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E s c o l a d e C i ê n c i a s 

 Episódios de Instalação e Deformação 

 de Rochas Graníticas 

(Viana do Castelo, NW Portugal) 

SEMINÁRIO 

A GEOLOGIA NA ROTA DA VINHA E 

DO VINHO VERDE: DO LIMA AO 

MINHO 

(INTEGRADO NA  Iª SEMANA DA 

TERRA DE VIANA DO CASTELO) 



ANÁLISE ESTRUTURAL 

Que metodologia? 

Metaencaixante 
Plutonitos 

Campo filoniano 

Estudos de ASM 



NÚCLEO GRANÍTICO DO ANTIFORME 

DE VIANA DO CASTELO-CAMINHA 

º Granitos relacionados com D2  

Bouça do Frade (’p) 

Sta Luzia (’g) 

 

 º Granitos relacionados com D3  

Afife (’fm; ’mg; ’fmt; ’mgt) 

ENQUADRAMENTO 

METAMORFISMO 

A acção das intrusões graníticas no 

encaixante desenvolveu metamorfismo de 

contacto com paragéneses de granada, 

andalusite (quiastolite com mais de 7 cm), 

cordierite e, ocasionalmente, alguma 

silimanite, obliterando a maioria das 

paragéneses do episódio Barroviano 

Varisco mais antigo. 



º A relação estrutural entre granitos: injecção leito por leito, 

encraves e outras relações geométricas de contacto 

ANÁLISE ESTRUTURAL - D2 

º O modo de colocação dos granitos de D2 



º Relações estruturais no 

metassedimento encaixante 

ANÁLISE ESTRUTURAL - D2 



º O mecanismo de ascensão e instalação dos granitos de D2 prevê a acção combinada 

da tectónica tangencial que gerou retrocisalhamentos D2 com vergência para W 

(promovendo uma instalação plutónica do tipo laminar com enraizamento a E e 

extravasamento para W) - e da migração difusa (pervasive) de magma à mesoescala. 

MECANISMO - GRANITOS D2 

ANÁLISE ESTRUTURAL - D2 



O MECANISMO  PROPOSTO PARECE ESTAR EM CONFORMIDADE COM: 

ANÁLISE ESTRUTURAL - D2 

º A ocorrência de plutões no interior ou entre falhas compressivas referidas por autores 

como Hyndman et al. (1988), os quais estabeleceram uma forte relação espacial entre 

os plutões e zonas de falhas inversas locais e regionais 

º A opinião de Barbarin (1996) de que os granitos de duas micas estão invariavelmente 

enraizados em importantes zonas de cisalhamento dúctil, quer sejam transcurrentes 

quer sejam carreantes, que afectam a crusta e que, assim, a presença de uma 

estruturação tectónica prévia (zonas de cisalhamento dúctil) e de metamorfismo 

regional podem ser um factor determinante para a ascensão ou mesmo criação de 

magmas graníticos (fusão de materiais crustais - anatexia húmida, devido à subida do 

gradiente geotérmico) 

º  O facto dos granitos de Monte de Faro, Taião e Vilarinho, referidos por Pereira (1988) 

como sendo de D2 estarem, também, relacionados com a génese de planos de 

carreamento (ligados ao transporte dos mantos do alóctone para Este) 



ANÁLISE ESTRUTURAL - D3 

º Disposição cartográfica e 

orientação das estruturas C-S e da 

foliação mesoscópica  



ANÁLISE ESTRUTURAL - D3 

(ASM) 
º Disposição cartográfica da foliação e 

lineação magnéticas e do parâmetro T  

-Bordadura: orientação dos eixos maiores dos 

elipsóides magnéticos NNW-SSE 

 

-Interior: orientação dos eixos maiores dos 

elipsóides magnéticos NW-SE  - Bordadura: Elipsóides magnéticos OBLATOS 

- Interior: Elipsóides magnéticos PROLATOS 



ANÁLISE ESTRUTURAL - D3 

ºPadrão de distribuição cartográfica 

dos corpos filonianos  



ANÁLISE ESTRUTURAL - D3 

º  A sequência cronológica de instalação das litofácies 

graníticas (as mais antigas a E e as mais recentes a W) ; 

º O alongamento segundo a direcção N-S das várias 

litofácies graníticas  

N 

1 Km 

VIANA DO CASTELO 

CAMINHA 

VILA PRAIA  

DE ÂNCORA º A direcção próxima de  N-S do plano axial do antiforme; 

º  O facto de à escala megascópica, no sector central do 

flanco E do antiforme, se destacar a rotação das litologias 

da Fm. da Desejosa no sentido do maciço (a lineação de 

estiramento da D2 também roda no sentido do maciço). 



ANÁLISE ESTRUTURAL - D3 

MECANISMO - GRANITOS D3 

º O mecanismo proposto para a instalação dos granitos D3 do AVCC está relacionado 

com a transcorrência dextrógira sin-D3 a qual gerando corredores de cisalhamento en-
échelon, com distensão local, e dobramento permitiu a instalação dos granitos em 
impulsos sucessivos  



ANÁLISE ESTRUTURAL - D3 

MECANISMOS IDÊNTICOS (OU PARCIALMENTE IDÊNTICOS) FORAM TAMBÉM OBSERVADOS POR: 

º  Hutton (1988) que preconiza para os granitos de Donegal a instalação em zonas 

dilatacionais compreendidas entre zonas de cisalhamento regionais 

º  Pereira (1988) que refere que a maioria dos granitos de duas micas estão 

relacionados com a retoma, em regime de desligamento, de direcções de cisalhamento 

precoces e, também, com os dobramentos que se originaram nesta fase, instalando-se 

em domos térmicos autóctones ou ascendendo para ocupar os núcleos de antiformes 

D3 

º  McCaffrey (1992) que referencia a instalação de plutonitos, associados a dobras com 

planos axiais verticais, em zonas dilatacionais relacionadas com zonas de cisalhamento 

º Vigneresse (1995) que salienta que os granitos que intruem no decurso de 

cisalhamento transpressivo possuem somente alguns, poucos, canais de alimentação. 

Estes canais não estão conectados com as zonas de cisalhamento principais, mas sim 

com zonas de extensão locais do campo de tensões regional 



(i) estrutura laminar de 

’p/’g relacionada com os 

retrocisalhamento de D2 

MODELO DE ASCENSÃO E INSTALAÇÃO 

Cronologia de instalação 

 

 das litofácies graníticas 

’ p / ’g 

’ mg 

’ fm 

’ mgt 

’ fmt 

(ii) ascensão e instalação 

de magma granítico ao 

longo de sectores de 

extensão local  

e do núcleo do 

antiforme D3 


