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R ES UMO

A ãrea estudada compreende a Folha pilar do sul (sF.23_y_
c-IV -4) , l ocar i zada a oeste da ci dade de Sãó pau.ro,
da qua r di s
ta a'proximadamente r40 quíìômetros. E derimitada peìos paratã
los 23o45' e 24000 de latitude su'l e peìos meridianos 47030, e
47o45' de ì ongitude oeste, p€ rfazendo cerca de 675 km2.
0s estudos foram real izados em nivel compativel com a esca
la de I :50 000 e objeti varam esboçar a evot ução geoi 6gi ca prél
cambriana da ãrea concatenando-se os processos I itogenéticos,
'
deformacionais, metamórfi cos e magnrãti cos que foram caracteriza

oos.

A reconstituição estratigrãfica pode ser entendida atravãs
da ordenação de disti ntas associações de rochas. Desta
forma ,
em direção ao topo, tem-se: metamorfitos do
compjexo pr-e-Açun
gui, metamorfitos do Grupo São Roque, Fochas granitóides e
cata
clãsticas, e coberturas sedimentares fanerozóicas e diques d;

di abãs i o.
0 compì

exo pré-Açungui ã admitido pré-proterozõi co
supe
rior¡ tendo sido correracionado a porções basa-is das supracrus
tai s que se a presentam no sur paur ì s ta e 'r este paranae nse . Taì
s
porções são consìderadas básais do Grupo Açungui
Lato aensu
e denominadas também Formaçã0, Grupo ou complexo Setuva. 0s me
tamorfitos da ãrea estudadar pFovisoriamente designados compìe
xo Prã-Açungui , constituem-se na conti nuidade dessas seqüãncias
identifi cadas no Vale do Ribei ra.
0 complexo pr-e-Açungui foi subdividido em trãs grandes uni
dadesr guê são, sumar-iamente,fiìitos, xistos, e xistos feìdspa
tizados locaimente migmatizados. As mesmas mostram passagenr u!

plas e transicionais entre si e

podem

ser engrobadas eni

duas

grandes seqüãncias. A seqtlência oriental tem carãter
mais basaì-,
engìobando xistos, feidspatizados ou não, e migmatitos Jocaliza
dos- Nestas rochas se interpõem núcleos de paragnaisses e prin
ci paìmente de ortogna ísses, al ãm de constantes e del gados
cor
pos e boudíns de anfibolitos. A seqtlência ocidental é fran.ur.n
te filitica, com intercalações de quartzitos e de corpos de mg
tabasitos espessos aparecendo em nivel bem definido. vãrias ,rt
seqtlâncias se individualizam, merecendo destaque a subseqilência
metavulcano-sedimentar, caracterizada pela presença de metabasi

tos e possiveis metatufos associados.
Esse conjunto de rochas sofreu três fases principais de de
formação, sendo a prinei ra de'l as caracteri zada pri nci paìmente
pela forte transposição impostas ãs seqtlênc'ias. As duas fa
ses s ubseqtlentes são rel aci onadas a i ntensos process os de cre
ação: Processos 1 ineagêni cos, responsãveis por grandes falhas
transcorrentes e insignificantes falhas normais ligadas ã Rea
tivação lr'lealdeniana, completam o quadro deformacional.
a
0 metamorfismo se apresenta e¡n duas fases princ'ipais,
primeira progressiva e regional, alcançando o grau mãdio a forte. A segunda evi denci a-se atrav6s de porfi robl astos, sendo ca
racterizada como de grau fraco a médio e possivelmente também
de carãter regi onal . 0s processos subseqtlentes correspondem a
metamorfismo de contato e dinâmico, que se associam a intrusões
granìtõides e falhamentos, respectivamente, e a uma fase de me
nul

tamorfi smo re trõgrado .
:metaba
Além do magmatismo pré-tectôni:co, caracterizado por
sitOs, metau'!tl abasitos e ortognaisses, duas fases principais
de natureza ácida são regi stradas. Correspondem aos granitõides
da Suîte Piedade e da Suíte Tapiraí, do final do Proterozõico,'
e da Suite Pilar do Sul, posterior ãs suites anteriores, do EoPaleozõi co. Raros diques de diabãsio mesoz6i cos registram a úl

festação magmãti ca.
0s metamorfitos do Grupo São Roque afloram em ãrea extrg
mamente restrita, não permitindo uma caracterização representa
tiva deste'grupo. Tais fatos levaram a considerã-lo ã luz da b'i
bl iografia, o que imp'l ica atribui -lo ao Proterozóico Superior.
Corretações entre o Grupo São Roque e o Complexo Pré-Açungui
não são consideradas factiveis no mome¡to.
As coberturas fanerozõicas são representa.das þelo Grupo Tu
barão (Formação Itara16), cujos sedimentos denotam condições con
tinentais e ação de gelei ras, e peìos sedimentos al uviai s ceno
zóicos presentes em terraços subatuais e planicies atuais.
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mani
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ABSTRACT

to the pilar do sul .Quadran
gle (sF.23-Y-c-IV-4) at l:50,000 sca'le. It is iocated 140 km
to the west of são Paulo city, between the coordinates 23o45',
24ooo' south, and 47o30', 47o4s' l^lest, and comprises about 67s
square kilometers. The rnain target of this work was to outìine
the Precambrian geologic evolution of the area by means of the
general data on lithogenetic, deformational, metamorphic and
magmati c processes
Stratigraphy was estab'lished through the ordering of dif
ferent rock associ ati ons. Therefore, ol der rocks are metamor
phic rocks of the Prã-Açungui cornplex, foìlowed by metamorphic
rocks of granitoid and cataclastic rocks, doierite dikes and a
Phanerozoi c sedimentary cover.
The Prã-Açungu'i complex is believed to be order than the
upper Proterozoic. It is correlated to lower parts of
supra
crustals which are present in southern São Paulo State and east
The studied area corresponds

ern Paranã Statb.

n the fo'l 'lowi ng three
broad lithologic units: phyllites, schists and feldspathic
schists ìocal'ly migmatized. These units show wide transitional
boundaries and may be grouped into two sequences. The lower east
ern sequence comprises schists, feldspathized schists and
ìocaì ly mi gmati tes, wi th nucl ei of paragnei ss and
maì nìy
ortogneiss, and also frequent and thin bodies and boudins of
amphibolites. The upper western sequence is mainìy constituted
by phyl t i tes, wi th i ntercal ated quartzi tes and thi ck strati gra
phi cal ly wel'l defi ned bodi es of metabasi tes. Many subsequences
mõy be individualized; the most outstading of them is the meta
volcano-sedimentary sequence which is characterized by
meta
basites associated with. rocks that are probabìy metatuffs.
Three main deformational phases affected the metamorphic
rocks. The fi rst one i s characteri zed by i ntense transposi ti on
whi ch af f ects the rock uni ts. The other tl'ro younger phases are
related to intense crenulation processes
These mai n phases are fol I owed by a I i neageni c process
whi ch lras responsi ble f or I a'rge transcurrent di spl acements, and
The Prã-Açungui Complex was di vi ded i

smal I normat f aul ts bet i
l,leal den Reacti vati on.

by

eved to be rel ated

to the

so-ca'l I ed

Two main metamorphic stages were defineci. The early one is
regi onaì and progressi ve from medi um to hi gh degree. The second
one i s i ndi cated by the presence of porphi robl asts and i s char
acteri zed by a 'low to medium degree; i t has probably a reg'i onal

character. Thermal and cataclastic metamorphism associated
respecti vel ìy to grani toi d j ntrusi ons and faul t'i ng,
fol I owed
by diaphthoresis are the final processes.
Besi des the pre-tectoni c magmati sm characteri zed by meta
basites, metaultrabasites and ortogneiss, two magmatic phases
of aci d nature were recogni zed whi ch correspond to Uppe¡ Prote
rozoi c grani toi d rocks of the Pi edade and Tapi raí Sui tes ,
and
the younger Eopaleozoic Pilar do Sul Suite. The last magmat'ic
event is represented by Mesozaic dolerite dikes.
A better characterization of the São Roque Group in
the
its out
area was not possible due to the restrict area of
cropi ng. Previ ous data i ndi cate i ts age to be Upper Proterozoi c.
allow to
Up to this moment there is not definitive data that
correlate it to Prõ-Açunguì Complex.
by tills of the Tuba
Phanerozoic covers are
"ept"sentated
rão Group ( I tararé Formatì on) and al ì uvi a'l Cenozoi c sediments
in terraces and fìoodplains.
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CAPITULO
GENERAL
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INTRODUCÃO

I DADES E OBJETI

VOS

0s estudos de reconhecimento, desenvol vi dos em terrenos prõ
-cambri anos do sudeste brasi I ei ror pêFmi ti ram a el aboração
de im
portantes sinteses, que cuì mi naram com um esboço da
compl exa
histõria evol utiva da região. As rochas que se expõem a sudoes
te da capital pauì ista e adentram o Estado do paranã, entre os
limites da Bacia do paranã e a ìinha de costa, podem ser enten
didas, de modo simpl ista, como um conjunto formado po.r supracrus

tais assentadas sobre
i ndi

um embasamento

que remonta até ao Arqueano,

sti ntamente afetado por ati vi dades

magmãti cas

.

Inúmeras i ncursões foram real i zadas nas seqüênci as supra
crustais e' mais especificamente nas duas úl timas décadas, um
grande esforço tem sido feito no sentido de desl indar
suas ca

racteristi cas I i toestruturai s e evol uti vas , bem como suas rel a
çôes com o embasamento.
Na ãrea de tais supracrustai s foram desenvol vi dos mapeamen
tos geol õgi cos em escal as de reconhecimento e semi detal he, .o*
porções restritas jã tendo merecido maior detalhe.
No entanto,
são necessãrios estudos mais detidos acerca de diferentes
as
pectos a fim de se conseguìr uma melhor compreensão de
seu de

senvol vimento.

A parti r desse quadro a Secretari a da I ndis tri a, comérci
o,
ciãncia e Tecnoìogia do Estado de são pauro, por intermédio
do
Programa de Desenvol vi mento de Recurs os Mi nerai
s-pRO-MINERI 0 ,
i nc'l ui u em seu programa de mapeamento geor 6gi co
bãsi co a Forha
Pi lar do Sut (sF.z3-y-c-IV-4), que foi ìevantada
em esca.l a de
l:50 000 (Stei n, Campanha & Fernandes , l9g4) .
Esse levantamento forneceu as bases gerais a partir das quais se pro
curou esboçar a evolução geolõgica do Pré-Cambriano, concatenando os p.o..l
sos ìitogenéticos, deformacionais,metamõrficos e magmãticos que foram caracte
rizados na ãrea. Incluem-se ainda aspectos relevantes da evolução fanerozóica.
ÃREA ESTUDADA

A ãrea de estudo compreende a Folha

-C-IV-4) que 6

Pilar

Sul

do

del i mi tada pel os paral el os 23o45,

e

(sF.23-Y

z4ooo' de

I

a

titude sul e pelos meridianos 47o30' e 47o4s'de ìongitude oes
tê, perfazendo cerca de 675 km2 (Figura I ).
Localiza-se a oeste da cidade de são pauìo, da qua'l dista
aproximadamente I 40 qui I ômetros, podendo ser ati ng-i da atrav6s
das rodovj as castel o Branco (sp-zB0) e Raposo Tavares (sp-270 )
at6 a ci dade de Sorocaba e dai pel a Rodovi a sp-264, que a.ì cança
a cidade de Pilar do Sul a cerca de 40 quilômetros de distância.
Depois da cidade de Pilar do Sul, situada a noroeste, o se
gundo centro urbano da ãrea é a cidade de Tapiraí, no extremo
sudeste, que é ligada a Piedade peìa Rodovia Sp-79 e ã primeira
por esta rodovi a e pel a SP-250.
As demaì s vi as de acesso presentes correspondem a estra
das vicinais de ìeito não pavimentado, poF vezes cascalhado,QU€
apresentam possibilidade de trãfego razoáve1, porém extremamen
te dificultoso quando das épocas de chuvas. A porção sul, cer
ca de um quarto da ãrea tota1, é praticamente toda coberta por
mata natural e reflorestamento, sendo sempre muito custoso o
trânsito pel as poucas vias que a serve. äo i-estante ,Ja ãrea a
densidade da mal ha viãria fornece mui tas al ternativas para o ca
nhamento necessãri o.
Toda a ãrea é caracterizada por relevo de
pl anal tos di ssecados . No Pl anal to Atl ãnti co as

mi

degradação em
rochas grani tói
des sustentam sistema de relevo de Mar de Morro.s, emoìdurado
por Morros Paral el os desenvol vi dos sobre xi stos, fi I i tos e, res
tri tamente, grani t6i des . A provinci a costei ra apresenta s i ste
mas de Morros com Serras Restritas e subordinadamente de Monta
nhas com vales Profundos. Por fim, a Depressão perifãrica mos
tra principalmente sistema de colinas Amplas,com pequena por
ção de Morrotes Alongados e Espigões (Ponçano, et aLii, lgBl).
A grosso modo, essa diferenc'iação é observada na área,
que pode ser subdividida em quatro compartimentos marcadamente
distintos,
êfrbora súas características nem sempre se coad!
nem com as expressas pelos sistemas de relevo. Por outro lado ,
em largos traços, essa subdivisão obedece ãquela esboçada pelos
di ferentes nivei s de apì ai namento observados na ãrea, QU€ por
sua vez, podem ser correlacionados ãs vãrias superfícies de ero
são cenozõicas reconhecìdas no Planalto Atlântico e Depressão
Peri féri ca.
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A rede de drenagem da quase totalidade da ãrea corresponde
as bacias do Rio Turvo e, de modo restrito,.do Rio Sarapuí, g
fl uentes do Paranapanema. A baci a do Ri o Juqui ã se apresenta por
intermédio de seus tri butári os Verde e Juquiaz.inho, a sul da
serra de Paranap'iacaba, o grande di vi sor d,ãguas da reg.iã0.
De um modo gera1, as condições dos afloramentos na
ãrea
são di sti ntas em rochas grani tói des e metassedimentares. Nas
primeiras, a grande predominância de solos pouco espessos permi
te a exposição de matacões e lajedos com bastante freqllência,
estes afìorando preferencialmente nos topos das el evações ap1 ai
nadas. Nos dominios de metassedimentos os sol os no .geral
são
del gados, mas o manto de materi al i ntemperi zado é mai s espesso,
fazendo com que afl ore quase sempre rocha al terada. As observa
ções destas rochas em estadc de pouca alteração só foi possíveì
em soleiras ao longo da rede de drenagem. A grancie maioria das
observações foi real i zada em cortes de es Eradas . Esse fato, pof
si sõ, ffiostra as di fi cul dades encontradas na porção sul da ãrea,
visto a baixa densidade de vias de acesso e a cobertura genera
I i zada de mata .
I'IATERIAL UTILIZADO

Para o desenvol vimento dos estudos foram uti I i zadas fol has
topogrãri cas e produtos de sensores remotos, convenci onai s ou
não, em di ferentes esca'las de apresentação.
0s mapas-base foram redesenhados a parti r da Fo'l ha Pì I ar
do Sul - SF.23-Y-C-IV-4, na escala l:50 000, elaborada peìo Ins
tituto Brasi leiro de Geografia e Estatistica-IBGt, €fir 1970, e
reproduzidos por processo fotogrãgico com retÍcula de 40%, em
cronafl ex.
Para os trabalhos de campo e para lançamento dos dados foi
uti I i zada fol ha topogrãfi ca na escal a t :25 000, obti da através
de redução fotogrãfica e montagem em cronaflex, a partir
das
fol has topogrãfi cas na escal a t : I 0 000 el aboradas em 1979 pel a
TERRAF0T0 S.A. - Atividades de Aerolevantamentos, para o Instf
tuto Geogrãfi co e Cartogrãfi co da Secretari a do Estado dos Negõ
cios do Interior. A ìistagem a seguir corresponde ãs 24 fol¡¡al

uti I i zadas:
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uti I i zadas fotografi as aéreas na escaì a aproximada
de l:60 000, tomadas em r96s pelo usAF/FAB. Também foram apro
veitadas as fotografias aéreas na escala aproximada de 1225 00õ
obtidas pela TtRRAF0T0 S.A. - Atividades de Aerolevantamentos ,
para a Secretaria da Agricultura, em 1973.
A imagem 235/77 do satélite Landsat, nos canais 5 e 7, es
cala l:250 000, processada pelo INpE-Instituto de pesquisas Es
paci a'i s , e o fotomosai co semi control ado de radar SF. z3-y-c na
escala de l:250 000, elaborado pelo RADAMBRAsIL, tambãm foram
utilizados.
Foram

ROTEIRO METODOLOGICO

A execução do presente estudo baseou-se em métodos e tãcni
cas convencionais, buscando cobrir unjformemente a ãrea com da
dos compativeis com a escala l:50 000. Este procedimento foi se
guido durante as três etapas em que se dividiu o estudo: abordg
gem inicial, mapeamento geoìõgico sistemãtico e estudos finais.
Abordagem

n

Iniciat

Nesta etapa foram col etados e i ntegrados os dados perti nen
tes ã ãrea de estudo existentes na literatura geolõgica, execu
tado reconhecimento expedito da mesma e efetuada fotointerpreta
ção prel imi nar.
0s pri nci pai s trabal hos ex istentes sobre a área foram ana
I i sados , pêrmi ti ndo a compi I açã o de mapas geol69icos a partirda
quel es de mai or escal a ( Fi gura 2).
A pesqui sa bi bl i ográfi ca f oi executada nas diferentes eta
pas do projeto, de início para compor um prime'i ro quadro da geo
logia da ãrea, e, depois, sempre que necessãrios esclarecimentos
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ementares. Foi real i zada de acordo com a s i stemãti ca
g
sual, ou seja, a partir dos artigos mais recentes e/ou de maior
i nteresse foram sendo recuperados os trabal hos mai s anti gos,pro
curando-se identi fi car a mai ori a del es.
Essa sistemática permitiu elaborar duas listagens de títu
los, umã contendo aqueles de importância para o conhec'imento
geol ógi co da ãrea, e outra abarcando os trabal hos de rel evâncì a
quanto a aspectos concei tuai s e metodoì õgi cos.
Para a execução da fotoi nterpretação pref i mi na r foram uti
1 i zadas fotos aéreas na escal a ì :60 000, el aborando-se mapa fo
togeolõgico na escaìa l:50 000, e fotos aéreas l:25 000, sempre
que detal hes importantes ex'igi ram. 0s cri téri os adotados não fo
gem aos convenci ona'i s para esse ti po de trabal ho, dando-se ênfa
se ã del imi tação de un'idades I i toì ógi cas e estruturas de cará
ter tectôni co, sempre consi derando os dados col etados da I i tera
compl

tura.
tantemente aos trabal hos anteri ores , efetuou-se um
I evantamento expedi to da ãrea, ao ì ongo de perfi s que at,ravessa
ram as diferentes unidades I itológicas descritas na bibl iogra
fia, com o fim precipuo de reconhecimento.
A parti r desses trabal hos foram el aborados mapas prel imi na
Concomi

.res, bem como definidos os critérios para o mapeamento de Iito
logias e estruturas.
Mapeamento Geoìõgico Sistemãtico

0 levantamento geoìõgico foi programado em função dos objg
tivos propostos, da escaìa adotada e das informações obtidas na
etapa anterior. 0ptou-se por executar o levantamento por suce:
sivas porções da ãrea,e,sempre que a logística permitiu, foram
uti I i zadas como uni dades as fol has topográfi cas na escal a
ì:10 000. As observações foram realizadas segundo técnicas con
vencionais, consistindo de perfilagens detalhadas e
transver
sai s ãs estruturas e compl ementação por observações em trechos
e pontos entre el es, originando mal ha compativel com a escal a de
I :50 000 ( Anexo 1 ) .
De início forain selecionados caminhamentos
atravessar todas as unidades I itotõgicas

que permitiram

presentes, compondo-se

um

B

perfi I -base detaì

que forneceu os el ementos necessãrios ao
estabel ecimento das rel ações estruturai s entre as uni dades.
em
Segui ndo o crj téri o de mapear através de perfi I agem
subãreas, foram percorri das as estradas pri nci pai s e
secundã
rias, sendo grande número de perfis executado ao'longo de drena
gens, tFi I has e p'i cadas, pri nci pal mente na porção sul da ãrea.
Em cada subárea com o levantamento concluido, os dados foram tra
tados e 'i ntegrados com aS ãreas adjacentes. Ess e procedimento
foi de grande utilidaderpoF permitir a integração das observa
ções pari passu com o levantamento, propiciando a obtenção do
mapa geoì 6gi co e o estabel ecimento das rel ações estruturai s de
cada unidade e entre as mesmas, jã ao término dos trabalhos de
hado,

campo.

dos obstãcuì os encontrados f o'i a f al ta de af I orarnentos
continuos por grandes extensões, o que cria dificuldades para o
entendimento da geoi og'i a e pri nci pal mente para as correl ações
No entanto, esses fatores não impedi ram uma adequada i denti fi ca
na
ção das unidades lito'lõgicas e das reìações estruturais
maior parte da ãrea.
VI
0s dados estruturais foram anotados sistematicamente,
sando obter uma homogeneidade na coleta das informações. A ab or
de
dagem bãsi ca uti I izada foi a observação das estruturas e
suas inter-re'lações a nível de afloramento (escala mesoscõpic a ),
em
sendo associada, pari pøas?,¿, com o estudo de microestruturas
seções de'l gadas. A reconsti tui ção das macroestruturas baseou-se
nas inferênc'i'as obtidas com a observação mesosc6pica.
Concomitantemente ãs observações foi efetuada medição sis
temãti ca de el ementos pl anares e I i neares para tratamento esta
tistico. Este, parciaìmente foi sendo executado iã ao tempo do
finaì de trabaìhos em cada subãrea. Todos os dados obtidos nes
ta etapa foram I ançados sobre fol ha topográfi ca na escal a
l:25 000 e tratados.
Foram utilizadas fotografias aéreas na escala l:25 000 e
folhas topogrãficas em t:ì0 000 para a localização dos pontos
de observação. Na região de matar VeZ ou outra utilizou-se de
cami nhamento a passo e bússol a para efei tos de I ocal i zaçã0. Um
totaì de 810 afìoramentos de rocha e/ou solo de alteração de ro
cha foram descritos, e mais de um milhar de pontos de controle
Um
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foram anotados sem descrição pormenorizada. Aproximadamente em
70% dos afloramentos descritos foram coletadas amostras para
exame meso e m'icroscõpi co e para anãl i ses quími cas , tanto de I i
toì ogi as tipi cas e freqtlentes, como de r i tol ogi a de ocorrênci a

restri ta.

Estudos Fi nai

s

Esta etapa de estudos consistiu do tratamento de dados ob
tidos, da maioria das anãlises de amostras de rocha, e da inter
pretação dos resul tados.
Executou-se a fotointerpretação final com o fim de se diri
mi r dúvi das ou pequenos detal hes herdados das etapas anteri ores,
com a obtenção do mapa geolõgico final (Anexo 2). A passagem de
dados obtidos de fotos aéreas para o mapa base foi executada g
través do transferidcr Zoom Transfer Scope, da Bausch & Lomb,
e manualmente'em locais onde inexistem feições para um correto
ajuste de ìmagens no aparel ho.
Asanãìisesde amostras de rocha foram efetuadas de modo con
vencional. As desagregações e ensaios de coloração seletiva de
feldspatos foram executados com a finalidade de determinar ten
dências composicionais das unidades I itol6gicas. A seção pol ida
prestou-se para anãl ise de rocha ri ca em mi nerais metál icos, e
as seções delgadas buscaram as composições mineraìõgicas, as rela
ções microestruturais e as feições metamórficas e deformacionais
rel i qui ares . Grande parte das seções deì gadas foi executada
durante os trabal hos de campo, vi sando el uci dar dúvi das quanto
ã caracterização mineralógica, e de microestruturas e suas 'in
ter-relações. A seleção de amostras para anãlise química foi
real izada com o intuito de buscar informações que possibil itas
sem caracterizar a natureza dos anfibolitos, frente a uma compa
ração com rochas jã defi.nidas como metabasi tos.
Foram executadas 47 seções delgadas, I seção polida, 42
ensai os de col oração sel eti va de fe'l dspato, vãri as
desaErega
ções e exame de grãos ao microsc6pio e análises químicas em 4
amostras de an fi bol i tos e metabasi tos. A I ocal i zação dos pon
tos de observação e a identificação das amostras analisadas são
apresentadas no Anexo

l.

l0

A anãl i se estruturat foi real i zada quai i tati vamente, com
tratamento parci al dos dados de j ocai s rel evantes , vi sando del i
near a geometri a das estruturas observadas e sua sucessão tempo
ral , esta baseada essenci al mente em cri téri os de sobreposi ção e
interferência de estruturas.
0 ì ançamento de dados em di agramas Schm'idt- Lambert e a de
dução de gu i rl andas e concentrações mé¿.i ds, foram executados por
microcomputador Tektronix-4052 e pLotter digitalizador Tektro
nix-4662, com programas desenvolvidos pelo Grupo de Geomatemãti
ca da Divisão de Minas e Geoiogia Aplioada do Instituto de pes
qui sas Tecnológi cas do Estado de São paulo.
NOMENCLATURA UTILIZADA

A cl ass i fi cação petrogrãfi ca e nomencì atura de rochas meta
mõrficas foram baseadas em t.lilliams et aL. (1970) e
t,linkler
(1977). Algumas considerações devem ser feitas quanto a distin
çao entre ti pos I i toì õgi cos.
A di ferenci ação entre fi I i tos e xi stos extremamente fi nos
torna-se subjeti va se não controì ada por cri téri os bem defi ni
dos. Neste estudo foi adotado como parâmetro a granu'lação dos
minerais micãceos. Assim, convencionou-se chamar de fil ito aque
las rochas com superficies bem definidas e com bri'lho sedoso )
dado por mi nerai s mi cãceos não observãvei s a vi sta desarmada . A
partir do momento em que as plaquetas micãceas são visiveis, ge
raì mente a rocha tem uma xi stos i dade mai s desenvol vi da ,
sendo
então denomi nada xi sto.
Entre anfi bol i tos e metabasi tos a di ferenci ação foi baseg
da na composi ção mi neraì 6gi ca, granu'l ação, estrutura, textura e
coì oração da rocha. 0s anfi bot i tos são fol i ados ou I i neados,com
textura granonematobl ãsti ca, cor ci nza escuro, tendendo ao ama
rel o quando al terados e consti tuidos bas i camente por hornbl enda
e plagioclãsio. Jã os metabasitos apresentam aspecto compacto
granuì ar tipi co de rochas bãsi cas, textura decussada, cor ver
de-aci nzentado e composi ção essenci al de acti nol i ta e cl i nozoi

sita.

ã di ferenci ação entre xi stos e xi s tos mi gmati zados ,
util izou-se como critério o primei ro aparecimento de feldspatos
e neossomas. A denominação de migmatito foi usada quanto hã pre
Quanto

ll

sença na roc ha de 1/ 3 o u
atri b u 'tv ei s ao n e oss 0 ma
a ua nto

tura

r o cha s

ãs

ass if

mais de materia'i

c a tac 1 as

ri cas,

os

s

caracteri sti camente

cr i tér OS p ara nomencl a
H ig g i ns
(le 7 r).

fo r am b as ea dos e m
P ar aro ch a s gra n ir ó ide s ,. SU bmeti d as a ens a i
os dec ol ora çao
sel e t i va de fe I d s pat o Sr foi ut i1 i zada a cl a ssi f i ca ç ãoe
no men
cl at u r a d er oc h a s p1 u rô n i ca s r ec omend a da p e ìa S ubc o mi ss ão
de
Si st e m ãt i ca de R o cha s I g nea s ,d a Inter n at io n al U ni o n of G eol ooi
cal c c ie n ces -I U G S (s t re c kei s en , re73)
N a c I as si f i c açã o e n0m e nc la tura d as
rochas sedimentares da
Baci a do Par an ã
as
ad o to u -se
m'esmas denominações usadas
por S a ad (1e 77 )
e cI

1

c a ção

cl a ,uru u ri I i zada pa ra fo I i ações e dobras , asslm co
m0 os c0 n cei to S perti ne ntes ã an ãl i se estrutura I Pode m ser
en
'
c0n tr a do s em H o bbs ¿ú aL í,'í, {1e7 6) , podendo tambã m ser ci tadas as
obr as de Turner & Wei ss (re63) t Ramsay (.l967) e Ragan ( ì e73 ) .
A

n o men
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CAPlTULO

II -

CONTEXTO REGIONAL

0s estudos desenvolvidos por Ebert na região do sudoeste
mineiro e leste pauìista permitiram que ele elaborasse(1968,'197'l a)
o primeiro modelo geotectônìco para essa ãrea. Nessa oportunide
de o autor consi:derou um cinturão geossinc'l inal desenvolvido no
Assintico, composto pelas faixas Araxaides e Paraibides separa
das por exposiçöes de rochas do Arqueano. Situa o Grupo Paraiba
na zona interna do cinturão e ao longo do Vale do Paraîba posi
ciona uma zona de divergê'ncìa estrutural , cuja conti nuidade pa
ra o sudoeste paul r'sta f oi admr'tida atravãs do Grupo Açungui . Es
sa região foì englobada por Almeìda (.l967) na Faixa Tectônica PL
raiba, gu€ ã luz de dataçöes radiométricas foi considerada do
Ciclo Brasìlîano. Posteriormente,Almeida et alii (1973) denomi
naram-na Cinturão Paraiba do Sul, para definir unidade geotectô
nica transamazônica, e cr1'aram o Ci nturão Ri bei ra como represen
tante da unidade brasi I iana sobreposta.
A estruturação atE então esboçada evidenciou que as unida
des proterozõÍcas, submetidas aos processos do Evento Brasi'l i a
no, se dispunh.am em faixas separadas entre si atravõs de rochas
mais antigâs, as quais tambêm foram afetadas por tais processos.
Coube a Hasui et aLií (t 975),reconhecerem as diferentes unidades
geotectônicas, apontando uma estruturação transversal ao Cintu
rão Ribeira, onde de noroeste para sudeste foram reconhecidos o
Sistema Dobrado Apiai, Maciço Mediano de Joinviìe, Sistema Do
brado Ti jucas, Macìço Mediano de Pelotas e o Si stema Dobrado -tl
ruguai 0ri ental . Ao prrìmeiro si stema corresponde o Grupo Açun
9ui, separado do Grupo Sã'o Roque pelo FaJhamento de Taxaquara, es
te incluído na Zona de Transcorrância de São Paulo. Subentende -se
do trabalho de Hasui et aLít, (1975) a defînição da Faixa de Do
bramentos São Roque, i ndividual i zada do Si stema Api ai, e engl o
bando o grupo homônimo. A esse conjunto de sistemas e maciços,
Almeida et aLíí (l 976 ) denomi naram Região de Dobramentos Sudes
te. Com a individualização da Faixa Dobrada Alto Rio
Grande
(Hasui e 0ìiveira, ì984) separada das faixas Apiai e São Roque
pelo Maclço de Guaxup6 (Almeida et aLií, t976), compõe-se o qua
dro reg i onal .
Hasu i & 0l iverìra (l 984 ) resumem o vasto domini o suiei to aos

l3

processos do Evento Brasiliano na região da Província Estrutg
ral da Mantiqueira (Aìmeida et aLít, 1977.), .com o desenvolvimen
to de faixas marginais e distais que são submetidas aos proces
sos termo-tectônicos, bem como são as ãreas de embasamento que as
separam. As fai xas dobradas Api ai e são Roque , co ì ocadas entre
os maciços de Guaxupé e Joinvi'le, são classificadas como dis

tais

(Fi gura 3 ) .

Fig.o3- EsBoço DA coMpARTtMENTAçÃO GEOTECTÕNtCA
(SeE¡r¡do Hosui

I

Oliveiro, 1984- modificodo)

A Região de Dobramentos sudeste foi compartimentada por
importantes fal hamentos transcorrentes, guê mai.s recentemente
Hasui et aLíi (1984) incluiram na Faixa de Cisaìhamento São pau
ìo. Apõs as subdîvisöes pioneiras de Hennies et aLíí (1967 b) ,
os estudos de Hasui (t973, t975 a,b) e de Hasui & sadowski (.l976)
permi ti ram considerar compartimentos maiores, que denomi naram
conjuntôs, abrangendo vãrios blocos menores (Flgura 4). A ãrea
de estudo, neste contexto, estã contida quase que totalmente no
coniunto Paranapiacaba e pequena porção do norte situa-se no
Conjunto São Roque.

l4

s6ri e de estruturas antiformai s e si nformai s foram de:
critas na ãrea de dominio dos grupos São Roque e Apiaí ( Hasui
& sadowski, op. eít.; Hasui et aLíi,1980).0s últimos autores
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interpretam vãrios sìnclinõrios que abrigam as supracrustais do
Proteroz-oi co Superior, Sêparados por anticl i nõrios em cu jos nú
cleos expõem-se batõlitos granitõides (Figura 5). Hasui & Sadorvs
ki (op.eít) admitem o sinclinal Pilar do sul (desventrado) cg
io núcìeo corresponde ao granito homônimo (Figura 4). A essa es
trutura, si tuada no fl anco noroeste do Anti cl i nõri o de Agudos
Grandes , corresponde a notãve I i nf I exão dos metas sed imentos do
Grupo Açungui, que desde o sudoeste paulista mantêm conspîcua o
rientação regionaì a NE-St.f, e na altura da cidade de pilar do
sul infletem bruscamente para N!,l-sE, perdendo-se por debaixo dos
sedimentos da Bacia do Paranã, ì ocalmente representados pel o
Grupo Tubarão.
Esse quadro regional achava-se
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F¡g.o5-DOBRAS MATORES DAS $JPRACRTJSTAIS DO pRÉ-CArr,tBRtANO
(Segundo llosui I Oliveiro, 1984-modificodo)
ut

l6

gumas das

sinteses que o esboçava estejam sendo divuì gadas

ape

nas neste ano.

s

recentemente , importante rev i são foi i ni ci ada
sobre
o Pré-Cambriano de São Paulo, su1 de Minas Gerais e do paranã
(Hasui,. 1983, 1984, Hasui et aLii,1983). No que diz respeito ã ãrea
de i nteresse e seu entorno, grandes extensões das supracrustai s
da Região de Dobramentos Sudeste, antes incluídas em sequêncías
brasi'l ianas, estão sendo atribuldas a tempos mais antigos, majs
Mai

preci samente, ao Arqueano. As supracrustai

s pr6-Açungui

ocupam

a maior parte da ãrea do anteriormente chamado Grupo Açungui e
consti tuem quase toda a área aqui considerada, a sul do Fal ha
mento de Taxaquara. A norte deste, apresenta-se o Grupo São Ro
gue.
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CAPTTULO

III -

GEOLOGIA LOCAL

TRABALHOS ANTIRIORTS

0s trabal hos de maior detal he executados na ãrea compreen
dida pe'l a Folha Pilar do Sul (SF.23-y-c-IV-4) foram desenvolvi
dos por Hasui (1973) quando estudou a tec.tônica das folhas de
Pilar do Sul e são Roque na escala l:t00 000. Nessa oportunida
de, o autor esboçou a separação e procedeu ã caracterização das

principais unidades I itoestratigrãficas e estruturas

presentes
na ãrea de interesse ao presente estudo, descrevendo uma "enor
me estrutura sincl inorial " desenhada pelos metamorfi tos que se
fletiam "conformando-se ã borda do Maciço de piedade" (Hasui ,

1973, p.140). Reconheceu ainda a presença de três stocks graní
ticos põs-tectônicos que denom'inou Pilar do'sul, serra dos Lopes
e Turvo, além de precisar os limites da Bacia do paranã.
Em trabal ho el aborado posteriormente, Hasui di scute a evol u
ção poìifãsica do Pré-Cambriano a oeste da cidade de São Pauìo,
readmitindo o Grupo São Roque individualizado do Grupo Açungui
e estendendo-se a norte do Falhamento de Taxaquara. Aponta-os
com "evoìuções estruturais diferentes, apesar das similaridades
l itotógicas, geocronotõ'gica, metam6rfica e magmãtica" (HASUI ,

1975b, p. '106 ) .
Aos metamorfi tos do Grupo Açungui , Hasui ( I 973, ì 975b ) atq!
buiu metamorfismo regional em fãcies xisto verde a anfibolito,
metamorfismo de contato relacionado com os granit6ides e grani
tos, metamorfismo retrõgrado cujo posicionamento no tempo é ain
da impreci so e metamorfi smo catacì ãsti co desenvol vi do essenci al
mente ao longo das zonas de fa'l has transcorrentes. Ãs fases mag
mãticas que afetaram a unidade correspondem o magmatismo bãsico

pré-tectônico e as fases ãcidas sin-tectônica e pós-tectônica,
responsáveis pelo bat6l'ito granitõide de Piedade e stoeks granî

ticos anteriormente mencionados, respectivamente. Três

fases

de deformação foram apontadas afetando as rochas do Grupo
gui

. A fase

i ni ci

al atri

bui

-se contemporanei

dade

Açun

ao

metamorfi s
mo regionaì e ã migmatização,além do desenvolvimento de dobras
isocl inais ou cerradas recumbentes, Uma segunda fase, considera

da generaìizada e principôl,.originou dobras com planos axiais
subverticais e seria coaxial ã anterior. A esta fase superim

t8

puseram-se novas ondul ações devi das a processos de crenuì ação e
transposição, e culm'inando, uma fase de intensa lineagênese res
ponsãve1 peìos fal hamentos transcorrentes, desenvolvida durante
ampl o i nterval o de tempo, gu€ al cançou al ém do magmati smo áci do
põs-tectônico. Faìhas menores e quatro ou cinco sistemas de jun
tas, de di fíci I pos i cionamento no tempo, consti tuem as
úl tj mas
.l975a).
estruturas disruptivas observadas (Hasui,
0s metamorfitos do Grupo São Roque, inexpressivos em área
na reg'ião estudada, apresentam uma evolução pouco maìs simples.
Hasui (1973, 1975b) atesta que a primeira fase de
deformação
que afetou o Grupo Açungui não atingiu o Grupo São Roque,
o
qual foi submeti do, entã0, a apenas duas fases de dobramentos ,
sendo a primei ra responsãvel por dobras com p1 anos axi ai s empi
nados, ã qual se impuseram processos de crenul ação. Em trabe
ìhos mais recentes (Bistrichi, 1982; carneiro, l9B3) foi consta
tada a presença de uma segunda fase de crenulação afetando as
anteriormente admitidas. No Grupo São Roque não se apresenta o
magmatismo ãcido p6s-tectôn'ico, e o magmatismo tardi-tectônico
diagnosticado por Hasui (1973, 1975b), foi classificado
como
si n-tectôni co parautõctone por Hasu i et aLií ( I 97Ba) . As fases
de metamorfismo que atingiram as rochas deste grupo equìvalem-se ãs do Açungui , estando ausente a fase de metamorfi smo de

contato, relacionada com o magmatismo põs-tectônico.
Aì guns outros trabal hos abrangendo grandes ãreas abarcam
partes ou o total da região aqui enfocada, dentre eles os estu
dos desenvol vi dos pel a Companhi a de Pesqui sas de Recursos Mi ne
rai s - CPRM (Algarte et aLií, 1974:; t'lorgental et aLií,
I 975;
si I va et aLii, 1977) .
Algarte et aLií (1974) distinguem na ãrea da Folha pilar
do sul - l:50 000: o compìexo enã'¡ssico-Migmatítico, QUê é repre
sentado por granit6ides metassomãticos engìobados no Complexo
Ibiuna (complexo Piedade de Hasui, ì973), e por migmatitos hete
rogêneos; o Grupo Açungu'i strícto aensu, incluindo rochas epime
tamõrfi cas que são intrudi das pel o corpo granîti co pi I ar
do
Suì; e coberturas fanerozóicas.
Ao Complexo Ibiuna atribuem ampla e continua variação tex
tural, com passagens gradacionais de termos migmatíticos embrechÍti cos, termos graniti cos com ori entação e termos i sõtropos.

l9

Quanto aos migmat'itos heterogêneos, consi deram que os estromati
ticos, como assinalados por Hasui (1973), podem pertencer ao Gru
po Açun9ui, visto o paleossoma eminentemente metassedimentar. po

rém, os termos oftalmíticos e os gnaisses blastomiloníticos (e:
tes reportados apenas a ocorrênci as fora da ãrea aqui estudada )
sugerem correspondência ao embasamento do Açungui. 0s metassedi
mentos presentes a norte do Falhamento de Taxaquara seriam tam
bém do Grupo Açungui. Aqueìes autores não consideram justificá

vel a separação Açun9ui/São Roque.
Morgentaì et alíi ( I 975 ) mapearam a porção meri di onal da
ãrea' onde admitem a presença do Compìexo Gnãissico-Migmatítico,
com mi gmati tos heterogêneos e grani tos metassomãti cos e de ana
texia. Este complexo incluiria possiveìmente rochas do Grupo
Açungui e do embasamento rejuvenescidas no Ciclo
Brasil iano.
silva et aLií (1977) reconhecem as mesmas unidades identifica
das por Aìgarte et aLíi ('1974) e Morgental et aLii (1975).
0

quADR0 Lr T0tsTRUTUiìAL

Na ãrea estudada foram

definidas unidades I itológicas
e
litoestratigrãficas que podem ser engìobadas em aìgumas asso
ciações de tipos distintos de rochas: complexo pré-Açungui, re
presentado pei as supracrustais a sul do Fal hamento de Taxaqua
ra; Grupo são Roque; rochas grani tõi des ; rochas catacl ásti cas ;
e coberturas fanerozõi cas e di ques de di abãs i o . Al ém
di sso ,
diferentes tipos de estruturas foram identificadas, tanto primã
ri as , como tectôni cas .
As supracrustai s pré-Açungui foram subdi vi di das em três
grandes uni dades que representam, al ãm da di ferenci ação t i tol 6
gi ca, apenas as di ferenças quanto ao grau de metamorfi smo
e
recristal ização, apresentando passagens transicionais entre Si,
sem discordância. são representadas por filitos,
xistos e xis
tos fel dspati zados I ocalmente mi gmati zados. Apresentam i nterca
I ações vari adas, aì gumas del as afi ns apenas de uma. das
uni da
des. Gnaisses blastomiioníticos presentes nos xistos feldspati
zados guardam intrínseca reì ação estrutural com os mesmos e sua
atribuição ã unidade é ainda pouco cìara, não se podendo ex
cluir a possibilidade de representarem.exposições do embasamen
to, ou antigas intrusões.

20

Ð

0s metamorfitos presentes ao norte do Falhamento de Taxa
quara, sfrt razão de sua presença extremamente restri ta na ãrea,
foram indivi dual izados e atri buídos provi soriamente ao Grupo
são Roque ã luz da bi bl iografia, mas não apresentam diferenças
significativas frente aos metamorfitos do Complexo pré-Açungui
a sul da cidade de pilar do Sul.
As rochas grani tõi des foram engl obadas em suítes consti tuí
das por maciços: Suíte Granitõide Piedade, onde são individuaì i
zados os maciços serra da Batãia e sarapui; a suíte Granitõide
Tapirai, representada pelos maciços Tapiraî e cõrrego do Gãzeoi
Suite Granitõide Pilar do sul, com o Maciço pilar do sul (que
abarca os stoeks Pìlar do sul e serra dos Lopes, de Hasuí,,tszs¡
e o Macìço Turvo. Todas as suítes grani t6i des são admi ti das ca
mo põs-tectônicas ã últ'ima fase de deformação que afetou os me
tassedimentos. Posteriores aos grani tõides mai s jovens, fal has
transcorrentes afetaram todos os conjuntos I i tol 69i cos menci ona
dos, desenvolvendo faixas de rochas cataclãsticas.
As coberturas fanerozõicas observadas são representadas pe
los sedimentos do Grupo Tubarão, ôtribuidos ã rormação Itararé
pelo seu carãter associado ã glac'iação permo-carbonífera, e pg
los sedimentos cenozõicos em tenraços aluviais subatuais, em de
põsitos aluviais associados a planícies e calhas atuais, além
de extensa cobertura col uvi onar não i ndi vi dual i zada, oni presen
te por toda a ãrea de estudo.
Por f im, dentre os reg'istros encontrados, resta mencionar
a presença de'raros diques de di.abãsio associados ã reativação
de plataforma que se processou durante o Mesozõico.
Foram i denti fi cados di versos ti pos de estruturas que poss i
bititaram sequenciar e caracterizar as-fases de deformação que
afetaram a ãrea. Nos metamorfitos a sut do Falhamento de Taxa
quara foram reconhecidas,em ìocais restritos,estruturas primÃ
rias representadas por acamamento reìiquiar e estratificações cru
zadas internas a pacotes I itolõgicos. Uma primei ra fase de dg
formação progressiva originou uma intensa transposição em
boa parte da seqtlência sedimentar primãria, e uma foliação defi
nida por minerais micãceos, paralela a um bandamento composicio
nal, cuja caracterização como acamamento rel iquiar é problemãti
ca. São observadas dobras intrafoliais com fotiação plano-axial
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representada por xistosidade fina. Mais restritamente,
raros
pacotes poupados da transposi ção e que preservam as estruturas
primãrias, ffiostram xistosidade ou clivagem ardosiana paraìelas
ao pl ano-axi aì de dobras não i ntrafol i ai s .
Posteriormente, duas fases de crenul ação afetaram as estru
turas primãrias e secundãrias pré-existentes. Atravõs de crité
rios de superposição e interferência de estruturas foram defi
ni dos os traços axi ai s das macrodobras referentes ãs duas ú1 ti
mas fases de deformação
0s processos derradei ros de carãter tectôni co correspondem
à intensa ìineagênese responsável pelas grandes estruturas trans
correntes, na ãrea representadas mais proeminentemente peìos fa
lhamentos de Taxaquara e do Bel chior, e por insignifi cantes mo
vimentações normais que afetam os sedimentos das bordas da Ba
cia do Paranã, atribuídas ã Reativação l,lealdeniana da pìatafor
ma.

A evolução das unidades presentes na área de estudo pode
remontar ao Arqueano-Proterozõico Inferior, como expresso em di
vergentes opiniões obtidas na bibl'iografia. A maioria das cita
ções reportam o intervalo do Proterozõico Inferior a Médio para
a evolução de seqtlências correlacionãveis com as do aqui chama
do Complexo Pré-Açungui. Para o Grupo São Roque admite-se evolução
no Proterozõico Superior, €fir concordãncia com o exposto na ìite
ratura geol õgi ca. Datações efetuadas em di f,erentes ti pos grani
tõi des, correl acìonãvei s com aque'l es presentes na ãrea de estu
do, colocam na segunda metade do proterozõico Superior e
no
Cambro-0rdovi ci ano a inci dência dos processos fi nai s que ati ngi
ram a regi ão, os quai s cuJ minam com as grandes fal has trans
correntes
A distribu'ição das principais estruturas e unidades litoìõ
gicas é apresentada através de mapa e seções geolõgicas no Ane
xo ?, e a caracterização adequada das mesmas, bem como os dados
referentes a metamorfismo, magmatismo e deformação,são apresen
tados nos capitul os afi ns.
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CAPTTULO

IV -

LITOLOGIAS

A descrição das diferentes ìitologias 'i dentificadas e re
presentadas no mapa geolõgico é o objetivo deste capítulo. prg
cura-se fornecer,conjuntamente a possíveis interpretações gené
ti cas, uma caracteri zação puramente descri ti va dos di ferentes ti
pos e associações de rochas.
As rel ações de contato entre as di ferentes un i dades I i toì õ
gi cas são sempre apresentadas no subi tem referente a cada uma
del as. São freqllentes as referãnci as a I ocai s específi cos, que
mui to auxi I i am na expl anação, e que iodem ser encontradas nos

A.nexos

I e Z.

As uni dades I i tol õgi cas mapeadas são descri tas em ordem
de ocorrência estratigrãfica e, nesse sentido, Fêsumidamente
tem-se: metamorfitos do complexo pré-Açungui, metamorfitos do
Grupo são Roque, rochas granitõides da sulte piedade, sulte Ta
pirai e suite Pilar do sul, rochas cataclãsticas, sedimentos
do Grupo Tubarão, diques de diabãsio, e coberturas aluviais suba

tuais e atuais.

c0MPLEXo PRE-AçUNcUr

sse bl astomi I oníti co fet dspati zado
PS GB
E st e ti po I i tol õgi co apresenta-se com di mensões
mapeavel s
atravé s de doi s c0 rpo s na porção setentrional da ãrea ede ou
Qnai

tros

jo,

d oi s

um

na mes op otâ mi

i nt erc al a do

a

a

xi stos

do

e

Ri

outro

o

Bon

i

to e Cõrrego do

a grani tói des do

Pando

Maciço

até ia.
A c ar act eri za ção pet r o I r ãtica desses corpos sugere
uma
pos s ive I natureza ignea d a r o cha ori gi nal , evi denci ada
pri nci
pal ment e no c0rp 0 maior a n o r te da ãrea, QUê apresenta uma com
pos i ção g I ob al 9 ra nodt ort t i c a . Esses gnai sses consti tue m- se es
sencial me nte de pl agioclá s i o (andesina e ol igoclãsio), qu ar tzo,
bi oti ta t mic roc t tn eo pred o m i n antemente como megacri stai s, e epí
doto comumente a pr esentan d o n úcl eos de al ani ta. Subordi na do so
correm mi nera i s op acos nã o i d enti fi cados, ti tani ta, ôpâ ri ta r!fl.â
nada, zi rcão, c I or i ta, mo s c o v ita, sericita e argilo-min er ai s9
Serra

da

B
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ri undos do pl agi ocl ãs i o. pi ri ta é mui to comum di spersa em ban
das definidas da rocha. 0s gna'isses aprese.ntam cor cinza-escuro.
A matriz da rocha é conspicuamente foliada, com os planos
definidos por minerais pìacõides e grãos e agregados lenticuìa
res pri nci pal mente, que envol vem com f reqtlênc'ia cri stai s mai s
ou menos deformados de feldspato, oFiginando termos gnãissicos,
milonito-gnãissicos e blastomiloníticos. As biotitas
apresen
tam-se sempre em plaquetas isorientadas e também podem, junta
mente com acessõri os , ocorrer em agregados granobl ãs ti cos fi nos
constituídos por pl agioclãsio e quartzo. Estes agregados aprs
sentam contatos i nterl obados e I ocal mênte textura mortar i ndi
cando catacl ase.
0 mi crocl íneo ocorre na forma de megacri stai s poiqui ì obl ãs
ti cos desde euédri cos a sub'euãdri cos até ocel ares, âpresentando
:se em proporções variadas em cada local, mas quase sempre cot¡
ferindo aspecto porfirõide ã rocha (Foto t ). A predominânci1
ã de cristais centim6tri cos e orientados segundo a fol iação da

matriz.

Foto I - Aspecto mesoscõpico do gnaisse blastomironítico, destacando-se os megacristais de miðroclineo orientados segundo
a foliação da matriz (aflorarnento ?S-4ZZ).
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0

gnajsse descrito

em

meio aos granitõides do

Maciço Serra

da

Ba

téi a ' ôParentemente tem passagens transi ci onai s para as rochas
do maciço por meio de feldspatização e recristal ização progres
siva. Esse corpo gníissico foi individual izado através de conta
to I i tol óg'ico, poi s não se consegue preci sar a natureza e os
limites corretos do mesmo. As ocorrências da serra dos Lopes e
das margens do Ri o Boni to mostram-se concordantes com a orieI
tação dos xi stos fel dspati zados vi zi nhos , sendo pouco notã

veis

em fotos aõreas. 0 cor.po maìor na Serra dos Lopes não mostra a rl_
vel de campo os contatos a sul e oeste, o que levou a uma delimitação aproxì

mada,utilizando-se a textura mais clara e lisa presänte nas fo
tos. A leste faz contato brusco com os granitóides do Maciço Pi
I ar do Sul e a norte seu contato com os fi I i.tos do Grupo são Ro
que 6 discordante estruturalmente através do Falhamento de Taxa
quara. 0 pequeno corpo anotado em meio aos xistos, a norte
da
barra dos rios Turvo e Turvinho, mostra matacões métricos ali
nhados a Nl.|-SE, mas não são observados contatos diretos com os

xisios.
Metaul trabas i

to -

pPSU

A única ocorrência de metaultrabasito observada está situa
da logo a nordeste da Represa das Paineiras e corresponde a cor
po alongado com espessura métrica a decamétrica não representÃ
vel na escala do trabalho, orientado a Nl.l-St. E constituido por
tal co-c'l ori ta xi sto de estrutura xi stosa, ou então compacta a
fracamente ori entada , textura decussada ou porfi robl ãsti ca , pe
dendo apresentar ainda antofilita, serpentina e minerais opa
cos.

Associados aparecem dois

tipos de rochas,

um

constituido

por

pri s mas mitimétricos e submilimétricos de anfibõlio (antofili
ta) t parci al mente substi tuídos por cl ori ta e/ou tal co, di spersos
num a massa tal co-cl oriti ca com raras serpenti nas , e outro cons
rit u îdo basi camente por cì ori ta, com porfi robl astos subordi na
dos de anfi bõì i o , provavel mente magnes i ano e total mente substì
tui d o por talco, e localmente clorita magnesiana. A clorita é
for t emente ori entada ópti ca e cri stal ografi camente, apresentan
do c renul ação i nci pi ente, cuja ori entação é quase sempre acompa
nha d a pelos porfirobìastos de anfibõlio.

?5

As rel ações de contato deste corpo são bruscas na escal a
de trabal ho, ocorrendo pequenos afr oramentos., bì ocos e matacões
que se alinham em pequena crista saliente na topografia. Ao cor
Po, n0 entanto, associam-se paragnaisses e xistos, sem mostrar,
aparentemente, qua'lquer discordãncia, principalmente com a
o
rientação geraì das estruturas no I ocal .
laragnai sses

-

pPSGN

São pequenas i ntercal ações na seqtlênci a de xi stos feì dspa
tizados e migmatitos, com dimensões mapeãveis apenas em um 1;
ca'l , a nordeste da Represa das Paine'iras. Aparecem ainda
uã
rias ocorrênci as puntuai s.
Sob essa denominação estão agrupados gnaisses graníticos e
gnaisses quartziticos, possi velmente metarcõseos e metasubarc6
seos. consti tuem-se de ai tas porcentagens de quartzo, pl agi ocl ã

sio e microclíneo, este ausente nos quartzíticos, onde

aumenta

consi deravel mente a quanti dade de quartzo. 0utro componente no
tãvel é a biotita. subordinadamente aparece moscovita e como g

cessórios principais tem-se zircão, clorita, epídoto, granada,

turmalinar rìinerajs opacos e titanita.

estrutura é
sempre bem orientada e a textura granolepidobìãstica é predomi
nante. 0 quartzo, no geral , forma agregados alongados, granobìãs
ti cos' fi nos, associ ados ou não a fel dspatos, que podem apresen
tar-se envol vendo megacri stai s de fel dspato, quando presentes.
A biotita, associada ou não a feldspato e a acessórios, exibe
sempre uma orientação preferencial, mesmo quando dispersa na
matriz. Em bandas mais quartzosas e mesmo nas mais francamente
fel dspãti cas , podem ser i denti fi cados cri stai s al ongados, defor
mados, em franca associação com intensa foliação e lineações mi
nerais conspicuas associadas a tais planos.
A

As ocorrênci as de paragnai sses anotadas apresentam contatos
concordantes com a foliação das rochas vizinhas. Apenas em um
I ocaì ( PS -028 ) apresenta-se di scordante da ori entação dos xi s
tos. Neste ponto, bandas de espessurasdecimétricasdo gnaisse
quartzitico são fortemente deformadas por materiaì quartzo-felds
pãtico e se apresentam oblíquas a- foliação. Nas outras ocorrê1
cias, seiam corpos mapeãveis ou puntuais, as bandas gnãissical
concordam com a foliação da rocha e mesmo com bandas neossomã

?6

ti cas presentes.
cos e

Quando observados, os contatos mostram-se brus
bem def i n'idos paral el amente ã ori entação das estruturas

locais.
Mi

ca xi stos, quartzo-mi ca xi stos e

mi

ca-quartzo xi s tos fel dsps

ti zados e I oca ì mente mi gmati zados - pPSXM
As I itoìogias engìobadas nesta unidade

t

ocupam considerável
norte da ãrea, rô

porção da ãrea de estudo. Estão presentes a
região da Serra dos Lopes e da Serra do Pinhal, a nordeste da
Represa das Pai nei ras e em duas fai xas al ongadas Segundo NE-Sl.l
i ntercal adas aos grani tói des dos maci ços Serra da Batéi a e Tapi
raî na região da Serra de Paranapiacaba. A sudoeste da ãrea, na
Serra dos Agudos Grandes, essas litologias ocorrem de forma res
tri ta. Pequenas exposi ções são observadas ai nda sobre as ro
chas grani tõi deS , provaveì mente como tetos pendentes . 0 rel evo
Sustentado por tai s rcchas mostra vari ações parci ai s a norte e
sul do I'lac'iço Grani tói de Serra da Batéi a. A norte domi nam mor
ros que apenas parcialmente têm suas formas condicionadas pel as
estruturas. A sul, os morros também apenas parcialmente são con
troìados pelas estruturas, mas um carãter rnais enérgico do relevo
se faz sentir constantemente, em contraposição com o aplainamen
to Observado a norte. Mostram, quaSe Sempre, cOntrasteS notã
vei s com os rel evos sustentados por grani tõi des , formando fre
qtlentes aì canti s.
Essa uni dade caracteri za-se pel a presença de bandaS com
espessura atã mãtrica, no gera.l decimétrica a centimétrica, de
mesmo
mi ca xi stos, QUartzo-mi ca xi stos, mi ca-quartzo xi stos e
quartzo xi stos , al ternados entre si . Essas I i tol ogi as ai nda po
dem se apresentar intercaladas por bandas de neossoma quartzo'
fetdspãtico, de anfibol itos no geral mais de'l gados, e mais res
tritamente com bandas de metarcóseos (Foto ?\.
0s xi stos são fel dspati zados em graus vari ados, apresentan
do feìdspatos dissem'!nados por toda a rocha, ou então em vênu
las delgadas. Localmente, a presença mais intensa de neossoma
quartzo-fel dspãti co confere carãter mi gmatiti co ã rocha, con

estrutura estromatitica

tipi

cas

bem

definida e passagens transicionais

.

0s xistos apresentam textura ìepi dobìãsti ca e/ou granol epi
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Foto 2 - M.igmati to estromatf'ti co de ocorrênci a restri tar corn i nter
calação de- bou&in de anfibotitã. Maã;. às bandas de neossomã
quartzo-feldspãtico orientadas segundo ã-róiïãðão ãð pui.ossorna
xistoso (afloramento pS-651).

ãstica, granul ação mui to vari ada, desde fi na atê grossa,com
tendê'ncia a predominância de granutação mêdi a e/ou fina a
mé
dia. A estrutura foriada da rocha é sempre conspicua, mesmo
quando obl i terada parci al mente pel a fet dspati
zação. Foi reconhe
cida em muitos locais como uma foliação de transposição, aerf
ni da por grãos e agregados mi nerai s lenti cul ari zados que regi:
,
tram ainda uma notãvet lineação. Em vãrios locais, sempre onde
dobl

û

as expo.sições apresentam melhor a rocha, nota-se a fotiação de
transposição crenulada, pâssando a ser esta a foìiação principal,
embora a orientação regional devida ã anterior possa ser identi
ficada através do bandamento composicional e ocasionalmente por
boudíns de anfibotito. No geral, os xistos apresentam moscovita
e biotita, podendo localmente apresentar o predomínio de uma so
bre a outra- t extremamente dificu'l toso estabelecer a maior pof
centagem de uma das micas¡ €m função do estado de aIteração da
rocha na maior parte dos afloramentos. As evidãncias sugerem uma
predominãnci a gradati va da bi oti ta sobre a moscovi ta,
no senti
do de sudoeste para nordeste, na ãrea de afloramentosa nordeste
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da Represa das Paineiras. Nas demais ãreas não se consegue
esta
bel ecer tal tendênci a.
Além dos constituintes essenciais podem ocorrer, aindar €6
ordem de maior presençar grânada, sillimanita, ândaluzita, tur

na,

nerai s opacos e, mai s restri ta e l ocal mente, grafi ta
e estaurol i ta. Acessórios subordinados também ocorrern, ffiêrecen
do destaque cì ori ta, zi rcão e metãl j cos vari ados, pri nci pal men
te pirita. Menção deve-se fazer ã presença generalizada de pla
quetas atã mil imétricas de moscovita, orientadas ou não segundo
a xi stos i dade. uma constante é a presença de agregados grano
blãsticos de quartzo, com formato lenticu'lar, que podem estar
envolvidos por micas. As seções delgadas evidenciam, ainda, bio
ti ta e/ou moscovi ta formando cordões que engl obam esses agregs
dos, que podem ser também sericÍticos, e aos quais estã associa
mal i

mi

da a sillimanita. A forte estruturação da rocha é obedecida
tanto peì os agregados, como pel os cordões mi cãceos. A andal uzi
ta ocorre como porfiroblasto, podendo englobar alguns minerais
e se associ ar a outros . Geralmente estã al terada em seri ci ta ,
parcial ou total mente.
Veios de quartzo são extremamente comuns, no geral concor
dantes com a xi stosi dade. Não raro observam-se vei os dobrados
associ ados a outros não dobrados, evi denci ando duas gerações
)
pelo menos, de formação dos mesmos.
Freqüentemente as intercal ações de anfi bol i to
apresentam
-se em bandas I enti cul ares de espessura centimétri ca a deci mé
trica. Raros corpos mais possantes são observados, apresentando
espessura mãtri ca . Boud.ins tîpi cos ocorrem em vãri os I ocai s.
No geral , as bandas quart zo-f el dspãti cas não apresentam
grande continuidade. São ìenticuìares e invariavelmente mos
tram variações de espessura ao longo de uma mesma banda. Bol
sões ocorrem com freqüãncia, mostrando dimensões e formas varia
das. De modo geraì , a estruturação bandada é sempre maFcante,
com a alternância de bandas avermelhadas e amarelo- esbranquiça
do característi ca dos afl oramentos de rocha i ntemperi zada. Ape
nas localmente (PS-028 e PS -620), observou-se estrutura agmatíti
ca.

Na proximidade dos contatos com os granitõides do Maciço
Tapirai e mais conspicuamente com os granitóides dos maciços
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ar do Sul e Turvo, observam-se seus ef ei tos sobre os
xi s
tos, através da obl iteração das estruturas por materiai s deriva
dos dos maciÇos, e pe'lo rearranjo e maior crescimento de mine
rai s pl acõi des. As de1 gadas fai xas que assim se formam pe1 o e
feito das intrusões, f€presentam restritos hornfeLs alumino-si
Pi'l

I i cãrí côs.
com os xi

stos não fel dspati zados, os contatos são ti pi ca
mente transicionais, sendo anotado no mapa geológìco o limite
de i níci o da ocorrênci a de fel dspati zação dos xi stos . Com as ro
chas granitóides são bruscos e discordantes, o que é menos ca
racteristico no contato sul do Maciço Serra da Batéia. com o
corpo gnãissi co, a norte da ãrea, existe concordância estrutural ,
mas

os contatos são bruscos.

ta

stos e bi oti ta-quartzo xi stos - PSBX
Esta uni dade õ representada por um úni co corpo i ndi vi dual i
zado a sudoeste da ãrea, na região dos cõrregos do Amaral
e
Terrivel.
são xistos de granulação extremamente fina, com textura
granol epi dobl ásti ca mai s caracteri sti camente, quartzo em por
uartzo-bi oti

centagens

xi

altas se alternando

a biotita é

em predominância com micas, onde
mais abundante que a sericita. Apresentam, ainda,por

ordem decrescente de ocorrênci a, granada, opacos, carbonato ,
clorita e turmalina. De um locaì para outro os minerais subordi
nados podem apresentar bruscas variações de porcentagem. Dentre
os opacos, a magnetita estã semp.re presente. Localmente deve-se

strar a ocorrênci a de grafi ta.
A rocha é consti tuida basi camente .por agregados granobì ãsticos finos de quartzo, com cristais de b{otita. e outros consti
tuintes isorientados e dispersos. Merece destaque a granada, que
aparece em cri stai s poi qui I obi ãsti cos di spersos, por vezes apre
regi

ó

sentando minerais micãceos os envolvendo. chamam a atenÇão, em
bora sem impì i cações reconhecidas, a aparente maior densidade
das rochas em reìação ãs demais de natureza semelhante e o ban
damento composionaì menos desenvolvido, ôparentemente.
Não existem evid6ncias do contato dessas rochas com os fi
litos. A inexist6ncia de acessos e afìoramentos com boa distri

buição impossibilita outras ilações, dai optar-se por individua
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lizar a unìdade através de contato ti,tolõgico,

com carãter

definido.
uartzo-moscovita xistos e moscovita xistos -

ln

PSX

A seqtlênci a aqui engl obada estende-s e por der gada fai xa a
sudoeste da ãrea, nas encostas de norte da Serra dos Agudos Gran
des. Ocupa, de modo mais amplo, a.porção'centrar e norte
da
ãrea na região das represas das pai nei ras e Jorda Fl or. Em pe
quenas porções se expõe nas regiões dos ribeirões Três Barras e
Ãgua das Furnas. Estas rochas sustentam relevo mais
enérgico
nas proximidades com o Maciço Serra da Batéia, que gradativamen
te vai se atenuando para noroeste. porções do relevo podem ser
caracteri zadas como de morros paral el os , control ados pel as es
truturas' principaìmente na região de inflexão regional das mes
mas.

Al6m de q.uartzo-moscovita xistos e moscovita xistos,
são
eXtremamente f r.eqtlentes bandas de espessuras vari adas de quar!
zo xistos e quartzitos micãceos. Subordinadamente, e com maior
expressão na região limitrofe entre esta unidade e os filitos a
oeste, ocorrem grafita xistos e intercalações de espessuras va

riadas de fil itos sericíticos geralmente associados a quartzi
tos. Restritos ã mesma porção apresentam-se raras intercalações
de metabasitos. Dai para leste aparecem bandas de anfibotitos,
que menos freqtlentemente se repetem por toda a unidade. Raros
destes corpos apresentam extensão considerãvel e no geral as es
pessuras não são representãveis na escala adotada. Essa aì ter
nãncia de bandas de litologias variadas é feição bastante carac

teristica da unidade.

única ocorrência (PS-346) de mármore cãtcio-silicãtico
foi observada na ãrea, estando intercalada aos xi stos. E uma
rocha bandada apresentando al ternânci a de I ãmi nas ora mai s ri
cas em carbonato, ora eni quartzo, e ora em carbonato e biotita.
0 aspecto macroscõpico tamb-em é Uandado, mostrando essas alter
Uma

.¡

nânci as.

0s xistos apresentam moscovita em ampla predominância se
bre a biotita na maior parte da ãrea de ocorrênðia, e esta podendo, com freqüência, estar ausente. A textura õ t epidobl ãsti
ca e/ou granolepidoblãstica, a granulação predominantemente fina,
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ràstritas de granuìação grossa a média. Além dos mi
nera i s essenc'i ai s podem apresentar, em ordem decrescente de o
corrêncja: granada, magnetita, opâcos, turmalina, clorita, anda
I uzj ta e acessõri os menos freqtlentes ai nda, como ruti ì o e apati
ta. A presença de pi ri ta e cal copi ri ta é notável em a'l guns I o
cais, principalmente no ponto PS-021 , onde estão associadas a
I âmi'nas quartzosas de granul ação mai s grôssa, com a pi r l ta prs
domi nando sobre a caì copi ri tar QUê aparece i ncl usa na p r imeira,
di spostas em vênul as submi l imétri cas paral el as ã x'i stos 'i dade.
da
Em al guns poucos I ocai s pode-se observar a f o'l i açã o
rocha ori gi nada por forte transposi ção, mas no geral de n ota -se
com'bandas

d ada
apenas uma fol i ação conspicua, frequentemente crenul ada t
apenas por mi cas. Agregados granobl ásti cos I ent'i cul ares, pre d om'i
nantemente de quartzo, são observados vez ou outra emo I dur a dos
por cordões mi cãceos. Sericitas podem ocorrer com freqtl ênci a n0s
agregados . 0 bandamento submi I i métri co dado por al ternã ncia de
lâminas enriquecidas em quartzo e micas e bastante
notã V e l,
mesmo em amostras de mão..Em muitos locais esta feição foi a o mi
No
tida como um bandamento d'iferenciado assoc'iado a crenu'laçã0.
geral essa estrutura col oca-se paral el a a subparal el a a o ba n da
mento composicional mais espesso e caracteristico da un id a de Es
tê, por sua vez ! em rarissimos I ocai s sugere um control e t ec
f ei
t6ni co mai s efi ci ente, dado por transpos i ção. Embora as
çõ'es sejam parcìalmente observadas, pela inexistência de a fl o ra
mentos continuos por grandes extensões, não se nota o ba n da m en
to com adeìgaçamentos conspicuos, ou a presença comum de ti p OS
litológicos rompidos. A feição mais nítida que pode sugerl r
transposição fi ca apenas por conta da fol i ação em aì gumas bandas,
principaìmente quartzíticas, onde o estiramento de minerais co
mo grãos ou agregados é evi dente , orig'inando lineações proeminentes.
General i zadamente observam-se vei os de quartzo que podem
eStar concOrdantes, em sua maioria, ou discordantes com a xisto
sidade. A tais ve'ios f requentemente se associam pseudomorfos I i
monitizados, possivelmente de pirita, com dimensões até centimé

tri cas bastante

comuns.

Nas proximi dades dos grani t6i des, di ferentes fei ções mos
tram sua infì uônci a sobre os xi stos, destacando-se a presença
de grande quantidade de veios de quartzo e de micas desorienta
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das e maiores que no geraì. Estas porções, restritas ã delgada
f aixa suiei ta ao metamorf ismo de .'oniàto, representam hoz.nfeLs
alumino-silicãt'icos, que são mais proeminentes nas bordas do
Maciço Pi'lar do Sul.
0s contatos desta unidade com a seqüância de fi I i tos são
transicionais, com recorrôncia de tipos na região do contato e
aumento gradati vo no tamanho das mi cas no senti do dos fi I i tos
para os xi stos - Também transi ci onal e como descri to anteri ormen

te, é o contato com os xistos feldspatizados a oeste. com o Ma
ciço Pilar do Sul e o Maciço cõrrego do Gãzeo os contatos são
di scordantes , bem como com os grani tõi des do l4aci
ço Serra da
Bat-ei a , exceção f ei ta ãs porções onde os xi s tos es tão ori enta
dos segundo NE-Sl,J. tm tipica discordância angu'l ar se dã o contato
com os sedimentos da Formação Itararé, que os sobrepõern.
Quartzitos -

ppSQ

0correm generaìizadamente nos filitos, xistos e xistos feì.
dspatizados, rìâ forma de bandas intercaladas aos mesmos.
5ão quartzi tos predomi nantemente seri citi cos que restri ta
mente apresentam mi cas mai s grossas , quase sempre moscovi ta as
n
quai s ocorrem mai s comumente nas seqllânci as xi stosas .
Apresen
tam textura granobl ãsti ca, estrutura no geral t evemente ori enta
da e granuìação mais freqüentemente fina. A coloração esbranqui
çada ã tipi ca. Por vezes e mui to restri tamente apresentam acs
mamento reliquiar, ìocalmente estratificações cru-zadas bem pre
servadas, pr.incipalmente quando associados aos filitos (Foto 3).
Em muitas ocorrências em meio ãs diferentes litoìogias em que a
parecem i ntercal ados, é notãvel a i ntensa fol i ação de transpo_
s-l çao que apresentam. Em bandas f el dspãt'i cas essa estrutura
ã
bem mai s conspicua, evi denci ada por gràõs de fel dspatos e agre
gados minerais ìenticujarizados e/ou estirados que originam ì i
neações. Essa foliação é bem mais notãvel que nas rochas peli
ticas, principalmente devido a insignificante presença de crenu
ìações superpostas. A foliação de transposiÇão, quando presentã,

i

élimina todas as evidências de estruturas primãrias que porven
tura existiram, bem como pode-se notar os contatos indubitavei
mente tectôni cos entre as bandas. Deve-se sal ientar que essas
feiçoes são caracteristi cas de uma razoãvel quantidade de i nter

s3

cal ações, mas não 6 general i zada. Na grande maioria das
ban
das quartzíti cas, nota-se apenas uma fol iação definida por mine
rar s mì caceos.

- Es t ruturas se
(estratific a çao. cruza
da) preserv a das em in
terca I ações de metarã
ni tos fi nos do Complã
xo Pr6-Açun g ui (aftorã
Foto 3

d

i men

tares r eliquiare5

mentci PS- l8 3 ).

i

A maior parte dos minerais acess6rios dos xistos e filitos
estã presentei tamb6m nos quartzitos. Em rochas mais frescas é
possîvel observar minerais metãiicos r possivelmente piritas,com
bastante f reqtlênci a.
Aos quartzitos invariavelmente se associam veios de quart
zo.
A ãr.ea de maior concentração de quartzitos é na porção cen
tral da seqllência de filitos, ocorrendo ainda notoriamente em
setores local izados na seqtlência de xistos moscoviticos. Geral
mente aparecem em bandas decimétricas a métricas, com formato
lenticular, sustentando pequenas cristas e rugosidades das en
costas dos morros. Generalizadamente ocorrem intercalados nu
forma de bandas mais delgadas nas seqtlências metassedimentares

jã

mencionadas.
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Consti tuem contatos brnuscos com,f i I i tos e xi stos, mas seq
pre di spostos concordantemente com a ori entação geral dessas ro
chas.
Fi I i

tos seri cíti cos e uartzo filitos
Quase toda a porção oeste da ãrea 6

PSF

tomada

pelas

rochas

desta uni dade, que no extremo noroeste dbsaparecem sotopostas
aos sedimentos do Grupo Tubarão. Seus limites com os xistos de
leste é basicamente definido pero Ribeirão do pilar. A ãrea de
domini o dos fi I i tos apresenta rer evo semel hante ãquel e
dos
xistos' com maior controle das estruturas sobre morros e morro
tes na porção sudoeste da ãrea. Em direção aos sedimentos do
Grupo Tubarão os morros são mais extensos, notavelmente apì ai
nados, predominantemente de perfis convexos e vales em ,tV,r aber
tos. As i ntercal ações quartziti cas com freq{lãnci a
regi stram

cristas angul osas.
, Consti tuem uma seqtlãnci a bastante característi ca pel o

ban
ritmicidade conferidos por bandamento composicional secundãr.io e

damento e
muito Ioca'lmente por acamamento rel iquiar. São f il itos sericíti
cos e quartzo fi I i tos predomi nantemente, com i ntercal ações cen
timétri cas a mãtri cas bastante comuns de metassi I ti tos e meta
reni tos, também seri citi cos, de fi I i tos grafi tosos, al ãm
de
bandas mai s restri tas de xi stos fi nos, pri nci palmente a I este
da unidade (Foto 4). corpos de metabasitos, espessos ou
deìga
dos, intercal am-se freqúentemente.
As reìações de contato entre as bandas de diferentes tipos

ìitoìõgicos nem sempre é clara. prìncipalmente a sudoeste da Á
lea' onde as estruturas associadas ã unidade se colocam sempre

I

a NE-Slrl, aparentemente os contatos se f azem tectoni camente devi
do a forte transposição associada. por outro lado, ãreas re:
tritas entre o Ribeirão do piìar e o c6rrego do Balduino, ìogo
a norte e nor-noroeste do Maciço córrego do Gã;zeo, mostram o
acamamento reì iquiar preservado, com contatos possiveìmente pri
mãri os entre as bandas . Estas ocorrânci as entremei am-se a
ou
tras onde não são observadas estruturas i ndubi tavelmente primã
rias, mas que também não mostram as caracteristi cas descri tas
pala o sudoeste da ãrea. Nesses I ocai s são freqüentes as fol i a
ções desenvol vi das paral el amente ao bandamento composicional ,
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mas fei ções claras de transposi
ção sõ aparecem em for i ações de
aì gumas bandas. Também I ocalmente, 6 notãvel.
a conti nui dade das
bandas de diferentes ri toìogias que constituem
esta unÍdade,
nem sempre se observando fei ções associ adas a transposi
ção.
No geral os fi I j tos apresentam granul ação extremamente

fi
râ, texturas lepi doblãsti ca e/ou granoìepi doblãsti ca.
Nas bandas xi stosas e de metareni tos i ntercal adas a fi I i
tos, que ocasi onal mente são fel dspãti cas , i nvari avelmente obser
va-se foliação intensa de transposi çã0, taì quar descri tas nas

rochas quartzíti cas. Nas bandas metape'líti cas esta f ol i ação nem
sempre se evi denci a com ni ti dez, além, de mai s comumente, esta
rem submet'i das aos processos de crenul ação que mas caram as
fei
ções anteriores.
0s fi I i tos são constituidos essencialmente por seri ci ta e quart
zo' comumente com ampìa predominãncìa de sericita. De uma parte
para outra da seqtlênci a observam-se vari ações nos consti tuintes
mi nerai s r QUê podem ser simpres traços, como também
representar
i.mportan

tes con cen trações

.

fai xa da seqtlênci a, bal i zada aproximadamente a
par
tir das ocorrências mais desenvolvidas de metabasitos para les
te, até os contatos com os xistos (PS-003, l85, zzT e 319),
a
clorita é essencial ou acessório importante, localmente originan
do cl ori ta f i'l i tos e cl ori ta xi stos. Nessa mesma ãrea, a grana
daeabiotitatamb6m são acessõri os importantes , bem como pseu
domorfos I imoni ti zado s o u s e r l ci t i z a d 0 s t que ora ou outra podem
ser i denti fi cados com o c I o r i t a t g r a n a d a t pi r l ta ou andaluzita.
A grafi ta destaca-se e m m u i t a s p 0 r ç õ e s d a se q tlôn ci a, não sõ co
mo mi neral essenc'i a1 , ma S i n V a ri a V e l m e n t e co m oa cessório de des
taque. A presença de ra f i t a p od e l e v a r a in t epr etações duv i do
sas a nivel de campo, qu a n t o a S s u a S p o r c ent a gen s de ocorrênci a,
vr sto que pequenas qu a nt i d a d e s d e s e m i n e ral (ce rca de 4 a 5% )
desenvolvem uma color a çã o t I p l c a p a r a t o do o pa cote. Além dis
so, a diferenciação e n tr e m a t e r i a i s c a r b o nos o S'9 rafitosos e não
grafitosos, não é poss j VC I a e s S e n I V e I d e ob S erv ação e pode im
pì i car em aval i ações i na d eq u a d a s q u a n t o a co m pos ição gìobal da
rocha. A turmalina 6 a ce só r i 0 p r e S e n t e p 0r t oda a área, bem co
mo entre os opacos é m uì t o f r e q ü e n t e a p r ese n ça de magneti ta. 0
casionalmente observam- se traços d e a c es s orì o ss ubordi nados,des
tacando-se a ti tani ta. Hi drõxi do de ferro im req nando as rochas
Numa

S

S
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Foto 4 - Exposição de
bandado típico do Com

filito

pìexo Pré-Acunqui.

o

banda

mento observãdo ê compõ'si
ci onal (Sl ) , afetado
por 52. Margem
do Cõrre
go Pombal ( afloramentõ
PS-20r

aol ongo de sua estrutura 6 uma constante.

pequena porcentg

de ocorrência aparecem bandas xistosas ede quartzi tos que
se apresentam
.fel dspãti cas .
0 bandamento submi r im6tri co. observado quase que generar
i
zadamente nas bandas metapelîticasrcoFFêsponde
a intercalações
de lâminas quartzosas e micãceas com associações minerais
varia
das. Mais comumente são agregados granobrãsticos de
;r;;;r;, ;;
vol tos por outros mi nera i s e agregados de seri ci ta.
A anãr i se
en seções deìgadas de tal
feição, invariavelmente permite
classificã-la como em bandamento diferenciado associado a crenu
gem

9

Com

).

ì ação

veios de quartzo reitoso são extremamente freqllentes, sen
do que as deformações impostas ã sequência permi.., ;;;;;;rr.;;
pelo menos duas gerações distintas dos mesmos.
Não são observadas variações

significativas e persisten
tes da seqllência nas proximidades dos contatos com os granitõi
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des. Localmente, junto a esses contatos, pode ocorrer
mai or
quantidade de veios de quartzo e mesmo algumas bandas de mate
ri al quartzo-feì dspãti co.
0s contatos são transicionais com os xistos a leste, e na
faixa contigua, com recorrênci a de xi stos em mei os aos filitos.
No geral, o que se nota 6 um aumento gradativo do tamanho das
mi cas em di reção aos xi stos . Com os grani tõi des o contato 6 dis
cordante, €[guanto que com os sedimentos do Grupo Tubarão,
o
contato 6 por di scordãnci a angul ar.
Anfi bol i tos

-

pPSA

0correm general i zadamente i ntercal ados nas seqllânci as xi s
tosas sob a forma de bandas, comumente de espessuras centimétri
cas a decimõtricas, ou boudins, sempre concordantes com a orien
tação da xistosidade. Alguns corpos mais expressivos, com espes
suras mãtri ca a decamãtri ca , porém não representãve i s na es ca 1 a
utilizada, mesmo assim foram plotados em mapa, como a norte do
Maciço Pilar do.Sul, a suì da Represa das Paineiras e nos xis
tos feldspatizados na porção sul da ãrea (Foto 2). A maioria
das ocorrênci as mostra a rocha i ntensamente al terada, com col o
rações amarel adas a avermel hadas tipi cas.
Aplesentam granul ação fi na, textura granonematobl ãsti ca ,
estrutura bem orientada, cor cinza-esverdeado-escuro e são cons
tituidos essencialmente por hornblenda (cl ino-anfibólio) e pla
gioclãsio, pFincipalmente andesina e ol igoclásio (Fotomicrogra
fi a I ) . Subordi nadamente apresentam opacos ( freqllentemente pi ri
ta e magneti ta ) e ti tani ta como acessõri os mai s comuns. 0cor
rem ai nda quartzo, apati ta e epidoto. 0 pl agi ocl ãs i o i nvari avel
mente estã alterado em sericita
A natureza dos anfi bol i tos não pode ser determi nada atra
vãs do exame de seções delgadas e a situação das ocorrências a
niveì de afloramento não fornece indîcios a respeito. Entretanto, anãl i ses quîmi cas de apenas duas amostras de anfi bol i tos
indicaram origem îgnea. 0s resultados obtidos revelaram carac
teristicas geoquimicas que apontam essa origem de modo suficl.n
temente convincente, quando plotados os valores de Niggìi
d;
eæma no diagrama de Leake ('l 964, apud Coutinho et aLíi, l9B2)
As posi ções obti das no grãfi co são i ncompatívei s com mi sturas

3B
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Fotomi crografi a ì - Anfi bor i to, com fai xas de
.cristais
de hornblenda isorieniados, associa
dos a cristais de plggioclãsio; em agregadã
granonematoblãstico (ãmostra ps-¡79A;uü*eñio,
30 vezes; nicóis cruzados).

de origem dolomito-peìiticas. Anãìises quîmicas efetuadas em
duas amostras, de antemão definidas como metabasitos através de
suas características texturais, estruturais e mi neraìógicas, fo
ram uti I i zadas como el ementos de comparaçã0, e os
resul taclos
obtidos são concordantes com aqueles observados para os anfibg
litos (Stein, Campanha & Fernandes, l984).
Estes dados apenas não permi tem general izar pô.ra todas as
ocorrencias a origem ígnea, mas 6 o único elemento que se dis
pôe. Em seqllânci as ì i tol õgi cas s imi I ares de outras ãreas , a bi
bl i ografi a faz menção a orto e para-anfi bol i tos.
Sua ãrea de ocorrência 6 nitidamente demarcada, em rela
ção aos metabasitos, a partir dos contatos entre filitos e xis
tos, s6 ocorrendo intercalado nestes últlmos, e de forma concordante.
Metabasitos

-

pPSB

0s metabasitos ocorrem intercaìados ã seqllência de filitos
na porção oeste da ãrea, tanto como corpos mapeãveis, como em

39

ocorrenci as puntuai s. Na regi ão das cabecei ras do R'io Cl aro e
xi ste uma maior concentração deì es , que se estendem para sudoes
te e norte concordantemente com a inflexão das estruturas.
São constjtuídos basicamente por actjnolita e clinozoisita,
com t'itanita, clorita, clinopiroxânio, plagioclãsio, leucoxônio
e opacos ocorrendo subordi nadamente. As seções de'l gadas mos
tram o epidoto em agregados microcristalinos, provavelmentere
presentando pseudomorfos de pl agiocl ãsio da rocha orìginal , e a
actinolita também em agregados substituindo parciaì ou totalmen
te os cri stai s de augi ta. 0s metabas i tos apresentam estrutura
compacta, cor cj nza-esverdeado caracteristi ca, textura decussa
da (Fotomicrografia 2), localmente blastofítica. Feições da na
tureza ori gi nal ignea são observadas , embora obl i teradas pel a
recrista'l ização e deformação. São, sem dúvida, corpos igneos de
natureza bãs i ca , com o que tambãm corrob oram anãl i ses quími cas
efetuadas em duas amostras dessa rocha.

J
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Fotomi crografi a 2 - Metabasi to. Notar aspectos de tex
tura decussada, caracteri zada pel a associ ação de c ri5
tai s de acti nol ì ta com agregados mi crocri stal i nos de
epi doto, em arranj o desordenado ( amostrd pS-005;
au
mento: 30 vezes; ni cõi s cruzados ) .
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Existem corpos mapeãveis, com espessura decamétrica, con
centrados num determinado nivel , mas no geral as ocorrências são
métri cas a decimétri cas. 0s corpos podem ser segui dos parci al
mente em fotos aéreas e no campo, porém suas reais
dimensões
I ongi tudi nai s não puderam ser defi ni das . As col orações averme
I hadas, amarel adas e amarel o-esverdeadas, devidas ao i ntemperi s
mo, são tipicas na maioria das exposições de metabasitos.
Apresentam-se sempre concordantemente com o
bandamento
composicional dos fititos, em contatos bruscos, aparentemente
sem afetar as rochas adjacentes (Foto 5). contudo, não se pode
descartar a hi pótese de que eventuai s contatos di scordantes te
nham sido paralelizados pela primeira fase de deformação que a
fetou as rochas. As evidôncias presentes garantern apenas a ori
gem ígnea, mas não o modo de ocorrência, ficando em aberto se
representam derrames, d'iques ou siLLs.
Rarissimas ocorrênci as de rocha extremamente al terada suge
rem a presença de metatufos intercalados ã sequência de filitos.
Apresentam-se cbm aspecto semeì hante ao dos metabas'i tos, evi den
ciando uma composição aparentemente igual. Em apenas uma ocor
rãncia observou-se estrutura fibro-radiada tîpica de amîgdalas,
que aparece iuntamente com outros ori fici os preenchi dos por ma
teriais argilosos de alteração. 0 conjunto sugere carãter vesi
cul o-ami gdal oi

dal ã

rocha.

Turmaì i ni tos, quartzo turmal i ni
e gondi tos - ppST

tos; ortoquartzi tos

sacarõi des

;

Essas rochas, além de ocorrências puntuaìs dispersas peìa
a rea de domini o das seqtlênci as xi stosas , ocorrem como cri stas
mape ã vei s na margem di re'ita da Represa das Pai nei ras e na
re
gião do contato entre fiìitos e xistos, nas cabeceiras do
Ri.
beir ã o do Pilar. 0s gonditos ocorrem apenas neste último ìocal.
Enco n tram-se, geralmente, associados a xistos turmal iniferos (Fs

to

6)

0s turmalinitos e quartzo turmaìinitos são constituídos g
ra basicamente por tur"malina e ora com polcentagens equilibradas
de turmalina e quartzo, quando melhor se define a estrutura ban
dada de muitos dos turmalini'tos observados, atrav6s de alternân

4t

Foto 5 - Vi.sta parcial de corpo de metabasito concordante
com a
orientação regional_das estiuiuras. n iupã.iicie ¿o afloramento
õ paralela ã iol,iação ãoi-iiíü;t adjacenres. pode-se norar o
carãter macico da iocha através-ãu-ñäð-íïü;;cão de ptanos para
leìamente ã iuperfície dð uiiõ"ur.nto (aflora¡ipnto ps-005).

cia de bandas cinza-escuro e branca.

podem apresentar

opacos

e

moscovita, g€ralmente formando agregados conjuntamente com o
quartzo. Apresentam estrutura orientada e bandada no mais comum
e ìocalmente compacta. A textura predominante é granonematoblãs
tica. A turmalina 6 tanto milim6trica, como submilimótrica.
Associados aos turmalinitos, na ocorrência a norte da Rg
presa das Painei ras, aparecem quartzitos brancos, de granulação
mêdia a grossa, bastante puros (ortoquartzitos), com textura grg
nobìãstica e sacarõi4.. o¿orrem capeando toda a crista
mapea
da, principalmente na forma de blocos e matacões.
0s corpos desta unidade situados mais a sul mostram ortg
quartzitos extremamente restritos. Nestes corpos ocorrem os
gondi tos (granada quartzi tos ) , compactos ou bandados, de grang
lação fina a mãdia, com textura granoblãstica, de col cinza- es
curo' constitüîdos essencialmente por quartzo e granada (espes
sartita) e subordinadamente pof opacos e por õxidos de manganãs
que substituem a granada. 0 quartzo ocorre como agregado grano

+?

Foto6-Afloramento de
xistos turmal iníferos com
intercal ações centimétri
cas de goñd'i to, cortadoE
por vei os cie quartzo , Si
tuado na região das cabe
ceiras do Ribeirão PilaF
(afToramento PS-180).

blãstico de granutação média, sobre o qual se encontram

cri¡tais submilimétricos

de granada.
0s contatos desta unidade foram anotados como litol69icos,
visto que tais rochas fazem parte das seqllências onde se apre
sentam e suas relações não serem observadas a nivel de aflora
mento. São contatos imprecisos detimitando cristas que são
const.i
sustentadas em função das prõprias litologias que as
rados de

T

aglome

tuem

A origem dos turmatinitos 6 duvidosa, nôs algumas evidên
cias microestruturais indicam serem eles originados por meta
rnorfismo de um material sedimentar que possuiria a èomposição
quimica necessãria para a formação das turmalinas. Estas evi
dências são constituidas pelo bandamento composicionat de trI
malina e quartzo, e pela orientação dos prismas de turmalina '
configurando uma xistosidade (provavelmente Sl ). Pol sua vez,
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e xistosidade encontram-se crenul ados e dobrados.
Estas caracteristicas excluem origens 'l igadas a hidroter
mal i smo ou metassomati smo devi do ãs rochas grani tõi des ,
poi s
estas são posteri ores ao metamorfi smo. por outro I ado. sl ake
(1982) discute a insignificância de processos metassomãt'icos re
gionaí i frente a composições primãri as dos sedimentos, no to
cante a formação de turmalinitos.
bandamento

ake (op. eít. ) descreve ambi entes de formação de turmal i
nas associados a processos hidrotermais, sendo que no caso dos
turmal i ni tos presentes na ãrea, a associ ação com ortoquartzi
tos e gonditos configuram um ambiente semelhante ao descr.i tope
I o autor. Nestes ambientes, g€ralmente consi derados proximai s,
o boro é evidentemente um importante constituinte do s-istema
hidrotermal, tendo sido tiberado em fontes termais submarinas
e depos i tado como preci pi tado quimi co.
Na ãrea em apreço, além de ortoquartzitos sacaróides (gue
poderiam corresponder a "metacherts" ou a veios de quartzo sinsedimentar es) e manganês (gonditos) associados, os nîveis de
metabasi tos representam ati vidades îgneas ou vul cãni cas pr6xi
mas'que poderiam fornecer o necessãrio fluxo térmico e soluções
hidrotermais, o que configuraria o ambiente de formação dos
exal i tos.
A composição das turmalinas encontradas não corresponde ã
tîpica dos exalitos (deveriam ser dravìtas), sendo que os en
saios ópticos sugerem que se tratam de "schorljtas", porãm mais
magnesianas que o usual, ou seja, uûì tipo quase intermediãrio
com as dravitas, o que não inva'lida, portanto, a hipótese dos
Sl

:.

turmalinitos corresponderem a exalitos.

os de quartzo com espessuras no geral centim6tri cas a
decimétricas são observados por toda a ãrea de domini o dos me
Vei

tassed imentos

0correm veios deformados-e outros não deformados que even
tualmente cortam os primeiros, como também veios
deformados
di sti ntos que se cruzam. Estas evi dônci as sugerem a presença
de duas grandes gerações responsãveis pela presença dos mesmos,
uma associada aos eventos metamõrficos e outra aos eventos mag
mãticos ãcidos. cada geração destas pode conter mais de uma f;
se de formação de veios, o que não se consegue distinguir u nî
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vel de campo
Nesse contexto, vei os não deformados. obvi amente são de fa
ses posteriores aos eventos deformacionai s, e assim possi vel
mente ori undos de sol uções emanadas dos corpos grani tõi des. Jã
aquel es que se apresentam dobrados podem ter sua ori gem 1 i ga
da a segregações metamõrfi cas.
A ambas as gerações de vei os estão associ adas turmal i nas .
No caso dos veios gerados pelo metamorfismo, a presença de tur
mal i nas poderi a ser expl i cada pel a remobi I i zação de boro dos

litotipos originais. Jã nos veios associados aos granitóides,e
I a seri a proveni ente de sol uções ori undas dos mesmcis.

GRUPO

Fí I i

SÃ0

R0QUE

tos seri citi cos -

PSs F

Estão presentes apenas no extremo norte da ãrea, numa es
treita faixa entre o Falhamento de Taxaquara e os sedimentos do
Grupo Tubarã0, em ãrea de relevo suave composto por amplas coli
nas suavemente convexas.
São f il itos de textura 'lepidob'lãstica e/ou granolepidoblãs
tica, muito localmente granoblãstica, com estrutura
bandada
conspicua, e granul ação extremamente fi na. São consti tuîdos prin
ci pal mente por seri ci ta e pouco quartzo, apresentando subordi na
damente minerais opacos, zircão e pseudomorfos sericitizados e/ou
I imoni ti zados, pFOVavelmente de granada. As cores em tons
de
castanho mai s ou menos amarel ado ou esverdeado, ressal tadas pg
I as bandas aì ternadas ri cas ora em quartzo, ora em seri ci ta,são
bastante caracteristicas da unidade (Foto 7). A tenacidade da
rocha e a untuosidade ao tato, em mui tos I ocai s tamb6m são ca
racteristicas, bem como a constãncia com que se apresentam cre
nul adas.

Por vezes encontram-se quartzo fi I i tos , que ì ocal mente pg
dem ser miloniticos. Nestas rochas a porcentagem de quartzo 9e
ralmente supera a de sericita. As seções delgadas mostram,
sg
bordinadamente, clorita, pseudomorfos I imonitizados, turmat ina
e zi rcão. Nas rochas mi I oníti cas, que se associ am ao Fal hamento
de Taxaquara, o quartzo e a sericita e/ou clorita formam agrega
dos granolepidoblãsticos finos, que envolvem agregados grano
brã
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FotoT-Aspectotípico de filito fortemente crenulado do Gru
po São Roque. As bandas alternadas de composìções diferenteE
'são
bem real çadas pel as variações de cores (afloramento PS420).

ì¡

0s contatos dos fititos com granit6ides, gnaisses e
xis
tos são bruscos através da falha, em franca discordãncia estru
tural, e com os sedimentos da Formação Itararé, são em ,clurl
discordância angular e erosiva.
Na seqtlência de filitos, duas ocorrências puntuais de metg
.basitos foran anotadas. Trata-se de rocha de natureza bãsica,
metamorfi zada, com textura bl astofíti ca, compacta , ci nza-esverdeado r gFônul ação fi na a médi a, consti tuída essenci almente por
actinolita e clinozoizita, com clorita magnesiana, ôugita, albi
ta e I eucoxêni o subordi nados . A acti nol i ta substi tui parci aì ou
totalmente a augita e o epidoto possivelmente é produto de alte
ração da albita. Suas relações de contato não são observãveis,
não permitindo qualquer ilação
ROCHAS GRANITOIDTS

As rochas granitõides foram subdivididas em três
suítes
constituidas por maciços. As rochas foram analisadas a partir
de ensaios de coloração seletiva de feldspatos, obtendo-se a
classificação e nomenclatura das mesmas através da composição
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g'loba'l pìotada em diagrama triangular quartzo/feldspato
aìcali
no/ pì agiocl ãsio(Streckeisen, 1973)
.
0s mac i ços grani tõi des sustentam os rer evos mai s
conspi
da
ãrea.
De
um
modo geral pode-se individualiru"u,
.cuos
,;;;;.;
aplainadas dos topos onde se desenvolvem formas suaves,
desta
cando-sb um conjunto pecuriar de morros em omeia laranja,,
com
vales mais abertos. A tais porções contrapõem-se outras presen
tes nos limites dos maciços, onde o maior entalhe exercido por
uma rede de drenagem mais densa e enérgica origina
morros com
topos subangul ares e encostas de al tas decl i vi dades que defi
nem
vales em rrvrr fechado. uma feição tîpica e inerente a tais
ro
chas é a presença de matacões em encostas e topos das formas.
Não laro observam-se também I ajei ros nos topos apl ai nados
r QUê
real çam a del gada capa de sor os sobre os grani tõi des.

Suite Grjlnitõide piedade
Sob esta designação estão englobados o Maciço Serra
da
Bat6i a e o Maci ço Sarapuî. 0 primei ro estende-se de
sudoeste
para nordeste ocupando extensa fai xa central da ãrea, sustentan
do parte da Serra dos Agudos Grandes e a Serra da Batãia a nor
deste. 0 14aci ço Sarapui I ocal i za-se no extremo nordeste da ã."u.
Macíço Granít6i.d.e Serya da Ba.tâia-psyb

Este maciço apresenta rochas de composição gl obal graniti

ca e granodioritica (Figura 6) caracterizadas por textura
.fran
camente porfi rói de, e por se apresentarem predomi nantemente
o
ri entados, ora apenas os megacri stai s, ora apenas a matri z, ora
ambos (Foto 8). Localmente, de modo muito restrito, são isótro
pos. A granulação é grossa na maior parte do corpo, tendendo pg
ra média na porção mais a nordeste do mesmo, embora muito gros
so na Serra da Bat6ia.
0s megacristais são poiquirobrãsticos, de ferdspaLo potãs
sico e apresentam-se orientados planarmente, em concordân.ru.*
a foliação da matriz, Nesse pìano os megacristais não
apresen
tam uma orientação definida. Distingue-se a grande
maioria dos
cristais orientados segundo a foìiação, mas em meio a
eres exis
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Foto

I -,Aspecto tipico dos gran'itõides porfirõides da Suîte

(l"lac!ç9 Sgrra da Batãia),
fi.9l¿ç
timétricob, idiomõrficos

mosrrahdo megacrisrais cen
a subidiomõrficos, de-feldspatos põ
tãssicos orientados (btoco prõximo ao afloÉamentó Þi:oãsi.'=

tem outros de crescimento tardto que não guardam obediência ã
nesma. Estes,no geral ocorrem em pequenas quantidades se compa
rados aos orientados, fato que sõ se modifica em termos inequi
granulares foliados at6 isõtrop0s, gue se caracterizam como sig
ni fi cati vas vari ações texturai s do maci ço.
0s megacristais apresentam dimensões e porcentagens de
ocorrência extremamente variadas. A guantidade, embora diversa,
6 sempre grande,e a cor r6sea é predominante.. A maior dimensão
dos cristais varia de 0r7 a 9,0 ctn, mas comumente mostram di
mensões variando de 2,0 a 4,0 cm. são idiom6rficos a subidiomõr
ficos na maioria das vezes, mas existem porções restritas coT
megacristais fortemente deformados, mostrando desde cristais le
vemente achatados e de arestas arredondadas, at6 cristais total
mente lenticularizados e estirados. As porções do maciço em
que tai s fei ções ocorrem, caracteri zam termos grani tõi des defor
mados, protomi I onîti cos r êtn al guns I ocai s cl aramente associ ados

a transcorrãncias posteriores, principalmente na região da Ser
ra dos Agudos Grandes. 0utras variações texturais,para termos de
formadosrressaltam a presença restrita de termos gnãissicos ori
ginais, parcial ou totalmente afetados e modificados pela mani
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festação grani tõi de. Podem ser reconheci dos ti pos mi I oni to-gnãis
si cos e bl astomi I oniti cos r Çu€ sempre guardam rel ações com os
termos ma i s ou menos afetados pel os processos de grani tí zação
(Foto 9).
A foliação da rocha é conspícua na maior parte do maciçoo
sem que a nivel de campo tenha-se conseguido determinar as pas
sagens para termos mais isõtropos. A falta de exposições in sí
tu obriga a se reconhecer a ãrea de abrangência dos diferentes
termos através do mapeamento de matacões esparsos, o que impos
si bi I i ta a adequada del imi tação de tai s vari ações.
De modo gera1, a coloração da rocha é cinzenta, podendo a
presentar tons rosados. Vari am de I euco a mesocrãti cos, sem uma
predominânc'i a nitida. Isto se deve a variação da porcentagem de
minerais mát'¡cos, onde a biotita ã predominante. Em pontos res
tritos a quantidade de anfibõìio é destacãvel. Além desses cons
ti tui ntes , fel dspatos rõseo e ci nza são ampl amente predomi nan
tes sobre o quartzo. Invariavelmente ocorrem metãl icos, pri nci
pàlmente nas porções mais mesocrãtìcas do c_o¡po.

;

os

Foto 9

Gnaisse porfiroblãstico mostrando a matriz envolvendb
de fel ds pato potãss'i co. Notar o esti ramento dos constituintes da matriz (afìoramento PS-648).

ocel

No maciço como um todo são rarissimos veios e bol sões
de
apl i to e pegmati to. No entanto, nos limites com o Maciço
Turvo,
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este o i njeta sobremanei ra, apar.cenåo pri nci pal mente
vei os e
bol sões pegmatiti cos e grani tõi des .
A presença de encraves de materiais ricos em máficos, com
formatos os mais diversos -e dimensões centimétricas a decimétrl
cas' foi anotada em vãrios ìocais. como mencionado, significg
tivas variaçõ'es texturais mostram a presença de rochas gnãis
sicas entremeadas aos granitõides, parciäl ou totalmente poupa_
das da granitização. No ponto PS-60.| , boud,íns decim6tricos de
mi I oni to gnai sse apresentam-se concordantemente
com a fol i ação
dos granitõides. Insignificantes porções de xistos são observa
das sobre o maciç0, principalmente em suas bordas, sem estarem

engìobados pe'los granit6ides, representando

possíveis

restos
de tetos pendentes
0s contatos do Maciço serra da Batéia com os xistos e xis
tos feìdspatizados mostram relaçõe.s concordantes e discordantes
estruturalmente, refletindo o carãter parautóctone do maciço.To
dos.gs co.nta!os a sul são concordantes com os xistos, enquanto
que a norte do corpo, apenas em r., extremo sudoeste isto ocor
re. Neste lado, hô parte nordeste o maciço e xistos estão .,
franca di scordãnci a estrutural , denotando o carãter parci almen
te ci rcunscrito do maci ço. com o Maci ço Turvo, no pequeno tre
cho em que se limitam, os contatos foram traçados por aproximg
ção devido a presença constante do mais jovem injetando-o. Não
se observam as relações de contato, mas estas earacterísticas
permitem supô-lo brusco, intrusivo.
Macíço Granítõide Sarapuí

riti

Apresenta
ca ( Fi gura

c o mposição
6)

,

com

-

PSys

globa'l granîtica tendendo a granodio

textura porfi16ide sempre constatada,

e

presença de d if e r entes ti pos grani tõi des , ôpârentemente domi
nan
do termos tip ic o s do Maciço Serra.da Batãia, o que levou a in
cluì-lo na Su it e Piedade.
Esse mac iç o mostra-se com matriz e megacristais orientados
predomi nando so b re porções onde a isotropia se
manifesta, por6m
mantendo o ca rã t er porfi rõi de. A quanti dade de megacri stai s
é
vari ável , e xi st i nd o com freq{lência porções mais equigranulares
em meio a p 0r cõ e s porfi rõi des domi nantes. A granul ação
6 mãdi a,

5l

localmente podendo ser grossa. Quase ierp". são leucocrãticos,
com coloração rosada e subordínadamente acinzentada. 0s
megg
cristais de maior comprimento variam entre .|,0 ô 5,0 cm, êuédri
cos a subeuédricos no geraì, e mais comumente com
dimensões
entre 2,0 a 3,0 cm. São de feldspatos alcalinos rõseos, e a ma
triz constitui-se essencialmente por feldspatos cinzentos e ró
seos, que são ampìamente predominantes sobre quartzo e biotita.A
matriz dos termos assemelhados aos do Maciço Serra da Batéia é
francamente ori entada, com os megacri stai s guardando concordãn

cia

com seus planos.
A pri nci pal característi ca do Maci ço sarapuí, é a presen
ça dos di ferentes ti pos de grani tõi des presentes na ãrea ocor
rendo de modo caótico, quase sem rea'lçar a predominãncia de um
ou de out,ro ti po, embora sejam maí s f reqtlentes os porf i rõi des c

rientados e depois os isõtropos. Tamb6m ã notãvel a grande quan
ti dade de vei os e bolsões i rregu'lares, com texturas apliti cas,
pegmatíti cas e granîti cas, sempre i sõtropos e atri buídos a i nje
ções do Maci ço Pi ì ar do Su1. Tai s i njeções propi ci am a concen
tração de mos covi tas de granuì ação grossa, associ ada a quarizo,
em vãrios locais do Maciço sarapuí pr6rimos aos contatos com o
maciço mais jovem. Essas feições todas descaracterizam o maciço,
como um corpo homogêneo, em termos de associação mais direta
com quaì que r outro grani t6i de i ndi vi dual i zado na ãrea
0s contatos do Maci ço Sarapui com os xi stos fel dspati zados
e migmatitos são bruscos, discordantes, sugerindo-lhe carãter ps
rautõctone. 0 subnivelamento da ãrea no local, bem como a pre
sença de apõfi ses dos grani tói des em mei o aos xi stos , di fi cul tana delimitação das unidades atravãs de fotos aéreas. Com o Ma
ciço Pilar do Suì, os contatos são aproximados devido ã pres.nçã
constante do mais jovem penetrando os grani tó'i des, o que im
possibi lita separã-los com precisão.

Súite

Gran i

t6i de Tapi rai

suite foranr engì obados" os maci ços Tapi raî e cõrrego
do Gãzeo. 0 primeiro ocorre ocupando, a porção sudeste. da ãrea,
com a cidade homônima em seus domínios, e o segundo presente na
região de cabecei ras do Ri o Cl aro, rìo quadrante sudoeste da ã
Nesta

Fêô

¡
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Macíço Gyanit6ide Tapír,aí

- t5yt

Apresenta composição globaì g'ranîtica a qu artzo monzoníti
ca (Figura 7), textura essencialmente porfiróide, muito local
mente equigranular. Esses granitóides caracterizam-se por serem
predomi nantemente i s6tropos, 'com porções I evemente ori entadas
restri tas, pri nci palmente ao norte da ci dade de Tapi raí, em suas
bordas. A granuiação ã m6dia, com megacristais que atingem até
6'0 cm de maior dimensão, sendo mais comuns tamanhos de 'l ,0 a
2,0 cm. são na mai ori a de fel dspato al cal i no, róseo, subi di omór
ficos e idiomórf icos. A matriz constitui-se essenci,almente por
feì dspatos ci nzentos e rõseos, quartzo e mãfi cos, onde a bi oti ta
se sobres sa i .
Invariavelmente ocorrem variações texturais que se repetem
com constância em determinadas ãreas do corpo. uma variação lm
portante é a presença d e porções mai s para equì granul ares ,
de
granulação no geral tendendo a grossa, relativamente mais rt ca
em mãfi cos, i sõtropas, que passam gradati vamente para ti pos pol
firóides caracteristicos do maciç0. A norte da cidade de Tapi
rai, nos cortes da rodov'i a asfaltada, esses tipos são comuns.
Principalmente nessa mesma região, tambãm são freq{lentes rochas
basj camente consti tuidas de mi nerai s pì acõi des , fel dspato e pou
co quartzo, que ocorrem em corpos disformes decimétricos, ou en
tão em corpos tabulares de espessura decimétrica, cortando ou
então representando encrave nas rochas grani tõi des ( Foto ì 0) . pe
lo resto da ãrea, ocasionalmente observam-se outros encraves,
geralmente também ricos em minerais placóides e sempre extrema
mente al terados, bem como de gnai sses fi noS, observados apenas
n0 p on to PS- 038 e em suas imediações.
Uma das pri n ci pai s caracterîsti cas åeste maci
ço 6 a abun
dân c ia d e veios e bol sões de espessuras desde centimétri
cas atõ
dec a métr i cas, com formas variadas, constituîdos por
materiais
g ran lf,oì des ( Foto l0). Podem
ser de granitdides rõseos equigra
nul a res, f i nos e i sótropos, bastante assemel hados ãs rochas do
Maciço Turvo, podem ser apì itos e pegmatitos. principalmente os
dois últimos podem mostrar-se turmaliniteros localmente, bem
como apresentar concentrações disformes de mãticos. Nas proximi
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Foto t0

- Bloco de rocha dq Maciço

Tapirai onde se observam ènðiave
e ínjeções granitõides e pegmatîti
cas. Notar a isotropia da'rõcha, cã
racteristica do maciço (atìoràñeñ

to

PS-038).

o Maciço Turvo ocorrem inúmeros bolsões e veios des
tas rochas, o que torna imprecisa a definição dos contatos
in
trusivos entre ambos.
com os xistos feldspatizados e migmatizadot gt
contatos
são bruscos, e as emanações de soluções do maciço, alêm de seus
I imi tes ti pi camente ci rcunscri tos, mostram o carãter i ntrusi vo
dades'com

dos

mesmos.

Maciço

cranítííde

Córcego do Gá,zeo

-

psyg

0s granitõides deste maciço possuem composição global gra
nítica tendendo a quartzo-monzonîtica (Figura 7). Apresentam gra
nulação de n6dia a grossa, são isõtropos, de textura equigranu
lar a porfirõide, com megacristais de feldspato rõseo de tama
nhos entre 0r5 e 3,5 c¡n, geralmente em pequena.s quantidades, lg
calmente at6 ausentes (Foto tl). A não orientação da matriz e
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Foto ll - Amostra de granitõide do Maciço Cõrrego do Gãzeo. No
tar_a_i.soi'ropia da rocha e a pequena quanii ciacie cie megacri s tai s
de feldspato potãssico

dos megacri stai s é uma constante por todo o maci ço, sendo que
com extrema rari dade podem apresentar ori entação, mesmo ass im
provavelmente associada a fal hamentos posteriores. A coìoração
dominante 6 cinza, rosada ou não,e seus constituintes
essen
ciais são feldspatos cinzentos e róseos em altas porcentagens ,

quartzo e biotita.

Apenas em um 1 ocal observou-se vei o apì iti co
rochas deste corpo.
0s contatos se f azem com f i I i tos e x.i stos, di

cortando

as

scordantes e
bruscamente, com notãvel vari ação de rel evo entre as uni dades.
Embora não afetem de modo notãvel os metassedimentos, seus I imi
tes claramente circunscritos refletem sua natureza intrusiva.
Suite

Gran i tõ i

'A Suite

de p i I ar do

Su'l

Pi I ar do Suì 6 representada pel os maci ços Pi I ar do
Sul e Tl¡rvo, s i tuados, Fêspecti vamente, a norte da ãrearcom pe
quena porção sem cont'inui dade f ís i ca com o corpo prì nci pal si

tuada ìogo

a

sul do mesmo, e a norte

da

cidade de Tapi raí,

na
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loca'l idade chamada Bairro do Turvo.
0 Maciço pilar do Sul corresponde

aos stoêks pilar
do
sul e serra dos Lopes de Hasui ( ì 9 73) , que neste estudo mostra
ram possuir as mesmas caracteristicas, além de continuidade fi
si ca. 0s corpos apresentam-se ci rcunscri tos, di scordantes , e u,
rochas são no geral equigranulares, com textura hipictiorn6rficagranul ar tîpi ca, i sõtropas, de granul ação predomí nantemente
m6dia, cores em tons cinzentos e rosados e tendência em direção
ãs bordas a serem i nequi granuì ares, porfi riti cas e
I evemente
ori entadas. A'i nda apresentam, têstri tamente, vei os i rregul ares
apl ití cos e pegmatiti cos, no mai s comum rõseos e de espessura
centimãtri ca a decimétrica. 0s maci ços consti tuem-se basi camen
te por feldspatos róseos e cinze{ìtos,em porcentagens equilibra
das, quartzo, biotita e moscovita. Dentre os acessõrios mere
cem destaque os metãl i cos, reconheci dos no campo como i I meni ta,
que ora ou outra se apresentam di spersos na rocha.
i A presença de encraves ri cos em mãti cos , com dimensões va
riadas, é restrita nos dois maciÇos, porãm mais comum no de pi
lar do Sul.
Maciço Granití¿de píLar do SUL Êoy'p
Apresenta composição gìobal granitica e granodioritica (F_l_
gu ra B) e aì ãm das caracteristi cas comuns mencionadas, pode-se
sa lie ntar a constãnci a com que apresenta porções porfi riti cas
e ori entadas em suas bordas, cuja composição giobaì é granodio
r 't ti c a (Foto 12).
0 pequeno corpo i nd'i vi duaì i zado a su I do pri nci pal mostra
g ranr tõi de bem fol i ado, mai s ti pi camente de porções de
borda
d oma cì ço, embora sua composi ção gì oba'l graníti ca se ja
di f eren
c i ada

da predominante em outras porções de borda.
A norte, onde é ì imitado peìo Faìhamento de Taxaquara,
presenta mai s conspi cuamente porções com forte ori entação,
formadas por catacì ase i nci pi ente. Logo a norte dos I imi tes
ãrea, é totalmente ,f ragmentade pe'l a def ormação as soci ada ã

lha, originando até filonitos.
Matacões de grani tõi des atri buidos ã Suite
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Composiçdo globol: Gronito (t¡po b) o gronodiorito

SEGUNDO

O

MAC|çO TURVO
Composiçöo globol: Gronito (lipo b )
coNVENçOES

o

Tipo corocteristico do centro do

o
c

Tipo do bordo do

Tipo noi corocterístico de bordo ou cenlro

tr

Tipo corocterístico de veios inlrusivos no mociço

mocigo

mociço

Fig.08-CLASS|F|CAçAO DOS GRAN|TóIDES DA SUÍTE ptLAR DO SUL
DIAGRAMA TRIANGULAR QUARTZO. FELDSPATO ALCALINO. PLAGIOCLÁSIO

(tt

58

fglo 12 - Aspecto tipico do Maciço
Pilar do Sul, exibindo pequeno en
crave (afloramento PS-459).

o

servados pfincipalmente em suas bordas. As evidências não permi
tem concluir se representam xen6litos, ou então restos afìoran
tes daquela suîter sêpôrados do maciço principal pela intrusãol
Cortando.o Maciço Pilar do Sul em seus limites a sudoeste
(PS-267) e os xistos nas suas proximidades, foram observados lg
calmente veios de espessura decim6trica (possivelmente sejam mé
tricos em locais de mã expos'ição) constituídos essencialnente
por moscovita e quartzo de granutação atã centimétrica. Tais
veios muito provavelmente constituêm gneísens.
Restos de xistos aparecem sobre o granito, tipicamente re
presentando tetos pendentes. 0 pequeno corpo individualizado a
sul do principal, no leste da ãrea, bem como algumas outras evi
dêncì'as , sugerem um maci ço mai or ai nda não expos to
tota lmente

a erosão
Seus contatos com outros granitõides jã foram discutidos e
com xistos e filitos são francamente discordantes. Com os gnais
ses são bruscos, segundo a orientação desta rocha.
pel
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Maeiço Granítõide Tuttto uoyt

0 l'laciço Turvo apresenta composição globa'l tipicamente gra
nitica {Figura 8) e amostras de veios aplîticos presentes foram
classificadas como quartzo monzonitos.
uma caracteristica importante deste maciço ã a textura e
qüigaunrlu" orientada das rochas na borda do corpor pFêsente .*
todo o perímetro do mesmo. Distintamente do Maciço Pilar do Sul,
estas rochas da borda não apresentam variação composicional em
relação ao restante do maciço. Na porção central do mesmo ocor
rem núcleos apliticos com elevada porcentagem de biotita.
Seus contatos com os granitõides a sul jã foram discutidos.
Com os xi stos fel dspati zados e mi gmati tos os contatos são brus

cos, em discordância, tipicamente intrusivos.
ROCHAS CATACLÃSTI CAS.EOM

tos

São representadas por protomi I oni tos
que apresentam transi ções entre si .

,

mi I oni

tos e

fi

I oni

Estes tipos lito'lógÍcos estão restrìtos aos principais fa
lhamentos que cortam as seqtlências da ãrea, e localmente associa
dos a pequenas fai has QUê, eventualmente o mostram evidênci as mor
fol õgi cas de sua presença.
0 Falhamento de Taxaquara, a norte da ãrea, afetou o Maci
ço Pilar do Sul e os filitos do Grupo São Roque. Nos granitos
desenvolve-se toda uma seqtlência progressiva de cominuição da
rocha, desde .protomilon'itos atê ultramilonitos. Nos primeiros
percebe-se megacristaìs de feldspato ainda subeudéricos a euédri.
cos envoltos por matriz tenuamente fol iada. Na seqtlência, os me
gacristais são progressivamente deformados, tornando-se el ipso-i
dais, sendo suas dimensões e freqtlÊncia tamb6m progressivamente
dimi nuídas. 0 resul tado fi nal é uma rocha fi na, bandada, extre
mamente fol iada, eventualmente com I enticul as aì ongadas de quar
tzo recristalizado. 0 estãgio extremo é alcançado com a ,forma
da
ção de filonitos.0 ponto PS-452, ìogo a norte do limite
ãrea estudada, mostra toda essa seqtlância de cominuição gradati
va dos grani tóides.
Nos filitos as evidêrrcias de feições miloniticas são muito
tênues e raramente discerniveis a nivel de afloramento. Seção
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fil ito'colhida em PS-420, mostra
textura mi'loniti ca tipi ca. 0 quartzo e a seri ci ta e/ ou cl ori ta
formam agregados granolepidobtãsticos finos que envo'lvem agre
gados I enti cul ares mai s grossos de quar tzo, e I ocalmente mesmo
cristais de quartzo. Porém, tal rocha corresponde a uma interca
t ação dec imétr i ca em fi I i tos tipi cos .
xistos
No sul da ãrea o Faìhamento do Be'lchior afeta
feì dspati zados . Lentes de qu artzo esti rado e grãos de fel dspatos
ocelares são envCIltos por matriz bem foliada. Nas unidades xis
tosas com a presença de neossomas, a catac'lase é mais evidente

deìgada de amostra de quartzo

nas bandas quartzo-fet dspãti cas.
No restante da ãrea se apresentam evidências de carãter res
as
trito, sem feição morfolõgica associada. Merecem destaque
ocorrências locais de protomilonitos nos granitõides do Maci ço
Serra da Batéia, mencionadas no item afim.
COBERTURAS FANEROZOIgAS

E DIQUES DE DIABASIO

As unidades I itoestratigrãfi cu, fanerozói cas são represen
tadas pelos sedimentos do Grupo Tubarão, atribuîdos ã rFornação
Itararé, os d'iques de diabãsio mesozõicos e as coberturas ceng
zõicas subatuais e atuais que constituem o úl timo registro de
rochas formadas na ãrea
Grupo

Tubarão

Formação

Itararé

CPi

0s sedimentos desta formação ocorrem na porção noroeste da
ãrea, na regiã'o da cidade de Pilar do Sul. Repousam sobre as ro
c.has do embasamento em franca discordância erosiva e angular.
Nos domínios das rochas sedimentares os relevos são cons
tìtuídos por colinas amplas, suaves, de topos ache.tados e exten

sos, com perfis retilineos a suavemente convexos que definem va
ìes abertos com planiciesaluviais desenvolvidas. No nordeste da
ãrea, a ocorrência mais pronunciada de fo'lhelhos resistente$com
forte estruturação pìano-paralela, oFigina relevo de morrotes
tabulares e f reqrl'entes corni jas, com vales mais fechados e des
tituidos de pìanicies aluviais.
A superficie de deposição É extremamente ìrregular, como
.pode-se observar em vãrios cortes da Rodovia SP-264, rìâs proxi

6l

de Pi I ar do

. Corresponde ã Superf ic'ie de
Itaguã (A1meida, 1964), reconhecida nos I imi tes ori entai s
da
Baci a do Paranã, no Est ado de São Pau I o, que foi reental hada e
posteri ormente sofreu a ação de gel ei ras . Formam-sê, assim, ca
lhas estrei tas e profundas de até dezenas de metros, i ndi v'i dua
lizadas por altos de extensões variadas com perfÍs ora irreguìa
res, ora bem apìainados. Superfícies estri adas associadas a
ta'i s calhas evi denci am a ação das ge'lei ras na mode'l agem das ro

mida.des da cidade

Su 1

chas prõ-cambri anas que servem de substrato aos sedi mentos ( Fo
to I 3) , ocorrendo em sul cos aparentemente extensos e de profun
di dade centi métri ca.
Na proximidade com o embasamento os depósì tos encontrados
'logo na base da seqtlônci
a apresentam f reqdJentes bancos e cama

das conglomerãticas. São caracterizados por matriz arenosa em
porcentagens variadas, com seixos e até matacões decimétricosde
rochas do embasamento. São freq{lentes clastos de xistos variados
granitosr QUârtz'i tos, filitos, quartzo, gnaisse e turmalinitos,
com formatos tabujar ou ovalar, refletinclo en suas formas as
es
truturas das 'l ìtologias.
Deve-se dizer, antes de mais nadar QUê a presença de conglo
merados basais, embora bastante conrum, não é uma constãncia no

Foto i3 --Corte exibindo o contato entre xistos finos e filitos
do Compìexo Prõ-Açunguì (embasamento) e sedimentos finos do Gru
po Tubarão. Na superficie de contato, ìocalmente se observam el
trias de atrito atribuidas a Ceslocamento de geleiras(aflorameñ

to PS-003).
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contato dos sedinlentos com o

embasamento.

Geraìmente, nas proximidades desse contato ocorrem bancos
aren0s0s arcoseanos a subarcoseanos, extremamente imaturos,com
espessuras m6tricas, que muitas vezes transicionam a partir dos
cong'lomerados basai s n e são mui to assemeì hados ã matri z destes

(Figura 9).

Frequentemente observam-se hori zontes consti

tuîdos essen
cialmente de cìastos a'l inhados, no geral seixos e bìocos, êm
meio a esses bancos arenosos, bem como conglomerados intrafor
maci onai s que comumente se apresentam como I entes de espessu

ras deci métri cas
As irregul aridades da superficie de deposição propì ciam o
aparecimento de estratos mui to i ncl i nados na base do pacote ,
que vão se horizontal izando em direção ao topo em função da
co'lmatação dessas irregul aridades (roto l3 ) . próximo ao embasa
mento ocornem ai nda arenì tos mai s fi nos, si I ti tos e fol hel hos,
em bancos e camadas de espessuras decimãtrica e métri ca,
com
estratifi cações p1 ano-paraj el æ. Ri tmi tos, argi I i tos e di ami cti
tos ocorrem mais restritamente.
A medida em que se af asta dos 'l imi tes da bacia, a ocorren
cia mais persistente é de arenitos, si'l titos, folhelhos e ora
ou outra argi'l itos, diamíctitos e muito raramente ritmitos. Es
ses tipos ìitoìógicos podem ocorrer isoladamente ou intercala
dos em estratos de outras I i toì ogi aS , Sendo, neste caso, geral
mente dispostcs em lentes mais deìgadas. Cunhas e/ou lentes de
congl omerados são observadas ocasionalmente em mei o a areni tos
e si I tÍtos.
Ocasionalmente aparecem argi I i tos, mai s
propriamente I amt'tos, constituîdos quase que exclusivamente por

argìla

ù

avermelhada.
si t ti tos fol heì hos e ri tmi tos são encontrados mai s comu
'
mente di stantes dos contatos com o embasamento. 0s prinreíros a
presentam fragmentação em pastilhas caracterîstica desses ter

mos. Aos si I ti tos

s frequentemente se associ am nîveis de dia
mictitosr QU€ se evidenciam também por alinhamento horizontal de cla:
tos, muito provavelmente devido a ação de geleiras.0s congìo
merados mai s do i nterior da bacia, a'lém de pol imîti cos taì quaì
mai

aqueìes da borda, apresentam frequentes seixos das próprias uni
dades sedimentares.
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As mais diversas estruturas sedimentares estão presentes
nas diferentes unjdades I i tolõgi cas que consti tuem os estratos.
Estes, pr^edomi nantemente di spõem-se plano-paral el amente, geral
mente em contatos bruscos, porém concordantes entre si, através
de vari ação granul omãtri ca. Raros locai s mostram passagens grq

dativas de um tipo I itológico para outro.
0s estratos arenosos apresentam-se com a mais diversas es
truturas sedimentares, podendo ser maciÇos, estratificados p'la
no-paralelamente, ou apresentarem estrat'ificações cruzadas de
portes variados. Ritmitos, siititos e folhelhos são sempre es

trati fi cados p1 ano-paral el amente. Congl omerados apresentam -se
maci Ços , bem como os I ami tos e di ami cti tos.
As colorações mais tipicas dos arenitos, siltitos,diamÍctÌ
tos e alguns argilitos,tendem a bege, amarelo avermelhado e
tons claros de cinza, invariavelmente esverdeado.0utros .argi
t i tos e I ami tos mos tram col orações avermel hadas . Cong I omerados
apresentam-se com a matriz amarel ada a bege, ffiosqueada sempre

a

que arcoseana.
Na reg'ião a norte da cidade de Pi lar do Sul , na Rodovia SP
:264, apare c em cam a das d e are n ito s , si I ti to ,c o n I 0me r ados e
d i ami cti tos ex trem a mente defo r mad o s (Fi gura e). 0 a s p e c toé de
dobras conv o lutas, or"igí n adas sem i nf I uênci a te c t õ n i c a
Não
mantêm um p a drão d e finid o âP r ese tando seu s pì a n o s a X i ais
e
'
eixos nas mais diferentes orientações. Seguramente ssão
ão
atectô
ni cas e podem ser consideradas s impl esmente como deformações hi
droplãsti cas ( Foto I 4).
As caracteristj cas dos sedimentos além de sugeri rem,a i nte
ração de geìeiras ã õpoca da deposição, fornecem indicios mais
prontamente associãveis ã sedimentação em condições continen
tais, numa interação de ambientes fluviais.
Diques de Di abãsio

-

JKß

raras as ocorrências observadas na ãrea. Em apenas um
I ocal , a norte de Tap'irai, as exposì ções permi ti ram repre sentar
0 corpo, que mostra direção Nt^I-SE. Mais três ocorrências a
notadas puntualmente foram verificadas.
São
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Foto 14 Corte em arenitos, siltitos e conglomerados do Grupo
Tubarão (Fm. Itararé), exibindo grandes estiuturas hidrop'lãsti
cas (afloramento PS-696) .

t 4 roc.ha ê tipicamente um diat,ãsio,
coltìpacto, fino,

textura

intergranular e subofîtica, constituîdo por pragioctãsio e au
gita, al6m de opacos e argilo-minerais com vidro devitrificado
subordinados. A magnetita ã o opaco mais importante.
Seus contatos com as encaixantes são bruscos, discordantes.

Coberturas Aluviais Suba.tuais

-

Ql

Apresentam-se mais desenvolvidas a noroeste de Pilar
do
Sul sobre os sedimentos do Grupo Tubarão. Puntualmente. foram
anotados em vãrios Iocais da ãrea as ocorrâncias mais desenvo-l

vidas.
g

São dep6sitos

aluvlals dÍspostos em terraços elevados

em

relação ao nivel de'base atual , onde predominam camadas e ban
cos com espessuras decimétrícas a métricas, predominantemente
de arenitos cbm granulações variadas, por vezes conglomerãticos,
freqüentemente subarcoseanos e arcoseanos. Subordinadamente o
correm i ntercaì açõ'es de camadas e I entes, di spostas pl ano .- para
leìamente;de argilitos, siltosos ou não, niveis cong'lomerãti
cos e niveis delgados e descontinuos de canga limonitica.
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0s arenitos são quase sempre maciços e freqtlentemente mos
tram estratificação gradacional e estratificações cruzadas tan
genciais de pequeno até médio porte. Muito raramente exibem tê
nue

estratifi cação p1 ano-paral

el a.

a noroeste de Pi'lar do Sul (PS-761 ) , êffi cava para ex
tração'de areia, tem-se a melhor exposição dessa unidade(Fìgura
Logo

10).

Dispersospela ãrea ocorrem depõsitos com dimensões não
'imaturas textu
mapeãvei s, consti tuidos por seqtlênci as arenosas
ral e mineraìogicamente, semelhantes ãs descritas anteriormen
te 0utras ocorrências são representadas por depósitos de cas
ca ho geralmente pobres em matriz arenosa, com seixoS centimé
tr cos, raramente maiores que l0 crll , consti tuidos por I i tolo
g'i as diversas. Apresentam espessuras observadas de aì guns me
tr oS, no geral não excedendo a 2 metros.
Na região onde melhor se expõe, essa cobertura estã asso
ciada a pedimento com altitude a cerca de 20 m acjma do atual
nîvei da planîcie aluvial do Rio Turvo, e embutida em superfi
cie que nivela a 750 m de altitude as colinas sedimentares da
Formação Itararé. tsta superfície é correl aci onada a nívei s de
senvol vidos posteri ormente ã el aboração da Depressão Perifêri.
ca.

Essas rel ações sugerem idade pl eistocêni ca para a cobertu
em apreço, mui to provavelmente associ ada ãs út timas fases

ra
gìaciais do Pleistoceno no Hemisfãrico Norte'

0s contatos observados desses depõsitos, tanto sobre as re
chas pré-cambrianas, como sobre os sedimentos permo-carbonife
ros, são por dì scordãnci a erosiva e bruscos.
0

A'luviões Atuai

s

Qa

0correm genera'l i zadamente, mais desenvol vidos ao l ongo da
calha do Rio Turvo, principalmente quando este adentra os domi
nios da Formação I'uararã, e nos seus principais afluentes.
São depósitos atuais, inconsol idaclos, dispostos em cal has e

/ou baixos terraços, constituidos princ'ipaìmente por areias de
granul ometri a muito varìada, ora com contri bui ção de sei xos e
grânul os, ora com porcentagens diversas de si I te e argi I a.
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A pìanicie de inundação do Rio Turvo apresenta as melhores
exposi ções, com camadas e 'l entes di spostas pl ano-paralel amente,
e uma .rariada gama de estruturas hidrodinãmicas. Suas cores pre
domi nantes são bege e ci nza, se¡npre em tons cl aros. Consti tuem
-se essencialmente de quartzo, com porcentagens variadas de
fel d spàtos , mi cas e opacos diversos .
condiciona
Em toda a ãrea destacam-se alv6olos restritos
dos por soleiras locais. São colmatados por aluviões preaotT
nantemente arenosos. A sul da ãrea, Principalmente na região
de mata e mais conspicuamente nos dominios dos granit6ides,são
freqtlentes esses alvéolos preenchidos por argi'l a orgânica ne
gra a cinza-escuro, bem como por camadas de detritos mais gros
s0s.

é notóri a a contri bui ção das I i tol ogi as
adjacentes para os depósitos aluviais. Dentre estes,destacam-se
alguns dep-ositos a sul da ãrea, onde a porcentagem de argi la
caul i niti ca é notãvel , e outros pr6ximos aos grani tõides com
gi^ande contri bu'içãc de cl astos rnai s gt^ossos.
Associados talvez ã última fase gìacial do Pleistoceno, e
basicamente associados aos alvãol os mais desenvolvidos, encon
tram-se depõsitos aluviais pré-atuais. Sua representatividade
em ãrea 6, no geral , muito restrita, não permi ti ndo sua i nd_i_
vidual i zação dos al úvi os atuais. Säo, sem dúvida, posteri ores
ãs coberturas aluviais descritas no subitem anterior.
Apenas ì ocalmente

ASS0CTAç0tS LIT0L0GICAS

I

As diversas unidades litolõgicas € litoestratigrãficas abor
dadas nes te capitul o podem ser en tendi das a través de as soci g
ções distintas de tipos de rochas, as quais refletem a ordena
ção estratigrãfì ca. Nesse sentido, como mencionado anteriormen
t€, tem-se: Complexo Pró-Açungui; Grupo São Roque; rochas grani
tõi des; rochas catacl ásti cas; e coberturas fanerozõi cas e di
ques de di abãsio.
Sem dúvida, o estudo dos metamorfitos do Compìexo Pré-Açun
gui engendra as mai ores di fi cul dades no tocante ã i denti fi cação
de un'i dades estratigrãfi cas di sti ntas, quer peì o compl i cado p3

:9

drão estrutural devido a deformações
superpostas, quer peìa
obli
",*;
teração de feições re'r iquiares de topo
e base de .u*ud.r,
peìa ausência de nîveis I itolõgicos
mais contrastantes e contî
nuos' Assim sendo, procurou-se distinguir
unidades I iioiunt..r'
que peìas prõprias composições
distintas implicassem em ambien
tes dif'erenciados para se constituírem. Não
podem ser-cor;;;;;;
das unirlades estratigrãficas formais,.
pois não se ¿irpa";";;;
dôncias comprobatórias de que se tratam
de seqrãnciur'--.;;rìi;
das, ou de vari ações faciolõgi cas laterais.
As trôs grandes unidades ritoìõgicas
em que ã subdividido
o comp'lexo Pré-Açungui, firitos, xistos, e
xistos ferdspatiza
dos iocalmente migmatízados ( Anexo z)
, representam: rìâ verdade,
apenas a diferenciação quanto ao grau
de metamorfismo e recris

talizaçã0, mostrando passagens ampìas e transicionais
.nr..";r:
Não foram observadas superfícìes de
discordânci a, ou mesmo di fe
renças no padrão estruturaJ entre as mesmas.

base em associações litolõgicas, nessas
unidades mencionadas podem ser dístinguicias
ciuas
Com

três

grandes

amplas seq¿ôn
cias, uma a oeste e outra a leste da ãrea, a grosso
modo com
l imi tes na região da Represa das pai
neira, ( [i gura r ) . A se
qd'lãnci a ori entar abarca a parte
restante dos xi stos .'o, -r rr*

é

feldspatizados iocalmente migmatizados. Essas
seqü6ncias,de modo
geral, podem ser correr acionadas com os comprexos
ectiníti co e
migmatíti co defini dos por Hasui (r 975a)
na mesma ãrea. A seqüên
cia ocidentar corresponderia a parte'dos ectinitos
do chamado
complexo pirar.e a seqdrência orientai guardaria
pequena porção
dos mi gmati tos do Compl exo Embu .
A seqtlôncia ocidental caracteriza-se pela ri.tmicidade
de
bandas peìiti cas, grafitosas ou não, com freqüentes
intercar a
decimétricas
ções
a mãtricas de metarenitos e metassiltitos.aléi
da ocorrência de níveis maiores, com espessura de
métri ca a de
cametrica, de metabasitos ocasionalmente com metatufos
assocÍados.

A

se qtlênci

orientaì , por sua vez, caracteri za_se pe'l a a1
te rnãnc i a centimãtri ca a decimãtri ca de x i s
tos va ri ados (me
litos), co m intercalações de anfibolitos (metamarg as ou me tape
tavu I
a

:
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canitos bãsicos),

níveis eventuais de paragnaisses (possivel
mente metarcóseos ) que em um só I ocal estã assoc'i ado a metaul
trabasi to, e rel ati va rari dade, comparada com a seqüenci a oci
dental , de horj zontes grafitosos, arenosos e síl ti cos. Atri bui -se-ìheo também, as duas faÍxas de xistos feìdspatizados e mig
mati zados presentes a sul do Maci ço Serra da Batõi a, bem como
o corpo pri nci pal de ortognai sse a norte da ãrea.
Uma primeira discussão cabe envolvendo esta
ocorrência
gnãissica e os xistos da seqtlência orienta'l , nos quais se inter
cala. Se por um lado a associação e as caracteristicas de cada
um sugerem em basamento e cobertura : poF outro, a pÈõorì a natu re
za distinta de cada tipo titológico e a concordância estrutural
e metamórfi ca entre os mesmos, podem sugeri r que sejam estrati
graf i camente compativei's.0u seja, os gnaì sses podem representar
i ntrusões na seq{lêncì a de xi stos. Frente a
tai s fatos,
optou-se por cons'iderar a ambos como representantes de uma só
unidade estratigrãfica, o que se julgou a interpretação mais
adequada no momento. Embora assim admitido, nã0, se pode ciescai^
tar a h'i p6tese de os gnai sses representarem I ascas de embasa
mento afl orantes, o que se torna mais difícil sustentar,vi sto a
compati bi I i dade metanrórfi co-estrutural com os xi stos, fato pou
co comum em jane'l as de embasamento em meio a supracrustais.
A associ ação litoìõgica mostrada peìa seqüêncìa orientar, sê
ia pe'l a presença de orto e paragna'i sses e metaul trabasìtos, se
ja por apresentar atã m'i gmatitos, SUgere-lhe carãter mais profun

\,

com

do em reì ação ã seqtlênci a oci dental.
Algumas subseqüãncias podem ser individualizadas na seqtlên
cia ocidental do complexo Pré-Açungui. Pode-se distinguir uma
subseqt/ôncia com mai s intercalações arenosas e outra mais fran
camente peìit'i ca, além de uma com biotita xistos finos na por
ção sudoeste da ãrea. Hã uma certa tendênci a das f airxas com
mais intercalações arenosas associarem-se a sinformas da segun
da fase de deformação que as afetou. Por outro lado, a associa
ção de pelìtos carbonosos com niveis espessos e extensos de me
tabasitos, e provãveis metatufos associados, além de turmalìni
tos restritos que teriam sua formação associada a ambientes on
de manifestações magmãticas se fazem presentes, é sugestiva de
uma seqdJênci a metavul cano-sedimentar.
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biotita xistos finos a sudoeste da ãrea,
composição contrastantes em relação aos filìtos
0s

\,

com

estrutura

e

circundantes,
constituenr uma subseq{lência da qual não se dispõenr de elementos
que permi tam pos'i ci onã-l a estratigraficamente em relação aos fil itos.
0s filitos e metabasito.s presentes a norte do Falhamento
de Taxaquara, e cons iderados pertencentes ao Grupo São Roque, que
em concordância com a bi bl iografi a seriam separados tectoni ca
mente dos metamorfitos aqui admítídos pré-Açungui, por essa ra
záo constituem uma seqtlência ã parte, êfibora não se tenha obser
vado diferenças signifi cativas quanto ao padrão estruturaì, me
tamõrf i co e I i tol õg'i co entre rambas a.s uni dades
As rochas granitóides foram englobadas em trâs suîtes, to
das consi deradas p6s-tectõni cas ã ul ti¡na fase de deformação (Fr)
que afetou os metamorfitos pré-Açungui. A Suíte Piedade eviden
ci a franco carãter parautõctone, erquanto a Suíte Tapi rai e a
Suíte Pilar do Sul são tip'icamente circunscritas, 'i ntrusjvas,
com a últ'ima penetr"ando os maciços das primeiras.
A Suîte Piedade mosira uma histõria evoiutiva mais ìonga
que as demai s suites, como atestam por exempì o
os
termos blastomilonit'i cos em meio aos granitõ'i des, refletindo uma
granitização parciaì jã da rocha original gnaissificada. A de
formação evi denci ada em porfi robl astos dos gnai sses i denti fi ca
uma prime'i ra f el dspati zação s i ncrôni ca aos processos de trans po
s'içã0, podendo ter-se estendido posteriormente a eles, o QUê,
no entanto, apenas pode-se supor. Uma outra f eição, Se l'i gada a
este tempo, ou a transformações seguintes, no momento não se pode
preci sar,
é o crescimento zonado de megacri stai s de mi cro
clineo: commãficosdelimitando até dois processos posteriores ã
formuçio dos núcleos. Estes no geral são lenticulares, envolvidos ou não
por matriz com mãficos,Que podem estar associados a quartzo e pìagiocìãsio.
Embasando-se em datações radi ométri cas de rochas de outros
maciços ccnsi derados simi I ares aos da Suite Piedade, é no Even
to Brasiliano onde se manifestam os processos magmãticos finais
que origi naram os grani t6ides em suas dimensões atuais. A fol i ação
dos mesmos, observada tanto no Maciço Sarapui, como principal
mente no Maciço Serra da Batéia, ê aqui admitida como desenvol
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vid.a quando da transposição que originou os termos gnãissicosr e¡
portanto, correspondente ã primeira fase de deformação (Ft) que

afetou a ãrea. 0 magmatismo (i2) brasiliano, responsãvel ainda
pel os maci ços da Suíte Tapi raí, teri a propi ci ado o desenvol vi
mento de processos metassomãti cos, e mesmo de anatexi a ì ocalmen
t€, e a feìdspatização teria obedecido aos planos preexisten

tes dos gnai sses.

ì,

Assim consi derado, pode-se desassociar a Suite Pi edade de
um carãter si n a tardi -tectõni co em rel ação a uma fase de do
bramento, como admi tído para maci ços simi I ares na I i teratura geo
'lõgica. No entanto, a classificação dos maciços Serra da Batéia
e Sarapuí corno pós-tectônicosocleve-se também ao fato de os gr3
ni tõi cies truncarem as estruturas deformadas pel a úl tima fase de
dobrame nto s ( Dg ) qu e afetou a írea .
0bservando-se a disposìção das estruturas frente aos maci
ços granitõides (Anexo 2) fica evidente a impossibil idade das
mesmas desenvoìverem-se ap6s ou con comi tantemente ã col ocação
ci'os maciços sem que os tei-rira afetado. A desoi'gan'ização das ês
truturas no extremo nordeste da ãrea, entre os corpos gran'it-oi
des, bem como a intercepção das estruturas imposta pelos maci
ços de todas as suites presentes, formam um conjunto de feições
que impì i cam no posi cionamento põs-tectôni co de todos os corpos
g rani tóì des i ndi v i dual i zados.
Deve-se considerar que o carãter paraut6ctone dos maciços da Suite
Piedade pode levar a feições de truncamento como as observadas. Porém,tal fg
to por sî sõ não exclue.a classificação pós-tectônica dos maciços, deven
do-se destacar a longa evolução dos mèsmos, bem como a granitização presumida mais significativa estar ligada ao magmatismo p6s-tectônico i2
A Suîte Tapiraí apresenta os maci-ços Tapiraí e Cõrrego do
Gãzeo, rão guardando relações estruturais com os granitõides Pie
daCe. São. Hac'iços ci rcunscritos que af etam os metassedimentos

ao seu redor. A manifestação magmática responsãvel pel os maci
ços da Suite Tapirai, corresponde ã mesma fase que originou os
corpos da Suite Piedade. Esta colocação encontra respaldo ape
nas nas datações radiom6tricas mencionadas na I i teratura, onde
ti pos simi lares de maciços, com granitõides descri tos ã semg
lhança dos observados nas duas suites em apreço, são assim con
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si derados. As datações e a equi paração entre grani tõi des não
permi tem essas cons i derações de modo concl usi vo , ma s são os úni
cos elementos de que se dìspõe no momento para a correlação.
A discussão a respeito encontrada na bibl iografia permite aven
tar essa hipõtese, mas ã reconhecida sua precãria sustentação.

A Suite Pilar do Sul, com os maciços Pitar do Sul e Turvo,
consti tui -se na i1 tima manifestação ãcida que afetou a ãrea,
col ocando-se posteriormente aos maciços grani tói des das duas ou
tras suites, aos quais þenetra. Seus maciços são t'i pi camente i n
trus i vos e ci rcunscritos .
As ocorrências puntuais de matacões de granitõides das di
versas suites, principalmente da Suíte Piedade, em meio a ou
tras lito'l ogias e tamb6m sobre os sedimentos da Bacia do Paranã,
onde a assocíação dos mesmos com o transporte por geleiras não
é clara, foram anotados i ndiscrimi nadamente ern reì ação aos maci
ços . Podem, tratar-se de partes ai nda parci al mente sotopostas
dos mesmos sob tajs lito'l ogias. Quanto ãs ocorrências nas bordas ilos mac'iços granitõides mais jovens, pode-se aventar a hipõ
tese de representarem encraves, ou então de .constituírem por
ções dos corpos mapeados que-ficaram isoladas fisicamente devi
do ãs intrusões.
As coberturas faneroz6icas correspondem aos sedimentos pg
I eoz6i cos do Grupo Tubarão (Formação Itararé) e :aos dep6si tos
cenoz6icos subatuai s e atuais. Interpostos estratigrafi camente
ãs coberturas apresentam-se os raros di ques de di abãsi o, associ a
dos ã reativação mesoz6ica da plataforma.
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CAPTTULO
CONS

V.

ESTRUTURAS

I DERAçõES ANTERIORES

A bi b'l iograf i a mais recente aborda as estruturas em um ní
vel mais rico de detalhes, êrlbora r¡ostre a0enasos considerados
fi na'i s. 0 reconhecimento de estruturas rel i qui ares e secundã
rias senpre que possivel é enunciado, e, de um modo geraì, exis
te mu'i to pouca concordância quanto ãs fases de deformação observa
das por autor nas diferentes ãreas i nvestigadas, tanto em
número como em processos e esti los de dobramentos. A deformação
'imposta à seqüênci a p16-Açungui, na ãrea e em sua eitensão para
su1, constitui-se na principal divergência encontrada na biblio
grafi a o refl eti ndo a faì ta de concordãncì a entre os ' autores
quanto ao estabe'lecimento dessa seqüência. Isto imp'lica, di retamente,
também no reconhecimento adequado das estruturas presentes.
Na seqtlência da região de Pilar do Sul foi reconhecìdo por
Hasui (.l973, .l975b) o Sinclinõrio de Pilar, cujos''flancos são
iornpìicacios por ciobras decarnéti.icas a m'i croscõpicas, desenhadas
pela estratificação reliquiar, pela xistosidade e pelo bandamen
to dos m'igmatitos. Jã a fase anterior, que se admite tenha pro
duzi do dobras i socl i nai s ou cerradas recumbentes, estas mostram
em seus flancos a xistosidade guardando paralelismo com a es
tratificação reìiquiar. A não detecção de ãpices da primeira fa
se sugere coaxi I i dade entre eì a e a subseqtlente. Arqueamentos
e crenuìações se superimpuseram ãs fases anteriores, ligadas a
fe nôm enos de c i sa I hame nto pu ro .
Carneiro et aLíí (.l980) mapearam em detalhe os xistos e mig
mati tos do val e do Ri o São Lourencinho, e apontam uma primei ra
deformação que gerou uma xi stosi dade (Sl ) paral el a a estrati fi

cação re'l 'iquiar (So),quando observada. Uma segunda fase afeta
essas estruturas e agora tamb6m o bandamento dos migmatitos. Por
fim, crenuì ações afetam as estruturas desenvol vi das nas fases
anteri ores.
Fritzson s et aLíi (1982) apontanr quatro f ases dd def orrnaçao,
enquanto Batolla Jr et aLíi (l9Bl), Siìva eú alii (l9BZ), Pontes
(ì982) e Chiodi Fitho et aLii (.l983), entre outros, tanbãm di s
cutem a compl i cada estruturação da seqtlênci a prã-Açungui.
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ESTRUTURAS

O BS

ERVADAS

Na ãrea de estudo foram observadas estruturas primãri as e
secundãri as, as primei ras bastante subordi nadas em re'l ação ãs
úl timas, vi sto a obl'i teração imposta ao l ongo de sucess ivas f a
ses'de deformação e metamorfismo.

0s'trabalhos para a reconstituição das estruturas tectôni
cas macroscõpi cas, bem como para o reconhecimento e entendimen
to das estruturas reliquiares ou tectônicas de menor grandeza,
seguiram os procedimentos usuai s de anãl i se estrutura'l .

truturas Primãrias
A restrita ãrea de dominio das rochas do Grupo São Roque
não fornece elementos para considerações a respeito de possí
veis estruturas orìginais. Estudos em outras ãreas de ocorrên
cia do grupo, no entanto, citam acamamentos reìiquiares e uma
séri e de estruturas sedimentares i nternas aos estratos, bem co
mo a presença de estrcmatõl i tos (B'i stri ch'i , 1982) e piLlou La
Das em metabasitos de Pirapora (Figueiredo et aLií,i982).
As estruturas sedimentares originais que se apresentam no Complexo
fré-Açungui são observadas com maior segurança apenas nos domînios dos fili
Es

tos e apenas em pequenas ãreas.Fatores diversos impedem o reconhecimento in
dubitãvej dessas estruturas por ãreas mai s amp'l as, e a extrapoì ação
de observações locais -e seguramente um passo sujeito a erros
gros se i ros que podem I evar a i nterpretações rìue não condi zem
com a reai i dade. Tendo-se estas preocupações, optou-se por con
siderar apenas as feições primãrias comprovadas, e nunca as su
postas.
Embora bastante restri to, quando observado o acamamento se
d'imentar reliquiar [So) õ evidenciado'pela alternâncja litolõ
gi ca de pacotes com espessuras desde mi ì imãtri cas até decimétri
cas. São camadas de fi I i tos vari adosr rìêtâss i I ti tos e metareni
tos, rìo mais comumr QUê foram poupadas ou então rea'l çadas pelo
metamorfismo. A estruturação que se observa é excl tisivamente
pìano-paral ela, que aìém da composição de cada estrato, desta

ca-se por diferentes colorações inerentes ã natureza do mate
ria'l . 0 acamamento rel iquiar aparece preservado em duas peque
nas porções da ãrea, uma '!ogo a sudeste da ci dade de Pi I ar do
Sul e outra ìogo a norte da barra do Córrego do Baìduino.
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A estratí fi cação ref i qui ar pode, ser di agnosti cada desde a
es cal a ¡üesoscópi ca até a mi croscópi ca, neste caso ressal tada pe
la alternânc'ia de leitos delgados com textura e composìção dis
tintas, podendo ser confundida com bandamento di ferenc'i ado devi
do ã crenul açã0. Este, ro entanto, mostra uma regul ari dade na espes
sura dos leitos, enquanto a estratificação reliquiar, ro geraì,
al terna le'i tos mais e menos delgados que ap[esentam ]imi tes di f usos.
Em rarissimos locai s suspeitou-se de estruturas gradacio

s

em camadas metapsamiti cas. No entanto, as exposi ções não
permitem uma adequada caracterização de tais estruturas, o .que

nai

levou a desconsiderã-las.

Estratifì cações cruzadas foram anotadas

em apenas

trôs lo

s,

€$buti das em camadas metapsamíticas ( PS-008, I 83, 1 85 ) . Cons
tituem-se no único tipo de estrutura orìgina1 diagnost'i cado in
ternamente ãs camadas. Apresentam porte centim6tri co e muito ra
ramente decimétri co (Foto 3 ) . 0correm essenc'i almente na seqdlõn
cai

cia de filitos,

intercalações metapsamîticas, e invariavel
mente são realçadas pela 'impregnação de soluções ricas em ferro.
Além da deformação e metamorfismo 'imposto aos sedimentos
originais, o intemperi smc -e outro fator determinante na não pre
em

servação das estruturas prjnrãrias.
A notãvel estruturaçao rítmica no domínio dos filitos sugere realmen
te a estratjficação com xistosidade paralela aos pacotes. No entanto, tal
foliação em interca'lações quartzit'icas ou xistosas, e ocasionalmente feldspãticas, é muitas vezes caracterizada por forte estiramento dos constituintes minerais, desenvolvendo conspícua ìineaçã0. Estas fe'ições sugerem sobre
tudo transpos'ição, o que implicaria em pacotes alternados constituindo um
possivel bandamento tectônico, onde a estruturação primãria dificilmente é
reconhecida. Em razão desse fato, apenas local e restritamente pode-se con
siderar o bandamento ritm'ico como uma estratificação rel'iquiar, sendo então
genericamente classificado apenas como bandamento composicional; oflde a es
truturação tectônica é largamente predominante sobre a origina'1.
Esses fatores associados impossibilitam a coleta sisternãti
ca dos dados necessãrios ã reconsti tui ção da seqüênci a dobrada
e da estratigrafia da ãrea, para o que são necessãrios aponta
mentos referentes ã ordem estratigrãfi ca.
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Estruturas Secundãr'ias ou Tectõni

cas

Dentre as diferentes estruturas tectôn.icas observadas, sem
dúvida destacam-se as foliações e dobras associadas. Aìém dos
diversos tìpos destas estruturas foram anotadas lineações mí
nerai s, de crenul ação e de i ntersecção de p'lanos, f al has e f ra
turas.
A anãtise destas estruturas levou ã caracterização do pa
drão geral de deformação e ao estabelecimento da seqüênc'ia dos
even tos

.

þ'o L'Laçoe s

Sob esta designação genérica de foliação estão aqui rels
ci onadas di ferentes fei ções p'l anares: cl ivagem ardosi ana, xi sto

sidade, superfície de transpos'ição, bandamento composicional,
cl i vagem de crenul ação e bandamento di ferenci ado associ ado , cl i
vagem de fratura , fol i ação mi I oníti ca, fol i ação fl ui dal e fol i a
ção em grani tõi des.
As foliações presentes no Complexo Pré-Açungui, lìo Grupo
'
São Roque e nas rochas granitõides e cataclãsticas, serão des
cri tas separadamente.

-

Complexo Pré-Açungui

As rochas ectinîticas e migmatît'icas apresentam foìiações generaliza

das ,

as quais foram reconhecidas como superficie de transposìção, xisto
sidade, bandamento composicional e clivagem ardosiana. Essas estruturas são
genericamente agrupadas como superfîcies 51 e nos pacotes transpostos são
quase sempre coincidentes entre si. Situações particulares de ocorrência per
mitem individualizã-las, sendo que cìivagem ardosiana ou xistosidade, em p9
sição p'lano-axial, se apresentam apenas nos pacotes onde a estruturação não
mostra evidências de transposição.
Apenas em dobras intrafoliais são suspeìtadas, ora a superfîcie de transposição e o bandamento composicionaì' dobrados e mostrando a
xistosidade em posição pìano-axial, ora a superfîcie de transposição, o ban

e a xistosidade, dobrados e sem foliação plano-axiaì.
Muito Jocalmente,na verdade em dois únicos pontos p16xi
mos (pS-'lB3 e tB5), são reconhecidas dobras do acamamento reli
quiar (So) com cl Ìvagem ardosiana ou xistosidade (Sl ) em posi
ção plano-axfat. Essas dobras podem at6 representar uma fase de

damento
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antiga, porõm não ex'i stem mais dados para poder
definÍ-la. Também, é perfeitamente viãvel o desenvolvimento das
mesmas associadas ao evento de deformação progressjva que de
dobramento maìs

senvolveu as superfícies Sl.
Cl ivagens de crenul ação representando duas fases deforma
cionaìs' posteriores, colocadas com orientações entre cruzadas e
cl aramente diagnosti cadas pel a perturbação imposta ã c'l ivagem
mais ant'iga (S2) pela mais iovem (S¡), são reconhecjdas. A cli
vagem de crenul ação S2 mai s comumente se associ a um bandamento
diferenciado fino. A outra clivagem (S¡) também o desenvolve, po
rãm de modo mais restrito. Alãm disso, esta apresenta-se geral
mente mais espaçada que a anterior.
Associ ada a ambas as crenul ações, cl ivagens de fraturas
se desenvol vem nas I i tol ogi as mai s competentes .
A cl ivagem ardosiana e a x'i stosidade associadas a dobramen
tos do acamamento rel iqu'i ar tôm ocorrôncia e di stri buição res
trita. A primei ra õ caracteri zada pel a ori entação penetrat'iva,
n'a escala mescscõpica,de minerajs pìacóides, pFOferenc'i alnente
os micãceos muito finos, ocorrendo basicamente nos metapeì i tos
(Foto l5; Fotomicrografia 3). Além de se apresentar apenas em

raros locais,ê

efetìvamente reconhecida somente quando forma ãngulos
mais elevados com o acamamento rel iquiar. Nas posições de subpa
ral el îsmo dessas estruturas, torna-se di f ic'i I o seu reconheci
mento.

o

A xistos'idade transiciona a partir da clivagem ardosiana
peìo aumento da granuìaçã0, princ'i palmente dos mi nerais micã
ceos. Minerais' prismãticos,e meSmo granulares inequidimens'io
naisrpodem contribuir para a formação dessa trama p'l anar.
A distinção entre clivagem ardosi'ana e xistosidade estabe
leci da neste estudo é arbi trãri a, correspondendo ao tamanho dos
cristais, QU€ na xistosidade jã podem ser identificados a vista
desarmada. Este crit-erio guarda uma certa rel ação com o I imite
um
sugerido por Hobbs et aLíí (ì976)', que o situa nos filitos,
termo intermediãrio entre xistos e ard6sias.
Quando a xistosidade não estã associada a dobras do'acamamento reli
quiar, e assim tambãm não a- cìivagem ardosiana, ela esta ìigada ao bandq
mento composicional, o qua'l pode ser ou não claramente definido como tectô
nico. Nesse caso, que é constante nos xistos e em muitas intercalações na
seqtlência de filitos, a xistosidade foi interpretrada como uma feição ìiga

Foto I 5

-

Dobra da

fase de deformação F1 , onde se observa rií

tida foliação plano-axial (Sl), em-fil'itos
plexo Pré-Açungui (af loramento PS-'l85).

Fotomicrografia.3

:

bandados

do

Com:

Ãpice de dobra da fase de deformação F¡,

com clivagem ardosiana (Sl) plano axial, em "clorita',-filjto
(amostra PS-lBSD; aumento:45 vezes; nicõis paraìe1os).
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Apenas c0m a observação microscõpica de seções de'lgadas se
consegue d'i st'i nguir xistosìdade de crenulação muito fina, fato
este que se repete constantemente pel a ãrea de estudo. Nos xi s
tos, onde a recri stal i zação e o estado de al teração das rochas
sempre se consti tuem em fatores 1 imi tantes ã observação de es
truturas menores, en vãrios locai s a fól i ação princi pal foj re
conheci da como um bandamento di ferenci ado associ ado a cl í vagem
de crenul ação. No entanto, na maioria dos afloramentos lde xis

"

tos,a foliação principal é realmente uma superfície S1. Seções
delgadas confirmaram a presença de ambos os casos, e mais comu
mente foi observado este úl timo.
As superflcies de transposição constituem-se em fol i ações
penetrativas ã escal a mesoscópica e são reconhecidas mai s faci I
mente em termos qu artzíti cos e nos x'i stosos quando f el dspãt j
cos. Nas rochas metapeliticas são de reconhecimento sempre mai s
d'if icì'l , poì s além de serem rnenos notãvei s e se confund'i rem com
xi stosi dade , gue nessas rochas aparentemente se consti tuem
na foiiação preciominarì'le, os met,ape'l itos são no geral ma'i s sus
ceptiveis a processos de crenulaçã0, o que leva a obliteração e
descaracteri zação de fei ções anteriores.
As caracteristi cas ma'is notãveis das superf icies de trans
posição correspondem ã tof i ação 'i ntensa dada pela ori entação pìa

a

.

nar dos minerais, recristalizados ou não, e pelo alongamento
e achatamento dos grãos e agregados mi nerai s, gue ori gi nam ì i
neações proeminentes.
A i ntens'i dade do processo provoca

'
t'

a destru'ição de toda

e

qualquer estrutura anteriormente desenvolvida, originando banda
mento composi cional . Esta feição caracteri za a fol i ação de trans
posição em muitas bandas de rocha filitica (Fotos 4 e 16).
0 bandamento composicional õ quase general'izadamente coin
. cidente com a xistosidade e princìpalmente com as superfíc'i es de
transposição. Sua definição se prende ã alternãncia de bandas
de composições diversas que se orìginaram por transposição de
estratos primãrios. t justamente este o fator determinante para
o não reconhecimento e atri bui ção de carãter primãri o a estrutu
ras aparentemente orig i nai s.
admite dúvidas
Em a'lguns locais a seqtlência de filitos
quan to ã natureza primãri a ou tectôn'i ca da al ternânci a de I i to

e

olgeì

l'.
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na foto 4, mostrando o filito bandado com bandamento composicional para'le
lo a- xistosidade (Sl ), afetado por dobras da f ase D2, conl clivagem de crenulação e bandamento diferenciadõ
S2 em posição plano-axia1. Notar que 52, POF sua vez' encontra-se dobrado pela fase D3 (aflonamento PS 201).
Ao lado, eiquema i'lustrativo das estruturas mostradas pela foto.

Foto

l6 -

Detalhe do corte

visto

@

t\)
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logias. A recristalização incipiente e a foliação pouco proemi
nente não sugerem transposição efet'i va, poupando ou afetando em
menor escala o pacote. Nessas ãreas, QUando acompanhado de es
truturas internas aos estratos, foi reconheci do o acamamento re
'liquiar. Quando apenas a alternãncia litolõgica se apresenta ,
torna-s'e dîficil atribuí-ta ã estruturação original . Nestes ca
sos, mai s possivelmente tem-se os processos de transposi ção me
nos atuantes, pôrcialmente poupando os pacotes lito'l6gicos, pois,
caso contrári o, supõe-se que deveri am ser observadas ao menos

0

evi dênci as de estruturas primãri as de pequeno porte.
Cl i vagens de fratura foram reconheci das em al guns pou
cos locai's, assocîadas sempre a metapsamitos. Dois casos se aprs
sentaram, um quando cl ivagem ardosiana ou xistosidade, reconheci
das nos f il'itos, passam para cl ivagem de f ratura em metareni tos,
sendo cl assif i cada, entã0, também como uma superfic'ie Si . Deve-se escl arecer que tal si tuação é extremamente rara, e prat'i ca
mente restrita a alguns poucos locais na ãrea de filitos. 0 ou
tro caso refeì^e-se a cl ìvagens de f ratura que se ap!^esenta.m
tal quaì as anteriores porém associadas a cl jvagens de crenul a
ção, que na ãrea de estudo correspondem ãs superfic'ies SZ . S3.
No ponto PS-20J existem porções de metaren'itos onde tais estru
turas são conspicuas, podendo desenvol ver mi nerai s m,icãceos ao
longo de seus p'l anos. Pelo que se observou, constituem estrutu
ras quase sempre não-penetrativas na escala mesoscõpica, porém
rel acionadas a dobramentos (Foto ì 7). As clivagens de fratura
associ adas' a. crenul ações são bem mai s f reqtlentes que as primei
ras, bem como se associam mais ã 53 que u SZ, quando no geral
apresentam um espaçamento centímétrico atã decimétrico.
Ctivagens de crenut ação são bastante persi stentes, ocorren
do genera'lizadamente pela ãrea de dominios dos metassedimentos,
sendo melhor observadas nos filitos e xistos finos, e com mais
dificuldade nos xistos rnais grossos.
Foram observadas duas clivagens de crenuìação (SZ e S¡) que
ocorrent intercruzadas em muitos I ocai s e afetam todas as estru
turas preexistentes. Constituem estruturas quase sempre pene

trativas na escala mesoscõpica, e dispostas paralelamente
pì ano-axi al de dobras centim6trì cas a métri cas
A primei ra c1 i vagem de crenul ação (S2 ) em geral ã fi na,

ao
ou

B4

I 7 - Filitos do Cgmptexo Prã-Açungui, mostrando dobras
da fase_D3, com foliação de crenulação-e c'livagem de fratu
ras (sr) èm posição pl-ano-axial (afioramento R5-zot).
F0T0

seiar

si.

Sê mostra como um conjunto de planos

o auxilio de lupa, o!

muito prõximos entre

a vista desarmada, observa-se que essa estrutuna desenvolve um bandamento diferenciado,
quando então seus planos coincidem c9m q flanco. das microscõpi
cas 'dobras de crenul ação ( roio I o, 'Fotomi crografi a 4 ) .
0s f i I i tos são as rochas que mai s f reqtlentemente mostram a
clivagem de crenulação sz e por se constituirem em lito]ogias
amplamente distribuídas. permitem o reconhecimento dessa estru
tura por grandes extensões. As melhores exposições da superfî
com

mesmo

cie
9.

SZ estão na região em gue as.estruturas regionais infletem-se de NE-s$ para lt[r-sE, €D pleno domînio dos. metapeìitos. A ca
racteristica associação da clivagem com um bandamento diferen
cr'ado, fato bastante conspicuo pela ãrea, tambêm auxilia na sua
dìstinção' PF€stando-se como maÌs um critério di stintivo,embora

neste caso não absoluto
Uma segunda clivagem de crenutação (Sg) sup erimposta ã pri
meira (SZ) em grande número de locais, em geral -e ma i s es p¡çada
que a anterior e raramente desenvolve bandamento di ferenci ado.
Por vezes estã dssociada ã cìivagens de fratura lFoto 17.r. Foto

nicrografia

51.

B5

Fotomicrografia 4

- Aspectos

em quartzo-muscovita

xisto,

do bandamento diferenciado (So)

onde se alternam bandas micãceäs
e quartzosas. l'lotar que nas fa'ixas mi cãceas os mi nerai s
orientam-se segundo a clìvagern de crenuìação, enquanto que
nas faixas quartzosas tendem a manter a orientação pretãrita
(amostra PS-l5A; aumento de 45 vezes; nic6is paiaìeios).

I

'Fotomicrografia5 - Mesma amosti^a da Fotomicrografia 4, em ou
tro corte: bandamento difereñ
ci ado (S2) , dobrado por D3, êrn

quartzo-muscovi ta xi sto (A.mos
tra PS-l5A; ni cõi s paralelos ).-
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Essa clivagem de crenulação (s¡) desenvolve dobras de porte centimõtri co a métri co, ôpresentando-se paral el amente a seus
pl ano-axi ai s. 0cas ionalmente mostram desvios de poucos graus em
sua atitude quando passam de um ti po I itol69ico para outro. As
pequenas dobras de crenulação podem ser vistas atã mesmo sem au
xílio de 'l upa. Tal qual as anteriores, manifestam-se mais cons
picuamente nos metapelitos e xistos finos, o que propicia o seu
reconhecjmento tambõm por grandes extensões da ãrea de domînio
dessas rochas.
Alãm do critãrio de superposição, o espaçamento entre seus
planos podem auxiliar na distinção da superfîcie s3, que nc gg
ral ã mi I imótri co, tendendo a centimãtri co em mu'i tos I ocai s.
Apresenta também um carãter menos afei to ao desenvcl vimento de
bandamento

diferenciado.0utra caracteristica marcante é

a

orientação destacadamente ENE-h,Slú desta clivagemr €rn franca dis
cordãnci a com as demai s estruturas na regi ão de i nfl exão mai or
das mesmas. E subparalelizada a paralelizada no flanco desta
grande dobra, como pode ser observado na porção sudoeste dä ãrea
(Anexo 2). Este último caso origina, inclusive, Sérias dificul
dades no reconhecimento das di ferentes estruturas, vi sto a forte tendônci a de todas e'las ao paralel i smo a uma sõ di reção (NEstr).

I

0s bandamentos díferenci ados, desenvol vi dos pri nci palmente
peìa clivagem de crenulação s2, são constituídos por alternãn
cias submitimãtricas bastante regulares de bandas micãceas e
bandas mais ricas em quartzo. Nas bandas micãceas os minerais
em geral estão alinhados com a clivagem de crenulação, €oquanto
nas bandas quartzosas as micas mantêm orientação oblíqua ã nova
clivag€rtì, ou seja, tendem a manter a o!ientação pretérita (Fotq
micrografias 4 e 5).
Como mencionado, a identifi cação do bandamento diferencia
do pode ser feita at6 mesmo com o auxil io de ìupa, rilâs no gerar
ê necessãrio recorrer-se a- observação mi croscõpi ca.

-

Grupo São Roque

As observações

estruturais nas rochas deste grupo são

tante prejudicadas

bas

função da reduzida ãrea em que o mesmo
se expõe, bem como por estar afetado pelos processos relaciona
em
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dos ao Fal hamento de Taxaquara e a cluas f ases de .i ntens a crenu
I ação. Em razão desses fatoF€Sr o bandamento composi cional
obser
vado não pode ser de modo incontinenti caract,erizado como um acamamen
to reìiquiar (So)'em concordância com o descrito na bibliogra
fia referente a estudos em outras ãreas do Grupo São Roque.
Por outro I ado,. os dados coì etados sugerem bastante seme
I hança de rochas e Suas deformações, com o observado noS
ec
tinitos do compìexo pr6-Açungui a suì da cidade de pilar co sul.
Porém, este fato não implica em contemporaneidade entre as uni
dades, sendo que para desvendar qualquer il ação nesse sentido
seria necessãria uma ãrea de exposição mais ampìa das rochas do
Grupo São Roque, bem como uma região não afetada, como é a es'tuda
da, por processos intensos de transcorrãncia.
Ao Grupo São Roque na ãrea de estudo pode ser admitido um
bandamento composì cional de natu reza por ora não escl arecida
,
que por sua vez estã associado paralel amente a uma fol i ação de
finida peìo arranjo de minerais muito finos. Essas estruturas
são af etadas pol dua s cl i vagens de crcnu'l ação en t¡ e cîúzadas (l-o
to 7) ' que guardam estreitas rel ações, rìo tocante a estruturas
associadas e orientação da última, com aqueìas descritas no com
pì exo Prã -Açungu i .

-

Rochas Grani tõ ides

As foliações em granitõides podem ser discutidas em termos
de dois tipos distintos: a fotiação de granitóides da Suíte pig
dade e a foli'ação fluidal nos maciços das suites Pilar do Sul e
lapr ral

?

.

A foliação fluidat é bem desenvolvida nas porções margi
nai s do Maciço Turvo'e do Mac'iço Pi lar'do Sul, e de modo menos
notãvel e bastante restrito apresenta-se nos maciços Tapi raí e
Cõrrego do Gãzeo. Caracteri za-se peì a ori entação da matri z, rea!
çada principalmente por pìacas de biotita e por um aparente ban
damento tênue, onde se observam vari ações compos i ci onai s.
0 Maciço Turvo apresenta essa estrutura de modo muito mais
conspicuo e intenso, bastante afeita ã forma alongada do corpo.
A presença mai s constante de matacões, e não de I ajeiios, impos
sibilita melhores observações acerca da foìiação fjuidal.
As rochas granitóides de grande parte da Suíte Piedade apre

BB

sentam uma notãvel fo'l iação definida pela matriz e por megacris
tais de fel dspato potãssi co orìentado3 planarmente. são no ge

ral megacristaìs idiomórficos a subidiomõrficos que são envolvi
dos pela matriz fortemente orientadar com recrista'l ização evi
dente de seus constitui ntes em muitos I ocai s. Não exi ste uma
orientação I i near dos megacristais, sendor poF sinal , bastante de

u

sorj entados no pl ano.
Em porções gnãissicas preservadas em meio aos gran'i tóides
do Maci ço Serra da Batãi a, termos mai s feì dspati zados mostram
os megacristais não deformados obedecendo ã foliação da rocha
orig'inal , cuja estrutura ê tipi ca de mi lonito gnai sses e bl asto
milonitos. Um t'i po distinto de foliação é encontrado nessas por
ções gnãi ssi cas, onde I ocalmente se observa a mesma caracterì za
da pe'l a deformação e estiramento dos megacristais e de grãos da
matri z, por-em sem destrui r totalmente a textura origi nal da ro
cha, porf i rõ'i de no caso (Foto 9) .
A bibliografia menciona o carãter sin-tectônico de aran!
tõides, entre os quais os da Suite Piedade. No entanto na área
esse sin-tectonisnro cieveria ser adm'i ticjo em reração ã úitima fa
se de deformação que afetou os metamorfitos. Existe, por sinal,
uma notãvel concordância entre foljações dos granitõides e fo
ìiações pìano-axiais ãs'dobras desenvolvidas nesta fase. Porém,
é esta a úni ca associação possível entre tai s estruturas.
Por outro lado, a Suite Tapiraí é considerada põs-tectôni
ca e as feições que assim a definem são claras. Neste trabalho,
atri bui -se contemporaneamente entre o magmati smo responsãvel pg
las suítes Piedade e Tapirai, o que leva a se considerar'a pri
meira tamb6m põs-tectõnica, em concordância com o seu posiciona
mento frente ãs estruturas dobradas por F3, as quais interrompe.
Tai s fatos I evaram a que se cons i derasse a foì ì ação dos
granitõides da Suite Piedade como resul tado da obediência da
feìdspatização brasi'liana aos pìanos preexistentes. De fato, a
matri z dos granitõi des {uando ori entada reaì ça fei ções gnãi ss i
cas e, como menci onado, não raro observam-se megacri s tai s de
feldspato deformados. Nesse sentido, admitindo-se a feldspatiza
ção final obedecendo ãs estruturas preexistentes , os termos isótro
pos presentes seriam porções do maciço não controlaclas por tais estruturas ,
muitas delas representando pequenas intrusões.
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-

Rochas Cataclãsti cas

A fol i ação mi I oniti ca é observada comumente em zonas de i n
tensa deformação,associadas aos falhamentos transcorrentes, den
tre os quais Se destacam na ãrea o de Taxaquara e do Belchior'
Essa fol i ação desenvolve-se rnais conspicuamente sobre as rochas
grani tõi des do Maciço Pi I ar do SuI , onde a moinha aì cançou os
graus mais elevados.
Nas rochas xistosas e nos filitos é muito raro o reconhec'i
mento dos efeitos de processos catactãsti cos. Muito I ocalmente '
e dì agnosticada com Segurança mai or apenas através de anãl i se
'observadas fol i ações em mi
mi crosc6pi ca de seções deì gadas , são
lonito xistos e em fi lonitos que se apresentam aSSoc'iados aos
fi I i tos. Ao 1 ongo do Fal hamento do Bel chi or, as evi dênci as do
mesmo e a distinção dessa foliação sõ ê feita nas bandas quart
zo-f eì dspãti cas 'intercal adas aos xi stos.
l,los grani t-oi des da Suíte Pi edade, a presença de movimenta
A
ções transcorrentes menos intensas desenvolve protomilonitos.
caracteri zação dos mesmos é dada por megacri stai s parci aimenie
deformados a I enti cul arizados, com moagem e arredondamento de
suas bordas, e pela matriz orientada, com seus constituintes te
nuamente pulverizados envolvendo os megacri stai s.
Lineações

I

As I i neações aqui consideradas referem-se apenas ãquel as
rel acionadas com estruturas secundãri as derivadas da deformação'
Esta restrição imp'l ica na abordagem somente das lineações mine
rais e de intersecção, QUê se constituem nos,elementos lineares
da trama de ori gem tectõni ca.
Nos metassedimentos do Complexo Pré-Açungui as lineações
minerai s (Ll), contidas nas superfîcies de transposição' (St )'
apresentam-se de modo bastante conspícuo nas rochas mai s compe
tentes i ntercal adas aoS fi I i tos, bem como em bandas xi stosas
fetdspãticas. São caracterizadas pelo alongamento e achatamento
de grãos e agregados mineraj s' que em perfiì mostram-se I enti cu
as
I ados. Fel dspatos e agregados quartzo-fe'l dspãti cos com mi cas
sociadas representam bem essa fei ção, alãm de evi denci arem me
t hor a recri stal i zaçã0.
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As I i neações mi nerai s mai s notãvei s são aquel as caracteri
zadas por agregados granobl ãsti cos de quartzo, freqtlentemente
com fel dspatos e mi cas associ adas. A recri stal i zação e neocri s
talização são evidentes em lâminas petrogrãricas. Na escala mi
crosc6pica são sem dúvida penetrativas e no mais comum, também
na esca.la mesoscópica. Dentre as rochas que as apresentam com
maì s persi stênci a tem-se quartzi tos, x'i stos fel dspati zados ou
nã0, paragnaisses e na matriz de milonito gnaisses.
Em turmal i ni tos observa-se tênue orientação de cri stai s mi
cros cõpi cos , QUê a esta es cal a de observação foram i denti fi ca
dos como mi crocri s tai s de turma'l i na. Al guns anfi bol i tos forte
mente orientados mostram lineações formadas por cristais
de

,

hornblenda.
Embora nem sempre exi stam ev'i dênci as concl us j vas, ßui tas
dessas I i neações estão associ adas a recri stal i zação ou neocri s
tal i zação que acompanham os processos de transposi çã0.
Aparentemente rel aci onadas a dobras, apresentam-se outras
I i neações mi nerai s com ori entações mui to di screpantes e
vari q
das. Possivelmente não sejam penetrativas ã escala mesoscópica.

Esses fatores levaram a não se considerar tais lineações como
elementos de importãnci a para a anãl i se estrutural
Devem ser destacadas as I i neações mi nerai s Ll associ adas a
fol i ações de transposi ção nos mi I oni to gnai sses e bl as tomi I oni tos, principalmente nas ocorrênci as entremeadas aos grani t6i des
do Maciço Serra da Batãia. A feição da ìineação mineral na ms
triz não fogq ao descrito nas rochas do Complexo P16-Açungui, po

r6m,a lineação de megacristais ocelares de microclínio é noti
ria. 0s megacristais apresentam-se alinhados no plano e o alon
gamento 6 claro na foìiaÇão, enquanto cortes em perfil mostram
a lenti culari dade caracteristí ca (Foto 9) . Grãos da matri z tam
bém mantêm essa feição.
As I i neações de i ntersecção ocorrem quando duas fol i ações
se cruzam, ou então uma fol i ação corta o bandamento composi ci o
nal. No geral são estruturas penetrativas a escala meso e micros
cõpica.0 paralelismo dessas lineações ao eixo da dobra, gue
tem uma das superfícies que se cruzam como pìano-axial, é de
bastante utilidade na anã'lise estrutural. Principa'lmente nos fi
litos e xistos finos, são comuns ìineações de intersecção entre

9t

cl i vagens de crenuì ação, entre uma destas e o bandamento composi cional e mais raramente entre cl i vagem ardosi ana ou xi stosi da
de e o acamamento reìiquiar. Essas lineações são anotadas peìa
letra ltLrr seguida por indicação das superficies que a

(por exempìo: tlll.

originaram

dé crenul ação são representadas por I i nhas de
charnei ra de dobras de crenu'l ação. Esta ¡ei ção é bas tante comum
em seqtlãncia de filitos e xistos grafitosos e em a'l guns filitos
seri citi cos que se apresentam pouco al terados, como se observa
na Foto lB. Nesta foto pode-se observar uma feição comum das
1 i neações de crenul ação, que 6 o aspecto corrugado e
de reti I i
neidade restrita, sugerindo um carãter anastomosante, QUando as
orientações se modi fi cam.
Li neações

-;i

¿Å)-

Foto lB sentadas
afe tando

(sz).

Filito seritico com ìineações de intersecção reprepor linhas de charneira de dobras de crenulação (S¡)
foìiações de crenulação e bandamento d'iferencíado

0 Grupo São Roque, como jã mencionado com restrita ãrea de
exposição, não permite observações a contento, Líneações de cre
nulaÇão, no entanto, são conspícuas e podem ser ditas como seme
ìhantes ãs descritas no Complexo Pré-Açungui. Rea'lçadas em al
gumas raras ocorrênci as favorãveÍ s ã observaçã0, aparecem I i nea
ções re ì aci onadas a movi men tações trans correntes , embora não se
jam excì usi vas do Grupo São Roque, ocorrendo sempre associ adas
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aos fal hamentos assi nal ados, mai s proemi nentes nos de Taxaquara
e Belchior.
As zonas afetadas por tai s fal hamentos apresentam pl anos
com estri amento hori zontal , aos quai s se associ am I i neações ge
ralmente de grãos e agregados 'lenticularizados de quartzo e mais
restri tamente de fel dspato. Quanto mai s aguda a comi nui çao, maì s
sal i entes as 1 i neações são.
Dobpas mesoseîpieas

-

Fases de deformação

e de dobramento

As dobras observãveis em escala de afì oramento foram des
cri tas si stemati camente em termos de ânguìo interflancos, atitu
de do ei xo, ati tude do pì ano-axi al , simetria, foliação dobrada
e f o'l i ação pl ano-axi al .
Parti cu'lar atenção fo'i dada ã r e'l ação en tre o tì po de f c
liação dobrada e o tipo de foliação pì ano-axi aì , assim como a
feições de sobreposição de dobrament os ( fi guras de i nte rferôn

cia).

.

Complexo P16-Açungui

Neste com¡ilexo foram observadas dobras associadas a dois
ti pos di ferenci ados de processos: o pri mei ro e i ni ci al foi de
transposição, e corresponde ã fase de deformação Fl, e o segun
do, correspondendo ãs fases de deformação FZ e F3, 6 representa
do por dois eventos de crenulação entrecruzados, ambos genera'li
zados

0 processo de transposição. observado pode estar associado
a intensos dobramentos isoclìnais ou cerrados recumbentes, como
hã muito admitido na titeratura geolõg.ica (Hasu'i , 1973), ou en
tão a cisalhamento simples como mais recentemente vem sendo dis
cuti do (Hasui , 1983 e 1984, tìo prel o) .
No p.rimei ro caso, a bi bl i ograf i a referente ã ãrea traz a
noção de um acamamento relìquiar com xistosidade ou cìivagem ar
dosiana paralela aos estratos em função de dobramentos muito
apertados, e gue apenas ãpices de dobras inicias mostrariam si
tuações de obl i qtli dade entre acamamento e fol i ação pl ano-axi al .
Por sinal, ã reconhecida com freqllência em seqtlências ba
sais das supracrustais prã-Açungui uma forte transposição que
provoca o desmantelamento de possiveis estruturas primãrias, âo

93

que ori gi na uma nova es truturação do pacote.
Se a foliação de transposição,como definida por vãrios au
tores, é ti pi camente rel aci onada a dobramentos i socl i nai s, onde
então o acamamento reliquiar ( como no caso da ãrea, consi deran
do-se a primei ra fase de deformação) 6 revado ao paralel i smo
com a iol'i ação pl ano-axi al e f reqüentemente rompi do, na ãr^ea em
apreço esse processo teria sido intenso e generalizado. Eventual
mente tal fato pode ter ocorrido, por exemplo, atrav6s de em
purrões com des I ocamentos profundos das supracrustai s em di re
ção a uma zona estãvel cratôni ca.
I sto exp'li cari a o paral el i smo entre acamamento re'li qui ar e
foli ações, mas, no entanto, é admi ti do um modelo de dobramentos
hol omórfi cos , que então deveri a mostrar al ternânci as de ãpi ces
anti formai s e si nformai s, bem como repeti ções de camadas, o que
não se constata. Além di sso, dobras i ntrafol i ai s são extremamen
te raras, e para explicar o paralelismo acamamento/xìstosidade,
seri a necessãri o um componente verti cal de achatamento, o que
também não se coaduna com dobramentos lineares.
Por outro lado, as feições de transposição e as dobras jn
trafoliais também podem se enquadrar no contexto de deformação
progressi va por ci salhamento simpl es (Hasui , lg83). Com este enfc
QU€, as raras dobras i ntrafol i ai s não representari am camadas
ori gi nai s deformadas, mas si m fol i ações precoces desenvol vi das
por transposi ção (bandamento composi ci onal , xi stosi dade, super
ficie de transposição), que foram dobradas na continuidade do
processo, tendo essas mesmas fol i ações como pl ano-axi al .
mesmo tempo em

Quanto ãs demais feições observadas, também não realçam discordância
com este processo. Em alguns poucos locais observados,as lineações t.., coìg
cam-se no Sentido de maior
estiramento e as foliações S1 definem
pìanos perpendi cu'larmente ao achatamento mãximo. Al6m disso, re
cristalização e neocristalização acompanhando os processos, prin
cipalmente nos materiais mais competentes,são regularmente notadas.

A observação sistemãti ca ressal ta que os processos de
transposi ção não' se apresentam de modo general i zadamente i nten
sos , poupando porções restri tas de s ua ação mai s efi caz, e mes
mo vari ando em i ntensi dade ao ì ongo das seqlJênci as. Estes f ato
res, associados ã recristalização, a quaì oblitera sobremaneira
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feições texturais, impticam em carac'terîsticas variadas das rochas.

As dobrar

Dl, associadas ã fase Fl,

podem se apresentar co
mo intrafoliais ou ondulações assimêtricas, ambas envolvendo fo
liação de transposição, xistosidade e bandamento composi cional.
São sempre de dimensões centimõtricas, a no mãximo com poucos

"ttt;:t::;:.,

ntrafot i ai s Dt podem ser desenhadas pet a f ol i a
ção de transposição e bandamento composicional, tendo a xistosi
dade como plano axial. Podem, tambãm, sê apresentar com a fo
liação de transposição, o bandamento composicional e a xistosi
dade desenhando-a, neste caso desti tuídas de fol i ação pl anoaxi al

i

.

Dobras desses

tipos são extremamente raras e não

puderam

ser reconhecidas com seguránça na ãrea. As fol i açõeS, QUando do
bradas,mais facilmente reconhecíveisosão o bandamento compos i cional e a xistosidade, sem que se consiga defi nì r uma fol i a
ção pì ano-axi al . Pri nc'ipal mente nas f ai xas de xi stos f ei cispat'i
zados,foram observadas algumas dobras que mui to i nsati sfatori a
mente poderiam ser atribuidas a esse tipo de r*ntrafo.l ial.
As possîvei s dobras, onde as fol i ações dobradas exibem uma
xistosidade em posição plano-axial,são mais comuns, mas como
sempre muito raras, e onde se suspeitou de sua presença também
não se consegui u defi ni-l as categori camente .
As ondu'lações assimétricas com bandamento composiciona'l )
superfície de transposição e xistosidade associadas, foram reco
nhecidas na ãrea em apenas um locaì (PS-65.l) representada por
delgada camada de quartzito, estirada e rompida. Embora suspei
tadas em ondulações mãtricas de bandas em outros pontos, tais
onduìações a grosso modo podem tamb6m ser associadas a
cl i va
gens de crenulação presentes no local, não sendo possivel ap0n

tar a real causa das mesmas.
0utras dobras da fase Fl são desenhadas pelo acamamen to rg
liquiar (So) com c"livagem ardosiana ou xistosidade (Sl) em pos i
ção pì ano-axi al ( Foto ì5 ; Fotomi crografi a 3) . Estas dobra spg
dem ser formadas pela fase Fl , mas não se descarta a poss i bi I i
dade de terem se originado em fase anterior. São extrema mente
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raras' pelo que é difíci I uma jnterpretação. Não existem elemen
tos observados que possam mai s que sugeri r essa hi pótese
A raridade dos diferentes tipos de dobras da fase Fl, alia
da ãs fases de crenulação presentes, e ainda ã alteração das ro
chas,sempre dificultaram a observação por obliterarem sobrema
nei ra fei ções por si sõ jã de di fîci I di agnõsti co.
As dobras associadas a processos de crenulação possuem cg
mo foii ação p'lano-axi al um cli vagem de crenulação. Devem ser
consi deradas como representantes de fases posteri ores de dobra
mentos (DZ. D3) ¡a que as ctivagens de crenulação afetam todas
as estruturas si desenvolvi das na fase de deformação Fl.
0 número de fases de dobramento presentes na ãrea foi dedg
zi do peì as rel ações de sobreposi ção entre dobras, tâl como ob
servadas nos melhores afloramentos. Posteriormente estas fases
puderam ser extrapol adas para o restante da ãrea, através de
critérios tais como o estilo de dobramento (principalmente rela
ção entre foliação dobrada e foì'iação pìano-axiaì) e orientação
das dobras.
um afloramento que pode ser tomado como modelo para o es
tudo das deformações que sofreram os metassedimentos da ãrea é
o PS- 201. 0utros afloramentos que mostram relações simi lares
são PS-012, 014, 098, 200,203,218, Zlg, ??0, ?32,234,253 ,
259, 306 e 319.
0 ponto PS-201 é constituîdo por di versos afl oramentos ãs
margens do Cõrrego do Pombal ou da Cachoeirinha, numa extensão
de centenas de metros com excelentes exposi ções de fi I i tos se
mi -al terados a frescos.
Nesses afloramentos observa-se a presenç a de um bandamento
composi ci onat (Sl ) , em geral centim6tri co (Fo to S 4 e 16).fm se
ção de1 gada observa-se a presença de xi stosi d ad e fina (S.l ), pa
raìela ao bandamento composi ci onaì . Cortando ob I t quamente o ban
damento composi ci onal e a xi stosi dade, nota-se a p resença quase
que constante de um bandamento composi ci onal s ub m i ì i métri co re
guìar. Ainda em seção delgada, observa-se que ES t e corres ponde
a um bandamento diferenciado associado a uma c li V agem de crenu
I ação (S2 ) mi cros cõpi ca ( Fotomi crografi as 4 e 5 ).
Tanto Sl como 52 estão afetados por uma se g unda cl i vagem
de crenulação (S3) , em geral mai s espaçada que s e por vezes
2
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associ ada a cl i vagem de fratura ( Foto I 7) , que também desenvol
vê, embora restrita e localmente, um bandam.ento diferenciado.

Tanto a primeira clivagem de crenu'l ação (Sr), como a segun
da (S¡), estão associadas a dobras de porte c.niimétrico atõ mé
tri co, correspondendo estas clivagens ãs suas fol.i ações planoaxi ai s. confi guram, portanto, as fases de deformaçã o F . F3 e
de dobras D, e 03, respecti vamente. As exposì ções zdo afl ora
mento PS-201 não permitem a definição de dobras Dl.
E importante notar que a fas. F3 (com Sg plano-axial), con
fi gura dobras d'i ferentes conforme a superfîci e dobrada seja Sz
ou S.l ( Fi gura 12) . Embora a superfície axi al tenha' a mesma orien
tação, a forma das dobras, a posição da charneira, a simetria e
a atitude do eixo de dobra (mais precisamente, da linha de char
nei ra ) são di fe ren tes .
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Fiq.12-DOBRAS D5 AFETANDO q E s2. NoTAR AFORMAEAPOSIçAo
DIFERENTES DAS CHARNEIRAS EM CADA CASO (AFLORAMENTO PS20])
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.Grupo São Roque

A pequena ãrea de exposição do Grupo são Roque não permite
uma i denti fÍ cação das di versas fases de dobramento menci onadas
na literatura. Por outro lado, a intensa crenutação associada a
duas fases de deformação (FZ F¡) obliteram qualquer estrutura
"
pret6rita.0s poucos afloramentos
desse grupo,presentes na ãrea,
mostram sempre duas fases de deformação entrecruzadas ( dobras
Dz . D3) com cl ivagens de crenulação pìano-axiais(Foto 7).
'
A cìivagem de crenuìação s¡ 6 bem mais desenvolvida que a
anterior (Sz), descaracterizando-a. Aquela,forma dobras de poI

tescentimétrico a métrico, afetando'o bandamento composiciona'l ,
a fina foliação a ele paralela e a clivagem de crenulação Sz ,
em situações semelhantes ãs observadas no complexo pré-Açungui.
A superfici e Sg sõ mui to I ocalmente evi denc'i ou bandamento di fe
renciado associado. Em clivagens de fratura que se lhe relacio
nam, observa-se a recristalização de micas.
A crenulação da fase FZ desenvolve dobras centimétricas a
decimétrfcas no geraì. São mais caracterîsticas originando ape
nas suaves ondulações nas superfîcies St.
Apenas o ponto PS-420 apresenta mais claramente as rela
ções entre as estruturas do Grupo São Roque na ãrea, o que im
possi bi I i ta mai ores consi derações.

- tlementos geométricos das dobras
Foram tratados apenas os dados coletados no Complexo P16Açungui . A Fi gura I 3 ( a, b, c) mostra di agramas de i guat ãrea
(Rede de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) com os dados es

truturais plotados referentes ao ponto PS-201. A Figura ì3a mos
tra os põtos dos planos de SS medidos. Nota-se a concentração
unimodal ern torno da orientação média 155/75 (N65E;75 SE). A Figu
ra l3b mostra os planos de Se medidos, onde se nota que os põlos
configuram uma guirlanda bem definida, com eixo n a 167/74i(Sl3E;
74 SE), coincidente com as lineações e eixo de dobras D, medidos.
Jã a Figura l3c mostra os põlos de Sl medidos, com uma dis
tribuição tambõm unimodaì, com concentração m6dia em torno de 125/
78 ( N35E; 78SE), atitude um pouco diferente da concentração mõ
di a de 53.
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ReeonstituiqQO das macrodobras

A descontinuidade natural entre os afloramentos
faz com
que as macroestruturas tenham que ser reconstruldas por infere~
cias a partir das rela~oes observadas em afloramento (escala m~
s o s co p i c a ) ,

o

pressuposto basico adotado na interpreta~ao das macrodo
bras e que a prime i ra clivagem de crenula~ao (S2) e a segunda
clivag e m (S3)' sejam plano-axiais respectivamente ~ dobras 02
e

°3 ,

Para a determina~ao dos tra~os axiais das macrodobras foi
utilizado 0 metodo da analise da vergencia de dobras menores
em afloramento (Figura 14) e da ve r qc n c i a de clivagem
(Figura
15) (Be l l , 1981; l~eijermars, 198Z), Para esta analise foram con
sideradas as rela~oes entre as superflcies de Sz e S3 para a de
du~~o de dobras 03 e entre a~ superflcies de Sz e Sl para a
de
du~ao de dobrasO
Z'
plane of fold p r o l i l e

d ir e c t i o n 01
......
verqence

))

apPBll

~ component
af
I
rotation

profilo

p I a ne

Fi g. 14 - DEFINlt;:AO DE VERGENCIA DE DOBRA COMO UM RUMO HORIZONTAL
(BELL) 1981) FIG. 2)

-

'Não se analisou as do'bras D1 ,eni razão das mesmas serem eI
tremamente raras e. I ocal i zadas. As poucas ocorrênci as não permr.tem a anallse das rnesnas,impedindo considerações de maìor ìfn
portância, mesmo especulatiyas,

i¡tersection
lineat ion

l¡na of rlofinition

direction of

clea va g r
vo tg 8 ¡rGt
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\//

--r?-

æ

d
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(o)

Sr - SUpEnríCle DOBRADA,
se - supERFfcrE pLANo-AxrAL. (b) coNsrRuçÃo DA NoRMAL À SUPERFíC|E DOBRADA. (C) VERGE¡.¡CIA DE CLIVAGEM NEUTRA. (d) VERGENCIA INDEFINIDA. (C )
VERGENCtA STN|STRAL. (f ) VERGENC¡A DESTRAL. (BELL, 1981, FlG. 5)
Fig. l5

DEFTNTçÃO DE VERGËNC|A DE CLTVAGEM.
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Para a anãlise de vergências das dobrat Dz u D3 foram con
si derados i ni ci almente os afl oranentos em que se pode deri ni r
com certeza as relações entre as superfícies Sz . S3r dtrav6s
de critérios de superposição de estruturas. Nesses afloramentos
notou-se que todas as atitudes medidas de s3 tôm direção em tor
no de ENE-l,JSl^l, dentro do campo definido na Figura l3a, para o
ponto PS -201 . Por outro I ado, Sz apresenta ati tudes e reì ações

angulares bastante variãveis com S3.
Nos demais afloramentosr orde não se observa superposiçã0,
qu an do possível as cl ivagens de crenu'l ação foram
classifi cadas
com 0 Sz ou S¡ pelos crit6rios de orientação e morfologia da
es
tru t ura (presença ou não de bandamento diferenciado, êspaçamen

to).

0s traços ax i ai s das dobras f oram I ocados nas reg-iões de
vergênci a e/ou de inversão da vergência. Em alguns casos, quan
do não se di spunha de dados de vergânci a, posi cionou-se os tra
ços axiais nas regiões de inversão ou de mudança da atjtude do
mergul ho da superfici e dobrada, êÍtbora reconheça-se que est_e cri

tério não 6 geometricamente exato.

Deve-se notar que com relação ãs dobras D3, foram posi cjona
dos em mapa [Anexo 2\ os traços a*iais considerando-se s2 como
superfície dobracra. Es,tes. traços são diferentes dos traços
axi ais das mesmas dobras D3,guando se considera como superficie do
brada S1 (Figura ì2).0utra ressalva que se deve fazer é de que
se o corte realizado não for exatamente o perfiì da dobra (per
pendi cu I ar ao. eixo ) , o traço axi al real poderã não coi nci di r
com o traço axi al aparente (Ragan, I 973, pãg. 84 e 86, schryver,
I 966 ). I sto pode acontecer com a representação em mapa de do
bras i ncl i nadas com ca imento.
0 simbolo utilizado pala a representação do traço axiaì no
Anexo 2' indica o tipo de dobra quanto ã sua orientação (Figura

l6).Não foi possivel caracterizar os sinclinais ou os anticli
nais, visto que não se dispõe de dados conclusivos e suficien
tes de poìaridade estratigrãfica (topo e base de camadas).
Apì i cando-se os procedimentos menci onados aos dados obti
dos, pode-se construir o modelo apresentado no mapa e perfil
geolõgico do Anexo 2 para a ãrea de dominio de filitos e xistos.
Tal modeio consiste numa sõrie de dobras com traços axiais para
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'- SíMBOLOS PROPOSTOS PARA REPRESENTAçÃO DE DOBRAS EM MAPAS.

OS

BLOCO-DTAGRAMAS tLUSTRAIvt TODAS AS ATITUDES POSSÍVEIS, COM BASE NO DIAGRA-

MA TRIANGULAR DE RICKARD
(opud CARNEIRO, I983).

(I9?I).

ADAPTADO DA FIGURA

?.IO DE RAGAN (1973}

lelos da fa.se F2, afetando Sl, e todo êSSê: coniunto sendo

do

brado pela fase Fr. A reconstituîção das dobras DZ foi possivel
principalmente na região de charneira da grande dobra originada
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na fase F3, iã que no fl anco sul da mesma o paral el i smo entre
as estruturas dificulta a anãlise, podendo jnduzir a interprg
tações errôneas.
A grande dobra que se configura com a inflexão das estru
turas na porção centro-oeste da ãrea, atri buída ã fase de de
formação F3 , tem associadas'a ela outras dobras de menor ordem.
Essa estrutura 6 desenhada pel as dobras DZ, cuios traços axi ais
são parcialmente paralelizados ãs superfîcies Sl, e tem a cliva
gem de crenul ação S3 paralel amente di sposta ao seu p'l ano axi al .
Esse grande arco estrutural foi i nterpretado por
Hasui
(1975b) como um grande sinclinaj. De. fato, existe a inflexão rg
gional das estruturas e, além disso, hã uma distribuição de as
sociações l'itoìõgicas ectiniticas a migmatiticas que conf iguram
com coerênci a porções mai s jovens i nternas ã estrutura. No er
tanto, face ãs caracteristi cas da fase de deformação F.,, Que não
permitem a reconstituição estratigrãfica, optou-se por conside
rar a grande estrutura como uma sinforma da fase F3 e 'não um
sinclinaì, ainda que de tipo com eixo e pìano axial de altos
mergul hosr conforme caracterizadas anteriormente as dobra, D3.
FaLhas

,

As faixas miloniticas presentes na ãrea de estudo correspon
dem aos falhamentos transcorrentes de Taxaquara e Belchior, aìém
de outros de pequeno porte não denominados. Nenhum desses falha
mentos desenvol ve faixas com espessuras representãvei s na escg
'l
a adotada. Todas as faixas observadas apresentam estruturação

simples, com foliação milonitica pìanar e paraleì'izada, com for
tes mergul hos e direção em torno de ENE-NSl.l e llE-Sl.l, no mai s co
mum.

A pri nci pal faixa estã associada com o Fal hamento de Taxg
quara, a norte da ãrea. Limita xistos, gna'isses e granitõides a
sul, dos filitos do Grupo São Roque a norte. A extremidade su
doeste dessa falha 6 recoberta pelos sedimentos do Grupo Tuba
rão.
Quando este falhamento corta os granitõides do 14aciço Pi
lar do Sul, desenvolve faixa milonítica com espessuras de algu
mas dezenas de metros, podendo localmente atingir algumas pou
cas centenas de metros, como no ponto PS-452. Entretanto, quan
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do separa f i I i tos de x i stos, torna-se prati camente impercepti
veJ a nível de campo, sendo diagnosticado apenas pe.la,brus.I
mudança de atitude de foliação das rochas, o que torna seu tr.a
ço pouco niti do em fotografias aõreas.
Parte do contato erosional das rochas do Grupo Tubarão com
o embas'amento, tal como visto no mapa do Anexo z, ã aproximada
mente paralelo ao Falhamento de Taxaquara. No entanto, não fo
ram observadas evidôncias dessa estrutura sobre os sedimentos,
fazendo supor que o controle notado õ aparente e resul tante de
paleoreievo originado por movimentações antigas da zona de fg
'l
ha, ou simp'l esmente devido ã erosão diferencial parc.i a,lmente
controlada pe'las descontinuidades relacîonadas ã estrutura.
A outra zona milonitica de importância ã representada pe'lo
Falhamento do Bel chior no sul da ãrea. Apresenta faixa milonîti
ca com espessuras observadas de metros a poucas dezenas 'de rnu
trosr cortando rochas xistosas e granitõides. Nos xistos migma
tizados, é no neossoma quartzo-feldspãtico que a presença do
f al hamento é i denti f i cada a nîveì de campo. Nc dcmínio dcs gì^a
nitõides este falhamento não se evidencia com clareza, existin
do, por6m, vãrios lineamentos que se ressaltarn em fotografias
aãreas mas não mostram feições assocìadas em afloramentos.
0 falhamento sobre o quaì se instalou pequeno trecho do
Rio Bonito e que depois de cortar o c6rrego do pandojo adentra
o l'laciço Turvo, mostra-se distinguivel apenas em bandas de neos

quartzo-feldspãtico intercaladas aos xistos. Nos granitõi
des não se mani festam fei ções a el e atri buîvei s. No extremo su
doeste do 14aciço Turvo, faz o contato dos xi stos com gnaisses
e granitõides.
Localmente foram observados filonitos e milonito xistos,
diagnosticados principalmente por exame ao microscõpio de sg
ções deì gadas. 0s pri nci pai s pontos al i nham-se aos traços de I i
neamentos fotogeol6gicos que bal izam a sul o t{aciço Granit6ide
Pil ar do Sul. Todavia, nos locais dessas ocorrências, na região
das cabecei ras do c6rrego do Grotão, não se observam fei ções
morfotõgicas que possam ser associadas, ou mesmo evidências de
perturbação nos metassedimentos devi das a fal ha.
Poucos qui 1ômetros a sul da ãrea é mapeado o Fal hamento de
caucaia, uma outra importante faixa miìonitica. Logo a sul da
soma
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ci dade de T apira I

no extremo sudeste da ãrea, observa-se um de
SCUS ramo s secun d ãr ios.
Fal ham entos de carãter normal são extremamente raros, sen
do en contra dos a p en as nos limites dos sedimentos do Grupo Tuba
rão , afetan do-os ju ntamente com o embasamento contíguo (pontos
PS.OO 2e00 3). 0 s r ejeítos observados não excedem a metro e no
mal s comum são d e ci m6tri cos.
I

')

Fy,aturas

e

t

FotoLine amento s

Sistemas de juntas ocorrem por toda a ãrea, inclusive so
bre os granitos e sedimentos do Grupo Tubarão. Aperias as cober
turas cenozõi cas não as apresentam. Nos trabal hos de campo cons
tatou-se que as juntas não afetam estruturas primãrias ou tectô
ni cas, e também não control am quaì quer ti po de el emento I i tol ó
gi co ou estrutural.
0 reflexo maior de sistemas de juntas estã no controle que
podern exercer na evolução morfológi ca dos I ocai s onde se apre
scntam mai s densos.
Foram observados também sistemas de fotol i neamentos, os
qua'is devem manter rel ações çom os si stemas de juntas, de f a
lhas menores e com a fo'l iação do embasamento. Configuram-se duas
direções princ'ipais, uma a ENE/tlSt^l e outra ÑW/Sf. Um tercei
ro menos conspicuo coloca-se a l,lNl.l/ESE.
A nivet de campo não se observam feições que caracterizem
tais I ineamentos, merecendo destaque dois feixes deJes. 0 pri
meiro, guê da região da cidade de Tapirai alcança a Represa das
Pai nei ras com di reção Nhl/SE, mostra di ques de di abãs io associ a
dos, uma das ocorrências mapeãveis de tunnalitos a ele alinhada
e' sintomaticamente,6 em seus dominios que o Rio Turvo e afluen
tes conseguem romper o granitõi de do Mac'iço da Serra da Bat6i a
rumo a noroeste. t notório, aindâ, gue ao ìongo de sua contìnui
dade o Maciço Pilar do Sul, que tende a se orientar a NE-Sl,l ,
apresenta duas porções al i nhadas a t'ltl/SE .
0 segundo feixe de lineamento estã a
ENE/hlslrl borde

jando a sul o Maciço Pilar do Sut. Apresenta-se paratelizado ao
Falhamento de Taxaquara, aparentemente controìando parcialmente
o contato do macìço com os xistos. Ao ìongo de sua continuida
de aparecem al gumas evi dências, embo¡"a extremamente tênues, de
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rochas mi'lonitizadas, como comentado no subitem

relativo

a

f¡

I has.

,)

0s I i neamentos ori entados a t^lNl,J/ESE expressam-se através de
tênues feixes, uff a sudoeste da ãrea mais notãvel sobre os gra
ni tói des do t4aci ço Cõrrego do Gãzeo, e outro no extremo nordes
te do 14aciço Serra da Batéia. Ambos não denotam evjdente contro
le sobre as rochas que cortam.
No limite norte do Maciço Serra da Bat6ia, embora não se
mani feste de modo conspícuo e contínuo, pequena fal ha de nature
za transcorrente e outros I í neamentos tendem a configurar uma
zona de descontinui dade cuja caracteri zação não foi al cançada
nos trabalhos realizados. A colocação do próprio granitõide pa
rece a ela se relacionar, bem como pode ser a causa da oblitera
ção das fei ções que porventura exi stj ram.
ASSOCIACO'ES ESTRUTURAIS

As estru turas observadas podem ser sumari amente apresenta
das peì as suas tendênci as de di sposi ção es paci al e seq{lenci amento temporaì , para i sto sendo i ndi vi duaì i zadas a sul e norte
do Falhamento de Taxaquara, rêspectivamente dominjos do comple
xo Pr6-Açungui e Grupo São Roque. A restrita observação sobre
as rochas deste grupo e a presença do falhamento, inrpedem qual
quer consideração quanto ãs deformações sofridas em cada unidade, em termos de associação
Compl

exo Pr-e-Açungui

As f ol i ações Sl , rel acionad'as com a primei ra f ase de def or
mação (Fl) que afetou os metamorfitos, configufa um grande arco
estrutural. A tendônc'ia geral das super.ficies mostra , a sul ,
uma direção NE/SW que se inflete na porção central da ãrea para
Nt.l/sE até alcançar o Faìhamento de Taxaquara a norte, onde são
truncadas. Essas superficies apresentam caimentos muito vari a
dos, vi sto os i ntensos processos de crenul ação su perimpostos.
A clivagem de crenulação Sz origina dobras que podem assu
mir quaì quer orientaçã0, de portes vari ados, afetando as super
fícies S.¡ e mesmo, nos raros locais onde se apresenta, o acama
mento rel iquiar (So). Seus traços axiais concordam com a tendãn

l0B

cia regional das superficies Sl,

deix.ando transparecer que con
gerais das mesmas.

trolam parcialmente as atitudes
As superficies S3 são orientadas consp'icuamente a ENE/l^lS14
e relacj onadas a cl ivagens de crenu'l ação que afetam todas as es
truturas anteri ores, sendo responsáve'i s pe'l a vari ação no espaço
das mesmas. Seus pl anos, tendendo a- verti cal í dader oFi gi nam do
bras com mai s f requênci a de pl anos axì ai s i ncl'i nados e sempre

forte caimento dos eixos. Essa cl ivagem 6 a responsãvel pe
I o grande arco estrutural desenhado pel as superfícies Sl e tra
ços axiais de Dz, classificado como uma sinforma da fase F3, com
eixo e plano axial de altos mergu'l hos.
com

0

seqtJenci amento no tempo entre as f al has
sistemas de I i neamento traz a'lgumas questões ã

transcorrentes

e

tona. por exem
Plo, o sistema alinhado a Nl'l/SE mostra signif icativas feições
associadas, que se realmente a el a devidas, renlonta sua atuação
a temposno minimo anteriores ã intrusão do 14ac'i ço Pil ar do Sul,
estendendo-se até o Cenoz6ico, antes influenciando na colocação
de di ques mesozõi cos .

0 outro s'is'tema de lineamentos para.leliza:se a

NE/shr com a
de satãl i te

orientação do Fal hamento cle Taxaquara. Em imagens
são notados possiveis deslocamentos deste sistema peìo anterior
Nl,'l-S E .

Ambos
conheci da,

os sistemas de lineamento não mostram influência rg
a nivel mesoscõpi co, Sobre outras estruturas ou so

bre litologias.

As f e'ições bbservadas ao l ongo do I im'ite norte do Maci ço
Serra da Batãia configuram um feixe de lineamentos descontînuos.
Não existem reflexos salientes nas rochas que perm'i tam definir
a natureza de tal feixe, mas algumas feições estruturai s aparen
temente ref letem um comportamento diferenc'iado das seqtlânci as
quanto ãs deformações sofridas a sul e norte do mesmo. Nesse
sentido, embora submetíd.os ãs mesmas fases deformacionais,
os
metamorfitos a norte mostram os efei tos da fase F^
âtravés da
J
grande sinforma da ãí^ea, o que não se configura nos metamorfi
tos a sul, que sempre se orientam a NE-S!.l, mesmo tendo sido afe
tados pe I a fase F3.
Além disso, 6 ao ìongo do limite norte do 14aciço Serra da
Batãia que se constata seu carãter parautõctone, evidenciado
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por conta.tos paral el os ãs estruturas dos metamorfi tos desde su
doeste até a altura do cõrrego da cachoeirinha, a partir de on
de as re'l ações de contato são f rancamente di s cordantes, ti pi ca
mente de corpo ci rcunscri to.
Tais fatos sugerem a existência de um acidente tectônico
importante na estruturação da ãrea, não tendo si do possível ca
racterizã-l o nesta oportunidade.
0s falhamentostranscorrentes pri'ncipais, Taxaquara e Be!
chi or, col ocam-se a ENE/l',Sl'1, com superfîci es de movimentação a
altos ãngulos. Destroem a graus variados as tito'logias e estru
turas anteriores.0utras evidãncias de transcorrêncjas não aprg
sentam o mesmo porte das mencionadas e obedecem, a grosso modo, as
suas orientações. Apenas a pequena falha ob.servada entre os ma
ciços granit6ides do Córrego do Gãzeo e Serra da Batéia apresen
ta uma orientação mais para NE/Sl.l, associando-se a um tênue fe!
xe de I i neamentos que obedece ã ori entação do I imi te norte do
Maci ço Serra da Bat6i a.
Grupo São Roque

A tendência geral das estruturas nos domínios do Grupo São
Roque é para ENE/l^lsl,,l.
Dentre as duas clivagens de crenulação que se manifestam,
a primei ra é totalmente descaracteri zada pel a posteri or, que se
al i nha a ENE/l^lsl^1. Ambas afetam um bandamento composi ci onaì de na
tureza por ora não caracteri zada, cuja tendênci a regi onal de
ori entação não pode ser reconheci da na péquena ãrea i nvestigada.
superimposto ao bandamento b crenulação, tem-se os pnoces
sos relacionados ao Falhamento de Taxaquara, que se impõem sobre
manei ra , marcando sua ori entação de modo conspicuo.

I t0

CAPfTULO

VI .

METAMORFISMO

c0NS r pERAçõES ANT-r RT0RES

tudos desenvol vi dos por vãri os pesqui sadores no Val e
do Ribeiran e sintetizados por Melcher et aLíí (ì973), mostram
uma abordagem em termos regionais dos eventos metamórficos que
afetaram as rochas do Complexo P16-Açungui. Esses autores ex
pressam a natureza epi zonal do metamorfi smo regi onal da fãci es
xisto verde, bem como a presença de fãcies anfibolito em meta
basì tos e o aumento do gradiente metamõrfi co de noroeste para
sudeste, até alcançar a fãc'ies anfibolito em gnaisses. Regis
traram, ainda, metamorfismo de contato superimposto ao regio
nal , assocì ado ãs i ntrusões grani tói des , como também evento de
retrometamorfismo confinado a zonas de rnov.imentações posterio

0s

¡¿

es

res.

A sintese el aborada por Hasui ( I 975b) mos tra ci nco even
tos metamõrfì cos atuantes sobre a sequênci a Pré-Açungui . 0 pri
x'i sto
nreiro cieles foi de carãter regionaì, atingiiido fãcies
verde a anfi bol i to. Associ ado ãs primei ras i ntrusões grani tõì
des tem-se metamorfismo de contato que se repete associado ã
segunda fase de i ntrusões. Uma fase de retrometamorfi smo "se
evi denci a pri nci paì mente nas rochas de fãci es anfi bol i to , cuja
datação é impreci sa. 0 autor admi te apenas que tenha sucedi do
ao metamorf i smo regi ona'l . Fi nal i zando, tem-se metamorf i smo ca
tacl ãsti co associ ado aos fal hamentos transcorrentes. A mi gmati
zação se processou durante ou I ogo ap6s o metamorf i smo regi_o
nal, mas de quaìquer forma sob regime de pressões dirigidas.
Com exceção do segundo evento de metamorfismo de contato e da
fase de migmatizaçã0, o Grupo São Roque mostra caracteristicas
semelhantes aos ectini tos do Complexo Pré-Açungui.
Batolla Jr et aLii (l98l) mencionam enorme diferenciação
metamõrfica nas rochas do Grupo Açungu'i como por eìes entendi
do, admi ti ndo fãcies anf i bol i to e xi sto verde para as seqtlên
ci as basai s e superi ores, respecti vamente. Nos contatos com
corpos grani tói des apontam metamorfi smo termal , que acredi tam
possa ser pré-Brasiliano, com rejuvenescimento em tempos brg
si I i anos. Man i fes tam a presença de i ntensos processos de retrg
metamorfismo responsãvel por re-homogeneização isotõpica que

rìl
afetou os ecti ni tos hã I 395 t

I

45 Ma.

Pontes ( I 982 ) estudando a Formação Ãgua Cl ara admi te
uma
fase i ni ci al de metamorfi smo regi onal na parte superi or do grau
fraco de I^linkler (1977) e localmente na parte inferior do grau
médio, sugerindo ser ela contemporãnea ã primeira fase de defor
mação. Um evento de retrometamorfismo 6 sugerido a seguir, qu;
chegou a aìcançar a parte inferior do grau fraco.0 autor cons'idera ainda me
tamosfismo termal associado a intrusão de granitõides, gu€ teria obliterado sobremaneira as fases anteriores. Fritzons Jr.et aLii (1982) apresentam
história metam6rfica semelhante para seqtlências afins do nordeste paranaense.
OBSERVAÇõES REAL I ZADAS

interpretar as ev'i dênci as das
condições metamõrficas em que evoluíram as rochas ccniuntamente
com as ev'idências microestruturais e o modelo de evolução defor
metamorf i smo
maci onal deduzi do para a ãrea . Pa ra a anãl'i se do
adotaram-se os concei tos de grau metamõrfi co de hli nkl er (1977) .
0 número de seções delgadas é relativamente pequeno, em reiação ãs d1
Na ãrea de estudo procurou-se

ãrea, para a elucidação das variações metamórficas, e assim, procurou-se concentrar as seções delgadas num perfil perpendicular ãs estrutu
ras. Além disso, foram executadas ìâminas em pontos distrìbuidos pelas prìncipa'is unidades e tipos litol6gicos presentes.0s resultados a seguir expos.
tos foram obtidos peto geóìogo Ginaldo A.C. Campanha e geõ1ogos do Agrupameq
to de Petroìogia do fPf þpud Stein, Campanha & Fernandes,l9S4),aqui apresen
tados parcialmente e com modificações.
0s dados'obtidos mostram que os. metassedimentos e metabasitos associados sofreram uma evolução poìimetam6rfica. Foram distingu'idos dois eventos
metam6rficos principa'is, desìgnados M., e M2, al6m de fases de metamorfismo
retrõqrado, de contato, e dinâmico
0 prìmeiro evento metamõrfico (M.,) foi de carãter reg.i.onal , associado ã
primeira fase de deformação (F1). Este metamorfismo aunlenta de oeste para le:
te, nordeste e sudeste, passando de grau fraco a médio/forte. 0 aumento do
grau metamõrfico nos sentidos mencionados deve-se ã 'interferência dos dobra
ter¡
mentos das fases F2 e F3 que afetam a geometria das isõgradas.t'lão se
mensões da

evidência nas lâminas estudadas de evento metam6rfico anterior,
cujos registros pudessem ter sido desfeitos por M'¡. A existência
desse even.to não pode ser descartada de momento, f azendo-se
cessãrias investigações mais detidas.

ne

.l12

0 segundo evento metamõrfico (MZ) é posterior ã fase de de
formação Fi e anteri or a si ncrônì co ã segunda fase de deforma
grau
ção FZ, sendo caracteri zado como de baixa pressão, e de
fraco a mãdio. Poss'ivelmente também é de carãter reg'i onal , embg
ra não se possa ajnda afastar a hipõtese de que esteja associa
do a auréol as de metamorf i smo de contato dcs corpos gran'i t6i
des. No entanto, sua ampla distribuição não corrobora com esta
hi pótese.

o primei ro evento metamõrfi co (Ml ) ' to
.l8.
as figuras l7 e
Na porção a oeste da ãrea, em geral ocorrem fi I i tos com se
ri ci ta e quartzo ( pontos PS-203, 201 , 225, ì 85 ) . tsta associ a
ção em si não é ¿iagnóstica, porém, consjderando-se a granula
ção e cristalinidade do material, assim corno as associações que
Se lhe seguem, deve configurar-se uma situação de grau fraco,

Anal i sar-se-ã agora
mando-se como referência

com temperaturas baixas.

leste dos pontos mencìonados, encontra-se um nivel
.l46) com assoc'i ação actinolita
de metabas'i tos (pontos PS-005 e
+ cl i nozoi si ta, i ndi cando uma pos'i ção dentro do grau f raco para
essas rochas (Fi gura 'l 8, ã di rei ta da reação ?) . Jã os f i 1i tos
dos pontos PS-003 e 3ì9, e o xisto fino do ponto PS-077, mor
tram o primeiro aparecimento da biotita, demarcando aproximada
mente a isógrada desse mineral (Figura 18, reação 4). As grana
das observadas nos pontos PS-2?8 e 319 encontram-se bastante se
rici t'i zadas r .não sendo claro a que evento metamõrfico pertencem.
Pouco mais a leste, os pontos PS-014,015 e 402 mostram a
moscovita + biotita.
.associação moscovìta + quartzo, e o PS-021,
Estas associ ações em si não são di agnósti cas ' porém as rochas
(xistos) jã mostram uma granulação e crìstalin'idade bem desen
volvidas. Nessa mesma faixa ocorre um mãrmore cãlcio-s'ilicátito
(ponto pS-346), com assocìação calcita + cl'inozoisita/zoisi ta i
andesi ana + quartzo, que deve corresponder ã reação I 0 da Fi gu
ra lB. Esta reação ocorre desde a parte superior do grau fraco,
for
a baixas pressões, até o grau forte, a pressões médias a
tes. Esta situação é melhor definida peìa associação mineralõgi
ca do anfi bol i to do ponto PS-325. A associ ação encontrada foi
actinolita + hornblenda + andesina + opacos + biotita (traÇos) '
sendo que a hornblenda, em geraì, apresenta núcleos de actinoli
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REPRoDUçao oa FIGURA ls.2 DE wlNI(LER (197?) PARA O GRAU FRAco E (B) REpRoDUçÃo o¡
FIGURA 15.3 Do MESMO AUTOR, PARA os GRAUS tvlÉolo E FoRTE. o LIMtTE ENTRE os GRAUs MÉDto E.FoRTE
É o¡oo PELA REAçÃo (lg) E nELA ANATExIA {tsro É, o corvrEço DE ANATEXTA EM GNArssEs). o LrMrrE ENTRE OS GRAUS FRACO E MÉOIO PODE SER DEFINIDO PELA REAçÃO (6)..PG - PELITOS E GRAUVACAS; UM
ULTRAMÁF|cAS; BA BASALTos E ANDEsrros; DoL
cALcÁRtos DoLoMír¡cos E stLtcosos.

Fis. 18

-

-

-

H5

ta. Portanto, provavelmente teriamos a reação acti nol i ta + cl i
nozoisita + clorita + quartzo = hornblenda ('reação não numeradl,
Fìgura lBA). Esta reação corresponde aproximadamente ã reação
equivalente da isõgrada da granada, e se real i za no intervalo
de temperatura mais elevado do grau fraco, a
aprox'imadamente

o

500oc (t^t'ink'ler, 1977, pãg. JBz).
Ainda mais a este/nordeste, no ponto PS_-350, a presença de
sillimanìta fina (fibro-ìit-a) em litotogias metapelít'i cas, bem
como o inicio da nrigmatizaÇão, sugerem a passagem para o grau

forte. Esta situação se mant6m mais para

este /norde.ste, com sil
limanitas benl desenvolv'i das no ponto'PS-558. Por outro lado,num
ponto prõximo ( PS-573) , a ocorrênci a de uma paragênese partì cu
lar (cordieri ta + granada + s'i I I imani ta + quartzo + biotita +
moscovita + plagioclãsio) indica uma zona de temperatura mais

alta ainda dentro do grau médio

(lrf

inkler, 1977, pág. l7l ).

A

ocorrência generalizada de moscovita nas rochas dessa região mos
tra também que não se alcançou definitivamente o grau forte, jã
que a transição para este é marcada pela desintegração da mosco
vita em presença de quartzo e plagìoclãsio (l^linkler, 1977, pãg.
6l ).
0s anfibolitos que ocorrem nessa faixa (PS-350 e 279) apre
sentam associação hornblenda + plagioclãsio, a quaì ocorre
a
partir da parte de temperatura mais elevada do grau fraco (ã dí
reita da reação não numerada da Figura l8A).
Das faixas de xi stos ocorrentes na porção centro-sudeste
da ãrea, foram I ami nadas duas amos tras, uma de anfi bol i to ( PS
-744), com associação hornblenda + plagioclãsio, e uma de xisto
(PS-660), com associação moscovita + biotita + estaurol i ta
+
si'llimanita. Particularmente esta última associação indica uma
situação de temperatura mais eìevada dentro do grau m6dio. Tal

a provavel mente

a reação estaurol i
ta + moscovita + quartzo = sillìman'i ta + biotita + HZ0 (Figura
lB, reação ì1).
Na porção sudoeste da ãrea, €rr mei o à zona da seri ci ta,ocor
re um corpo de xistos finos (PS-080 e 106) com associação quart
zo + biotita + carbonato + granada + clorita, indicando condi
ções metamõrficas talvez um pouco mais elevadas que as dos fili
paragênese seri

expì i cada peì

I l6

o

tos sericíticos ao seu reclor. Não se pode, entretanto, afirmar
categoli camente o fato, dada a 'i nsegurança de i nterpretação em
seqllênci as I i tol6gi cas possi velmente não pe'l iti cas ou com mi ne
rais de composição variãvel, rìo momento desconhecidas (carbona
tos, granadas).
Ao' norte do Falhamento de Taxaquara nos domînios do Grupo
São Roque ocorrem fi I i tos com associ ação quartzo + seri ci ta +
'
clorita (PS-420) e metabasito com actinolita + clinozoisita /zo!
si ta + al bi ta + cl ori ta ( ps-431 ) , i ndi cando grau fraco de meta
morfismo. Estas assocjações contrastam com as de grau médio a
forte das rochas imediatamente a sur do fal hamento.
0s corpos gnãissicos que ocorre ao norte da ãrea não aprg
sentaram paragêneses d'i agnósti cas que possam ser comparadas com
as dos xistos ao seu redor.
0 segundo evento metamõnfico (M2) é evidencjado principal
mente pel a ocorrênci a de porfi robl astos, êm geral euédri cos a
subeu6dricos que cresceram englobando a x.istosidade (sl ), e even
tualmente o princípio da clìvagem de crenulação S2 (Foiomicrogra
fias6 e 7). 0correm esparsamente sobre toda a ãrea, tendo sido
at6 agora observados: andaì uzi ta ( ps- zo3, 40?, 350 e 660) , cl o
rita (Ps-021) e biotita (ps-0t4 e 346). De modo geraì,estes por
fi robl astos apresentam-se sem qualquer ori entação.
Eventos de metamorfismo de contato aparecem asìociados ãs
mani fes tações ãci das presentes na ãrea. São doi s eventos separa
dos no tempo, mas com efei tos bas tante semeì han tes . Seus i ndi
cios não se a'presentam por toda a ãrea de modo claro. Nas proxi
mi dades dos ì i mi tes dos maci ços grani tõi des das suítes Tapi raí
e Pi lar do Sul são observados afroramentos, princi palmente de
xi stos, onde as mi cas ati ngem di mensões mi ì i métri cas a até pou
co mais que centimetro, distribuidas caoticamente, mascarando
as foliações anteriores. Tambõm notõria ã a presença de turmaìi
nàs

m6tri cas cresci das desordenadamente. Nas encai xantes são
reconheci dos ai nda efei tos pneumatolíti cos e hi drotermai s. Nos lo
cais observados o metamorfismo de contato atinge restri tas fai
xas' no máximo poucas dezenas de metros, constituindo horn¡eLf,
al umi no-s i I i cãti cos. Nos maci ços ci rcunscri tos das suites men
cionadas, os efeitos do metamorfismo de contato são mais sensí
veis locaìmente, desenvolvendo faixas que podem atingir atã mais
mi I i
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crografi a 6 - Fi li to com porf iroblasto de andaluz'ita (,se-ri ci
tizado) cÉescjdo sobre Sl e o princîp'io de 52 (põs fase de deformã
51 ìigeiramente ,on
çå;-Fi'u-prã u sìn fase FZ).'Notar'a foliaçãó
åulada präservada no cristal. Duas clivagens de crenuìação podem
ser^ obsärvadas no fiìito (amostra P5-203C; aurnento: 45 vezes; ni
c-o'is paraleìos).

Fotomi

Fôtomicrografia 7

-

Porfiroblasto de andaluzita,

de

cristalizaçao

A rocha é uma silìimanitabãi- Si ãñgioUànOo plaquetas de biot'ita.
ändaluzi talmoscovitä-bioti ta xisto (amostra PS-3500; aumento: 45
vezes, com ni cõì s cruzados).
,

llB

que centenas de metros.
Aos eventos metarnõrfì cos progress i vos anteri ormente descri
tos Segui u-se um evento de retrometamorfi smo que atuou em i n
tervalo de tempo não precisado. Este evento se evìdencia pell
em
transformação de di versos m'i nera i s , podendo-se destacar,

xistos e filitos, a sericitização de andaluzita e sillimanita '
a passagem de granadas para sericita e/ou clorita e a cloritiza

o

ção de bi otì tas
Superìmposto ãs fases anteri ores, tem-se metamorfi smo di nã
0s
mi co reì aci onado ao desenvol vi mento de f a'ixas m'i I oníti cas.
efei tos deste evento são mai s nítidos apenas quando afetam ro
chas granitóides (ver itens afins nos capítulos IV e V).
Durante a fase de deformaçã o F ?, dêsenvol veu-se b andamento
diferenciado com alternância de bandas micãceas e quartzosas se
gundo os pì anos das cl 'iVagens de crenu 1ação , que ev'i denc'ia con
fase
dições de neocristal ização ou recristal'i zação. Tambãm ã
F3 associ a-se bandamento d'i ferenci ado, embora desenvol vi do com
menor freq{.1ência.
0 Quadro 2 nostra as relações entre as fases
metamorfismo com as de deformação e magmatismo.

---

oeroauaçÃo
MAGMATISMO

Fr

---

--

Fz

ll

--

-

CAMERO.
-oRDOvrCrANO

PROTEROZOICO SUPERIOR

PRE-PROTEROZOI CO SUPER IOR

principais

F¡

Fa

lg

1Z

JURO.

-cRErÁceo
F5

¡4

D¡RÂ¡ÉO

METATJIORFISMC

--

Mt

-.

.

Ma

,-.

xFlsútn

oÉ

coffi¡t9

t:TAilsFts¡o r¿frdar¡6

Quodro

2-

de

RELAçÕES ENTRE AS PRINCIPAIS FASES DE METAMORFISMO,
DEFORI4AçÃO E MAGMATISMO NO COMPLEXO PRÉ-AçUNGUI

ll9

CAPTTULO

VIi -

14AGMATISMO

c0NS r prRAç0'ES ANTER r0RrS

0

e o Grupo São Roque foram afetados por di
versa s fases de ma g ma tismo. Hasui (.l975b) admite uma 'pr.i,meira
fase de na tur eza b a si ca que se originou anteriormente ao meta
mo rf i smo i n- tec rô n ic o, designando-a prã-tectôrti ca.
Fri tzons
Jr. et aLíí ('l 982 ) m en cionam metavul cãnicas e metavul canocl ãsti
cas de natureza ac l da e bãsica e metabasitos nas seqtlôncias que
Batol I a Jr. et aL uu (r 981 ) apontam como basais de um Grupo Açun
gui Lato sensu, on d e constatam apenas metaul tramãf i cas e meta
Grupo Açu ng u r'

s.

f)

mãfi cas i ntercal
ni cos.

ad a s

a metamorf itos que cons'ideram transamazõ-

fases subseqtlentes registram as manifestações magmã
ticas mais expressivas, representadas pel a colocação de inúme
ros corpos generi camente englobados sob a denom.inação de ro
Duas

chas granitõides. vãrios pesquisadores dedi caram estudos ãs
ocorrãnci as do sudeste brasi I eiro, por6m maj s a nível de reco
nhecimento (!lJenick & Penalva, l97B; Hasu i et alii,l97Ba;l{ernickl
1g7g a, b; l,lerni ck, l gBz) . råi s corpos apresentam-se pr.i nc-i paì_
mente na forma de diques, stocks e batólitos e no mais comum
associam-se aos pacotes supracrustais.
Hasu i et aTií (1978a) propuseram uma cl ass i fì cação. essenci al
mente descritiva, engl obando os corpos granitõides -em suítes
defi ni das atravãs de seus caracteres petrogrãti cos,
estrutu

rais, qulmicos e geocronolõgicos, entre outros. À suíte sintectôni ca correspondem as fãcies 14igmatitica e Cantareira e ã
Suite Põs-Tectônica são atribuidas as fãcies Graciosa, Itu e

Granofiri ca.
0s granitõides mais comuns são os sin-tectônicos, QU€ no
gerat são foì i ados e porfi rõides, apresentando formas alonga
das segundo as estruturas das encaixantes e contatos difusos
e/ou bruscos. 0s corpos põs-tectôni cos constituem t'i pos grani
tõides mais homogêneos que os anteriores, no gera'l formando
stocks de dimensões pequenas.
Em uma proximidade maior ã ãrea de interesse deste estudo,
Hasu i (l 973 ) menc i ona o Compl exo Grani t6i ¿e Pi edade
(Agudos
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Grund., de Melcher et aL¿¿ 1973, ou ibiúna de Algarte et aLii,
1974) e os maciços graníticos de Pilar do Sul, Serra dos Lopes
e Turvo.
0s granitõides do Complexo Piedade, caracterjsticamente
da Fãcies Cantareira (Hasu i et aLíi, .l978a), são atri buîdos ao
Evento Brasilianoo êmbora vãrios autores consi derem a possi bi
'l
idade de existirem porções mais antigas..
Bato'l I a Júni or et aLii ('l 981 ) admi tem um i nterval o de tem
po amplo para a formação dos mesmosr QUê remonta aos tempos
transamazôni cos , consi derando-os pol imetamórfi coS ê, em mu itos
casos, como po'l idiapiricos; Hasui et aLii (l9Bl ) mencionam que
aparecem em núcl eos de geanti clineos e anti cl i nõri os gerados
no Evento Bras'i ì i ano, em sua segunda f ase de dobramentos, e
corroboram com or¡tros autores quanto ao carãter al6ctone s pg
rautõctone dos corpos. Associações de ti pos texturai s e de com
posições são mencionadas, bem como a presença ostensiva de me
gacristajs de microclineo.
0s maciços.graäiticos de Pilar do Sul, Serra cios Lopes e
Turvo são caracteristicamente da Fãcies Itu (Hasui et, aLíí, i978a),
relacionados ao magmatismo ãcido põs-tectônico do Evento Brasi
I i ano. São corpos epizonai s ci rcunscritos e com franco caráter

intrusivo discordante (Hasui et aLii, l9Bl). BatoJla Junior
et aLii fl98.l ) cons'ideram que esse magmat'i smo ocorreu durante
o soerguimento da cadeia brasiliana, anteriormente ã sua total
consol i dação. Esta terceira fase magmãti ca manifesta-se apenas
no

exo Pré-Açungui.
As últimas manifestações ãcidas referidas ao Evento Brasi
ì,i¡ino se apresentam no sudoeste paul i sta e Paranã, ôtravés de
pequenos di ques e stoeks.
A última e bem mais recente manifestação magmãtica que afe
tou as seq{lâncias dos grupos considerados,6 representada pelo
magmati smo bãs'ico mesozõi co reì aci onado ã !ìeati vação t,leal deni a
na da Plataforma Sul-Americana (Almeida, ì967).
Compl

0BSERVAç0rS REALTzAg¡s

Na ãrea a sul do Falhamento de Taxaquara
das quatro f ases princi pai s de magmati smo: i.,

foram reconheci
- magmati smo ã.,

do e bãsico a uìtrabãsico pr6-tectônico; iz

magmati smo ãci do
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põs-tectõn'ico das suites porfirõjdes proterozõicas; i, - magmatismo ãcido
põs-tectônico da suíte eopaleozõjca; i4 - magmatismo bãsi co mesozõi co.

de magmat'i s
pul
mo na ãrea estudada, representada por duas ocorrências
tua'i s de metabasitos pré-tectônicos. Estes concordam, em ter
mos de pos'icionamento no terirpo e natureza, com fase discutida
na bibl íografia concernente ao grupo.
A segui r serão di scuti das as fases magmãti cas caracteri za
No Grupo São Roque observa-se uma úni ca f ase

a

das no

exo Prõ-Açungui .
0 magmatismo ãcido e bãsico a ultrabãsico prã-tecûônico
(i I ) é representado pelos corpos gnãi ssi cos de composi ção gra
nodì orîti ca, por metabas itos e tal vez anfi bol i tos i ntercal ados
aos metas sedimentos, dos. quaì s não Se tem certeza quanto ã ori
gem. Tambãm o úni co e pequeno corpo de ntetaul trabasj to assocj a
do a paragnai sses é admîti do desta fase.
0 coniunto de l ito'log i as atri buído a- f ase de magmati smo
por se apresentar submetido ãs fa
pré-tectônico
é admitido
i.'
.
r'
|
ses ini ci ais de deformação (Fl ) e metamorfi smo (la1 ) que afetam
os metassedimentos nos quai s se 'i ntercal a0s termos gnãissicos de composição gìoba'l granodiorít'i ca
ori gem
apresentam evi dênci as que levaram a se ì hes atri bu i r
îgnea. Porém, âs mesmas não são de todo conclus'ivas (ver item
afim no Capîtulo IV). Por outro lado, existe a possibilidade
de representarem Iascas expostas do embasamento da seqtlância
de metamorfi tos, e então anteriores ao magmati smo pré-tectôni
co ao qual f oram vinculados. Esta hip-otese, Io entanto, encon
tra menos suporte, vi sto a perfeita concordãnci a estrutural e
metamõrfi ca com os' demais metamorfi tos, fato pouco corri que i ro
em situações de exposição do embasamento.
A orìgem ígnea e a natureza bãsica dos metabasitos é indi
cada por.feições reliquiares de textura e composição mineraló
gica parcialmente preservadas. I'lesmo a vista desarmada são re
conhecidas as caracteristi cas igneas origi nai s de muitas ocor
rânci as, que se apresentam i ntercal adas aos fi ì i tos , ent corpos
mapeãvei s ou não. An-qì ì ses quîmi cas executadas f orneceram rg
sul tados que atestam tamhém essa origem. Na região de cabecei
ras do Rio Cìaro constituem um importante nivel mapeãvel, que
se estende concordantemente com a i nfl exão das estruturas
Compl
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Seus contatos são concordantes com as superf ic'ies Sl
e
não se tem dados conclusivos para se decidir a respeito da ori

síLLs, derrames, ou mesmo localmente, d'iques. .Possi
velmente se tem a origem dos turmalinitos associada &o fluxo
térmico e hidrotermalismo desta fase.
gem como

As' ocorrênci as de anfi bol i to são sugeri das, ' pel o menos
parcialmente, como pertencentes a esta fase magmãtica. As fei
ções mostradas atrav6s do exame de seções delgadas e afloramen

e

to:não permitiram estabelecer sua natureza. No entanto, anãli
ses quimi cas de apenas duas amostras dessa rocha i ndi caram ori
gem ignea (orto-anfiboì i tos!.
0s metaul trabasitos foram incluídos nesta fase pela sim'i
laridade de relações de contato e estruturais observadas, ou
seja, concordante com a xistosidade e demai s intercal ações I i
tolõgi cas adjacentes. Não deve ser afastada, rìo entanto, a hi
põtese de que representem parte de uma seq{.1ênci a mai s antiga.
0 grau de al teração apresentado peì as rochas deste corpo e a
situação de aflo)amento, não permitiram uma anãlise razoãvel
de sua forma de ocorrência. Apenas suas caracteristicas textu
rais e composicionais, obtidas pe'la anãlise de seções delgadas,
permitiram definir sua origem ignea.'
A segunda fase presente (ie) corresponde ao magmatismo
ãctdo p6s-tectônico das suítes porfi16ides Piedade e Tapirai,
representadas respecti vamente pel os maci ços Serra da Batéi a e
Sarapui e pel os maciços Tapirai e Córrego do Gãzeo.
0s granitõídes da Suite Piedade mostram carãter parautõc
tone ev idente, e engl obam porções gnãi ssi cas que aparentemente
jã se apresentavam parcialmente granitizadas quando da mani f e_s
pôrti cu
tação brasi I iana. A evolução das rochas desta suite,
larmente notãveis no Maciço Serra da Batéia, possivelmente é
mai s complexa e prolongada que a evoìução das rochas da Suíte
Tapirai, ãs quaiS aquela.s foram admitidas contemporaneäs e as
.<

soci adas ao Evento Brasì I i ano.

0s maciços da Suite Tapirai apresentam-se com carãter mais
francamente intrusivo, ci rcunscrì to, o que se evidenci a por seus
contatos e a presença rel ati vamente comum de xenõl i tos. Seus

granitõides mostram composição globaì granitica a quartzo-mon
zonitica, €rguanto os da Suite Piedade regi stram graníti ca a
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granodioriti ca. 0 carãter porfirõide e demaj s característi cas
dos maciços dessas suites, permjtem correlacionã-las ã Fãcies
'o.Li.i
Cantarei ra de Hasu i et
(1g7Ba).
0 magmati smo ãcido põs -tectôni co eopal eozói co ( i g ) cons
titui -se na mani festação fi nal do Evento Brasi I i àno na ãrea,
sendo representado nela Suite Granitõi¿e Pilar do Sul, que reu
ne os maciços Pilar do Sul e Turvo. São corpos tipicamente 'i n

trusil'os que afetam os metamorfitos e também os granitõìdes
das demais suites. Apresentam composi ção g'loba'l bas'i camente
granitica, com tendônci as a granodi oriti ca no Macì ço Turvo. As
caracteristicas dos maciços permitem correlacionã-los direta
mente corn a Fãcies Itu de Hasui et aLiz (1978a).
Quatro pequen OS corpos de di abãsi o, apenas . unn representã
vel na esc ala do tr abal ho, regi s tram o úl timo evento magmãt'i co
(iql r ec0n hecido na ãrea. Este evento, exclusivamente de natüre
za bãs i ca, estã as o ci ado ã primei ra f ase da Reat'i vação hleal de
nr ana (Jur ãssi co S u perior ao Cretãceo Inferi or Pré-Apti ano) da
S
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ígneas de natureza alcal'i na e u'l
trabãsica relac'io n a dos com esta reatj vação não foram encontra
d 0 s n a ãrea mape a d a
Entretanto, duas ocorrênci as são menci ona
d a s e m regiões p r o x mas, uma de rochas al cal i nas de i dade do
C r e t ã c e o Inferio r s tuada a sul da c'idade de Piedade, no vaìe
d 0 R j 0 Sarapuí ( H S u t i973), e a outra, um corpo de rochas ultra
b ã s i c a S aflorant e p r o .xi mo ã cidade de Salto de Pirapora (Couti
n h o & C oimbra, s d ) qu e os autores consideram associado
ao
m e s m o e vento que g e r 0 u as rochas da primeira ocorrênci a ci tada.
N o Quadro 3 s ã 0 ap resentadas as rel ações en tre as
fases
p r in c i p ais de ma I m a t SM o com as de deformação.
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As rochas supracrustais admitidas proteroz6'icas foram obje
to de numerosas aboÈdagens estratigrãfi cas ao I ongo de sua vas
ta regi'ão de ocorrência, estendida que foi através de seguidas
sinteses regionais desde o Estado do Paranã atã o Espirito San
t

toeosulmineiro.
A bibl iografia concernente ãs unidades que se I he corres
pondem, deíxa evi dente um maior esforço no reconhecimento de
ãreas restritas com interesse econõmi co. A'l guns trabal hos de
maior abrangência foram executados pe'l a Conrpanhia de Pesquisa
de Recursos Minera'i s-CPRM,na década passada, e mais recentemen
te programas dos governos estaduaìs de São Paulo, Paranã e Rio
de Janeiro têm permiticio um paulatino reconhecimento em escalas
de semidetalhe cia faixa de supracrustais.
A regional i zação de resul tados obti dos em ãreas parci ai s
constitu j -se ern um dos probl emas para o entendimento da estrat'i
grafia das supracrústai s açambarcadas numa amp'l a unìdade, o Gru
po Açungu'i , ou então subdi vi di da em un'idades estrati grãf i cas me
nores , mas mesmo assim abrangentes , desi gnadas Grupo Açungui
stríeto sens7,L, Grupo, Formação ou Complexo Setuva e Grupo São
Roque . Al ém di sso, tem-se um embasamento com I i mi tes confusos e
inúmeras denominações lcjca'is.
Neste capitul o serã revista a evolução das consi derações
.
estratigrãficas para o Grupo São Roque e para o aquì denominado
Compl exo Pré-Açungui . As demai s 'un i dades I i toes trati grãfi cas pre
sentes na ãrea foram objeto de considerações quando descritas
em

outros capitulos.

Compj

exo Pré-Açungui

ã seqtlãnci a de metas
sedimentos presentes na região do io Açu ngui, rìo leste para
naense, muito se tem estudado a respeito. Has ui ( ì 973) comenta
a introdução da designação "S6rie Assunguy " por 0liveira,
em
Desde quando Derby em lBTB se r eferi

u

R

1927,9uê separou metassedimentos de seu embasamento.
As primeiras tentativas de subdivisão da então "Série

As
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sunguytt no Estado do Paranã, são apresentadas em di versos traba
lhos de B'i garella & Salamuni (1956;1958a, b) quando considera
ram essa s6r'ie constituída pelas forniações Setuva, Ca pi ru e
que as seqtlênci as
Votuverava, da base para o topo. Reconhecem
superiores jazem em djscordância anguì ar sobre as rochas da For
mação Setuva, mas não observam discordãncia entre esta e os pa
ragna i s se s do embas amento .
Al mei da ( 1 956, 1957 ) noti cl

Èr

a a Formação I tai acoca com a
presença de I ito'l ogias muito. semelhantes ãs da Formação Capi ru,
simultaneamente definida por Bigarella & Salamuní (1956) e nas
quaì s ocorrem estruturas ori gi nadas por a1 gas . Consi dera-a per
tencente ã Sãrie Açungui, algonquiana, e assentada diretamente
sobre rochas submetidas a condições de metamorfismo mais enãrgi
cas que o autcr acredi ta pertencerem ao Complexo Cri stal i no
Brasileiro.
Marini et alii (1967) em estudos na região a norte de Curi
tiba, elevam o Açungui ã categoria de grupo e, ã subdjv'isão an
terior de Bigarell¡i & Salamuni ( 1956, ì958 a ! b), acrescentam a
Forrnação Ãgua Clara como unìdade superior da seqtlência "para dg
em
s i gnar um pacote de rochas cal cãri as 'impuras que repousa,
aparente discordâncja (?) sobre a Formação Votuverava" (Marini
et aLii,1967, p. Bl).Estes autores concordam com a Formação
Setuva constituída por ectinitos e gnaisses ocupando núcìeos de
anticlina'is, e como aventado por Bigarella & Salamuni (.l958a) ,
tem que os mi gmatitos e gnaisses do embasamento possam ser
apenas uma co.nti nuação da formação mai s anti ga, a Setuva, v í sto
a natureza metassedimentar dos gnaisses do Complexo Cristalino,
o aumento progressivo do grau metamõrfico, e a concordância es
truturaì das rochas do suposto embasamento com as do Açungui.
Petri & Sugui o ( 1969) estudaram os metassedi mentos do Gru
po Açungui no sul do Estado de São Paul o, enfocando os amb ien
tes de seiJimentaçã0. Reconhecem as vãrias unidades do grupo co
mo subdi vi di do no Estado do Paranã, consi derando as formações
Capi ru e Votuverava cono fãci es hete16pì cas penecontemporãneas
peì o menos parci al mente. A caracteri zação das seqtlênci as obser
vadas permitiu aos autores defini r ambientes de sedimentação pró
xîmos ã ìinha de costa, €in ãguas pouco profundas de uma bacia

admi
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marinha cujas bordas se situarianr a noroeste e oeste da ãrea
por el es es tudada, onde caracte ri zam amb ientes conti nentai s . Em
suma, admi tem um aumento progressi vo da profundi dade dos mares
no sentido de noroeste para sudeste.
Mari ni ( t 970 ) reconsi dera a estrati graf i a do Grupo Açunguì
no l este paranaense e baseado em hi ato metamõrfi co-es trutural no
Anti cl i nal do Setuva, sugere a separação da Formação Se tuva do
grupo, considerando-a mais antiga, e mantendo as dernais forma
ções como anteri ormente reconhecidas.
Ebert (l97lb) em suas investi gações a norte de Curi tiba, pro
põe manter a Formação Setuva no Grupo Açungui, correspondendo a
sua porção basal, porém restrita a xistos e quartzitos associa
dos que passam transicionalmente para os xistos da Formação Ca
piru na região de Bocaiuva do Sul. Tanto orto como paragnaisses
são cons'iderados o verCadei ro embasarnento do Grupo Açungui , com
"carãter eugeoss'i ncl i nal , enquanto o Açungui , i ncl ui ndo a Setu
Vô, possui carãter de sedimentação miogeoss'incl inal " (Ebert,l97lb,
p.143).0 autor admite que o "Geossjnclinal Açungui" muito pro
vave lmente evol ui u através de uma tectõni ca de na.ppes, sendo
que a sobrepos'ição atual das formações Capi ru, Votuverava e Ãgua
Cl ara, não é necessari amente estrati grãfi ca.
A partir dos levantamentos executados no Vale do Ribeira,
Melcher et aLii (1973) discutem a invìabilidade de : sê subdiv'i
d'i r o Grupo Açungui na reg'ião por el es estudada. Contudo, corre
'lac'ionam algumas seqüênci as observadas com aquel as def i ni das no
Estado do Paranã. Reconhecem passagens gradaciona.is dos ect'ini
tos do Grupo Açungui para gnaisses e ¡irigmatitos de seu embasa
mento , o Compl exo Cri s tal i no, .tal quaì admi ti do por Moraes Re
go (t930), para a região a oeste da ci.dade de São Pauìo. Entre
as formações Setuva e Capi ru reconhecem di scordânci a angul ar,
sendo te ctõni cos os demai s contatos.
Disc'utindo o conhecimento, Hasui (.l973I aventa que na re
gião de Pitar do Sul os metapeìitos e metapsamitos poderiam ser
atri buídos ã Formação Votuverava e os xi stos mai s a ì este pode
ri am ser correl acionados com a Formação Setuva, como entendi da
na 6poca. A nordeste dessa ãrea sugere a Formação Capiru nos do
minios a norte do Falhamento de Taxaquara. Embora constate dife

17.7

renças

?-.

onaís entre as seqtiências a sul e norte do Fa
lhamento de Taxaquara, Hasui f.l973) considera todo o pacote de
metassedi mentos pertencente ao Grupo Açungui . Reaval'i ando suas
observações de 19.73, este autor (1975a) separa através cio Falha
mento de Taxaquana o Conjunto São Roque e o Conjunto Paranapì a
caba, Fêspecti vanente const'ituîdos pel o Grupo São Roque e pel o
Grupo Açungui aliado ao Complexo Migmatitico da região de EmbuJuqui ti ba, Este compì exo 6 atri buido ao Açungui pe'l o autor, que
os considera diferenciados apenas quanto a migmatizaçã0. Admite
passagens trans'i cionais dos migmati tos para os ecti ni tos, como
iã observado por outros. Ao Grupo Açungu'i é sugerida uma sepÈ
ração em unidades I i to'lõgi cas, e não estrat'i grãf i cas, i ndi vi dua
lizando-se o Compìexo Ectinítico Pilar e o Complexo t'ligmatítico
def ornlaci

tmhu

Hasui & Sadowski Uqi6l sustentam a subdívi são do Grupo
Açungu'i em compl exo Pi'l ar, representado por ecti ni tos, e compl e
xo Embu, consti tuido de mi gmatitos e abrigando núcleos de emba
sanrento mais antigo. Cavalcanti & Kaefer, 1974; Algarte et aLii
1974; Silva et aLii" 1977" l97Ba, h (apud Hasui et aLií, lgBl)
apontam di fi cul dades em separar os mi gmati tos de seu embasamen
to e preferem agrupã-los sob a denominação de Complexo Gnãiss'i
co-M'i gma titi co.

Hasui et aL.(197Sb) estendem o Grupo Açungu'i para quase to
da porção leste paulista, considerando-o como caracterizado por
Hasui & Sadowski (op. eit.), adentrando a região defjni da ante
riormente por Ebert (t968, apud Hasui et a7,-ü, l98l) como de do
minio do Grupo Paraiba. Com tal conotação o Grupo Açungui aden
tra o Estado do Rio de'Janeiro, o que foi aceito por Fonseca et
aLii (l979,apud Schobbenhaus Filho,l9Bl) que estendem a un'idade
até o Estado do EspiÈito Santo. Bistrichi et aLií (l9Bl) no Ma
pa Geol6gico do Estado de São Paulo e Almeida et aLii'(1981) ern
sua Nota Expl i cati va, uti I i zam essa mesma conotação.
('1980)
Na região do Anticlinal do Setuva, Schö1.l et aLíí
admitiem uma subdivisão do P16-Cambriano em três'unidades:Comple
xo Pré-Setuva, Formação Setuva e Grupo Açungui. Não consideram
a denominação de Grupo Setuva proposta por Popp et aLíí (1979,
apud Schöì ì et aLíí, I 980) consti tuído por paragnai sses, xi s
tos e quartzitos, visto os paragnaisses e a Formação Setuva se
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rem separados por hi ato metamórfi co

e estrutural. Admi tem o Gru
po Açungui, na região estudada, constituído apenas pelas forma
ções capi ru e votuverava, com esta sobreposia a primei ra, como
também observam passagens 'l atera'i s de uma para outra, o que os
I evou a cons i derá- I as, pe'l o menos parci al mente, como depos i tadas
con temporaneamente.

I ( l9Bl ) estuda a reg'ião de domíni o das f ormações vo
tuverava e Agua Cì ara, e admi te que o quadro I i toestrati grãfi co
proposto por vãri os pesqui sadores é passível de al teraçã0. Sa
schbl

enta que i mportantes si stemas de fal has transcorrentes compar
t'imentam as di versas uni dades li toestrati grãfi cas, como também
são importantes di visores de fãc'ies' sed'imentares. Sugere uma
redefinição das formações em apreço, recons'iderando o posiciona
mento estrati grãfi co da úl ti ma, admi ti ndo-a basal do
Grupo
Açungui. Esta col ocação ó endossada por Pontes ( l982) quando re
define a Formação -Agua Clara, consi derando-a "perfeitamente in
.l967"
dividualizada, conforme precon'i zado por l'larini et aLií,
(apud Pontes, op. cit., p. 1003). Admite que a simp'les visuali
zação de sua distribuição sugere a posìção basal da formaçã0,
bem como apresenta niti do contraste metamõrfi co e
estrutural
quan do comparada com as formações Votuverava, Capi ru e I tai aco
ca. L jmi tações de di versas naturezas impedem a exc'lusão da For
mação Agua Clara do Grupo Açungui. No entanto, o autor saiienta
a possi bi l'i dade de seu desenvol vi mento em ci cl o geotectôn j co an
teri or ao Grupo Açungui , provavelmente no Proterozõi co t4édi o.
Batolla Jr et aLii (198.l) apresentam resultados de remapea
mento e integração geolõgica da região do Vale do Ribeira. Con
si deram as rochas arqueanas e as rochas gnãi ssi co-mi gmatíti cas
e migmatíticas remobilizadas no Ciclo Transamazônico¡como emba
s amen to das s eqtlênci as s uprac r ustais dobradas do Proteroz'oico.
Admj tem o Grupo Setuva c omo d e finido por Popp et aLíi (1979 apud
Batolla Jr et aLií, op. eit.) composto peì as formações Mei a Lua
(basal) e Betara (sobrep osta) , respecti vamente consti tuídas por
rochas gnãi ssi cas e ecti níti c a s, e o definem como uma seqtlência
vul cano-sedimentar, i ncl uindo t então , oS paragnai sses que aprg
sentam constantes metaul tramã f i cas/m ãfi cas al ternando com metas
sedimentos. Ressal tam as di fi c ui dade s em separar ecti ni tos ba
Ii

sai

s do Açungui daqueì es do Setuva,

vi

sto a

con temporanei dade

129

entre ambos, como admi tem. Isto ievou a que consi derassem,
aìgumas ãreas, como Setuva apenas os gnaisses, deixando no Açun

ÊrTì

gui Lato senau os ect'i ni tos.

a,

ti zação em tem
pos transamazôni cos seia responsãvel peìa mai ori a dos gnai sses
do Setuva. 0s autores adrn'i tem a Sequênci a Turvo-Cajati de S'i I va
e A'l garte ('l9Bl a, b) , consi derada transamazõni ca e correl ata ao
Grupo Setuva. Desvi ncu I am-na do Açungui por ser pré-bras i I i ana ,
embora acei tem a presença de rochas mai s anti gas nes te
grupo.
Essa seqtlênci a foi consi derada "uma uni dade compl exa constì tui
da por três ass oci ações I i tol ógi cas tipi cas , embora freq{len te
mente transj ci onai s, verti cal e hori zontalmente, i nterpenetrati
vas entre si e geralmente rítmicas"'(Silva & Algarte, ì98ia, p.
ll0) que ocupa ãrea a sul dos lineamentos Itapeúna-Ribeiì^a, do
mínio do Mac'iço Mediano de Joinvj le. Constitui-se por rochas ec
t'inítí cas , gnãi ss i cas e mi gmatiti cas .
0 Grupo Açungui Lato sensu f oi consi derado 'ind'i v'i so, con:
tituído por rochas geradas do Pr'oterozõico Inferior ao Superior,
sendo que as uni dades defi ni das no I este paranaense, conforme
atestam, não podem ser estendidas regionalnrente para todo o Va
le do Ri bei ra. Admi tem que as porções supostamente transamazõni
cas ainda não são passiveis-de reconhecimento e 'individualjza
çã0. As rel ações de contato Açungui /Setuva são ti das como sen!
pre concordantes I i toestruturalmente, e com o embasamento prétransamazôni co, tectôni cas ou d'i s cordantes . Aos mi gmat'i tos atri
buem as porções mais basais do Grupo Açungui, QUê por semalhan
ças de deformação e evoìução geotectônica com a Seqtlência Turvo-Cajati , são consi derados de i dade provãvel transamazôni ca.
Na reg'ião dos muni cipi os de Bocai uva do Sul e Ri o Branco
do Suì, alguns aspectos observados em estreita faixa de direção
Acredì tam que a' granì

nordeste, levaram Piekarz (.l981) a propor a Seqllência Perau, uma
uni dade com caracteristi ca vul cano-sedi mentar, composta por
quartzitos, Fochas carbonãti.cas, xistos clãsticos e ortoanfibo
Iitos, QUê se constituiria na base do Grupo Açungui e assentada
sobre a Formação Setuva, restri ta a gnai sses e xi stos associ ados,
que representari a o seu embasamento. Essa seqtlênci a corresponde
ã ãrea de domíni o de rochas anteri ormente atri buídas ãs forma
ções Setuva e Votuverava, €rgl obando as encai xantes da Mi na do
apud
Perau , admi ti das como Setuva por Mari ni et aLíí ( I 96 7 ,
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op. ci.t.). Sua idade 6 suposta do proterozõico 14édio a
Superi or. A seqtlõnci a em apreço engìobari a ainda as rochas da
Formação São Sebastião, tida como vulcano-säaimentar. Esta for
mação foi definida no vaJe do rio homônimo por veiga & Saiomão
( 1 980) que a propuseram como i ntermedi ãri a entre a Formação Se
tuva e o Grupo Açun9ui, com os quais apresenta contatos por fa
I hamentos. Admi tem-na com uma evoì ução tectôni ca e metamõrfi ca
Pieka'Yz'

complexa.
ã

Lopes ( I 981 ) apresentou uma compartimentação paleogeogrãfi
câ, faci ol õgi ca e estrati grãfi ca do Grupo Açungui a norte de
Curi ti ba. A paleogeografi a é resumi da em três fases mai ores que
representam a compartimentação dos ambi entes do mar epi conti nen
tal Açungui , onde ti veram grande i nfl uênci a os pri nci pai s I i nea
mentos atualmente observados: ê com desenvol vi mento jã desde a
sed'imentação.

Hasui et alíi (1980) ressaltam a importânc'i a dos grandes
falhamentos presentes na Faixa de Dobramentos Apiaí, que pelas
evi dênci as mostradas remontam sua atuação a tempos sj n e présedi mentares. Vãri os outros autores ci tam a -interferência de mo
vimentos ã época de deposi ção da seqliênci a supracrustal prote
roz6ica, inc.lusive controlando a implantação da bacia de deposi
ção Açungui, através da formação de provãveis z,ifts ou aulacõg9
nos (Hasui et aLii, 1980 e R.B. da Sitva et aLii, lgBZ, apud.
chiodi Filho et aLii, l983).
A parti r de I 982, as i ni ci ati vas de redi fi ni ção das uni da
des estratigrãficasrpFêsentes na regìão do leste paranaense e
sudoeste paul i sta, ganham contornos mai s níti dos com os trabg
lhos de Schöll et aLíi(1982)"Si1va & Schölt(l9BZ),Fritzsons Jr.

et aLíi

(1982), Hasui et

alií

e Hasui & 0liveira (.1984).
(1982) reavaliam a Formação Setuva, conside
(.1984)

Schöll et alíi
rando-a o coniunto litoì6gico aflorante nos grandes anticlinais
do norte de curitiba e na extensão destes at6 o Rio São sebar

tiã0.

Admitem-na subjacente a rochas da Formação Capiru e por
ções cl ãsti cas superi ores da t'ormação Votuverava, consi derando
hi ato metamórfi co-estrutural entre as duas seqüênci as.
Ressal

a validade de tal proposìção para os blocos tectôncios a
sul da Faìh.a da Lancinha,e entre esta e a Falha do Morro Agudo,
vam

I

que nesse contexto não se enquadraria a Formação
Ãgua Clara, apesar de sua
equiparação regional com a Formação Setuva, em termos de idade.Desse
modo,res
tringem o Grupo Açungui ã Formação capiru e à parte clãstica superior
da For
nração Votuverava, admitidas anteriormente contemporâneas.
A Formação
Setuva

atribuem quatro unidades litoestratìgrãficas, constituindo seu embasaniento
um
compìexo de augen-gnaisses, migmatìtos e granitos de anatexia, que
sofreram
metamorfismo de grau forte em escaìa regional. Da base para
o topo tern-se as
seguintes unidades que compõem a Formação setuva: seqüência clástica
e clãsti
ca-carbonatada inferior; seqtlência quîmica inferior; seqüência química
rrpg

rior e clasto-quimica; e seqüência

vulcano-sedimentar. Nos antjclinais de Ri
& Schöll (1982) descrevem empÍlhamento
de seqüências que denominaram Unidades Setuva'e equivalentes, correspondentes
ã Formação Setuva de Schö11 et aLii (1982). A porção sobreposta aos meta-cherts mostra empi'lhamento de seqüências que guandam muita símilaridade, nas
associações l'itol6gicas, com aqueias observadas na ãrea de estudo.
Fritzsons Jr. et alii (1982) sugerem nova organização para as unidades
do leste paranaense, com o Grupo Setuva constituído pe'las Formações perau e
Ãgua Cìara e o Grupo Açungui pelas Formações Votuverava e Cap'iru.0 primeiro
seria cio Proierozõico llédio e o últjmo do Proterozõico Superior. Ressaltam
que o Grupo Setuva seria composto por rochas que sofreram duas fases
diastró
ficas de importãncia e se coloca sobreposto ao Complexo pré-Setuva de Schölì
et aLii (1980): QUê é constituido por grande variedade de rochas geradas no
Proterozõico Inferior a rn1édjo, e possivelmente no Arqueano.
Em contrapartida, trabalhos de Silva et aLii (.1982) e da þtetal ¡ining
Agency of Japan-Japan International cooperation Agency-MMAJ/JICA (lggl, 1982,
.1983),
mantêm o Grupo Açungui com um perîodo de evolução bastante ampla.
Siìva et aLíi (ì982) estudando a ãrea do Ribeir.ão do perau
e das Minas do Perau e Ãgua Clara, definem a Seqtlência perau que

beirão da Barra e Anta Gorda, Silva

representa a porção basaì do Grupo Açungui na região. Consideram
o Grupo Setuva constituido por gnaisses e xistos, com uma faixa
de transição xistosa, que não se sabe se pertencente a um estã
gi o de catacl ase dos mi I oni to-gnai sses da base, ou então
cor^
respondente a metassedimentos que evoluem transicionalmente
para os quartzitos superiores, QUê representam a base do Grupo
Açungui. A este grupo, gu€ consideram indiviso, admitem uma evo
ìução em tempos que se estendem do proterozõico Médio ao Supe
ri or, com porções mai s anti 9ôS, como a Seqüênci a perau, correspondendo a estãgios precoces de desenvolvimento do perîodo depo
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si ci onal mai or, como tamhém podem representar sub-baci as i soì adas que os autores acredi tam terem ex'isti do.
0s estudos desenvolvidos pe'l a MMAJ/JICA ( lggz) na reg.ião
limítrofe dos estudos de são pauro e paranã,1evaram a que con
si derassem uma subdi vi são do Grupo Açungui nas seql.lênci as I ,
II e III, no sentjdo da base para o topo. As seqüências inferio
res corresponderiam ao Grupo Setuva como proposto por Fritzsons
Jr et aLií (.l982). A subdivisão em três formações,tais quais a
da MMAJ/JICA (1982) foram adotadas por chiodi Filho et aLií
( 1983) para a região a sul de Capão Bonito.
Em trabalho de abrangência regionaì, Hasui et aLii (1983).
admi tem um i ntri ncado substrato fundamental arqueano que vi ri a
a sofrer retrabalhamentos dúcteis, e após estes eventos se cons
tituiria no sítio para impìantação de processos 'litogenéticcs
e termo-tectôni cos entre I 500 a 500 Ma, cabendo ã segunda meta
de do Proterozói co M6di o as regenerações responsãvei s peì o de
senvo j vimento da seqllênci a Açungui e ao f .im do pré-cambri an o /
Cambro-0rdoviciano os efeitos termo-tectõnicos. Nesse contexto,
admi tem um embasamento Arqueano consti tuído por gnai sses, corre
lacionãvel ao Pré-setuva de Ebert (l97lb) com franca discordãn
ci a metam6rfi co-estrutural frente ãs seqüênci as sobrepostas, QUê
atri buem ao Açungu'i Lato sensu.

tm recentes trabalhos de síntese,Hasui et aLi,i (.l984) e
Hasui & 0liveira (.l984) utilízando-se da sistemãtica e taxiono
mÍ a da sintese coordenada por Schobbenhaus Fi I ho e apresentadas
nos trabalhos de Mônaco et aLií (lg7a) e Fonseca et aLíí (lg79)
e tendo em vi'sta a problemãtica.individualização entre,,as se
qtlênci as , oPtaram por consi derar duas uni dades I i toestrati grãfi
cas distintas, o complexo setuva e o Grupo Açungui.Ao complexo

são atribuídas principalmente ãs seqüências basais pr.e
sentes em 'núcleos de anti clinais do leste paranaense, a Seqllên
cia Turvo-cajati e os gnaisses da região de Barra do Azeiter.uni
dades cons i deradas do Proterozõi co t'lã¿i o e mesmo do Proterozõi
co Inferior. 0 Grupo Açungui, como entendido pelos autores, e:
tende-se desde o divisor dos rios Ribeira de Iguape e .Iguaçu
Setuva

at6 o oeste do Estado do Rio de Janeiro,

açambarcando

principaì

mente as seqtlênci as superi ores descri tas no Paraná e sudoeste
paulista, bem como os migmatitos do complexo Embu, não conside
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derando a porção deles estendìda por. Fonseca et aLii (le7e) at6
o Espiri to Santo e sul de Mi nas Gerai s.
Estes úl t'imos arti gos de síntese menci onados (H asui et alií.,
l9B3; Hasui & 0liveira, l984; Hasui et alii, '1984)os úl timos da
tados de 1 984, porém consubstanciando a concei tuação de l9B2 ,
quando el aborados, foram revj stos por Hasui ( I 984) , onde o Com
plexo Setuva foi estendido de modo a abarcar tambénr grandes ex
tensões de Formação Votuverava.
Desse retrospecto, patentei a-se a tendênci a em se re conhe
cer um Grupo Açungui bastante limitado em reìação ã ãrea ori gi
nalmente admi li da, ao mesmo tempo em que a seqllênci a mai s anti
gâ, p16-Açungui , adqui re uma extensão bastante abrangente.
Como foi visto, as desi gnações propostas para a seql.lênci a
pré-Açungui são FormaÇã0, Grupo ou Complexo Setuva, além da pr6
pri a desi gnação Grupo Açungui , onde corresponderi a ãs suas por
ções basai s. Nes te caso seri a representada pe1 as uni dades Açun
gu'i I e II coino entendida pela MMAJ/JICA (l9BZ) e ã porção infe
rior do Grupo Açungui Lato senszi, de Batolla Jr et aLii (ì9Bl)
e Silva et aLit (1982).
São as seqtlências de tais unidades que se estendem do vale
do Ri bei ra para a ãrea .em apreço. Aqui se adotou a desi gnação
Complexo Pré-Açungui, em carãter provisõr"io, até que melhor se
j a caracteri zada em ãmbi to macrorregi onal .
Grupo São Roque
Nas proxi

mi dad e

s da capi tal pauli sta, Moraes Rego

('1930)

di sti nguì u rochas e p imetamónficas que chamou São Roque, denomi
nação esta QUê, seg u ndo eìe, foi proposta em 1923 'por Gonzaga
Campos. Foi ai nda M o raes Rego (1933) Quem procurou separar os
epì me tamorfi tos de I naisses e mi'gmatitos que atribuiu ao Comple
xo Cri stal i no, r ea I i zando uma prì mei ra caracteri zação I i toìõgi
cae estrutur al da S uni.dades.
A denomi naç ão S érie São Roque foi utilizada por muitos in
vesti gadores dur an t e as d6cadas de 40 a 60, alguns por conside
rarem p0uco c lar as a s rel ações estrati grãfi cas "dessa uni dade
com

a S6rie

Açu ng u i

entanto, pref eri ra m

(r:.g. Cordani et aLíí, 1961). 0utros,
adotar a designação Sãrie Açungui para

no
as
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rochas epi metamõrfi cas presentes na fai xa entre os estados de
São Paulo e Paranã (rt.g. Coutjnho & Takecia, 1955, apud Carnei
Ì o, l9B3). Paoliel lo (1964) na Nota Exp'lì cativa do l'lapa Geolõgi
co do tstado de São Paulo elaborado peìo Instituto Geogrãfico e
Geolõgico (iGG), en 1963, descreve as unidades do Pré-Cambriano
Superi or referi ndo-as ao São Roque e categori zando-o como grupo.
0s trabalhos de Henníes et aLii (1967a) definìndo o Falha
mento de Taxaquara, 'levaram Hasui et aLíi (1969) ã redef inição
do Grupo São Roque, desi gnação que então passou a i nd'i car apg
nas os metassedi mentos s'i tuados entre os fal hamen tos de Taxaqua
ra e Jundi uvi ra. Foram es tes os autores que pri mei ro des creve
ram mai s ami úde as característ'i cas dâs I i tol ogi as, metamorf ismo,
magmat'i smo e estruturas do grupo.
Ao abordar a tectõn'i ca das f olhas de São tìoque e Pi lar do
.l973) ut'i li za-se cio nome Grupo Açungu'i para todo o
Sul , Hasui (
pacote de metassedi mentos presentes em sua ãrea de estudo, ad
mi ti ndo, contudo, uma histõrj a deformaci onal di ferenci ada entre
as rochas an teri ormente atri buídas aos grupos São Roque e Açun
gu j . Essa cons'i deração f oi revi sta pel o autor em 1975 (a,b), quando
embasado na d'ispos'i ção das unidades,em blocos iustapostos indi
vi dualizados por importantes falhamentos transcorrentes (Hasuì ,
et aLii, 1969; l-iasu'i , 1973), e nas diferenças de deformação en
tre ambas as un'i dades, retoma a separação dos grupos a sul e
norte do Falhamento de Taxaquara. Nos trabalhos de 1975, o au
tor propõe o Coniunto São Roque, constituído po!" rochas do gr_ll
po homôni mo, e o Conjunto Paranapi acaba, onde se apresentam as
rochas atribuídas ao Grupo Açungui.

0 Grupo São Roque foi tentativamente subdividido pot Hasui
et aLií (ì976),Que reconheceram a presença de uma unidade Ínfe
ri or psamo-pelíti ca, com intercalações de rochas vul cãni cas na
base e roch as carbonáti cas mai s para o topo, gue denomi naram
Formação Boturuna; e uma uni dade superi or, onde a predominãnci a
é de filitos ritmicos e associações ritmicas, com alternãncia de
quartzi tos e f i I i tos, ã qual chamaram Formação Pi rag'ibu.
Tomando por base os trabalhos da CPRM, Si'l va et aLií (1977)
mantêm a desi gnação Grupo Açungui para toda a seqüênci a epimeta
mõrfica de São Paulo e reafirmam a continuidade entre esse gru
po e o São Roque. Por outro lado, Hasui et aLíi (.l980) sugerem

I3s

que apenas a Formação I tai acoca (_A'lmei da, t956, lgsT) e metamor
fi tos associ ados, possam consti tui r a conti nui dade do Grupo São
Roque para o sul.
Mais recentemente Bistrichi et aL. (l9Bl) e Almeida et aLíi,
l9Bl) no Mapa Geolõgico do Estado de são paulo e em sua Nota Ex
pìicati.va, respectivamente, consideram o Grupo São Roque indivi
dual i zado, bali zado a suì pelos falhamentos de Taxaquara e Mon
tei ro Lobato e a norte pel o Falhamento de Jundi uvi ra.
Bistrichí (.l982) estudando a ãrea do Sinclinõrio de Pirapo
ra e carnei ro ( 1983) em suas i nvestì gações ao ì ongo da fai xa
entre o Pico do Jaraguã e a Serra dos cristais, trazem ìmportan
tes contribuições para o conhecimento do Grupo São Roque e para
sua comparação com o Grupo Açungui . Ambos os autores regi s tram
di ferenças na hi st6ri a deformaci onal até então admi ti da para o
São Roque, como tambõm consideram inoportuno estabelecer uma
estrati graf i a ã 1uz dos conhecimentos atua'i s que 'tenha val i dade

onaì.

ro (op. eit.)

consegue estabelecer, para a sua
ãrea de estudo, uma coluna estrati grãfi ca bastante semelhante
ã apresentada por Hasul et. aLii (1976) referente ã região do
Si ncl i nóri o de Pi rapora. Menci ona, a'i nda, a semel hança entre os
grupos São Roque e Açungui, quando confrontados os dados bibl'io
grãfi cos referentes ao segundo com os resul tados por ele al can
çados no São Roque. Por sua vez, Hasui ( 1983) aponta esses gru
pos como refletindo duas baci as distintas, embora ressaitando
que aspectos vari ados de cada um sejam bastante semel hantes.
Estudos ainda em andamento têm mostrado que no Grupo São
Roque foram incluídas rochas metassedimentares mais antigas, pe
reg'i

Carnei

a norte da capital paulista ( C.A.Bistrichi; Y.Hasui ;
M.A.Almeida; A.S.L.Dantas¡ e L.A. Teixeira , informação ver
baì ) . As evi dênci as descri tas por esses geõl ogos correspondem a
gnai sses, mi gmati tos e ecti ni tos com fortes fei:ções de transpo
siçã0, ã semelhança do observado na região de Pilar do Sul nas

lo

menos

tal enfoque, a tendência é'
considerar um Grupo São Roque restrito, apresentando..uma histõ
ria deformacional mais simples. Na ãrea da Folha Pilar do Sul,
apenas pequena porção do Grupo São Roque se faz presente, não
permitindo contrìbuir nesse sentido. À luz da bibliografia, na
rochas do Complexo P16-Açungui.

Com

região estudada a ãrea de ocorrência de metamorfitos a norte

da

t3ô

ha de Taxaquara foi consi derada como pertencente ao Grupo
São Roque, enlbona sua semel hança com aque'l es do Compl exo préAçungui, a sul de Pilar do Sui, col.ßo jã men.cionado.
Fal

CORREL4çÕES ENTRE

AS SEQUÊNCIAS

SUPRACRUSTAI

S

PRE-CAMBRIANAS

A anál i se da bi bl i ografi a ressal ta a di fi cul dade para se
reg'ional i zar as rel ações entre seqllênci as observadas I ocal mente.
Al ém di sso, um compl exo quadro 6 consi derado para expì i car
a
evol ução das supracrusta'is, i ntroduzi ndo uma séri e de el ementos
que tornam quase 'imprati cãvel q corre'l ação de suas un'idades.
Segundo a'l guns autores, provavelmente a sedimentação ocor
reu em sub'baci as num prime ro i nstante, e posteri'ormente em ba
cias ma'is amplas. A possibilidade de mov'imentações de blocos
através de grandes l'i nhas de fal has atuantes jã a esse tempo ,
ori gi nari a um substrato com grandes i rregul ari dades para a depo
siçã0, com posições distais e pr"óx'imais de clifícil discernimen
to. As variações nos ambientes deposicionais seriam compl icadas,
em sua i nterpretação, em função de ta j s poss i bi I i daCes .
Di ferentes fases de deformaçã0, metamorfi smo e magmati smo
afetaram as seqüências sedimentares desde a época de sua depos'i
çã0, obl i terando sobremanei ra o reconhecimento das fei ções ori
ginais, e dificultando a dedução do seu empilha.mento. Esses
eventos, pri nci palmente deformação e metamorf i smo, podem atuar
de modos di ferenci ados em porções di sti ntas das seqtlênci as , o
que na fal ta de exposi ções adequadas das mesmas, tornam di fici I
estabelecer a prõpria sucessão dos eventos para ãreas maiores
que as observadas.
l.lesse contexto, é extremamente problemãtica a corre'lação de seqllôn
cias sem contìnujdade física. No entanto, aìgumas ãreas estudadas no Paranã
e sul de São Paulomostram possibitidades de correlação com as seqtlências
da Folha Pijar do Sul, utilizando-se como critãrios principa'lmente as se
meìhanças litol69icas e estruturaìs, além de parcos dados de metamorfismo e
magmati smo.

A ãrea estudada, como se depreende da literatura geolõgica, correspon
de ã continuidade de seqtlências basais das supracrustais observadas no Va'le
do Ribeira, categorizadas de diferentes formas e designadas Setuva, principaìmente nos trabalhos mais recentes.
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A seqllênci a da Fol ha Pi I ar do Sul corresponcle ã extensão
do Açungui I e I i da MMAJ/JI cA (1982) . Seri a, a'inda, correl aci o
nãvel com duas seqüências imediatamente supêrjores ãquela de me
ta-eherts descritas por Sjlva & SchölI (1932) e admitidas tam
bém por Schöll et alii (1982) como pertencentes ã Formação Se
tuva. A primeira dessas seqtlências é admitida peìos autores
com equi valênci a I ateral em ãmbi to regi onal e a descri ção
de
seus I i tot'i pos denota uma grande si mi I ari dade com a seqtlênci a
oriental definjda na ãrea de Pilar do Sul. A segunda, sobre a
anterior, mostra carãter vul cano-sedimentar, guardando extrema
semelhança com a seqLlênci a oc'i dental cia ãrea estudada. 0utras
correlações levando em consideração as similaridades litolõgi
cas são possiveis, como se depreende do item inicial deste capi

tulo.
Estrutura'lmente, Fritzons Jr et aLii. (1982) mencionam uma
evol ução mai s compl exa para as formações Perau e Agua Cl ara,
pre
do Grupo Setuva, e, mais recentemente, Hasu'i ( 1984, no
lo) aponta uma forte transposi ção nas rochas defi ni das como Se
tuva pe'los pri me'i ros , o que não ocorre nas porções atual mente
atribuidas ao Grupo Açungui sobreposto.
E nesse entender que se. supõe uma correì ação mai s perti nen
te da seqüência estudada.
DADOS

GEO CRONOLOGI COS

Especi fi camente sob r e as rochas da ãrea estudada não exis
te nenhuma determina ç ão r adi omãtri ca efetuada. Poucas datações
em rochas atri b.uídas ãs s eqüências São Roque, pré-Açungui e gra
ni tõi des associ ados s ão e ncontradas na bibliografia. Träbalhos
pi onei ros como os de Cor d ani & Bittencourt (1967), Cordani &
Kawashita (197.l) e H a sui & Hama (1972) são atã hoje os únicos a
fornecer dados de al g uns I ocai s. Mai s recentemente a CPRM execu
tou uma série de dat a çõe s em metamorfitos do Vale do Ribeira.
Al6m do número peq u eno de determinações, o que iã restrin
ge o alcance interpr e tat i vo desses dados , deve-se cons i derar
com ressalvas os res u Ita d os obti dos. Tal cui dado vem em função
de que as seqtlências dat a das apresentam compl i cações devi das a
eventos deformaci onai s e metamórfi cos, os quai s se impõem ãs
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do Perau, que estari am recri stal i zadas nc i nteri or de 'lentes
totalmente transpostas. Afora tal controvérsia, essa seqüênc'ia
mineralizada coloca-se nas porções basais das supracrustais, re
gi strando eventos posteri ores ã sedj nrentaçã0, hã pe1 o menos I 400
'i sotõpi
l'la ,0 q ue corr 0 b ra c0 m pr0ce S o s d e r e h 0m o g ene z a çã o
afins.
ca a e s se temp o t di 9n 0 s ti cad a p el a c P R M em s eq tl e n c ia s
I ad o t as de t e rmi na ç õ e S d a s d e m ai s min a s co r respondem
Po ro u t r0
.a gal e n AS pres e n t es na S eq tlên c i a A ç u n g u i st r cto s e ns u r
sobre
po sta a o denom j n a do Gr u p o Set u V a n a M i n a do P era u
S equ ên
ef t uad a s e m
A S ú ní cas d a ta ç õe S paìeo n t o tõ g c a S
(r 977 ).
c ias a d mi ti das ^ ç un g ui s ão ap r e S en + a d a S p or |- ai r c h ild
da
D uas f o rm as de e s tr o ma tõ I i tos e S tã o p r e se nt e S em c alc ãri OS
pr -ox imo ã I t ap e V a ( SP ), n a ãr e a on de AI m e1 da
F ormaç ã 0 Itaia c o L a
( 1944, ap ud Fa 'i r c hi I d, o p. ei +u ) o s d e s cr EV e u pe I a pri mel ra V ez.
onoph 1l + o n a a r a nd cu m e juntamente c om
0 tipo re conhe c i d o 6 o
outro, não i denti fj cado, são dj sti ntos daquel es observados na
Formação Capiru pr.õximo a Curit'iba, formação esta correlaciona
Fairchild
da por d'iversos autores com a Formação Itaiacoca.
(op. cit.) admite idade entre 1700 e 850 Ma para tais estromatõ
ì i tos, o que corresponde ao i nterval o para a sedimentação da
formaçã0, hoj e cons j derada do Grupo Açungu'i stricto senau que
se sobrepõe ao Setuva.
Cabe mencionar as datações efetuadas por Hasui e Hama (op.
eít.) em metabasitos de Pirapora, do Grupo São Roque, que forne
ceram i dades K/Ar de 7l0 l'1a, ã quaì admi tem a i dade míni ma para
o metamorfismo regional e para o magmatismo pré-tectônico. 0s
granitóides presentes nesse grupo fornecem resuìtados semelhan
tes aos descri tos anteriormente.
A cronol ogia das rochas granitõì des é cornentada em vãrios
artigos. Datações efetuadas em granitõìdes da Fãcies Cantareìra
fornecem isócronas de 640 a 650 Ma (Hasui et alíi' l9Bl) r PoF
tanto da segunda metade do Proteroz6ico Superior. Para os maci
de
ços da Fácies itu, as'is6cronas obtidas indicam intervalo
et
540-560 Ma (Hasui et alii, l98l) e 500-550 Ma (Batcìla Jr
alíi, ì 981 ) correspondendo ao i nic io do Pal eozõi co. Para blernick
(1982) as rochas porfirõiOes abrangeriam um intervalo de tempo
entre 600 e 550 14a, e os granítõides i nequi granul ares ' que c0n
sidera "granitos magmãticos tîpicos" teriam idades variãveis en
1

L

1

F

/'1
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tre

e 450 Ma
Cordani & Bittencourt (1967) mencionam jdades K/Ar de 540
Ma para granitos da região de Pjedade e Salto de Pirapora, pos
do
si velmente representando maci ços atri buívei s ã Suíte Pi I ar
Su1. 0utras determinações em rochas correl aci onave t s as u ites
Piedade e Tapirai, f ornecem 'idades pouco acima de 600 Ma. A ná1i

a

550

ses efetuadas pel o método Rb/SF, por^ Cordani & Kawashi ta ( I e71),
confi rmaram os res ul tados anteriores de Cordani & Bi tten c ourt
þp. eí,t.) e de Hasui & Hama (1972),a partir dos quais atr i b uem
uma fase tardi-tectôni ca. hã 6l'0 Ma e uma outra põs-tectônica hã
540

Ma.

Do exposto percebe-se que se tem tentado estabel ecer uma
ordenação tempora'l relativa de diferentes eventos termo-tectôni
coS e ãpocas de sedimentação, mas a necessídade de Se recorrer
a associações entre unidades supostamente correlac'ionãveis, não
permi te mais que supor tal ordenação.
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CAPITULO

IX -

TVO

ÃO

GEOL-OGICA

0s resul tados apresentados nos capît.ul os anteri ores possi
bi I i tam esboçar a evol ução da ãrea, onde ã enfati zado o i nter
val o de tempo Pré*Cambri ano. A evol ução do Fanerozói co é consj

o

derada sumari amente.
A restrita presença do Grupo São Roque na ãrea de estudo
não permite delinear sequer tentativamente sua evolução. Por es
ta razã0, este grupo foi admi ti do tal como sohre ele se expres
sam os autores que o estudaram, impìi cando considerã-lo com evo
1ução restri ta ao Evento Brasi ìi äno, no Proterozói co Superi or.
Embora mais recentemente alguns pesquisadores estejam sugerindo
seu desenvol vi mento em tempos anteri cres, não existem ai nda re
sul tados que possam ser aqui uti I í zados.
Frente a esses fatos, a evol ução do Compjexo Pré-Açungui
deve ser considerada ã parte do Grupo São Roque, rìão sendo plau
síveJ estabelecer correìações entre os di ferentes eventos obser
vados em cada unídade. Desse modo, as informações acerca da evo
ìução 'io Gi''upo São Roque são uir-r su¡r¡ãi'io t'it'iiogi"ãfîco, enqiiai'rio
o Compl exo P16-Açungui é di scuti do ã I uz dos resu'l tados al can
çados na ãrea e na li teratura geolõgi ca concernente. Sua evol u
ção é admi ti da atravãs de tempos anteri ores ao Proterozõi co Su
peri or, cujo al cance carece de elementos para ser defi ni do. A
bibli ografi a menciona i dades que se estendem do Arqueano ao Pro
terozõi co 14édi o.
A evoìução do Complexo Prõ-Açungui é apresentada resumida
mente no Quadro
como se segue:

l)

Deposição de sedimentos predominantemente petiticos, com ìn
terca'lações psamiti cas, e, mui to I oca'lmente, sedimentos qui
mi cos. Magmati smo ãci do, bãsi co e restri tamente ul trabãsi co

(ir).

A sedi mentação processou-se em extensa calha, at6 então ad
mi ti da na bi bl i ografi a como um suj co geossi ncl i nal . Mai s re
centemente foram apresentados model os tectôni cos onde são
consi deradas cal has aul acogêni cas , com desenvol vi men to
de

rifts.

As características da sedimentação sugerem deposição em aI
biente marinho, aparentemente com aumento progressivo da pro
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fundi ciade de noroeste para sudeste. As seq llên c'r as
predotni
nantemente pelíti cas (,seql.lênc j a oci dentaì ) são mai s pronta
mente I i gadas a ambi entes neriti cos com zon as I i torãneas e
sub-litorãneas. Niveis mais proeminentes de concen tração de
psamí tos sugerem períodos regressi vos aparentemente curtos.
A diferenciação para seqtiências mais francamente peIíticas,
c0m ocasionais intercalações de'lgadas de psamitos (seqüência
oriental) é clara, indicando através' de passagem progressi
vâ, ambientes mais profundos e calmos. Restri ta deposição de
cal cãri o apresenta-se aproximadamente nos I imi tes entre taj s
ambientes.
0 magmati smo associ ado ã sedi mentação mani fes ta-se com natu
rezas ãcida, bãs'i ca e ultrabãsica (ii) e é cons'i derado con
temporãneo ou imediatamente posterior ã deposiçã0, pois apre
senta seus produtos afetados pela prime'i ra fase de deforma
ção e pelo metamorfismo a ela figado. As rochas bãsicas e ul
trabãsicas não mais apresentam fe'i ções que possibjlitem iden
tificar se foram siLLs, diques ou derrames. A atividade magmãti ca, com possívei s fumarol as assocì adas, fornecem um neces
sãrio fluxo térmico e so'luções hidrotermais para a configura
ção do ambi ente de f ormação dos exal'i tos. 0 magmati smr¡ ãci do,
representado por ortognai sses ) aparentemente col ocou corpos
na seqtlência sedimentar. Existe tambðm a possibi lidade
de
seus representantes consti tui rem porções de embasamen-io afl o
rantes, o que não se configurou como a hipõtese mais viãvel.
conquanto essa caracteri zação do quadro de consti tui ção das
rochas possa ser fei ta, cabe real çar seu carãter preì i mi nar.
A deformação posterior introduziu modificações substancíàis
na geometri a ori gi naì , impondo di fi cul dades na reconsti tui
ção da histõr:ia prõvia.
2)

Intensos processos

d'i

astrõfi cos,

compreendendo,

2.1) Primeira fase de deformação (Fl) com forte transposição
quase generaì i zada, atri buida , como advém cla bi bl i ogra
fi a, a fase de dobramentos fechados a cerrados re
cumbentes, ou então a evento de cisalhamento simples. Asso
cia-se ã fase prìncipa'l de metanrorf ismo regionaì (14l ) de car!

ter progressivo, var.iando de grau fraco atã m6dio

a
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forte. A deformação originou raríssimas dobras, intrafo
liais ou não [Dl), com ou sem xistosidade plano-axial.
As evi dênci as coietadas não s.ugenem prontanrente uma f a
se de def ormação hol omõrf i cê, podendo-se acrmitjr também um
evento de cisalhamento s'imples. pequenas e raras lentes
dos sedi mentos ori gi nai s foram poupadas da transposi ção,
onde são observadas estruturas rel i qui ares como o acama
mento sedimentar (so) e estratificações cruzadas de pe
queno porte. A foliação sì, desenvolvida peìa deforma
Ção, expressa-se por superficies de transposição, banda
mento cornposi ci onal e xistosi dade. Clivagem a.rdosiana apresenta-se nos pacotes que. f oram ' poupados pe'l a transpos'i ção.
0 metamorfismo mostra um aumento progressivo, cuja va
ri ação em leque de oeste para sudeste, leste e noroeste,
deve-se ãs deformações posteri ores que modi fi caram a
geometri a das isõgradas. A mi gmati zação de xi stos e o
crescimento de megacristais de feldspatos potãssi cos
nas rochas gnãi ssi cas , associ am-se aos graus mai s for
tes de metamorfi smo, a 'leste e sul da ãrea. A mi gmati za
ção possi velmente estendeu-se até ap6s a deformação.

ô

2.2) Segunda fase de metamorfismo (MZ), de baixa pressão e
grau f raco a mód'i o, de carãter regi onaì , posteri or ã f a
se de deformação Ft e anterior a sincrõnica ã fase cle
deformação FZ.
suposições que colocam tal evento metamõrfico associado
a au16olas de contato dos maciços granitõides, hão ex
pìicam sua ampla distribuição. Este evento é caracteri
zado principalmente peìa ocorrência de porfiroblastos
de diferentes minerais, oS quais guardam restos da fg
liação anterior, permitindo reconhecer suas modifica
asso
ções a di versos estági os , o que tornou possivel
ciar esta fase de metamorfismo ã segunda fase de defor
mação.

2.3)

Segunda fase de deformação (Fù , associ a da a process 0s
de i ntensa crenuì ação, ori gi nando dobras abertas e fg
chadas (De), com quaìquer orientação. As cl i vagens de
crenul a.ção SZ c0nsti tuem as superf íci es axi ai s des s as
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dobras e no mais comum são finamente espaçadas e desen
volvem handamento diferenci ado. Este ó prati camente oni
presente nas rochas afetadas pe'la ci"enuì ação. Em rochas
mai s competentes aparecem cl i vagens de fratura. Esta fa
se de deformação afeta i ndi sti ntamente as superfíci es
So e sì sendo bastante evoluída,e mais facilmente dìag
nosti cada na seqtlênci a oci dental.
2.41 Tercei ra fase de deformação ( Fr) , tambãm associ ada a
pr0cessos general i zados de crenu'lação, ori gi nando do
bras abertas e fechadas (D¡), com forte caimento cle ei
xos e pl anos axi aí s verti cai s a subverti cai s
ori enta
'
dos a El'lE/l,ls!'I, def j ni dos por cl i vagens de crenul ação
(S¡) que são mais espaçadas que as anteri ores e menos
comumente desenvol vem bandamento di ferenci ado. cl i vagens
de fratura também ocorrem em rochas mais competentes.
Esta fase de deformação õ responsãvei peìa grande fei
ção estrutural em arco da ãrea, a Si nforma de pi r ar do

sul. Esta estrutura ã desenhada pelo dobra.mento das s!
perfíci es So, sl e sz, sendo seu carãter sj nformal dado
pela distribuição de_ associações litológicas ectinîti
cas a mi gmatíti cas, que i ndi cam porções mai s j ovens i n

ternas ã estrutura.
2.5) Segunda fase magmãti.ca (iz) de natureza ãcida, responsã
vel pel as i ntrusões grani tõi des de carãter põs-tectõni
co em reìação ã fase de deformação F3, com metamorfismo
de contato associ ado. E atri buída ã segunda metade do
Proterozóì co superior, sendo representada pelos macìços
da suíte Pi edade (l'laci ço Serra da Batéi a e Maci ço sara
puí) e da Suíte Tapiraî (Maciço Tapiraî e Maciço cõrre
go do Gãzeo).
A primeira suíte apresenta uma evolução mais longa, fe
gistrada através de porções gnãi ssi cas originarmente jã
granitõides,que foram feldspatizadas durante e possivel
mente ainda após a deformação Fl. Durante o Evento Bra
siliano seus maciços ganham as características e dimen
sões atuais, com o magmatismo possibilitando o desenvol
vimento de metassomatose e mesmo anatexi a I ocalmente,
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a fe 1 dspati zação s.e aproyei tando ou não de pì anos
prõ-exi stentes. 0s maci ços da Suíte pi edade apresentam
caráter parautõctone e fo1 i ação quase sempre notõri a
evidenciada pela matriz e por megacristais orientados
com

pl anarmente.

A Suíte Tapiraí mostra maciços com rochas porfirõides e
i sõtropas , sendo francamente i ntrusi vos e ci rcuns cri tos

e afetando os metamorfi tos adjacentes. São
os maci ços desta suíte que desenvol vern metamorfi smo de
contato, originando delgadas faixas de hornfeLs a'lumino
silicãticos.
2.6) Tercei ra fase magmãti ca ( i g) de natureza ãci da, repre
sentada por i ntrusões grani tõi des de carãter põs- tectõ
nico à fa.se de deformação F3 e posteriores aos maciços
das demai s suítes, nos qua'i s se i ntroduz. Associ a-se a
metamorfi smo de contato mai s proemi nente que o apresen
tado na fase magmãtica anterior, sendo atribuída ao Cam
bro-0rdoviciano. Corresponde a Suíte Pilar do Sul, cujos
maci ços Pi 1 ar do Sul e Turvo apresentam rochas í nequi
granul ares e 'i sótropas, sendo também francamente i ntru
sivos e circunscritos, igualmente obliterando e afetando os
metamorfi tos adjacentes , nos quai s ori gi na fai xas com
até centenas de metros de hornfeLs alumino-silicãticos.
obl i terando

a

,

2

.7') Quarta fase de deformação ( Fq) representada por i ntens a
I i neagênese, com metamorfi smo di nãmi co associ ado. E res
ponsãvel por zonas de transcorrênci as, ttâ ãrea represen
tadas principalmente peias falhas de Taxaquara e do Bel
chi or. Desenvol vem fai xas mi I oníti cas de espessuras va
ri adas, com i ntensa comi nui ção' dos consti tu'i ntes mi ne

rais,e recristalìzação e neocristalização associadas.
Admi te-se a possi bi I i dade de um ampì o interval o de tem
po para a atuação de tais estruturas, por6m s6 se conse
gue comprovar seu periodo final, admitido Cambro-0rdovi
ci

an

o.

Vãrios feixes de lineamentos fotointerpretados e siste
mas de juntas que configuram zonas de descontinuidadel
foram anotados, alguns aparentemente associ ados, peìos
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trenos pafcialmente, a esta fase de deformação. Destacam
-se as feições obs.eryadas ao longo da borda norte do M;
ciço Serra da Bat6ia, as quais configuram uma zona d;
des conti nui dade, que evi denci a um comportamento di feren
ciado dos metamorfitos a sul e norte da mesma, frente
aos processos da fase de deformação F3, bem como 6 ao
ìongo dessa zona que se caracteriza melhor as fei ções
parautóctones daquele maciço. Ta'is fatos fazem supor
a exi stênci a de um aci dente tectõni co importante na es
truturação da ãrearQUê, rìo entanto, não pode ser preci
sado nesta oportuni dade.

ç

3) Período de maior estab'i lidade tectõnica e erosão, sem regi s
trtrs sedimentares, com elaboração de superfícies de aplaina
mento ( S upe rfíci e Itaguã), do Cambro-0rdovi c'i ano ao Carboni
fero.
4) Depos i ção de sedimentos do Grupo Tubarão ( Formação I tararõ)
parci al mente em ambi entes conti nental e gl aci aì , durante o
Pernio- Cai'b orrif er(1.

5) Processos relacionados ã Reativação hlealdeni ana da platrfor
mô, com o desenvolvimento da quìnta fase de deformação (FS )
e f ase magmãt'i ca (i+) associ ada, durante o Juro-Cretãceo. A
deformação foi responsãvel por insignificantes falhas nor
mais que afetam os sedimentos do Grupo Tubarão.0 magmatismo
foi de natureza bãsica, representado na ãnea por rarissimos
di ques de di abãs i o.

6) Periodo de estabilidade tectônica e erosão, sem registros
sedimentares, com a elaboração de extensas superfici es erosi
vas, do Paleogeno ao PTeistoceno.

7) Periodo de estabilidade tectõnica e erosão,

com depõsitos se
dimentares associ ados, do Pleistoceno ao Hol oceno. 0s depõsi
tos ori gi nados correspondem a terraços al uvi ai s subatuai s ,
provave'lmente da segunda metade do Pleistoceno, e planícies

aluviais atuais, holocônicas.
E probtemãtica a atribuição de idades ou intervalos de tem
po às seqllências do Complexo Pré-Açungui. Como se comentou no

l4B

oi

tayo capitu I o,

ten

tati

yamente

nação tempora'l re I at'i ya para os
ni cos e épocas de sedi mentação.

procura-se esta.belecer uma orde
di ferentes eyentos termo-tectõ

Afora discussões sohre os resultados obtidos por determina
ções radi ométri cas , as i sócronas el aboradas foram i nterpretadas
como i ndj cati vas de i dades do Proterozói co Médi o para as seqtlên
ci as basais das supracrustais, e destacando importante evento
hã cerca de 1400 Ma, onde recaem muitos dos valores obtidos. Jã
as i dades Rb/Sr convenci onai s , mostram val ores escal onados do
Proterozóico Inferior atã- o Proteroz6ico Superior. Entretanto,
como jã di scuti do, tai s resul tados carecem de mel hor i nterpre
tação ã t uz das evi dênci as geol óg'i cas. Mai s recentemente, 6 nes
se senti do que Hasu'i ( 1983 e 1984, no prel o) , entre outros, ef e
tuaram correl ações das seqtlênci as rel aci onadas ao Compl exo PréAçungui a tempos arqueanos ou do inicio do Proteroz'oico.
0 QUADR0 5 mostra, sumari amente, a evol ução geo'lóg'i ca do
Grupo São Roque, tendo sido elaborado a partir dos trabalhos de
Hasui ( 1975b) , Bi stri chi ( l982) e Carnei ro ( l983) .
0 Grupo São Roque tem seu desenvol vi mento rel aci onado ao
tvento Brasil'iano, conforme indica a bibliografia. Uma evolução
restri ta a esse 'i nterval o de tempo não permi te correì ações com
o Complexo P16-AçungUi, poróm, sê consi deradas menções a rochas
mai s anti gas, até então i ncl uídas no grupo ' pode-se fazer a se
guinte ponderaçã0. A sedimentação do Grupo São Roque Lato sensu
não se limitarja ao Proteroz6ico Superior, o que impìica dele
dissociar as rochas basais, de evolução mais compìicada, da uni
dade que lhe ã sobreposta, cuia histõria geolõgica é mais sim
pl es. Quaìquer outro ensai o de correì ação, de fases deformaci o
nai s, metamórfi cas e magmãti cas ' desse coniunto com o Complexo
P16-Açungui, não

é factível no momento.
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