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Resumo :
De acordo com modernos conceitos de tectônica de placas,
assembléias de estruturas geológicas repetem-se em ambientes tectônicos
semelhantes . O objetivo deste trabalho é definir e classificar o conjunto de
elementos estruturais que caracterizam as deformações associadas à
intrusão de ro c has ígneas, em bacias sedimentares . Na formação de alguns
corpos intrusivos, o campo de esforços regional pode ser alterado gerando
uma nova distribuição de tensões capaz de deformar a rocha encaixante .
Tais deformações foram estudadas originando uma classificação baseada na
geometria dos corpos ígneos e nos elementos estruturais presentes na
encaixante . As áreas estudadas compreenderam as bacias paleozóicas do
Solimões, Amazonas, Maranhão e Paraná. Foram definidos 14 estilos
estruturais associados à diques, soleiras, lacólitos, bismálitos, cunhas e
apófises magmáticas . As expressões sísmicas dos estilos estruturais foram
obtidas pela comparação entre dados de afloramentos e perfis geofísicos,
com auxílio da simulação por computador. Pelo modelo de variação do
campo de esforços proposto, as deformações podem ocorrer por
escoamento plástico ou cisalhamento rúptil, dependendo do posicionamento
em relação do magmatito. O termo "tectônica intrusiva" é utilizado e
proposto para caracterizar o ambiente tectônico em que as deformações das
rochas encaixantes são nitidamente provocadas pelas intrusões magmáticas
associadas .
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Resumo :
A área em estudo se constitui numa seqüência alóctone de
metassedimentos proterozóicos
(relacionados ao ciclo deposicional
Andrelândial empurrada por um conjunto de rochas gnáissicas, graníticas,
metassedimentares e ultramáficas considerado seu embasamento (Arqueano
Proterozóico Inferiorl.
O embasamento é dividido em quatro partes : 11 gnaisses bandados
intercalados com rochas ultramáficas; 21 xistos diversos com intercalações
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de outros metassedimentos; 3) rochas ultramáficas intercaladas com
gnaisses; 4) migmatitos de injeção . Essa divisão foi feita com base na
porporção entre os litotipos e resultou em quatro unidades litodêmicas.
ciclo deposicional Andrelândia gerou uma seqüência de rochas
metassedimentares que foram divididas em três partes: uma basal composta
por gnaisse fino bandado, quartzitos e xistos; a segunda com metapelitos e
quartzitos; e a terceira com um biotita xisto homogêneo. Esses litotipos se
intercalam terctonicamente e estão intensamente dobrados resultando num
complexo padrão exposto no mapa geológico.
Três fases de deformação afetaram os metassedimentos do ciclo
deposicional Andrelândia. A primeira gerou uma clivagem ardosiana e
dobras. A segunda gerou dobras abertas a fechadas em todas as escalas. E
a terceira gerou uma zona de cisalhamento destral, vertical, importante e
dobras e crenulações localizadas.
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Resumo:
Foram mapeadas e subdivididas em três grandes unidades as rochas
plutônicas pré-cambrianas intrusivas no Greenstone Belt Barbacena na
região de São João dei Rei, MG.
A unidade metadiorítica Ibitutinga é a mais antiga e abrange rochas
que variam desde dioritos até tonalitos. Observou -se, da fácies grossa para
a microporfirítica, aumento de SiD 2 , Na 2 D, K 2 0, Ba, Rb e decréscimo de
FeO, MnO, MgO, CaD, Zn e Cr . Biotita e microclina foram formadas por
metassomatismo K a partir da intrusão de diques da unidade granodioríticagranítica. Estas rochas pertencem a série calcio-alcalina do tipo (gabrodiorito-tonalito) e foram interpretadas como formadas a partir da fusão de
rochas anfibolíticas do Greenstone Belt Barbacena em um ambiente do tipo
arco de ilha.
A
unidade
metatrondhjemítica
Caburu
abrange
tonalitos
trondhjemíticos de alto Aip" que foram transformadas em rochas graníticas
por um evento metas somático potássico-deformacional, que acarretou no
enriquecimento de Si0 2 , KP, Ba, Rb, Zn e Y.
A unidade granodiorítica-granítica engloba granodioritos e granitos
intrusivos nas rochas dioríticas. Atribui -se ao magmatismo que gerou esta
unidade a proveniência das soluções metassomáticas ricas em K, que
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