0 ,06
0.t6
).13
0.20
0.59 ù.84 0.?6
38
30
48
489
493
46L
35
13
21
28
36
29
65
207
117
9969
0.23 0.36 0.49
0.19 0.08 0.35

21

FR

63 . 07
11 .5'1

0,1o

n.d.
I.s8
o,o5
13.48
3.09
o

.1l

0.L2
0.33
44

489
13
22
32

0.42
0.01

* Resultados em ppm. Anãl-ises - Dr. Raphaet Hypótlro.
n. d. - não detectado.
Tabela 7.3 - AnáIises qufmicas ern K-feldspato verde (FV)
ð.e'hugeì\ chatncquitos e
K-fetdspato rosa
IFR) de augei'. çnalsses rosados.

lEOR

(r)

Mg

Ti
Mn

Ouârtzo oìrart.zo Quartzo

Padrao RV.

0.t
0.01
0.1
< 0.01

0.5
0.5
0.8
0.03

Tabelaz4 - Ànátise espectográflca

RR

0.3
0.3
0,1
0.03
semi

quantltatlva em grãos catã
dos de quart :o de'augeà.cl.aì
noquitos (RV) e i2uqe¡ . gnaiã
ses rosados ( RR) .

l

170

evidånciå destè barreira energética é o fðto de gue estos minerais
(principalmentc

a granada) tendem a formår FoucoE porfiroblåEtort
nås rochåE metarnórficas , porám de grando tamanho (ver Ratnberg
; FyEr: eL ts1. 1958 ,: Vernon 1983 , cap-3)

I952

-

NoE "augon"-charnockitoç agui osttrdadoE , Fode-E€ obEervar
que noE sítios
onde acontece a roação de charnockitização
geral¡nente a única faEe produto oÞEervada é o K-fetdEnato (foto
. À nucleação de hiperstônio e granadå - rnais difíci1
acontece quåse sempr* ,rrr* ooato afastado do sítio de' reação (fig.
72l,

7.4), suserindo a neceEsidarle de rliEperEão de Fe,Ms,Ti e Mn Fara
sítios

favorávois onde å nucJ.eaçåo e o croscimento Fo6Eam ocorrer-

A dispersão destes elementos deve agir como um "front"
catiônico
gue pigmenta oE demaiE minerais incolores da rocha. Uma excessão a
este cornportamento gerat é dadà pela f.oto 73 ,
ortopiroxênio

cresceu nitidamenLo no sítio

onde o cristal

de roação.

A dispersão d€ Fe,Mg,Ti e Mn na formå de um "front"
dÊ caracteríEticas

coloranteE

de

catiônico

é também sugerida

For algumas
observações em lupa binocular:
A1guns 9rãos do quårtzo om cont¿to
com þiotita
mostråm uma pigmantação esverdeacl.a exat¿mente nà
reqião

vizinha

ao sråo de biotita

(fis.

7.5\ -

EEte f enômenr¡

somente pode sar Çonstatådo com a degegregação mecånica dà rocha,
e

deve significar

l iberados da biotita

a disperEão deEt€E elementoE

cromático¡;

na reação de charnockitizacão.

O àutor afirma ainda que muitas das feições agui descrítas
como ÐEEeE qrãos de quårÈu o FarcialmenLe Linsidos - ocorrem também

em charnockitos

de outras

Ubàtuba, S!'.

É Fossível

juEtificar

a cor

regiões

<io 8rasi1

,

como os

que o mêcånismo agui idontif icado

verclÊ-çastanhð dLì outras

occrrônciaE

de

FoEEê
cl

tr

a!â¿r¿i

¿ê2toa- .4attú¿.

lupa binocular do fragmentos desagregados de 'äugori-chanocklto em que so notê a pigmentação verde-acss cênhada do guêrtzo , adjacentcmente às
lameLês de biotitâ (ver texto).
Figura 7.5

-

Observêção em

172

chàrnochi tos

.

Mtritas

exnlícações

característica
dis!,ersåo

tem sido

dos charnockitoE

,

!entadåE Fara

eËta

como a sue à åtribui

cor

a

umrì

submicroscópica .le agulhas de actinolita

ou ouÈro
mineral verde ; ou ainda a urn efeito produi ido Felà profusão de
inclusões carbônicas , entretanto não sc tem co¡rf irmado nenhumå
O que há de rnais concreto são os trabðLhos

destas hipóteses.
OrIiac

(1957

charnockito6
FrinciFè1

e Howie (1967)

I

r

de

conaesuiram descolorir

{ue

Çom tråtanonto. em HCI , e mostraram que o FÉ é
asent€ dÊ Figmentåção. gÊgundo Howie(oF.cit-

o

)

BntrÊtånto,

o FB nåo ocorreria como una ímFureEa guínicå

sim como um mineral

- Frovavelmente um hidróxido

r

mdE

- ocuFando

vônu1aE Eubmicroscóp icas êm feIdEpatoE.

7.2 - Charnockitização e
É possível
Þicolores

K

-Mo t

a s E omå

t í smo

Ee obsêrvår 6m algunE aflorarnentos megacristais

de K-feldspato

EituadoF exatàmente Eobre oË limites

faciolósicos;

verde no Iado dos "au9en"-charnockitos e roEa
lado noa "augen"-gnaisses de Éácies enfibolito.
A superficie

no
de

aE cluas tonal idades Fode Eer pBrfeitamentÐ
aÌ:ruFta, e cartar o megacristal ejn qualquor direção- EEt¿
sur-.erf ície tem tamþém çerfeita continuirjade atravås da maÈriz
Eeparação €ntrÊ

qranoblástica

i ntermeg acr i st. a i

e (f is.9.3

)

.

Esta feiçåo Ëu9ere quÉ a Figmentação For Fe ,'Ii,¡
Mn , que
acomFanhð o FroceEEo de charnockitização Ée superimpôs aos
meqacristais

,

tíngindo-os

formação dos mogacristais
posteriormonte
cofiio

poderiam

Se,

a btaateee responsáve1 peI.r

(item 5.4)

tivesse

se desenvolvido

àa sstðbelecimento das "manchas charnockítica¡:",
os

IimiteE

faciolós icoE ter

uma perfeita
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continLridade "For dentro" doE ¡negacristaie ? Eata relação , aFeEar
de augestiva, não pode entretanto confirmar a hipótese, jå gue
poE;íve1 imaginar quB um porf irr:blaztcr nucle¡do no contatr)

seria

faciológico

e quartzo

pLagioctásio
Foderia

ao substituir

,

reter

no lðdn do "augerr"-charnockiLo,

,

verdes com Fe ,

Ti e Mn no retícuIo,

esbos cátions e tambóm adquirir

outro larlo do contðto faciológico,
dever í a se tornar incolor

a cor verdo

ao contrário,

No

o Forf íroblå6te

ou rosådo.

Entretênto, já se fez umà discussão em gue Ee mosbra que €ste
evento
FroceEso dÞ chårnockitização ó contomForåneo ao FrinciFal
tectônico rr¡sFonaável pela foliação milonitica de altc ånquIo ent

toda a região de Niterói.

Este sv€nto é seguramente contemporånoo
aos porfiroblasbos d€ K-fBldEpato, haja viEta aîj

oLr posterior
feições

de

cief

ormação e recriEtalização

naE bordas

deEtes

porfiroblaEtos

, e aE formas amendoådaE, eEtiradas Eogundo o pI,lno
Feicões como a då foto 57 , nitidamente evidenciam a
de foliação
natureza pré-cinernática dos porfirobtaEtos de K-feldspato.
Orå,

se

o

Frocesso de

provåvÊImente sin-cinemático,

charnockitização

e Ee os porfiroblastos

é

muito

são

com

certeza pré- e/ou sin-cinemátiqos,

a dedução mais Flausível ó a
que o processo de charnockiEização não pode ser ¡nterior
b1åstese K-feldspática,

de
à

concordando com a interrpretação ¡naip

imediata sugerida p€1oE megåcristais bicoloreE.
Este dàdo, Ee confirmado, Fode ter um importante sisnificado
Farð o entendi¡nento da evolução geo]ógíca da çr:rção central d,-l
já sue eEtê blastese I(-f eldspática,
Provincia Mantiqueira,
vinculada com å farmaÇão de mobilizados e corn a coJ.ocaçåo
qranitóides,
é tida como um acontecimclntq do CicIo Ëlrasiliano-

do
O

-l
174
)

l

procesEo de charnockitizacão

,

pelo que indicarn aE relações

obEervadaË, Fode Ferf€itåmente ter ser dado também no BraEiliano.

l

Existern muitas idadeE brasilianas l(-Ar , Rb-Sr € ató mEEmr)
U/Pb ern gircão , obtidas em charnochltoE da ¡orçäo centro-sul da
Província Mantiqueir¿ (DeLhal et a1- I969 ; r)livr¡ira
f97.1 ;
Cordani e

1'exe

ira

f979

Entreliànto,

)

siote¡naticamente

interpretam eEseE charnockitos corno prgtó1i tos arqueanos ,

se

cujål;

idadeE maiE recentes Ee referem a retrðbalhamentos, nrincípalmente

no CicLo Brasiliano-

Nå verdade não se tem um dado geocronolósico

gue Fo6Ëå pravår quÊ êEtie protóIito ãrqueåno , dotect,ado ern uma
única datação Rb-Sr (Çordani et a1. 1973), já fosEe , noste Lempo,
já que inexislem datações em
umà rocha charnockitizada ,
ortopiroxênio

-

M€tassomatíEmo poLássico
charnochitização

tô¡n sido

(Condie et

I98? ;

antecedendo

o

FrÐcesso

do

identificado
em outras regiõçs de
ocorrência de rochaG de alto grau (\,/eaver 1990 ; !'riond 19Bl ) ,
princiFalrnente no Escudo Indiano. Os mod€1os genóticos modernon
a1.

Harris eg aI-

I982) ,

qu€ atribuem

ã

a umê frente ca¡bônica
formação da sranulitoE "EenEu 1ato"
provavelrnenta dr: manlo) , vincularn estç
ascendente, (oriunda
metassomatisno potássico ao aporte de um fluido ricç en HzO , quc
deve anteceder å fr€nte carbônica e produzir mismatiu acão.

l

I
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8.

SUM,ÁRIO DÀS CONCLUSõSS

1. A área eËtudådå é constit,uída principalmcnte For rochåE
ortodarivadas granito-qnåssicas caracterizadas FeIa IrrGEenç,3 dc¡
megacristais de l(*feldEFåÈo. Predominam os gnaisses de eEtruturå
"augon" e composição gr,fnítica

um

granitóide

um

r que gradåm a SE pera
qroE6o de composição granodioritica
, ê Ël N\a¡ pårã

ganaiEEe homogån,:o ciniz €nta t¡mþém de composiÇão sranodioríticà.

2.

Pode ÉÊr roconhocida nas roçhas granito-rrnáisEicaE

umå

9rådação textural marcada pelo dcsenvolvimento de foições de
def ormaçãr> dúctil , acomFanhadas por resrístalização
dinåmica (e
aE vêzÞs estática ) , a partir
de rochas não-deformadaE ou
deformàdeE om monor intensidade.
puderàm assim ser

classificadas

As rochas granibo-gnáissicas
como rochas miloníticas

conEtituinrlo a aqui denominada Zona de Ciselhamento DúctiI de
(ZCDN) , uma faixa de 14 Km de largurå com foliacão
Niterói
(sub) verticå1 Fåra1êIa ao alinhamento da faixa (N7OE)
milonítica
e com Iineação mil.oníticà

(Eub)horizontal

,

indicativa

cfc

movimentação transcorrente.

3.

Os terronos de "¿qge¡"-gnaísseE corregpondem assim a

umå

de milonito gnaiEseE graníticoE que ocupèm a porção maior

faixa

e

mais internå då ZCDN. Em díreção às margens da ZCDN ,
estes
milonito gnaissês gradàm parã blaEtomilonitos granodioriticos , tr
SE, e parð blastomilonitos graníticos , a NW.
q.
que

PerfÍs texturãiE e composicionais atraves da ZCDN mostranr
(mais
das margeng (meno¡ deformadaE ) ¡ara o interior
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tem-se: a ) uma crescente acidez , deter¡ninada
aumento naE quantidades de guårtzo e de rnegacristais de
deformado )

feldspato
i n t e rme

ri stai

gac

quartzs" ,
dos

b)

;

s

uma diminuição
;

c)

um

de

da

K-

matriz

creEcente desenvoLvi¡nento rle "ríbbon

cada vez rnais êlongados ;

megacristais

d) um crescente alongamentc>

K-f eÌdspato

desenvolvimento de orientação
qu¿rtzo , entre outraE coiEas.
5.

na granulometriÐ

pl., 1c)

e

e)

;
preferoncial

um

crescenté

de eixos

'c"

de

Dados de geotermornetria-geobarometria indicam condições

metamórficas na ZCDN na transiÇão €ntre

oE fácieE

anfiþolito

super i or e granulíto.

O Eentirlo de cisalhåmento na

foi inforido

a Frincrp¡o
como deEtral , mas os dados dísponíveiE são em Fouca quantidade
ZCÐl'l

,

devendo-se ter reservãs ern relação a esta conclusão.

Da

In€Eima forma

,

necessita-se

determinação dã êxtensão lonsí!udinal
6

- Por cri bérios

texturais

¡nais tràbaIha

parå

.¡

da ZCDN.

foi

estabelecida

uma oriqem

para os megacristais de K-feldEFato (porfiroblastos)
quB ÉÉ rleE€nvo1v€ram FÐr Eubstituição
de um arcàbouço
plagiocláEico preexistBnte. O åpÕr!€ dÐ K+ e SiOS responsåvol pelo
hlástica

cleEenvolvi¡n€nto dos megacriEtais eçtå vincutado a,o estabelecimento

ria

(oa porfiroblaEtos

são nrÁ- e/ou Ein-cinemáticoa) , tendo
sido rnai= íntenEo na porção interna måis dÊformada da u ona. Os
megacriEtais são Eempre microclinioe (intermediários ou máximoE )
ZÇDl'l

,

não

sendo percebida umå rel¿ção

clarå

entre

dofqrmação

e

tri cI inicidade.
7.

A maior parte das inc I usões ¡ninerais nos Forf iroblastos

de K-f elrf spato foram reconhecidas como rolictos

da toxtrlrð

Fré-
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, inclus j.ve aE inclusões ídiomórficas orientadaE de
plagioclásio.
AIgumaE inclusõeE de quartzo, contudo , åpresontäm

bLástica

evidências de
B.

Lrmà

origem metãssomática pós-blastesÊì K-feldspática.

MirmeqrriÈas são atriþuídaE

a ínf iltraç,jes

de

9iOa

a uma fase tardia do metassomatismo rotássico,
Um
modelo senético é proposto para mirmeeuitEs , onde a disposição
relacionadas

radial das vermiculas de quartzo é interpretada como conseguência
de infiltração-substituição

de soluções d€ SiOZ , seguindo linhaE
de máxirna penetrabilidade em grãos d6formados de plagioclásio
poricionados arljacentem€ntê å FçrfjroblaEtos
9.

Ðados texturais

gnàiEÉ€s verdeË ,

de K-feldsFàto.

e guímicos indicararn guo oE "¿ugen"-

com hiperstênio

(

",:ugen"-charnachitoE )

foram

originado¡

For un Froc6Ero metamórfico superimposto aos "augen"*
9nãi6E€E de fåcieE anfibolito , favorocido FrovavelmÊnbe pelo
de ZCDN. "Augen"-charnockitos s€
aForte de COA no interior
restringe¡n aos domÍnios ¡nais estressados da zona.
10.

À

cor

verde dos "augen"-chàrnockitos

diEperEão

de

metais

feldspatos

e quðrtzo ,

crornáticos

(Fe,Ti,l'ln)

é atribuída
no retículo

a
d

r-ì

consaquência da desintegração da biotiba

nag reações metamórf icas de charnockitìzacão.

Finalmente

sumarizados

e apresentada

os diferentes

è

Frocessosj

texturå 1 das rochðã granito-gnáissicas
r

e

1ações cronolóq icas entre eler.

fisur¿

9-I

,

envo L v idoe

da área ,

na

onde

såo

evolução

asEim como

arj

àÈ^' ; r. t Þ Þ.. Þ. o>¿1.,)4
ao1t''io 4.iaù

it../iât

a@i,ra!

tL.rtud/..4i,ot .2r.¿ / r/èt!

F

IGURA

8.1

Cronologia rêlat¡va entre os
diterentes processos envolvidos nâ evoluçäo textural das
ròchas granlto- gnaiss¡cas da
ZCDN.
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