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RESUMO: As dorsais oceânicas de espalhamento lento (slow-spreading ocean ridges) 
compõem mais de 60% do volume atual do assoalho oceânico. Estas dorsais são compostas 
essencialmente por Complexos de Núcleo Metamórfico (CNM), os quais consistem em 
elevações denudadas da região de transição crosta oceânica inferior - manto superior, alçadas 
a partir de falhas de descolamento (detachment). As relações entre falhamento e atividade 
magmática resultam na exposição de setores “juvenis” da crosta inferior e consistem no 
principal mecanismo de espalhamento do assoalho oceânico e, consequentemente, na 
separação entre as placas tectônicas. A unidade litológica Atlantis Bank, localizada na Dorsal 
Índica, consiste em um Complexo de Núcleo Metamórfico oceânico exumado por uma falha de 
detachment gerada em profundidades correspondentes à transição rúptil-dúctil. Esta área foi 
alvo da Expedição 360 do International Ocean Discovery Program (IODP), a qual consistiu na 
primeira de três expedições que tem por objetivo atingir a interface crosta/manto por meio de 
perfuração in situ do assoalho oceânico. As rochas coletadas compreendem 789m de gabros 
grossos, moderadamente deformados a miloníticos, essencialmente compostos de 
plagioclásio, clinopiroxênio, ortopiroxênio, e ± olivina, com anfibólio ocorrendo na forma de 
fases secundárias. Óxidos de Fe-Ti estão presentes na forma de mobilizados e/ou ao longo 
das bordas dos grãos, ou concentrados em bandas de cisalhamento paralelas à foliação 
milonítica. A deformação cristal-plástica ocorre ao longo de toda a extensão do furo, enquanto 
que os níveis superiores são transpostos por tramas dúcteis-rúpteis. As microestruturas podem 
ser divididas em três domínios com base na taxa de recristalização e segregação das fases: i) 
porfiroclastos de clinopiroxênio, ortopiroxênio e olivina (~1 mm) microfraturados e manteados 
por grãos recristalizados de clinopiroxênio e ortopiroxênio, ii) agregados monominerálicos de 
plagioclásio recristalizado (~250 µm) circundando os porfiroclastos, e iii) matriz polifásica fina 
(~30 µm) composta por plagioclásio, piroxênio, olivina, anfibólio e óxidos, a qual pode ocorrer 
preenchendo microfraturas intragranulares nos porfiroclastos. O tamanho de grão médio no 
interior das microfraturas é da ordem de 10 µm; na matriz polifásica fina, os grãos de piroxênio 
exibem tamanhos médios de 16 µm. Estimativas geotermométricas por meio dos 
geotermômetros de dois piroxênios e anfibólio-plagioclásio fornecem temperaturas médias no 
intervalo de 875 - 925ºC. Com base em: i) presença de microfraturas de forma penetrativa nos 
porfiroclastos, ii) recristalização e formação da matriz poliminerálica fina, e iii) preenchimento 
das fraturas pelos produtos recristalizados, pode-se concluir que os principais mecanismos de 
deformação atuantes consistem em microfraturamento e fluência difusiva. O gradual 
fraturamento dos porfiroclastos resulta na progressiva fragmentação dos objetos rígidos e 
subsequente recristalização dos mesmos em uma matriz poliminerálica fina por meio de 
fluência difusiva. Esta progressão deformacional é corroborada pelos dados geotermométricos, 
os quais são compatíveis com condições de P e T equivalentes à fácies granulito. A presença 
de microfraturas em condições de alto grau metamórfico indica a influência de taxas 
deformacionais relativamente altas, possivelmente associadas com os processos de formação 
de dorsais meso-oceânicas e posterior separação das placas tectônicas.  
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