
NÄO CIRCULÀ

,'.' \.\
. ¡. l:i,; I

'í K?Ò ,: j
a

l(":,?,.-! . ,.). /t'

,.. <\

,-.
t,..,i,
\ ,i,
\z-

a
¡"t{Al-l$l: l:l.i ttitJ't"lJiìAl- l)() Giìf ,i¡}O SAO ROQUE

NA FAIXA [iI{ r ¡IH O I ICO DO JAIIAGUÁ E A
SHI{RA DOS CIîISTAIS, SP

TJFJIVI--IìSIDADE DE SÃO PAULO

lt.!s t"t ¡-lJ t-o uE GEoclÊr{clAs

Celso lf al Re Carneiro

Orientador: Prof. Dr. Yociteru Hasui

a!'.. ,.\\ .\

TESE DE DOUTORAMENTO

ass.

I

COMI$SÃO EXAMINADORA

noifle

Dn. Yoci Ler.u llasui

Dn. Alberto Pio Fioni

Dr. Benjamim B.B. Neves

Dr. Hans D. Schorschen

Dr. Josá M.V. Coutinho

¡^ão Paulo

r9B3

Prcsiciente:

Exanrinadores:



DEDALUS-Acervo-lGC

ilililr rilililil flil iltil llilt ilililril lllillllil lilll]llll
30900004708

Ã, ninha esposa, Manli, e a

meus filhos, GLauce e IÐan,
numa sùngeLa y'etribuicão as

tantas horas de pnecíoso
eonuíuio de que os pníueí,
na, eLaboração deste
trabaLho.



ESrRUru*ot-9o."t-:)1,?,,.iî;î3i;,3,1?3?,.,?:,.::5)Ji:i:",:,,,1illlYiY
I

ESTAT ISTICO

DolìroS
f,r

t e\o"'/ 'n¡liilîõ¡s \..,"/,:- / cOM CÀlM€Nro \\
:Y,{ / 'r \
'/7/ -rl-11---':--4"
1, ., /ooenns rr'¡cL.r¡,¡¡oas ¡' nrzor'rrnrs /.: :\Bo 

---- 

'-.0--_ro -

D06 RAS
HÔRMÂ.3

Hct I¿-oilflts

Y
4r

I

t'o\¡iJ '

\\

Diogromo dc Rickord (1971)

Itt

/

Morgulho do plooo oxrol

)

Eose

A

ltslruro oe croctÊNctAs - usP

-BIBLI0TECA-'t 8?o
coN vE ru çõeS

C()berlr¡ro sedimenlor roso

/
I

h
\

DOAR ÂS
RCCTI MßE NfES

¿< rs

,, )'r Contolrs litoldgicos

\ Lr e
'¡ eixos or

.t*\ro

Linecções de rnlerseçòc

- t Iroços ox¡ots de dobr,rs

. Fo lhos

F

<.r..\ Nívers quortzítrcos e ve¡os de qtiortzo
ì melomorf tzodos

I Alrtudes de eslroltfrcoçõo reliqutor (So)

't

., -'ã,

J

- 
'-ttr, 

a^v \*;-

Ã'on Àtrtudes de clrvoqen or dosrcno (S I )

Sr

\

I

--{ 4o

4Án

Atrtudes de clivoqem 5z

Atrludcs cle c!ivogem St

Alrludes de lrneoçõo Le

ì

,LL
K =Atl

t
.' 1C

..1.. Alitudes de lineoçóo L ¡(f' f)

Ðç- Dobro reclrnodo

-!|,f 
Anlircrrro tr:lrnodt¡ ccrrì aoirìento

v Sinformo rrLclrn.ldcã

I

I

Dioqrt-rrnr's de SCHMIDT - L,,l"1Fjf.R-l-

llerrrslerio 'nferror do esferc de releréncro )

n. Núa.erO lOtOl de (lOClÕS

l' fPrv,Jl('5 de 'or,lurt't

Ii¡i;i4i

. \tt,

ANEXO 3





AESfRACT

structural analysis of the são Roque Group in an area of 376 k*2 bg
tÍreen the Pico do Jaraguã (Munícipality of São paulo) and rhe Serra dos Cril
tais (Municipal-ity of Jundiaí) has permitted the reconsrrucËion of rhree
phases of folding as decermined from characteristics of fold styles and rhe
nature of axial-plane folÍations. These phases of folding ate linked to meÈa.

morphic and magmatic phenomenao Microstruct.ural studies have shown the rela
tíonship between deformation and metamorphism.

In the studied area, stratigraphic reconstruction of the São Roque Group

is limiEed by the paucity of data on stratigraphic younging and a lack of
clarity as to the data on the firsE phase of folding. Nevertheless, it ispos
sibLe to recognize four main lithostratigraphic units, informally designated
(from apparent base upwards) as f ollows: 1) impure metapsamites, r¿ith ,1g

tercalations of polymictic meËaconglomerates, metavolcanics (some of with
were discovered during this stucly), phyllites and quartzites; 2) metapelites,
rePresented by phyllites and schists of several types, with many intercaljl
tions of metarenites. Unit 2 grades Laterally and verticalLy into the folor,r
ing two units: 3) metamarls and probable metetuffs, represented by calc-sili
cate rocks, with subordinatelimestones and dolomites; 4) rhythnric metapsami
tes, made uP by alternating metarenites, metarkoses and phyllites, wiÈh rìar
row zones of microconglomerat,ic met.arenites.

The metamorphic rocks of the area hrere affecLed by three phases of fotg
ing that generated inEerference patterns observable in both outcrops a¡d
maps, The F, phase !¡as accompanied by the formation of axial-plane q1.aty

cleavage or schistosity related to tight folds and followed by rhe regional
metamorphic peak under post-kinematic conditions" During this peali porphyro
bl"asts of opaque minerals, garnet,, staurolite and sillimanite ¿eveloped,This
main metamorphic event conEinued, aÈ least for the sÈaurolite, into Ëhe bg
ginning of the second folding episode. The F, phase generated a persist,ent
crenulation cleavage, frequenÈ,ly both nicroscopic a¡rcl of the zonaL Eyper in
axial-pIaue position of tight folds" Differentiatecl bancling and sc¡rne recrys
tallization of biotite around opaque minerals occurred during chis phase,The
third folding phase, F3, created more spaced crenulation cleavage not of t¡e
zonnl type so colllmolì in the F, previous phase, The I', phase which Lras nlore
inte¡rsc in tl¡c southern part of the area, gcncratcd large folds anci undula
tions irt regional structures.



Granítoid ínrrueions are subdivíded into rhree groupso The bodies formed
prior to F2 tectonísm are represented by the granítes of Francísco Moraco snd
Tíco-Tico. Gnaissífied peFnarites and foLded pegmatiÈic veíns are common ín
the regions surronding the6e bodies" The cantareira and rtaqui batholiths and
the rtaim and raipae stocks are consídered as sínchronous tö thè rardítectonic
events of F^ and the svntectoníc events to F". Thc tourmaL ine-l-rcaring grani¿ - 3-
tes of Perus and assocíated pegmatítes corresponcl Lo posÈ-tectoníc intrusions
and were followed by fauLting ín nârrow zones.



REStrM0

Trabalhos de anãlíse esüruturål foram desenvolvidos numa faixa de cerca,)

de 376 km- sítuada entre o Pico do Jaraguá (MunicÍpio de São paulo) e a Ser
ra dos Cristaís (Município de Jundíaí), possibilitando reconstiruir as fg
ses de dobramenEo do Grupo São Roque no tocante ãs suas caracterÍsticas de

estílo, natureza das fol.íações pi.ano-axíais e vinculação com os fenômenos de

metarnorfismo e magmatismo. 0s padrões de deformação e metarnorfismo foïãn eg
tabelecidos com base em estudos mi croes truturai s .

Na área estudade a reconstrução estratígtáfica do Grupo São noque é li
mítada pela pobreza de dados de polaridade das canadas e a falta de cLareza
sobre a natureza das dobras da primeira fase de dobramento, No entant.o, ê

possÍveL reconhecer quatro seqllências litoestratigráficas gerais, aínda deno

minadas de modo informal , que compreendem, da base para o topo3 1) rnetapsanr.i

tos ímpuros, com intercalações de netäcong I Òmerados poLiníticos, metavuLcâni
cas (algumas deLas descobertas nô presente estudo), filitos e quartzitos; Z)

rûetapeLitos, represenÈados por fi1ítos e xistos de diversos tipos, muítas ve
zes com intercaLações de netarenitos" Este pacoLe Ëem passagem gradual pa'.a
os outros dois: 3) rnetasargas e pfováveís metêtufos, represenÈados por ro
chas câlcio-silicãticas e anfíbo1ítos bandados, com níveís subordinados de

caLcários e dolomitos; 4) netapsanitos fÍtrnícos, compostos poï metarenitos,
metarcõseos e filitos íntercaLados, com níveís estreiÈos de metareníËos mi
croconglomerãticos.

As rochas metam6rficas da ãrea foram general i zad amente afetadas por três
fases de dobramento, que gerâram padrões de interferência observãveis nos a

floramentos e em macroescala. A fase F, gerou clivagem ardosiana ou xistosi
dade em posição plano:axial a dobras fechadas a cerradas, sucedendo-se então
o pico do metamorfismo regionaL, jã em condíções pós- cinemátí cas . O metamor

fisno nesta etapa permitiu a bLasEese de opacos, granada, estaurolíta e sil
limanita, cujas is6gradas forar¡ posteriormente deformadas durante F2" DeEer

minou-se a continuidade desse evenËo metãm6rfico principaL, pelo menos, para
a estaurolita, ató as etapas iniciais do segundo epís6dio de dobranento, que

formou uma persistente clivagem de crenulação, frequentemente do típo zonal
e microscópica, em posiçäo plar-ro-axíal a dobras fechadas a cerradas. o meÈa

norfismo que acompanhou esta fase é tepresentado por banclarnento dÍferenciado
e alguma recrístalízação de biotita ao redor de opacos. Â terceira fase dc
dobrsmento, denolninada Fy criou cLivagern de crenulação mais espaçada e não
nais do típo zonal, tão cornunr na fuse antcrior. Ilsta f a.se gerou amplas do

i

l



t)r

bras e ondulaç6es nas estruturae regíonaís e leve maior inteneidade na parre
sul da faíxa eg tudada.

Ae manifestações granit6ídes foram reunÍdas em três grupos, Âe de carã
ter prã-teccônico a F, são representaclas pelos granitos de Francisco Morato
e Tíco-Tico, ao redor dos quais são freq{tentes os bolsões de pegmatitos gnaíe
sificados e os veios pegfiatíticôs dobracros por Fz. os batór.itos decanrareira
e rtaqui, e os stocks de ltaím e Taipas são consid.erados do intervaLo tardi
tectôníco em relação a I', a sintectôníco a F". Os granítos turmalíníferós deL3
Perus e pegmatitos assocíados representam manifestações pós_tectônicas, ben
conô as restritas zonas de falhamento.
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CAPITULO I

I NTRODUCAO

O estudo dos padrões de deformação e metamorfismo em sequências dobra-

das prê-cambrianas vem encontrando crescenLe aplicação em terri!õrio brasi
leiro, a exemplo de outras regiões do mundo. GenericamenEe incluída .r. "Ané

Lise Estrut.ural", tal linha de investigações constitui valiosa ferramenta pa

ra o entendímenlo de unidades geol-ógicas complexas.

No prê-cambriano paulista, as duas unídades metassedimentares melhor in
díviduaLizadas são os Grupos Açungui e São Roque, relacionados ao Ciclo Bra

siliano. Desde longa data têm sido registradas as similaridades litológicas
e de grau metamórfico entre ambas as unidades, o que 1-evou a uma tendôncia

de abandono do nome São Roque, em virtude da pioridade do termo Açungui,

mais antigo. A tendência começou a reverter-se justamente quando argumentos

de ordem estrutural indícaram que as unidades teriam hist6rias evolutivas
distintas: as rochas do Grupo Açunguí teriam sofrido lrês fases de deforma

ção, enquanto que as do Grupo São Roque teriam sofrido a ação de apenas duas,

A busca de critérios mais pormenorizados para Lestar essa hip6tese con

duziu alguns pesquisadores do Instit.uto de Pesquisas Tecnológícas do Estado

de São PauIo-IPT a um interesse pelo estudo estrutural clo Grupo São Roque,

numa primeira etapa. 
^pós 

uma minuciosa e completa caracterização dos pe

drões de deformação c metamorfismo das rochas desÈe grupo, seriam conduzidas

numa etapa subseqtJente investígações na ãrea de ocorrêncía do crupo Agunguí,
para comparação. Dentro daquel-a prímeira etapa, foí desenvolviclo pelo presen
te autor o projeto "Arlãlise Estrutural do Grupo São Roque na Faixa entre o

Pico do Jaraguã e a Sùrra dos Cristaísrr, inÈegrante de um programa de pesqui

sa mais anplo, denoninado "Anãi.ise Estrutural do Grupo São Roquerr.

I - JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA DE PESQUISA

O objetivo centr¡l do programa 6 o de caracterizar e analisar sob o pon

to de vista estruturrìl , a extensa unidade Lito-estratigrãfica que õ o Grupo

São Roque uil Geologil do Estado de São Paulo.

Unra vcz que o estágio dc reconlrecimeuto dá unídade jã havia sido rrang
posto durante a d6câdr¡ de 70, os projetos envolvidos no Programâ de Pesquisa
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tivetam como traço comum a abordagem voltada mais para o detalhe. Reconheceu

-se que apenas aÈravés de estudos em ãreas reduzídas serã possÍvel deterrJ
nar os padrões estruturais do Grupo São Roque, carac:etízat as 1itol-ogías
presentes, conhecer eventuaís subdivísões estratigráficas e inclusive, carto
grafâ-1as,

' A análise estrutural assim conduzída deveria focalízar lambém a pr6pria
hist6ria metan6rfíca da unidade e seu6 produtos, bem como siÈuar neste qua

dro todos os eventos rnagmáticos associados ã evoLução tectônica,

. A par do elevado inÈeresse cieutifico que um estudo dessa nalureza err

cerra, existem ainda ouÈras questões, ligadas ã atívidade extrativa mineral,
que privílegiam o estudo do Grupo São Roque. A unidade -e uma das mais prg
missoras do Estado sob o ponto de vista do aproveítamento mineral, ìapenas su

perada pelo Vale do Ribeira ern volume de jazidas ou ocorrêncías mineraís cg

nhecidas, Urna s6ríe de bens mineraís como calcãrios, quartzitos e filítos
são explotados, alêm dos materiais usados para brita, conn os granitos. 0s

bens me!ãlicos são hoje apenas conhecídos na forma de numerosas ocorrências
ou lavras abandonadas.

II-ESCOPOEOBJETIVOS

Para a definição e delimitação dos segmentos do crupo São Roque que se

r ia¡n esEudados dentro dos projetos do prograrna de pesquisa, uEilizou-se como

critério fundamenËal a exístência de determinadas situações-chave, quer para

a compreensão de relações enÈre diferentes seq{lôncias ou unidades lito16gi
cas, quer para a descrição de certos estílos estruturaí.s. Urn crí!ério rele
vante foi tarubém a presença de estruturas de maior porle, cuja natureza se

ria necessário i.nvesÈígar.

Dentro desse contexto, a ãrea sítuada ao longo da faíxa entre o Pico do

Jaraguã e a Serra dos Cristais co preende uma exposição bastante compleEa

das variações Iítológicas e metamórficas do Grupo São Roqtre. Acham-se tanrbãrn

presentes anrplos arqueamentos das esÈruturas dobradas e extensas intrusões
gránit6ides. Algumas destas íntrusões geraran feíções dônicas de grande po!
te como nos granitos do Tíco-tico e de Taipas. São aspcctos que justificam a

definíção dessa faixa como uma região particularnìente intcressante pâra estu
dos de caracterização tectônica do Gr:upo São Roque.



A. 0bjetivos do estudo na faixa Jaraguã-Cristai s

As unidades rochosas presentes na faixa foram objeto de estudo de deta
the que buscou descrever e reconstituir do modo mais completo possível seus

padrões e estilos estruÈurais. Estabeleceu-se como principal meta dos traba
thos a obtenção dos padrões de deformação tectônica e estilos estruturais
das diferentes fases de dobramenEo das rochas do Grupo São Roque e de even

tuais exposições de seu embasamento na ãrea. Ao mesmo tempo,

avançar no conhecimento das unidades 1itológicas, aEingindo a escala de de

talhe atrav6s de mapeamento geológico na escala de 1:20 000.

Tais objetivos ampl.os foram traduzidos numa s6rie de objetivos específi
cos focalizando diferenEes aspeclos da geologia e da esErutura da ãr:ea. To

dos eles levam em conta as peculiaridades e as naturais dificulda<les introdu
zídas pelo tipo e qualidade dos afloramentos, pelo grau de complexidade es

trutural e pela intensidade de netamorfismo e deformação.

Os objetivos parciais correspondem a atividades interligadas e comple

mentares que dcvem perrnitir:

- cartograf.ar a distribuição dos cipos f.ito1ógicos e identificar suas var:ia

ções, com ânfase nas unidades metarnórficas e granitõides;

- reconstituir qualitativamente os estil-os de dobramento e os padrões de su

posição de estruturai, a nÍvel mesosc6pico, através de estucios estruturai.s
de detalhe;

detalhar essa aproxiruação qualitativa no que se refere ãs superposições de

eventos de dobramenLo e feições associaclas, aErar'6s de estudos estaÈísti
cos, segunclo os proce<l imentos usuais;

caracterizar superfícies , cl ivagens e l ineações associaclas , clobr:as, es tru
turas sedinrentares reliquiares, bandamentos, porf iroblíìstos, al.én de f e1

ções cataclãsricas e milonícicas, atravãs de estudos nricro-cstrtrtur-ais.

efeÈuar correlações e inÈerpretar iìs feições microtcctônicas de interesse
para a caracterização da cronologie e das relações entre eventos dc clcfor

mação e mccanlorfisnlo na ãrea;

investigar feições associadas ãs nrsnifestações granitíricles, cour o fito de

melhor situar os evcrìtos magnrãticos dentro desse quadro dc cvolução tcr:tô
nica da região;

pro curou-se
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- reconstruir, ainda que ao nível de unídades naiores, as seqllências que fq
ram submetidas ao metamorfisrno e defornação'

B, Ãrea es tudada

A ãrea estudada corresponde a uma faixa norte-su1 , sítuada entre os ng

nicípios de São Paulo e JundiaÍ (Fígura 1) e que engLoba como acidentes geo

grãfícos mais expressívos o Pico do Jaraguâ, a Serra dos Cristais, os morros

do Tico-Tíco e dos Cabelos Brancos. A faixa esÈã balizada, "a grosso modo",

pela Rodovia Anhangttera a lJ e Eslrada Velha de Campinas, a E.

Sua largura foi estabelecida em função da disponibil.idade de bons cor

tes e aflorarnentos e do grau de detalhe que os estudos atingiram. Nesse sen

tido, a ãrea efetivamente mapeada é apresentada neste trabalho na oscala dJ

1:20 000. Seus limítes são os paralelos 23015's e 23029'40"S e os meridianos

de 46043'2o"Í1 e 46051'30"w, perfazendo uma ãrea toral de 376 km2 (Figura 2).

0 relevo desta região 6 caraclerízado por morros pouco eLevados, com

altitudes médias ao redor de 750-850 metros, embora alguns espigões, normal

mente sustentados por quartziÈos, possam chegar a alÈitudes maiores, na or

dem de 900 a 11,00 metros (Figura 2) ,
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As naiores elevações são representadas pelo píco do Jaraguâ (1133 m, Fo

to 1a), peLa Serra dos cristais e pelos Morros do Tico-Tico, dos Cabelos Bran
cos e Botucavuru, que se elevarn a 1000 metros aproximadanente (Fi.gura 2). A

rede de drenagem õ representada pelo rio Juqueri e seus pequenos tributãrios,
abrangendo a maior parte da ãrea. Dentre esEes coletores menores se destacam
os córregos Itaim, São Miguel, Bom Sucesso e dos Abreus, bem como os ribei
rões dos Cristais, Pjnheirinho e do Cavalheiro. Na porção su1 da ãrea alguns
córregos são tributãrios do rio Tietê.

III. MATERIAIS T METODOS

A. l',lateriais Utilizados

I. Mapas-base

0s trabalhos foram desenvolvidos utilízando mapas-base nas escalas de

1:50 000 e 1:10 000. Os mapas topogrãficos l:50 000 corresponden às folhas
de Santana de Parnaíba ( SF-2 3-y-C-I II-3 ) e Guarulhos (SF-23-y-C-III-4). para

a preparação do mapa estrutural , apresentado nesÊe Ëraba1ho, a base plani-aI
timétrica foi obtida através da montagem foÈográfica em cronoflex de parEes

destas folhas, aerescidas de um pequeno segmenEo das duas folhas situadas
rnais ao norte, que são as folhas de Jundiaí (SF-23-y-C-III-I) e Atibaía (SF-

23-Y-C-III-2). Com excegão da folha de Jundíai, preparada pelo iBce, as de

mais folhas foram elaboradas pelo IGG entre L971r e I972.

Mediante redução fotogrãfíca em cronoflex dos mapas l:10 000 e reforço
do traçado das drenagens, foram obtidas montagens desses napas na escala
l:20 000, que passaram a constituír as bases plani-altimétricas finaís utili
zadas no decorrer de todo o trabalho, para lançamento de dados e elaboração
dos mapas geológícos aqui apresentados.

0s mapas topogrãfícos de escala L:I0 000 são listados na Tabela 1, de

acordo con os c6digos ofíciais dos respectivos levantanrentos. os doze primei
ros mapas, provenientes de dois diferentes projetos (TabeLa l), foranr reuni
dos para compor a nóntagem 1:20 000 designada informalmente neste trabalho
folln not'te, enquanto os nove mapas restantes compõcm a chamada folTn s,ul,



c6dígo fndice de Nomenclatura

SF-23-Y-C-I II-3-NE-A
SF-23 -Y-C-III-3-NE-B
SF-23 -Y-C-II I-4-NO-A
SF-23-Y-C-II I -3 -NE-A
SF-23*Y-C-I I I-3-NE-B
SF-23 -Y-C-II I-4-NO-A
SF-2 3-Y-C-I II-3-NE-C
SF-23 _Y-C- II I-3-NE-D
sF-23-Y-C-r r f-4-N0-c
SF-23 _Y_C_II I-3 -NE -E
sF-2 3-i-c-rrr-3 -NE-F
s¡'-2 3-Y-c-r r T-4-N0-E

a)
+.\

R

s

,P.

Art icu 1ação

I

2447 sF-2 3-Y-C-I I I- 3-SE -A
2442 sF-23-Y-C-r 1I-3-SE-B
343I SF-23-Y-C-r r r -4-S0-A
2443 sF-z3-Y-C-r r r-3-s E-c
2444 sF-23-Y-C-rr r-3 -sE-D
3433 sF-23 -Y-C-rr r-4-s0-c
2445 sF-2 3-Y-C-r r I-3-SE -E2446 SF-23-Y-C- rrr -3-sE-F
3435 SF-23 -Y-C-rr r -4-SO-E

(¡J

ö
"s

a-

19 Proj eto - Macro-Metrõpole
29 Proj eto - crande São Paulo e Baíxada Santis ta
Fonte: Inventãrio Cartogrãfíco do Estado de São Paulo (lpT-I981)

TABELA 1 - MAPAS TOPOGRÃFICOS 1:10 OOO UTILIZADOS

2, Fotografias aãreas e imagens de sensores remotos

Foram uEilizadas fotografias a6reas da escala aproximada 1t60 000 tomg

das em 1964/65 pelo vôo AST-10 da FAB/USAI'. São duas faixas que compreendem

as fotos de 50905 a 50910 e fotos de 52765 a 527771 do foto-índice 5268, per
tencente ã ãrea 3,

As fotografias aõreas de escala aproximada 1:25 000 que foram aproveita
das no levantamento pertencenì ao IBC-GERCA, obtidas ern 1972 e englobam as

faíxas Lístadas na Tabela 2.

Faíxas n9 de Fotos

27 6-c
,r 11 -t1
2784
27 9-G
280-c
2 80-J
281-J
281-c
282-c

34084 a 34090
35631 a 35638
38219 a 38226
38451 a 38457
38711 a 38718
38988 a 38994
39755 a 39762
38682 a 38689
38375 a 38381

TAltìtLA 2 - I'(TTOGAÂI¡I^S AfiRltAS I ¡25 000 UTILIZ^DAS. Lcvanr¿meDro
rBc*GERC^, 197 2
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Foi tamb6m utílizado o fotomosaico semí-conrrolado de radar escala
L:100 000 elaborado pelo Projeto RADAMBR SIL.

3. Fichas e Formulãrios desenvoLvidos

Para reaLízagão dos trabalhos descritos no roteiro metodolõgico, tornou
-se necessãrio desenvolver, em função do grande volume de dados envolvidos,
um conjunÈo de fichas para uniformizar o tipo de informações a serem coleta
das no campo, assim como para integrar os dados obtidos. Tais fichas e formu
lãrios são aqui brevemente referídos, apenas com o intuito de desÈacar sua
aplicação nos trabal-hos descritos adiante.

- Fícha de campo - E uma ficha bastante pormenorizada, que prerê espaço" pg
ra l-ançamento de dados sobre litologia, solos, relevo e vegetação, observa
gões e medidas estruturais.

- Ficha símp1ifícada de campo - É uma ficha para observações sucintas, em

ãreas de afloramentos muito pobres ou onde hã monotonia 1i.tológica e estru
tural.

- Ficha para anãlise indívidual de dobramentos - E u*a ficha preenchida nos

casos em que alÈo grau de detalhe 6 desejado para a descríção das dobras
de uma dada fase de dobramento. Nestes casos a descrição õ iniciada no cam

po e complementada no laborat6rio, envolvendo as superfÍcies presentes, as
lineações B, lineações dobradas e as diversas classíficações de dobras (do

bras simples, sislemas de dobras, dobras como vistas em perfil e outras
classífícações geométrícas). Em conclusão, obt6m-se uma classíficação das

dobras em tenìos de seu Grupo de Estilo e da Fase de Geração a que perten
cem na ãrea ( Hobbs et aL.1976), com base inclusive nos padrões de inter
ferência verif icados.

- Ficha descriÈiva de unidade de mapeamento - Esta ficha foi concebida visan
do facílítar a cornpilação dos dados de campo. permíte reunir todos os da
dos signíficatívos que caracterizan uma dâdâ unídade a ser representada no

mapa geológico, inclusive os pormenores relativos a litologia c a feições
subordinadas. Seu preenchimento ã feito no laboratório, ã rnedida en que pa

ra cada foto a6rea se recuperam as informações das fichas de campo. Tal fi
cha abrange os caracteres da unidade, incluíndo dados de petrografia m!
croscõpica, caracteres estruturais mesosc6picos e nicroscõpicos, alõm de

uma descrição resumída das faixas ou ãrcâs de ocorrôncia.



: Rornulãrio "Diagrarna de Trama" - É um formulário padronizado para apresen

cação final dos diagramas de anãlise esÈatístíca d.e dados eslruÈurais, ela
borados no terminal de vídeo e 'rploÈÈer" Tektronix disponível na nivisão
de Minas e Geologia Aplicada do IPT.

4. Transferidor de atiÈudes na forma Viena ("Cl.ar") para mapas

Este Èransferidor de atitudes foi desenvolvido tambãm no âmbito do prc
grama de Pesquisa, a partir de necessidades de projeto. Considerado muito
útiL para o lançanenËo de dados estruturais em mapas, foi apresentado para
publicação na revísta "Ciências da Terrarr (Carneiro & Santoro l9g3) .

B. Roteiro Metodol õ9i co

Para a execução deste estudo, foí aplícada tura metodologia de levanÈa
mento geol6gico em escala de detalhe que sofreu uma sãrie de aperfeiçoamen
tos ã rnedidà em que os estudos foram se desdobrando. partiu-se de técnicas
usuais de coleta e tratamento de dados que paulatinamente receberam amplia
ções, ditadas pelos Èipos de problemas que foram sendo encontrados. A escåra
de levanta¡nento foi esrabelecida em 1:20 000 após uma s6rie de investígações
prelíminares e de reconhec irnento, que indícaram a inviabilidade de um traba
tho de anãlise estrutural numa escara menor, ral corno a de 1:50 000 consíde
rada inicialmente' o aunento de escala, contudo, Èrouxe consigo naturais di
fículdades à realízação dos objerivos, em função das grandes dímensões da
área e de sua reconhecida pobreza em bons afloramentos de rocha sã ou pouco
al terada .

O roteiro metodo16gico descrito no presente item foc¿Iíza a condução
dos trabalhos em seus aspectos gerais, sem å preocupação de apresentar. uma

série de fundamentos teõrícos especÍficos. Dâda sua relevância, parÈicurar
mente no que se refere ao estudo das estruturas, tais fundamentos serão ex
posLos e discutidos adiante.

As fases gerais em que se dividiram os cr¿balhos fora¡n enì númt,ro de

tres:

1. Recoulrecimento 'Esta pr ime ira fase scrviu de oríentação par-rr as demai.s¡

etapa mais longa, rel¡cionada ã colcta de2. llapcanenÈo Sisteoãtico - Foi a

inf omrlçõc s de campo;



10

3. Estudos finaig - E a fase que abrange ¿s anãlises de laborat6rio, crata
mento dos dados obridos nas fases anteriores e ínterpretação dos resurta
dos.

l. Reconhecimcnto

os estudos de reconheci¡nento cornpreendem a coleta e integração dos
dados bibliogrãficos exisrentes, a execução de uma s6rie de perfis de reco
nheci¡nento ao longo das principais vias de acesso e uma fotointerprecação
prelirninar da ãrea. os trabalhos culminaram c o¡r a forrnali zação d,e critérios
gerais para o mapeamento e anãr-ise estruturar. A listagem bibliogrãfica divi
diu os trabalhos consullados,ao serem recuperados,em doís grandes ,rupo", of
artigos de interesse geral sobre o tema central d.a pesquisa (anãlise esErutu
ral) e os artigos referentes ã geologia regional ou a estudos especificos so
bre diferentes aspectos da ãrea.

A ínÈerpretação de fotografías aãreas iniciou-se pela escala 1:60 000,
atraves de um !raçado de lineamentos fotogeológicos correspondentes a difg
renÈes foliações, falhas, fraturas e alguns contatos geol69icos mais expres
s ívos .

2. ]lape amen t o geol6;ico sisremático

É a fase mais extensa em cronograma, uma vez que foi em parte aconpa
nhada de um tråtâmenlo dos dados recorhidos, o que jã pertenceria ã rerceirâ
fase dos estudos. Ambas as fases, portanto, tiveram superposição parcial.
Ta1 prãtíca rnelhorou o rendimenÈo das viagens ao campo, otimizando-as, do
mesmo modo que fa'oreceu o aproveitamenÈo dos períodos chuvosos intermiten
tes.

A sistemãtica adotada para o revantamento consistiu no levantamer.ìto
de p.'rfis-piloto e subseq{lente adensamento de subãreas, De acordo com as ca
racterísÈicas cla msllra viãria e cìa f isiogr-af ia de uma Llctc-r.nrir¡riì¡ ãr.eo e

upõs um cLrrEo número dc' perf is-pil(rtù csc¿lrcnl levantados, foi sr,'nclo le.ito um

ûdcrìsameuto dcì pollCos .1e obs,.'rvação, ãrc.l após ãr".a, nrurl¡ sul.-.essio quo pcruú
tiu compor um mosaico, .\s ãreas tinh¡lm aIroxim¿ìd¡nr:ntc o trnìatìlì(ì iiti I ric f¡to
aõrca 1:25 000 ou nìcÈndù (l(.1iì, osr'ir*rldcì r.nEro l0 !. 25 l<m2. I,,rsslncìo-se rrc
ttu¡t f ollll I:.l 0 00(l pin-ir out lrr, i nrr'.r íclrr ,"n ,¡,.: oq,r.,lo cr3 compl(.tadiì, 1,.¡i

possívcl (orrr\ÌJcírìrì¿rÙ obstrr,¡çõt's drìtrc ircrils adjlcentcs r',jí uo cÌlr¡.ro, cx
tr¡ir cour'lttsõ('s iÌ(-(\l'cJ <ìas cliforr.ntt's ('slrltturiìs. fol irrçõc's c. lìlonorj axi{ì js
tIiJ clrrbras t' c'sbo5::rl Linrítt,s clt. rrniddrlts I itol6¡¡ir.irs. Al,.1rn .l Ísso, taI sist ourã
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tíca permitíu recompor facilmente os dados de cada subárea para a fotointer
pretaçao posterior, poís as fichas de campo colocam-se em seqtlôncia.

Como poderã ser visto em vãrios exerrplos neste Erabalho, o esludo das

. formas dobradas na faixa Jaraguã-Cr is t ais foi muico facilitado pelo avanço
da ocupação urbana na 'area, Longe de ser um avanço planejado e preocupaclo

com âs conseq{Jências da ocupação e dos serviços de terraplenagem para com o

neio fÍsico, a expansão urbana abriu extensas exposições de rocha alteråda
na área. Embora não caiba aqui ressalEar condicionantes econômicos ou de ou

Era ordem pâra o estado de âbandono em que se encontram muitos dos lotearnen
tos abertos na última década na ãrea, deve-se salientar ao menos d" pu"""g"i
as conseqtlências negativas da inEensificação dos processos erosivos motivada
pela ação do homem. Tal preocupação decorre da possibilidade de serem aqui
levanlados apenas os t'benefícios" que trouxeram para o geõlogo as excepcio
naís exposições proporcionadas pelos loteâmentos hoje em processo de intensa
erosão.

lJm aspecto das conseq{Iências prejudiciais ao meio físico podu "er .ri"lrâ
Lízada na Foto lb, obtida no JarCim Portal do Oeste, no extremo sul da ãr.*
Neste local a remoção dos horizontes superficiais de solo permitiu acenruâr
a ação das águas de escoamentJ superficial chegand.o mesmo a comprome

ter a estabiLidade das casas jã construÍdas. Na descrição dos míLonitos do_

brados, feita no capitulo llI , destaca-se que a nrelhor exposicão para o

exame dessas rochas foi uma zona de intenso ravinamento causado por precãrio
sistema de drenagern superficial de ãguas, num local ao lado da Rodovia dos

Bandeirantes,

0utros aspectos negativos que nìerecem destaque para a ãrea, atualrente,
são os relacionados ao assorcamento dos leitos de drenagens por ação da ero
são e a problemãtica recuperação de áreas loteadas, cujas vias de acesso ee

tão hoje quase inÈransitãveis, Algumas cicatrízès de antigos escorregamenÈos

em encostas foram verificadas na região de Caieiras e da Serra dos Cristais,
evidenciando que estes processos de evolução das verLentes enconLranì-se

atualmente ern operação e podem trazer conseqllêncías negaÈivas caso não scjam
considerados no planejamento da ocupação.

Feito esÈe parânteses acerct da ocupação desor-denada e d¿ forma conr que

seus resultados refletiram-se num mclhor acesso do ge6logo a cxposiçõcs
bastanle novas de rocltas c L'sEruturas, dcvc-se car¿rcterizar mcl.hor as ctlt¡>as

do mspcamerìto geol69ico si.stemãtico, que incltri aLivid¿ìdes cotììpl emcnt ar cs .
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a) Irevantúento geral das esËruÈuras mesosc6picas: consisÈe num reconhecímen

to das estruturas na escala que vai desde a de afloramento atË a do mi
croscópio, passando peLa escala da amostra de mão. É feita junto com um mg

pe¿rmenlo prelímínar das Iitologías presentes. A partir da observação de pog

síveis interferências de dobras ou superposições de clívagens ou xistosidades
sucessivas, pode-se rapídamente determínar o carãter mono ou polifásico da

deformação. Medidas de eixos de dobras menores ou de planos de clivagem ou

xístosidade oferecem meios para se identíficarem as atitudes do eixo e çlo

plano axial das dobras, assirn como o estilo de dobramento de cada uma das

fases tectônícas.

Nestes estudos foram utilizadas fotografias aáreas 1:25 000 e mapas to
pográficos 1:10 000 para a 1ocal-ização dos pontos de observação e de coleta
de amostras, bem como dos perfis geolõgieos levantados. Foram percorridas as

estradas principaís e secundãrias que cortarû a r egião e realizados alguns
perfis ao longo da drenagem e picadas, na região das Fazendas lÈahyô e

Tamborã, onde não existiam outras vias de acesso.

Nesta fase dos trabalhos foram cadastrados 2196 pontos de observação

das litologias e esÈruturas presentes, bem como de solos e formas de relevo.
Foram coletadas 510 amostras para exames meso- e microsc6pícos. Paralelamen

te, cadastraram-se as ocorrêncías minerais e vestÍgios de antigas lavras,

Devido ã profunda alteração íntempérica nessa regíão, não existem aflo
ramentos contÍnuos por grandes extensões, o que vem a constituír um obstãeu

1o para o melhor entendimenÈo da geologia e das estruËuras, tanto do ponËo

de vista da observação individual dos afloramentos, como da correlação entre
exposi.ções diferentes. Todavia, o grande número de afloramentos visítados
permitiu uma melhor identíficação das principais litologias e o estabeleci
menÈo de relações entre as estruturas presentes. Atrav6s de uma sãrie de com

parações, foí possÍvel esboçar os conÈatos geológicos e estabelecer os aspec

tos geomãtricos essenciais.

Nesta fase dos Èrabalhos os dados forarn lançados em cluas cópías diferen
Èes das bases topogrãficas l-:20 000 (montagens feiLas por redução dos origi
nais do GEGRAN/SEPLAN 1:10 000): numa cõpía foram representados pontos de ob

servação e dados litolõgícos e na outra, os dados estruturaís.

b) Ìhedíção sistemáCica de elenerÈos plauares e lineares: são estudos estat -

ticos por meio de diagrama de igual área, ou estereograma de Sclxnidc-

Lambert. As propriedades dc simetria das populações de estruturas' ou seja,
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Seus elementos de simetría, Eaie como planos e cizos, são conuns aos <l i.[cren
Èes Èipos de microestruturas associadas, dc tal sorte que oferecem uma forma

. precisa de conhecer a geomeEria.das dobras maiorcs. Assim, essa Iinha clc cs

tudo permite que a deformação global sofrida por uma zona e as suas estrutu
ras tectônicas poss¿rm ter suas relações conhecidas.

A coleta de ínfonnações sobre as feíções estruturais processou-se em

parâle10 e apõs o levantamento geral das estruEuras mesosc6picas.

A medíçáo sisEemãtica de elemenlos pLanares e lineares feita em parale
1o com o mapeamento geotõgico visa permitir o EratamenEo estatÍstico, Dsta

.col.eta de dados. geraLmente -e reaLízada apõs o levantamento geo169íco, mas

tem o inconveniente de àxigir novos e deroorados trabâlhos de carnpor- o que

se pôde abreviar. Acompanhou esces estudos de campo uma interpretação de fo
grafias a6reas na escala 1:25 000 que, a16m de ter um carãter orientativo pa

ra os trabalhos de campo, visou, atrav6s de reinterpretações sucessivas, a

elaboraçao do mapa final .

Apõs o levanlamenlo geral das estruturas rnesosc6picas, houve tm auaoarrol

a algumas exposíções melhores, geralmente em loteênentos abandonados nas

quais foram feiÈos croquis em escala e desenhos esquemãticos, acompanhados

de uma medição representativa de elenentos plânares e lineares. Este traba
tho volÈou-se para a conpreensão das relações de superposição de estruturas
e seu tratamenEo esEatîs tico.

A coleLa de dados estruturais efetuada em paralelo com o mapeanìento

Èrouxe a princípio um rnaior volune de !rabalhos, por6m transmitiu grande de

senvolt.ura ãs ativídades, principalmenEe porque ap6s encerrado o mapeânento

foram feitas poucas visiEas â pontos restritos e bem definidos, para obler
mais medidas estruturais e detalhar as obsen'ações.

3. Estudos Fintjs

A Eerceira fase conrpreendeu escudos .le âmostras de rocha, tralânÌento
dos dados obtidos c interpr.'Eaçi!ì dos rc-{u1!âdos.

Os esÈudoS de ùmostras de rtrchil scguiralr as tócnicas e critórios c.rnv.'n

cionais pûra oxanìcs nt(rs(r- È urí.cr.tscópicos por rììe io dc :ioçõe.s dr.lgaclas. N"ì.

tcs cstudùs objcLivr>u-st c:irl'J( L(\riz¿ìr a comptrsiçãrr nrinr'rtl (lrs iìr)ìosIrits (' its

r:icr¡.r-cstt'uturas pt'Lìserìttìs. i\ intt'grlção (ìos Jiìdos pctlo¡¡r-iIit.os com rllt<los

clc clttttpo foi rqalizada ¡Èravõs d¿s tit:lurs clc's.'ritivls .ir' utrirlrrrlr's (lc n)it p r' iì rìì('r-t

to, cujo Prct'ncltint,,'uto ¡rcnttiCn distirr!iuir dcrìtro (l:r lì(ìsûrir urri(liÌrl(., irs ()t)ri(.t'
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vações que se repetem de um afloramento para outrordaquelas feições que ape
nas ocorrem de modo restriÈo.

No tratamento esÈatÍstico das estruturas planares e 1íneares utilizaram
-se os p,rincÍpios tradicionais (Tirrner e t.Ieiss r963; l,¡hirren, L966; Ramsay
L967; e Hobbs ¿ú aL¿¿ L976). Esse tratanento foí executado automat i camen re ,

'utilízando-se o terminal TEKTRoNTX instalado no rnst.ituEo de pesquisas Tec
nol6gicas do Estado de são paulo-rpr. o programa utirizado foi especialmente
desenvolvido para este fin (rpr r9g2) e permite o traramento rãpido dc dados
em diagranas de ígual ãrea (Schmidt-Lânbert.) , por projeção esterogrãfica dos
polos de planos e retas. O formulãrio 'Díagrama de Trama,, foi empregado para
a apresentação final dos resultados. A análise da distribuição dos polos eon

duzíu ã determinação das orientações preferenciais das estruturas, bem como

suas relações geom6tricas.

Para os trabalhos de fo !o interpre t ação final, a pobreza em bons aflora
mentos e a grande distância que os separa entre si na ãrea estudada são obs-
Èãcu1os para uma meLhor compreensão da geologia e das relações estruturaís.
Um aspecto adícional a realçar as difículdades inerentes ao trabalho 6 a
falta de uma boa correlação entre feições litol6gicas e as formas topogrãfi
cas que elas susËentam, nas condíções encontradas atualmente na regíão. IsÈo
dificulÈou o traçado de limites fotogeológícos e exigiu um controle de cam

po o mais acurado possÍvel. As fotos aéreas 1:25 000 foram as rnais intensa
mente utilízadas, em visEa da al_ta densídade das observações de campo e da
escala de levantamento, que se sítuou em 1:20 000, conforme referido anEe

riormenle. Os c6dígos de afloramentos com íLustrações no ÈexEo acham-se na
Figura 3,

Os reÈultados obtídos acham-se representados nos Anexös L e Z (mapas

geológicos) e nos capítulos que são apresentados a seguir. A terminologia
utilizada, quando passível de cóntrovérsias, serã definida ou referída ao

autor em locais apropriados do texto.

De um modo geral, pode-se subdividir os trabalhos pertencentes a

fase de estudos finais em três tipos de atividades:
esÈa

a) esÈudo ni.croscópico das rochas e suas deformações: o exame ao rnicroscópio
das litologias É dificultado sobrernaneira quando o grau de alteração das

to¡hÁs ã ¡nuito acentuado. Uma vez que na maior parte do domínio de rochas

inetânõrficas da regíão ocorrem apenas afloramentos de solo de alteração e ro

"_h" 
alteradar' sendo poucas as exposições de rocha sã, foram apLícadas tãcni
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cee de lanínação que permitem preservar mír:ro-estrutu¡¿5. Desse modo é pog

elvel esEudar os típos de rocha presentesr suas variações de composição e as

texturas mícroscõpicas. procurou-se analisar qual it aC ivamente diieções de en

curtamento e estir¿¡mento, que pOdem defínír os rnecanisrnos de deformação. Atra
' vãs degte estudo das m ícro-es trutura s e da deformação interna das rochas fc

rar determinadas as relações enÈre clivagens sucessivas ou entre elas e PoI
firoblastos de diferentes gerações, envolvendo 139 seções delgadas (Figura 3)

b) Estudo cmparativo das esÈruturas meso- e -croscõpic¿5: o estudo das re

lações entre as neso-esÈruturas e as macïo-es t ruturas originadas durante

Lrna mesma fase tectôníca constitui o passo final do trabalho, pois, para ser

corûpleta a integração dos resultados, deve-se contemplar o conjunto das es

truturas de todas as dí¡rensões. Para estruturas de diferentes escalas, origi

nadas em uma fase tectônica, tem sido denonstrada a correspondência de .estí
1o tectônicor tornando viãvel este tipo de estudo comparativo;

c) ReconstiËuição da evolução tectônica da região: a Partir dos elemenEos co

letados sobre as fases Èectônícas, seus padrões, estilos e intensidade de

deformação, pode-se avançar para a seqtlência dessas fases e reconstituir a

evolução Èectônica regional . Caso existarn elementos suficientes sobre as se

qtlâncias deformadas, pode-se tenEativamente esboçar urna coluna estratigrãfí-

ca geral para a região. No caso do presente estudo, visando contribuir nesLe

sentido fora.m l"evantados alguns perfis 'restratígrãfieos", ao longo de percur

sos sel_ecionados, com o inÈuiEo de conhecer relações gerais de empilhamento

lito-estratigráfico, Buscou-se nestes dados e na reconstituição esÈruÈural

das áreas, o traçado dos perfis geológicos apresentados em mapas (Anexos I
e 2).
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CAPlTULO TT

TRABALHOS ANTERIORES

Uma díficuldade naÈuraL para å preparação de um apanhado dos Erabalhos
anteriores sobre u¡na dada regíão es!á em evitar transformã-la numa exten

. sa lista de citações ou menções, ordenadas segundo datas. A fínalidade prg
cÍpua de um item comò ebtè 6 o de permitir ao leítor o acesso ã'documentação

de base, em pârticular nos casos en que não sejarn disponíveis trabalhos re
cenÈes de revisão bibliográfica sobre a região. O estudo de Courinho (1g72)
cont-em uma revísão hiscõrica basEante completa sobre os trabalhos realízados
at'e 1967 na região de São P¿u1o e arredores. Tomando este estudo como refe
rêncía e buscando destacar alguns tópicos relevantes na evolução dos conheci
mentos sobre a ãrea, preferiu-se dividir a abordagem qn quaEro temas: os eg
Èudos pioneiros; a evolução da designação Grupo São Roque; o progresso dos ma

Peamentos naregião e outros estudos de ínÈeresse ã geol-ogia da faixa estudada.

ESTUDOS PIONTIROS

As primeiras descobertas de ouro na região do Jaraguã remontam provavel
menle ao perÍodo entre 1588 e 1597, 

"or,forro" 
admite Knecht (1950, p.25). Se

gundo este aucor, parte clas ocorrências terian sído conhecidas antes *".r1
desta dâta, Algumas.das descobertas teria$ sido feitas por Afonso Sardinha e

seu irmão, havendo ainda hoje vestígíos dessas atívidades da ãpoca colonía1 .

As primeiras investigações geolõgicas com cunho cientifico a respeito
da ãrea datam do início do século XI\, atravãs do estudo publicado er'.r 1820

pelos irmãos Josã Bonifãcio de -{ndrada e Silva e I'fartim Francisco Ríbeiro de

Andrada, denominado "Viagan Míneralõgica pela Província de São paulo no ar'ìo

de 1805", Naquela õpoca, os auterres -iã encontraranr abandonaclas lrã muiEr'rs

anos as lavras de ouro cle Quebra-PeCra, Santa F6, Ribeirão das Samanrbai¡s t,

Itaim, no Municipio de São Paulo, e .: elas sc rcf c.riam cont..l 'rla\.ras lnI igas".

No periodo comprecnditJo enÈre esses esÈudos e o final do sículo, vir.ios
trabalhos versando sobre diferèntes sspectos da gc.ologic for¡m J:rdos l ccrnìrc

cer, realizados principalnlcnte por n¡turalistas estranÈeiros, dL,ntr(ì os

quais se desÈscou hl.L.von Eschr.'r.¡1c, .ìutoù da .:õlcltro otìr¿ "['lrrr!ì llr.:rsi lir,0
sís", dc 1833.
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Foi a eriação da Conissão Geogrãfíca e Geol6gica da província de São

Paulo em 1886 que ensejou a sistematização dos levantamentos cartogrãficos e

reconhecímentos geológicos. Grande foi o avanço nos conhecimentos sobre a
geologia do Estado no perlodo, que se estend.eu a!é as primeiras décadas clo

século XX. A colaboração entre pesquisadores estrangeiros e brasileiros,
'tais como 0.4. Derby, J.C. Branner, C.l^1. Washburne, L.F. Gonzaga de Campos,

F. de P. Oliveira, G. Florence e J. Pacheco, deu-se principalmente no estudo
das unidades não dobradas pauliscas. Com efeito, o primeiro mapa geolõgico
do Estado de São Paulo, elaborado en L929 e publicado como anexo ao Bol . 22

da citada Comissão (Washburne 1930), assínala as ',rroehas metarnórfícas paleo
z6ícas" de modo inàiferenciado.

A atenção dedicada por Moraes Rego ao estud.o das unidades maís antígas
possibilitou um gradual avanço no entendimento das relações entre as rochas
netam6rfíeas, graníticas e gnãissicas do embasamento em São paulo. Seus .tra
balhos de 1932, 1933(a) e 1933(b), trazem ímporranres "ínclse" ,"lati.,"" ã
geomorfologia, formações cenoz6icas e formações pré-devonianas do Estado de

São Paulo.

rr - EV0LUçÃO DA DESTcNAçÃ0 GRUp0 sÃ0 R0QUE

Em 1930, Moraes Rego separou as rochas epimetam6rfícas de São paulo do

Complexo Cristalino, utilizando a denomínação Série de São Roque, que se

gundo ele teria sido proposta anteriormente, em 1923, por Gonzaga de Campos.
Foi t amb6m Moraes Rego (r933b) que procurou delimitã-las, descrevendo as fai
xas da ocorrêncía da unidade.

Por outro lado, foi no Paraná que Derby (1878) se referíu pela prímeira
- vez ã "Sárie Assunguy", cuja idacle foi interpretada como ordovíciana por Oli

veira (1927). Mais tarde, em 1931-33, Leonardos & Guimarães idenÈificaram a

"56rie São Roque-As sungu í'r com a série inferior da Cordilheira do Espinhaçó,
de idade algonquiana (apud paolíetlo 1964).

O Eermo Série <ie São Roque ou S6rie São Roque foi utilizaclo por divcr
sos autores, como Knecht (Ig43, irg44), Almeicla (t955) c Franco (1958), r"u.lu

. Coutinho & Takcda (1955) prcfe.rido atlotar a dcsigrrlção Sõrir. Âçrrngrrí pära sc)

rcrferir ãs róchas metasscdimctttrres da f gixit c,ntrer São P¿rulo c P¡ranií, Consi

dùrando ainda pouco claras as relaçõcs estråtigrãfi('irs ('rìtrt nmb:rs as unicl¡

dcs, Cordani ct cll. (196L) utiliz¿rran o tcrlllo Sóric São Roquc ¡rara ¿ìs ro(ìlìiìs

no Nor tc diì Ca¡ital,

A rcdofiuição <ìa Sórie Açunguí, passanclo-a i crtt'¡¡crria tl<: crupo, foi fci
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ta por Maríni et aL, (L967), que tanb6m procuraram detalhar a subclivisão da
unídade em formações, trabalho antes iniciado por Bigarella e salamuni (1956).

Modífícação equivalente havia sido proposÈa, para o Grupo São Roque, pe

lo rnstituto Geográfieo e Geol6gíco (rcc) em seu mapa de 1963, conforme rela
Èa Paol.íelLo ( 1964 ). A unídade estaria separada do crupo Açungui, . segun

. do Hennies et aL,, (L967a) e llasuí et aL. (1969), pelo falhamenro de Taxaquara.

Bageando-se em levantæentos geolõgicos reaLizados na região su1_ do Ee

tado de são Paulo por Gomes e colaboradores, coutinho (197L) propõe reunír as
unidades do Prã-Cambriano Superior dos Estados de São pauLo e paranã. AEr.L

buí a esses levar¡Eámentos uma. demonstração da continuidade geogrãfica entre
os Grupos São Roque e Açungui e pondera que nestas condições deva prevalecer
o ncrne Açungui, priorítário.

Procurando contríbuir para a soLução desÊe problerna, Hasui (1973) estg
dou a região das folhas de são Roque e píLar do sul, onde estariâtr presentes
ar¡bas as unidades separadas por corpos graníticos e pelo falhamento de Taxg
quara. Nesse Erabarho o autor conclui não se justificar a divisão baseada em
critérios geográficos, e adotou a expressão Grupo Açungui para Ëodas as rg
chas metamõrfícas presentes na região, destacando contudo as diferentes hi"
tórias deformacionais das rochas das unídades oríginalmenEe defínidas.

Erû 1974, Cavalcanti & Kaefer, diante das semelhanças pelrográficas e es

truturais das duas unidades, tanb6¡n se referen ao conjunto de modo unítãriq
eng lobando-o soh a designação Grupo Açunguí.

A disposição das unidades pré-cambríanas em bl-ocos justaposEos reconhe
cída por Hasui ¿ú øL.( op. cit.) e as diferenres histórias deformacionais fo
ram os elementos considerados por Hasui (1975a) para rever a conclusão obt!
da em 1973,0 Grupo São Roque teria apenas duas fases de deformação e esta
ria restrito aos blocos que compõem o Conjtinto São Roque. O Açungui, com

trôs fases de deformação, estaria situado no Conjunto paranapiacaba,

Numa revísão da bibliografia sobre a extensa faixa de Dobt-amentos Ribei
ra, Hasui et ù.1 .(1975) propõem consíJerar o Crupo São Roque como discinÈLì do

Grupo Açungui e dele sÈparâdo por grandes zonas de fallìrmcnto pertcncerìces

ã Zona d.' Tr¡nscorrância São prrulo.

Este conccito foi amplíadcr para Èodo o p.rõ-cilnbriarìo â ocste cll capital
por }lasui & Sadowskí (f976), que subvídiram ¡incla o Gru¡ro Açun$ui, com [rlscr

na incidôncio où não de migmatização, nos Complexos Embu c pillr r(,sp(,criva
nìùnte, s (rll co[totiìção ('strâtigríficfl. No nrqsnlo ano, llasui d¿ r¿l. (1976rì) prg
poô.nr dívitlir o GrrtDo São lì.rqrr.' (.rìl !l(¡irs f ornaçõlrs I u inf er:ior; clc cariÈer nraís
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Psano-pelÍtica com intercal.ações de rochas vulcânicas na basc e rochas r:arbr¡
nãticae em diregão ao topo, seria denomínaria Formação Boturîuna; 

" , "",r:;;.;;,co'posta de filítos rítrnicos e intercalações cle quartziros e firitos acn<.¡mi
nada Formação pirag ibu.

com base nas considerações feitas nos Erabarhos de Algarte et aL. (Lg74)
.e aproveitando a subdivisão 1ítologia do Grupo Açungui adotacla pela pRorEc
(Melcher et al. e pela CpRl4 (Algarre et,1,L. Lg74, DNp¡r 1975), Silva et aL.
(1977) reafirmam a conËinuídade entre as unidades São Roque e Agungui,
des.acando que uma das áreas-chave estaria situada a N de são Miguer Arcanjo
Desta forma, estes autores utilízam a designação Grupo Açungui para toda a
seq{lência epimetamãrfica eru São paulo.

Eu uma anãlise dos aspectos estratigrãficos regionais prã_caurbrianos da
borda sul-sudesÊe do crãton do são rtancisco, Braun Batisrâ (1g7g) distinguem
duas seqllôncias na região do Espinhaço, esÈendendo esses conceitos para
a região da Serra do Mar e seu prol.ongarnento para São Þau1o.e paranã. A inferior seria principalnente vulcânica, 

"o,o 
ulgu*"" intercalações ,r"6."o_qu".i

zÍticas provavelmente na parte superior, além de tufos e cineritos. por suavez' a seq{'lância superior seria predomi nantemen t e sedirnentar, arenítica, iní
ciando-se em geral por um conglomerado polimítico. Nas regíões paulisra e pa
ranaense, o autor sugere que a seq{rôncia inferior poderia estar representada
pelos mármores¡ xistos e gnaísses associados que constituem pelo menos parte
dos Grupos São Roque, Açungui e outras unídades. Na ãrea de Apiaí, o crupo
Açunguí estaria englobando uma sãrie mais antiga, com predomínio de metavul
cânícas fílitizadas, e uma mais nova, rescrita, com calcãrr", 

" **,rrr"".=
En 1980' Hasui eü a/'analisam as estrururâs e a lectônica do pr6-cam

briano de São paulo e paranã, onde assinalam que â ausôncia de unidades 
";- periores do Grupo Açungui para notdeste poderia scr explícada Oo. u* .o".r.,f

mento díferencial durante o Fanerozóico, RessâItam ciiferenças no estilo estrucural de arnbos os grupos, que refretiria una evolução tectogô'ica uur6no
nra' Não obstante' essas evoruções serian sincrônícas c (ìstafíanr n,ur"ndo" ¡roi3 etapas durante o ciclo Brasiliano: inicial, tec Eo_orosôn i c i:r c.e transição,

A subdivisão de complexos no Grupo Açungui (r a suiì scparação do corìtrrx
to do Grupo são Roque foram adotadas no lfa¡rir Gcolõgico nrais rcqt r.rt.c ¿o Li"tl
do de são Paul0 (Biscrichi et aL. rggl) e cm sLra NoLiì lixplicativa (Ârnrc,id.
ct aL. L98r).

A partir dos dados tlo mapcarnento geológico das Polltas d(ì pÍracaj.a o ltÌxratã, Campo Neto c¿ aZ. (19g3) chcganr a propor un r.squctrn fìto.,st.ucigrñl.i ..ì,
para o Grupo São Roquo. A unidade scrria conpost,l poì: um pûootc dr. anl,ibol i
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tos basaís, suced.idos por met.arriErDiEos com intercalações r.le l¡emaËiEa quarg
zitos, rochas cãlcío-sí1icãticas e anfibolitos. Acima dessas rochas ocorre-- rian netarcóseos rlunicos, netareni¡6s rítmicos, micaxístos e, no topo, fili
tos com inEercalaçoes de quartziEos.

Hasuí (1983) considera as seqllências Açungui e são Roque como refretin
'do duas bàcias dístintai, embora ressaltando seus aspectos muiEo parecidos
de constituição, transformaçães minerais, deformações e incidência de grani
tóides brasilianos.

,III - PROGRESSO DOS MAPEAMENTOS NA REGIÃO

0 esboço geológico de Moraes Rego (1933) é o primeiro a arribuir a de
signação 'rsérie de são Roquer' ãs rochas metæ6rf ícas da região, Na escala
l:1000.000, .ma.primeira slntese dos conhecímenEos cartogrãficos d.o pré-carn

briano paulísta encontra-se no mâpa geológi'co do Estado, datado de Ig4,
publieado pelo lGG, onde o Grupo São Roque é referido ao proterozõico, ín
cluindo quarÈzitos, xistos, filiËos, calcários metamórficos e anfibolicos.

Na década de 50 foram ediradas as folhas 1:100 000 de Iru e Jundiaí, pe

1o mesmo õrgão, sucessor da antiga C.,níssão Geográfica e Geológica. A Folha
Geológica de Jundíaí (I.Johlers e; aL. 1954) engloba a ãrea ora esrudada, onde
separa o embasanento Arqueozóico, possíveis granilos dessa ídade e as rochâs
da sãríe de são Roque, discrioinando xistos e fí1itos, conglomerados rne ramór
ficos, quartzitos, calcãrios metanõrficàs e anfibolitos, penetrados por g.;
nitos. Os autores assinalam tambãm várias .ocorrãncias minerais, na ãrea, ;
saber: feldspato, caulim, manganês, ouro, piriEa e calcãrio.

rmportanÈes esEudos de deÈalhe foran executados na década de 60, conrpre
endendo o mapa geológico da região do Jaraguá, na escala 1:20 000, pubLicarlo
por Cordani et rzl.. (lg6t), o maps da região de perís dír,u1g¿iclc¡ pc., r. CJor-,lrrní. , :

¿/. (1963), e o nìâpa da região d¡ intrusão granítica dos morros Grande rì do
Tico-Tico, corìtido em Penalva ñ llasui (1970).

Os c.studos en c.scala nt¡nor (ìnvo lvcr;rrn grurclcs porl-õcs tÌ¡ ãrc,a dr. ...r1
rôncí a do Gru¡io são Roque, como os nriìpas cle l{"'nnír,s et. ¿tl, (l()(,t7it) ¿ro I çrr¡ir"r

do falharc'rrto dc T.rxírqusra; tlasui ¿! uL. (196g), na rcgião iì oesr(r da cnl,iL.ì1,
c Coutinlìo (1972), cnvolvclndo t.ìdâ t¡ Capital tr sc,us arrcdort s nit rìs(Ìitlit
I : 100 000.

l.lnpas dc inttgração rc.gional foram realizados na .iscaln l:2i>0 000 p(ìr-

Â1grrrt,.' ,"' ,r1". (1974) t' SÍlva et aL, (1977), qu(ì corrrspt'ntlcrn ì l¡olha clt Sio
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Paulo (SF-23-Y-C), respectivæente nos projetos SudesÈe e Santos-Iguape da
Cornpanhía de pesquísa de Recursos Minerais (CppJ4).

0 rnapa geolõgico 1:100 000 da Grande são paulo (EMpr-A,sA 1980), elabora
do por J.M.v. coutinho, traz um quadro bastante pormenorizado sobr:e grande
parte da região estudarla, incruindo o reconrrecimenEo de unídades ríto1ógicas

'não anteriormente descrítas, tais cøno provãveis metatufítos e metarargas.
Neste mapar contudo, o autor não se refere a designações ritoesrratígrãficas
formaís para os metamorf itos.

. Outros estudos recentes que envolveram mapeamentos são os trabalhos de
Hasuí et aL, (197 8d,), na região da Serra do Japí, onde propõern a divisão do
Grupo Amparo em duas formações. A Formação Ermída seria essencialmente peÉ
tica e a Formação Japi, esdencialmenre psamítica. O estudo de Coutinho et
aL, (L982) abrange a região a NB de cumbica, onde definem a seq{rância vur€
nô-sedimentar da Serra de ltaberaba, situada na base do Grupo São Roque. A
extensão dessa faixa para E foi mapeada por Canpos Neto eú aL. (I9g3) , na rg
gião das quadrÍcul.as de Piracaia e lgaratã. Outro trabalho recente ã o de
Bistríchi (1982), que aborda a geologia da região do Sinclin6rio de pirapora,
apresentando mapa geoLógico na escala I:50 000.

IV - OUTROS ESTÙDOS DE INTERESSE Ã FATXA JARAGUÃ-CRISTAIS

Além dos trabalhos acina referidos, outras contribuições existentes so
bre a geologia da faixa Jaraguã-cristais possuem e'foques bastante diversifi
cados, considerando os vãrios canpos do conhecimento geolõgico, A partir do
primeiro perfil geológico publicado, englobando os doí.s acidentes geogrãt!
cos (Moraes Rego 1933), desLacou-se úna sõrie de aspectos: petrogrãficos ,
mineral6gicos e de metamorfísmo; geomorfológicos; de recursos minerais; geolõ
gíco-estruturais e geocronolõgicos.

No tocante aos aspectos petrogr ãfi co s, rniner alóg ico s e de meEanorfismo
descrítos de rnodo bastante porme'orizado por Moraes Rego (op. ciú.), existem
contritruições dadas por Knecht (1943, 1944), descrevendo estaur:o1ita na rc.
gião de Perus, iunro ao Ríbeirão são Miguer, e silrimanira ã altura do kn 20
da Rodovia Anl:a1¡gflera. Â dcscoberta de netaconglomcr:ados, durante as obrês
de constr:ução do Vi.aduto do Jaraguã desEa rodovia, mereceu a atc'ção de Cou
tinho (1955) c ôdnran (1955). li'r 1958, l¡ra.co detãnr-sc no estudo das ,o"trul
terrnouret¿unõr'f icas do são Roque, invescigan<ro'a ãrea ora focalizada as rg
chas da Pedrðirn Peccicacco e vízinhanças, cm perus.
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0s anfibolitos do Jaraguã forar¡ caracterízados minerar.69ica e peErogra
ficanente por comes (L962). seu quimísmo foí discuEido por comes et aL. (L964)
e Goaes (r971). Resurtados sobre os anfib6rios desse corpo foran apresen.a
dos e¡¡ Gomes et a|, (1968) e Gomes et aL,(Lg72), Estes Erabalhos descrcrvcm e
analisa¡ o zonea'ento metanórficodo exEenso corpo anfibolíti.co, que aÈribr-rem
a uma resposta das rochas ãs mudanças no gradiente rneramórfico causadas pela
intrusão do Gra¡riEo tipo pirituba, adjacente.

0s granitos turmaliníferos de perus foran es.udacros por Hasui (1963) que
destaca a origan secundãria da turmalina a parEir de feldspatos e moscovita
e a presença de bandas cujas composíções varian de granito a granodiorito.

As rochas cãrcio-silicãticas de perus foram mapeadas e estudadas por
cordani et aL, (1963) que atribuem sua origem ã ação de metamorfismo termal
sobre calcãrios uagnesianos ímpuros. Tal ínterpretação 6 aceita por coutinho
(L968, 1972), eru seu estudo mais regional, que no entanto apontâ dois aspeg
tos mal esclarecidos quanto a essas Iitor.ogias: a presença de rochas cãtcio-
-silícãticas disranres arguns quirônetros da aur6ora do corpo granítico e pe
lo menos duas passagens transícionaís entre as rochas e hornblenda xistos e
destas, para anfibolitos norrnai s.

os estudos sobre aspectos georoorfo rõg i cos de interesse para o estudo da
faixa Jaraguã-cristaís tôm como ponto de partida o trabarho de Moraes Rego
(1932¡ s, num enfoque nais específico, o trabalho de Abrsaber (I94g), que es
Eudou a geonorfología da região do Jaraguã. Freitas (1951) refere_se ã geg
norfologia da região da Bacia de São pauto e discute a sua origem como uma
fossa cectônica. Aspectos geøuorfológicos da região da capícal são tamb6m
abordados por Rich (1953) e Abrsaber (1957), Em 1957, Leínz & Carvalho discu
tem a estrutura e a origem da bacía de são pauro, a partir de dados de sonda
gem.

¡\ z.na serrâna dt' são Roque e vizinhanças Èem sido reco.rr...:ida cromo tar
desdc' os trabalhos regíonais de Moracs Rego (op. ciá.), Monbeig (1949), Ab'Sa
ber (1956) e Abrsaber ,! Bernar¡Jr's (r95g) . A s..rrania de são Roque f oi a de
signação adotadå por Àlmeida (1964) para se rr,f erir a Lrssa zon¡t geomorfológi
ca. No I'Iarr ir c!ìonìorf olõgico do LìsEad' dc são r¿luIo (car'eiro et ,¿L. rggL) e
sua Nota lixplicativa (ponça.o.: ¿1, l93l), a zona õ descrita compr!.cndùrìdo
sistt'ulus dc r.,lcvo dos cipos S(rrrûs Al.orì$itd¡s; Mar tle Ì,lorros c MorLtrs coüì

Srr t'r ll s R!'striLüS.

Não são ,r,-*".o"o" os sstudos publicados sobr. os rêc,rreo" minersis dt¡s
sl Iirixa, dcstitcarì(lo-s!. o tri¡b¡¡lho ¡.1t, Knr,clrt (I950), qu(, (:ldírstt.ou lrrrrrnt,nrrri
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zadanente os bens minerais metãlicos e não merãlicos dos vãríos municÍpios
da região. Tais dados consgicuiratr a principal base, no caso da ãrea focali
zada. para a cønpi.lação do Mapa de Jazidas e Ocorrências Mínerais do Esrado
de São Paulo (Almeida et aL, I98I). Os recursos minerais para a indúsrria de
construção cívil t.iveram seu panoraÌa atualízãdo em l97l por Addas & Batolla.

Aspectos geológico-e stru turaís for¿an abordados por Alneida (1955), ao
estudar as relações entre a t.ectônica da serra da cantareira e o desenvolvi
rûento dâ sedimenEação na bacia de são paulo. Aponta a exiscôncia de um aLi
nhamento da drenagem onde fenômenos de cataclase teriãn afetado as rochas
granítícas, ao longo da,faixa aproximadamente E-I.I, entre o Morro Doce, o Ja
raguã è o Horro Floresiai.

O estudo sobre a intrusão granÍtica dos morros Grande e do Tico-Tico ,
teaLízad,o por llasui & Penalva (1970), destaca urna sãrie de evidâncias para
o carãter intrgsivo do eorpo e descreve ã.spectos da estrurural local . Ainda
sobre os granicos e granitóides, o trabalho nais geral de Hasui et ali
(19781i), classifica os diferentes maciços da ãrea estudada.

A descoberta de I'pí11ow-1avas', et neEabasítos beu como est.ruturas es
tromatolíticas ern calcãrios dolcrnÍticos da regíão de pi.rapõra do Bom Jesus
foi noticiada úais recentemente por Figueiredo et aL, (L982).

A geocronoLogia de rochas netamórficas do Grupo Açungui e granitos as
soeíados foi esEudada pelo nãlodo K-.q,r por Cordani & BiËtencourt (1967), que

anarisaram algumas anostras provenienteì do granito AnhangÚera (Tico-Tico),
pegmatitos de Perus e anfibolíto do Jaraguã. 0s anfibolitos foram t arnbém es

tudâdos por aquele método por Hasui & Hæa (1972), além de filíros, hornfels
e granitos tipo Pirituba. A idade do metamorfis¡no foi referida a 741 IIa, en
quanto que as idades obtidas para os granitos situam-se no interval0 645-560
Ma.

0 trabalho de Cordaní & Ka\iashita (I97I) *az diagramas isocrônícos Rb-

-sr de referência para. as rochas graníticas intrusivas, correspondenrlo ¿ìos
+valùrr,s o08l .18 }fs para os corpùs tarditeccônicos c 541 1 II M. p.r" as r-ù

chas post.'ctôrlicas, com razões íniciais tR.I.) S.S7/S.$6 da ordL,m ae tl,7t, o
que sugcririir, se'gundo os Jutores, formação drr magnra grenítico a parLir tlo rna

terial do prõprio cinturão orogôníco.

Cordani & 'It. ixcira (1979), ¡o sintr.rizarùn os dados geocronológicos dis
ponívc'is parl t rcg,ião, assinalrirr quc as idades K-Ar do intervalo 640-470 lla
rcflrìt.:m o rt'slri¿uuc'nto ragional do ciclo orogônico Brirsililno, c¡rfatizantlo
por outro l.ado quc' algumas das idadt'sr r.m grnnitos tarrli e' põs-tr'ctôrricos,rrur
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pegtracicos e as ob.tida6.eftr mícas, deycm se siÈuar próx ímas da Zpoca de forma

ção dos corpos correspondentes, em função de seu resfriamento relativamente
rãpido. Esses á.utores apontån idades ísocrônicas de 640 Ma cos¡ R.r. de o,7r
para os maciços graníticos sintectônicos. As intrusões graníticas pós-rccÉ
nicas àirresentan-se datadâs entre 560 e 490 Ma, com ídades aparenÈes K-Ar
pouco maís jovens que as Rb-Sr.



CAPfTULO TIT

LITOLOGIAS

PRINCIPAIS UNIDADES LITOLõGICAS

Durânce os trabarhos de mapeamento geológico e nas ati.vidacrcs de trata
nenLo e interpretação dos <raclos lito1ógicos, uma cras princr'.pais preocupações
foi com a necessr'.clade de sc t):atar: as uni<lades napeadas em termos puramente
descriLivos. Termos íserìtos de conotação genãrica permitem ao leitor (e aos
pesquisadores que se uril.izem dos daclos ofereciclos por um cletermi¡ado estuclo)
o imedl''ato enËendimento cros ti.pos de rocha presentes, ín.repencìe'teme nL e de
sua posíção cstratígrãfica ou mesmo cras eventuais ínterpr:ctações feitas acer
ca <le sua origenr.

Por outr:o lado, num estudo vortado pårå å reconstj-tirição evolutiva de
uma <.lada unidade estratl.gráfica é irnpo::ta.te, dentr:o das lirnitações critadas
pelos objetivos propostos, conhecer o rnais profundamenLe possíve1 a gônese
das litologias, incluíncro-se nesse cr¡rhecimento a própr:ia DaLurieza cros mate
ríais que foram posterioo,ente subneticros à ação do metamorfismo e defnma
ção.

Aùbas as preocupações estiveram presentes no <ìecorrer do presente traba
tho. O texto que se segue e a legenda clos rnapas gcológicos (Anexos f e 2)
procuram apreserìLar as uníclacles mapeadas em termos descritiv.s, associando-
-se-lhes algunrars irìEerpretações genõticas, âo âgrupar as unicracres enr-re si-,

No que se refere à parle descritiva da legencla, convãm sublinhar que as
utridades são caracteri.zadâs em termos dos tipos de rocrras pri'cípai.s ou su
bordinadas, destacando-sc i.fornrações sobre o âspecto dessas rocrras 'os afro
raln(ìÌrtos. Nesse se.tido, foí necessãr:io acfescentar para algurnas uniciades o
aspecto das rochas quanclo al.teradas, utrrtr vez que essa ã a sua f orrna ìrais ca
mum de ocorrôrcia. A irn¡rortâncí.a dâda ¿ro aspecto dos produtos <le int<*r¡rcrrÍ.s
mo das rochss cartogr:afaclas ó conseq{lô'ci.a cro s.u papel r.inritanrc aos csru
dos, confornre clestacado no i.tclr }rntcriais e Irétodos, c:aplturo r.

0s esEuclos co'fiunaronr'rais uma v(rz qr¡c 
'ras 

co'diçõcs tr-o¡ri.caís a fa'ú
liaridade clo g06l.ogo coÌr csscs produtos int.crn¡rõr:icos torn¿-se vital para o

'nâpearììcrto 
e ínt cr: prc i- ¿ìção da 

'aturc:za das rochas cnr írcas dobr-aclas, co*l.or



me salien¿ado por vãriós autores.

A reconst.ituição evolutiva do Grupo São Roque foi a principal f inaj.ida
de dos trabalhos, Em função deste objetivo, e tcndo em vi.sra a grancle díver
sidade l"ítol"6gíca d,a unidade, bem como a escaLa <.le aLrordagem, delimitou-se
um número elevado de associações de rochas nesta unidade,

Nos mapas geológicos (Anexos 1 e 2) os corpos rochosos do Grupo São Rg

que mostram fcirmas alongadas e contatos f reql.lentemente do tipo transicional,
cujas orienLações variam erÌtre ENE e E-W na folha norte, oncle pre<ìourinam fi
licos e xistos, Na folha sul as variações 1ítol6gicas são nais acenruadas
com destacada pl:esença de corpos metapsamiÉicos ì:npuros e imaturos, cono me

tarcóseos, nletagrauvâcas e metaconglomerado s. No dorninio destas unídadc$ os
contatos lito1ógicos descrevem arnpl a i.nf l.exão, passando <ìe oi:Í.e.tações E-l^I

na região do Jaraguá aLé di.reções sub¡ner idianas na região da Fazenda Ïtahyê,
de onde infletem novamenfe pâra NW e E-I^tr. De um nodo geral, na folha sul os

corpos de rochas metarnálficos possuem oríentações segundo NW.

Num breve resumo das unidades 1ito1.õgi.cas pr:inc:'pais da 'area tem-se, no

ânbito do Glupo São Roque, os corìjuntros 1.iro169icos abaixo, agïupados com ba
se em explessões de caráter genãeico discuticlas maj.s adíante:

- nìetassedimenEos detríticos corn predomÍnío de netapsanítos impuros: compre

endem os metaconglon)erados polimÍtícos; os netarcóseos, netarenitos e neta
grâvaucas; os xistos com intercalações de metarenitos e os metarcniLos e

metareniLos bandados I

- n.etassedimentos detríticos conr predomínío de me[apsânìit.os puros: correspon
dem aos quartzí!osi

- lÐ.etassedinentos detrÍticos com ¡>redouÍnio de metapeliIos: são os micaxis
tos, xistos porfiroblãsticos, e fílitos laminados;

- írcLassedimenLos quÍmicos e quínrico-detríti.cos: c.orresponclem aos rnãrnrores,

calcãrios e doì.ornitos, e ãs rochas cál.cío-síticãticas ban<ìadas, que 1:ode

rian reprcscntâr antígas tìtargås cou al.gurna contribui.ção cle origcrn tufãcea;

- anfibol.icos metabasíLicos: são rochas em quc õ aduiticla origelr a par-ti.r:

metamorfismo de rocltas ígneas bãsi.cas, coml>re cncì enclo os anfibol.itos e

anf iboli tos batrdaclos ;

r.ochas nìetävu1câLricas e suhvulcânícas hipoabissais: cluas gt-arìdcs c¿tt-cgo

r:ias se j.nc Lucn neste conjunto, a saber: as foch¡s nrc. t ¿wu 1cân j cas bãsi.c¿ls

arnigclaloidais c as roclr¿s srrbvu1cîni.cas ri.odacític¿ls, mctanrorfi zarJas.

de

os
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As rochas pró-são Roque, tidas como constiLuinces do embasamenÈo desta
unídade, englobam os gnaísses e migmatitos relacionados prc l im inar:men Èc âo
C<rnplexo Amparo e os miloníto-gnaisses e blastomilonj.tos dobrados,

0s granitos e granítóicles cortam as demais unida<les díscordarìtemcnEe,
constituíndo corpos de dimensões varíãveis e formas irregulares, sua presen
ça ó mais acentuada na f ol-ha su1. A crassificação dos corpos baseou-sc prin-
cipalmenre em caracteres petrográficos e em suas relações ccrn as estruturas
geradas pelas vãrías fases de dol¡ramentc. MuiLos veios pegmatíticos, não mg
peáveis na escala adoEâda, cortâm as rochas net¿rnõrficas da ãrea, sendo pos
síve1 classificã-1os com base nos mesmos critãrios.

Às faixas cataclãsticas são r:eprescntacras na área por uma extensa zo-,.a

de falharnento separando os batólitos de Itaquj. e da Cantareira. Nâ porçãn
norte da ãrea, as faíxas cataclásricas cro final cro ciclo Brasiriano são bas
tante discretas.

As coberturas cenozóicas comparecem na fonna de restos de cober:turas
corrclaLas ã Fornração são Pauro, depósitos crescontínuos de natureza aruvi.o
nar, co1ívio-el.uvionar e de tãlus.

A. Embas amento Pr6-São Roque

Nos extrerìros Nr,I e NE da área rnapeada ocorrem corpos de rochas g'áissi
cas afetadas por nrí1.onitiz.ção em grau varí.ãve1. A observação nai.s detalhacra
desses corpos é dífícu1tada, quer pelo carãter descontínuo dos afroramentos,
quer pela presença de espesso Dìanto de decomposição ou nesmo pela inte'sída
de dos fenômenos cataclãsticos que incidiram sobre as rochas.

Tentativanente, duas uníclacles foram separadas entre essas litol.ogias,
para fíns de mapeamenÈo, A u.idacle mais anti.ga 6 consLituída de gnaisses, e

foi refericla ao cornplc:xo Ar''pâro, com base 'as descri-ções clisponívcis p¿rra es

Ëe Complexo (il,lmeicta eL ctlíi f981).

.4. outra unid.ede é composta esscncíalurentc clc rochas mí1oníticas, blastcr
ntírorritos c nrílonito-gnaísscs, crr ja situação ternpor¿ìl ó inccrta. l,o,: ."t¿r.'J
dobr:adas, essas rochas foram c.nsidcradas anteri.or:es ao Grup. São lìoquc, ql
l¡ora não possa ser descar!âdâ a possíbí1.ídade clc i'cluircrn pel.o uìcrìos o.n pâr
te roclìas quc se teÌ- i¿ùìì dcscnvolviclo por ação de fenôrucnos dc urí,1oniti.z.ação
associ.aclas a processos cle transposíção do f j.na]. da fase 1dc dobrrurcntos bra
silianos.

I
I

¡

i

i



I
I

to i
¡

I

i
I

1. Gnaisses e ruignatitos do Complexo Amparo (PIaCM)

São gnaisses biotíticos, freq{/entenenÈe portadore6 de sillimanica e,
mais raramente, de moscovíla, hornblenda ou granada. Jazem em aflorarnentos
descc¡nÈínuos ou sob a f orma de matacões (como nas proximidades do encronca

mento entre as rodovi.as Anhangl.lera c Bandeirant.es). Suas i.nEercalaçães mais

ccxlr,:ns são de xistos e miLonitos, com os quais exibenì contatos bruscos e cle

dífícíL car act er i.zaçäo pela falta de exposições. Possuern colo::ação cínza clil
ro, granuLação fina a nõdia, composição quar:tzo-feklspãtica, Uma foliação ca

taclãstica muitas vezes estã presente, originàndo zolìas com aspccLo facoidal.
Além dessas porções gnáissi,cas, a unidade inclui tanbérn, no ex1-remo NW cla

ãrea, migmatítos estromatíEicos cot:tados por veios de quartzo e pegmatito,

Nas imediações do Hospital Juqueri, ao sul de Franco da Rocha, ocol:ïe
um corpo de natureza quartzo-fel.dspática, coloração cinza-azulado, granula

ção mêdia, sem orientação pronuncíada. Apresenta locallnente estt uturas nebu

1íticas, clef ínirlas pela varíação na concenLração cle bi-otitas. Suas climensões

são reduzidas, de cerca de 300 m de lar:gura por 700 de comprjnento e seus

contatos não puderarn ser observaclos, foi aqui inteÌ:pl:etado como um migrnatitcr
de esLrutura homogônea e incluído na uní<lacle em pâuta,

2. If il.onito-gDaísses e blastomilonítos (PIrn)

Ðsta unidade cartogrãfica conrpreende um conjunto de rocllas miloníticas
que var í-am de gnaisses mil.onítícos a blastomilonítos em função da granulação,

rnédia ou fina, e da presença de porfíroclastos de f el.clspaLo destacancìo-se da

nratriz, rti.síveis à visLa desalnada no câso dos milor-rito-gnal.sses (Híggins

L97 r) ,

Sua composiç:ão ó dada por bandas clat:as, quartz.o-feklspáticas, alterna
das cou bandas nrais escut:âs, biotÍticas a moscovíticas. Na lâmi.na CJ-403 (I'i
gura 5) foi identíficada turmalina câLâc1ãstíca, Itn gcral. as exPosjçlcs são

de rocha alterada ou solo cle alteração (Foto Ic) '

O corpo mais extelìso e alongado dcscnba rrm arco bilsCanle contlrruo em

planÈâ, no extremo N da folh¿r. Topog r: af i c auneìÌCc colresponclc a uma zona dcpri
rurída. Na uraior parÊe dos afl.or¿uuenÈos dcste c.orpo os lri.lonícos nos tì:ûnì do

br:as fcchaclas a ahcrtrs, coru clesenvolvimcnLo incipiente dc rrnra f ol.í.ação plg
no-¿rial. A llre l.hol. exposíção encolltr-¿ì-sc numâ zotìl dc pr:ofuDclas ravinas for
Ìtâd.ls â paì:tir dc canûletrs de escolrncnto dc ãguas, ã nrargcnr da Rorlovia clos
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Bandeirantes, na aLtura do ViaduEo Tijuco preto, Neste loca1, as pu.çõrrs
brancas er¡ alguns pontos dâ rocha (Foto 1c) são daclas por matcrial caulínico,
oríundo provavelmentc da destruíção c¿taciãstica de antigos veíos pegrnatíri-
cos,

A presença de dobras assegura !ão somen.e que os rnilonitos são anterío
res a elas. ccxno veremos adianle, tais estrururâs pertencem ã segunda fase
de dobramento que afetou as rochas do Grupo São Roque.

0s contatos com as rochas acljacentes, quanclo observãveis, são m¿rscara
dos por reativaçõcs de falharnentos. Este õ o caso dos cortes na Rodovitr para
Canpo Límpo, onde os rnilonitcs dão lugar a filonitos, xistos com . quartzi tos
cataclãsticos e fínalmente passam a quarr-zo-moscovr'-ta xistos. Nesse senr-iclo,
a hipõtese de que os mílonito-gnaisses e blastornilonitos tenham se desenvol
vído a partir de rochas do embasarnento e corocacros em contato conr ::ochas do
Grupo são Roque por farhas cre baixo ângulo é a mais plausível, embora sejam
necessários outros estudos mais específí.cos.

B. Gru po São Roque

0 rec onhe ci nen t.¡ das sig:rificativas varr',ações ccx'posicionais das rocbas
do Grupo São Roqrre havia sido feito jã por Moracs Rego (1933, p.1.3), que as
dividia em sÍl.ico-aluminosas, quartzosas e calcãrias. côm o ava'ço dos conrre
címentos e o conseqrlente apr.ofundamento na descrição e interp):etação ¿u gôr;
se dessas rochas, grande foi a variedade de termos reconhecidos, com ,uffg
xos nos napas mais recentes (Oouti,ho 1972, uMpLAS;\ r9g0). o presente tra.ba
tho ã ape.as ¡-rma contribuição nesse sentído. As questões rigacras ã natureza
do nìalerial origi.al , en parricular ìro que range ãs litologias cãlcio-sít.i.cã
ticas e anfiboli.tos bandados, ainda carecen dc estudos mais específicos.

Segundo a ordenação seguí<ìa ua 1.:¡¡encla dos mapas geolõgi.cos (Ar.rexos 1

e 2) e os conjuntos 1ito1ógicos ânte):iormL,nLe ci.tados, são as seguintes âs
unidades reconhccidas :

I. Mêtaconglonerados (psslfe)

Possântes lerìrcs de nctâco..glo e'sclos dispõern-sc na região ¿ sri do rri.<:r¡

do Jaraguã. Possucru díurcnsõcs variãvcis c forrìr.Los gcrrar*cntc cl ipsoiclai.s ,
alongados seflurìdo a fo1.iação rcgional, Às nraior.cs írcas ¿e ocor:rô¡rci.a o¡corì
tranr-sc 'a r:egião do k'r 18 cr. vil A'hs.gtlc'ra, no M.r-ro Doc-e c l¡azencla Ltarryô,
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Sempre eneAixadas nOS netarenítos arcoseanos, com OS quaís parecem relacíonar

-se dê naneira transiciona'!, apeear de constíCuirem contatos não facil-mente

observãveis A ínportante descoberto foi descrita por Coutinho e Tapeð,a (1955),

. Dispõe-se geralmente na forma de blocos e matacões arredondados, quando

frescos (FoËo l-d), e constítuem-se de seixos de natureza varíada imersos em

tma matriz xistosa. L matxíz possui coloragão cinza esverdeada a azwlacla,

granuLação fina, anisótropar com visÍveis foliações e Lineações. quan¿lo alte
lrada, a maior parte assulte uma coloração avermeLhada, Observada.ao microsc6

pio, nrosËra ausôncia de crenuLação e localmente duas ou maís dir:eções de a1i
nhamento dos fiLossilicatôs. A composição nineralógica da mattíz -e a seguín

te: quaïtzo, moscovíta, bíotita, clinozoisita e micr:oclínio. Titanitâ, apaLi

t.a e zir cã.o são os acessórios.

Os seixos são de naËur:eza varì"ada, onde pred ominam os de granitos,
gnaisses, pegmatitos e quartzitos, sendo raros os seixos de xístos. Tâm um

fórmaÈo oval , con tamanhos variáveis ðe 2 a 30 crn. 0s seixos de granítos ê

gnaisses apreseDtan-se elipsoidais a arredondados, enquanto os de quart.zitos

são tectonicamente alongados, seguin<lo a forte ôrientação mineral d,a maL:ríz

indicada por uma lineação de estirameÍIto. Ta1 líneação ã conferída também

pelo alinhamento dos eixos rnaiores dos seixos, sendo ela a princípa1 oríenLa

ção visível macroscopicamente. Estratifícação relíquíar e crenulação não fo
ram observadas,

.dlgumas oco::rências de mi crocong lomerad os são visíveis como ingercala

ções nas unidades nìetaps ârní t i cas (PSsÌ4t) afloranËes na região a oeste de

Irancisco MoraEo, de dimensões não representáveis na escala do trabalho. Tra

tâ-se de uma rocha co uma natriz metål:enítíca alcoseana, amårel.ada por a1.te

ração, que apresenta seixos alongados de quartzito cínza claro (Foto 1e),vg
ri.ando de Qr2 a 2 cm de tânìanho, Dstes corpos têm f ormato lenticular, varí.an

do de 20 cm a 2 metros. Sua Localização estã repr:esentada na Figura 4,

2, MeEarcõseos, rìctarenitos o rìretagrâuvacas (PSsMa)

Ðe una rnaneira geral eslão reuuí.dos rìesÈa denomínação rneÈarc6seos, tneta

reniLos finos, lretareniËos arcoseanos, Netaglarìv¿ìcas e metarenj.ros cou¡; lotne

rá!ícos, constituindo grandcs ãreas de predomÍní.o r.lc meLassecli.urcntos psamltí

cos impuros, eru geral com in!ercalações de filitos larrtinaclos.

A maior das ãreas cle cxposição desta unidadc locali.za-sc na Porção

tr:o-su1 d¡ rcgião nrapcada, com prolongartcnlo pJrâ ocsLc ol dí::cção is

cen
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gíões do Pol.i¡ílho e do Morro Borucayuru (.a nor¿d do Granito lraqui), E con:
tíEuíða príncipal.mente dc metarc'osêos, quartzo fil-itos e meÈarenitos fínos,
de coloração cinzarnãdîo a escurô na rocha s.ã, e tonalidades variãveis (ame

ieLacla, avermelhada, r6sea, bege), quando alLerados. Dxibem uma foliação mar
cante, podendo t anb-ern apresentar-se com pouca orientação, o feldspato 6 cons
gíEuínÉe comum, pontilhando com pequenos grãos brancos ([igura 5) a nìatri_z
quartzosa' Foi reconhecída localmente a presença de cír¡enLo carbonãtíco Da
ma|rí2, ou porfiroblastos de biotita e opacos (Fígura 6).

As meÊagrâuvacas foram assim designadas com base na classificação de
Pettijohn et aL. (L972), nos casos em que a matriz atinge volume superíor
a 757. da rocha arenítica ou arcoseana,

0s contatos corn os metaconglomerados, quartzí.tos e metavulcânicas são
em geral transicionaís, ao passo que com os anfiboli¿os são abruptos. As
tra'sições dão-se pelo aparecimento de nlveis de metarenito no interior da
outra unidade, num intervalo de decímetros ou centlmetros, até que esta últí
na pass å a predominar,

As í'tercalações subordínadas aos met.arenitos são variadas, indo desde
fiLiros, sericíta xisi-os, quariizitos at6 metavulcânicas ou rochas subvulcâ
nicas, que forrnam corpos jã represencãveis na escâla âdotada (Anexo 1).

A metavulcânicas l¡ãsicas aruigdaloidais, acriante descritas, foram iden
tificadas de modo pu'tual ou foruando faixas estreitâs e descontlnuas. os
produtos de a1-reração dessas meEâvulcânicas podem ser bastânte simí1ares aos
de metarenitos, o que exíge um controle de campo e uma amostragem bastânte
rigorosa e sistemãtícâ no trabalho de mapealue'rt.o de ambas .as unidades.

0 co'tâto desses metapsamítos irnpuros con as seq{lâ.cías de firitos 6

aarcadame'te tra'sicí.ona1_, do nesmo nroclo que com os xistos, eabor:a neste câ
so tenha sido possível mâpear unÌa outra uniciacle, descriEa a seguír, caracte
rízada pela alternância dc xisLos e meLâre'iros. Esta uni<iade represenËaria
por!ånto o produLo de um meta'orfísmo ¡¡ais acentuado e$ pacoLes hel-erogô'cos,
dcsenvolvendo xisLos, e¡Ì lugâr de filitos.

3. Xistos e lìÌetarcniLos intcrcalados (pSxXnr )

Estc litotipo terû suå msror expì:cssao nas 'egiães entrc caieir:as c Pcrus
e s norte do I'lorro do polvilho, onde co*slitui corpos alongados, As pri.urci
rss' de forru¿rÈo irregular:, tâm urnn oricntação p ì:ed orn j.rìan! e Nw-sìl c a scguncla,



34

bem aLongada, tem urna direção aproximada B-11' Ocorre ainda uma pequena len

te no aeÈor merídional da ârea mapeada, a cerca de 3 kn a Sl^I de Perus'

Corresponde a seqtlências de xisLos finos localmente por:firoblãsticos'

intercalados com metarenítos arcoseanos, meEarenitos finos e quartzitos' Es

tes nlveis alternados possuem dinensões centimãtrícas a decimátricas'

Os xistos presentes na seqrlância são moscovíticos' 1-ocalmente passando

a ternos mais finos. Sua coloração, quando alLerados, ã avermelhada a ar

roxeada e por vezes apresen¿am porfiroblastos submilimétricos de es t å\lr,o.-l.i t a

9 .gr,qnada.

0s metarenitos têm gr:anu1ação fina, foliação pouco proeminente' ãs ve

zes con teor de feldspal-os conferindo-1hes leve carãter arcoseano' Suas co

res de alteração são avermelhadas a amarela¿as, com variações para bege.

As lenLes quartzíticas possuenì dimensões centimãtricås a decimótricas'

granulação f i.na a mãdia, coloração esbranquiçada a bege amarelada'

Na regíão do Polvilho e â St'I de Perus ' a unidade apresenta-se conì ce

racteris!icas jã ben peculiaries. Tl:atå-se tambér¡ de urna rocha formada Por

bandas metapel.ícicas, rnoscovlticas, nilirnétricas a submilimétricas ' a1'terna

das com bandas quartzosas finas, porãIù esEas exibem mui tas vezes estratifica

ção gradual , ou cruzada, parecendo Larnbãn havcr marcas de onda e slw4t folds

muíto pequ cnos '

0 contafo dessa unídade con as unidades nretapelíficas que a cirr:trndam

dá-se de mancira transicional, cotn a gradual ¡rer:da <1a alternância que a câ

racteríza, assumindo feições ntais honogôneas das rochas adjacentes'

4. Ifetarenitos e metareùítos bandados (PSsMt)

Na folba norbe os Lcl:lllos netapsamlticos Possuem carãLr:r at:coseano nenos

acentuado que na foll:a su1., enbora ss metagrauvacas também estcjaru Prcscnles'

Predôminam lìesscs corPos de ntet-apsanitos inrpur-os os uetarenitos rnõtl ios a fi

nos ou nuito finos, e os met¿ìr:enitos bandados. Estcs úLtirììos são caract'eríza

dos por: ínccrcaluçõcs cen!inrõtl.icas cle filitos l¿¡rínaclos e quârtzo filitos'

sernpre cotn fortc ban<tamer.¡to difercnci.ado pr:escrìlc. Às colorâçõcs são simil.a

r:es ãs das r:ochas da rrr.ti.cladc PSslfâ, A nelhor cxposi.ção cncoulrada si tua-se

ern CJ-475, nurn cxEelìso cortc da llsLrada Velha clc Campi.nas (1toco lf)'

sãobâsLantccomunsncsLaur,ticla<lcasintcrcalaçõesrnét.ricasac:crrti'nõ
tf ic¿rs clc r¡ctare¡ítos co¡glo¡rer-ãticos rnód j.os (Foto Lc c Iríp,ura 7), cu:ios sci'



35

fNl' l%il,
l- MEÌ,IRCOSF! ÊtNO
z-GÀÀos c,€ FËLospa-ro (aLr€RÂoos)

t'lGURA 5 - Ivìetarenltos arcoseðnos finos em

dosenhos esc¡uemáticos cje c¿rmfic exitjinclo cre
nul ações S. afeta'rclo a foì j.açå: S, e q.,ã
såo rnais a6ertas no deser ho i'{enir:r. Pon¡os
J C-231 e JC-27 O.

l'-IüLllìA G - iÌctíì¡'en11;o Flno contùiìcjri frorf irolrlðritcì$ ric l)i.otj.ta. A mal:rtz ó .r'lìe
tada por cr-enul.ações i?m du¡s ciire;çôr:s sutrpcrpr-:ndiouletrss entre si. f"onto CJ;
3 00.



36

xo6 de quartzo e algum feldspato possuem diâroeÈros da orclem de 4 millmetros
em n6dia, situando-se no liniÈe entre grãnulos e seixos, na classificação de
I{entworth (Pet tijohn el: aL. 1972),

Os contatos com os fi1ítos adjacenles são Èransicionaís (Figs. 7 e S).

"'-'/

NSll' EZì. [Z].

2.k€rÀrrtNrfos ¡.hôs
!.BrrÁFEkrros MEra¿oNclovEÉarrcos (¡.¡¡o¡ dr r_5ñn ó ì

FIGURA 7 - Pðssagem transl.cicnal, em:ora coinpJ.icaJa pcl falh.3sì, entre rnetarenitos |inos a NE e filitos 1âminados a Sl^i, ponto CJ-i.47,

Dxtensa faixa alongada da unidade pSsMt acompânha a zona de gnaisses,
rnilonitos e blastorDilonitos no extrenìo N da ãrea. Apreserìtan-se bastânte frâ
turados e cataclasados. Constituen rochas finas, larnínadas c arcoseânas, com

feldspatos vísíveis a olho nu e com íntercalações de xistos finos que passam

a predonrinar para norte.

5, Quarrziros (pSsQ)

Numerosos são os corpos quartzíticos rlistribuídos 'esta porção do crupo
são Roque. consLituen cor:pos de clinrensões variadas e formaro geralmenLe lcn-
!icular, configurando crisEas alongadas que normalmentc susÈenLânì os rel.eyos
ruaís procnrinelìtes. Na ãrea enl questão destaca -se os corpos do llíco do Jara
guã e do ¡lorro do Qrrebra-P6, localizaclos na porção sudcste da ãrea nrapeada.

A sudoeste ressaltam-sc lentes a norte do Mot:ro llotuc¿ìvuru (Anexo l). São

ninda dígnos dc lìota os corpos LerìÈículâres que consLitrrem os Morros do Rosã

rio é Gato Preto ao su1 cle Jord¿n6síi.r, belr corno os quc se local.ízan na po:
ção tcrnrinal Icste do llorro dos Cal¡e1os ßr¡rrcos (.{ncxo 2).

Às lochas são geralnrcnte nlciç*s å pouco foliaclas, Ä coloração õ brnnca
a citrza-cl"aro, qutnrlo ína1-tclaclas, nssumíndo unra (.or bt1¡ c-anrarc 1 ad a ou âtõ



1 - M€TÂRENIIOS F¡I.|OS COM INÍEFCÄLÂçõES OE F¡L¡ÎOS O{J¡NIZOSOS LAMINÁCOS

2 - VETOS 0E CUÀRTZO

5 - B¡NOAMÉNIO O¡FERE¡¡CIÀOO

FIGURA I - Iletareniios finos com intercalações rnetapelÍilcas cuja lallnação é devida a
un¿ fci'ta ciivagem de ci-enulação zonal Idescrita no Capíiu]"c IV) em posição plano-axi.a1
de dcbras, Ponio CJ -143.

7-vÀt F-'1. Nñ1.
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avermelhada quando decomposÈas. A granulação varia de f i.na a grossa, encoD

Èrando-se grãos maiores de quatEz() recristal-izado. A homogenei.dade de tamg

nhos de grãos, numa texturâ granoblãstica, confere um åspecEo sacarõide à ro
cha quando parcialmente alterada, 0 constituinËe essenci.a1 é o quartzo (maís

ð,e 801Á ða rocha), podendo aparecer subsicliariamente míca branca. 0s acessó

rios maís 
"o*utt" "ão 

a magnet.ita, a apatíta, o zírcão e a turmalina,

Em alguns locais pode-se encontrar inter:caiações de outras Li-tologías,

como metarenitos finos arcoseanos, o que vem f acil. j-tar: a idenLificação da es

tratí|.ícação reliquíar:. Anfibolítos, filitos c xistos são outras i ntercala

ções restritas, como ocorre nos Morros do Rosãrio e dos Cabelos Brancos.

Nas exposições de quartzitos mais puros como os do Pico do Jar:aguã, a

observação da esrratíficação reliquiar é difÍcil, assim como a definição clos

tipos de foi.iação plano-axíal (Figura 9). Algumas variâções cle granulação ou

a presença de impurezas podem sugerir feíções ligadas a estratificação, mas

n€rn sempre podem ser conclusivas, Veios irregulares de quartzo leitoso a eg

fumaçado cortam esÊes quarlzitos, com maior freqüânci-a que nâs outras uni<la

des, Foram origi.nados pel.a segregação de síl.j-ca durante os fenôrnenos metamór

ficos, conforne postulado por Coutinho & Tapeda (1955), co¡siderando a razoá.

vel distância entre o Píco do Jaraguã e o batólj.to da Cantareira.

6. MicaxisËos f inos (PSsf )

EsÈa uni.dade tem clisLribuíção em diferentes regiães da á::ea mapeada.

Trata-se de quarEzo-moscovíLa xisÈos, quartzo-biotita*moscovita xistos e si1
limanita-qrrartzo-rnoscovíta xistos, São loca1.tnente fcldspãtícos e micropor:fi

roblãsticos ou bâstante quârtzosos. Suas iutercal.ações rnai-s freqlfentes são

nretarenitos, metarcóseos, quartzitos, fí1itos, rochas cãlcio-si.l.icãticas e

anfíbolitos.

A pri.meira ::eferância a passagens transicíonais enLre moscovita--xistôs'

sericita xistos e fil.ítos deve-se a Moraes Rcgo (1933b, p'547), Fcições si.nú

lares são tambõm descriLas por outros autoÌ:es, merecendo desLaque o estudo

de coutinho (1972), que descreve feições petrogrãficas destes xi.stos, identi
fica níncr¡ris índíces de rnetarnorf ísrnor e trâça unì rnâPâ cle isógr:adas netarttór

fícas par:a a reg íão.

Sua maior ãrea de ocorrônciâ compreende r¡rù¿r fâixa de <ìircção aProxirÌada

mente Leste-oesLe, quc passa ao 1olrgo da boìîd¿r lìo¡Èe do Granito do Ti.co-Tí

co, e outra a sul do lìio Juqueri, cstendendo-se atã a regíão dc l'erirs. llais



39

faixas apresenËâm zonas porfiroblãsticas difusas que por esse motivo são de
dll rcrI deI]-m]"raçao.

As rochas encerrâì míneralogia ã base de quartzo, moscoviEa e biotita,
. com microporfirobl.astos ocasionais de esEaurolita, síllimanita e,/ou granada,
alân <le turmal-ina, zlreão e opacos como acess6rios.

Na faixa a n.orte do Granito do Tico-Tico, as intercalações maís comuns
são de metarenitos finos, metarcóseos e quartzitos cã1cio-si1icãticos, al6m
de estreitas faixas de rochas cã1cio-si1icáricas bandadas, A foliação é bas
tante proeminente e em geral dada por umâ clivagem cle cre'ulação. seu contâ
to â norte com os filitos laminados (pSsFv) é bastante gradual , com uma pas
sagem marcada por intercalações entre termos de a¡nbas as unidades e even
Euais inrercalações nenores (Fiaura 10).

Na região centrâ1, da área napeada (fo1ha su1, Anexo l) estendendo-se
enLre Perus e as proximidades do Parque panorama, ou xi.stos adjacentes âo

Granito Taipas mostran uma concentrâção maior de corpos íntrrrsivos pegìnatíti
cos. Tambón aqui as íntercalações cncontradas são de naturcza variada, i;
c1uíndo fi 1itos, netarcnitos, mctarcóseos, :-ochas cã1cio-sí1 icãticas . urfi
bolitos de expressão não mapeãvel. Os contatos com as unidades de filitol
(PSsFv) e nìetarenítos (PSslfa) ad jacer.rtes são de natureza transicional, col
trastando com uma passagenì mais brusca para com os anfj.bolitos bandaclos
(PSsAf ) .

Pequena måncha xístosa margeía o Granifo Cantareit a na região SE da
ärea, tendo seu limíte leste dâdo por f a1l.ra. A1í a roclla assume r¡m aspecto
bastante laminado egranulação rnuito fina, encontrândo-se endurecída, Repre

senta um termo de transição para filitos, Iìstes aspectos são os predominan
tes tambãm na área de afloramenÈ.os da região da cidâde de Francj.sco Môraco,
porám nesLe easo hã una intensificação <1os processos catacl.ãst.icos, AIi os

contatos com os fÍ1ítos circunvizínhos são tanLo por fâlhamr'utos, quatìto cle

natureza trans icio¡ral.,

0s xistos da região Nl{ da folha riorce ( ñr¡:xo 2) são associac.los a ureLa

reniÈos c mctarcóseos finos, com os quai.s rnost:ram irec¡{icntcs intcr:cl igi.taçõcs.
São moscoviEa xistos com sillimanita, fínos e afct¡dos por crenul.açõcs.

7, Xístos po r f i r ob I ã s t i c o s (PSsXp)

Comprecndem una e-rpressÍv¿r f¿ix$ dc rf Lor'¿rnentos, ¡¡rosseirnmcntc ¿ìtl-iì

vcesando a ãrca no scrrticlo lcstc.-ocstc, aJjacrrnte ãs bordns sul, Lestcì e



40

f7v, O ìO 2O.ñ

ì_ quÀ¡.r¿¡tos |RANCOS

FIGURA I - Quartzitos do alto do Plco do Jaraguá exibindo foliaçöes bem cJe

senvolvidas, estando ausentes quaisquen evidôncias de estratificaçåo relJ
quiar ISo). Desenho obtido â p¿rlir cle fotografias, ponto JC-573, Pico dö
Jôr-agua,

F4' F-Àz n F/Hi llîÌs Jîîñ]"

t- Frrtros
Z- STgS Àrlt/\REL^ÐOS lco. ó. o[.roçòol
3 -Mtf/lflffrms foLlaDos
i -iiiluÃorirÀ xriroi rþFFtnoglÁslrcos aRRoxE/\Dos lco¡ú olrrro-côo)
5 - OU^Rr¿rf05
6- nocHAs c^Lclo- srLrc^t¡cas

FIGURA l0 - Intercolaçõari Bntrc divcrs¡s Iil.olog:i.rs, nunr;.r rt:giåo do tt irtrr-ri

çåo entre mfc¡xl stns finos e lilitos 1,.rnl.narJos. Pont.o CJ-312, fìc¡i1.ão tlñ
l-lolro dos Catrclos Llrancos,
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oeste do Graniro do Tico-Tico, hem como esÈreitas faixas individualízaclas cm

meio aos micaxistos (PSsXf) e nas bordas do cranito Canrareira. Algumas lnl
tes menores ocorrmt ainda co¡no intercaLaçães subordinadas a outras unidacles
1íco1õgicas.

Pertencenì a esEa unídade xisüos com granulação fína a mãdia, muíto lo
calmente grosseiros, geralmente aLterados, condições em que exibem coloração
avermeLhada a arroxeada. seus porfirobLasEos são princípalmente de granada,
estaurolita e sillimanít.a. 0s porfiroblastos ocorrcn na forma de cristais
lentícuIares, alongados segundo a foliação pri.ncipal e suas dimensões são
mil.imétricas a submil.imõtricas. confcrem um aspccto naculado aos micaxistos
alterados, pontilhados de concentraçõcs brancas a amareladas.

os xistos ãs .'e2." apresenEam palhetas desori,entadas de moscovita e al
guma turmalínização' A composição miner-a1ógica essencial vari.a entre os se
guíntes ter os: gr:anada-sillimanita-br'-r.¡tita xisr-<.rs, granada-estâurolita-biori
ta-rnoscovita-quartzo xistos e granada-esLaurorita-noscovíta xisLos. Localnìen
te' cono por exenplo junto ao loteamento Jardim são i,aulo, hã uma concentra
ção maior de termos bíocíticos fínc¡s.

A formação dos porfirobrastos nestas rochas foi analisada por coutinho
(1972) qte considerou a existência de duas geraçõ"s de porfirobrastos de mos

covíta: a prímeira, ajustada ã totiação e a segunda, englobando quartzo e n-e

voas de fibrolita, desenvolvida após os estágíos finais de cleformação. A es
laurolita perr-enceria a apenas uma fase, que estaria situacla entre a fase
princípal de netar)orfisrno regíonal, e a atenuação das deformações, uma yez
que parte destes porfirohlasros estaïiam adâprados ã totiação.

Penalva e llasui (1970), da nresma fon'a que Kuecht (1943, 1944), adnriti.
ram a origem dos porfiroblâstos corìro ligada ã ação ternral dos corpos gra.Íti
cos e soluções associadas, o quu não f oí. confirurado nesEe e ern outros esLu
dos. As relações ora obtidas entre os porfíroblastos e as díferentes cliva
gens plano-axiaÍs, descrítâs âdiante, í.dicarn que os por-firobl¿rsEos de glana
da, estaurol.ita e síl.limanita perLerìcenì ao metanorfismo regional., cujo pico
ocorreu enlre â prínreira e a segunda fase de defor:mação. Estas obs.:rvações
estão mais de acordo con a ínterpretação de CouÈinho (L9lZ).

0 contato dos xistos porf i.robl.isti.cos coÌr a unidade dc mica,ristos, fili
tos Lamínados e ììetarcnÍtos ô cruíucntemcnte trlansicional, com dimiuuição cla

granulação, eventuJrl muclança <le conrposição e tlcsaparecíurcnto dos porfirobl.as
üos. As intercal"ações nìenores são dadas por uctarc.uitos finos, r:or:¡as-r:ã I cio
-sil icãricas e anf ibol.i tos
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8. Filitos laminados (PSsFv)

Trata-se do f.itot.ipo de maior expressão em toda a ãrea mapeada, repre
sentando cerca de 35 a 4oz do napâ geol6gico. As ãreas de maior ocorrôncia
encontram-se dístríbuídas por ¿oda a folha norte e no extremo sudoeste da
folha su1, ao norte do Grânito rtaquí. Lent.es alongadas de menores dimensões
segundo a direção NW-SE ocorrem na região centro-sul. do mapa cla folha su1.

Seu padrão de afloranentos é bastarrte variãvel, ocorrendo, nos corres,
em profundo estado de alteração (Foto 1g). Raros blocos inalterados podem

ser enconErados em meio ã massa intemperizada.

Geralmente são rochas bandadas com uma laminação introduzida por uma

forËe clivagem. As bandas possuem cores roxo-escuras ou avermelhadas, ínter
calâdas com outros nlveis roxo-cl.aros a amarelaclos, Este tipo decompõe-se
produzindo tonalidades cinzentas ou )ióseas. As l¡andas têrn espessuras desde
milímãtricas aÈã decirnátïícas. Nos raros afloramentos onde se acham inaltera
dos exibsn tonalídades cinza-escuro e cínza-c7aro alternaclas. Ao exame mi
crosc6pico, ídentificam-se palhetas de mica branca e quarLzo, com opacos e

algum feldspato ccmo acessórios,

São extremamente foliados, em geral por efeiLo das clivagens de crenu
1ação da fase de deformação F' assumindo um âspecto la¡rinaclo fino, Esta
acentuada foliação po<le ser confundida com clivagøn ardosiana (Figura lì.).

A clivagem de crenulação 6 zonal, resultado da alteruância de 1âminas

mais ricas em filossilicatos ao Lado de outras menores ricas, ambas de espes

suras submilirnétricas, nurna feíção faciLmente cìi.stinguÍve1, rìo exame nícroscó
pico. Nos afloramentos seu aspecto ã mais ou menos regular (Figura 12),

Alguns tennos porfírob1ãsticos com ílnenita e/ou rnagneti.La foram obser
vadas na região próxírna ã Fazenda lLahyô e na extremi.clade oeste no }for:ro dos

Cabelos Brancos.

Incluem, corno aqui reprêsentados, intercâlações subordinadas de diferen
tes liËologías. As nais comt¡ns são de natureza metarenítica fína que pâssa a
ct¿lrcoseana quando ocorre enriquecimento local do conteúdo enr grânulos cle

quartzo ou feldspaËo (Iroto th).

As intercalações nlefareníticas são maís frcqJlentcs na nìc:tade seLcntì:io
nal da folha norte, onde se torn¿r maí.s clifícil del.irnitar a unidaclc de f í.1.i

tos Iaminados e separã-la da uniclade dr: mctarclìitos e mcÈarcnitos ban<l¿clos,



43

O rO zOdt

nSo/ 5t

lTl' [---:].

l:;:i:";"i#':iå
FIGURA l1 - 0 i:andamento dif erencieic
possui forte r-egular-j.dade errr amcstr:s
tinçåo de clivagern ardosiana. (poni:

assrlci¿¡clo a 52 rros
mes('ltCopl-cas, cl quÉl

CJ-111.: e CJ-121.

frt*d

f il itos lan¡inado-.;
dificulta sua dis

So/ Sr

l--IGLJfìA lll - ¡''ç"',t,rltttì' d.¡ I'ig,ura
t;r: dlfe¡'r.rtì{.ìj.rìrJo tljst.int.ivo, etrì

B. 0:i nÍveÌ r; nrt:ta¡tctl Ít,irì(Ìtì f,ìoslluctn urn ll¡llrtJ¿mcn
¡rt.rsriç:io plorrt.r-i,rx j.¿tl de rlctLll'¿¡li.



44

Bancos quarÈzÍtícos, freqtlentemente boudinados, são de ocorrência oca
síonaL (Foto lf). rntercarações dc xistos ruuscovíricos finos a porfírob1.ãsti
cos gão ocasionais. Rochas cãlcio-siLicãtícas e .anfiboLíros târn presença bas
tanÈe restrita.

As relaçoes desses fíli¿os ?ara com as unidades vizínhas são por conta
tos emínentemenEe transicionaís. Nas proxi.midades da seqllôncia metarenitica
(PS'MË) hã um progressívo enriquecimento em feldspaÈos dando vez ao apareci
mento de metapsamitos arcoseanos. Nas adjacôncias dos xistos porfiroblásti
cos (cJ-03, Figura 5) constaLou-se a presença de estauror.ita eomo microporfl
robl-asEos nos fíl-ítos laminados.

9. Fili¿os graf irosos (PSsfe)

São quartzo f :'.1itos rícos em grafita, negros a cinza escuro, que formam
dois corpos- alongados na extremidade seEentríonal da faixa. Foram tambãm 1o

calizados dois afloramentos dessas rochas a sul do Rio Juqueri, em meio a
xistos porfíroblãsticos da unida<le PSsxp. como nos demais f í1.itos, a c1íva
gem ardosiana dessas rochas finas encontra-sc sempre dobrada, e desenvolvern-
-se planos de clivagem de crenulação. Nos filifos grafitosos da folha su1, o

aspecto é algo mais grosso,.co*.porfiroblastos de opacos, possivelmente piri
ta. Neste caso pode-se apropriadamente falar em xisLosidade par:a desi.gnar a

foliação das rochas.

10. Rochas c ã I c i o - s i L i c ã t i c a s bandadas (pss Cs)

Com una ãrea de ocorrôncia maior 'a região a sul de perus, oncle forarn
refe'ridas por ¡foraes Rego (1933b) conlo cornubíanitos aluminosos, as rochas
cálcio-sil-icãticas bandadas circunscrevem o maciço granÍtic.o de Taipas. para
oeste Dassam a uma faixa aloDgacla de largura nãxinla em tòr:no de 1 kru, inf ].e

tindo pos te r i.ornìent e para NI^t e desaparecendor uâ parte centro-sul da ãrea na
peada, na região do ?arque Maria ltparecida, Via Anhangìlera.

No mapa geol6gico apresentado por Cordani et aL. (1963) acharù-se assina
ladas algunas ocorrô.cias de rocìras cãlcio-sílicãticas dista'tes atã de 2r5
km do corpo gra.Ítico de Taípas. Tais ocorrô'cias *ost::aram-se nrais nurnerrc

sas nos esLuclos ora dcseDvolvídos e, eN alguns pontos, foi possível ol¡servar
perfis cle alteração strgos;Livos de una vinculaqão est.r'eita entì:e csses af lor:a
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menioa de rochå sã e o extenso pacoÈe de rochas bandadas muito decornpostos

que os envolve. O aspecro 
'.egulat 

das handas, sua persistôncia de espcssuras,

sempre variando entre 1e 5 cm, aprox iroad amente , bem como a lendôncia de um

cornportarento mais isópaco durante o dobramento¡ foram evidências uËilizadas
para tàl correlação. Ao microscópio, o f ort.e estági-o de a1-teração desses rng

teriais não permite sua caracterízação nineralógica, percebendo-se em lârni
nas apenas a ausência do quartzo nos nlveís amarelados e a presença cle al
guns cristrais anfibolíticos. Foi constatado ainda um mineral fibro-radiado
(tremolita) em algumas bandas esparsas anareladas. Ii comum ainda a ocorrên
cia de pelotas de anfibolitos nas bandas amarêladas,

Nos afloramentos, as rochas bandaclâs decompostas apresentan-se csn a!
ternância de níveis avermeLhados ou roxos, com níveis amarelados ou raramen

te brancos. São materiais em geral porosos, o que lhes confere uma clensida

de rel-aÈivarnenEe l¡aixa quando secos. Nos nÍveis mais escuros a foJ.iação é a!
go maís proeminente, enquanto as bandas amareladas mostraìî-se geralmente isó
tropas, argí1osas. 0casionalmenre, Òcorrem fil.itos cinzentos, rnosqueados, em

níveis centimótricos,

As ocorrâncias na forma de blocos alongados de rocha sã foram assinala
dos no mapa geolõgico da foLha su1, alravés de simbologia especial (Anexo l).
Nos xistos estas rocllas cá1cio-si1icãticas fornam intercalações alongadas e

concordantes conr a foliação regional das encaíxantes, Nas demais unidades me

tapelÍticas são raras as ocorrôncias encoDtradas, sernp:e aflora¡nenEos <1e pe

quenas dinrensões e represenlados de modo puntuål nos napas, Nas unidades me

tareníticas (PSsIta) e quartzíticas (PSsQ),são ausentes.

Litologicamente as rochas cá1cio-sil.icãticas são t'epresentadas por dois
Èipos texEuralmente distintos: bandados e maciços, Coutinho (I972, p.37) su

gere utilizar para as rochas cãlcio-si1icãticas da rcgião o Èerno tremolita
xis to,

Os terrnos bandados exibem alternância de nlveis gerålmente centirnãÈri

cos de coloração cinza-esverdeaclo, cj.nza-a zu lacl o, localnenLe cinza-escuro
com outros de matriz esbranquí.çada, cinza-c1.aro ou bege. A gr:anul.ação geral.

mente varia de fina a ruõdia e a LexEura gr:anoblãstica á predominante. As bân

das mais cl.ârss, cinzentas, são compostas dc anfibólío (tremolita e actinoli
!a), qualtzo e feldspato, principal.rnenrc, cnquanlo as bandas mais escurûs,

esverdcaclas, tân o diopsídio e o epídoto como miuerais mais conìuns. 0s aces-

s6rios mais freq{Jentes são a rítôni.ta e turmalina. Á flogopita õ o mi.neral

rnais f rcqùrcnte.



os terruos macíços mostrâr¡-se ern corpos de dinensões geralmente mcnores
e constituem rochas de coloração cinza esvercle ada a azulada, rJoe granulação
fina a mõdía. sua composição mineralõgica õ ã base de turmalina-actínolira ,
epídoto, quartzo, p1.agíoclãsio e diopsí<lío.

As íntercal-ações subordinadas dessas 1ítorogías são os sericica xistos
ãcinzentados e moscovita- quaÍLzo xistos fínos avermelhados, a16m de raros
nlveís netareníticos e quartzÍLicos,

A origem dessas rochas não foi aincla estabelecída, mas pelas evidências
obtidas e em particul.ar com base na literatura (Cordani. et aL. 1963, Coutí
nho 1.97 2), é possível admitir sua formação a parlir de antigas margas (ro
chas químico-detríticas impuras), com algurna contribuição rufãcea que teria
originado algumas bandas anfibolíticas. Ta1 interpreração fora jã revanrada
no mapa geol6gico da Grancle São PauLo (DMPLASA 1980).

seus contaLos com as unidades adjacentes são ma::cadamente tTansicionais.
Limitan-se com os fi1ítos, micaxistos e metarenitos atravãs de uma faixa es
treita onde começaD a estar pr:esentes nlveis cada vez mais freq{lenÈes das
refericlas unidades. Em raras ocasiões estes contaLos dão-se bruscamente atra
vés de urna zona de falha, como no caso da porção terminal N\rl da unidade quan

do se lir¡ita com os micaxistos finos.

0s conËatos com os granitos de Taípas e Cantarei::a são bruscos, havendo
nas zonâs pr6ximas ãs intrusívas uma intensa feldspatização e pegmatização ,
a1ãm do aparecimerrto de hornfels cã1cio-siticãticos. seus limites com as -!. o

chas a'fiborltícas são de dífícil dísri'ção, pois estas possuen extrema sene
thança de padrões de alteração,

11, Ifãrnrores, calcãrios e dolbmitos (pSsCd)

EsLas rochas !ãn seus afloramenEos restritos à região centro-oeste da

ãrea mapeada, a SShl do Bairro Jordanõsia, r'ras proximidades do trc'r,o para Ca

jamar e Sântarìa do Parnalba, na Via Anhanguera (Anexo 2). Constituem nesÈâ

região lentes de dir¡cnsões varíãveis e arongadas segunrlo a direção r:egionaL
das foliaçães. Tôm siclo objeto de intensa explotação, com vãrias frentes de

lavra abandonadas e alguuas en aÈívidacle. A. príncipal delas ó a Pedreira
Cinco Pires, a tl cle Cajamar.

Dncaixarl-se crn fil.itos 1¿ninados da unidade pssrv" possui.ndo corìtatos

Seral.lÌerìte bl'uscos. Podem passar locaLncntc para os filitos de uma mancira
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transícional atrav6s de fili¿os calcíferos cono ocorre em algumas peclreiras
em Cajamar, parte delas situada fora dos limites <la ârea estudada.

As rochas calcãrias do Grupo São Roque foraur apontadas por Moraes Rego

'(1933b, p.17) como restriEas a horizontes de espessura relativamenÈe limita
da. No perfil geo169ico que apresenta para a faixa pico do Jaraguã-Serra clos

Crístaís, o autor representa dois níveis calcãrios, ambos situados em nú

cleos de an!íclinais. Respectivamente â sul e a norEe do Morro do Tico-Tico,
estes nlve-is receberam as designações "r:a1cãreo dc¡ Itahímrr e ',ca1cãreo do

Olho Drãgua".

0 tipo mais comum é uma rocha banclacla, com alternância de nív.eis de 5 a

10 cm de coloração cinza-c1aro ou cinza-escuro, estes ú1ti¡nos gerâlmente mg

nos espessos. Esta variedade tem uma coloração de alteração tÍpica bege (ban

das cinza-c1aro) ou cinzenta (bandas cinza-escuro).

Ocorre subord ínad ament e na pedreir:a Cinco Pires, um típo granular êscu
ro c.om cristais bem desenvolvídos r¡ilimétrícos, em Iamelas subperpendicula
res åo åcanatnento, bem como uln calcã¡io dolomítico branco a amareLaclo, bu"
lante fino. Intercalações de fí1itos calcÍferos, formando níveis centim6tri
cos a decimãtricos, são encontrâdâs ern tcclos estes corpos, beût como veios
calcÍti cos preenchendo fra¿uras.

Drn algumas porções da ãlea dos filitos pocle-se constatar a presença cle

nlveis car:bonãcicos centimétricos a decir¡árricos como íntercalações restri
tas. Dois âfloråmentos puntuais de dolomitos cinza-claro achain-se inter:cala
dos no anfibolito do Jaraguã, na Rodovia dos Bandeirantes, nâs proximj_dades

da Vi 1a Nova Jaraguã.

As est.ruturas estromâtolíLicas da região de Pírapora do Bc¡ìì Jesus, asso

ciadas a pacotes de caLcáríos dolomÍticos è recùntenìcnte descol¡e¡tas(!'igueire
do eb al. (1982), ainda não receberam a ate:,.ção de estuclos mais específ icts.Sua
existôncia, de !oclo tìodo, lråz nova evíclôncia para a ínterpretaç:ão da or:i.gern

dos pacotes de netassedínrent.os quÍnr'cos dr região, a parrir da precí¡ritação,
en anbiente urarinho raso, de sedírnentos que ori.ginaram calcãrios e dol.oui
tos.

12, Anf i bo litos (PSsAm)

Esta unidadc õ rcpresentad¿ì por rxn grandc núnero dc corpos e intcrc¡ll.ù

ções, cuja conccntração maior se verific¡ na t:ùlha sul (Ancxo 1), O corpo clo
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maiores dímensões é o Corpo Anfibolírico rlo Jaraguá (Gones et a7. L97Z), de
formato bastanÈe irregular, que ocupa uma ãrea de aproxímadamente 2,5 k^2 .

Pela sua considerãvel. exÈensão face aos demaís corpos presentes na ãrea e

em função de suas exposições seren rel.ativâmente freq{tentes, ã o corpo anfi
botítico melhor estudado atã o presente, tendo merecido a atenção de vários
pesquisadores (Moraes Rego 1933b,Coutínho 1953, Cordani et aL, 196L, Gomes

L962, Gomes et a.L, L964, Gomes 1971, Goines 1972, Courinho 1972).

Outto corpo de signifícativa expressão ocort:e ao norte do Bató1jto de
Itaqui, em meio a filítos, com formato ovalado. Merece Eambãm destaque uma

lente situada .a região da Fazenda Melhorâmentos na parte central da ãrea,
envolvida por xis Los porfiroblãscicos.

0utras exposições caracterizam-se por Lentes alongadas de reduzidas. di
mensões, algumas delas nas proxímidades ou junto ao concato de corpos quart
zíticos. Nos locais onde a expressão das intercalações não pernite represen
tã-1as nos mapas, forarn assinaladas como ocorrâncias puntuais.

Nos cortes, as rochas apresentalû-se norrnalmeìtte alteradas e suas cores
predomínantes são amarelo fotte, vermelho, roxo e cinza claro, Nas exposi

ções de rocha sã exibem cores pretas ou cinza escuro 1ígeiramente esverdea
das. A granulação 6 mãaia å grossa, localmente exibinclo termos fínos, e a

orienEação dos minerais ã incípiente na maior parte dos corpos, chegando a

d esenvol-ver apenas suâve folíação.

Ao nícrosc6pio, texturas ígneas relíquiares são comuns e um exemplo des
sas feições 6 descrito no capítu1o A.ãlise MícroesErutural , A mineralogia es

senc'ial ríos a'fíbolitos é dada por hor.blenda e p1 agioclãsío, sendo o quarE-
zo, epídoto, tiEaniÈa, apatitâ, opaco e biotita os acess6rios. No corpo anfi
bo1Ítico do Jaraguá, Gomes (1971, 1972) assir.rala a exiscônciâ de um distinro
zoneaùìento metamórfico, que define duas zonas que denoninou A e B. A zona A,
mais distante do bat6lito granÍtico da Cantareira, nìostrâ rochas co¡r precio

rnínio de foliação bem desenvolvida e granulação fina. A zona B corrcspoude
ã porção SSE do corpo, apresentan<1o rochas conr foliação pouco níLida Èextura
granoblãsti.ca e granulsção grossa, Ao micr:oscõpio essasrochas revelor crí.s
tais zonados, cotìì actinoliEa no núcleo e hor¡rblcnda nas borclas, feição esta
mais freq{/ente na zoûs A. Ocorrem tambôu varíações mineralógicas, e¡rtre as

zonas A e B, corì âu¡nento uâ percenLagc¡Tr cm volumc de pl.qgioclãsio e dimiuui

ção na dc horublenda e epícìoco. As hornblendas são tambírn nraís fibrosas na

zona A, predonri.n;urdo o ti.po gramrlar na zona B, Os dados quÍnricos acompanlrirn

essas muclurtças, tcndo sido estuclados por GolÌcs (1972) principalurente os :luf i



50

b61íos e a varíação no seu conteído em al-urnínio, árcal.is, titânio e elemcnros
Èraços .

Nos demaís corpos, as rochas são principalmente isótropas, sendo porãm
relativamente freq{lentes zones oríentadas, xistosas, com Eextura ne¡¡atoblãs
tica. Diversos sístemas de fraturas às vezes sem orientações prêferenciais
noÈãveis, mostram freq¿lentes puntuações sulfetadas submilim6tricas ao longo
dos planos.

Seus contatos com as rochas adjacentes tãm natureza variada. São brus
cos quando se limíta¡u con os micaxistos porfiroblãsticos, os .quartziEos do
Jaraguá e com os naciços graníticos da Cantareira e d.e Taipas. Nas proximid.a
des desEes íltinos enconÈran-se intensamenËe feldspatizados e corÈados po;
veíos pegnatÍticos, sendo digno de nota o aumento da granulação, jã apontado
por Gones (L97L). constitu@ contatos transicíonaís ou bruscos com filitos
e metarenilos, enquanto que seu contato com ag rochas da unidade de rochas
cálcio-síticãticas ã de difíci1 observação, devido ã grand.e semelhança dos
produtos de alteração de ambos. E comum ainda a ocorrÊncia de corpos anfíbo
1íticos concordantes com a foliação, principahnente nos filitos,

Sua origem é explicada a partir .Io metamorfismo de seq{lâneias intrusi
vas bãsicas nos sediroentos pré-exisÈentes (coutinho 1953). Esra hipótese foi
tída como confirmada por Gomes (1971, p.78) considerando os estudos de qui
misu¡o feito por Gomes et aL. (L964), no corpo do Jaraguá. No entanto, para
este e para os dernais corpos, é plausível ad¡nitir tambám uma contribuição de

efusivas bãsicas na consEítuição dos materiais originais.

13. Anfibolitos bandados (pSsAr)

Egta unidade esÈã presente na porção centro-oeste e centro-norËe da fo
tha sul (Anex o 1) na for:ma de lentes âlongadas segundo a direção regional
NI'I-SE, com largura máxima em torno de 800 metros. rncluem caracleristicarnen
te intercarações de anfihor.ítos bandados fínos a mãdios, cuja constituição 6
dada por rrernol.it¿¡=cÈínolíta, oligoclãsio, alguma bíotita ê opâco. Em du.s
arnostras (CJ-68b, 68d), o profundo estado de alteração permitiu apenas supor
adicionalnente a exisÈência de quart,zo e granada.

os anfibolitos bandados ocorrem nos cortes somentc b'st¿ìrìcc allerados,
raàão pela qual via de regra mosÈran cores extrenamenre,varíãvcis: brancas,
prelas' marronsr vernelhas, amarelas, cinzenÈas, íncluindo alguns nívci.s cl tr

.t
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coLoração marrom-escuro hasLante cornuns (FoÈo zu¡, 
"t 

ur"ao" informålmenEe de
"fiLitos p6-de-car'étt, nome de campo cerEárnent. impróprio, mas que denuncia o
estado de desagregação do material decomposto.

A,granulação ã nuiro fina, sem outra fcliação aLãm da rara laminação e
da clivagem ardosiana, esta freq{lentemcnte paralela ao bandamento.. Enconcra-
-se amiúde esÈas camadês frâgmenEadâs por sisEemas cle juntas.

seu contâEo corn os firitos adjacentes dá-se de maneira transicionar,
aÈrav6s do progressivo desaparecimento d.as listras e surgiftento de feições
mais bandadas caracterlsticas das unídades pssFv e psscs. Já com os xisËos

(Psx)kn e PSsXp) apresen!am uma passagem relativâmente brusca.

t4. Rochas Meravulcânieas bãsicas aoigdaloidais (pSsVb)

Duas pequenas lenles alongadas de aproximadâaente 60 m de largura por
cerca de 200 m de comprimenÈo composËas por essas rochas foram descobertas
nesEe estudo na região do Jardim Santa Fã, a oeste do pico do Jaraguã, cuja
orientação NI^I-SE acompanha a foliação regional (Figura 4).

sao rochas pard o-e sverde ada s de granulação fina, textura lepidobiãstica,
conÈendo 'ramÍgdalas'r de formato e1ípsoidar preenchidas por quartzo (Foto 2b).
Estas cavidades preenchidas üâm de 1a 3 cm de comprimenÈo, alongam_se segun
do a direção da xistosidade e encontram-se freq{lentemente ôcas (Foto 2c) ag
pecÈo adquirído por dissorução intempãrica do matería1 pré-existen'e ou como
feição herdada de posdÍveis vesícur-as originais, que, se conf irmado s,. trar i am

como denonlinação mais adequada o Eermc, rocha veslcr.¡Io-arnigdaloidal .

Sua maÈriz 6 composta essencialmente por biotita (332),epíd.rto calcico
(92), plagioclãsio (32 a tt}Z), quarrzo (2 a l0Z), magnerira (42) e denais
acessórios. Ao microscõpío o epidoto enconEia-se na forma de microporfiro
blastos, sendo a biociÈa isorientada, o quartzo 6 interst.icial ou configura
concentrações vagamenÈe sugestivls de feldspntos substituídos, o m¿rteri¿rr
constituiaÈe das amígd,ras í quarEzoso sendo raras *s caviciades ocupadas
Por quartzo conì aspecto de mine.ral de vc.ios, Scus caracteÈcs uri.çr.r.,5¡¡¡¡¡¡r.r
raís são dcscritos no Crpíc¡Io .\rÍIi-*c l,lit.ro.,sErururais,

São classif icívois corn.:, o¡ríJoto-b iotit¿r xist.os oríunc.rc¡s do metanorf is-
nto dL\ rochrs vulcîuic'rs bãsieas, (ìour birsL. n:rs f eigrõt's vcsítrr I t,-¡nigdaloidsis
ro1íc¡uiirrt's, þoi.s sul mincralogi.r (lurìsc (\sscrìr:ialnì(,rìte biotiti..,r não í cùn
cltrsíva piìrfl so dc.ltrzir Èal gôncso.
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E.qs
seus conEatos são de dífícil observação. uma passagem de carãter tran¡;i

cional, foi ohservada em ,,0 poûlo (JC-1B4), onde ocorrem merarenitos finos
avernelhados. Ta1. transição ã marcada pela presença cada vez mais rara de ní
veis centimétricos da rocha bãsíca nos metapsamitos finos adjacentes (Foco
2d).

15. Rochas meEa-subvulcânicas ãciclas (pSsva)

Constituem Lentes alongadas segundo direção leste-oesËe, a maior das
qùais cora dimensães de aproximadamenÈe 1;8 km de gonprimenÈo por cerca de
200 metros de largura, no alto do Morro do polvílho, na porção centro-oeste
da folha sul. uma pequena ocorrência foi identificada â cerca de 500 netros
para sul, no sítio Ghísalbert. ¡azem. contatos com a unídade metareníEica
(PSsMa), cujas rel.ações não foram estudadas pela falta de exposiçães.

TraÈa-se de uoa rocha de coLoração cinza-m6dio, eom fenocris Èais (ou feno
blastos) alongados de pl.agioclãsio e feldspato potãssico de coloração branca
a cínza, imersos em uma matriz afanítica ou de granulação fina. O aspecto 6
ba¡rdado e localment.e encerra zonas mais grosseiras com os fenocristais al.
cançando de I a 3 crn. Possui ínterealações de metareniÈos finos cinza-claro,

A composição nineralógica mostra uma matriz composta de quartzo, felds
pato, biotita e opacos, perfazendo cerca de 702 do volume da rocha lFoEomi

crografia4e). Foí aqui interpreÈada como uma rocha subvulcânica ãcida prova
vel¡nenÈe metamorfízada, semelhanÈe composicional e Ëexturalmente a riólitos
ou riodacitos pórfiros. A localização dos corpos estã esquematízada na Figu
ra 4.

1..

GRANITOS T GRANITõIDES

Suite granitõide pró- ou s.i n- a tarditectônica enl relação a
D, (Fãcies Cqntareíra).

As rochas graníticas i¡rcluÍdas nesta unidade foram classificadas por
Hasui ct ol.(1978b)conro perEerìc(.ìrtcs ã fácíes Cantareira. Caractcristicamcn
!e discordsntes e intrusivas" configuram na área mapeada dois tipos tcxtu
rais distintÕs (Figura 14).. O primeiro, qtrc ó mlis unt i¡:,,,r, Dossui texÈur¿t
i'equigra.ular prr,doninanEc (PSf.l) e é rcpresentado pclo Gr:¿niEo do Tico-Ti
co (l'forirt's Rcgo, 1933b), O se'gundo, dc noEurczn porf ir6iricr cloninante (pSrc),
ó encontrado nos bat6litos da cir.tarcira c rtaqui r! rìos corltos dc Taipas c
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do rtaím' recebendo a denominação informal de tipo piriÈuba (Moraes Rego .
Santos 1938, in Hasui et aL." Lg.?Blr).

a) Gr an i! os Ínequigranulares (pSya)

Estes tipos de rocha são represencaclos na ãrea pelo Granito do Tico-Ti
. co (Moraes Rego 1933b), nome que possui prioridade em relação ao termo Anh an

g{lera, proposto por Penalva & Ilasui (1970). ocupa uma ãrea de aprox imadamen,,.
te 1l km-, sustentando o Morro do Tico-Tico e Morro Grande. 0 corpo possui. uma
forma elipsoidal, alongada segundo uma direção NNE, É contornado a Id pera via
Anhangtlera, a S pelo Río Juqueri e a N pelo cõrrego ltaim, sítuando-se quase
inteiramente na á¡ea d,a fazenða da Cia. Melhoramentos de São pau1o.

O tipo dominante é o inequigranutar, composto basicamente de quartzo,mi
croclÍnio, plagioclãsío e biotita, numa textura hipidiomórfica. seus acessó
rios nrais .omuns são granada, moscovita, turmalina e zírcã,o. A coloração 6
cinza-claro, passando a bege, creme ou avermelhada quando al-terado. A granu
lação 6 ruédia a grossâ. Hã varíações para tipos equi.granulares a duas mj.cas
e alguns núcleos fluidais de borda, marcaclos pela orientação das mieas, e que
se tornam cada vez mais is6tropos parâ out.ras porções do corpo, Localmente
pode-se perceber uma tânue orientação das biotitas quando rnais se afasta das
bordas, mas a moscovita tern sempre urua distribuição caótica e uma presençâ
subordinada, Sua composíção 6 de um granito sensu stnicbu. Lepidolira foi re
ferida por Moraes Rego (-op.cit, ) que inclusi.rre descreve a rocha como um ,,gru

níto a lepidol ita".

Moraes Rego (op, cnt, ) considera esle tipo de granitos onde predomi'am
as nícas brancâs, com ou sem biotita, como in'rusívos no Granito pirituba ou
associados, com variação gradual.

Dois outros corpos de uenor expressão em área são os de Fra'cisco Mora
tor que em suas zo'as de borda sãn bastanLe foliados, bem como os numerosos
pegrnatitos que i.nvadem os micaxisÈos adjacentes (Foto 2e), Trata-se cle ro
chas de aspecto atã gnãíssico, podendo-se faLar em pegmatito-gnaisses e grâ
níto-gnaisses para muitas delas. Suas relações de íntrusão, co.Eudo, levam
a supor a incidência de um fcnômeno de defornração posterior ã cotocação grq
nitica, hip6rese por sinar. reforçada nasregiões do Tico-Tico pela existâ'cia
de numerosos veios pegmatÍticos dobrados (Foro 2f).

a.1) Veios pegrnauiticos dobraclos nns vízinlranças do Graniro doTico-Tico

, Pela sua importância face às reLações que se pocle obter onrre
os dobranerìtos oa õpoco cle incrusão dos corpos granicicos da rc.giäo,

os veíos,
alguns as
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pectos petrogrãficos e relações de carlpo merecem ser destâcados neste item.

Nãoéaincla possível afirmar que os veios dobrados estejam tocros relåcio
nados ao corpo granítico do Tíco-Tico, em cujas vizinhanças são no.avermente
distribuídos (Figura 15)' somente através de estudos petro169icos mais porme
norízados é que tal híp6tese pode ser confírmada.

Sao veíos brancos de mateÌial. quartzo-feldspãtico, com alguma moscovi
ta, granulação mãdia a grossa e ccmposição granícica. Ao mícrosc6pio, os
veíos pegrnatíticos dobrados exibem uma sörie de fei.ções caracterlsticas de
sua na¿ureza intrusivartais ccrno faixas moscovírícas no conEato com a encai
xante e faixas turmaliníferas onde o conteúdo em Eurmalina (schurlita) torna
-se muito elevado (Figura 16). 0 dobra:¡ent.o desses veios deforma todas as

feíções an! er i ores .

veios de quartzo dobrados tamb6m são comuns, aparecendo freq{lentemente
fenômenos de boudínage (!'igura 17). nm alguns casos, pode ser verificada a

existência de maís de uma geração de dobras afetando os veios pegrnatíticos,
como no caso do Ponto cJ-225, na estrada de acesso ã sede da Fazenda Melhora
mentos a parcír da Estrâda Vellia de Campinas (Figura 18).

b) Grani !os tipo pirítuba (pSyc)

o maís extenso destes corpos na âtea ó. o baró1ito da cantareira, 1ocali
zado no extremo sudeste da ãrea em quescãor.tendo uma de suas reentrâncias
na porção centTo-oriental da ãrea a lesËe de perus.

constiLui una topografía de morros de encostas m6dias e vales de perfis
arredondados na ãrea de Pirituba, com cotas mõdías da ordem de 7g0 metros de
aLtícude, passando maís para norte a consËítuír uma Èopografia lngreme, com

serrås de topo alongado, atingindo cotas de até 1100 rnetros, onde desenvolve
um notável sistemâ de fraturas anelares (Ànexo 1).

Ocupando o canto inferior sudeste da ãrea, encontramos a porção tcrmi
nal norte do batólito de rtaqui, apresent.ando un relevo rebaíxaclo em relação
aos firicos adjacentes e uma drenagem de padrão subparalelo, condicio.ada
por um sisÈenâ de fraËuras principais NNW. A norle desse corpo, mais na por

ção central da foLha sul, ocorre o Grauíto rtairu (cout.inlro 1972) de for:nìaÈo

ovalado, com eixo maior ua direção N-S. O Gra¡.rito Taipas (Coutinho op. ct.t,)
localizado a nordesÈe do Pico do Jaraguã, possui formato bastante írrcgular
e dirncnsões de apr oxiruad amen to 4 km2.



57

FIGURA 16 - Felções assocladas a
velo pegmatr't1co . dobrado, con
forme observado ao mtcroscópiol
Ponto CJ-224 (ver Flgura l5), en
trada da Fazendd l,iel horamentos õ-m

Cð1eiras.

FIGURA 17 - Veio de
quartzo dobrado e bou
dinado, com de senvof
vimen t o de uma foliã
çåo plano axfal eñ-
filitos. Ponto CJ-
JUÞ tver Ftgura -L5l,

Eln' 7À, Ô 5 þc¡nJ.,

I . VE|O DE QUARTZO C|NZET¡TO ESCUAO, OOERADO E EOUOiNADO
? - FILIIOS LAM¡NAOOS

FIGURA 1B - Velo pegmatftj.co dobrôdo e
redoþrado, encaixado em xistos e rochas
cálcio-sl1fcáticas. ponto CJ-224,

w), l.r;1, F;i,
l- xtsfos
? -PTG¡¡AI ITOS
3-troc¡as cÁLc¡o_ srLrcdtrc¡s

" rrLue" uoscovirrco ¡¡¡
INTCFãACE CRANITO.XISIO

i' I;.rìrir I

*ìrij;,.. I
:\,;i,:.:,....,, /,r:da.i,. 

- /
rF6Iu%tusaRì9boÀDAs
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As rochas granit6ides que cøupõem es6es corpos tên como caraeLerÍsLicas
marcantes uma coloragão cítza-clato, a cínza-n6d ío, localmente r6sea e es

branquiçada. Ern ¡nuitos locais dos rnaciços da Cantareíra e de lcaquí percebe-
-ae uma coLoração cinza-escuro confeïída pela maior abundância de mãficos.

No aspecto mícroscópíco, as rochas são marcadas peLa presença de feng
cristais sub centim6¿r íc os de feldspato potãssicq, rõseos a brancos, ímersos
em uma maËriz ínequigranular médía a grossa. Algumas variedades equígranula
res são cbservadas, com passagem eminent.emente transicional, pela maior ocor
rência dos megacristais, irru a"r*o" porfír6ídes.

Geralmente são pouco orienÈados a foliados, observando-se alguma oríen
tação principalmente nas bordas, conferida peLo incípíente alinhamento das

mícas. 0s príncipais constítuintes são o quartzo, plagíoc1-ãsío, biotíta e rni
croclínio, este último mais comum no coïpo de Perus. EpÍdoto, titanita, ser:í
cita e opacos aparecem conìo os acess6rios roaís f reqtlent.es, E comum a ocorrãn
cia de encraves anfibolíticos com bordas de reação visíveis e xenõ1itos
gnái.ssicos e anfibol-íticos de dimensões centirnõËricas a decimétricas.

Seus contatos são nitídætente díscordantes. Especificanente no contato
do corpo de Perus com as rochas cãlcio-si1-icãticas, clesenvolvem-se hornfels
cálcio-silicãticos, devido a melamorfismo de contáto. O contato por falha é

basËante comum, partícularmente entre pârtes do maciço de ltaqui e Cantarei
ra, e os filitos e anfíboLiÊos circundant.es.

Veios aplíricos e epidotítieos de dirnensões 1írnítadas são encontrados
em todos os corpos; no entånto, s,ra e"pr:essão e freqlJência são muito mais
acentuados nas vízinhanças do Granito Taípas, embora neste caso deva aua "À'
siderada t ambãm a existência dos granitos trrrmalíníferos. Os pegmatitos são

feições tardias, provâvelnente l-ígados à fase que gerou os granitos turmali
nífe::os. Efeitos hictroterrnais são atestados pela oc-orrôncia de raras concen

trações sulfetaclas (puntuaçães submil.imãtricas) acompanhando veios de quart
zo, ao. longo de planos de fratura.

2, SuÍt.e granítica p6s- !ecrônica (t'S€Oyr, pS€0yi)

Esta suiÈe inclui os granitos tur:malíníferos tla região de Perus e o gra

nito clo fãcies ltu (llasuí er: a¿, f978b) urapearlo uo baróliro de ltaquí.

0s granitos turrna l. iuífer os (l{asui 1963) ou turrnalina grani.tos (Cordani

el; at., 1963), foram estudådos pela prineíra vez pol Knccht (1938). ConsLi
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tuem pequenas bossas (pS€0tÈ) de forrnaEo oval.ado ao su1 do Cõrrego Andando,
em Perus. Sao represent.ados por rochas holocrístalínas, hipídíom6rficas, equi
granulares, 1òcalruente porfir6ides, e em geral de granulação fina a média,
que varra aÈe grossa em alguns pontos. Tãm u¡na composição granítica a tonâ
lÍtíca apresentando quar¿zo, mícrocr.ínio e plagioclásio s6dico como minerais

.príncipaís e turmalina, apatita, granada e opacos como acessórios. sua carac
terísLica mais marcante é a abundância de cristais prismãticos de turmalina,
consistindo em apr oxímacl amen te 1oz da rocha totaL e a ausância de niãficos co
rno a biotita hornblenda, suas concentrações possuero mârca-nte dísposição em
rrcaruadasrr, devído a feições fruidaís, o que confere aos corpos graníticos um

aspecto bandado com alEernâncias regulares de níveis claros e escriros. Tais
estruturas fluidais configuram dobras e ondulações bastance contínuas, às ve
zes Lruncadas por falhas e veios pegnatÍtícos (noto 2g).

Seus contatos com as rochas adjacentes são rararente observados, por61
os xistos e rochas cãlcio-silicáricas circundantes encontram-se inrensanente.
feldspatízados e chegam a abrigar possantes veios pegmatíticos na região ao
su1 de Perús.

No exlremo sudoeste da área mapeada, no baírro do Barreiro, ocorre um
pequeno corpo granítico (ps€o1i) de fornato ligeiraarente arredondado, dentro
do maciço de Itaqui. Represent,a uma l,ariação de fãcies naquele corpo, ou uma
possÍvel nanifestação magmãtica final naquel-e bató1íro. são rochas leucocrã
ticas, isõtropas, equigranulares, de textura hipidiornórfíca granular, grang
lação rn6dia a grossa e que caracterizam o fãcies ltu (Hasui et aL, .Ig.¡gb).
Sua coloração 'e cítza a rósea, variando para porções mais aplÍtícas. os mine
rais principais são o quartzo, o microclír.rio e o plagioclãsio,

D. Faixas Cataclãstìcas (pS60m)

A faixa calaclástica rocarizada ènËre os batõrítos de rtaqui e canLarei
ra 6 a mais expressiva dentre as zonas de far.harnento eartografadas, consti
tui uma unidade de nÌapeâmcn'o formada por nriLoni!os, f ilor.rítos, ulrrarniloní
tos e freq{Jentes procomiro'iEos. Na parLe norte cìa área a presença dessas ro
cnas n''llonttrcas e em øonas nrais díscretas, co, exceção das zonas de antigos
míloníto-gnaisses e blâstorui lonitos d.rbrados, acima refericlos.
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Aa rochas mílonÍticas, eru função do grau variãvel de milo.nitização, pog
suem uma freq{lente transição entre Êí. De uma maneir a geta7. são rochas felcls
pãtícas que apresen¿an um a6pecto gnãissíco, foliação penetraÈiva, exíbíndo
uma forte f-ineação. Tâm coloração variãve1 refretindo díferenEes conposíçõcs
de seu ¡nateríaL original. os fironitos apresentan uma coloração cinza a aver
melhada, com uma orientação muito acentuada dos minerais pLac6ides e do
quatLzo, ao longo de bandas alongadas. Os miLonitos e protomilonitos aprg
sentan-se bandados, contendo ferdspatos ocelares com câracteres algo diferen
ees entre sí: alguns fenoclastos são alongados segundo a foliação cataclãs
tica enquanto outros são arredondados e tãm uma orientação um pouco mais caõ
tica. Tâm coloração cinza-claro a escurq,passanto a rósea pela maior presen
ça de feldspato potãssíco. 0s feldspatos enconËram-se freqüentemenre caulini
zados. 0s ultramílonitos e protomironitos confíguram rochas finamente 1amína
das, de coloração cinza-escurô a negra, fina, de foliação caLacIãstica bas
tante conspícua.

Essas faixas cataclásticas apresentam pequenas intercalações decim6tri
cas a centimãtricas de rochas esverdeadas de naturezâ metabasítica ou cãlcio
-si1icãtica intensamente deformadas. são comuns pequenos níveis xistosos cro
ríticos, esverdeados, evidenciando a presença de um metâmorfismo retrõgrado
que geralmente se associa aos fenômenos dinâmicos. Todo o conjunto possui
uma foliação verticalízad.a, bastante contÍnua, com raras ondulações..

E. Intrusivas Ãcidas Filonianas (pSEOp)

compreendem veios pegmatíticos, botsões de pegmatitos litiníferos, veios
aplíticos e veios de quartzo, com maior ínciclôncia na porção cencral da ãrea
mapeada e nas proximidades de corpos graníticos (Figura 15).

Os veios pegmatíticos consLituem corpos irregulares, cujos contatos con
as encaixantes são bruscos, se'do sua localização preferencial nas adjacên
cias dos corpos graníticos da regíão, São de dimensões basrante variãveis,
desde alguns centínetros at6 dezenas de etros de espessura. Geralmente ocor
r ern cauLinizadosro que thes confere uma coloração b.anca, embora u o."""nrl-
subordinada de outros mine¡:ais leve a eores de alleração verde-amareladas.
são, via de regrar discorda'tes dês estruturas regio'ais e estão comumenre
preenchendo frat.uras e falhas. pequenos veios concordantes com a estratifica
ção reliquiar são encontrados em rochas cãlcío-siricãticas ba'dadas, nas pro
ximidades do Graníto Taipas.
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Em alguns locaís como nae regiães de perus, porvilho e Morro dos cabe-
los Brancos são encontrados pequenos veíos. pegrnatÍcicos dobrados, o que deno
taria a existência de ou!'as fases pegmatÍticas mais antigas, referidas anre
ríormente, no item ttGranítos inequ igranu lar es tr (psya),

A extrema irregularidade dos borsões pegmatíticos Lorna-os de difÍcil
'representaçãor tendo sido cartografados com aLgum exagero quanto às dirnen
sões apenas alguns corpos possanÈes junto ã borda norte do Granito Taipas .
Estes corpos são, na ãrea, os únicos constituídos de pegmatitos liriníferos,
embora ouLras ocorrências tenhan sido inferidas por coutínho (inf. verbar) ,
en doís locais:

1) regíão provãvel a NI,,r do Pico do Jaraguã, ínferida a parÈir de rubelir.a
(e1baíta) bateada junto cün hornblenda de pesados no Leito de ribeirão que
corta a Via Anhangüera, cerca de l km a su1 da saÍda para perús.

2) extremo LrI da ãrea, em afloramento ao longo da estrada que se diríge para
N do Frígorífíco Boreríí. Neste loca1 há saprorito branco caurínico, rico
em l epido 1i Ea.

0s pegmatitos Lítiníferos de perús apresentam grandes variações Èextu
rais' Muitos bolsães irregulares dentro dos granitos turmali'íferos des
crítos possuem granulação muito grossa, onde se desEacåm megacrístais centi
mãtricos a decimétricos de afrisíta e ruberita, e placas de moscoviÈa e repi
dolitå bem desenvolvída. É bastranre comum a existência de textura gráfica,

os corpos pegmatÍticos ensejaram o aparecirnento de.uma sãrie de lavras
na região de Perus, algumas ainda em atívidade. DenEre estas, a melhor expg
sição ã dada pelos cortes da pedreira CERAMITE (ponLo JC-77, Figura 3).

Diques aplíticos ocorrem associados a todos os corpos graníticos mapea
dos, preenchendo junÈas e fråturas, com tlinrensões centímáÈricas.

os veios taburares de quarÈzo são abundantes em todas as unidades mapea
das, tendo dirnensões desde milim6tricas at6 métricas. constituer¡ principal
mente varieclades vÍtreas, brancas, azuladas, acinzent.adas e róseas. Alguns
veíos ruais antigos dobrados são de utilidade na anãlise estruEural una vez
que realçam as feições dobradas em rochas relativanente homogê.ea s , tendo si-
do afetados pel-a scgunda fase de dobramenÈo, co'forme referido em item anÈe
rior,

Amaiór parte dos veÍos não dobrados situa-se ao longo dos principais
sistenras de juntas e fraturas, sendo òomum sua associação a veíòs de e¡ríclot',
principalrncnte nas rochas granÍÈicas.
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I.

F. Cohértu ras Cenozõi cas

Sedimentos Córrelatos ã Fornação São paulo (.TQs)

Trata-se de bancos maciços de coloração variegada, cujas tonalidade.s vg
ría¡n de arnarelada, esbranquiçada, bege, arroxeada, até avermelhada. São

compostos de depósitos areno-arg il os os , mal selecíonados, sem estrururação
nícida, incl-uindo alguns raros seixos quartzíticos dispersos. Foi cartografa
da uoa única ocorrência nas proxirnidades do LoteamenËo Jardim São paulo, a
norte do Morro do Polvil-ho, configurando pequenos mgrroÈes arred.ondados de
apr oxidadarnent e 30 a 40 métros de allura, e outrâ. â I{ de perus. '

2, Depósítos de Tã1us (Qr)

Foram mapeailos apenas em uma reduzída ãrea na ehcosta ESE do píco do Ja
raguã. Trata-se de um material avermelhado; sua maEriz é silto-argilosa 

",
menos comumente, apresenÈa granulação grossa. Inclui numerosos blocos de
quartzito cinza a esbranquiçado, arredondados a subangulosos, cujas dimen
sões variam de centlmetros a alguns decÍmeÈros.

3. Dep6sitos Co1úvio-eluvionares (Qc)

De anpla distribuição na ãrea, foram representados no mapa geológico
nos locais em que possuem maiores espessuras. configuran manchas de forrnatos
irregulares, sendo as principais nas regíões de Caíeiras at.6 o norte de Fran
co da Rocha, a oeste do Pico do Jaraguá, a oeste da Via Anhang{Jera (parque
Maria Aparecida) e a Nhr da Fazenda lrahyô. Traia-se de naterial avernelhado
a arnarelad.o, de composição extreranenEe variãvel (areno-siIto-argiloso) grâ
nulação fina a grossa, mal selecionado.

Possuem espessurâs que variam de poucos neÈros atõ cerca de 15 a 20 m,

como na região do Hùspital de Franco da Rocha, É freq{.lente, nesÈes dep6sitos,
a presença de linhas de seixos basaís con seixos de qusrtzíto. Em geral. não

exiberu ouEras êstruturas nos corEes.

Constiluen relevos plauos no topo dL. colinas. Esti¡s são amplas tì pol
suelll encostas (llt(ì' Iì¿ì rt'gião a rìùrfc' (lo Clieìr.rs, rrprcsLrtì!¿lnt rroliycis r¡pl¡
rns dL' dèclive. 0s dep6sitos l.oùatlizrnì-sq' om ¡ttos ùclìlt¿rdos d(r nror-ros, (:our

trtrcoStgs r e I a r j.vattlr'tl tc irgr.'nrcs. Iin¡ r'irtrrJu dt. surr ¡¡rarrrlt: rlspcssuta, tôlìr si
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do geraLmenÈe m:rpeaclos corno scclimentos corrolatos à Fornação São Paulo, mas

a insuficiôncia de estruÈuras seclimentares, o carátcr pouco cc¡nsolidaclo e a
pequena similaridade com aqueles depósitos em sua ãrea de oc<¡rrãncia, sã,., r,r
zões aqui utílizadas para carEogrâfã-los cc,mo unidaclcs mais recentes.

Na porção SW da folha sul, alguns pequenos corpos deste Eipo foram ma

peados, numa sítuação algo distinta, poís constituem pequenas rampas de colú
vio na base das encosEas de perfil côncavo. Situam-se na passagem para res
tritos depõs itos a Luv ionare s.

4. Depós itos. aluvionares.(Qa)

Inclue¡n sedimentos íneonsolidados recentes que ocup¿¡rq as calhas dos
principais cursos drágua da ãrea. possuem maiores expressões aqueles depõsi
tados ao Longo do Rio Juqueri entre Franco da Rocha e Caieiras e no trecho
do mesmo rio entre a Via Anhang{lera e Perus. Extensos aluviões ocorrem tâm

b6rn no Ribeirão dos Cristais nas proximidades da cidade de Jordanésia, onde

chegam atã â 100 ou 300 n de largura, Des cont inuamen E e disrribuídos por toda
a área mapeada, merecsn dest.aque aqueles dep6sitos menores enconErados no Ri
beirão dos Perus, Ribeirão Tapera Grande, Córrego dos Abreus e C6rrego Olhos

drÁgua. São constítuÍdos por maËerial argí1o-siltoso avermelhado a esbranqui

çado, localmenÈe mais atenoso, íncluindo blocos e seixos.

II c0Ns IDTRAçõts soBRt A EXTENSÃO LATERAL

P0 sÃo RoQUE

DAS UNIDADES DO GRU

Entire a faixa estudada e ãreas vízinhas existem algumas diferenças em

conteúdo litológico, em parce devidas ao estãgio arual de conhecimentos, como

por exempl o:

- os metacong l omer ado s polimíticos tôm presença restrita, não sendo descri
Eos par..a outras rcgiões, i exceção do Llì ('t acLìrìg loncrados ÒIigÒnìíticos, co

nh"'cídos nas regiõcs de Pirapora e Culbica.

- as rochas metavulcânicas bãsicas arnigclaloidais e as meta-subvrrlcânicas
air,da não conhecidas em outras partes Jo Crupo Sio Roquc.,

- as ltl !.cll-,.rua.s, dcscritrrs por Figucir..do ¡i aL, (lgll), que nio foranr re
conhecidas cntrÈ os anfibolitos metabasíticos da faixa Jr raguÍ- cr i s t ai s.



.64

flã, por outro lado, nu'erosas sernelhanças com as uniclacles lito169icas
de regiães pr6xirnas, como a ãrea do sinclinório de pirapora (Bisrrichi, 19g2),
onde ag sínil.aridades são marcanres, inclusive com dønonstração da continui
dade física de vãrias unidades mapeadas.

As semelhanças con a região da Serra de ltaberaba, descrita por CouÈi
¡t:ro et aL. (1982) são ranbãm notãveis.

- os sericíta xisEos (P€SFr) mapeados por aqueles autores, col¡ suas incerca
lações de meÈareniËos e metagravaucas, devem corresponder aos filitos la¡ni
nados (PSsFv);

- os filitos ou xistos finos nâculados (p€sxFr) e os clorita-quartzo xistos
cou granada (P€SCf.), correspondem a ternos mapeados nas unidades de micaJ
xistos finos (PSxxü) e xisÈos porfiroülãsticos (pSxxp), com a diferença
de que a andaluzíta daquelas rochas d-a lugar a estaurolíta e siLlimanita
na faíxa Jaraguã-Cr i stais ;

- os f logopita-ca1ei ! a xístos (p€sc) e os anfibolitos finos bandados cÕn¡ cg
madas caLcossilicãticas (PESMÈ), que representaria¡n¡ segundo os auEores
as metanargas e as neta[argas eonlaminadas por tufoS bãsicos, guardarn p1e

na correspondência com as rochas cãlcio-si1icãticas, bandadas ou não, da
faixa Jaraguã-Cr is tai s, bem cc¡¡o corn a unidade de anfiboLitos bandados;

- os anfibolitos netabasÍticos são bastante similares em composíção nas duas
unidades.

Com exceção das IiÈologias mais específicas, algumas das quais da famí
lia dos hornfels, poucas são as diferenças que ainda subsistem entre as ag
socíações litolõgicas dessas regíões, desÈacando-se dentre eras os nÍveis de
provãvel metaehe?t., identificados em Ïtaberaba, embora el-es pareçam exístir
no domínío das rochas cãlcio-silicáEicas da.faixa Jaraguã-Cristais.
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CAPlTUrc Tv

.ESTRUTURAS

AS BASTS METODOLÚGI CAS DO ESTUDO

uma das principais díficurdades no estudo de uma faíxa dobrada ou parËe
deta 6 a possíbilidade de serem feitas interpreta.ções por demais . simplifice
das cqn base nuro entendímenco apenas parcial das relações estruÈurais. A an!
lise Estrutural ter' co'o objetívo maior tratar tais relações e desvendar
a hist6ria cornplexa de deformação e ¡retamorfísro que em geral se vincura a
es sas faixas de dobranenco.

Historicanente, no estudo de regiães dobradas, a primeira abordagem uti
lizada foi a estratigrãfica, em virtude do caráÈer originalmente sedimentar
de grande parte dos depõsitos. com a evolução do conheeimento, a abordagen
estrutural passou a ser mais intensamente util.izada, por fornecer rneios para
superar naturais limitaçães dos procedirnenËos estratigráfieos, que requerem
a identificação das seqtlências de formações sedimentares em sua ordem estra
tigrãfica correta. MedianÈe Èa1 identificação, seria possÍvel determinar o

conjunto de estruturas ou a estrutura geral da região orogãnica a partir da
disposição dessas formações. É urn mãtodo que tem melhor apl_icação em regíões
montanhosas (Roberts 1977), corno os Alpes, onde a estratigrafia e a esErutu
ra sãô efetivarnente díspostas em seções transversais ã topografia.

As informações estratigrãficas, quando disponíveís, associadas aos da
dos gerados pel.a observação sistémãtica de relações estruturais de carnpo e

de laboratórío (seções delgadas), são fundamentais para a mecodologia de anã
lise escruEural. A abordagem escrutural 6, pois, complemenÈar 

"o" ".rr*urraolde natureza estratigráfica, bem como a outros procedimenÈos geológicos con
vencionais (Turner & Weiss 1963).

0 estudo da hist6ria de deformação e rneEamorfismo clc uma deEermi¡racla
região dobrada envolve dois procedímentos filosoficamentc discintos, dcsta
cados por Tuiner & ltleiss (r,¡,, .,r'1.), cuja importâ¡cia justifica cicã-1os:

a) estudo e descriçã' dc' un corpo rochoso c.m scu cstado presenre, tão livre
quatrÈo possÍvr'l dc inferências e extrapornçõcs, cxcLrËo qu.rìÈo iquer*s irn
postas por cxprìsiçõus pc.rbrr,s no t('rl:(,tìo;



b) interpretação genética doe dados descricivos, com o intuiEo de

Cruir a evolugão estrutural do corpo em quesÈão.
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recons

Enbora tarnb6o sejarn naÈuralmente válidos para outros campos da Cíôncia,
tais procedioentos Èraz€fn para a Anãlise EstruLural um rigor bastante grande
para a distinção entre observação e interpretação, entre evidências e hipó
'te6es, encre a ativídade de descrever e a de inrerpretar feições. Necessaria
mente, pêra se alingir o segundo procedimento, 6 preciso aplicar o primeiro,
embora na prãtica a atividade seja au to-al imentadora, as interpretações for
necendo meios para novas e mais completas observações sobre os corpos rocho-
sos.

Em todas essas atividades, a preroissa central é a de que uroa dada defor
nação deixarã s@pre uln registro penetratívo e reconhecÍvel nas rochas, em

especíaL quando de caráler dúctil (Sã & Hackspacher 1982), pois ã no estudo
dos produtos desse tipo de deformação que a Anãlise Estrutural tem sua
naior u t il idad e.

Do ponto de visÈa de escalas, a AnáLíse Estrutural visa explorar " ig
terpretar as regularidades das esÈruturas dentro de unidades cujos tåmanho s

variam desde urn agregado de pequenos grãos atã a parte principal da zona oro

gânica. 0 estudo Eextural de rochas metamórficas tem um papel relevante ne:
se Èipo de abordagem, As relações entre as Èexturas metam6rfícas e as estru
turas de orígern tectônica são determinadas aËravés de um esËudo deÈalhado de

campo das estruturas de pequena escala e exaÍ¡e ao microscópio de 6mostras
de rocha contendo tais feições. No campo, o mapeamenEo estrucurâl e técnicas
usuais de estudo de superposição de esÈruÈuras (escala mesoscópica) permi
ten enlender a geometria do corpo deformado e esËabelecer uma dada s,rcessão
de eventos de deformação. Ao microscõpio, deEerminarn-se feições Èexturais de

crístais netamórficos indivíduais (escela mícroec6pica) q,-, à são . ""gui, .u
lacionadas a evenÈuais epis6dios disÈintos de nucleação e crescimenÈo subse
qtJente dos vãrios elpãcimes minerais. A ccruparação entre estas relações m!
croest.ruturais e dobras de diferentes tamanhos, foliações e outras feições
microsc6pícas indica a posição relativa e/ou a varíação de i'tensidade dos

episõdios de metamorfismo e deformação.

Através. desse esÈudo cle ¡floramentos e de anostras, complenìentado poi
estudos ao microscópio, a Anãlisc EstruturaL oferece meios para se r(r(.()rs
truir, do ponto de vista geomãlrico, estruturas de escala macroscópica, Tn.I

desenvolvimento não é sinples e o aspecto principal envolvido õ o dc corre
lação, feita entre observaçõcs tomadas cm escalas nruito dif cr-enLcs. I! sem¡rre

dífícil såber quûl o grau cm quc sc poclem fazer cxtrapotaçõos ou intL,rpolir
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çãee de una egcala para outra (Ayrton & Ræsay 1974), pois o que pode pare
cer concordante nuroâ escala pode ser discordante en outra.

A observação, medição e traEa'enÈo de Èodo esse conjunto de e'truturas
neso-e microscópicas estã incluída na anãlíse geonéEríca, que id.ealmente é
.descritiva e isenra de inferências (Turner & Weiss 1963), Outros níveis ou fa
. ses da Anãlise EsËruËural relacionam-se ã quantificação das defornações nas
rochas, sob o enfoque da reconsÈrução dos movinrentos ocorridos no corpo re
choso duranÈe a deforoação e entendimento de seus mecanismos (anãlise cineroá
ttca), ou a reconstruçao de esforços desenvolvidos denÈro de um corpo geoÉ

. gíco cono reação a oucrqs esforços I'externos'r (Turner & Weíssrop. c¿t.). Ee

te últino canpo é o da anålise dinãica, de desenvorv ir"rrt o rrriro rái. lin!
Èado, e que. envoLve inferências. adicionais sobre deterûinadas condições reg
lógícas do corpo, duração, ritmo e hist6ría da deformação, dentre ouÈras.

os fundaentos da Análise EstruËural são descrí!os. pormenor i zadanen Ee

no trabalho de Roberts (L971), IncLuem urna série de coneeitos aparentemente
muito siroples, nas de uso generalizado. Resumida:¡ente pode-se cilar como con
ceitos funda¡nentais da Anãlise EstruEural:

1. determinadas feições estruturais ínclieativas da polaridade estraÈigráfica
(stt atigraphie youngíng) que podeu'ser usadas para se reconhecer topo e ba

. se de camadas ou seq{lências de roehas sedinenÈares, poís sua oeorrência é

relativamente comur' e pode haver efetiva preservação em terrenos metsnõrfi
cos. Em rochas lgneas isso t a¡sbém se .apl.íca (por exemplo as píLlou-Lauas);

2. cad'a geração de estruturæ dobradæ estã representada por d.obras de diferen
tes escaLas, que ôompartilhan a mesma clívagen ou fo1íação plano-axiaL,
ou tipos distíncos que mostran transíções entre si. Disso decorre 9ue¡ se
as dobras são cílÍndricas em todas as escalas, as interseçães clivagem/
acaúanento indicam o cainento dos eixos de dobras maiores. outra conse
qrÏencia ã a possibilid.ade de se mapear Eais dobras ruaiores de uma ¿"tul
mínada fase, ainda que não cí1índricas, utilizando-se as relações de ";gência entre elivagens e ac¿uramen Èo, ou entre clivagens sucessivas (8e11

1981);

3. o conceito de polaridade esÈruEursl ( ..ì : r'¿r, , : : ¿ )..¡ . fa,'i,t,1, Robcrrs 1977) ou
polaridade sobre a clivagem (.-'.rcri':,¡ (r): cl.,ì:'ar., Bcll lggl), é a direção,
ao longo de uma clivagem plano-axiel , crn quc as caml.las mais jovens são
encontradas. É a direção que define a polaridadc' de cscruturas dol¡radas
(shackleton 1957). Nesta direção r pol.rririirde esrracigrãfica 6 coinci<leru
te, ¡ûas mesmo ng ausôncía de rJndos cle ;,.'rir:.:.¡r2,7 , q polaridadc estruLr¡ral
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pode ser deteroinada quando se Eem um conhecimento geral da escratigrafia.
Dobras desenvolvidas sobre uma seq{lência estratígrãfica não dobrada antg
ríormente, nem dobrada depois, apresentarão polaridade esErutural sempre
numa direção uniforme. De modo análogo, variações na polaridade estruËu
raL tle dobras podem indicar redobramento e seresr usadas para distinguir
as diferentes geraçõe s.

a noção de superposição esErutural é hoje intimanente ligada à descrição
da evolução de muítos cinturões orogênicos, onde geralmenEe a primeira
clivagem que se desenvolve ã do tipo clivagem ardosiana, quando não houve
a formaçao dé tma trana planar sediment.ar, paralela ao acamamento de ro
chas argilosas (Hobbs et aL. Lg76). Sob condições algo uais severas de me

tamorfísmo, a foLiação desenvolvida é do tipo xist.osidade, onde a granula

ção é nais grossa. As dobras posteriores podem ser identificad.as pelas
suas elivagens de crenulação em posição plano-axial. Em uuitos casos ob

serva-se a passagem gradual ou brusca dessab clivagens para êlivagens de

fratura, dependendô das litologias envolvidas, As clivagens podem ser de

tadas umas eur relação ãs outras, por meio de relações de superposição, ou

por propríedades geométricas peculiares a uma dada fase de deformação. ns

se tipo de esludo õ em geral melhor conduzido em áreas de baixo grau meEa

nórfico, onde é menor a obliteração de feições anÈeríores por efeilo
de recristalização e crescímento de grãos;

cono uma resposta do pacoce litológico ao tipo e intensidade de deforma

ção, sob certas condições netamórficas, uma determinada fase de dobramen

to pode desenvolver nas rochas um determinado estilo, cuja definíção rg
quer o uso de urna sãrie de parâmetros (Ramsay 1967, Hobbs et aL. 1976) ,

Tal conjunt.o de propriedades é uma deserição completa de aspectos indepen

dentes da orientação das dobras, mas que, na prãtica, 6 um sumãrio de fei
ções úteis em grupar dobras e dísringuÍ-ias enrre si (lfiIliams 1970). Um

determinado estiLo de dobras ou padrão de orientação, ou ambos, não ne..s
sãriamente são peculiares a uma única geração de dobras numa dada ã¡ea
(tlillianrs "'l'. .'j¿.), pois os fatores que os conErol¡rm nio são únicos ¡rara
una fase parEícular na hist.ória de deformrrção. Os cri16rios nrais íteis pa

ra definição de' gerações de dobras sucessivas são os de supcrposíção, de

vendo-se falar ern grupos de estilo quando Èais relações são luscnEr.rs;

a'orierrcação dcr dobramcnto õ outro pari.netro útil n¡ corrcÌação L.sErutu

ra1, embora ãs vezes pouco conclusivo, pois porie le'var a interpr c t açc.rc s

errônci¡s ou a simplificações, em ãreas mais inttrnsanr.rntc dcformaclas ou clc

h i st6r ia evoluÈiva conrplexa.

6.
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A delíruítação clos objetivos feila no capítulo r encerra un papel muito
forÈe de situar tambán o tipo de Erabalho de Anãlise EstruËural que seria de
senvolvido. Diante do quadro acima esboçado sobre diferentes aspectos da Anã
lise Estrutural, quais sejan: as relaçães entre as abordagens estratigrãfi
ca e eótrutural; os procedimentos¡ as premissas; as escal.as; os níveís ou fa
ses do esÈudo e os elemenEos da Análíse Estruturar, pode-se ressaltar as cg
râ.cEerísEicas principais do presenEe estudo:

1) os lratanentos de dados envolvem as rrôs escalas eonsideradas;

2) a ânfase é dada ao trabalho descritivo, nele baseando-se loda a
tação dos dados, sea no entanto limitã-ta;

3) as atividades de campo e de laboratório buscaram aplicar os elemencos de
análise acima descritos;

4) a preocupação ã a de realizar uma aná1ise geomãtrica, avançando na arál I
se fenornenoLógica ao se reconstruir as relaiões entre meÈamorfismo e de
forroação,

II - UMA PROPOSTA PARA REPRESENTAÇÃO DE DOBRAS EM 14APAS

Diante da grande variação dos eixos e pLanos axíais das dobras observa
das ou inrerpretadas na ãrea, tornou-se necessário desenvolver u'a simbolo
gia adequada para a forma espacial das dobras quando representadas numa ,;
perfície horizonËaL, nesce caso dada pelo mapa geolõgico. A principal dif;
culdade estã na representação em pLanta de dobras neutras reclinadas ou vel
cicaís, uma vez que quanto maior a inclinação de seus eixos, a tendância des
se típo de dobras á apareeer em perfíl nos mapâs.

Assim sendo, foi desenvolvido nesEe estudo un conjunto de símbolos para
dobras em mapas, em parte já exístenle pâra. as dobras inclinadas ou com cai
ento, mas que introduz uma solução para a representação de dobras neutras.

Para facilitar a visualização, os símbolos acham-se representados na Figura
19, elaborada a parrír do diagrarna triangular de Rickard (I971) ao qtral
Ragan (1973) acrescentou os bLoco-disgranras de dobras,

Aind¿ì para a disti*ção de dobras onrìe a sucessão estratigrãfica das ca
ru¿das 6 co'rhecida (a'rticlinais e sinclinais) foi usada uma simbologia cspg
cial (Anexos I e 2),. diferente da aprcsctìtada no díagruma da Figura 19, que

õ aplicãvel mcsmo quandù não se tem csses d¿cros d(ì topo c brse de canadas.
Ncste clso, dcvc-se lùì¡brâr que os termos correspondentes são apenas <.lois:

an.tiformas e sinforrnas. A classificação õ bascada na orientiìção das tlobr¡rs
em rtlação ao plano horizontal, de modo quc para as dobras ncutras *la,rio
se aplica (Figur¿ t9).

\nEerpre
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III . ESTRUTURAS PRIMÃRIAS

Divereas eatruturas prirnãrias podem ser observadas na região em foco,
destacando-se, pela freqdância com que ocorre, a estratificação reliquiar,
designada s^. As estruturas primãrias represen.âú feições anteriores ao meo'
tamorfismo e deformação rectôníca, que se manÈiveran preservadas ou que so
freran alterações pouco signíficativas sob a ação desses fenãnenos.

As inÈercalações de uma 1iro10gía ern outra são bastante comuns nas uni
dades do Grupo São Roque, eøno foi descrito no capítulo Litologias. Quando
não hã evidências de transposição, as superfícies'desenvolvidas enÈre as in
Èercalações podem ser referidas a s^. E coslum ocorrer pararelismo entre a es
tratificação reLíquiar e a clivagem ardosiana (sr) ou xistosidade (x), como
serã visto adíante. Mesmo onde isso äcorre, as reições diagn6sticas para a
estratifícação reriquiar, alérn da presença d.e leitos de uma unidade rochosa
em outra, são as variações de composíção ou granul-ação.

A variação de cor nos filitos (foto 19) e calcãrios em geral reflete
variação composícional (Figura 20). t¡os calcãrios da região de Cajarnar, as

camadas possuem espessurâs varíãveis, embora muíto constantes ao longo de câ

da leito, e da ordem de poucos centímetros. As cornposições mais comuns das

camadas são as de calcãrio silicoso ou dolomítico claro, intercaladas com

caLcãrio cal cít ico escuro.

Mudanças na granulação dos materiais sedímentares freq{lentemente podem
ser vístas, como por exemplo nos metapelitos (Foto th), onde níveis ricos em

grânulos estão intercalados nos níveis de granuração fina mais uníforme.

No interior das camadas é possíver reconhecer algumas estruturas sedi
- mentâres, embora isso não seja rãb freqrtente como seria de.se desejar, pela

importäncia áe algumas dessas feições primárías para â determinação de pola
ridade estra!igrãfica das camadas. Foram observadas feições como estratifi
cação cruzada, gradual e rítmica, Dentre elas, a estratificação gradual foi
a única que pôde ser usada para identificação de topo e base de camadas.

Estratificação cruzada aparece em alguns níveis mecareníticos ou quart
. zíticos. Na Estradå velha de campinas, no trccho entre Franco da Rocl.la c
Francisco Morato, foram idencificadas feições rqlacionadas a- cstraEificação
cruzada (Figura 2l). Neste Iocal, contudo, existe unì brndamento <tiferenciaclo
nuito ní¿ido nas barrd¡s ctapelÍÈica€ e que tâmbém é oblíquo ì estratifica
ção reliquíar (Foto 3a). A rnorfologia própria cras du¡È fcriçõcs c as litolo
gias a que se vincu lar¡ são crirõrios distintivos.

I
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A estratificação rítruica ã bastante conum, q¡ particular nos filit.os ra
oinados da folha norte. A repetíção de camadas com texturas, cores ou grang
laçães defínidas ã o aspecro que identífica essa feição. As bandas inrercara
das têm espeEsuras rniLirnãtrícas a centim6tricas. Nos anfibolitos ba'<ìados
Èal tepetição ta¡nbãm ocorre, Ea6 o avançado grau de arteração desses maËg
riais nos afloramentos não permite farar em estratificação com argurna cerEe
za. Na Figura 21, a notãver repetição de níveis de fir.itos nos met.arenitos
pode ser referida a ura estratíficação rítmica e local.

Estratificação gradual foi a feição reliquiar mais importanre para se
èstabelecet polaridade estratigrãiica em vãriås cortes e afloranentos, embo
ra sua ocorrância seja nuíto reduzída. Ern geral. é observada em leitos quar!
zoaos a meÈarenÍticos (r'igura 2l), nos quais a granul'neÈria dos maÈeriais
originais decresce da base païa o topo de cada estrato.

IV F0L r Açõrs

As diferentes foliações que se desenvolvem nas rochas como resultado de
deformações ïepresentam rearranjos na ordem interna da rocha e suas partícu
las constituintes, seja por efeito de deslocamentos físícos e rotação da re
cha relativamente rígida, ser.rs grãos ou cristais, seja por deformação inter
na denlro dos cristais individuais pelo processo de deslocanento do retículo.
Díssolução por pressão, recristalização de arguns minerais e crescimento de
outros são rarnbém processos iraportantes que levam ã formação de folíações.
De u¡n modo gera1, este conjunto de fenômenos l"igados ã estruturä ínt ima das
rochas gera certos tipos de anisotropia e leva à fortnação de uma tranra rel.a
cionada ã geometria da deformação

A clivagem ã ur¡ dos tipos mais comuns de traroas planares produzidas du
rante â deformação tectônica. A seguir, são resumidaruente descritos os tipos
de clivagem reconhecidos na área estudada. É comum a utilização do Èermo fo
liação para designar tais feições planares, no sen!ido de que õ un termo ge
n6ríco e abrangente.

I - Clivagem ardosiana (S,, ) e xjstosidade (X)

A clivagem ardosiana é um tipo de estruÈurâ planar definida essenciar
menÈe pela oríentação regular de minerais placóides, em geral filossilicatos.
Minerais granul-ares inequidinrensionais podem tambõm colal¡or:ar p¡*a a fornra

ção de uma Èrana'planår deste tipo, e mesmo ern alguns casos, mi.erais prismã
t-icos podem conÈribuir na defínição de uma foliação planar.
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DíanÈe da necessidade de se chegar a uma classificação basicamenEc des
critiva para clívagens, ea parÈir da premissa de que a rnaíoria das elivagens
é e¡n dooínios, PoweLl (L979) apLíca quairo parãtreËros para descrevê-las:

1) o espaçarnento dos dor¡ínios de clivagem;

,2) a foma dos d@ínios de clivaget;

3) a trana dos microlíÈons;

4) a proporção da rocha ocupada pelos donínios de c1" ivagem.

. A classifícação proposra por esse autor utiliza termos que devem ser
ccnbinados para se.deserever inteiranente uma cli.riagero. A elivagen ardosíana
poderia ser referida como uma clivagen conElnua fina e a xistosid.acle, uma

cLivagen conÈlnua grossa. As clivagens conÈínuas serian aquelas resultantes
de um paraLelisno de ninerais placóiåes åÈravés da rocha, em contraposição
ãs clivagens espaçadas, que adnitem nessa classificação urn número de tipos
mais elevado.

En nuiÈas ardósias, a foliação presente é em realídade uma crenulação
ouito fina (White & Knipe 1978), e há exeurplos de passagem gradual entre cli
vagem de crenulação e clivagen ardosiana, då tmr prrtu para outra de do

bras (I.Ií1 1 iam s I97 2) ,

Essas limitações para o uso de clivageur ardosiana poden ser contornadas,
utilizando-se a definição apresentad.a por Hobbs et aL.e976) para os quais
essa feição ã dada pela orientação preferencial planar de minerais inequidi
mensionais, seja formando dominios na rocha, seja possuindo uma distribuição
homogênea dos minerais. É nesse senÈido descritivo que o lermo é empregado

no presente trabâlho, pois a classificação de powell (Ig7g), mesmo com as mo

dificações introduzidas por Borrajaile et al, 1982), trazem uma série de rer
mos a serem co¡bínados entre si para se indicar o tipo de clivagem observada.
os critórios descritivos uLilizados nessas classificações são contudo muito
úteis para as clivagens de fratura e de crenulação, que serão abordadas adian
!e.

O limite, arbitrãrio, entre clivagem ardosiana e xísÈosidade usado .eg
te trabalho foi o tamanho dos cristaís, que na xistosídade jã podem ser indi
vidualízados ã vista desarmada. Segundo Hobbs cú a1... (op. cit.) esse limíre
õ situado entre os filitos, termos incerrnediãrios entre ard6sias e xistos.

Foi acima destacado que a clivagem ardosiana enconpra-se nos afloramen
tos geralmente paraLelos à estratificação reliquíar, ò quc dificulra a íden
tificação das dobras â que se associa. Admite-se ter havido uma fase de do
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brasenÈos fechados, provavelmente ísoclinais, para explícar a freq{tência corn
que o paralelisr¡o ocorre .(Hasui 1973). Muit,os pontos onde as duas feÍções
aparecem oblÍquas entre sí foram observados, como por exemplo nas Figuras 21

e 22a. Dobras gue possuem cl-ivagem ardosiana em posição plano-axia1 podem de
senvolriär lineações de interseção (foto 3b).

2 - Clivagem de crenulação I (52)

A clívagen de crenulação 1 (Sr) corresponde a uma foLíação de ocorrên
cia generalizada por toda a ãrea. E roelhor identíficada ao níve1 nicroscópi
co, pois se traduz em dobras de còmprimento de onda extremamente pequeno, da
ordem de d6cimos ou ató centãéimos de mil.ínetro. À, escara mesosc-opica (entre
¿¡ amostra de não e o aflorÐento), esta foliação se mostra como um conjunto
de pLanos muíto próxiraos entrè si (Foto 3a) e apenas em casos muito espg
ciais ou com auxílio de lupa de bolso ã possivel observar a presença d.as do
bras de crenulação que a definem. (Figura 23). DenEro da cLassificação de
Por¿ell (1979), esta clivagem de crenulação S, incluí tanto o o tipo diecre
to como o zonal. As crivagens de crenuração discretâs são planos be$ defini
dos e esÈreitos, na forma de descont.inuidades na trama crenul-ada, enquanËo
que o tipo zonal envolve doníníos largos e em lâminas, coincidentes com os
flancos de dobras de erenuração microsc6pícas. 0s rímites dos domínios são
difusos e gradaeionais. O tipo zonal , tambérn cha¡nado clívagem de crenulação
diferencíada, corresponde ao bandamento díferenciado vísto em a,,ostras de
mão .

As 1iÈologias onde ocorre tal clivagem são, porãm, bastante homogêneas
e se estendem por dc'Ínios muilo extensos, o que facilita a ínvestigação e a
urilização de um critérío rnorfológíco mícrosc6pico para disrinção. A16m dis
so, ã muito freq{lente a associação desta sr com um bandamenËo difereneiadl'¿
de aspecÈo uniforne, servíndo como crirário distinEivo adicional (Foto 2h).
suas caracEerísticas podem ser visualizadas melhor atravós das foÈonicrogra
fias, descritos no capítulo Anãlise MicroestruÈural .

0s filitos laninados são as rocrras maís comuns portadoras dessa prinrei
ra clívagcrm de crenulação, em gcral do tipo difereneiado (Figuras 12 e 24>.
As nelhoros exposições dessas feições acrram-se na rcgião da Fazr'nda Tcmboró,
n¡t ft:Iha sul (Figura 23),e. cm toda e região cencro-Leste da foLha norcc
(Figura 21). outras litologias exíben a S, rrir forur. de cr iva¡¡cru dc fralrrrrr,
i.cluir.rdo os quarÈziÈos larninados, rochas cãlcio-silicãticas e Nicaxistos.
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a)

ì- CAMADAS ¡¡EfAPELílICAS
2. CÁMAOAS METÁPSAMITICAS

lirìl' FEla
I - vE¡o oE a(6Rrzo
2-FtLtfos LÀ,tl|NAOOS COM tNrERCAl.açôES UE MfrÂÊaNtros F¡Noq

FIOURA 22 - Rel,rç:eìes erìtre clivrflons pl;no-axilis riur:esll.iv,:lti, No rj{rrìrlllìrl iLl
perlor rinrJ;ì se oLrscrv¡ rlrtu .r t:l:ivl¡1cm ó olrlÍc1rr;r i r.'ril.t,rl. il.ir:,rr;rio r,L:.1 i,¡rri,ri.
Nos outrosi cjcltltllt.ll, o qUrl cìcoft'o ó un ¡t,tt.,rlr. |..il;lllLr r:ltllr-' ,¡llt;lti ,ls ltr-t¡rrtlf Í
cles. Pontos JC-?$$, CJ-L4ll e C,l- l{i3, t.crììDrrf)l. jv,r'lrt)rìl;i).

b)

c)

o to 20c.



F IGuRA 23 - Pormenor de amostra de
ios e que definenì SZ. Ponto JC-297,

\--- V.

rocha exibindo as crenu lações
Fazenda Tamboré

subnilimétricôs muito comuns nos fÍli
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3 - Clivagem de crenulação 2 (Sr)

É ouÈra das clivagens de crenuLação observadas na região de esÈudo,cuja

ocorrância ã roais acentuada no domÍnio de rochas da foLha sul. Na rezião do

extremo oesÈe dessa f ol-ha, a S, mostra-se como foliação plano-axial de do

bras, orientada segundo a direção geral l.lN!,J a E-W. Forma planos. espaçados

desde frações de milímetro aÊ6 poucos milímecros, estcs mai.s FrcqlJentes. Para E,

deixa de ter o carãter regular, gradando pouco a pouco para um aspecEo de

kink-bands isolados, afetândo as clivagens e o bandamento diferenciado que

the são anteriores. Isto é particularmente claro na região da Fazenda Tarnbc

ré, nos cortes de estrada e do oleoduËo ali pr.esentes. Na região da Fazenda

Itahyâ, essas clivagens mudan sua oríenÈação para adquirir direções próximas

a NE e NNE. Essa passagem pode ser observada no Anexo 3, adianle descrito.

No início dos lrabalhos, foi verificade a presença desses sisËemas de

clívagens de crenul"ação na região da Via Anhang'tera. Foi assinalada na época

a marcante persistãncia en oríentação desÈa clivagem nos vãrios afloramentos.
Com o desenvolar dos estudos, passou-se a denominar essa clivagem de Sr, em

virtude de afeEar em numerosos pontos uma outra clivagern de crenulação ante

rior (Sr), com orientações variãveis, muito fechada e freq{len!emente quase

s6 pereeptíve1 ao microsc6pio pecrogrãfico. Esta clivagem corresponde ao sis
Eema dencminado S' descrito acíma (Figura 24).

A S, mosÈra-se nos afloramentos dessa região como planos prõximos en

tre si, que chegãn ãs .rezes a exíbir distâncías de 2-3 rníIímeÈros entre dois
planos contínuos (Foto 3c), As ondulações de crenulação são mais abertas que

as associadas ãs outras crenul.ações. Não se verificor¡ a presença de bandamen

to díferenciado associado a esEas clívagens Sr.

Em seqtlências mais finas á comum a ocorrãncia de clivagens de crenula

ção, enquanro em rochus quarEzíticas, r"trr"níti"u", metarcósee¡s e nreÈagrau

vacas, é mais freqüente a existência de clivagem de fratura,

4 - C livagenr de fra tu ra (Sr)

A clivage'rn dc f r¡cura (Sr) não é p.-'nctraÈiva uos iìf lùranrr'rìtos, possui

rnù aspecto mais dLtscorìllnuo, e um cspaçirnrcnEù variirvel crlLrc os planr.rs. lìsEc

õ s..tu¡rre inf er:ior a 5 uu, ¡rt-ris csplrçlnc'nEos nliores f oranr relacionadrrs l jrrrr

E¿s, segurìdo a conceituaçãcr de Pricc & Hancock (1972, .¿l)¿..1 Po\.'.ll t979) :
que t anrbcím restfilrgcnr ù Èerrno clivagem dc fraÈura a cspaçsrìrcnLos infcriorcs
q.1/30 da espessura d¡ camirda (I'ot.o.3b).



Os corpos tabulares em que se divide a rocha (rigura 25), chamados micro
1ícons, são separaclos por fraturas, ãs vezes preenchidas por minerais corno

quartzo ou calciËa, dependendo da Líto1ogía. Pode tamb6m existir incipiente
desenvolvimento de micas nesses planos, bem como deformações tardias devidas

a falhas (Foto 1g).

Refração de planos de clivagens de frat,ura foi observada entre cerras

licologias, sendo os planos de estratificação reliquiar os horizonÈes que

marcam essa mudança de orienfação. Do mesmo modo, ta¡nbãm ocorre ccmumente a

passagem de cLivagem de crenulação (SZ ou Sr) parS clivagem de fratura, de

pendendo do contraste litológico.

V - LINEAçOES

Diversos tipos de elementos lineares de trana estão reunidos sob esta
designação. Além dos eixos de dobra, nas rochas do grupo São Roque, as mais

comuns são as lineações de crenutação, as lineações de interseção e alguns

exemplos de lineaçães ninerais. Nos dcmínios de rochas milonÍticas foram
servadas lineações freqtlentes, vinculadas aos .processos de movimentação.

As lineações de crenulação correspondem ãs linhas de charneira de do

bras de crenulação, como na Foto 3c, desenvolvidas ao longo das superflcies
afetadas por esse dobramento de pequena escala. Seu aspecto ã o de pequenas

corrugaçõesr em geral retilíneas, mas que podem se anastcmosar ou sofrer sua

ves mudanças de orientação. Co¡n a diminuição do espaçamento das crenulações,
como nas rochas portadoras de bandamento diferenciado e em quase todos os

exernplos de clivagem S, na ãrea, as lineações de crenulação sofrem una equi-
valente diminuição de espaçamenco, o que em muitos câsos tornâ seu aspecto
mais pr6ximo das lineações de inc'erseção.

Lineações de inÈerseção podem aparecer quando dois planos cle foliação
se cruzam ou quando uma foliação corca a estratificação reliquiar. Nos mapas

geológicos e no trat.amenEo escatÍsEico de daclos estruÈurais, as 1 ineações
de int.erseção tivera¡n essa designação restrita a interseções entr" Sl u So,

sendo as demais re'fcrid¿rs como lineações de crenulação 1 (LZ, geradas porSy'
ou lineiaçõcs. de crcnulação 2 Gl, geradas por sr). Tal resrrição 6 nruico

úcil para a interpretação ¿os ¿iaos, pois.rão 
"ão freqtlcnrcs os afloramentos

onde a clivagem ardosiana 6 oblÍqua ã esrratificação reliquiar, diurint.¡indo
a ocorrência dessas lineações de interseção (Foto 3b). ,As demais lineações
são r"lacionadas ãs clivagens correspondenÈes, para efeito de interpret.ação.

ob



80

FIGURA24 -Aspecto mlcroscópico, em filjtos laminados, de clivagem de cre-
nuJ.ação S., afetêdô por dobramento. Aumerto Ex. Pcnto JC-328, proximidades
do lYorro Éot u cavu ru

FIGURA 25 - CLiva!ÌÈrn dr
plano-axiaI dB do [ìr'a s.
fotografias.

f r,ltur,.r corrEìsìFcrnden:r: a S.,, ùùuprìrìalo a pr:siçåo
Fonto .1C-i171ì [ l'ollr¿ :iu]]. Ées¿rnhadr-r a partlr cic
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Lineações minerais são pouco comuns nas rochas da faixa Jaraguá-Cris

. tais, can exceção dos metaconglcmerados (PSsMc), onde ocorre uma típica Ii
neação de esEiramento definida pelo alongamento de cristais ou grãos ri;
rais.

As zonas de milonitos, bl-astornilonitos e milonico gnaisses mosÈram outro
tipo de lineação mineral , no sentído de que são estruturas lineares defini
das peLa orientação preferencial linear de grãos i neq(I id imens iona is ou por

agregados minerais alongados. Sua origern não é, contudo, relacionada a dobra

mer¡to, mås a eventos de milonitização. 0s melhores exemplos situam-se ao lon
go da qona de falhamentó que separa os batólitos ae ltaqui e CarrtÊr:eira. Es

Èrias de atrito en planos de falha nais novos têm ocorrência restrita na

f aixa Jaraguá-Cri stais.

VI . DOBRAS

Em sistemas dobrados, os atribuEos 
"a""n"iri" 

para descrição do estilo
das dobras sãs: a morfologia e a naçurezâ da foliação plano-axial , quando

presente; as características das lineações associadas; f or.roa das dobras em

perfil; seu carãter cilíndrico ou não e a geo'retria dos elq'nentos das dobras.
outros aspeclos c.¡no padrões de oríentação são de importãncia nenor na defi
nição do estilo, embora possan dar subsídios ã separação de dois grupos de

dobras entre si. Nesse sentido, a uÈílização dos grupos de estilo para se de
terminar as fases de dobra:renËo de uxra dada ãrea sofre algumas rescrições,
pois como dobras de gerações diferentes podøn apresentâr esrilos sími1ares,
os padrães de orientação ãs vezes podem levar a conclusões errôneas,

Os padrões de superposição de estruturas são mais decisívos para se

identificar gerações de dobras, embora ainda assim sua aplicação seja depen
dente de límitações como a qualid.ad.e das exposiçães e a necessidade de se ob

ter dados conplementares sobre s polarídede esrratigrãfica das seqtfôncias 1i
to169icas, nem sempre presènEes,

No Eocante aos padrões de superposição de esËruturas, destjcado ,ro capí
tulo seguinte.,uma quesLão imporcanÈe refere-se à escal¡r clas dobras das ¡Ìcr-q
ções consideradas. RoberEs (I97i, p. 159) sublinhu quc pocl.' ha*rr veriaçõ.'s
de escala enEre doís conjunEos dù sisEcmrrs dobrados, sern alÈer¿rr suas relr
ções, porém isto contrerla ¡ f omrl das estruÈuras que sÈ clesenvr.rlvem como rù
sultodo. Hã que se considcrar trôs situaçõcs:
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1) dobras mais anEigas menores e¡¡ escala que as posÈcriores. Âs clobras rncno

res deve¡iam ser dobraclas pelas maíores de urn rnodo mais ou menos simples;

2) dobras que se interferem são de mesma escala. E o caso caracÈerístieo dos

padrões de interferôncia c1ássicos, descriros por Rams ay (L967);

3) dobras maís antigas maiores em escala que as dobras posteriores. As do

bras ¡nenores se superporiam às dobras anEigas sem afeEar a esrruEur¿r ,4c

raLi

Essa limilação quanto ãs escalas das estruÈuras superpostâs ã consiclera

.da no capítulo seguinte, onde são analisados os padrões de superposição de

estruturas, com o intuito 'de identificar gerações de dobras a pártir dos gru

pos de estilo descritos abaixo.

l- Grupo de dobras D.t

São as dobrås definidas pela superfície axial do tipo clivagem ardosia
nâ ou xistosidade, Seus ãpíces são raramente observados, e as melhores expg

sições encontram-se na folha norte, no Crecho enrre Franco da Rocha e Fran

cisco Morato (Figuras 20 e 2L). \a Foto 3a, dobras relacionadas a esse grupo

são do tipo íntrafolial, represenEanCo provaveLmence um evento de Eransposi

ção. Evidentemente, as dobras Dl são as nais anÈigas, poís afetan exclusiva
menÈe a estratificåção reLi quiar,

São dobras em geral fechadas a cerradas, possiveLurente atã isocLinais,
de ãpices espessados, correspondendo à classe lC de Rams ay (':.., lú.).¡" ¿fu"n
sões variam de centim6tricas a m6tricas, não tendo sido possível inferír es

truturas de maior porte denÈro desse grupo, pois, para reconsti!uÍ-las attg
v6s de dados de vergGncia, á necessãrio que as variações da superfície plano

-axíal não sejam demasiadamente significativas. O que ocorre em geral õ o do

bramento da clívagem ardosiana ou xistosi¡lade (Figura 2?a). Desse modo, nLrs

afloramentos essas feições pùdem se mùsErlr p:ra1e Las ã escratificação reli
quiar,

Outra exposição destas dobrls D1 foi enc..ntrir.la nos poutos JC-350 c 352,

a sudoeste do }lorro do Polvilho. Neste lrr..al , ocorrrìm fílitos 1¡nrinados ¡
listrados exibindo clobritnpnEo co unll pror'ãvc.1. c1.ivirgcru ilrdosialìl rrn ¡rc,s içao

plano-axial . São dobras fcclt¡das, conl LrspLìss.[]renLo dos ípic..s, corrosl)()rì(l(.ìì

do ã classe lC de Runrsay(r'i..,1 ¿, ).Ncstr. ¡:ouEo, 4ssinr comr'ì crìt or¡tr\ìs, it pr (,s('ll

ça de clivagenr dc crenrrlaçã.' em posição oblÍqua ao plano axi¡rl d¡s tlobr¡¡s r:

deformando a clivlg.'m ardosirrna t;rmbínr ir¡Llic¡ u i.n.ii,lônci.a d(. rr'(lobrûNL'rìto.
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No bairro do Jaraguã (ponto JC-ó84), uma ampla exposição dessas dobras
em rochas cãlcio-giLicãtícas bandadas moscrou rerações semelhantes, cr¡bor¡
as dinensões das dobras sejam maiores, da ordern de me.ros a dezenas cre mg
troÊ. o afloranento foi explorado para traÈamenco estatÍstico de estruturas,
descríÈò no irem seguinre.

A possibilidade de Eer havido intensa transposição nos estãgíos finais
da formação das dobras Dl, destruíndo grande parte dos ãpices de dobras des
se grupo, ã uma hip6tese que poderia explicar a baíxa freqllência com que
cais dobras ocorrerD.

Grupo de dobras D2

As dobras desse grupo são as rnaís co'uns nos aflora¡nenEos da ãrea. A su
perfície afetada é em geral a esÈraríficação relíquiar, e ern alguns exemplos
Èem-se a cLivagen ardosiana dobrada. A foliação plano-axíal 6 a crívagem de
crenulação I (S2), descrita anreriormenre (Figuras L2 e 2l).

suas eôcaras variarn desde a centim6trica atã a deeamétrica (Figuras 26
e 27). En muitos afloramentos' essas dobras tãm,rm carãter cirîndrico, mas
essa não ã uma feição característica. os perfis são aberEos e fechados, com
ãpices arredondados a subangulosos, em geral espessados (Figuras 26,27 e 2g),
ficando na classe lc de Ramsay (1967),

Nos calcãríos, as dobras podem ser isópacas até ligeiramente espessadas

nos ápices (Figura 20). Não fora¡n enconÈr ados kinl< -banis nesse grupo. Boudi
nage em camadas mais competentes foi observada ern alguns afloramentos (Figu

ra 17 ).

Dobras rnaiores relacionadas ao grupo DZ foram tamb6m reconsEruídas
através de medidas tomadas em afloramentos sucessivos. A observação sist¿mã
cica das relações entre a clivagem plano-axial (Sr) e a elivagem dobrada ¡rer
mitiu situar, nurn determinado afloramento, dependendo da intensidade dos re
dobramenÈos, para qual oríentação se coloca a antiforma daquel-a fase.

Na área, a orientação dos planos axiais de dobras D, é variãveL, noÈrn
do-se uma mudsnça nìarcanÈe da regiãcr meridion¿l- da região esEudada para iìs

porções còntr¿¡l c seccutriourl. Assim, na região èntrc. o Jarag,uã e o Rio Jg
queri hã gr¿ndc divcrsi,;lade de atitudes, quc se Lornanr mais constantcs enl cli
rc.çio ã rugião central (orientação E-W), crmbora conr razoãvcl rnudança nos nrcr
gulhos, não se cc,ns iclcrln.lo possívcis moclíficuções íntroduzidas pelo Gr.a¡rito
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FIGURA 26 ;. !obras D, de dlferentes esc.¡r^,¡s É...m filirios e metorenltos flnosuesenhos ohtldos a psntlr de fotogrðfj.ìr,ì, pont:os UJ_604, CJ_tj22 e CJ_3ljt)
re spe ct 1vðnìe nte .



b)

FIGURA 27 - Dobras D, feclìadas enì filitos
lamin.rdos, tal como õbservados em cortes
horilontôis. 0s doÍs desenhos superiór.es
foram otrtidos ô p.lrtir de foLografias,

c)



E
fILIIOS LÂMINÄDoS

b)

FIGUñA 28 - Dobras fechadôs d,l fðse D2 enr anfihrrìitoslb¿:ncl¡rlos (,:cimð) e flLitos lanlinacios, Not¿lr o forte espÈrssìð;ento rjt: ¿ipices e ¡nu n,.,,lnL,nam..r,to nõdesenho supBnj.or. 0eu¡'rrhor; otrtidos ô partln de fotografio5. pontos .;ç-4g e
JC-,qlI.

O lO ?0cñ
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do Tico-Tico. Na parte setentrional da faixa as dobras D, são normais, com
planos axiais subverÈicais.

No geral, as dobras D2 apresentan eixos süb-hor i zontais . Todavia, em

ponlos mais resEriEos, como nas proximidades de Jordan6sia, os eixos mostr¿rm
-se eropinados de atã 70o.

E digno de notâ a exístãncia de ar-guns afroramentos onde os milonitos
típicos de uma extensa zona cataclãstica antiga se apresentam dobrados, cano
os pontos CJ-403 e AJ-576, Nestes locais hã dobras mesoscópicas afeEando os
mílonitos bandados, provaveluente constiEuídos por faixas claras oriundas da
moageú de antigos veíos pegmatlLicos (ou rnais genàrícamente, quartzo-feldspã
ticos) e faixas escuras provenienLes da destruíção cataclãstica de outras ro
chas. Tais dobras foram refer:idas ã fase o, , em função dos ápices espessa
dos, ariedondados, perfis fechados e cLassificação dentro da categoria lC de
Ransay (1967), ben como seus padrões de oríentação

3 - Grupo de dobras Ð,

As dobras D, foran observadas principalr"na" ,r" folha sul da ãrea estu
dada. Nas demais porções da ãrea ocorrem apenas ondulações nos eixos ou na
superfície axial de dobras D, , sugerindo um dobrauento das mesmas, que esta
ria relacionado a ondulações de caráter mais amplo (Figuras 29 e 30).

FIGU-RA 29 - P.Iano ¡xiar suavemente ondulado em dobr-ù D,. fech.rd.l ern quarli-:i
tos fndlc,lndo o redobrðmento c¡usÐdo por ondulação Dr. ionto jC-5'1. -'-ì;",;i
nlì¿ìdo iì pílrtir do îoto¡ir,rf i.,:t.
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FIGURA 30 - Afloramento de xistos onde se observa uma clivagem de crenulação milÍmétrica
erri po:ição pl;-rno-axia1 de dobnos ôLrertas. Ponto CJ-420, estrada de Carnpo Linpo. Desenha
do a partir de fotografias.

(

O ?O aoc6



89

As dobras D, apresenta[-se como dohras abeì:Eas a suaves, is6pacas a Lo

caluenEe anis6pacas (Figuras l8 e 22c) e em alguns casos desarmônícas. suas
dinensões são centinãtricas' rnétrícas ou atõ her:tc¡méLrir:as. tÌm muitos âftorg
nentos (Figura 30) foi ohservada urna folíação em posição plano-axial a essas
ondulações, represencada por clivagau de crenulação (Sr), ou uma clivagcm dc
fratura com distribuição em leque nos ãpices dessas dobras (sf = s^), os ei
xos desÈas dobras mesoscópicas rôm inclinações variáveis, dep.ndenåo das .;
1ações com as superfícies dobradas, e apresentan-se com direçõ.s seg.rndo N-i
ou NNE. reições do tipo kin?.-bands fora¡n observadas na região da Fazenda Tam

borã (Foto 3d).

0s eíxos de grandes dobras D, na folha sul no geral são subverticais ,

considerando a í1tima superfície dobrada lS-). Inclinações de eixos D, com

até 70o nas regiões ¿e ;ordanãsia, Morro OoÍ'aro"ro" Brancos e Serra dos
Cristais, podem índicar a presença deste terceiro grupo de dobras (D^) na fo
tha nor Ee,

4 - Grupo de dobras D4

Restrilas a u.o deEerminado tipo litol69ico, os anfibolitos bandados, do
bras de uma morfologia bastante particular foram encontradas na ãrea. são
dobras de dimensões centímãtricas a deci¡rãtricas, desarmõnicas, que af et.ar as
bandas dos anfibolíros ba¡rdados. Tais dobras formaram-se após o desenvolvi
mento de pequenas juntas ou clivagens de fratura nos anfibolitos, pois os
planos mostram-se afetados pelo dobranenEo, seja ondulando-se suavemenEe, se
ja movimentando-se na fonua de pequenas fathas (Fígura 31). As juntas ou c1i
vagens de fratura não são penetrativas nos afloramenEos, resEringindo sua
distribuição a certas camadas de cores pardo-esverdeadas e negras. Não se ob
serva uma foliação plano-axial associada a tais dobras desarmônicas.

Alguns k r'rrk-l'.¡,lds locaís afetando " clivagem S, ocorrem t ambãm na rg
gião das fazendâs rcahyê e Tambo16 (Fouo 39), correspoudenrlo rr deformações
tardias enr relação ao grupo rle dobras Dr,

VII - FALHAS

' As falhas constitucm escru!ì.¡râs de d!.staque rr-'tativo ,r¡ ãr.,a. Forrm (l is
ting{liclas falhns transcorr(ìrìtes c f¡lhcs rJc grrvir.lrdc.

0s fntlrant'ntcrs tr¡nscorrentcs dc Jundi.uvira r'da Vila Baro'rcsa são iìs
feiçõas dr'ss. tiPrr niris cx¡rr'..ssiv¿rs d¡r ír.'a escudada. col.oc.m cnr contirto rs
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FIGURA 31 - Dobras desarmônicas
D4 cqn plðno s-ax iai s sub-horl
zontais, afetando anflbo I it oã
bandados portadores de juntas
anteriores ao doÞramento e subor
dlnados a algumas "camadas,'. poñ
to JC-106. Estrada Santana dã
Pôrnafba-Við Anhêngüera. De se
nhado a partir de fotografias.-

Anfibolitos bandado s

rochas gnãissicas ou granitóídes, com os meEamorfilos do crupo São
truncando parcialmente as est.ruturas regionais, Apresentam_se melhor
vóLvidas nas. rochas granitóides do que nas metamõrficas.

Na região do falhamento de Jundíuvira, ou do ramo desEe falhamento que
atravessa a porção norte da faixa estudada, uma sõrie de outros fal_hamentos
estão associados, formando uma rede que se anasEomosa e define segmentos leu
ticulares de rochas pré-cambrianas.

Emborâ dependente de estudos adicionais de deralhe, a qxistência de clo
bras D, afetsndo nilonitos na porção seten'rional da faixa i.dica que os fc
nôuenos de milo.itização têm uma rrisc6ria mais con¡rrcxn cro que se supunrìa, o

pode-se admitir a íncidôncia dc falhas de baixo ângu 1o a*teríorlìs ao dobra
mcnto que gerotr D- ' corocando em contato as unidadcs ruais a.tigas .rc ro.,rr.l
mílonÍricas e blastomiloníticas, com os netarenitos c filitos da rogião.

¡J: PTq,t NÂ! JUNlas

Roque ,

desen

)l t Ntt'
r\ \\ì\\'i\
-\\rr\-'.rCì
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Falhas de cat'at et gravítacional foram enconËradas em alguns cortes e ':x
posições. São planos discretos, cc,¡n estrías subparalelas ao mergulho dos pla
nos, em geral bastanle incl.ínadòs.

Nas fotos aéreas existem extensos alinhatrentós fotogeo169icos, particu
larmenÈe na porção norte da faixa, cortando obliquamenre as estruÈuras. E;
certos casos, dispõem-se paraLelamente a elas. Na região do pico d.o Jaraguá,
duas fal.has de gravidade inclinadas pârecen existir, interpretadas a parrir
de desniveluento entre as cristas quartzíticas q,re .o*põem o pico, e a que

sustenta a Morro do Quebra P6, rnaís a l,lw. o desnível á da ordem de 200 me

tros e as 1ítologias .são bastante siroilares.
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CAPfTULO V

PADROES DE SUPERPOSIçÃO DE ESTRUTURAS

Os critérios de superposição constituem å fundanenÈação mais relevante
pêTa a datação relativa de estÌuturas em rochas defornadas. Coropreendem um

conjunto extrenåmenle diversificado de sítuações geológicas que podem se ma

nífestar em qualquer escala, desde a microsc6pica at-e a rnegasc6pica.

Uo dos criÈórios de superposição que se tornou clássico no estudo de se

qllênc ias dobradas e redobradas ã o de padrões de interferÊnc ia de dobras pro
posto por Rarosay (1967) e que sinteÈiza as diferences possibilidades espg

ciais de superposição de duas gerações sucessivas de dobras da mesrna escala.

Outros critéríos de superposição Eêm aplicação generalizada em ãreas me

tam6rficas dobradas de baixo grau, tais como a superposição de clivagens p1a

no-axiais gucessivas, as relações entre porfiroblastos e as diferentes cliva
gens,a superposição de novas c1ívagens plano-axíais em dobras anteriormente
desenvolvidas, a defonnação de esÈruturas Iineares por efeíÈo de dobras maís

novas e, finalnente, os padrões de distribuição espacial de estruturas plana
re6 e lineares ao longo de regiões dobradas.

A aplícação desses criÈãrios permitíu que no presente estudo se obtives
se uma série de elementos conclusivos a respeito das principais gerações de

dobras, consideradas mais irnporËantes por sua ocorrËncía quase generalizada
pela ãrea

A anãlise das relações entre as diferentes estruturas nas escalas mícro-,

meso- e macroscõpica deu-se em quaËro níveis:

a) verificação de padrões de inEerferêncía de dobras em diversos afloramen

fos;

b) observação de relações de superposição micro- ou mesoscõpicas enÈre as

cÌ iva¡¡e'ns ¡:1ano-axiais aos Srupos;

c) lL.vantarnento de detalhe de cerÈos afloranentos e mapeâmento de formas do

bradrs ¡
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d) ebcudo estatÍstico de deterninados domÍnioe homogêneos da âtea.

EsÈes dois últínos casoe constituern usuàhnente os cha¡nados critãrios de

oríentação e requeren una abordagem esÈatística. Da mesma forma, a anãlise
dos elementos micro-e struturais para aplicação de critérios de superposição
guarda uma sãrie de cuidados e tem caracEerísticas próprias como campo de es

tudo (microtectôníca), de Eal sorEe que os resultados neste estudo serão tra
tado6 em iÈem especÍfico no Capítulo I/f,

Da ruaneira assim delimítada, parece bast.anEe naËural subdividir o assunEo

'rcritéríos para defínição das fases de dobranento na ãrea" em três parEes:

análise nesoscõpica, anãlise macrosc6pica e anãlise microsc6pica, seguind.o

a l inha de exposição sugerida em Turner & Weiss (L963) para a anãlise esrru
tura1. Os dados relativos ã escala mesoscópica são exnostos a seguir, bem co

Eo seu tralamento e inÈerpretação, sucedendo-se uma parte sobre anãlise ma

crosc6pica. Este conjunÈo permite definir as fases de dobranento na ârea,
descritas no final do capÍtulo. O capítulo seguínte (míc roe s Èrutura s) comple

nenta a exposição e avança no estabelecimento de relações entre deformações

e netamorf isrno.

I . ANÃLISE MESOSCOP ICA

A - Cl ivagens superpostas a ou tra s estruturas

No capÍtulo precedente, ao serem abordadas as diferenles estruturas que

se distribuern pela faixa Jaraguã-Crí s t.ais , algumas ilustraçôes já tiveram a

propriedade de Er azer elementos bastante significativos sobre superposíção
de estruturas, Na figura 2l , por exemplo, onde se apresenta um sinclinal do

_ grupo de dobras D1,, apareee de modo muito claro um forte band amento

diferenciad.o cortando lodo o pacoÈe. Esta clivagem é referìda ao grupo de do

bras D2. 0 mesmo fenômeno pode ser verificado nos corÈes da Via AnhanglJera,

a sul da saída de Cajamar, na pista Jundiaí-São Paulo (Figura 32). Neste per

fi1 observa-se que uma clivagem de crenulação zonal aparece em todo o

corte, em posição tal que denota a presença de um flanco inverlido de uma am

pla antiforma D, cujo eixo estaria sítuado parâ N. As dobras presenLes são

referÍveis na maior parte à fase D2r, porém no cenÈro do perfil da figura 32

observa-se uma dobra D, com clivagem ardosíana (ou xistosirladc, pois a ro
cha é mais grossa) ' em posição plano-axial , Ondulações nenores pcrÈencÈn

tes ao grupo de dobras D, são também visiveis, em particular nos csquemas

des tacados .
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F.c]?A 32 - Perfil na pistð Jundiaí-são Paufo d¿ Via Anhangtlera, após a saÍda de Cajamar, i]ustrando diferentes gru
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A presença de uma clivagem de crenulação superposta a dobras D, foi ve

rificada num afloraménlo de rocha decomposLa na estråda para Botujuru¡ flãt

porção norce èa âtea. Nesta seção as dobras D2 são muiÈo bem carac ter izaclas ,

como se observa na Figura 27a, na forma de dobras fechadas de ãpice espessa

do. A Fígura 33 iLustra a sífuação encontrada numas canaletas de escoamento

de ãguas, à beira da estrada, onde dobras Di recumbentes e desarm6nicas são

afetadas por um persiscente sistema de clivagens,ressallados por delgadas 1â

minas de argila branca, formadas pelo intemperisrno e percolação d'ãgua. A

oríentação dessa clivagem é a mesma enconErada para S, em todo o trecho.

. .Na Figura 34 tem-se uma clivagem de fratura seccionando dobra do grupo

D2. A rocha piesentci á'um meÈ¿renito fino a nédío com muilos veios-de quart
zo, e com intercalações de metapelitos que exibem clivagem de crenulação zo

nal. Os planos desta clivagern acham-se deformados por efeito de movi

mentação ao longo dos planos de clivagem de fraÈura,

Nas numerosas exposições de fílitos e meEarenítos finos da faixa Jara
guá-Criscais, são igualnente nunerosos os locais onde é possível encontrar
ûais de una clivagem de crenulação afetando a clivagem ardosiana e a estra
tificação reliquiar. Nestes pontos a morfología das clivagens em geraL 6 su

ficíenEe para eståbelecer pronlamenËe uma dis!ínção e permitir vinculá-las
aos grupos de dobras correspondentes . Em certos casos, porém, numa mesma

anosEra á possível observar clivagens de crenuLação formando planos cujas re
lações angulares podem ser variãveis. Quando esEas situações são encontradas,

ã preeiso lançar mão de critários de ori'entação, além de butros aspectos mor

fol6gicos distintivos das dobras associadas. \um breve resumo da siruação
nomalmente verificada entre clivâgens 52 e S' em escala mesoscópica, pode-

-se definir três tipos de áreas na região esÈudadal

a) regiões onde ambos os planos, 52 e 53, são subvercicais e disposËos a ângu

los retos entre si, como na parte cenÈral da folha norte;

b) regiões onde os planos de S, Eêm inergulhos baixos e os de S, são subverti
cais, formando como no caso anterior ângulos retos ou próximos de 90o, Es

la siËuação ã encontrada na região da Via AnìrrngUera, a NW do Pico do Jsra
guã;

c) regiões onde os planos de S, têm lcitudes Lrasllnte v¡riãveis e se ach¿rnr

forÈenente dobrados por dobrrs do grupo D, (Figura 35) ou ate'tados pùr

S, na fornra ¿¿ /tr',:'t-l',¡':.ls (Foto 3d ). Esra é a situlção cnconEradr na regiio
da Fazenda TamborË.



FIGURA 33 - Dobras D. recumben
tes cortados po. ,aul cllvagem
52. Estrada para Botujuru, Pon
to CJ -3 96.
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B. Padrões de i n te rferênc i a de dobras

0s padrões de interferência de dobras são bem definidos para os casos

onde as duas gerações que se interferem encontram-se ã mesma escala. Para

taís sítuações, o esquema de Ramsay (1967) ê o mais conveniente. Em outras

síËuações, contudo, onde as dobras são de escalas diferenles, a superposição

de estruturas é igualmenÈe imporEante para a anãlise estruÈural , por6m não

se dispõe atã o momenÉo de uma classificação tão sintãtica como a acina refe

rida. Por essas razões, a expressão ttpadrões de interferência de dobras" s_e_

rã tratada neste item ao longo de duas divisões: dobras de mesma escala

(usando a terminologia proposta por Ramsay op. cit.) e dobras de escalas d1

ferentes.

1. Interferênc ia de dob ras de mesma eseaLa

Na escala de afloramento, muitas são as situações onde se verificam pa

drões de interferência enquadráveis nos tipos 1, 2 ou 3 (Ransay f967, p.531).

0 tipo 2 6 geralmenle o nais comum na ãrea,

A Figura 36 corresponde a detalhe de um corte, no qual o padrão de in
lerferência de dobras aproxima-se do típo 2, ernbora a 52 apareça no desenho

em mergulho aparente, sub-horizontal. No afloramenËo as atiÈudes dessa folía
ção têm rnergulhos acentuados (L60/75), do mesmo modo que o caimento das do

bras D1, que foram redobradas.

Na Figura 37 tem-se uma sucessão de dobras redobradas em um padrão eg

Ère laços (tipo 3) e cogumelos (tipo 2), desenvolvido entre dobras D2 u o3

A rocha presente ã um fitito laminado bastante alterado. No afloramenco da

Figura 38, observa-se una suave ondulação dos planos axiais das dobras D2

cuja forma foi ao mesmo tempo apertada por.efeito do redobramento. Neste cs

so o produto é uma séùie restrita de sinformas pinçadas.

Na Fot.o 3e tem-se um padrão de ínterferôncia entre os .Èipos 1. e 2,

originanclo formas alongadas enÈre os ãpices isoclinais de dobras D1 afelå
dos pelo redobramento D3.

Os.mnis completos exemplos de psdrões dc iirtc'r f erônc i ¿r enconlranr-scì

na ãrea dos Pontos CJ-18, cJ-32, e CJ-33, nas proximidades de Clieiras, orttle

as ruas em processo ãe franc,¡ erosão expõc* clobras de diferontcs esc¿rlas c

pertencerìtes a difcreltEes grupos. Na Figura 39 Eent-se uma grandc' estrulur,l

em. laços, causada.por ondulação dos planos axiais do SruPo D3' Sua variação



FIGURA 35 - DoÞrês fe:hada3 Do afÊ:anC: um=
clada S., A sltuaçåo esquenát1d: dÊ cli.3ge'
sentada'na Figura 23. Ponto JC-297, Faz:-oa

c l i,yagem 3e crenulação diferen
sutr-,i1in5:rica ac ìa-se rep:ã

-amc::é.
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de orÍentação é notãvel : a S, passa de E-W no alto do desenho para direções
NNE na parte centraL e inferíor. uma elivagem de fratura de direção quase
N-s coloca-se ern posíçä plano axial ã ampla ondulação D, ali verificada.
Num dos destaques contidos no desenho, observam-se dobras Dl com clivagem
ardosiàna plano-axial.

A Figura 40 ã um destaquè da anterior, exibindo um padrão de interferôn
cia típíco de cogumelos (tipo 2). O desenho á uma visão em perspecliva de

uma parede de canaleta drágua aberEa pela erosão em filitos laminados com

intercarações de metareniÈos e quartzit.os, Foi obcida a partir de fotografias.

Padrões de inÈerferência entre dobras de mesma escala aparecem tamb6m

numa extensa exposição em loÈea¡lento abandonado nas proximidades das rndúg
trias Voith, em Jaraguá. EsEe ponto foi inclusíve escolhido para um levanËa
mento detalhado das formas dobradas, apresenÈado mais adíante, ao se trê.Ear
da análise macrosc6pica. A Figura 4l mostra o aspecto em planta de dobras com

planos axiais dobrados num padrão em laços.Trata-se de dobras D, 
" 

D3.

2. Interf erênc ia de dobras de escalas diferentes
:
A escala mesoscópica, ã muito comum serem visLas dobras de dimensõès

diferentesj excluíndo-se aí os freq{lentes casos onde minúsculas dobras de cre
nulação afetam flancos de esÈruturas maiores, cujos exempros são incontãveis
e ta¡rbém pertencem a este grupo de interferências.

Um exemplo de interferência de dobras D, de câmanho pequeno sobre uma

clivagem ardosiana previamente desenvolvida pode ser visEo na Foto 3f. A Fi,
gut a 42 apresentâ uma feíção equivaleirt.e, que 6 de ocorrência rara na fâÅ
xa Jaraguã-Cristais, pois s6 foí observada nesta região, sicuada no Bairro
do Jaraguã. Na mesma figura aparece Èambõm,.em terceíra dimensão um suave a:
quamento da dobra ¡., causado por D^.I' ' J

As dobras D, são em geral- de escala maior (tamanho maior) que as dcnlis,5"
o que dificulta a observação de padrões de interf¿rência Eflis como os descri
los por Ramsay (1967) e acínra referidos, Em certos locais, como na Figura 43,
ocorrem ondulaçõês de eixos ou plrnos a-xiais dq dobras antèriores. llum mcsmo

afloramento õ conuur ser possívcl separ.rr as r.lobras D3 JaJ JrìEcr-iores conr lr,¡r

se lìil su¡ì morfologiq, abert. e is vezcs isópaca. 0s clrrdos.te orientaçio t¡ur
bãm contribuel[ nessc scntido, cctÌo se vô na Figura 44 e scu destaque.

A deforrnoção dc plruos S, originiìndo kilk-bt.u uls foi obs'el.v,lcla uuriro Lo

cclnre'nte, (ìo.ro llí FoÈo 39, nn.lo "¡o nÍtidos os planos de urna cl trr".;r ;: .;:
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FIGURA 40 - Pormenor dô Flgurê 39, mostrando um padrão de interferôncia en
cogumelos [tipo Z de Ramsay 1967), enùre dobras D, e D. em fÍlitos ]ômi
nados com intercalaçôes de merarenitos e quartzito's, '

F IGURA 4l - Padrão de intef -,-e

rência do tipo 3 llaços), eñ
nochas cá1cio-silicáticas Lr.rn
dðdðs, Pont.o JC-684, l-¡airro jã
Jaraguá, sP,
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FIGURA 42 - Dobras pecuenas D, afetando a clivagem ardosiana plano-axiel a
dobras Dt . A exemplo da Fcto 3f, :este local a orientação rel::iva en:re
S^ e S., Äão permítIu o redobramÈnto da estratificação rållquÍar. ponto JC-
6Ez. z

vla\ t- + - 12 0*_-__1_:.,,o^

t - aocHA cÁt co -srtrclr¡c¡
. t - pECitATtTO

')
F0T0 43 - nob¡û fÈ.Lrh,lrJ,l em roÇlu:ì CSlr:rlr¡-si.Lir:ãtir:r¿ìrì h,rnci(lrlnli ,rtel¡rl,t
sLrevÈ e amplÊ ondulaqì5o ll.,. f'onl-o .Jtl-712, pedr.uira a[].ìndonitdiì ¡tnóxinro
Fùr'u s. I
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FIGURA 44 - Oobras abertas D3 afetando o flanco de uma dobra de malor escala [malor tamanho]. D2.. 0s dados de onien
tação atÉm da morfologia pariicular de cada grupo, permltem separá-los. Ponto JC-604, na estradá de acesso ã fazeñ
da Itôhyé.
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nulação anterior, dobrada, ¡!aÉ. que por sua vez an.eEa um evídgnre bandanento
diferenciado.

II - ANÃLISE MACROSCõPICA

, A escal-ê macrosc6píca em anãlise êstrutural, segund.o Turner & I¡reiss
(1963), possuí urn duplo objetg d.e estudo: traËa de configurações grandes de
mais para serem estudadas nL(ft¡ S afloramento ou aborda o arranjo espacial de

esÈruturâs mesosc6picas dentro de corpos grandes de tectonitos.

A Èrama de corpos macrosc6picos ttá definida princípaLmente a paz'tiz' de

estnttu?as mesoscõpícas, cujos segnentos pLanaz,es e Lineaz,es pos suem aLgwn

padnão de oríentação prefez,enciaL na escaLa macroscõp¿ca, e poz,tanto consti
tuen elementos penetnat¿üos de Lmd. trana macy,oscõpica,, ( Turner & I,leiss, op.

cit.,p. I44.) .

A definição de do¡nínios macroscópicos obedece r ,mr séri. de procedimen

tos, descritos pelos autores acima mencionados. As restrições e difículdadel
para este tipo de análise são de vãrias ordens e naturezas, destacåndo-se
que em geral os resultados de anáLises macroscõpicas são ,tímagens da eonfigu
z'ação ínterna de doníniø específicos dentz'o de um corpo geolõgico e a partit
delas eLe (o ge6Iogo) está, poz. eætnapoLação, traçando eoncLusões genais
acenca da. estrutuz'a. do cotpo cono un todott (Turner & Weiss, op. cit., p.153).
Nesse senÊido, as técnicas einpregadas para âs generalizações possuem um sen-
tido forÊemente " es t atís È ico" 

"

Para estabelecer a necessãria ponte entre as descrições mesoscópicas de

esÈruturas e suas interferôneias, conÈidas nos iÈens precedenÈes, a subdivi
são do texÈo que se segue obedece ã seqllência: 'rlevant.amento de detalhe de

afloramento e mapeamento de fJrmas dobradas"; "análise de domínios hornogà

neos" e 'rrecons t ituição de dobras maiores na área ttahyê-Tambor6".

A- Levantamento de deta I he de af Ioramento e mapeamento de

mas dobradas
for

Tomando-se os os diagramas do. Anexo 3, tôm-se uma visão das 19
Iações analÍticas que se pode obter sobre as superposíções de clobramenlos su

cessivos. Este exernplo é particularmente útil pata denronsErar padrõcs dc ig
terferência do Ëipos 2 e 3 de Ransay (1967), enErc ()s ìlrr¡pos dc dobras D, t:

Drr mas ilustra ta¡nbÉm o aspecto mcsosc:ópico clas dobrus D' pouco deformldrrs,
afetêûdo a cs r¡:ât ificação rcliquiar.
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No Anexo 3 Eem-se a geometria das dobras Dr, em 8era1 fectladas c de

ãpice espessado. Os contatos entre as camadas e as aEitudes foran lev¿ìnfados

em escala original lz20O, aptoveitando a existência dc uma dem¿rcaeão dc, lotcs
no terreno, cuja superfície é suave devido ã terraplenagem. A ação da crosão

no lotÈamento quase abandonado ressalÈou os contacos enEre camaclas, os rriveis
de quarEzitos meEamorfizados e as falhas (ví<te Foto 3b).

0s dados foran coleEadc segundo uma rede de linhas, levantadas com tío
de nglon entre os oarcos de concreEo que une os v6rtices de lotes (12x25 m),

Utilizando-se tinta sptay, Í.otam iden!íficados 12 pontos, de 2 em 2 me

tros, ao longo de 9 línhas, separadas entre si de 6 metros. A elivagem ard.o
siana, na maior parce dos pontos paralela ã estratificação reliquíar, ,"*ru
seu traçado obrido jã no Ëerreno.

As dobras O, são hannônicas a localmente desannônicas, reclinadas ou
com eixos e planos axíais inclinados. As dobras D, possuem planos axiais sub
verticâis e eixos inelínados e apresentûn-se como suaves ondulações, nos

flancos das dobras 0,, Acønpanhando-se os Èraços axíais das dobras D. podeI'Z-
-se verificar que essas ondulações são muitas vezes restritas.

Sabe-se que as variações de acitudes das superfÍcies nas quais as do
bras se desenvolvem são herdadas pelas novas dobras, na forrna de uma varia
ção de suas direções axiais. Quando hã uma oríentação variãvel dessas supel
fícies, como no caso das zonas adjacentes aos traços axiais das pri:neíras do
btas, a variação dos eixos das dobras mais novas será grande e a esEabirida
de de direções axiais será baixa. A esrabilidade a-xial (Rarnsay 1967) depende
de oucros fatores geomõtrícos, como a relação angular entre â nova superfí
cie axial e as superflcies que sofrera¡n dobramento, sendo menor a estabilida
de quanto menores forem os ângulos entre tais planos, EsLe segundo fator não
pôde ser definido a pr:'cz'i, por6m ã possíve| levar em conta o primeiro caso
na anãIise da área redobrada, para cada dobra considerada, as zonas de baixa
estabilídade axial, ern relação aos Èraços axiais das primeiras dobras, si
Èuam-se enr faixas adjacentes aos tråços axiais, ocupando parÈe dos dois flan
cos.

o !raÈamerÌÈo 'rstacísÈico dos dados de escratificação relíqr.riar (Anexo 3)
nrostra un¿l forEe dispersão dos dados em Èorno de uma faixa que, *proximaciarucn

te,se situa em círculo mãxinro. A distribuição não ,.:hega a reprùscntar. unìa

guírIanda, o que õ cxpl icãvt I ¡rc1o rcdobrunonEo oc:orrido. A cLir,¡rgenr ¡rdosia
na 6 en gcral paislela i esrracificação reliquiar, por6rir no diagrama corrùs
pondcntc forirur apc'n.es lsnçadas dtitudes de clivagcur ardosianl discorcl¿ntr:
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do acamamento, situada en zonas de charneira de dobras. Nestes locais a

vação dessa cl.ivagern ã basranre dificulÈada pelo tipo de litologia, que

preende rochas cã1cio-s ilicã¿i cas bandadas.

0s..dados de clivagem de crenulação 52 . 53 nosEram maior dispersão de

âtitudes para Srr s erû no entanEo descrever uma guirlanda. À ú1tima clivagem

de crenulação, contudo, exibe orienEação preferenciat no diagrama respecti
vo.

O Anexo 3 apresenta ainda os dados de lineações, onde se descreve um do

bra.mento de L,. Essa feição, portanto, sendo c onvenient emenE e âmosErada, ;
depende das zonas de alta ou de baixa estabilidade axia1, para exibir rédó
bramento. Os dados de L2 e L, não forarn obtidos em número represenÈaEivo nas

zonas de baixa estabí1i{ade, para exibir fortes variações. De um modo geral,
ha uúa certa orientaçao preferencial dessas lineaçoes.

Um aspecto imporËante a ressaltar nessa ãrea á ainda a existência de

possÍveís canadas quartzÍticas recristalizadas e alguns veios de quarE

zo dís.cordantes' que se achan dobrados por D, (Foto 3b),

B - Estudo estatístico de determinados domínios homogêneos

Com base nos crit6rios definídos por Turner & weiss (1963), delimitaram
-se na região estudada vãríos donínios homogêneos, cujos dados foram submeti

dos a tratamento estâtlsÈico.

0s domÍníos homogâneos que foram estabelecidos para anã1ise estaÈística
enconÈram-se assinalados na Figura 45. Nas Figuras 46 e 47 encontram-se os

diagranras estereogrãficos preparados atravãs de computador, utilizando o pro

grama mencionado no Capítulo I. A interpretação dos dor¡Ínios serã exposEa

por grupos de domÍniæquando forem comparãveis, ou por domínios individuais
quando seus result.ados não puderem ser extrapolados para domínics adjacentes.

1. Donínio A e B - BOTUCAVURU e BARREIRO

Nestes dûuínios, onde l c1-ivagem de crenulação díferenciadl S, itpresrrn

ta-se associada a uma forte transposição .le So./S1 " devida a dobrllmentos,

obscrva-sc que os dailos dess¿rs est.rucuras planares dobrad¿s exibem dispersão

acentuada, e as atitudÈs gèrais d!. S, são orientêdas dc,noclo uniforme (FiSg

r-a 46), aprox irud arncnt Lr segurìdo dircção E-W a WNW. Os eixos de dobras DZ e

obser

com
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as f.ineações L., variam do domínio A para o doroínio B; hã mergulhos suaves

em geral para NE no domínio A, e mergulhos predominantes para ESE no domínio

B. A distríbuição em aparente guirlanda dos dados de L3 apenas indica a su

perposição de D3 em estruturas angeriormente dobradas.A Figura 46 (e+¡) ã um

resumo das duas anteriores, contendo os dados de ambos os domÍnios.

2. Donínios C e D - TAMBORE e OLEODUTO

Nestes dor¡ínios (Figura 46), alguruas dobras Da forarn observadas eru pon-

tos isolados, mas nã escala macrosc6píca não se observa uroa distribuição qlte

pernita consíderar a esÈratificação rel-iquiar ou a clivagem ardosiana como

elementos. d.e Erâ.ma do domínio. 0s di4grarnas de.Sl destes domínios mostraln

guirlandas, com alguma díspersão, desta esÈrutura. Os dados de S, são mais

concentrados em certas orientações NE mãdías e mergulhos inclinados. Os de

53 apenas sugeren uIÊa suave mudança de-orientação. As lineações L2 mergulham

principalmente para SW no doninio C e passâm a mergulhar para Nw ou NE no do

mínío D, descrevendo uma clara distribuição ern guirlanda' E nesta região das

Fazendas ltahyâ e Tanboré que ocorre a formidãvãl mudança de orientações da

folíação plano-axial Srr onde ela passa de direções E-t^l ou !.INltr para direções

ENE ou NE. Esta Passagem serã descrita no ite¡o seguinte, pois a região foi

estudada com mais deEalhe.

3. DonÍnio E - POLVILHO

A mesma relação exposta no item anterior para as dobras D, acha-se veri
. ficada nesle domÍnio, e os dados de Sl mosÈram uma certa dispersão, apenas.

esboçando guirlandas (Figura 46). Os dados de S, jã passam a ter uma orienla

ção preferencíal prõxima a NII e mergulhos subverticaís. os vaLores de S, são

insuficientes para caracterizar orientações preferenciais. os mergulhos de

eixos de dobras D, e Dr, indicados pelas lineações de crenulação correspon

dentes, sugerem uma cerÈa coaxialidade poís as orientações são muico prixi-
mas ,

4. Donírtio F - SANT^ FÉ

A Figura 46 irprcsenta os dilgramas obtidos parå este dornínio, onde ape

nas a s3 moscra uma bcm ¡lef inid:r dircção prcferrencíal segundo NE, 0s r.latlos

de S, esboçonr umo guirlanda, uÈribuível a dobras Dr, porõm os dodos dc 52
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mostratr cluas concenÈrações precárias. É possível quê isto seja deviclo Eamböm

a redobra¡enEos, ou a uma aberEura em leque desta foLiação plano-axial em

¿orno das dobras D^ na ãrea. 0 rnapa geológico e a Figurã 45 mosEran, alõm
¿

dísso, que neste domínio ocorre uma mudança de direção dos Èraços axiais das

dobras D., de NI^I þara E-W, até finalmenle adquirirem direções ENE na partez'
orien¿a1.

5. Donínio G - JARAGUÁ

0s dados do ponto JC-684, onde foram feitos levantanenros de detalhe
das fornas dobradas, não fora¡n incluídos neste.domínio, para evitar um dese

quilíbrio na ãûostragen, pois o número de medidas feiËos neste ponto supera

de longe aquelas obtidas em qualquer outro ;onto do domínio.

As atitudes de S, apresentarû umå certa dispersão nos diagramas (Figura
47)" b ern como os dados de 52, As atitudes de Srr a exemplo do DomÍnio F, fi
cam bem concenÈradas ao longo de uma díreção m6dia NE. 0s dados de lineações
são insuficientes pâra permitir conclusões,

6. Dorrínio H e I CAIEIRAS E CõRREGO DO FÉLIX

Em ambos os donínios, situados na folha norte, os diagramas (Figura 47)

ilustram a persistêneia da orientação preferencial de S, e a dispersão rela
ríva dos valores de Sr, Dados de S, são insuficientes para definir orienta
ções preferenciais. No domÍnio H a L2 mostra uma evidente guirlanda, certa
menEe causada pelas suaves ondulações in¡roduzidas por D3 na região, faEoque
pode ser observado em mapas, atrav6s dâ forma das dobras D, interpretadas
(Anexo 2),

7, Domínio J e K - FAZENDA SÃO ROQUE. e BAIRRo DO MoINHO

A existância de dobras Dl nest.es domínios é indicada pelos poucos aflo
ramentos onde ocorre S, oblíCua a So. Os dados de S, nos digramls Jpresùn

tam-se díspersos, esboçando guirlandas, nas quais a clívagem S, enclìnlra-se
em posição plano-a:rial, Nos dois casos esta superfície <lef ine uma oriùntação
preferenciaL e portanto hã pequcna influôncia de dobras D, sobrt: os planos
Sr.0 redobranrenEo D, fica r:vidcnÈe pela distribuição de line,tçõcs L., A su

perfície S, ocurre na forrn¿r de clivagem de fr¡!Èura, orientacl¡r scgundù NNW.
J

Ënbora distanÈes, âmbos os donínios ilusEran para L, uma tlistribuição
qyq sugere guirlandas, causndas prov¿vclmcnfe pelo r:edobranlcnto introcluzido
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por q3. A Figura 48 ilustra a sicuação observada num trecho de estrada, oA
.de dobras Dz forrr dobradas pela fase Doo que pode ser faeilmente observado
atravãs dos eixos L^.

z

8. DonÍnios L e M - PRANCISCO ¡IORATO e FRANCO DA ROCHA

Nestes dc¡¡ínios (Figura 47) a clivagern ardosiåna (Sr) descreve guirlan
das, e os dados de S, revelan aÈiÈudes inclinadas, porãm bascante variãveis,
Pode-se deduzir que a presença de ondulações D, é pouco acenÈuada, apenas

.identificada a¿ravãs de clivageu de irenulação ou de fratura orientadas a

Nl,l, pertencentes a essa'fdse. 0s d¿dos de lineaçães não ehegan a descrever
guirlandas. Hã orientação preferencial ilos eixos de clobras D, e lineações
L2 segundo a díreção ENE, com mergul.hos suaves quer para NE, quer para SI^/.

e -' Reconstitúição de dobras maiores;na ãrea Itahyâ-Tamhoré

A ãrea situada a S do lforro do Polvilho, que na maior parte 
"*Or""nU":

áreas de reserva florestal perËencentes ã grande Fazenda ltahyã, foi obje
to de uTr estudo de mâíor detâlhe que as demais regiões da Faixa, O esÈudo,

efetuado na escala 1310 000, foi motivado pela presença de um dobra.¡oenÈo for
te das elivagens de crenulação difereneiadas S, que, con seqlJen lemènte , cau

sou uma intensa deformação em todas as esEruturas anteriores a Dr,

0 principal objetivo deste estudo de deÈalhe foi o de procurâr reconsti
Èuir dobras maiores perlencentes a uma determinada fase, 0 lançamento dos da
.dos estruEurais obtidos em plantas nesta escala de detalhe foi fei¡o aÈrav6s

de aproximações sucessivas por tentativa e erro. Verifica-se que os eixos de

dobras D, apresentam na ãrea uma tendência a se distribuir na forma de exEen

sos arcos abertos (Anexo 4). No interíor desÈes arcos, o mergulho dos eixos
é muito regular e sempre no mesmo sen!ído. A partír dos dados de vergância
(entendida neste câso como a orientação para a qual se situa a zona de cha¡
neira de uma dobra, e deduzida â partir das relaçães entre a folíação plano-
axial e superfície dobrada ou através de dobras parasíticas), é possível de

Eerminar a posição de anciformas e sinformas dos grupos D, e Dr.

O padrão verificado ã semelhantc ao descrit.o por Ransay (1960, Figura
8), na ãrea próxima ã vila de ArnisdaLe, n:r parEe setenrrional, dos â:,¡lzZar:rllr

da EscócÍa. Naquela região o autor d(.iuonstra que o redobranento introduzido
Por uma terceira fase gcrou cinco dobras ¡rincipais de èíxos sub-hor izon c ¡¡ i s

e com planos inclinados parr E. A discribuição dos eixos dc dol¡ras d,e scgun



FIGURA 48 - Dobras D" vistas em planta,
lnterrompida pela erõsão, 0 doLrrâmento
danças no caj-mento dos eixos LZ. Ponto
ra dos Crf st êi s,

numê sucessão de cortes em estrada
D. pode ser identificado pelas mu
cJ-441, extremo norte da faixa, Sei
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da fase, ou seja, da fase iuecliatamente anEerior, distribui-se em plant¿t n¿

forma de exEensos arcos. Sua distríbuição nas projeções cstereogr;ficas, con

Èudo, mostra uma concentração marcante ao longo de um círcu1o máximo (guir
Landa de Lr). Seeundo o autor, esÈe paclrão é caracÈcrístico <le um dobr¡rncnto
similar, que teria sido desenvolvido duranEe a terceira [ase.

VoLEando ao exempl.o da'atea ltahyâ-Tarlborá, pode-se analisar a distri
buição dos eixos de dobra e das lineações de crenulação LZ em eslereogramas.
Na Figura 46 enconEra[-se os elementos de subtramas dos dois domínios envol

vidos (oleoduto e Tæborã). Para faciridade de apresent.ação, a'J"guns daqueles
dados forau reunidos sob. a fornia de um diagrama sinótico, na Figura 49. A

distribuição de eixos de dobras D, e lineações correspondentes se dã ao lon
go de urn círculo mãxirno médio, que tem em posição axial um plano que é .o1
relacionãvel ã mãair dos valores de s3. cc'rn base nesËes dados, pode-se infe
rir que o mecanismo do dobre'.tenEo D, na região foi provavelmence similar.

0 padrão de interferência que se pode deduzir enÈre rais orientações de

dobras maiores D, e D? á do t.ipo 2 de Ramsay (1967), cogumelos, Em escala
tão ampla, um padrão como este só poderia ser visualízado em mapas. Com efei
Èo, observando-se o mapa geológico 1:20 000 da folha sul (Anexo l), notâ-se
que o padrão de afloramenEo das rochas metareníticas,,recobertas em geral
peLos fílitos Laminados, obedece a uua forma ovalada, com extensas reenErân
cias no domÍnio dos filiEos.

Finalmente, cabe salientar que a região é uma ãrea-chave para se com

preender como se dã a,.'ariação nas âtitudes dos planos axiais D, e clivagens
S, regionalmence, pois 6 nesta zona que as atitudes passan de t,lNW para NE

ou NNE. A grande infLesão referid.a na anãlise dos dornínios Tambo16 e Oleodu
Eo' pode ser âtribuida ã mo*imentação tardia de porções de massas de rochas
graníticas, assocíadas a algum deslocamento ao longo da extensa zona de få
thanento que limita a N o båróliÈo do ltaqui.

III - FASES DE DOBRA[lENTOS

As descrições e inÈerpr-ecações feitas nas escalas nesoscõpica e nìacros
cópica jã penniEirmr s(ìparûr quanto ¿lo esril.o cle modo efetivo qurrEro grup(ìs
dc (1,'bras (l),, D.., l), c D, ) nrr ár.,u r,scudrda.l:3tl

Às ov i,iôn.'i Js (l(r sul)L'|rpLìs içio sio airrtl:r pouco consistt'nEcs (.¡Ere os {ru
pos dc' dol:ras DI e 02, poróur lrs rclaçõcs ùnErc as folirçõcs pla'o-axirtis tl.:
tn,-r,t"ra,uu s('grrriu;r'rtL'-qu(' ûs rlr)brirs rlo se'gurrrJ o gruPo rr'(lobrüu as dc¡ p. in,"i ,..-"
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As acitudes dos eixos de dobras Dn e lineaçães correspondentes tâm geralmen

te baixo mergulho, o que sugere qrle as dobras Dl Lerían,rm carãEer ¡.u"¡¡¡¡bul-

üe antes do redobra¡nent o.

As dobras do grupo D', parecem ser de escala maior (tamanho maíor) que

as do grupo D2, sobre as quais estas se sobrepõem afetando a esErutura geral.
Deste modo, conforme subLinhado por RoberEs (1977) e citado anceríormente

nesEe trabalho, não seria esperáve1 que estas estruturas mostrassem freqtlen

tes padrões de interferôncia nos afloramentos.

. As relações enlrecLivagens plano-axiais indicarn 9ue S, é posterior a S,
'As dobras do grupo Dj "ão.po"t.tiores ãs demais, existindo segu.ros - padrões
de interferência ccu as dobras do grupo Dr. As relaçães de superposição de

suas clívagens plano-axiais (S3 e Sr) com as outras são tais que se pode de

Èeroinar o carãter posterior. A16m disso, a regularidade de orientação des

ses pl-anos de cl.í.vagem reforça a conclusão.

0 grupo de dobras DO é demasíadatrente restrito em ocorrância para poder
representar na ãrea uma fase de dobramenEo distinta. Couo padrões de superpo
sição ãs dêmais escruturas, apenas se verificou que as dobras D4 afetan ban

damenÈos, juntas e clívagens de fratura, podendo ser aÈiíbuidos a deforma

çães tardias e de caráEer local.

Assín sendo, são as seguintes as fases de dobramentos reconhecidas na
ãrea, num padrão semelhante ao relatado por Bistrichi (f982):

- fase de dobramento Fl: representam dobras Dl no geral fechadas a cerradas,
poss ive l-rnente isoclinaís, com fo1íação plano-axia1 do tipo elivagem ardo
siana. A geometria destas dobras 6 difícil de se precisar em função das va
riações morfológícas introduzídas pelos dobramentos posteriores. possivel
ment.e estas dobras erarn na maíor parte recumbentes, a julgar peLa grande

freqùGncia de eixos sub-horízontais das dobras Dr;

- fase de dobramento Fr: caracteríza-se por dobras D, de escala e estilos
variados resultances do dobranento da clivagem ardosiana. Essas dobras va
riam em perfil desde fechadas a aberLas, com eixos sub-horizonEais, porém

apresenÈando.mergulhos accnEutdos em ãreas localizaclas. A foliação plano-
axial õ, onde observlilå, representå.1a por clivag.'n dc crr-'nulaçio fina a mi
croseópica, Suas aricudcs são r.ro gcral subvcrticris, nras poden localm.,utl
a,presentar-se incLin¡das ¡t6 sub-h,-.'r izon ! aís . Escl fase de dobranenEo õ.

reqponsãve1 pela configurlção .tas principais mesoestruÈuras e muiËus mg

croesEruCuri¡s do Grupo Sio Roquc;
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f;ase de dobra[ento F3! caracterizað,a por amplas ondulações, observadas
principalmente em mapâs. Nos afr.oranentos, ocorrem em geral nos flancos
de dobras relacionadas a Fr. são dobras abertas que apresenEam freq{/ente
menEe umâ clivagern de crenulação ou clivagern de fracura em posição plang
axiaL, geralmente dispostas com orientação N-S a NNE, passando a E-tI ou
WNI^I na região do ltahyê, A fase F, Eem maior intensidade, a julgar pelas
dobras mais conspícuas dessa fase, na região meridional e central da
xa Jaraguã-cr i s t ais;

f"l

deformações Èardias: possuem 
".iãt"r locar. e correspondem a dobras desarmõ

nicas desenvolvídas em Iitoiogias específícas, kínk-bands e arguoas onduia
ções de maior escala. Estas íltimas podem estar associadas a algunas movi
mentações tardias, junto a zonas de falhanento e intrusões granit6ides,
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CAPfTULO VT

A.NÃLI SE N ICROESTRUTURAL

A inserção das microestruËuras, ou texturas metarrórfícas, no quad.ro das

liÈologias, estruturas e fases de dobramento ênteriormente referidos Eraz

uma série de informações adicíonais a respeito da evolução uretamõrfica que

a ãrea sofreu,

A termino 1og ia aqui adotad¿ segue eonceiEos e definições contidas em

Spry (1969) e Borradail,e et aL. (L9 82). A esse respeito cabe mencionar os có

digos usados para d.istinguir as diferentes feições: a estratificação re{
quia-r é referida como So; as cLivagens, de acordo com sua otdem cronológica

(Sr 2 clivagen ardosiana, X = xiscosidade, S, = clivagern de crenulação 1,

S, = clívagen de crenulação 2r Sr, clivageE de fratura); as superfícíes ex

teriores a um dado cristal são referidas c orno S" e as interiores a ele recg

bem a noEacão S,. A existãncia de clívagem de crenulação diferenciada muitas

vezes pode ser referida simplesmente corno bandæento diferenciado, embora se

deva ter em mente que este último termo 6 mais abrangente e engloba oulros

tipos de bandanenco não referíveis ã crenulação.

As Èexluras mais comuns, geradas pelo neÈamorfismo regional(Spr;-,1969) g
lãm das orientações preferencíais e bandamentos acima cirados são as porfiro
blãsticaa e as poiquíloblásticas. Arranjos na forma de microdobras são deng

minados crenulação, quando o permítirem o espaçamenÈo suficientemente denso

e as ondulações, sistematicamente regulares.

Tendo em vista que a ordem de crisÈalízação dos minerais é extremamenËe

significativa para este tipo de anãlise e que esta ordem obedece a uma se

q{lência de fenômenos mais prolongada e conÈinua, é difícil estabelecer f ími

Èes lenporais rÍgidos para as vãrias eÈapas evoluÈivas. Assím sendo, tonou-

-se por base as príncipaís esÈruEuras mesoscópicas para seqtlenciar, Eal como

se fossem "níveis-guia", a hístõria evolutiva das microesEruturas e ordenar

o aparecimenco dos por..f iroblastos. Num item seguinEe, acre scentaram-se aISg

mas feições tcxtur.rlis de rochas particulares, tais como as mc!¿rgrauvlcas, as

ióchas metavulcînicas, as urr:!r - srrhvrrlr'irr iLrits e as anfibolíricas, O Eùxto
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É essencialmenEe baseado nas fo tomicrografi as do Anexo B. A localização das

amostras acha-se na Figura 5.

I - PRINCIPAIS RELACOES MICROESTRUTURAIS
a

A. Es tra ti fi cação rel i qui ar

A estratifícação reliquiat pode ser observada em um grande número de 1â

minas peÈrogrãficas da área. As fo Eomi crografi as la, 1b e le trazem exem

plcsonde a clivagem ardosíana é oblíqua a S e esÈ¿ acha-se marcada pela a!
ternância de lâminas milim6tricas a submilimátricas em que as concentrações

de quarÊzo, mica e impurezas são variãveis. Em muiEos casos é possível dis

tinguir S, oblíqua l So me srno ero roçhas afetadas por crenulação, cono nas

fotomi crograf i as ld e Ie. Na fotomícrografia 1e a relação entre as superfí

cies é similar, por6m a estraÈíficação reliquiar possui uma gradação de ta
manho dos grãos de quartzo recristalizados que sugere uma paleoesErutura

gradual.

B, Cl ivagem ardosiana

Dobras porËadoras de S, ern posição plano-axial não são raras na região,

lendo sido encontrado um belo exemplo no ponÈo CJ-32, onde se desenvolvem

dobras de ãpice espessado, desenhadas pelo delicado bandamento composicio

nal acíma referido (!.o tomicrogra fi a Ia). Em certas porções, . 51 aparece

com aspecÊo de clivagem ardosiana em domínios (Hobbs ¿i ctL ' 1976), cono na

fotomicrografia 1b, enquanto que em outrâs amosÈras seu aspecto ã muito

mais homogâneo, dado pela distríbuíção regular de micas (Fotornicrografia 1c).

Reiações de não-paralelismo entre So, 51 u S, Podem ser verificadas em

numerosas amostras. Dois exemplos encontram-se nâs fo tomi crograf i as ld e 1e.

Porfiroblastos de granada e estauroliÈa icrrrìrårâm-se apõs o dc'sen

volvimenÈo de S,, numa seqtlôncia provavelmente iniciada pela granada, pois

muitos crisLais d.' estaurolita englobam a granada (Eotomicrografias 1f' Ig

e th). A Si dos prìrfirotrlastos tlesses minerais encontra-se paralela ã S.

que 6 a ct iva¡¡.'rn rrrdosi¿rna. tÌm alguns crístcis oncle a deformação postcrior

foi incensa Éì as r!'Iações geonécricas o permiÈíralr, a estaurolita chega a

descnvolvcr ('struturt nri.lípede (Fotomí crografi a 2a) mui Èo característicr¡ dc

que a S, dos porfiroblastos Èinhr continuidadc para fora do cristaL om srt

perfície's rccilín.'ls e' co¡tlirtu¡ts íìrrtcs da cleformação.
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C. Clivagem de crenulação ì

A forma das crenulações ligadas a S, é eto geral de microdobras fecha<ias

¿ cerradas com ápíces arredondados (Fotomi crogra fía 2a)

As feições descriEas acíma para os porfitoblastos de eslaurolita e grana

da são indicativas de que o crescimento desses minerais precedeu o aparec!
mento da Sr. Hã evidôncías, porém, de que a evolução dos porfiroblastos avan

çou ao menos a!é o princípio do desenvolvimenÈo da S, pois alguns cristais
registraram em seu interior ondulações suaves . ( Fotoñi crograf ia 2b) que marca

ram fases precoces .de 52..

A sillinanita 6 outro mineral cujo desenvolvimento precedeu o aparecimen

to de 52 ou pelo nenos s6 se esteriCÊu até a fase inicíal de 52. Nos afloramen

tos 6 bastante coulum existir uma lineação mineral definida pelas concentra

ções alongadas Þ brancas de siLli¡nanit.a, que é conËrolada pelas superfícies
de X e S,. Ao microscópío, estas concentrações de sillimanita revelam-se c'oI'
mo agregados de fibrolita destacando-se da matriz xistosa (Fotomicrografía2c).

A norfologia das elívagens de crenulação I varia de acordo com a Litolo
gia e pode haver mudanças significativas no aspecto da ciivagem ao se passar

de u¡n nÍveL r0etapelítico para outro meÈarenÍtíco, por exemplo. É bastante co

rûum a ocorrância de uro bandamento diferenciado associado a essa clivagem, de

finido pela alternâneia de zonas ricas em mica corn outras mais ricas em

quartzo. A Fotomi crogr af.ía 2d nostra esta feição.

Nos filiÈos meÈalarníticos, cono na Fotomicrografia 2e, observa-se clara
mente os efeitos das deforoações introduzidas pela crenulação l nos grãos de

quartzo alongados e que sè interrornpem bruscamente junto às zonas ricas em

mica. 0 mecanismo de solução por pressão do quartzo parece um condicionante
importante neste caso (Fotomicrografia 2e) para originar a feição.

Em rochas muiÈo recristaLizadas, o aspecto da S, pode ser mascarado, co

mo na Eotomicrografia 2f, onde ainda se percebem vesríeios de crenulação I
atravás dos cristais de biotita dispostos rransversalmente ã foliaçãt-r princi
pal da rochar'um quartzo-biotita xisto,

As dèformações Èardias que succderam o desenvolvimento dc S, fazem com

que freqllentemente ocorrâm esÈruturas do Eipo "augt'n", ondr' r nìttriz cont(ìr

na os porfiroblastos p16-tcctônicos a F2, conìo o caso da Fotonricrografírr 3g,

que é uma tomada mais amplu de sèÈor de lâmina ioncida:na Fotonricrogrufia ?tr.

FinaLmente, deve-se rc.gisÈrar a ocorrôncia de vãrios locais ondL' cris
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tais poiquil-oblãscicos de opacos acham-se envolvidos por biotita. São agrega

dos cristalinos que se alongam paralelamente a 52 (Focomicrografia 2h). Pj!

ra os cristais de. opacos pode-se adrnítir um crescimento ancerior à fotiação
e uma posterior rotação atã o paraleLismo com 52, seguido pela formação de

biotita. Outra possibilidade ã a de que ambos ter-se-iam formado ap6s o irr!
cio de 52, por6m aínda sob a influêncía dos esforços que criaram. Não foram

observados cristais com esÈrucuras heLicíticas (bola de neve), indicativos
de crescinento s in-cinemático ,

Outro fenômeno registrado localmente nas rochas estudadas da faixa Jarg
guã-cristais é o ãparecimento de sericitização re trome tam6r fi ca de antigos
alumino - siLicatos. Essa feição parece ter se for¡nado ( Fotomi cro grafi as 3a e
3b) ãs expensas de um alurnino-s i 1í cqto anterior, durante a fase F, , Nas mes

mas ilustrações, observa-se a presença de uma forte turmalinização da rocha,
afetando principalnente as bandas rnicáceas do quar tzornoscovi ta xisto fino.
Como as crenulações a1i visíveis pertencem à fase F, e tendo em vista que

praticamenEe todos os 'cristais de turmalina encontram-se cortados na râmina
peLas suas seções basaís (o que 6 mais facil¡nente observãve1 sob nic6is cru
zados, Fotomierografia 3b), pode-se deduzir qrr. g,.rrrdr. paralelisrno com os
eixos das crenulações F3, Esta dedução poderia servir de critãrio para si
tuar a Èurmalinização de algumas rochas da ãrea como tendo acompanhado mime

ticamente lineações mineraís nos planos Sr, gue por sua vez, leríarn contïo
lado o desenvolvimenlo de microdobras Dr.

D. Cì i vagem de crenu lação 2

A FÒtomicrografia 3c ilustra o aspeclo

caráte.r mais aberto, e d.o típo discreto (ou

proposta por Gray 1977). Não ocorrem entre

res de bandamento diferenciâdo.

mais comum desta crenulâçãÒ, de

zonal , segundo a classificação
essas clivagens os tipos portado

Microdobras associadas à fase F, podem ter localmenÈe uma forma rnais fe

chada, como na Fotomicrografia 3d, mas em geral seus perfis são rnais abcrtos

e arredondados, conìo ilustra a Fotomicrografia 3e, onde a dobra cem quir.se

um aspecto de kí nk-!, ancl, No caso desta rocha, um pormenor da clivagem de cre

nulação diferencinds foi mostrado na Fotomicrografia 2f.

A superposição de clivagt'ns dc crcnulação pode ser visual-izada . t'm nlgu
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Í¡as ¿¡mostras, dcpendendo da oriencação do corËe. Na Fotomicrografia 3f, um

moscovita xisto exibe essa superposição, notando-se o carãÈer mais aberto

das crenulações da fase Fr.

Em xistos maís grossos é comum serem observados cristais de biotica de

formados pelas crenulações e ãs vezes mosÈrando inclícios de recuperação (r'9

couerA), processo. altamente dependente de deformação e cemperatura. O apare

címento. de bordas denteadas nas porções Èerminais de cristâis de mica defor
n¿das é uma evidência do fen6meno ( Fo tomi crografi a 3g).

Uma das feições pós-cinemãticas às deformações regisLradas na área á o

aparecirnento de porfirobl-astos poiquiLoblásticos de alguns mínerais, ":*
orientação preferencial definida, Dentre estes minerais, destaca-se a mosco

vita, cuja presença já havia sido interpretada por Coueinho (1972, p. 89) cg

Do resuLtado de I'af Luxo limitado de potãssio em condições abrandadas de pres

são dirigida".

{ Fo¡onícrografia 3h mostra um porfiroblasEo (centim6trico na amostra)

de diopsídio engLobando outros minerais, cujo carãter ã põs-cinemãtico a Fr.
Suas inclusões são de fLogopita, quarÈzo e feldspato, numa rocha cãlcio-sili
cática da zona de borda do Granito Taipas. Trata-se de um hornfels cálcio-si
licãtico.

II - FEICõES TEXTURAIS DE ALGUMAS ROCHAS DA FAIXA ESTUDADA

Algumas litologias presentes na faixa Jaraguã-Cristais merecem destaque

num capítulo que trata dos aspectos microestruturais da ãrea, pois são de

tal modo importantes as suas relações Eexturais que, na sua ausência, apenas

seria possíve1 adiantar hipõteses acerca da posição dessas rochas na evolu

ção geol6gica da ãrea. Um dos melhores exeçplos ã o das rochas metavulcâni

cas bãsicas amigdaloidais (Fotomícrografias 4a e 4b), que se acham deforrnl

das de modo conspícuo pelas crenulações S, e Sr. Num pormenor de outra anog

tra de rocha, as fo tomi crograf i as 4c e 4d Èrazem uma amígdaIa preenchida por

material quartzoso, com núeleo mais grosso que as bordas e que exibe o dosen

volvirnenÈo de umâ xistosídade, por sua vez afe.cadâ por crenulações.

As rochas meta-subvulcânicas !ìnì algumas amosÈras exibcnr poucas evidên

cias de terem sido.submetidas ì dc'formação, c não raro a xistosidad.' (ìncon

tra-se ainda porico desenvolvida (Fotomicrografia 4c).
Ì

Nos anfitrolitos, É muito comum a prlrsença de têxturas bìiìstofílicas, tâl
como ilustratlo nr¡s fotomi crogr lf i as 4f. e 49. Esl¿¡s fcições, aliadas a un)¿l



cooposição pr edora inan tenent e dada por plagiocLásio
Coutínho et aL. QSBZ) a se referírem à rochas clesse
Eetamorfismo de ant igas rochas bãsicas. Gomes cL .1.

pítu1o Litologias, consirleraram suficientcs as provas
teriores para tal origem ígnea, citando em partícular
(L962) e G@es et al. (Lg64) .

A6 netagravaucas presentes na ãrea podem ser represeniadas pelo espócl
me ilustrado na Fotomicrografía 4in, que possui uma maÈriz dada por quartzo
uais nica branca, da qual se desÊacam os grânulos, principalmente de quarczo.

L24

e anf ibõlios, levaram
t ipo como derivadas do
(1972) , referido no cg
obtidas em esEudos ag
os trabalhos de Gomes
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CAPITULO VIT

METAJV1ORF I SMO

I - METAMORFISMO RIGIONAL

Na região estudada se expõem rochas do Grupo São Roque que foram afeta
das por metâmorfistro regíonal, bem como metamorfísrno de contaüo de âmbito

restrito. O meLanorfisrno regionai- ocorreu em duas etapas distíntas. A primei
ra iníciou-se juntamente com. a fase de dobramento Fl, e acoropanhou a criação
de clivagem ardosíana e da xístosidade. Corresponde ao evento MSr. O pico
do metanorfisrno regional, contudo, não ocorreu durante a 6poca de formação

de clivageo ardosiana. Evidências nicroestruturaís (víde capítulo Vr) revg
larn que as condíções mais drãsticas do metamorfismo regional deram-se ap6s a

formação da clívagem ardosiana, em condições p6s- cinemãti cas , permítindo o

crescímento de minerais como opacos, granada, estaurolíta e sí11ímanita em

xístos porfiroblãstícos (evento MPr). As paragêneses €rn que esses minerais
se ínclue¡n chegarn a colocar as rochas denÈro do grau m6dio de l,linkler (1977).

OÀ anfibotitos da ãrea t.åmbãm se incluem neste grau, embora Gomes elt. aL.

(1972, p.25O, 251) tenhan enfatizado que as associações paragen6ticas nestas

rochas denuncian um desequilíbrio metam6rfico com as dernaís rochas da região,
talvez Ligada ã prõpría natureza do material original dos anfibolitos. Por

outro lâdo, a màior parte das rochas da faixa Jaraguã-Cr is t ai s situa-se no

inrervalo de grau fraco (Figura 50).

. A segunda etapa de metamorfismo regíonal parece Èer ocorrido simultanea

mente ou logo apõs a formação da Sr, dando origem a bandamenLo diferenciado.
Esta feição 6 devída provavelmente a fenômenos de solução pot pressão e re

distribuição local de quartzo (evento MS2). A formação de bíotita em agrega

dos de cristais ao redor de porfiroblasÈos de opacos ocorreu durante o even

to MP^, de caráter restriLo, pois afeta sonentc algumas roclìas metarcnlcícasz'
finas. De acordo com Coutinho (1972), o metamorfismo regional no Grupo São

Roque deu-se em fãcies xisto verde a a lmand ina-anf ibol- i to. Essc auÈor carac

terizou a sãrie facial dessas rochas cono semelhante ã encontradâ a norLe de

New Harnpshire, que seria urna s6rie internediãría. A sêrie seria diferente
do netamorfisrno tipo Barroviano, devido ã não constutação da zona de cíaníta
p,elo autor, embora faça referôncia (Coutinho op. c¿t, p.90) a não.raros hori
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zontes de fíLítoa cøn ponfír,oblastoa, d,e eL,onitóí.de ou cóøtita, ninenads ?es
tz,itoe a aäries de fãeiee de. maís a|ta pressã,ot,. Taíe minerais não fora¡n ob

servados no presente estudo (Fígura 50).

II - RELAçõES ENTRE MTTAM0RFISMO E DEFORMAçÃO

Procurando entrelaçar a história metan6rfica da ãrea com os príncipais
eventos de defornação, foí feito um resumo na Tabela 3 para a seq{lência de
fenômenos descritos nos capítulos anteriores. A fase F, gerou clivagem ardg
siana em posição plano-axial. a dobras, acaupanhada do crescímento de plac6i
de6 e outros mineraís (MSl). O pico do metãnorf ís¡rBo regional sucedeu-se em

condições p6s-cínemãticas a esta fase Fr, (evento Mpt). O Eelamorfismo neg
tas condições permitíu a blastese de opacos, granada, estaurol-ita, e sillima
nita (Figura 50). Pelas evidências coletadas, determinou-se a continuidadl
deste fenôneno de recrista!ízação metam6rfíca, pelo menos para a estaurolita,
até as etapas iníciais do segundo episõdio de dobrarnento. A fase F¡ foi acol
panhada de una clivagern de crenulação plano-axíal ãs dobras, freqtientemente
do tipo zonal, S incronicamen te, ou ao menos guardando relações com os esfor
ços que gerarãn S' des envo Lveram-s e agregados de cristais de biotita, ao re
dor de porfíroblastos de opacos anteriormente formados, em rochas restritas.

A distribuíção desses agregados de biotita es rã subordinada ãs dobses agregaoos oe DloE].EaestasuÞordrnada as dobras D2

e na Figura 50 sao assinalados com a Letra I'Br'.

A geometria foi novamente modificada, na híst6ría estrutural da âreq
por uma Èerceira fase de dobramento, denominada Fr, gue criou clivagem de
crenulação plano-axial, não rnais do tipo zonal, tão comun na fase anterior.
Estâ fase gerou anplas dobras e ondulações nas estruturas regíonais, sem ee

tar acompanhada de crescimento netåm6rfico, cøn exceção de restrita recupera

ção de micas em zonas de charneira de crenulações Sr. E tanbém provãvel que

esteja rel-acionada à fasc F, a ocorrêncía de turmalinização em algumas rg
chas da ãrea (evento MSr) e alguma feldspatização em zonas de borda de grani
tóides (evento MP"). A lericitização rerromerarn6rf ica de ahunino-s i l i catos5'
estã presente ern algumas amostras estudadas, e sua situação Èemporal não 6

cLara, tendo sido referida å F3, com base na presença de efeítos de turmali
nização em algumas dessas rochas. A etrostrâ JC-327 (figura 3) é um turmalini
Èo que mostra turmalina desenvol-vida por substituição a outros minerais (r,:
cas?), alguns dos quais seriam porfirobLasEos tilanlferos, poís há poeira de
leucoxônio sn seu interíor. As Fo tomícrografí as 3a e 3b são de uma rocha rí
ca am turùalina ccrn porfiroblastos de mineral inteiïsmenÈe sericitizado.
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TABELA 3

CRONOLOGIA DE DEFORMAçÃO E META¡4ORFISMO DURANTE O PROTIROZOICO
SUPERIOR NAS ROCHAS DO-GRUPO SÃO ROQUE DA FAIXA JARAGUÃ-CRISTAIS

EVTNTO DE DEFORMAÇÃO EVENTO MTTAMTRFICO

F1 - Clivagem ardosíana S1 bem preser
vada, embora intensamente afeLa
da por crenul.açoes D2.

Dobras D¡ mesoseópicas a micros
cópicas (em geral presentes nã
forma de dobras intrafol iais) .

Polaridades de Sr desconhecidas,

MSl -. RecrisÈalízação de quarEzo, m!
ca branca e opacos eî metapeli
tos, bãn como outros minerais
de metarnorfismo regional nas u
nidades psarnÍticas, carbonãtT
cas, cã1cio-s ilicãticas ou íg
neas.

MP¡* Crescímento estãcíco de porfiro
blas tos de opacos, estaurolíta,
granada e sillimanita, sucedido
por a1-gum crescimento tard io
acornpanhando o inÍcio de D2

F2 - Clivagem de crenulâção 52 en po
sição plano-axíal de dobras fã
chadas a cerradâs, raramente iso
clinaís. Dímensões das dobras vã
riam de centimãtricas a hectomã
tricas.
Presenca de bandanento d if eren
ciado iubmil írnãtrico de caráte?
marcante em me tape 1ítos .

Polaridades variãveís para S2.

l'1S z ^ Solugão por pressão e redisrri
buiçao 1ocal de quar tzo.

MPr - Desenvolvimcuto -em bj otita em

ã[iãg.aot ao redor de Porfiro-
biasEos de oPacos' 0s agregados
são al inhados subparalelamente a
Sz.

F3 - Clivagem de crenulação 53 (maís
aberta e espaçada que Sz) nas 1í
tolog ias meiapulíticas, e clivã
gem de fratura S3 nas litologias
rnetapsamiticas ou anf ibolíticas,
em posição plano-axial de dobras
abertas a fechadas, cujas dimen
sões são on geral hectomõtrícaã.

Oríentâção de S3 submeridíana a
NNEr-com uma zona de forte ín
flexão para E-l^l e tlNI{ na regiãã
I tahyê-Tarnborã.

MP3- Alguma recuperação de mícas em

zonas de charneira de crenula
ções 53.

- Desenvolvimento de turrnalína err
a'l.cumas rochas da ãrca e serici
tiãação retrc'metan6rf ica de aIü
nino-silicatos.

I'lP3 - Restrito desenvolvimcnto de
feldspatos êm zorìas de l¡ordados
¡¡raníÈos do fãcies Can tare ira,

Deformações tardias - Al.gumas ondula
ções dc 

-d 
inreusões hcctonróÈricls,al-õ-

dc zonas dc c is a thnnlcnlo, cr enul aço e s

locais c k rll /t-l'.¡l, ;. MPq- Crescimento estático de diopsí
dio e alguns ¡nincrais mcrânìõrfî
coa de contaco, junto ao Graril
to de Ta ipas ,
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Auréolas de metanorfígno de conÈato de s envo lveram-s e em torno dos cor
pos granítóídes, porãm com pequena expressão (evento Mp4). Esse met.amorfisrno
de contato afetou os metanorfitos do Grupo são Roque, desenvolvenclo hornfels
cã1cío-sí1ícãEicos e xísEos termcmet an6r f i cos em perus (Franco 195g). TaA
t-ern eão conhecidos næ encaixanEes efeitos pneumacollricos e hidrotermais.
o conjunto de fenômenos catacteríza essas aurõolas como faixas de rochas po
1ímecarn6rfícas similares ãque1a descriEa por Gomes et aL, (r972) nos anfibo
litos do Jaraguã.

A presença de rochas compatÍveis com o fãcies anfibolito foí descriLa
por diversos autores (HasuL et aL. 7g69; Coutinho 1.972; Gcrnes et. aL. op.cit.
llasui (1976) nas zonâs margínais a granít.os intrusivos no Grupo São Roque.
Foran inûerpreradas por Knecht (1943, L944) e penar.va & Hasui (r971) como de
vidas a metåmorfismo de contato, Todavia, as evidências microestruturais in
invalidan a hípótese. rftn ponto adicíonal -e o de que corpos granÍticos relatl
vånente pequenos, tal como o do Morro do Tico-Tico, em geral não 

"Oru""'raJ-faixas tão exLensås de rochas deste Èipo ao seu redor, acreditando-se tratar
de rochas de níveis estruÈurais inferiores trazidas ã superfícíe peras intru
sões graníticas (Ìtasui et aL., 197gb).

Metamorfisno dinãnico ocorre associaclo ãs falhas transcorrentes. Esse

fenômeno ã posterior ao meEanorfisrno regional e afetou rochas metamórficas e

granitóides. Seu produto pode ser meLhor percebido quando as rochas envolví
das são os granicóides, nos quais se forman brechas tectônicas, protoníloni
tos e miloniËos derivados do aúnenLo progressivo da intensidade de caÈac1a

se, As brechas tectônícas são definidas por urn íntenso fraturamento e irag
rnentação dos cristaís. Flexuras em Lamelas de geminação nos feldspatos e eI
tinção ondulante no quartzo evidenciam o início do fenômeno. Sua intensifí
cação resulta numa comínuição de grãos e formação de urna foliação conspícua,
bem como surgimento de líneações.
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CAP|TULO VTTT

I4AGMAT I SMO

A atividade Ígnea estã representada na ãrea estudada por rochas bãsicas
metanorfizadas (metabasitos) , pelas rochas metavulcânicas e meta-subvulcâni

cas, além dos granítos e granitóides.

0s metabasítos constiËuem corpos concordantes ou discordantes, de espes

suras eextensões variadas, associados aos metassedimentos. Essas rochas

acham-se afetadas pel-o rnetamorfísmo regional e são derivadas .de magmatismo

bãsíco (Gomes 1971), de carãter prã-tecÈônico (Hasui, 1975a),

As rochas netavuLcânicas bãsicas amígdaloidais constituen uma prova da

aÈuação de fenômenos de vulcanismo à 6poca da sedimentação das rochas do Gru

po São Roque, podendo-se at.ribuír à unidade de metarcõseos, metarenitos e me

tagrauvacas, com quartzitos e metavulcânicas associadas, urn caráter de se

qtlênc ia vul.cano-sed ímentar.

Caso outras evidêncías venham aser obtidas para caracterízar com maior

precisão os níveís de possl.veís metatufíÈos intercalados nas seql.lêncías de

rochas cãlcio-silicãticas e de anfibolitos bândâdos descrítos na faixa, o

quadro de evolução vu l cano- se d imenËar: seria estendido aÈã englobar tambóm eg

tas unidades, que parecem ser superiores litoestratigrafícamente' ãs de meta

renitos e rochas associâdas.

As rochas meta-subvul cân icas parecem estar vincul-adas, por sua vez, ã

uma manifestação intrusiva de baixa profundidade, hoje exposta pela erosão,

que se situaria antes do dobramento da fase F2. Sua posição temporal com re

tação a F1 é ainda pouco clara, pois as rochas mostram fraco desenvolvimen

to de xistosidade,

0s corpos granít6ídes sintec!ônicos são os mais extensos êm área, div!
dinclo-se em dois subgrupos, com base na sua posiçls em relação aos eventos

de deformação. À fase de dobramento F2 foi tomada como referência para a

subdívisão desses granito s ..

' A descrição dos corpos granic6ides e dos veios pegmatÍticos dobra<ìos ou

gnáissificados feita no capítu1o Litologias, compl.ementada com as observa
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çãee feitas no estudo mícroestruLural, permiEe inferír que ance6 da plenå
ínstalação do epis6dio de deformação F, houve um pico clo metanorfismo regio
nal. Este ¡náx í¡no estaría representado pela blastese de opacos, estauroliEa,
granada e eí1límanita. PeIo nenos a estaurolita teria tído seu desenvoLvi
mento estendido até o início da tr'ase Fr. os granítos ineguigranulares orien
tados, os pegmatitos e veios de quartzo dobradospor D2 e os pegmatítos gnaís
síficados em Franciseo Morato são indícios de que este conjunto de rochas
graniticas ê pré-tecrônico aFZ e pode ter se estendido no mãximo até à sua
fase inícial. A Figura L4 traz essas consíderações expressas sinteticamente
em sua legenda.

Os granit6ides tipo Pirituba, por sua vez, compâtecem na área represen
tados pelos bat6litos da Cantareíra e da Serra do ltaqui e pelos stocks de

rtaim e Taipas. Possuem n¡arcânte const.ituição porfíróide, com ou sem orienta
ção. A colocaçãoeem geral díscordante com as encaixantes. Sua situação
temporal é de tarditectônicos a D2, eslendendo-se no tempo, atã chegarem a

ter caráter sintectônico a D,r uma vez que em alguns locais a turmaliniza
ção ligada a esËes granitos parece ter sido comtemporânea ãs crenulações
Sr. AIém dissor o corpo menor, que é o de ltaim, aloja-se no núcleo de uma

antiforma D^.
3

As rochas granitóídes põs-tectônicas constituem corpos intrusivos, afe
tando as rochas metanórficas regionåis através de auráolas de metamorfismo
de contato e outras alterações (pneumat6Iise e hidroÈermali smo) .

O corpo de Taipas possui uma íntima associação ccm os granitos turmali
nÍferos, qu" são claranente de caráter p6s-tectônico. As manifestações de

pegmatiÈos ligados aos granitos turmalinÍferos representân uroa extensão do

processo. Seu nível de colocação( anpLacanent) não deve ter sido muito supg
rior ao nÍvel topográfico atual, pois hã cavidades miarolíticas e al.guns
conÈaÈos de topo de intrusão em vãrias das pedreiras cle perus (wernick, inf.
verbal).

Ainda dentre os corpos granitóides p6s-tectônicos, sirua-se o pequeno

corpo granítico discrirninado na follra su1, dentro de rochas do bar61ito do

Itaqui. Sua identificação baseou-se principalmente euì caracLeres texturais
das rochas pre sentes.
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CAPfTULO TX

Uî.I IDADES LITOESTRATIGRÃF ICAS

A faíxa Jaraguã-cristaís, em função das dimensões com que foi def i.nida
no inícíc, dos trabalho g, recobre uma seção tïansversal bastante significativa
das unidades lito1ógicas que compõern o Grupo São Roque. A representativída
de desses pacotes rochosos em relação a toda a unidade érno entanto, um ponto
questíonãve1. A extrapolação de t¡n a eventuar subdivisão ritoestratigráfica
dessa faixa para todo o Grupo São Roque tem neste aspecto a primeira 1imíta
ção.

outra limítâção a un estud.o estïaËigrãfico mais pormenorizado do crupo
são Roque diz respeito ã falta de estrutuïas reliquíares indicativas de pola
ridade estratigrãfica de carnadas. como foi visto, a estratificação reliquiar
ã q.rase onipresentê, embora geralmentê paralela a S, ou a X. Feições inËer
nas ãs canadas, conÈudo, mostran-se com nenor freq{lôncia, o que dificulta a
reconstrução de seq{lâncías. uma terceíra limitação está ligada aos evenros
de dobranento superpostos, dos quais o mais antigo (Fr) teve sua incidência
comprovada, restando efetuar uma reconstrução das dobras associadas e conhe-
cer a real magnítude dos eventos de transposição qr., e se thes sucederam"

Ás ínformações acima referidas são fundamenrais para que se consiga re
construir o empílharnento das seqtlãncias que estiveram submetídas âo meÈamor
físmo e deformação (vicle capítulo IV). Na sua falta, não convóm propor ou
adotar designações litoestratigrãficas formais, tais como Formações ou llem
bros, conforme as insÈruções contídas no Guia rnÈernacional de classificação
Estratigrãfica, Terminologia e uso, da subcomíssão rnternacional de classifi
cação Estratígrãfica lsumário publicado em 1-972). uma proposËa para o cãdigo
Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica foi apresentada em 19g2 pel.a comis
são Especial de Nomencracura Estratigrãfica da sociedade Brasileira de Geolo
gia, trazendo orientações senìelhanÈes.,

Newton (1968) destacâ que num estudo estratigráfico deve-se conhecer os
tipos de ¡:ocha com que se estã tratando, devendo-se in.luir todos os sedimen
tos e ta'rbðn as lavas e piroclásticas. sugere não tratar de outras rochas
íg.eas, exceto quando el¿rs forem útcis para datar os sedime.tos. Às mucla.ças
de litotogias, na vertícr¡l ou na horizonÈaL, são de grande intercsse, pois
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representam mudanças nas condições, quer temporal, quer lateralmente (varia

ções de f.âcíes) €m pacoÈes estratificados.

gir um f im, do que um fín em si mesrnos, pois devøn conÈribuír na reconstru

ção da estratígrafia. Eeta é cataet.erízada, porEanto, pela combinação das

abordagens hístóríca e geogrãfi ca.

Essas Límítações aos estudos estratigráfícos para a região prã-cambria-
na ora eûi foco estabelecem diretrizes que não impedem nem invalidarn a distin
ção de grandes seqllâncias ou pacotes litol6gicos e a observação de relações
de empi thamenro enÈre elas. Nesse sentido, utilizando sønpre designações de

natureza ínformal, algumas considerações relevantes podøn ser feitas, com ba

se nos napas e princípalmente nos perfis geo16gícos construldos.

No perfil geol6gico A-B da folha sul 6 marcante a associação dos'rnÍveisrl

de mêtacongl cmerados poLíulticos e metavulcânicas bãsicas amigdaloidais no

pacote de metarc6seos, netarenitos e metagravaucas, na região a SW do Morro

do Quebra-PÉ. As rochas anfibolíticas são t ambãrn mais ccrnuns na faixa Jarg
guã-Cristaís, Esse pacote, assim representado, não foi encontraclo em todo o

resto da faixa Jaraguã-Crí s t aís e sua extensão para SE é truncada pelo buté
lito da Cantareira. Para W, a unidade di¡ninui acentuadamente sua área de ex

posíção.

Na região das fazendas Itahyã e Tarnboré, os metarc6seos, metarenitos e

metagravaucas são recobertos por pacotes de fílitos laminados com intercala
ções de quarÈzítos e metarenítos, do mesmo rnodo que para NW do Morro d.o Que

bra-P6 (perfí1 A-8, folha su1), nr.nn contato transicíonal. Estas rochas fit!
tícas, de grande expressão na folha norte, devem constituir uma outra seq{lên

cia 1ítoestratigráfica (Figura 51), juntamente com os micaxistos, xisÈos por

fíroblãsticos, xistos com metarenitos intercalados e filitos grafitosos,
g'jasdiferenças litológicas entre si refletern naturais mudanças de ccrnposi

gão, a1-en de varíações na intensidade dos processos ¡retamórficos MSI e MPl.

Dentro desse pacote de metapelitos, encaixam*se na folha su1, alongadas

no núcLeo dè esLruturas sinformais da fase Frr as rochas cãlcio-silicãticas
e os anfibolitos bandados, compondo una Èerceirâ seqlJênciâ, provavelnente da

da por metanìargas com variável contribuição de Èufos bãsicos metamor:fízados"

Finalmeùte, na foLha uorte, o peÌfiL C-D nìosÈra a pâssâgcm gradual de

sul para norÈe, dos filitos larninados, corn variado conteüdo em metapsamitos,
par¿r una quarta seqllôncia, representada por melarenitos bandados com níveis

I

l

I

I
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quartzíticos e netarenítos mícroconglomerã ti cos . Os úLtímos nÍveis poderiam

ser considerados basais a esse guarto pacote 1iEológico, apesar de sua inci
dência ser apenas puntual. tla região da serra dos Cristais, ao longo da Es

trada Velha de Campinas, observa-se na passagem dos filítos laminados para

os ruetarenitos bandados que ocupam nicleos de grandes sinformas D2, um noÉ
vel enriquecimento em termos arcoseanos a micro conglomerãt i cos '

Em resumo, da base par:a o topo, quatro seríam os princípais pacotes 1i
tológicos cujas relações dc empílhamento podem ser reconhecidas (Figura 51)

apõs a reconstruçao dos dobramentos de macroescala D2 e D3:

A) pacote de metapsamitos impuros: é composto de metarc6seos' metarenitos e

netagravaucas, com ínterealações de anfíbo1itos, met acongl omer ado s polimí

Metoronitos bondodos

Anfibolifos
Metorcóseos
Fililos lominodos
Melorenitos conglom erdt icos
AnfiboliTos
Filitos rítmicos

Filitos lominodos

Co lcdr ios e dolomitos
Anf¡bolitos bondodoE

Possfveis melolufitos
Rochos cdlcio-silic d t icos

Anfibolitos

Rochos cdlc¡o-silicd t icos
Micoxistos, xislos por f ¡robldsl icos, xis-
los com ¡ntercoloçóes de metorenitos

Quortz itos
Filifos lominodos, filitos gro f ilosos

Quo rlzilos
Rochos meto-su bvulcõ n ico s riodocílicos
Co lcórios

Rochos metovulcònicos omi gdoloidois

Meloconglomerodos polimíticos

Metorcdseos, motoron itos o moiogrouvocos
Anf ibolitos

FIGURA 5I

COLUNA LITOESTRATIGRAFICA ESQUEMATICA PARA A FAIXA JARAGUA-CRISTAIS
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ticos emetavulcânicas bãsicas amigdaloidais, que provavelmente dão lugar,
para o topo, a níveis metapsamíticos mais puros, representados por quarË-
ziros;

B) paeote de merapeLítos com inÈercalações de metapsamitos: é conscituído de

fil.ítos.laminados, xistos de diversos t.ipos, com ou sem porfiroblasÈos,
' As inrercalações são de níveis meÈareníticos e net agrauvãquico s, alguns

anfibolítos restritos e rochas carbonãticas;

C) pacote de metamargas e provãveís metâtufos: compreende as rochas cãlcio-
sí1ícãticas bandadas e os anfiboliÈos bandados, aquelas. com alguma possí
veL contribuição tufácea, e estas tidas como quase essencialmente dessa
natureza eruptivâ. É provãvel que essas lítologias cálcicas apresentam
uma gradação para termos carbonãticos, como os calcãrios e dolomitos en

contrados na região de Caj amar e pírapora do Bom Jesus;

D) pacote de metarenitos rítmícos: inclui meÈarenítos bandados, associados a

diversos Cípos de fi1ítos, metarc6seos, metagrauvacas e quartzitos. Nas

porgões basais dessa seqtlôncia poclem ocorrer níveis de metarcóseos e meta
conglomerados, Sua passagem pâra o pacote de metapelitos ó em grande par-
te gradual.

A coLuna litoestratigrãfica obtida (Figura 5t) õ bastante se¡¡eLhante ã
coluna 1 apresentada no trábaIho de Hasui et aL, (L975b), referente ã região
do Sinclinõrio de Pirapora. Naquela coluna os autores admitem que a unidade
basal ¿6 Grupo São Roque seria composLa por met¿pelitos com intercalações de

met aconglomerados na base, sucedendo-se pelo menos trôs ocorrências de meca

vulcânicas, al6m de intercalações de quartzitos e rochas metacarl¡onãticas..El
ta seqtlência corresponderia ao primeir:o e terceiro pâcotres aqui reconhecido-q
e parte do segundo pacote, Foi denominada pelos autores Fn, Boturuna, soto
posta à Fm. Piragibu, que seria representadâ por netassedimentos flyschóides
(filitos ritmicos e alrernâncias de filiro/quartzito).

Carnpos Neto et aL. (1983) apresentam para a região das quadrículas de

Piracaia e rgaratã alguns elenentos esquenrãticos para â litoestra!igrafia do

Grupo São Roque, clue teria evoluído (p. 58 e 59) o. partin de 71Ìn .mdy l:aso
ep¿continental tz'øtsgt"essiúo en ùi.z,eção a SE, con zonas paLeogeogrãf.íces res
tz"itas, possíxelmenl;e de ã.guas naís pro fundas, Na parte Ntù dos afloramcntos
do Grupo, a porção basal da unidade encerraria um pacote de micaxistos com

freq{lentes intcrcalações de nretarc6seos. o esquena litoestratigrãfico aprg
sentado por esscs ûutores ó com¡rosÈo pelâ scguinte sucessão, da basc para o

Èopo: anfibol.itos; nrccarrirmitos conr intercalaçõcs de herratlta quarrzitos,
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sustr uma fína c1.ívagøn de crenul-ação, principahnente do t,ipo zonal, associa
da ero geral a u¡n bandamento díferenciado. Esta última feição não ocorr" aå
eocíada ãs clivagene de crenuLação Sr, 9ue em geral são mais abertas e defi
nern as øuperfÍcies axiaie das dobras Dr. Em f.itologias mais específicas, es

sas clivagens S, dão lugar a urna morfologia tÍpica de clivagens de fraËu
ra. O grupo de dobras oO é ð,e ocorrência restrita, não exibe foliação plano-

-axia1 associada, e afeta f.itologias onde clivagens de fratura e mesmo peque

nas juntas já se havían ínstalado.

A utilização de medidas sístemáticas de elementos planares e lineares,
ccm partícular ânfase ãs clivagens plano-axiais de cada uma das fases referi
das, mostrou-se expediente de grande importância para o entendimento das ma

croestruturas e da evolução estruturaL do Grupo São Roque.

A anãlise macrosc6píca foi conduzida atravãs de três linhas de estudo

ccmplslentares entre si, que compreenden o levantãnento de detalhe de aflora
mentos com formas dobradas mapeãveis; a reconstrução de dobras maiores e a

análíse esËrutural de determinados domíníos homogâneos. Seus resultados
permitíram dsnonsËr.ar que, dos quatro grupos de dobras reconhecidos, apenas

três podem caracËerizar fases de dobramento na ãrea. O quadro sín6tico da

Tabela 4 abrange ês principais caracterÍsËicas dessas fases de dobramento e

tïaça sua correspondência com os eventos de metamorfísmo e magmatisno.

A prirneira fase de dobranento ã representada por dobras de dimensões

urétrícas a cenËim6trícas, em exposíções pouco freqtlentes. Muítas delas são

incLusive na forma de ãpices intrafolíais, devido a uma transposíção no fi
nal do epís6dio, cuja magnítude ainda é desconhecida, Ainda não se tem eìg
menÈos pâra ínferir pol"aridades estruturâis das dobras Dr. A seguuda fase de

dobramento (Fr) é quase onipresente na faixa Jaraguã-cristais, na forma de

dobras centím-etricas a hecf:om6Èricas, e que foran afetadas maís inËensamente

na parte sul da faixa pela fase de dobramento F3. Estas dobras são øn geral
hect6n6tricas e as orientações, submeridíanas, corn uma forte inflexão para

E-W e depois para WNW, no extremo SI,l da faixa. Deforrnações tardias são repre

6entadas por ondulações hectoméEricas, alârr de zonas de cisalh¿mrenÈo locali
zadas, crenulações e kínk-bands locaís.

¡\ anãlise microLectônica teve como pfincípa1 resultado o reconhecimento

de que o pico do metarnorfisno regíonal ultrapassou no t.ønpo o epis6dío <tc de

formação Frr Seranclor sob condições e 1-ítol.ogías especlficas, porfiroblas
tos p6s -cinerná ti cos a S,, constituÍdos de opacos, estaurolita, granada e sil.I
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rochas cal"cossílicãtícas e quartzíEos; metarcóseos rítmicos; metarenitos rit
mícos (com espessura estirnada da orcle¡n de 1000 meËros); micaxistos, e fili
tos com íntercalações de quartzítos.

A presença de metarc6seos com maior freqllôncia na unidade basal é signi
ficativa, podendo ser tomada como um padrão regional na unidade. Na ¿oruna
de Campos Neto ¿¿ aL.(L993), hã diferenças com relação aos resultados do
presente estudo, pois as cálcio-sílicãtícas são subordinadas ao pacote basal
de metarriÈmitos e os metarcóseos e rnetarenitos rÍtmicos se sobrepõem a es

se pâcoter sem o grande desenvolvimento de netapelítos quc se observa na
faixa Jaraguã-cr ís tais , onde filitos laminados e xistos v¿riados possuem
grande expres são .
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CAPfTULO X

CONCLUSõES

A aplicação de uma meÈodologia de anál-ise esrruturaL em vãrias escalas,
acompanhada de una sãríe de atívidades de mapeamento geológico de detalhe,
permit.iu recqnpor as principais fases de dobr¿¡nento do Grupo São Roque na

faixa entre o Pico do Jaraguã e a Serra dos Cristais. Foi posslvel reconsti
tuir t anbã-¡n os padrões de deformação e mctamorfismo que se desenvolveram na

região.

0s Èrabalhos Èrouxeran como resultado adicional a subdivísão rnais pol
menorizada das Litologias do Grupo São Roque e sua discriminação em mapas

de detalhe. DesÈaca-se a descoberta de rochas meËavuLcânicas bãsícas amigda

loídaís na região a W do Pico do Jaraguã e o aprofundarnento na descrição dos
tipos litol-ogicos das demais unidades, avançando no plano interpretativo, ao

se sugerír a naËureza das seq{lências que forarn subrnetídas ao metãnorfísmo e

defonnação.

As principais unídades lito169icas presentes na faixa estudada são os

meÈassedímentos detríticos, ora predcmínando os rneÈapelítos, ota os metapsa
¡¡iÈos. 0s metaconglomerados tãm distribuição relativanente restrita. Ocorrsn
também metas sediruen tos detrÍticos químícos e químíco-detríticos, anfibolitos
metabasíticos, anfíbolitos bandados, me ta-subvu lcâni cas riodacÍticas e meta

vulcânicas bá s icas 
"

O estudo qualitatívo dos estilos de dobramento e padrões de superposi

ção de estruturas possíbilitou encontrar exernplos bastanÈe diversifieados
de magnÍficas feições estruturais. Dobras pertencentes a quatro grupos de es

tílo foram reconhecidas, com caractefes geométricos típicos e, em trôs deles,
uma morfoLogia disÈintíva para as diferentes foliações plano-axiais. As rela
ções de superposição encontradas na escaLa mesoscópíca conpreendem superpo
sifesde clivagens plano-axiais e padrões de interferência cle dobras. .ô. esca

la das dobras mòstrou-se ünportante no condicionanento dos tipos de padrões

de superposição.

Clivagern ardosiana (S') ou xistosidadc (X) caracterízarn as supcrfícies
l.

axiais das dobras. do priìleiro gnrpo (D1), enquanto as do segundo grupo pog



L39

límanita; O metarorfisno atingiu ai condições de fácies anfíbolito. É ad

uritido que a estaurol-ita, pelo menos, tenha prolongado seu desenvolvimento
' até as cleformações íníciais que geraran as crenuLaçães S2. DuranÈe F3, agrg

gados de bioCita d esenvo l-ver a¡-se ao redor de porfiroblasfos de opacos øn al

gunas rochas metareníticaS. Não se conhecem porfirobLastos síncrônicos a Fr,

mas rm evento de turmalinização parece ter racc¡nPanhado rnanífestações graÉ
t6ídes durante esta fase" Fenômenos metarn-orfícos de caráter pós- n, são evi

dentes ecr 1ítologias cãlcio-si1ícãticas ao redor do Granito Taipas, como

efeito das int-rusões dos granítos turmaliníferos e Pegmaritos de Perus'

A evolução dos granitos e granitóídes foi igualmente complexa, an ter
mos de êventos. Destaca-se a incidência de manifescações granit6ides pr6-

-tectônícas a F,r, assocíadas a pegmatitos em veios e bolsões, posteriormente¿'
dobrados e gnaíssificados. Hã exemplos até de veios dobrados e redobrados.0s

corpos granit6ides ligados.aoevento pré-r, são os de Francisco Morato e Ti

co-Tico. Os granitóides do tipo Pirituba formar¿¡n-se sob condições tarditec-
tônicas ã fase F., originando os corpos de Cantareira, Itaqui, Itaim e¿'
Taipas. As manifestações devem ter-se este.ndído ató a fase Frr contribuindo

no desenvolvímento de dobras de grande escala dessa fase.

Granitos p6s-cinenãticos são representados pelos corpos turmaliníferos
de Perus e pegmatitos associados, a16m de algurnas manifestações inlernas aos

batóligos graníticos_, ainda insuf i ci e¡.Lemente conhecidas"

A reconstrução litoestratigrâÍ.íea das unidades esbarrou em vãrias difi
culdades co¡ro a insuficiôncia de dados sobre a geometria do dobramento Dl
nas várias escalas, a pobreza de estruturas relíquiares índicativas de polg
ricld.de estratigrãfica das carnadas e a falta de elementos conclusi.vos sobre a

magnitude da transposição que marcou o final dos fenômenos Fr, A despeito rles

sas 1"furitações, os trabalhos permitiran recompor quatïo grândes seq{lôncías

cuja sucessão da base para o topo pocle ser acompanhada nos mapas geológicos
e perfis elaborados. 0 pacote basaL 6 constiluído de metapsanitos ínrpuros,

conr intercalações menores de me ta cong lornerados , anfibolitos, metavulcânicas,
fí1itos e qua::LziÈos. Segue-se uma sucessão ile merapelitos, com intercala
çães de metapsamitos impuros que passan gradualmente par.a as duas outras se

q{lâncias: unra de naÈureza cãlcio-silicã!ica com intercalações uretatufáccas ,

e outra de metapsamitt¡s r:ÍÈmicos.

Vãrias zonas de movinentâção tra,rscorrcnte, atualnìcnte rcgistradas por

faixas milonÍLcas, forant ntapeadas, dcnlre as quais se desl-ac.î a que sePara o
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TABELA 4

qUADRO SINOTICO DA TVOLUçÃO TECTONICA DA FAIXA JARAGUÃ . CRISTAIS

RUTURAIS MORFISMO
PRODUTOS DE

Zonas de
Cis alhamento

Falhanen tos loni tos

Def o rrnaço es
tardi as

O¡rdulaçõ.s e crenu-
1ações locais Èficos de conEato

Granitos e pegmati
tos turmaliníferos

- Granitos dos ba
tó1iEos de Canta-
reira e ILaqui. e
stocks de ltaim e
Taip as

- Turmalina e aI-
um feldspato nas

bordas de granitos

- Efeitos retrome
Ëamórficos locais
MP"- Aleuma recupe
r"{ão de mi cas

nsoes em geral
he ct omót ri cas

F.- Dobras abertas
a'fechadas, de di-

D.- Dobras do gru-
pd au estilo 3

S¡/Sf- Clivagem. de
crenulaçao sem ban
damento <liferenciã
do e clivagem de*
f ratur a'

ramente isoclinail
centimãtricas ahec
tome E 11 cas

Fr- Dobras fecha-
dãs a cerradas, ra

Dr- Dobras do gru-
põ de estilo 2

Sr- Fina clivagem
dõ crenulaçao pla-
no-axial, com banda
rrcnÈo diferenciadõ

MPr- Desenvolvimen
to-local de bioti-
ta ao redor de opa

Mlz
çao
tza

- Redistribui-
loca1 de quar-

MP-- Crescimento
il¿ã.1ï'iå"'oiiir-
roblas tos (xistos
de grau m6¿io)

- Pegmatitos em
veios e bolsões
- Grani tos de Fran

cisco Morato e Ti-
co-Ti co
- Rocl'ras subvulcâ

ni cas ri orlacíti cas

F-- Dobras fecha-
-tdas meso- a ultcros
cópicas, muicas vã
zes transpost.as

D.- Dobras do gru-
på ¿u estilo I
S,/X- Clivagem ar-
dorsiana ou xistosi
daclc p lano -axi ai s-

MS- - Recristaliza-
-lçaõ de minerais dc

metan¡or:f i smo regi cr

nal (rodras no grau
fraco)

- Rochas'ígrreas
b-asicas intrusivas

- Tufos (1.

- Rochas vulcârri-
cas bãsicas

PACOTE D[ METAPSA}ÍITOS RÍÏ'ÍICOS

PACOTII DE METAI'ÍARGAS E PROVÃVEIS METATTII'OS

PACo'IE DB ¡{ETAPIILITOS COM INTIìRCALAçõES }fn]:ApSAMfTICÀS

PAgOTE DN METAPSAI'ÍITOS II'ÍPUROS

stìD I I'flìNTAçÃO/ DriPOS r çÃO
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bat6lito da Cantareira do bat6lico do ltaqui. Em pontos isola<los podem ,aer

observados êfeitos de dobranento em milonito-gnaisses e blastomiLonitos, con

siderados mais antigos, e que foram afetados por recorrâncias de movimentos

ao longo de faLhas.

A existência de três fases de dobramento afetanclo general ízacla e exlen
sivamenËe os metamorfítos do Grupo São Roque configura um quadro bastante se

melhante åo que trazem os dados bibliogrãficos disponíveis sobre a evolução
do Grupo Açungui. Considerando as novas observações acerca da partícipação
de episõdios vuLcânicos na evolução do Grupo São Roque, são relativamente es
cassos os estudos detalhados nas ãreas de ocorrância do Açungui para permi
Ëir comparações mais aprofundadas. Atravãs de estudos nesta unidacle, com en
foques semelhantes ao dos trabalhos desenvolvidos no Programa cle pesquisa
t'Análíse Estrutural do Grupo São Roque'r, seria possível avançar mais na ca
racterização das duas unidades.
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FOTOGRAFIAS

PRANCHA 1

FoTo la - Aspecto do Píco do Jaraguâ, visto do alto do Morro Doce. A cris
ta ã sustentada por rochas quartzÍticas.

FOTO lb - Sulcos e ravinas esculpidas pela
teração de filitos, expostos por ação de

Dreste, extremo sul da ârea.

erosão em horizontes de solo de al
terraplenagem. LoteamenEo Jardim

Foro 1c - Dobras desarmônicas afetando rochas miloníticas
são de material quartzo-feldspático foliado e as escuras
material cominuido pela ação cataclãstica que originou a

576, nas proximidades da Rodovia dos Bandeirantes.

Foro ld - Metaconglomerados polimíticos no ponto JC-427,

. As bandas brancas
são constituídas de

foliação. Ponro CJ-

Morro do Polvilho

FoTo 1e - MetareniEos conglomeráricos móclios, intercalados com metarcõseos
e meÈagrauvacas. Ponto CJ-15l,Estrada do Campo Limpo.

FOTO lf - Metarenitos inalterados com foliação bem desenvol-vida e coloração
cinza-claro a escuro. Camadas quartzíticas mostram-semais homogâneas e de co
loração bege. Ponto cJ-475, corte da Estrada velha de campinas, na serra dos
Cris tais .

FOTO 19 - Filito laminado com uma clivagem de fratura a

falhas. Loteamento recãm-aberto nas proximidades da vi1
JC-801, na exÈremidade sul da ãrea mapeada.

fetada por belíssimas
a Helena Maria, ponto

Þoro th - Pormenor de amostra de metapelito exibindo um nlvel rico em grân-,1
los. As superfícies melhor desenvolvidas são a estratificação reliquiar e a
clivagem de crenulação I (s2). PonÈo cJ-2r, EsÈrada velha tle canrpinas.





FOTOGRAF IAS

PRANCHA 2

trOTO 2a - Anfibolitos bandados exibindo seu aspecto caracÈerístico nos aflo
ramentos, onde sistematícamenfe se encontram intemperizados. Ponto JC-408,

defronte ao Frigorífico Boretti, Cajarnar.

FOTO 2b - Rocha metavulcânica arnigdaloidal orientada, com a sua coloração
pardo-esverdeada (cor de alteração) característica dos afloramentos. Ponto

JC-184 (videFoto 2d).

FOTO 2c - Rocha metavulcânica bãsica vesículo-amigdaloiclal, onde as amigda

las são de tamanho maior que as da foto anterior. As cavidades podem ser dg

vídas ao intemperismo ou herdadas de feições originais. Ponto JC-138, a sul
do Morro Doce.

FOTO 2d - Passagem gradual de rocha metavulcânica bãsica esverdeada con amíg

dalas muito pequenas e lenticulares para metarc6seos. Destaca-se a recorrên

cia de outros níveis esverdeados em meio ã rocha clara, acima do contaÈ.o ig
feríor, podendo ser interpretados como provãveis metatufos. Ponto JC-l84, pro

ximidades do Pico do Jaraguá.

FOTO 2e - Pegmatitos gnaissificados junto ao contaÈo de um dos granitos de

Francisco Morato com os xist.os encaixantes. PonÈo CJ-1001, na cidade de Fran

cisco Morato.

FOTO 2f - Veios pegmatíticos fortemente dobrados, em exposição ao lado da Ro

dovia dos Bandeirantes, região do Morro dos Cabelos Brancos. Ponto CJ-1002.

FOTO 29 - Estruturas fluidais em granito turmalinífero de Perus. A alternân
cia de bandas claras e escuras na rocha 6 dada por variações na concentração

de minerais mãficos. Pedreira abandonada, ponto JC-7L6.





FOTOGRAF IAS

PRANCITA 3

FOTO 3a - Bandamento diferenciado afetando as porções escuras de filito alEe

rado com metarenitos. Destaca-se a existância de dobras intrafoLiais. Ponto

GI-83. Estrada Velha de Carnpinas.

IOTO 3b - Lineações paral-elas ao eixo de dobras Dt em níveis de quartzitos
íntercalados em rochas cálcio-si1icãticas bandadas. Os quartzitos mostram cLi
vagem de fratura em posição subperpendicular aos eixos das dobras. Ponto

CJ-684, Bairro do Jaraguã.

FCItO 3c - Lineações de crenulação na forma de corrugações de espaçarnento rn!

Lim6trico na superfície dobradalsta corresponde ã xistosidade. Ponto cJ-846

SI^I de Perus.

FoTo 3d - kink-band.s afetando o fílito laminado cinza, cuja foliação é dev!
daauma clivagem de crenulação zonal (S2). Ponto JC-816, oleoduto na Fazenda

Tamborã.

FOTO 3e - Padrão de interferôncia em caixa de ovos (visto em planta). As for
mas aLongadas são devidas ã onduLação dos eixos das dobras cerradas a isocli
nais Dt por efeito das dobras Dr. Ponto CJ-394, estrada para Botujuru.

FOTO 3f - Dobras D, de menor escala que as D, regionais, afetando uma eliva
gem ardosiana que nesÈe local é subperpendicular t So. Ponto JC-692, Jardim

São João.

FOTO 39 -
53 (Scr2)

dado pela

Tambo16.

Amostra contendo kínk-bøtrl. que deforma uma cLivagem de crenulação

. EsLa por sua vez afeta um bandamento diferenciado muito nítido,
alÈernância de lâninas claras e escuras. Ponto JC-297, Fazenda





FOTOMICROGRAFIA la
sição plano-axial.

- Dobra de ãpice espessado

Lâmina Jc-3z-Nicóis // .

FOTOMI CROGRAF IAS

PRANCHA 1

Em todas as fotomicrografias
milÍmetros.

da prancha a barra-escala equivale a Or5

FOTOMICROGRAI'IA 1b - Clivagem ardosiana (S1)

c6ís //

em filitos, exibindo S, em

em domÍnics - Lâ¡nina CJ-32b

FOTOMICROGRAFIA lc - Clivagem ardosiana (Sr) em um níveL merapelírico e

tro metapsamírico. tâmina CJ-32a- Nicóis //.

FOTOMrCROGRAFrA ld - ctivagem ardosiana (sr) ob1íqua à esrrarificação
quiar (So), ambas afetadas por crenulação (S2).Lâmina JC-246b - Uicõis

Pg

ou

-N!

reli
+.

FOTOMICROGRAFIA le - Esrrarificação (So)

dual, fortemente deformada por efeito de

verticais na foto. Lâmina JC-13Ec- l¡icóis

filitos que sugere estïutura gra

" 52. Os planos de S, são sub

em

st
+.

FOTOI'ÍICROGRAFIA lf - PorfiroblasÈo de granada englobada por estaurolira,
bos com S- rerilínea. lâmina CJ-313 - t¡ic6i s // .I

am

FOTODÍICROGRAFIA 1g - Porf iroblasro
eü cruz (parcial) ¡ coÍl S, paralelo
adjacente - Lâlni¡ia JC-313 -Nicóis

estaurolita com típica geminação

S. de outro porfiroblasto de granada

de

d

// .

FOTOI'IICROGRAFIA th - Idem anÈerior, com maior aumento. Notar crenulações
zona rica em micas. Lâmina JC-3Ii.-¡¡icói s // .





FOTOMICROGRAF IAS

PRANCHA 2

Em todas as fotomicrografias da prancha a barra-escala equivale a 0,5
mí1ímetros.

FOTOMICROGRAFIA

crenulaçoes sao

2a

da

- Estrutura ni1Ípede em porfiroblasEo de estaurolita. As

fase F., Lâ:ina JC-109 - sicói s // ,z

FOT0MICROGRAFIA 2b - Porf.iroblasto de estaurolita com S. suavemente ondula
da, indicando crescimento sincinemático à fase precoce da crenulação l. Lâ

mina JC-109 Nicóis //.

FOTOMICROGRAFIA 2c - Porfiroblasto de si11Ímanita (agràgados de fibrolira)
desËacando-se da matriz bastante recrisEalizaCa de quartzo-biotitarnoscovita
xisto. Lâmina JC-1084 - ìJic6i s 'l

FOTOIfICROGRAI'IA 2d - Clivagem de crenulação zonal dada

bandas ricas em mica Cl) com ba:rdas f icas er¡ quartzo
blasto de estaurolita com S. retilínea, e:n es:aurolita
JC-03. Nicóis +

pela alternância de

(Qz). 0bservar porfiro
:iisto fino. Lâmina

xtStLr

FOTOI'IICROGRAFIA 2e - Filito metaiamítico com clivagem S, afetando grãos de

quartzo esEirados, noLando-se deformações tais como fraturas intragranulares
e ondulaçães abertas. Lâmina CJ-S3-C - xicói s //

FOTOI'IICROGRAI'IA 2f - Clivagem de crenulação Zç.oâ1 en qusrEzo-bic.Eita
bastante recristal ízado. Lâ¡rina -;C-3-ì7 - \icõrs // .

FOTOùIICROGRA¡'IA 29 - Estrutura ri-', rtll desenvolvida rro reJor clo prrrf iroblastr¡s
dc estaurolita nroscrado na foÈomicrograf i:r 2b. Ì.ânrirra.l(l-10!l - \í..óis // .

FOTOl'f ICROCRÂFI.\ 2h - Â¡¡rr'gJtlrrs tirì c:ri st¿tis dc l¡iotita d.'se l'¡vo1v i.l çs r.t() rù(l\)t.

cle porfiroblastos poiqrriloblisti¡os (l!ì olìrì(ìos, O prrra.lc. lisnrtr cltrstt's cristuis
t'Ont S, SUgCfe CrC'Srìitnerftrr SintCCfinir,.rl Orr, ALr l.lten(rS, CLìltffOllrlo 1tr, lrts r.:il.or

ços dt ssa f ast'. l.i:uinrl .tC-.ìt)lrr - Ni..5 i ,, '/ .





. FOTOM ICROGRAF IAS

PRANCHA 3

E¡n Eodas as fotomicrografias da prancha a barra-escala equivale a or5
milímetros.

FOTOMICROGRAFIA 3a - Porfiroblasto de mineral sericit ízado (A), provavelmen
te um alumino-silicato, em quartzoÍnoscovita xisto fino, afetado por crenula
ções F, e incensa rurnalinização (T). Lâmina JC-284 - N'ic6is // . 

:-

FOTOMICROGRAFIA 3b - Idem, nic6is cruzados. os cristais de turmalina achan-
-se extintos (Pontos arredondados de cor negra na foto), evidenciando ser o

corte paralelo ã seção basal da maior parte dos cristais.

FOTOMICROGRAFIA

246b - Nicóis +

FOTOI"Í ICROGRAFIA

JC-295 - ¡,iicóis

3c

3d

t/.

- Crenulações abertas 33, em quartzo filito. Lâmina JC-

3 g - Biotita-quartzo-moscoúita xisto grosso afetado por cre
indícios de recrrpreração (r:) n.rs biotitas. Lânrin¡ JC-il - Ni

3h - P..rfiroblasto poiquiloblãstico de diopsídio (extinto
inclusõ.'s, cur hornfer1s cãlcio-si1icãrico da zona de contat(-r

LÎurin¡ JC-7Il -Nicóis + .

- lficrodobras fechadas em quartzo-filito laminado. Lânina

FOTOI'IICROGRAIIA 3e - ondulações abertas com aspecto de kink-bcni no quarrzo-
-biotita xisto da forcnicrografia 2f. Lâmina JC-337 -Nicóis //.

FOTO¡ÍICR0GRAFIA 3f - Superposição de 2 clivagens de crenulação. A mais recen-
te situa-se em posição guase vertical na foto (S3). 0 co¡rtraste foi acentuado
com auxllio da placa de gipso. Lânrina JC-l15 -nicóis +

FOTOI.IICROGRATIA

nulaçícs Sr, com

c'ois // .

FOTOI'IICROGRAFIA

foto) exibindo

Cranito Tripas.

na

do





TOTOMICROGRAFIAS

PRANCHA 4

Em todas as foEomícrografias da prancha a barra-escala equivale
millmetros.

a Or5

FOTOMICROGRAFIA 4a - Rocha metavulcânica bãsica anigdaloidal com xistosidade
.dobrada. pelas crenulaçõîg 

.t¡. t,ãrina JC-409 - Nicói.s + .

FOTOMICROGRAFIA 4b - Idem, nic6is paraleLos. Lâ¡nina JC-419 - Uic6i s // .

FOTOMICROGRAFIA 4c - Anígdala de quartzo ¿efo'r-a¿o e recrist aìízado, cortada
peLa xistosidade.gue se acha crenulada. Lâmina JC-138a - Nic6is +..

FOTOMICROGRAFIA 4d - Idem, nic6is paralelos. Lâmina JC-138a - tt.\rcol s ll .
.\

de plagioclã

Lâmina JC-

FOTOMICROGRAFIA 4e - Meta- (?) riodacito. Fenocristal fraturado
sio, inassa fundanental recristal. ízada (?) , biotiÈas orientadas.
313b - Nic6is + .

FOTOMICROGRAFIA 4f - Aspecto de textura blastofítica em anfibol-itos. Lâmina
cJ-188 - l¡ic6i s // .

FOTOIIICROGRAIIA 49 - Ponnenor de cristal de plagioclásio (escuro, na foto)
a

parcialment.e geminado e que nìostra na sua metade superior, um aspecto micro
granulado. Textura blastofítica. Lâmina JC-163 - Nicóis + .

FOTOMICROGRAtr.IA 4h - Ifetagrauvacas com grânu1c-'s deformados, principalmente de

quartzo. fâmina CJ-21 - Uic6is +





APENDICE

COORDENADAS U.T.M. DOS PONTOS CITADOS NO TEXTO E ILUSTRAçõES

Pontos da FoLha Su1 -_JC

Pontos

48
50
64
68
72
77
80
83
84
86

108
109
110
115
TL7
118
r.19
L2L
L24
L2B
138
141
150
t 53
154
r67
L84
203
207
2L9
227
23r
246
248
270
284
287
292

Paralelos

7406080
7 40s990
7 40207 0
7408310
7 4L2560
7 4r1990
7410810
7 409400
7 409330
7 4082L0
7411030
7 4LL840
7 4L247 0
7403030
7 4034sO
7 403690
7 40407 0
7 406180
7 404610
7 00003 0
7 403440
7 40s690
740s280
7 402980
7403180
7 40697 0
7 404850
7406770
7407s80
7 405820
7405190
7405900
7403s80
7403600
7400860
7404000
7 404L7 0
7 402L20

Mer id i ano s

3246L0
324 6s 0
319000
317350
3L967 0
320400
316570
3L57 40
315800
3L47 90
30842 0
309110
309280
316870
316310
316070
3L57 7 0
315180
31s090
3t927 0
3L7740
315250
31427 0
31B940
3184s0
318200
318570
3I7 490
316800
316570
316830
317400
318170
3L7 7 20
315540
311630
310720
314120

Pontos

295
297
299
300
302
303
313
3L4
327
328
331
336
337
350
352
37s
380
390
408
4r9
422
427
474
553
57s
684
692
712
7L6
7 91,
801
813
816
820
82r
84s
846
860
94s

P.aralelos

7 404360
7 404680
7 4 04920
7 405160
7 405480
7 405s50
7 4097 30
7408800
7404470
7 404s60
7 404540
7407250
7 407 460
7 408340
7 4097 r0
7408500
7408610
7408830
7410180
7 409280
7408400
7408830
7 404090
7409600
7 402240
7 406360
7 406L90
7 408920
7408990
7407790
7400900
7 402440
7 404390
7 405290
7405870
7409110
7408460
7410380
7 4127 00

Meridianos

3r2960
313290
313 03 0
312930
312 B 10
3127 90
3L2450
312620
311280
310820
310090
308600
308700
31I05 0 - -

308940
310030
310540
310500
309380
313310
313100
313400
319870
319540
318170
3225 00
322580
322290
322LO0
320490
316140
313750
313530
312930
3L247 0
318900
319060
317 440
310400



Pontos da Folha Norte CJ

Ponto

o2
o3
07
T2
13
2L
28
31
32
33
7T
76
80
81
82
83
84

L32
138
L42
L43
t46
L47
151
183

7 4L4s 60
7 9L4250
7 4L607 0
7 417 390
74185s0
7418310
7 4166s0
7 4r6480
7 4167 B0
7 4r687 0
7418380
7 4r87 40
7 421.2s0
7 42LLLO
7 420380
7 420LO0
7 4L97 40
7 420500
7 421230
7 42r380
7 422480
7 422560
7 423550
7 42364 0
7 422430

3L1360
311480
32L7 80
32L7 80
323080
321500
320250
3L9710
320L60
320020
3L67 60
3r7 97 0
320230
320310
320690
32069 A

3207 LO
313920
314600
314690
315130
3L5220
315890
316650
3L7 440

188
203
224
225
238
3r2
3\4
394
396
403
428
429
44L
47s
500
573
575
576
604
622
684
767
851

1001
I 002

7 422430
7 4r4L40
7 4).4830
74r4670
7 4L4220
7415530
7 4r57 90
7 42s 9I0
7 426360
7 427 640
7 427 650
7 427 2t0
7 424680
7 42357 0
7 425380
7 4254 30
7 42507 0
7 42r940
7 4222L0
7 418690
7 4L7 420
7 427 530
7 414860
7 424500

Paralelos Meridíanos Pontos Paralelos Meridianos

3L7 440
3228 40
32057 0
320130
315330
317930
3L7 7 00
319610
319080
319180
317480
3t7 97 0
314360
314300
316840.
310890
310570
316880
309700
31 5 620
310610
323630
318070
321380
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