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RESUMO 

A Formação Rundemanen é uma unidade metassedimentar preservada em 

zonas de cisalhamento e dobras em meio ao Complexo Gnáissico de Ulriken no 

oeste da Noruega. Uma das estruturas onde essa formação é preservada é a Dobra 

de Sandvikshytten, onde a unidade é representada por conglomerados quartzíticos 

altamente deformados. Os domínios de deformação que ocorrem ao longo dessa 

estrutura variam de achatamento, nos flancos da dobra, até constritivos, nas 

charneiras. A técnica de EBSD é aplicada nesse trabalho para permitir a 

identificação dos elementos cristalográficos do quartzo e a interpretação dos 

principais mecanismos de deformação ao longo da variação desses domínios. 

Amostras representativas dos três domínios de deformação (achatamento, plano e 

constritivo) foram selecionadas para o estudo. Os resultados indicam que o 

mecanismo de recristalização dinâmica mais eficiente é a rotação de subgrão com 

uma contribuição de bulging. A deformação intracristalina ocorre mais 

frequentemente segundo o sistema de deslizamento romboédrico {π}<a>, mas o 

sistema basal (c)<a> é o mais intenso quando presente. Os sistemas romboédricos 

{r}<a> e {z}<a> são ativos somente em cristais de quartzo constituintes dos seixos 

do conglomerado, onde a presença de muscovita é quase nula. A expressiva 

ativação do sistema {π}<a> tem uma relação sugerida com a origem mecânica da 

geminação Dauphiné. Essa geminação é indicada pelos mapas de limite de grão 

que mostram a distribuição penetrativa de bordas com cerca de 60° e a 

concentração de eixos de rotação com cerca de 60° em torno do eixo <c>.  As 

figuras de polo das amostras provenientes das charneiras são típicas para os 

correspondentes elipsoides de deformação planos e prolatos. Por outro lado, a 

amostra que tem um elipsoide de deformação oblato, localizada no flanco da dobra, 

apresenta uma distribuição de planos incomum que corresponde a uma intensa 

recristalização. A hipótese apontada é de que o padrão observado foi gerado devido 

à precipitação de quartzo concomitante ao início da deformação, o que criou uma 

orientação inicial dos novos cristais e que foi rotacionada devido à ativação dos 

sistemas de deslizamento. 

Palavras chave: metaconglomerados; Formação Rundemanen; EBSD; 

quartzo; mecanismos de deformação. 
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ABSTRACT 

The Rundemanen Formation is a metasedimentary unit which is deformed and 

preserved within shear zones and folds throughout the Ulriken Gneiss Complex on 

the west of Norway. One of the structures where the formation is preserved is the 

Sandvikshytten fold, where the unit is represented by highly deformed quartz 

conglomerates. The deformation domains that occur around this structure vary from 

flattening on the fold limbs to constrictional and plane ones on the fold closures. The 

EBSD analysis is applied in this work to allow the identification of all crystallographic 

elements and the interpretation of the dominant deformation mechanisms through the 

variation of deformation. Representative samples from three different deformation 

domains (flattening, plane and constrictional) were selected for the study. The results 

indicate that the most effective dynamic recrystallization mechanism is the subgrain 

rotation with a contribution of bulging. The intracrystalline deformation occurs most 

commonly under the rhombohedral {π}<a> slip system, but the basal system (c)<a> 

is the strongest when it is active. The rhombohedral systems {r}<a> and {z}<a> are 

active only in the quartz crystals from the pebbles, where there is little presence of 

muscovite. It is suggested that the expressive activation of the {π}<a> system is 

related to the mechanical formation of Dauphiné twins. The twinning is indicated by 

the grain boundary map which shows the penetrative distribution of 60° grain 

boundaries and the concentration of rotation axes of 60°around the <c> axes. Pole 

plane distributions from fold closure samples are typical for the correspondent strain 

ellipsoids, plane and prolate. On the other hand, the sample which has an oblate 

strain ellipsoid, located on the fold limb, shows an unusual distribution that 

corresponds to highly recrystallized grains. It is suggested that this pattern was 

generated by quartz precipitation within the beginning of deformation, which created 

an initial quartz orientation that was rotated due to the slip systems activation. 

 

 

Keywords: metaconglomerates; Rundemanen Formation; EBSD; quartz; 

deformation mechanisms. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Formação Rundemanen é composta por rochas metassedimentares 

psamíticas preservadas em meio ao Complexo Gnáissico de Ulriken que afloram nas 

proximidades de Bergen e constituem a Nappe Blåmanen, no oeste da Noruega 

(Fossen e Ragnhildstveit, 2008) (Figura 1). A deformação compressional e o 

metamorfismo da fácies xisto verde que afetou essas unidades são considerados de 

idade Caledoniana (Fossen e Dunlap, 1998). A deformação atingiu de forma 

heterogênea as rochas da Formação Rundemanen. Isso possibilitou a preservação 

das unidades sedimentares em estruturas associadas a zonas de cisalhamento 

como a dobra que aflora na localidade de Sandvikshytten, a norte de Bergen (Holst e 

Fossen, 1987; Sylvester e Janecky, 1988). 

 

Figura 1 – A - Localização da cidade de Bergen. B - Mapa esquemático da geologia da região 
com a localidade de Sandvikshytten indicada (adaptado de Fossen et al., 2008). 

Segundo Holst e Fossen (1987), a estrutura foi gerada de maneira passiva 

devido a perturbações no fluxo deformacional. Sylvester e Janecky (1988) 

analisaram as orientações cristalográficas em seixos de conglomerados através da 

platina universal, porém não encontraram nenhum padrão dentro do universo 
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analisado. A utilização da técnica da platina universal é limitada, pois grãos muito 

pequenos não podem ser analisados e apenas o eixo ótico dos cristais é medido. 

Em deformação de baixas temperaturas, como no caso observado, os mecanismos 

de deformação, por limitada plasticidade intracristalina, levam a recuperação do grão 

deformado por mecanismos de recristalização dinâmica por migração lenta de borda 

(bulging). Esses mecanismos produzem grãos muito pequenos, com cerca de 

poucos micrômetros de diâmetro, o que torna praticamente impossível a tarefa de 

analisar suas orientações cristalográficas pelo método utilizado por Sylvester e 

Janecky (1988). 

Dessa forma as análises anteriores obtiveram dados de grãos reliquiares que 

não foram totalmente recristalizados e que não refletem a dinâmica da deformação. 

A técnica de difração de elétrons retroespalhados (Electron Backscatter Diffraction – 

EBSD) permite a avaliação de cristais que não são analisados nos métodos óticos e 

a identificação de qualquer elemento cristalográfico desses cristais, permitindo um 

estudo da deformação mais preciso. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo reavaliar a deformação e seus mecanismos 

ao longo da variação dos regimes deformacionais observados na dobra de 

Sandvikshytten. Com isso busca-se avançar na compreensão da evolução tectônica 

regional e gerar novos dados para o entendimento da distribuição de esforços ao 

longo de dobramentos. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 Determinar o padrão de orientações cristalográficas preferenciais 

dentro dos seixos deformados e na matriz da rocha; 

 Avaliar os mecanismos de deformação que controlam a recristalização; 

 Avaliar a variação de resposta dos cristais de quartzo aos diferentes 

campos de tensão ao longo da estrutura regional. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Trabalhos anteriores avaliaram a variação do campo de tensões ao longo da 

Dobra de Sandvikshytten (Holst e Fossen, 1987) e ao analisarem a orientação 

cristalográfica preferencial com o método da platina universal (Sylvester e Janecky, 

1988) não foi possível identificar orientações cristalográficas representativas da forte 

deformação devido à escala de trabalho da técnica utilizada. Dessa forma, a 

aplicação da técnica de EBSD buscou reavaliar as rochas dessa região em uma 

escala de maior detalhe, identificando dessa forma os padrões de distribuição dos 

elementos cristalográficos e discutindo a resposta do material à variação dos 

campos de tensão. 

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A execução do trabalho foi dividida em quatro etapas: 

 Revisão bibliográfica e discussão de trabalhos anteriores 

desenvolvidos na área de estudo; 

 Preparação das amostras para análise; 

 Aquisição de dados com a técnica de EBSD; 

 Avaliação dos dados coletados e discussão dos resultados. 

As três amostras analisadas nesse trabalho foram cedidas pelo Prof. Dr. 

Haakon Fossen (UiB / UFPR) e suas localizações são apresentadas na Figura 2. A 

partir de cada amostra foram confeccionadas duas seções delgadas, uma paralela 

(plano ZY) e outra perpendicular (plano ZX) ao eixo de maior deformação (X) (Figura 

3). Essas seções foram preparadas no Laboratório de Laminação (LAMIN) e no 

Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR), ambos pertencentes ao 

departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. 

O polimento necessário para a aplicação da técnica de EBSD foi feito na 

politriz LaboPol–30 / LaboForce–Mi (Struers) com as pastas de diamante e a 

solução de alumina e na politriz Minimet™ 1000 (Buehler), sob coordenação do Prof. 

Dr. Leonardo Lagoeiro. O tempo de polimento em cada granulometria para cada 

lâmina é apresentado no Quadro 1. A aquisição dos dados com a técnica de EBSD 
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foi realizada pelo Laboratório de Materiais e Estruturas (LAME). O microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) utilizado é do tipo Field Emission Gun (FEG), modelo 

Mira3 LM da marca Tescan. As análises foram realizadas com uma tensão de 20 kV 

e um espaçamento entre pontos de leitura de 2 µm. 

 

 

Figura 2 - Mapa geológico esquemático da Formação Rundemanen. A localização das 
amostras analisadas é indicada pelos hexágonos vermelhos (adaptado de Holst e Fossen, 1987 e 
Fossen e Ragnhildstveit, 2008). 
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Figura 3 – Esquema ilustrativo da orientação das seções delgadas com relação ao eixo de 
maior deformação. 

Quadro 1 - Resumo das etapas de polimento das seções delgadas. 

Politriz Abrasivo Granulometria Tempo 

LaboPol–30 / 
LaboForce–Mi 

Pasta de diamante 
1 µm 20 min 

0,25 µm 20 min 

Solução de alumina 0,05 µm 1 hora 

Minimet™ 1000 Sílica coloidal - 1 hora 

 
A análise dos dados foi realizada com o software HKL CHANNEL 5 através 

das interfaces TANGO e MAMBO (Day e Trimby, 2004). A interface TANGO foi 

utilizada para a produção de mapas, enquanto a interface MAMBO foi utilizada para 

geração de figuras de polo. Os seguintes componentes foram analisados: 

 Distribuição de tamanho de grãos: identificação de variação do 

diâmetro dos grãos; 

 Contraste de banda: componente que apresenta a qualidade dos 

padrões de difração de elétrons retroespalhados (Electron Backscatter 

Patterns – EBSP); 

 Identificação de limites de grão: caracterização das bordas de grão de 

acordo com os ângulos de misorientation; 

 Distribuição dos ângulos de misorientation: identificação da diferença 

de orientação angular entre os cristais que estão em contato 

(correlacionados); 
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 Eixos de rotação: caracterização da direção do eixo em que os cristais 

correlacionados rotacionam; 

 Figuras de polo: distribuição de polos de planos em relação ao sistema 

de coordenadas da amostra (X, Y e Z); 

 Figuras de polo inverso: relação de planos cristalográficos que estão 

orientados paralelamente a um determinado eixo da amostra (X, Y ou 

Z). 

1.3.1 Técnica de Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD) 

A técnica de EBSD é utilizada no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

adaptado para possibilitar a geração e o registro dos EBSP. O MEV é composto por 

um canhão que abriga a fonte de elétrons, uma coluna vertical onde os elétrons são 

condensados e uma câmara de vácuo onde ficam a amostra e o detector (Dedavid 

et al., 2007). 

A técnica de EBSD requer que sejam acoplados ao MEV uma tela 

fosforescente, onde ocorrerá a projeção dos EBSP, uma câmera de baixa 

luminosidade e um computador com software de controle e processamento de 

dados. Esses elementos estão ilustrados na Figura 4, onde é possível observar a 

trajetória dos elétrons gerados no filamento do MEV (Moreira, 2012 e Morales et al., 

2007).  

 

Figura 4 - Esquema do sistema MEV - EBSD e geração de EBSP. Modificado de Morales et 
al. (2007). 
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Para a geração dos padrões de EBSP é necessário que a amostra seja 

colocada na câmara de vácuo com uma inclinação de cerca de 70° com a horizontal 

(Figura 4). Com isso o feixe de elétrons, de cerca de 20 kV, consegue se dispersar e 

retroespalhar elétrons segundo a direção dos planos cristalográficos da amostra, 

satisfazendo a Lei de Bragg (Moreira, 2012). Os elétrons retroespalhados formam os 

cones de Kossel que ao serem projetados na tela fosforescente geram as bandas de 

Kikuchi (Morales et al., 2007). Os padrões gerados por essas bandas são 

capturados pela câmera e então os EBSPs são transmitidos para o computador. 

A indexação dos planos cristalográficos é então feita após a aplicação da 

Transformada de Hough, operação que converte a intensidade das bandas de 

Kikuchi em picos no espaço de Hough e após isso as bandas de Kikuchi são 

detectadas pelo software (Morales et al., 2007). A simetria apresentada pelas 

bandas é então comparada ao banco de dados do software e então a fase mineral é 

identificada e indexada, assim como todos os elementos cristalográficos 

representados pelas bandas. A Figura 5 apresenta um esquema das etapas do 

tratamento da imagem adquirida para possibilitar a indexação dos planos. 

 

 

Figura 5 - Etapas da indexação de EBSPs A – Geração de EBSPs; B – Aplicação da 
transformada de Hough; C – Detecção de bandas de Kikuchi a partir dos picos no espaço de Hough; 
D – Indexação de planos cristalográficos. Modificado de AZO Materials, 2015. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

A geologia do oeste da Noruega é caracterizada pelo grupo de rochas 

denominadas Scandinavian Caledonides, rochas com idades que variam de Meso-

Proterozoicas a Ordovicianas que foram extensivamente deformadas durante a 

Orogenia Caledoniana (Corfu et al., 2014). Em Bergen, Noruega, a deformação 

caledoniana gerou um arqueamento regional generalizado nas rochas, 

caracterizando os Arcos de Bergen (Figura 1b). Os Arcos de Bergen são divididos 

nos Arcos Maior e Menor, ocorrendo entre esses a Nappe Lindås (Complexo 

Anortosítico) e a Nappe Blåmanen. A Nappe Blåmanen é composta por rochas 

deformadas do embasamento, representadas pelo Complexo Gnáissico de Ulriken 

(CGU), e por uma antiga cobertura sedimentar, representada pela Formação 

Rundemanen (Fossen e Ragnhildstveit, 2008). 

2.1 FORMAÇÃO RUNDEMANEN 

A Formação Rundemanen é composta por rochas metassedimentares com 

deposição datada entre as orogenias Sueco-norueguesa (Sveconorweigian 

Orogeny) e Caledoniana (Caledonian Orogeny) (Fossen e Dunlap, 1998), 

constringindo a sedimentação entre 920 Ma e 505 Ma (Bingen et al., 2008; Roberts, 

2003). Datações 40Ar/39Ar realizadas por Fossen e Dunlap (1998) indicam uma idade 

de 411 ± 1 Ma para a deformação e metamorfismo da unidade. 

2.1.1 Estratigrafia 

A estratigrafia da Formação Rundemanen foi definida com base nas porções 

aflorantes que apresentam menor deformação, sendo dividida em três membros por 

Fossen (1988): Membro Jordalen, Membro Ramnslia e Membro Rothaugen (Figura 

6).  

O Membro Jordalen, segundo Fossen (1988), representa a base da sequência 

sedimentar, sendo depositada em inconformidade com o CGU. No contato inferior 

ocorrem arcósios que tem um contato com aparência transicional com o 

embasamento. Nas zonas superiores do arcósio são observadas raras 

estratificações cruzadas e esparsos seixos de quartzo, o que indica o inicio de um 

retrabalhamento fluvial. O arcósio é sobreposto por quartzitos e quartzitos 
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conglomeráticos com seixos compostos essencialmente por quartzo e raramente por 

gnaisse. A intensa deformação faz com que a interpretação do ambiente 

deposicional desse membro se limite a sugestão de dois ambientes: fluvial 

entrelaçado ou marinho raso. A existência de arcósios aparentemente autóctones 

favorece a hipótese do ambiente fluvial entrelaçado, porém faltam características 

para uma interpretação mais precisa. 

 

Figura 6 - Correlação estratigráfica de três regiões aflorantes da Formação Rundemanen 
(adaptado de Fossen, 1988). 

O Membro Ramnslia é composto por rochas com granulação fina com raros 

seixos compostos por gnaisse e quartzito em meio a matriz silto-argilosa. O contato 

superior da unidade se dá de forma transicional, enquanto o inferior é abrupto. As 

estruturas preservadas no membro após a deformação Caledoniana permitem definir 

dois prováveis ambientes de deposição dessa unidade: fluxo de detritos e depósitos 

glaciogênicos. A última hipótese é a mais aceita devido à existência de laminação 

interna e ao contato transicional superior com o Membro Rothaugen (Fossen, 1988). 

O membro mais novo da Formação Rundemanen é denominado como 

Membro Rothaugen. A transição com o membro inferior se dá pelo desaparecimento 

dos seixos espalhados em meio a matriz fina e pelo aumento da proporção de areia 

nas rochas. A unidade é composta essencialmente por quartzitos que apresentam 
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raras lentes ricas em mica. Nessa unidade as estruturas sedimentares não foram 

identificadas em nenhuma zona aflorante descrita, apesar da existência de algumas 

estruturas tectônicas que lembram estratificações cruzadas. Devido ao 

retrabalhamento tectônico e desaparecimento das estruturas primárias é difícil 

interpretar os processos de deposição desse membro, porém devido à maturidade 

textural e mineralógica Fossen (1988) sugere uma sedimentação em mar raso, 

possivelmente relacionada a um sistema deltaico. 

2.1.2 Deformação e Metamorfismo 

Três eventos metamórficos são descritos por Fossen (1988) durante a 

evolução da Formação Rundemanen. O primeiro episódio de deformação (D1) é 

representado por um extenso cisalhamento penetrativo na maior parte da formação. 

A esse evento são associadas dobras (F1) apertadas a isoclinais, com eixos 

subparalelos a lineação de estiramento, que em geral mergulha para leste. Esses 

eixos, em afloramento, aparentam ser curvos, formando dobras não cilíndricas com 

geometrias semelhantes a dobras em bainha (Holst e Fossen, 1987). Seus flancos 

estão frequentemente removidos pelo cisalhamento. As zonas de cisalhamento que 

preservam as unidades metassedimentares em meio ao CGU foram desenvolvidas 

durante a deformação D1. 

As dobras (F2), segundo Fossen (1988), foram geradas pelo evento D2 e são 

assimétricas, com vergência para leste, sendo abertas a apertadas. Os planos axiais 

mergulham levemente para nordeste e leste. Essa deformação forma uma clivagem 

de crenulação nas proximidades das charneiras. Os eixos, sub-horizontais, são 

subparalelos a direção da foliação S1. 

As dobras (F3) do evento D3 são abertas com planos axiais subverticais com 

eixos direcionados para leste. Essa fase é relacionada à formação da configuração 

atual dos Arcos de Bergen. Indicadores dessa fase são raros nas rochas da 

Formação Rundemanen e do CGU (Fossen, 1988). 

O metamorfismo Caledoniano que afetou as rochas metassedimentares e o 

CGU tem um grau mais baixo que o metamorfismo de mesma idade que afetou as 

unidades adjacentes, alcançando apenas a zona da biotita na fácies xisto verde em 

seu ápice (Fossen, 1988).  
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2.1.3 Dobra de Sandvikshytten 

A Dobra de Sandvikshytten foi gerada durante a deformação D1 da Formação 

Rundemanen e do CGU (Fossen, 1988), deformando rochas do Membro Jordalen da 

unidade metassedimentar, como é ilustrado na Figura 2. O Membro Jordalen aflora 

na área da dobra como um conglomerado quartzoso, com seixos deformados 

atingindo até 1,25 m de comprimento em seu maior eixo (Sylvester e Janecky, 

1988). 

A estrutura é assimétrica com vergência para sudeste sendo composta por 

duas charneiras (Fossen e Ragnhildstveit, 2008), sendo definida a charneira mais a 

norte como charneira superior e a mais ao sul como charneira inferior. A geometria 

em bainha é sugerida para a estrutura mesoscópica por Holst e Fossen (1987). As 

rochas metassedimentares da dobra estão constringidas entre dois cisalhamentos, 

os quais estão dobrados acompanhando a deformação da unidade e definindo os 

limites da dobra. Com isso Sylvester e Janecky (1988) interpretam que a dobra teve 

sua formação durante ou após o episódio principal de cisalhamento. A 

movimentação dessa zona de cisalhamento é descrita por Holst e Fossen (1987) 

como topo para leste, com atitude média 60/30.  

Holst e Fossen (1987) analisaram a variação da deformação ao longo da 

estrutura a partir de observações da geometria dos seixos dos conglomerados. Os 

autores observaram que nas porções fora das charneiras a deformação é de 

achatamento, enquanto que na charneira superior se observa deformação próxima a 

planar e na charneira inferior a deformação é constritiva. A Figura 7 e o Quadro 2 

apresentam os dados considerados pelos autores e a comparação com a 

localização das amostras desse trabalho. 

A orientação do eixo Z do elipsoide de deformação se mostra constante ao 

longo da estrutura, tendo uma atitude média de 240/64 segundo Holst e Fossen 

(1987). As localidades onde foram identificados elipsoides de deformação oblatos 

foram englobadas no grupo I. O grupo II engloba elipsoides de deformação variáveis 

próximos da zona de deformação planar, com orientação do eixo X praticamente 

constante (98/22). Já o grupo III, localizado na charneira inferior, apresenta uma 

deformação constritiva e apresenta orientação de eixos semelhantes ao grupo II. 
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Figura 7 - Mapa esquemático da Dobra de Sandvikshytten com dados de forma e magnitude 
de deformação além da orientação dos eixos do elipsoide de deformação. As orientações dos eixos 
do elipsoide de deformação estão plotadas na rede de Schmidt no hemisfério inferior enquanto a 
magnitude da deformação é ilustrada pelos diagramas de Flinn. A legenda as figuras é apresentada 
nos gráficos da localidade 1. Adaptado de Holst e Fossen (1987). 
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Quadro 2  - Resumo dos dados apresenatdos por Holst e Fossen (1987) para localidades 
próximas dos locais analisados nesse trabalho. 

Amostra 

Holst e Fossen, 1988 

Grupo 
Domínio de 
deformação 

Orientação média dos eixos do 
grupo 

X Y Z 

2.5 I Achatamento 
Variação ao longo do 

plano 50/25 
240/64 

7 II Intermediário 
98/22 00/10 

3.16 III Constritivo 

 
Sylvester e Janecky (1988) avaliaram a orientação cristalográfica do eixo <c> 

dos cristais de quartzo ao longo da Dobra de Sandvikshytten. Essa avaliação foi feita 

com auxílio da técnica de estágio universal e possibilitou apenas a identificação de 

uma zona livre de polos na direção de máxima deformação. Os autores consideram 

três hipóteses para ausência de um padrão de orientação do eixo <c> bem definido: 

a obliteração de uma textura pretérita por uma nova deformação; o impedimento do 

desenvolvimento da textura pela presença de outras fases minerais; e a partição da 

deformação. As duas primeiras hipóteses são descartadas por Sylvester e Janecky 

(1988) que consideram que a fraca orientação na textura da rocha é um reflexo da 

heterogeneidade da deformação. Essa heterogeneidade seria responsável pela não 

penetratividade da deformação microscopicamente (Sylvester e Janecky, 1988). 

A origem da dobra é discutida por ambos os trabalhos de Holst e Fossen 

(1987) e Sylvester e Janecky (1988). Esses trabalhos consideram o dobramento 

como contemporâneo ao cisalhamento que marca o contato entre a unidade 

metassedimentar e a gnáissica. O mecanismo sugerido por Sylvester e Janecky 

(1988) consiste na existência de irregularidades na superfície de cisalhamento, o 

que causaria o dobramento e deformação constritiva nas charneiras, como é 

ilustrado na Figura 8. Holst e Fossen (1987) consideram modelos matemáticos 

descritos por Hudleston (1983) para justificar o mesmo mecanismo de gênese da 

dobra. Os mecanismos descritos por esses trabalhos explicam a heterogeneidade 

da deformação, possibilitando a deformação constritiva em um sistema onde a 

deformação de achatamento domina regionalmente. 
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Figura 8 - Blocos diagramas mostrando a sequência de eventos sugerida por Sylvester e 
Janecky (1988) para a geração da Dobra de Sandvikshytten. A - Colocação do cisalhamento e 
passagem sobre aspereza causando  o estiramento da camada metassedimentar. B - Após passar 
pela aspereza, a camada metassedimentar volta a sua espessura original devido ao dobramento da 
porção que foi extendida anteriormente (Sylvester e Janecky, 1988). 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O quartzo (SiO2) é um dos minerais mais abundantes na crosta e está 

apresenta na maior parte das rochas. Dessa forma, o estudo dos mecanismos de 

deformação desse mineral se mostra de extrema importância para a compreensão 

da evolução da crosta. 

3.1 CARACTERÍSTICAS CRISTALOGRÁFICAS DO QUARTZO 

O quartzo – α, polimorfo estável em condições superficiais, tem sua estrutura 

básica formada por grupos (SiO4)
4- onde o átomo de silício está no centro do 

tetraedro formado pelos oxigênios nos vértices (Deer et al, 2010). Esses tetraedros 

se repetem em eixos helicoidais trigonais e hexagonais que se repetem 

regularmente (Deer et al., 2010). A direção de rotação desses eixos caracteriza a 

diferenciação entre os cristais de quartzo dextrógiros e levógiros, sendo seus 

respectivos grupos espaciais P3121 e P3221. Existem diversas formas 

cristalográficas que compõem os cristais de quartzo, as formas mais comuns são 

apresentadas no Quadro 3 e ilustradas na Figura 9. 
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Quadro 3 - Principais formas cristalográficas do quartzo. 

Forma Índice de Miller Nomenclatura 

Pinacoide basal {0001} c 

Prismas hexagonais 
{01-10} m 

{11-20} a 

Romboedro primário 
positivo 

{10-11} r 

Romboedro primário 
negativo 

{01-11} z 

Romboedro secundário 
positivo 

{10-12} π 

Romboedro secundário 
negativo 

{01-12} π' 

 

 

Figura 9 - Projeção dos principais planos do quartzo. Em cinza escuro está o campo que 
representa a pseudo simetria hexagonal que é utilizada nas projeções de figura de polo inversa e 
eixos de rotação. A área cinza claro mostra a extensão dos campos de simetria trigonal. Adaptado de 
Lloyd, 2004. 

O quartzo forma diversos tipo de geminação, sendo três tipos considerados 

como leis de geminação do quartzo: Dauphiné, Brasil e Japão (Quadro 4) (Gault, 

1949). Dentre essas geminações apenas a última é rara e apresenta dois cristais 
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geminados como indivíduos separados. A geminação do tipo Japão é a 

caracterizada pela rotação de cerca de 84° do eixo <c> e o paralelismo dos planos 

{m} dos indivíduos. A geminação do tipo Brasil é uma geminação essencialmente do 

tipo penetrativa onde indivíduos destrais e sinistrais são combinados em um mesmo 

cristal. A geminação do tipo Dauphiné representa a rotação de 60° de um dos 

cristais no eixo <c>. Essa geminação é estritamente penetrativa e pode ser gerada 

pela transformação entre quartzos α e β ou mecanicamente durante deformação, 

sendo associada nesse último caso à ativação de sistemas de deslizamentos 

específicos (Tullis e Tullis, 1972, Menegon et al., 2011). 

Quadro 4 – Resumo das características das leis de geminação do quartzo descritas por Gault 
(1949). 

Geminação 
Eixo de 

geminação 
Plano de 

geminação 
Plano de 

composição 
Tipo 

Dauphiné [0001] - {10-10} Penetrativa 

Brasil - {11-20} {11-20} 
Penetrativa / 

Contato 

Japão - {11-22} {11-22} Contato 

 

3.2 DEFORMAÇÃO EM QUARTZO 

Os mecanismos de deformação em quartzo são controlados principalmente 

pela temperatura, grau de deformação, tensão diferencial e a presença de água 

estrutural e intersticial segundo Passchier e Trouw (2005). Em temperaturas 

menores de 300°C, segundo esses autores, os mecanismos dominantes são o 

fraturamento rúptil e dissolução por pressão. Esses mecanismos resultam em 

extinções ondulantes e kink bands, além do microfraturamento dos cristais. 

Temperaturas entre 300°C e 400°C fazem com que a deformação tenha uma 

importante contribuição de deslizamento de deslocações (dislocation glide) e 

fluência de deslocações (dislocation creep), segundo o sistema de deslizamento 

(SD) basal (c)<a>, e a recristalização ocorre por meio de bulging (Figura 10a) 

segundo Stipp et al.(2002). Sistemas de deslizamento {π}<a> e {π’}<a> são menos 

comuns segundo Neumann (2000). A ativação desses sistemas é relacionada por 

Menegon et al. (2011) à formação da geminação Dauphiné mecanicamente em 

condições da fácies xisto verde. 
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Passchier e Trouw (2005) descrevem que em condições entre 400°C e 500°C 

a deformação é controlada por dislocation creep e a recristalização ocorre por 

rotação de subgrão e migração do limite de grão (GBM) (Figura 10 b e c). Dislocation 

creep ocorre principalmente segundo o SD prismático {m}<a>. Entre 500°C e 700° a 

migração de limite de grão assume o papel dominante como mecanismo de 

recristalização enquanto os SD (c)<a> e {m}<a> permanecem ativos com a ativação 

de sistemas romboédricos {r}<a>.  

O sistema de deslizamento prismático {m}<c> tem sua ativação apenas em 

temperaturas acima de 700°C segundo Baëta e Ashbee (1969), porém Mainprice et 

al. (1986) considera que em sistemas com altos teores de água e altas tensões essa 

ativação possa ocorrer em temperaturas acima de 650°C. Em condições como 

essas de alto grau de metamorfismo, Passchier e Trouw (2005) consideram que o 

grau de recristalização é capaz de gerar bandas de quartzo livres de vestígios da 

deformação em seu interior. 

 

 

Figura 10 - Principais mecanismos de recristalização dinâmica do quartzo: a - bulging; b - 
rotação de subgrão; e c - migração de limite de grão. Adaptado de Stipp et al. (2002 ). 
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4. RESULTADOS 

4.1 PETROGRAFIA 

As rochas tem cor cinza claro e macroscopicamente são compostas por 

domínios de seixos e matriz (Figura 11). Os seixos variam sua geometria de oblatos 

(amostra 2.5) a prolatos (amostra 3.16), embora essa geometria não fique clara em 

amostras de mão devido às dimensões dos seixos. Dessa forma as rochas podem 

ser classificadas em tectonitos do tipo S – amostra 2.15, do tipo L – amostra 3.16 e 

do tipo LS – amostra 7. 

A composição modal das rochas é de 70% de quartzo e 30% de muscovita. A 

separação de domínios de seixos e domínios de matriz em microscópio é difícil, pois 

o limite é difuso sendo representado pela diminuição dos grãos da borda dos seixos 

e homogeneização da matriz (Figura 12). Nas porções onde a matriz é composta por 

uma maior quantidade de muscovita essa diferenciação é mais evidente. Os seixos 

são compostos essencialmente por quartzo com ocorrência intersticial de muscovita. 

A granulometria dos cristais de muscovita é de cerca de 1 mm quando na matriz e 

menor que 0,5 mm quando nos seixos. Os cristais de quartzo são bastante 

heterogêneos e seus diâmetros variam de cerca de menos de 0,5 mm até 3 mm. Os 

grãos de quartzo são levemente alongados com contatos suturados. A rotação de 

subgrão aparenta ser o mecanismo controlador da recristalização dinâmica com 

participação de bulging. A forte orientação preferencial da mica e o estiramento dos 

cristais de quartzo definem a superfície S1 e a lineação L1 descritas por Fossen 

(1988). 

A seleção das áreas analisadas foi feita por meio da petrografia buscando 

selecionar áreas de seixos e da matriz para verificar os diferentes mecanismos 

deformacionais (Figura 12). Da amostra 2.5, as seções 2.5A1 e 2.5B representam 

seixos próximos das bordas enquanto a área 2.5A2 representa a matriz. As seções 

da amostra 3.16 representam porções centrais de seixos. Já na amostra 7, as 

seções 7A e 7B2 representam seixos, a primeira do centro e a segunda da borda, e 

a seção 7B1 representa a matriz. 
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Figura 11 - Fotografias das amostras de mão com indicação da orientação dos eixos do 
elipsoide de deformação. 
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Figura 12 - Seções delgadas analisadas nesse trabalho. Em vermelho estão indicadas as 
áreas selecionadas para análise de EBSD. 

4.2 DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS RETROESPALHADOS – EBSD 

Foram realizadas análises com a técnica de EBSD para quartzo em oito áreas 

nas três seções delgadas, a localização dessas áreas é apresentada na Figura 12. 

São aqui apresentados análises de granulometria, ângulos de misorientation, 

ângulos de rotação, figuras de polo inverso (FPI) e figuras de polo (FP). 

4.2.1 Distribuição de tamanhos de grãos 

Dados de análise do tamanho dos grãos são apresentados no Quadro 5 e na 

Figura 13. Esses dados mostram que não existe uma variação significativa da 

granulometria entre as seções e entre as amostras analisadas. A média do tamanho 

dos grãos está extremamente deslocada em direção ao valor mínimo, evidenciando 

a grande assimetria da distribuição dos diâmetros. O diâmetro máximo médio é 

310,4 μm, já o diâmetro mínimo médio é 4,6 μm. A média geral entre as amostras é 

17,7 μm. 
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Quadro 5 - Dados de granulometria das seções analisadas em EBSD. 

Parâmetro 
/ Amostra 

2.5A1 2.5A2 2.5B 3.16A 3.16B 7A 7B1 7B2 

Média (µm) 16,59 16,9 13,8 20,866 21,716 21,155 14,194 16,481 

Variância 1450,9 901,57 672,29 1362,9 1284 1298,8 440,19 1037,9 

Desvio 
padrão 

38,091 30,026 25,929 36,918 35,832 36,039 20,981 32,216 

Coeficiente 
de variação 

2,296 1,7767 1,8789 1,7693 1,6501 1,7036 1,4781 1,9548 

Valor 
mínimo 

(µm) 
4,5135 4,5135 4,5812 4,5135 4,5135 4,886 4,5361 4,5918 

Valor 
máximo 

(µm) 
361,01 248,53 344,64 287,64 308,24 306,98 242,59 383,16 

Quantidade 
de grãos 

367 567 354 432 501 336 495 587 

 
 

 

Figura 13 - Gráfico de distribuição do diâmetro médio, mínimo e máximo dos grãos das 
seções analisadas nesse trabalho. 
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4.2.2 Mapas de contraste de bandas e limites de grão 

Mapas de contraste de bandas são apresentados em conjunto com os limites 

de grão nas Figuras 14, 15 e 16. A qualidade dos EBSP pode ser avaliada com base 

nos contrastes de banda, visto que quanto mais claro maior a intensidade do padrão 

gerado pela a amostra durante a análise. Cristais com deformação mais intensa 

apresentam cores mais escuras e defeitos de polimentos aparecem também como 

linhas escurecidas. Porções das seções onde não foram indexados padrões de 

EBSP (zero solutions) representam fases diferentes do quartzo. Dada à composição 

mineralógica das rochas, as regiões onde se observam zero solutions são 

consideradas como porções compostas por muscovita. 

Limites de grão com uma diferença de orientação entre 5° e 10° são 

apresentados em branco, entre 10° e 55° em verde, entre 55° e 65° em azul e acima 

de 65° em vermelho nas figuras de 12 a 14. Limites em torno de 60° são 

relacionados à geminação do tipo Dauphiné. A importância dessa geminação é 

demonstrada nessas figuras, onde as figura da esquerda não ilustram os limites 

representativos dessa geminação. 

4.2.3 Distribuição de ângulos de misorientation 

Gráficos de distribuição de ângulos de misorientation apresentados na Figura 

17 ressaltam a importância da geminação Dauphiné no universo das análises. A 

linha preta representa a distribuição aleatória teórica da proporção dos ângulos de 

misorientation, dessa forma valores acima dessa linha são considerados anômalos. 

As barras apresentadas em vermelho representam a comparação de 1000 pontos 

que não estão espacialmente relacionados, dessa forma apresentando valores 

específicos para a amostra que podem ser gerados apenas pela distribuição 

aleatória dos cristais. Em azul são apresentados os dados da distribuição dos 

ângulos de misorientation de pontos relacionados espacialmente, dessa forma 

representando cristais com contato direto. Em todos os gráficos é possível observar 

picos de distribuição com cerca de 5° e 60°, esse último relacionado à geminação 

dos cristais. 
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4.2.4 Eixos de rotação 

Com base nos picos distribuição dos ângulos de misorientation, as 

distribuições de eixos de rotação são apresentadas na Figura 18 para os intervalos 

de 5° a 15° e 55° a 65°. A distribuição do intervalo inferior se mostra extremamente 

aleatória para todas as seções, porém é observada uma tendência dos eixos se 

fixarem próximos a <c>. Isso é comum para situações de formação de subgrãos e 

representam tilt boundaries. No caso do segundo intervalo analisado se observa 

uma alta concentração em torno do plano (c), eixo <c>. Esse pico, com cerca de 60°, 

não pode estar relacionado com tilt boundaries por ser muito elevado, dessa forma 

representando twist boundaries responsáveis pela geminação Dauphiné. 

4.2.5 Figuras de polo e figuras de polo inverso 

Os mapas de figura de polo inverso (Inverse Pole Figure – IPF) com relação 

ao eixo Z da amostra e as projeções de IPF correspondentes a cada eixo, além de 

diagramas de figura de polo, estão apresentados nas Figuras 19 a 26. A escala de 

cores utilizada é dada a partir de variações na escala RGB (red, green and blue) 

com relação à orientação do eixo Z das IPF, sendo os máximos para vermelho o 

polo (c), verde e azul os polos opostos de planos {m}. As distribuições de densidade 

são apresentadas em múltiplos de distribuição uniforme (mud), tendo cada seção 

uma escala específica. As figuras de polo (Pole Figures - PF) apresentam as 

distribuições dos planos {0001} - {c}, {0-110} - {m}, {11-20} - {a}, {01-11} - {z}, {10-11} 

- {r}, {01-12} - {π} e {10-12} - {π’}. As densidades, assim como no caso das FPI, 

estão apresentadas em termos de múltiplos de distribuição uniforme. 

Nas IPF da amostra 2.5 (Figuras 19 a 21) observa-se que os planos {m} e {a} 

estão preferencialmente orientados segundo o eixo Y da amostra. No eixo Z estão 

preferencialmente orientados os planos {π} e {π’} e subordinadamente os planos {r}. 

A direção X não apresenta concentrações evidentes, porém é observada a 

ocorrência de planos romboédricos primários e secundários. 

Nas PF das seções 2.5A1 e 2.5A2 (Figuras 19 e 20) é possível observar que 

os planos (c) estão distribuídos ao longo de um grande círculo com uma rotação de 
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cerca de 10° em sentido anti-horário com relação ao eixo Z e com uma inclinação de 

cerca de 45°. Os planos {m} e {a} estão distribuídos nas regiões livres de polos de 

(c). Os planos {r} e {z} ocorrem de forma dispersa e não definem padrões concretos. 

Já os planos {π} e {π’} apresentam uma distribuição semelhante à distribuição de (c). 

Nas PF das seções 2.5B (Figura 21) os planos apresentam uma distribuição 

com padrões mais bem definidos. Planos (c) apresentam máximos na periferia do 

diagrama com uma rotação de cerca de 45° em sentido anti-horário com relação à Z 

em ambos os extremos. Ocorrem polos de (c) seguindo a orientação aparente de um 

grande circulo oposto ao observado nas projeções de (c) na seção 2.5A. Os planos 

{m} e {a} ocorrem concentrados perpendicularmente ao eixo formado pelos polos de 

(c). A dispersão observada em {r} e {z} é grande, porém podem ser sugeridas 

concentrações paralelas ao eixo X e nos extremos do diagrama acima e abaixo. Os 

planos romboédricos secundários, assim como na amostra anterior, apresentam 

uma distribuição mais dispersa, porém semelhante a (c). 

A amostra 3.16 mostra em suas IPF planos {m} orientados preferencialmente 

na direção do eixo X (Figura 22 e 23). Os planos {a}, {r} e {z} estão orientados entre 

os eixos X e Y na amostra. No eixo Z são observadas concentrações dos 

romboedros {π} e {π’} além dos planos (c). 

Os polos de (c) na PF da seção 3.16A (Figura 22) formam uma guirlanda bem 

definida na porção inferior da periferia do diagrama do diagrama e outra simétrica, 

porém mais difusa na porção superior do diagrama. O plano de simetria entre essas 

concentrações está cerca de 10° rotacionado em sentido horário com relação a X. 

Apesar dessas distribuições, o máximo principal de (c) ocorre na periferia do 

quadrante inferior direito, tendo um máximo secundário na periferia oposta. Os 

planos prismáticos {m} e {a} possuem um distribuição que corta o diagrama fazendo 

um ângulo de 45° com Z em sentido horário, estando perpendicular ao eixo gerado 

pelos máximos de (c). Nas distribuições dos planos romboédricos ({r}, {z}, {π} e {π’}) 

fica clara a simetria trigonal de cada plano e a simetria entre cada par de 

romboedros. 

A seção 3.16B mostra nas PF planos (c) orientados em uma distribuição 

linear subparalela a Z levemente rotacionados para a esquerda (Figura 23). Planos 
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{m} e {a} apresentam a mesma direção de orientação, porém possuem também 

máximos formando grandes círculos próximos a periferia com direção semelhante. 

Os planos romboédricos ocorrem altamente dispersos por todo o diagrama. 

A amostra 7 mostra em suas IPF uma concentração dos planos {m} e {a} 

orientados no eixo X (Figura 24 a 26). No eixo Y não são observadas concentrações 

significativas, porém concentrações fracas não observadas nos romboedros {π} e 

{π’} além dos planos (c). Planos (c) estão mais fortemente orientados no eixo Z da 

amostra, sendo que neste eixo estão concentrados também os planos {ξ}. 

Os polos (c) da seção 7A nas PF (Figura 24) apresentam quatro máximos 

com uma geometria semelhante a um “x” achatado, onde o eixo maior está 

rotacionado cerca de 45° para a esquerda com relação a Z e o menor 45° 

rotacionado para a direita. Os planos prismáticos estão bastante dispersos, porém é 

possível observar que estão distribuídos preferencialmente ao longo do eixo menor 

descrito para a distribuição de (c). Além da distribuição ao longo desse eixo, planos 

{m} e {a} ocorrem subordinadamente nas periferias perpendiculares. Os planos 

romboédricos não apresentam nenhum padrão de distribuição evidente. 

A seção 7B (Figuras 25 e 26) tem orientações de (c) distribuídas ao longo da 

vertical do diagrama de PF com uma leve rotação para a direita (cerca de 5°). Os 

planos {m} e {a} apresentam concentrações distribuídas ao longo do eixo horizontal 

do diagrama, com esparsas ocorrências nas periferias superior e inferior. Planos 

romboédricos têm distribuições semelhantes a (c) com uma menor densidade no 

centro do diagrama. 
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Figura 14 - Mapas de contraste de bandas e limites de grão para análises da amostra 2.5. 
Limites entre 5° e 10° são ilustrados em branco, entre 10° e 55° em verde, entre 55° e 65° em azul e 
acima de 65° em vermelho. Os limites entre 55° e 65° estão omitidos nos mapas da direita para 
demonstrar a importância da geminação Dauphiné nas amostras. 
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Figura 15 - Mapas de contraste de bandas e limites de grão para análises da amostra 3.16. 
Limites entre 5° e 10° são ilustrados em branco, entre 10° e 55° em verde, entre 55° e 65° em azul e 
acima de 65° em vermelho. Os limites entre 55° e 65° estão omitidos nos mapas da direita para 
demonstrar a importância da geminação Dauphiné nas amostras. 
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Figura 16 - Mapas de contraste de bandas e limites de grão para análises da amostra 7. 
Limites entre 5° e 10° são ilustrados em branco, entre 10° e 55° em verde, entre 55° e 65° em azul e 
acima de 65° em vermelho. Os limites entre 55° e 65° estão omitidos nos mapas da direita para 
demonstrar a importância da geminação Dauphiné nas amostras. 



29 
 

 

Figura 17 - Gráfico de distribuição de ângulos de misorientation para cada seção analisada. A 
legenda para os gráficos é apresentada nos gráficos das seções 2.5A1 e 2.5A2. A quantidade de 
pontos correlacionados em cada seção é: 2.5A1 – 46.164 pontos; 2.5A2 – 38.664 pontos; 2.5B – 
46.380 pontos; 3.16A – 60.440 pontos; 3.16B – 46.779 pontos; 7A – 39.129 pontos; 7B1 – 44.809 
pontos; e 7B2 – 31.943 pontos. 
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Figura 18 - Distribuição doa eixos de rotação para cada seção analisada nos intervalos de 5° 
a 10° e 55° e 65°. 



31 
 

 

Figura 19 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 2.5A1. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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Figura 20 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 2.5A2. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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Figura 21 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 2.5B. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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Figura 22 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 3.16A. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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Figura 23 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 3.16B. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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Figura 24 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 7A. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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Figura 25 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 7B1. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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Figura 26 - Mapa de figura de polo inverso com relação ao eixo Z, figuras de polo inverso e 
figuras de polo para a seção 7B2. Projeção das figuras de polo em diagrama de Wulff no hemisfério 
superior. 
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5. DISCUSSÃO 

As amostras analisadas estão incluídas em três diferentes domínios 

deformacionais da Dobra de Sandvikshytten definidos por Holst e Fossen (1987) 

(Figura 7, Quadro 2): amostra 2.5 – domínio de achatamento, amostra 7 – domínio 

de deformação planar, e amostra 3.16 – domínio constritivo. Embora os elipsoides 

de deformação tenham uma grande variação, diferenças locais de temperatura ou 

pressão significativas não são descritas ao longo da Formação Rundemanen 

(Fossen, 1988). Condições regionais semelhantes acarretam na ativação de 

mecanismos de recristalização dinâmica semelhantes, como pode ser identificado 

ao analisar os ângulos de limites de grão. 

A distribuição dos ângulos de misorientation mostra que a transição entre 

limites de grão com baixo e alto ângulo, entre 5° e 15°, ocorre de maneira 

semelhante ao que Neumann (2000) descreve como contínua. Isso indica a 

recristalização dinâmica como sendo controlada por rotação de subgrão, visto que, 

caso houvesse a recristalização por GBM, limites de grão da zona de transição 

seriam “consumidos” e a população de limites de grão com ângulos entre 20° e 40° 

seria maior (Hobbs, 1968). Além da rotação de subgrão, bulging é um mecanismo de 

recristalização dinâmica importante nas rochas analisadas, porém esse mecanismo 

não acarreta em alterações nos ângulos de misorientation. Com isso, bulging foi 

identificado em conjunto com a rotação de subgrão com base em observações 

petrográficas, mapas de IPF e distribuição do tamanho de grãos. 

As deformações intracristalinas, controladas principalmente por dislocation 

creep e dislocation glide, são descritas por sistemas de deslizamento. Esses 

sistemas foram identificados a partir da orientação preferencial dos planos 

cristalográficos em relação aos eixos do elipsoide de deformação. Os dados de 

orientação do plano (c) produzidos pela técnica de EBSD têm distribuições 

semelhantes aos apresentados por Sylverster e Janecky (1988) quando observados 

segundo o plano ZY. Porém, a identificação de todos os elementos cristalográficos 

do quartzo e a observação dessas orientações segundo o plano ZX possibilitou 

identificar os sistemas de deslizamento, enquanto que no trabalho anterior isso não 

foi possível. O Quadro 6 apresenta um resumo dos sistemas de deslizamento ativos 

identificados na amostra, os quais são discutidos a seguir. 
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Quadro 6 - Sistemas de deslizamento identificados para cada seção analisada. Sistemas de 
deslizamento com concentrações de distribuição bem definido são indicado com (+) e sistemas de 
deslizamento com distribuições secundárias com (-). Os sistemas de deslizamento identificados na 
amostra 2.5 são discutidos em detalhe no texto, visto que seus sistemas, indicados por (*), foram 
interpretados apenas pelas IPF. 

Domínio de 
deformação 

(Holst e 
Fossen, 1987) 

Seção 
Porção 

da 
rocha 

Sistemas de deslizamento 

(c)<a> {m}<a> {r}<a> {z}<a> {π}<a> {π’}<a> 

Constritivo 

3.16A 

Seixo 

  + - +  

3.16B +  - - + - 

Planar 

7A Seixo + -  - - - 

7B1 Matriz + +   -  

7B2 
Seixo - 
Borda 

+ - -  -  

Achatamento 

2.5A1 
Seixo - 
Borda 

    * * 

2.5A2 Matriz   *  * * 

2.5B 
Seixo - 
Borda 

  *  *  

 
Na amostra 3.16, localizada na charneira inferior da dobra, as seções 

analisadas representam porções internas dos seixos do metaconglomerado. A 

distribuição dos planos (c), {m} e {a} indicam a ativação principal do sistema de 

deslizamento basal (c)<a> com contribuições de sistemas romboédricos {π}<a> e 

{r}<a>. A direção <a> dos sistemas é evidenciada pela orientação de planos 

prismáticos em X, o que indica que esses estão perpendiculares à movimentação 

principal. Já os planos de deslizamento basais são evidenciados pela concentração 

de planos (c), {m} e {a} na direção Z (Figuras 22 e 23). 

Na amostra 7, o principal sistema de deslizamento interpretado também é o 

basal (c)<a>, porém, além da contribuição do sistema {π}<a>, ocorre a ativação do 

sistema prismático {m}<a> e romboédricos {π’}<a> e {z}<a> e não são observados 

sinais significativos da ativação de {r}<a>. O sistema prismático é identificado 

somente na seção 7B1 da amostra devido a concentração anômala de planos (c) na 

direção Y, no centro da projeção ZX da figura de polo (Figura 25). Na seção 7A 
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existem indícios da ativação de sistemas de deslizamento romboédricos {π’}<a> e 

{z}<a> graças às orientações dos planos {z} e {π’} paralelos ao eixo Z, facilmente 

visualizados na figura de polo inverso (Figura 24). 

As diferenças observadas na distribuição dos planos cristalográficos, e 

consequentemente dos sistemas de deslizamentos ativos, entre as seções 

analisadas na amostra 7 podem ser interpretadas com indícios de diferenças na 

distribuição de tensão em escala microscópica na rocha. A seção 7A e 7B2 

representam cristais constituintes de seixos, enquanto a seção 7B1 representa a 

matriz, o que acarreta em uma diferença substancial na proporção de muscovita 

entre as seções comparadas. A muscovita apresenta uma facilidade maior para a 

deformação quando comparada com o quartzo devido à diferença da força de suas 

ligações químicas. Dessa forma, as tensões que possibilitariam o alcance da tensão 

cisalhante crítica resultante para sistemas que necessitam de maior energia de 

ativação não são atingidas. Isso poderia explicar a ausência de indícios da ativação 

de sistemas {r}<a> e {z}<a> na matriz da amostra enquanto esses estão ativos em 

cristais do seixo. 

Os sistemas de deslizamento da amostra 2.5 apresentam uma configuração 

mais complexa do que os observados nas amostras 3.16 e 7. Essa amostra está 

inserida no domínio de achatamento e localizada afastada das charneiras. As 

distribuições de planos (c) não se enquadram nos padrões clássicos descritos por 

Lister e Hobbs (1980) para as condições de deformação descritas por Fossen (1988) 

e Fossen e Ragnhildstveit (2008). A distribuição desses planos forma uma guirlanda 

bastante dispersa que apresenta um framework médio descrito por um plano 

rotacionado cerca de 45° com o plano XZ e 30° com o plano ZY (Figura 27a). 

As concentrações de (c) da seção 2.5B nas PF (Figura 21) apresentam 

máximos bastante semelhantes aos apresentados por Barth et al. (2010) para a 

ativação do sistema prismático {m}<c>. Esse sistema de deslizamento é o que 

necessita das condições de mais alta temperatura e intensa deformação sendo 

ativado somente acima de 700°C com altos graus de deformação (Baëta e Ashbee, 

1969). A temperatura mínima de ativação do sistema {m}<c> não apresenta uma 

redução significativa mesmo com altos teores de água no sistema, sendo ativada a 

cerca de 650°C em condições hidratadas segundo Mainprice et al. (1986). Sob 
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essas condições, o mecanismo de recristalização dinâmica dominante seria a 

migração de limite de grão (GBM), o que não é observado na amostra. Dados de 

termometria de muscovitas apresentados por Fossen (1988) também mostram a 

impossibilidade de temperaturas da escala necessária para a ativação do sistema 

{m}<c>. 

Distribuições de (c) semelhantes à observada na amostra 2.5 são 

apresentadas por Takeshita et al. (1999) para grãos recristalizados por rotação de 

subgrão e GBM, onde o autor considera que a orientação dos novos grãos foi 

controlada principalmente pelos grãos primários (Figura 27b). Takeshita et al. (1999) 

descrevem também trajetórias de rotação de planos (c) com o incremento da 

deformação em um cisalhamento simples, onde demonstram a rotação desses 

planos em direção ao eixo Z seguindo a cinemática do cisalhamento (Figura 27b). 

Dessa forma é possível considerar uma hipótese para a formação da textura 

observada na amostra 2.5 onde houve a geração de uma orientação preferencial 

dos cristais no início da deformação observada na amostra. A rotação esperada na 

amostra é destral em vista da geometria da estrutura mesoscópica, dessa forma é 

plausível considerar que haviam máximos alinhados próximos do eixo de 

estiramento. 

 

Figura 27 – A - Esquema da distribuição dos planos (c) na amostra 2.5. A área e cinza 
representa a dispersão das orientações dos planos e em vermelho estão representadas as 
concentrações anômalas observadas em cada seção. As orientações das guirlandas formadas por 
cada seção são apresentadas em linhas pontilhadas enquanto a orientação da guirlanda média da 
amostra é apresentada em linha contínua. As projeções da seção 2.5ª (ZY) foram normalizadas para 
o plano ZX. B - Diagrama adaptado de Takeshita et al. (1999) mostrando trajetórias experimentais de 
planos (c) de quartzo e em cinza a dispersão de orientações dos planos (c) para grãos 
recristalizados. Projeção dos diagramas A e B no hemisfério superior do diagrama de Wulff. 
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Orientações preferenciais de (c) nessa direção (X) podem ser geradas por 

ativação do sistema {m}<c> ou pela cristalização orientada de cristais (Culshaw e 

Fyson, 1984). Como a hipótese do sistema {m}<c> ter sido ativado é incongruente 

devido as condições de deformação a cristalização orientada de cristais segundo X 

parece ser mais aceitável. Isso seria possível através da remobilização e 

precipitação de sílica durante a deformação, o que acarretaria na contínua 

deformação desses cristais com a evolução da zona de cisalhamento. A distribuição 

de planos dessa forma seria semelhante à de cristais recristalizados em altas 

temperaturas por meio de GBM, como no caso analisado, porém a temperatura 

necessária seria consideravelmente menor. 

Ao analisar as figuras de IPF da amostra 2.5 (Figuras 19 a 21) é possível 

indicar a ativação de sistemas de deslizamento {r}<a>, {π}<a> e {π’}<a>, visto que 

os planos onde esses sistemas ocorrem estão alinhados segundo Z. Os planos {m} 

e {a} não apresentam o paralelismo esperado com relação ao eixo X, porém é 

observado um espalhamento dessas formas ao longo do plano XY. Como a 

deformação na região da amostra é descrita como de achatamento por Holst e 

Fossen (1987), a diferença entre as tensões aplicadas em X e Y não tem diferenças 

sensíveis e a distribuição das direções <a> entre os dois eixos de deformação é 

possível. 

O sistema de deslizamento romboédrico {π}<a> aparece ao menos de forma 

sutil em todas as amostras analisadas. Esse sistema não é descrito comumente nos 

trabalhos, sendo o sistema basal (c)<a> o mais discutido e descrito em deformações 

associadas a metamorfismos de baixo a alto grau. A ativação pervasiva do sistema 

{π}<a> nessas rochas pode estar associada à presença da geminação Dauphiné em 

todas as amostras, como apontado por Menegon et al. (2011) ao analisar 

protomilonitos gerados em condições da fácies xisto verde. Essa geminação pode 

ser identificada pelos mapas de limite de grão (Figuras 14 a 16), onde os limites com 

ângulos de cerca de 60° estão ilustrados em azul, e a partir dos diagramas de eixos 

de rotação, onde pode se observar que essas rotações de 60° ocorrem ao longo do 

eixo <c>. Menegon et al. (2011) relacionam a ativação dos sistemas {π}<a> com a 

formação mecânica da geminação Dauphiné. No caso da região estudada as rochas 

não foram submetidas a temperaturas maiores que 400°C, não sendo possível a 
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formação de geminações devido a transformação entre quartzos α e β. Dessa forma 

é possível interpretar que a ativação dos planos {π}<a> ocorre de maneira tão 

efetiva nas rochas analisadas devido a formação mecânica da geminação Dauphiné. 

Os sistemas de deslizamento ativos identificados nas seções de seixos e da 

matriz não apresentam uma diferenciação extrema. Pode se observar que os 

sistemas romboédricos {r}<a> e {z}<a> ocorrem com maior facilidade nos grãos de 

seixos. Esses sistemas indicam uma maior tensão cisalhante crítica resultante onde 

ativos, como discutido para os sistemas de deslizamento da amostra 7. Os sistemas 

basais (c)<a>, apesar de não serem observados em três seções, apresentam uma 

importância grande na distribuição dos planos quando são ativados, sempre 

caracterizando os maiores picos de distribuição. 

As distribuições de planos basais (c) observados nas amostras são 

comparadas com as descritas por Lister e Hobbs (1980) e Schmid e Casey (1986) 

para diferentes elipsoides de deformação finita na Figura 28. Além de distribuições 

de (c), planos {m} e {a} também foram comparado com os dados propostos por 

esses autores. Apesar dos padrões descritos nesses trabalhos considerarem 

compressões coaxiais, as distribuições observadas nas amostras 3.16 e 7 se 

assemelham bastante à literatura, apresentando apenas suaves rotações segundo 

Y. Já a amostra 2.5, não aparenta condizer com os padrões descritos pelos 

experimentos de Lister e Hobbs (1980) e Schmid e Casey (1986). Essa diferença 

pode ser justificada pela hipótese proposta de precipitação de cristais de quartzo e 

ausência da total movimentação através dos sistemas de deslizamento. 

A cinemática indicada por padrões de distribuição de eixos cristalográficos 

pode apresentar dados que não correspondem com a movimentação regional devido 

a recristalização ou movimentação heterogênea em meio ao fluxo deformacional 

(Passchier e Trouw, 2005). Dentre as amostras analisadas, a rotação aparente dos 

eixos de distribuição dos planos (c) nas figuras de polo das amostras 7 e 3.16 

(seções ZX) correspondem a movimentação macroscópica do dobra, com rotações 

destral e sinistral, respectivamente (Figuras 23, 25, 26 e 28). A observação dos 

polos planos romboédricos na seção 3.16A aparenta também indicar a mesma 

rotação observada em (c) através de caudas em suas concentrações máximas 
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(Figura 22). Já na amostra 2.5, apesar de sugerida, a rotação destral é pouco 

evidenciada graças à baixa reorientação dos cristais. 

 
Figura 28 - Comparação das distribuições dos planos basais (c) das seções ZX com os 

padrões descritos na literatura para cada domínio de deformação descrito por Holst e Fossen (1988). 
A primeira figura de cada linha representa um esquema da distribuição dos polos das amostras desse 
trabalho, a segunda figura ilustra os dados do elipsoide apresentados por Holst e Fossen (1988) e a 
terceira figura ilustra o padrão descrito na literatura para os respectivos domínios de deformação. As 
ilustrações dos padrões típicos foram baseadas em Schmidt e Casey (1986). Projeções no hemisfério 
superior do diagrama de Wulff. Legenda do mapa adaptado de Holst e Fossen (1988) apresentada na 
Figura 7. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A observação da distribuição de múltiplos elementos cristalográficos do 

quartzo ao longo da Dobra de Sandvikshytten permitiu uma compreensão mais 

aprofundada dos mecanismos de deformação ativos ao longo dos diferentes 

domínios de deformação descritos por Holst e Fossen (1987). Apesar dos dados 

produzidos por Sylvester e Janecky (1988) através da platina universal condizerem 

com os dados obtidos por EBSD, os autores não identificaram os sistemas de 

deslizamento devido a dificuldades geradas pela orientação do corte e pela não 

possibilidade de observação de outros elementos cristalográficos. Dessa forma, a 

partir dos dados de orientação cristalográficas dos grãos de quartzo dos 

metaconglomerados foi possível observar que: 

 O mecanismo de recristalização dinâmica dominante nas rochas 

analisadas é a rotação de subgrão, mas o bulging também é um 

mecanismo ativo; 

 O sistema de deslizamento {π}<a> é o mais comum identificado nas 

análises. A ativação desse sistema está aparentemente relacionada 

com a formação mecânica da geminação Dauphiné, que ocorre de 

maneira pervasiva nos cristais; 

 Apesar do sistema {π}<a> ocorrer em um gama maior de seções, o 

plano basal (c)<a> é o que ocorre de maneira mais significativa quando 

presente; 

 Sistemas romboédricos {r}<a> e {z}<a> foram observados apenas em 

seixos, estando inativos em cristais da matriz. Isso sugere que a 

presença da muscovita em meios aos grãos de quartzo propicia uma 

maior acomodação da deformação nesses domínios; 

 Orientações anômalas do plano (c) observadas na amostra 2.5 

aparentam ter sua origem ligada à precipitação de quartzo já sob ação 

dos tensores responsáveis pela geração da zona de cisalhamento. Tais 

condições incomuns dificultam a identificação dos sistemas de 

deslizamento, porém os sistemas romboédricos {π}<a>, {π’}<a> e 

{r}<a> aparentam estar ativos; 
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 As distribuições de planos basais (c) e prismáticos {m} e {a} das 

amostras 3.16 e 7 se mostram semelhantes ao que Lister e Hobbs 

(1980) e Schmid e Casey (1986) predizem segundo os respectivos 

elipsoides de deformação apresentados por Holst e Fossen (1987); 

 As rotações dos eixos de distribuição de planos (c) das amostras da 

charneira, assim como assimetrias em concentrações de planos 

romboédricos, condizem com a cinemática esperada para a dobra. 

Apesar da evolução na compreensão dos mecanismos que controlam a 

deformação ao longo da Dobra de Sandvikshytten ainda é necessária a 

caracterização das transições entre as deformações das charneiras da dobra, que 

são semelhantes, e dos flancos. Assim, análises de porções intermediárias entre os 

domínios de deformação são sugeridas. Outro ponto importante que deve ser 

observado em estudos futuros é a relação da geração mecânica da geminação 

Dauphiné com a ativação de sistemas {π}<a> na Formação Rundemanen, visto que 

essas características são amplamente distribuídas nas amostras. 
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