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  O trabalho realizado tem por objetivo o estudo das transformações mineralógicas nos granitos 

Arroio Francisquinho e Cordilheira, na Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu (ZCDC), através da 

análise mineralógica e das feições estruturais e microestruturais de deformação dos diferentes 

litotipos. 

Materiais e Métodos 

Resultados 

Discussão e Conclusões 

 Foram realizados trabalhos de campo, gabinete e laboratório. No trabalho de campo na região 

de Quitéria – Capivarita, RS, foi realizado um perfil transversal à ZCDC (Fig.1)  em escala 1:12500, 

com dados estruturais e litológicos. Como referência foram utilizados os mapas geológicos, de 

localização e amostragem, do Projeto Quitéria , Trabalho de Graduação, UFRGS (2010). Foram 

confeccionadas e analisadas 20 lâminas delgadas. Além da análise de texturas, mineralogia e 

microestruturas, foi realizada contagem modal de cinco lâminas, com análise de 200 pontos em cada 

lâmina. 

    

Palavras Chave: Filonitos - Mudanças Mineralógicas - Zona de Cisalhamento 

Protólitos Graníticos: Há duas gerações de muscovita nos dois granitos, ambas deformadas. 

Ambos apresentam textura equigranular reliquiar. Contudo quase a totalidade das lâminas o granito 

está muito afetado pelo cisalhamento, com matriz recristalizada e textura granoblástica. A principal 

diferença entre os granitos se dá macroscopicamente, o Granito Cordilheira (GC) é vermelho carne e 

o Granito Arroio Francisquinho (GAF) é acinzentado. 

Milonitos: Há alteração de feldspato para muscovita e muscovita alterando biotita. Os milonitos 

apresentam variação da intensidade de deformação, com rochas mais semelhantes ao protólito, com 

minerais pouco estirados, granulação mais grossa e foliação marcada por micas, e outras com 

minerais muito estirados definindo uma foliação milonítica. 

Filonitos: O clorita filonito é cinza escuro, esverdeado, tem granulação muito fina e é cortado por 

gr.ande quantidade de veios de quartzo, assim como vênulas de clorita, epidoto e carbonato. O 

Quartzo–muscovita filonito é cinza com cores de alteração amarelo e alaranjado. Em lâmina tem 

granulação maior que o clorita filonito.  

Turmalinito: O turmalinito foi encontrado em campo associado ao GAF. É preto, com granulação 

média a grossa. Os cristais de turmalina ocorrem em duas gerações, semdo a primeira mais fina e 

deformada e a segunda na forma de porfiroblastos. 

 

Imagem 1: Perfil Geológico NW-SE (transversal à Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu) 

Fotomicrografias dos filonitos: A: 

quartzo-muscovita filonito, 

bandamento hidrotermal com 

níveis de quartzo, níveis de micas 

e opacos (flecha) e veios de 

quartzo (topo); B: plagioclásio 

sendo substituído por micas; C: 

turmalinito, foliação marcada por 

biotita, muscovita e turmalina 1 

(Tn1). Porfiroblastos de turmalina 

2, com textura poiquiloblástica. 

Fotomicrografias dos milonitos: A: 

quartzo milonito, porfiroclasto de 

feldspato com sombra de pressão 

simétrica de carbonato e quartzo. 

Matriz fina de quartzo e ribbon 

(flecha).  B: Quartzo milonito, fitas de 

quartzo recristalizado limitadas por 

faixas de muscovita; C: Quartzo com 

extinção ondulante e limites 

irregulares com plagioclásio e 

muscovita. 

Fotomicrografias dos protólitos graníticos: 

A: Foliação milonítica marcada por quartzo 

e micas; B: distribuição irregular de macla 

xadrez e pertita em filete (flacha) em grão 

de microclínio.C: grão de plagioclásio com 

subgrãos e manto de recristalização em 

limite de grão. Macla de deformação, com 

terminação em cunha (flecha). D.  

Muscovita com kink band e clivagem (001) 

dilatada (flecha). Limites irregulares.  
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Discussão e Conclusões 
Processos deformacionais: - Rúpteis (profundidade inferior a 10 km, White et al, 1980): Fraturas macroscópicas, 

fraturamento de grãos de quartzo e falhamento em escala de lâmina, cortando as estruturas miloníticas, assim como 

fraturas expandidas em cristais de biotita. 

-Dúcteis (profundidade maior que 10 km): dobras e recristalização de grãos, formação de subgrãos de quartzo e 

recristalização de feldspato, que requer temperatura em fácies anfibolito. Fenômenos observados nos granitos. A 

recristalização de quartzo ocorre também nos milnitos e filonitos, assim como a milonitização. 

  Abrandamento por reação (Pryer&Robin (1995)) é característico de zonas de cisalhamento com presença 

significativa de fluído (aquoso). Reações envolvendo a presença de fluído, em contato com feldspato, levam à sua 

transformação em mica branca.  

  Hidrotermalismo em zonas de cisalhamento: Além da hidratação de feldspatos, fluídos hidrotermais deixam 

outros registros na zona de cisalhamento, como a formação de massas de quartzo no clorita filonito por silicificação. 

Turmalinização, associada ao GAF, com turmalina tardia, posterior aos demais minerais e ao cisalhamento, támbém é 

um registro de hidrotermalismo. Contudo, a maior evidência é a formação de filonitos, que se dá por circulação de 

fluídos na zona de cisalhamento. Os filonitos aqui descritos, tem como protólito os granitos. Essa proposta se dá com 

base na descrição petrográfica, análises de campo e nas assembleias minerais semelhantes. 

  Protólitos, milonitos e filonitos: Comparando os milonitos ao protólito, as principais diferenças são a 

diminuição da granulação devido ao cisalhamento, diminuição da quantidade de feldspatos e biotita e aumento de 

quartzo e muscovita. 

  Nos filonitos, as principais diferenças são grande diminuição da granulação e decomposição químicados 

feldspatos. Um grande aumento na quantidade de quartzo e muscovita, além de clorita,  em relação ao protólito e aos 

milonitos e, aumento na quantidade de veios de quartzo. 

  Conclui-se que os filonitos e os milonitos na ZCDC são rochas derivadas dos Granitos Cordilheira e Arroio 

Francisquinho. Há microestruturas que evidenciam temperaturas compatíveis com afácies anfibolito (500ºC). Acredita-se 

que esta temperatura tenha sido atingida pela temperatura do próprio granito que não estava totalmente solidificado 

quando da formação e deformação dos feldspatos.  Paragênese minerais de menor temperatura, dada por muscovita, 

clorita e biotita marcam metamorfismo compatível com a fácies xisto verde, zona da clorita (350ºC). 


