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RESUMO: No extremo sudoeste do Escudo Sul-rio-grandense (ESrg) afloram rochas gnáissicas 
paleoproterozoicas de médio a alto grau metamórfico do Complexo Santa Maria Chico (CSMC), 
que compõem o Bloco Taquarembó. Este bloco é interpretado alternativamente como um 
fragmento do Cráton Rio de La Plata ou como um fragmento alóctone amalgamado ao cráton, e 
exibe retrabalhamento neoproterozoico relacionado com o Ciclo Brasiliano / Panafricano. A área 
de estudo localiza-se nos arredores da cidade de Dom Pedrito, RS, onde foi demarcada a Zona 
de Cisalhamento Afonso Jacinto (ZCAJ). A partir da reconstrução cinemática e geométrica, e da 
determinação das condições tectonotermais a ZCAJ é denifida como uma zona de cisalhamento 
dúctil de cinemática dip slip. A ZCAJ possui uma direção ENE-WSW e mergulho de médio a alto 
ângulo, predominantemente para S, com lineação de estiramento de alto rake. A predominância 
de ângulos médios a altos das foliações sugere que a ZCAJ não está na sua posição original, o 
que é corroborado em campo, onde estruturas relacionadas a uma outra zona de cisalhamento 
de direção E-W e cinemática transcorrente destral retrabalha suas estruturas planares, 
preservando a lineação de estiramento com alto ângulo de rake. A ZCAJ é seccionada por 
intrusões ígneas tardias, e sua geometria foi estabelecida tendo como critério as litologias que 
registram a sua deformação. A principal unidade afetada pela ZCAJ são os Granitoides Arroio 
do Salso (GAS), intrusivos no CSMC, que compreendem hornblenda-biotita sienogranitos de 
textura porfiroclástica dada por megacristais de K-feldspato. De forma local, o embasamento 
gnáissico também tem suas estruturas retrabalhadas pela zona de cisalhamento e seu 
bandamento, com direção NW na área não afetada, passa a ter direção concordante com a da 
zona. Feições microestruturais observadas em cristais de quartzo (subgrãos em padrão tabuleiro 
de xadrez e recristalização por migração de limite de grão), K-feldspato (recristalização por 
rotação de subgrão nas bordas dos cristais) e plagioclásio (intensa recristalização) sugerem 
temperaturas de deformação da ordem de 650°C. A análise cinemática de indicadores como 
caudas de recristalização em cristais de K-feldspato e de hornblenda indicam movimento de topo 
para NW. A ZCAJ retrabalha as estruturas metamórficas antigas do CSMC em condições de 
temperatura de fácies anfibolito, onde ocorre a recuperação e recristalização parcial da 
mineralogia (cristais de quartzo e hornblenda).A ZCAJ apresenta um padrão deformacional e 
cinemático distinto daquele registrado em outras estruturas encontradas na região de estudo, e 
o entendimento das suas tramas sugere os efeitos de uma colisão registrada em uma possível 
porção cratônica do Escudo Sul-rio-grandense. 
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