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G-ENERAL,IDADES E OBJETIVOS

0 qu adro gera I da evol ução tectôni ca da Pl ataforma
Sul-Americana passou a ser del inea.do princ'i palmente a

partir de trabal.hos de sintese, cada vez mais completos,
que puderam ser desenvol vìdos com base em numefosos es
tudos em nivel de reconhecimento. Foi a partir dos tra
balhos de A'lmeida (1967 e ì969) g de Almeida et aLií
(1976) que. a Plataforma Sul-American.a passou a ter sua
hi'stõria evolutiva melhor esboçada. 0 embasamento dessa
platafornla, como exposto em São Paulo, 6 constituido pe

la Reg'ião de Dobramentos Sudeste, que foi objeto de es
tudos por Hasui et aLii (1975), Hasui et aLíí (1g78a),
l,/erni ck et aLii ( I 978 ) , Hasu'i et aLùi (1 982 ) , dentre ou

tro s

0 Prõ-Cambriano paul ista tem sido objeto de ìevan
tamentoö geolõgicos em nivel de reconhecimento e de se
midetal he diversos, bem como de i nvest'igações sob os
mais variados enfoques visando definir suas caracteril
ticas gerais. Na ãrea do Grupo São Roque dispõe-se de
mapeamen!os geoìõgicos de semidetalhe em escala l:100 000,
al õm db äx i s ti rem vãri os tra ba I hos de j nterpretação ge

nérica de sua estruturação e evolução geo'lõgìca. contu
do, ã necessãrio real izar mapeamento I i to-estrutural de
maior detal he, bem como estudos mai s detidos de aspec
tos diversos para se al cançar uma compreensão cl ara do
Grupo São Roque e do seu desenvoJ vìmento.

Dentro desse contexto se el aborou um programa j nte
grado de pesqu'isas do Grupo São Roquê (Análise Estrutural do Gru
poSão Roque), no qual se inclui o presente estudo sobre a geologia
da região cio Sincl inõrio de p j rapora r QUê se constl'.tui na mais des
tacada macro-es trutura reconhec i da . 0s resul tados apre
sentados cons ti tuem a síntese de uma etapa,
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contudo as investigações ai'nda prossegem

0 estudo ora apresentado. obietivou:

a) o mapeamento geoì-ogico em escala de .semi-detalhe
('l :50 000), consubstanciando os tipos I i tolõgicos e

estru turas presente.s ;

b) reunir os dados sobre as estruturasi nagmatismo e me

tanrorfismo d.e modo a subsidiar a reconstitu'i ção das

modi.ficações sofridas pe'l as rochas.

ÃREA tsluDiq.pA

. A ãrea estudada situa-se a oest'e da capital pau'l is
ta, sendo ba.lizada g?osso ¡nodo pelas cidades de San

tana de Parnaiba e Pirapora do Bom Jesus, a leste e oes

te respectivamente; a sul peì o maciço grani tõide da Ser

ra do Itaqu'i e a norte pelo,paralelo que passa por Caia

mar. A principal via de acesso ã ã.rea é a Estrada dos

Ronreiros (SP-312) que a cor'ta obl iquamente. Uma mal ha

regu'l ar de estradas secundãri as dã bom acesso a toda a

ãrea, .ot exceção da parte sul da Serra do Voturuna.

0 rel evo desta região é caracteri zado por morros
pouco el evados, com al ti tudes méd i as ao redor de 750-
800 metros, embora alguns espigões, rìormalmente susten
tados.porr quartzitos, possam chegar a altìtudes maiores
da ordenl'de 900 metros. As maiores elevações são repre
sentadas pe'l as serras do Vçturuna e do Itaqui , que se

el evam a I 200 e I 100 metros t:especti vanlente. A rede
de drenagem é representada pelos rios Tietê e Juqueri e

seus pequenos tri butãrios, dentre os quaÍ s se destacam

os cõrregos do Caracol e Tanqui nho, e os ri bej nões Pe

nunduva e Santo And16. A ãrea ocupada pelos rios princi
pais constitui na. verdade unt lago representado peìos re
servatõrios das barragens do Rasgão e de Pirapora, Si

tuados no rio Tietô.
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A Figura I mostra a local ização geral da area estu
dada.
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Fig. l - MAPA DE LOCALTZAçÀO DA Ánea Oe ESTUDO

MAT.E&IAL UTILIZADO

" Para a real i zação dos trabal hos foram utj I ì zadas
as f ol has pl ani -al t'imétri cas do GEGRAN/StPLAN (SF-23-Y-
c-II-4-SË-8, SF-23-y-C-II-4-SE-D, SF-23-y-C-III-3-S0-A,
SF-23-Y-C-III-3-S0-8, SF-23-Y-C-III-3-S0-C e SF-23-y-C
III-3-S0-D), na escaìa l:10 000, elaboradas peìo Consõr
cio VASP/CRUZtIR0/PR0SPEC /ïEAF0T0/AER0MAPA em j 975 (F1
gura 2) e folhas topogrãficas na escala l:50 000 de Ca

breüva (SF-23-Y-C-II-4) do IBGE e de Santana de Parnaî
ba (SF-23-Y-C-III-3) do IcG, publicadas em 1973 e l97t
respecti vamente.

530W

-250S
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500w
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Foram utilizadas fotografias a6reas d.a escala apro
xÍmada l:25 000 (faixa 279G - fotos 38443 a 38448, fai
xa 27gJ - fotos 38575 a 3B58l, faixa 280G - fotos 3870;
a 38707, faixa 280F - fotos 38558 a 38563, faixa 2BOJ

fotos 38981 a 38985 e faixa 28lF - fotos 38530 a 38535)
do IBC-GERCA, obt'idas em 1972 e fotografias aêreas na

escala aproxinrada l:60 000 (50705 a 50708, 52798 a 52800

e 1 4l 25 a 14127) tomadas em 1964/65 pel o võo ATS-l 0 da

FAB/USAF. Utilizararn-se tamb-em fotomosãicos de radaF, €.g_

cal a I : I 00 000 do RADAMBRASIL (SF-23-Y-C-II e SF-23-Y-C-III).

MTTODOLOGiA DE TRABALHO

A metodologìa utiìizada visou est.abelecer a estru
tura geral do Grupo São Roque na reg'ião do Sincl i nõrio
de Pirapora. Dessa forma foram jdeal i zadas e real i zadas
três fases para o desenvol vimento dos trabal hos. Uma

prime.ira fase constando do reconhejcinrento da ãrea e o

estabe'lecimento de critérios para o mapeamento e anãl i
se estrutural;.unra segunda fase constando do mapeamento

Piroæro do
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geolõgico sistemãtico e finalmente uma terceira fase
compreen.dendo os estudos finais, abrangendo anãl i ses de

ìaboratõrio, tratamento dos.dados obtidos nas fases an

teriore.s e a interpretação dos resultados.

0s e.studos prel in'i nares consistiram-se basicamente em

pesquisa bibliogrãfica sistemãtica.e de documentação
cartogrãfica, bem como de reconhecimentó geoìógico da

ãrea. Estes trabalhos foram real izados em paralelo e ti
veram como objeti vo a el aboráção de ma pa geolõgico prg
liminar e o, aprofundamento metodolõgico.

A.pesquisa bibliogrãfica foi realizada dentro da

sistemãtica usual para esse f im, através do estabe leci
mento de uma malha dg nefez,âncdae, ìsto -e, a partir dã
artigos mais recentes, procurou-se recuperar os tra ba

lhos mai.s antigos. Uma vez recuperados estes artigos,
repetiu-se o procedirnento ! a.té que fosse c.ompl etada a

malha. Ao final desta ativ i dade, admi te-se que todo s os

trabal hos mais importantes, i'ncluindo os mai s antigos
devarn ter si do identificados,

A par ti r desta atividade foram el aboradas duas lis
tas: uma constituida de titulos de interesse geral e ou

tra de tîtul os de i nteresse especîf ico, reg i onaì .

A ppsquisa bibliogrãfica de titulos de interesse
geral teve importante carãter metodolõgìco, do ponto de

vi sta concei tuaì , enquanto que a de titulos regionais
perrnitiu um mel hor co n hec i me nto do Grupo São Roque.

A coleta de documentação de. cartografia geolõgica
seguìu uma orientação seme'l hante, visando recuperar to
dos os mapeamentos anteriores realizacios na ãrea de in
teres se, A Figura 3 mo s tra todos os mapeamentos Ievanta
dos na ãrea estud-ada,

0 re co n hec i me nto geolõgico co ns tou do levantamento
de perfis bãsicos que cortassem as estruturas regionais,
objetivando a .identificação das principais unidades li

¡À
l

l
j

l

l
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tolõgicas e o levantamento. geraì das es.truturas mesoscõ
picas presentes, com detal hamento geolõgi co en cêr.tos
pontos

As atividades anteriormente referidas permitiram
uma ìnterpretação fotogeolõgica pnel int inar e a elabora
ção do ma pa geoìõgico correspondente. Nesta ta refa uti
lizou-se fotografias aéreas .em escala aproximada,
l:60 000 e mapas bãsicos em t:50 000.

A segunda fase constou do levantarnento geoìdgico,
que seguiu duas linhas orientativas. A prìmei ra bu s cou

a resolução de problernas encontrados na fase anterior,
medi ante retorno a afl oramentos jã vjsitados. À segunda

constou do adensamento das observações através do I evan

tamento de ãreas ai nda não estudadas.

Nes tes estudos foram uti l i zadas fotog raf ias aéreas
l:25 000 e mapas topogrãficos ì:.l0 000, para a localiza
ção dos pontos de observação e. de col eta de amostras,
bem como dos perfis geol6gicós levantados, Foratn percor
ridas as estradas principais e secundãrias que cortam a

reg i ão e real i zados alguns pe rf is ao ì ongo da drenagem,
na região da Serra do Voturuna, onde não havia outra
via de acesso.

Nes,ta fase dos trabalhos foram. cadastrados 667 pon

tos de oþservação das I i tologias e estruturas presentes,
bem .como de solos (Anexo I ). Foram coletadas 220 amos

tras para exames meso-e micro.scõpicos. Nesta fase foram
ainda cadastradas ocorrônci as mi nerais e lavras.

Devidó ã profunda alteração intemp-erica, não exis
tem afloranentos contÍnuos por grandes extensões, o que

vem a constituir um obstãculo para o melhor entendimen
to da geologia e das estruturas, tanto do ponto de vis
ta da observação ìndividual .dos afloramentos, como da

correlação entre afloranentos diferentes. Todavia, as

observações real i zadas 'nos afI oramentos ex ì'stentes peI
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mitiram uma segura identificação das I itoìogias e esta
belece.r relações entre as estruturas presentes, Iev.an¿ã
por comparaçoes ao estabelecimento dos contatos geoìõgi
cos e dos aspectos geomõtrjcos essenciais.

Nesta f ase dos trabal hos os dados f oram 'l ançados
em duas cõpias diferentes das bases topogrãficas l:20 000

(reduzidas dos originais do GEGRAN/SEPLAN I :l 0 000),
uma cõpia corn a re-presentação dos pontos de observação
g I itologias e outra com os dados estrutura'i s.

A medi$a sistemãtica de elementos p'lanares e I inea
res acompanhou o levantamentos sjstemãt'ico, para trata
mento èstatisti co. Esta col eta de dados geralment. ã
real izada apõs o mapeamento geo'lõg ico, por:6m tem o i n

conveniente de exigir novos e demorados trabal hos de

canrpo, o que se pô¿e contornar.

Acompanhou estes estudo.s de campo unla interpreta
ção de fotograf ias a6reas na escala 1:25 900, QUê, al6m
de ter um carãter orientativo deste trabal ho, visou atra
vés de reinterpretações sucessivas, a el aboração clo na

pa f inal.
A terceira fase compreendeu estudos de amostras de

rocha, tFatamento dos dados obtidos e a i nterpretação
dos resu,l tados.

0s estudos de amostras de rocha seguiram as tãcni
cas e critérios convencjonais para exames meso- e mi
croscõpicos por meio de secções delgadas. Nestes estu
dos. objetivou-se a caracterização de paragâneses mine
rai s das amostras e das microestruturas presentes.

No tratamento estatîstico das estruturas planares
e I ineares util jzou-se os principios tradicionais (Tur
ner e l^le'i ss, 'l 963); l,lhitten, 1966; RamSây, 1967; e Hobbs

et aLíí, I 976). Esse tratamento foi executado automãti
camente, util izando-se o micro-computadon Tektronix
4052 e o pl,cttt.cr digitalizador Tektronix 4662 instalados
no Instituto de Pesqu.isas Tecnolõ'gicas do Estado de São
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Paulo - IPT.0 programa uti-lizado foi especialm'ente de
senvolvido para este fim e permite o tratamento rãpìdo
de dados lançados em diagramiis de igual ãrea (Schmidt-
Lambert ) , Þor projeção esterogrãf i ca dos pol os de pla
nos e retas. A anãì i se da distribuição de polos condu
ziu ã determinação das orientações preferenciais das es

truturas, bem como suas relações g.eométricas.

0s reiu I tados obtidos achan-se representados nos
anexos 2,3 e 4, respectivamente, mapa geolõgico, seção
geolõgico-estrutural esquemática e mapa de f orÌnas es

truturais., e nos caþituìos que são apresentados a se
gu.ir.

A termi noì og ì a uti I i zada , quando passivel de con
trovãrsias, serã definida ou referida ao autor nos lo
cais devidos do texto

1

Ì

l
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ESTUDOS ANTERI()RES

A reg i ão s i tuada entre o Pi co do Jaraguã e as cida
des de itu e Sorocaba, onde se locaìiza a ãrea es tu dada,
despertou i nteresse por suas i númeras ocorrênci as de ou

ro, desde os tempoé coloniais. Porêm, investigações geo
'lõEicas com ca rã ter ci entifi co s ome nte ti veram início
a.põs a vi nda da furíl i a Rea I portugues a no começo do Sé

culo XIX.

Essas i nvesti gàções ti verant um impul so i nici a l conl

os estuilos pi oneì ros dos i rmãos Andr^ada, rel atados no

"Diãri o á. utu vi agem mineralógìca pela Provinci a de

São Paulo no ano ae lgOS" por Martin Francisco Ribeiro
de Andrada que posteriormente em l820 juntamente com Jo
sé Bonifãcio de Andrada e Silva realizou a "Viagem mine
raìõgica na Provínci a de São Paulo"

No. período compreendi do des de or,", u, t, dos at6 o

final do s6cu I o vãri os traba I hos vers a ndo s obre di feren
tes aspectos da geoìogia foram dados a conhecer, reaìi
zados pri nci pa'l mente por natural i stas estrangei ros, den
tre os quais se destacou l,'l.L.Von Es chwege autor da céle
bre obra "Pluto Brasi. liensis" de .l833.

Nos 'f i ns do sõculo XIX, em 1886, foi criada a Co

missão Geogrãfica e Geolõgica da Provincia de São Paulo,
que i ni ciou a sistematização de levantamentos cartogrã
ficos e de reconhecimentos geol6gi.cos. Esses reconheci
mentos eram rea I i zados principaìmente ao I ongo dos gran
des ri os e del es parti ci param esiudi osos estrangei ros e

brasileiros. Em 1889, Derby publjcou um resumo geral
das contribuições anteri ores à cri ação da Comi ssão.

A cri ação da Comi ssão possìbititou que nos úl timos
anos do sãcu I o pass ado e nas prirneìras décadas do Sécu
lo XX, cada vez mais pèsqui sadored brasiìeiros, ainda
acompanhados p o'r estrangei ros, parli ci passem dos estu

I
i
l

1
j

l

l
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dos geoì-ogicos, dàndo ensejo ao acúnulo. de grande co

hheciment'o sobre a geoì ogi a do Estado ' Destacaram-se neå

se periodo, Derby, Branner, l^lashburne entre os estudi o

sos estrangei ros e Gonzaga de Campos, 0liveira' F I oren

ce, Pacheco' Moraes Rego, Leonardos, dentre os bra

sileiros
Foi na década de 50 que ti veram i nîci o estudos re

gionais que resultaran na publicação de a'l gumas folhas
geol-ogi cás l:100 0OO pelo lnstítuto Geogrãfi co e Geoló

gico do tstado de São Pauìo que sucedeu a Comissão Geo

grãfi ca. e Geoìõgica a parti r de 1938''

Na década de 60 iniciou-se uma nova fase ¿e inves

ti gações com trabal hos real i zados em escal as regi onai s

e de semidetalhe. Esses estudos foram intensificados nos

anos 70,.a partir dos quai s foi possivel a real i zação

dos trabalhos de síntese regional divulgados nos últinlos

anòs,

0 pri mei io mapa geol õgi co do E s tado de São Paulo'

datado de I929, foi apresentado na escal a 1:2 000 000 '
tendo si do e I aborado por Fì orence e Pacheco e publicado

como anexo ao bol etin 22 da Conrissão Geogrãfica e Geolõ

gica (.l,lashburne, 'l930). Nesse mapa' os autores retratam

os conhepimentos da 6poca e apresentam as rochas crista
lofilianas como não di ferenci adas, referi ndo-as ao Ar

queano

Em 1930, Moraes Rego separou as rochas epimetamõr

ficas de São Paulo do Complexo C.ristalino, utilizando
a denominação de Série de São Roque' que se'gundo ele te
ria sido proposta anteriormente por GÓnzaga de Campos '

Foi tambõm Moraes Rego (.l933) qùe procu rou del imitã-las'
caracteri zando-as ì i tol õ9i ca e estruturalmente '

0s mapas geol õg i cos que se segui ram ãquele edi tado

em 
.l929, foràm pubìicados pelo Instituto Geogrãfico e

Geol6gì co do Estado de São Paulo na escala 1:l 000 000 '
em .l947, 1963 e I974 .' Os mapas edi tados até 1963 mos
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tram o avanço do con,hecimento da geologia do Estado, em

espe ci a I na ãrea do Prõ-Cambri ano,

- Na porção do Prõ-Cambriano, essa evol ução õ mostra
da através da del ìmì tação ca da vez mais preci sa das uni
dades ì i toestratigrãfi cas e pela dimi nui ção das ãreas
indivisas ou não descrimi nadas, ,Jã na edi ção de 197 4,
o mapa geoì õgì co ao milionésimo denota um aparente re
trocesso cartogrãfi co, uma vez que pa ra a reg i ão p re cam

bri a na apresenta apenas uma sepafação titplõgica, s.em co

notação es trati grãfi ca ou cronol õg i ca.

A publ i cação da fol ha Rio de Janei ro (SF.23), Vitó
r'i a (SF.24) e Iguape (.Sc.23) elaborada por Fonseca et)

aLii (l978, 'l979) e do Mapa Geolõ9ico do Estado de São

Paulo, 1:500 000 (Bistri chi et a'ii, 198ì ) trouxeram modi

fi cações cartogrãfi cas .e concei tuai s, procurando re tra
tar o conhecimento geológico através. de legenda compar
timentada de acordo com o comportamento geolõgì co e dos
graus de i nformação, Em reì ação aos anteri ores, trazen
como informação adicional a 

"ep?esentação 
das àstrutu

z:as maíoree

Estudos regi onai s, que ti veram i nîci o a parti r de
.l954, 

com a edição da Folha de Jundiai l:lO0 000 e Fg
lha de Itu ì:100 000 pe lo Insti tuto Geogrãfi co e Geolõ
gi co, foÉam cada vez mais i ntensi fi càdos, destacando-se
aqueles räa I i zados na regi ão a oeste, norte e noroeste
da capital de São Paulo por Henni es et aL¿¿ (1967b),
Hasui et aLùi (l 969), Coutinho (1972) e Coutinho(ì980a),
al6m dos mapeamentos realizados por Al garte et aLü(1974)
e Silva et aLii (1977') em escala l:250 000, nos proj_q

tos Su des te do Es tad o de São Paulo e S a nto s- I gu ape, res
pectivamente.

No napa geolõgico do Estado de São Paulo em escala
'l:500 000 (Bìstri clti et alíi, op.cit.) e em sua nota ex
pìicativa (Almeida et aLíí" 19Blb), o crupo.São Roque

õ individuaiizado tal como proposto por Hasui ¿¿ aLíí

I
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(1969), e se tomando, por base os o^i tõr'i os apresentados
por Hasui (1973). A r"epresentação ado tad a nesse mapa,
compreendeu uma subd i vi são litoìõgica bas e ada Þrincipal
mente nb mapa geolõgi co l:100 000 da reg i ão da Grande
São Paulo (Couti nho, 1980a). A ãrea.do Si ncl i nõrio de Pira
pora acha-se pa rci a ì me nte coberta por es te último mapa.
A Figura 4 ilustra a parte da. ì egenda do mapa geoì õgi
co l:500 000 referente ao Gru po São Roque

A parti r dá dé cad a de 40 foram di vuì.gados inú,meros
trabalhos sobre esturlos com diferentes enfoques da geo

logia dessa reg i ão. Assim, dentre ou tros , foram dados a

conhecer estudos sobre a,spectos pet?ogz.á.¡Lcos, ritínez,aló
gicos e de metamonfismo real izados porKnecht (1943 e

1944), Coutinho (ì953, I955, l97l, 1972 e 1980a), Franco
(1956 e i958), Gomes (196.l e ì97.l), Cordani ¿t aLdi
(i963), Gomes et aLíi (1964)i yecursos minet,ais por
Knecht (l950), Alneida eþ aL¿¿ (198'la); gnoLogia e az
pectos esþyuþura¿s por Aìmeida (1955), Cordani at aLií
(196t),. Hasui (.l963); Hennies et aLt)d (1967a e I967b),
Penalva e Hasui (1970), Hasui et aLii (1969), Aigarte
et aLii (.l974) i sínteses z,egíonais por Hasui (l975a),
Hasui e Sadowski (l976), Hasui et aLíi ( 1980) i eÊtrat¿
gnafia por Hasui et aLii (l976)i geocronoLogda por Cor
d ani e Bi ttencourt (1967), C orda ni e.Kawashita (1971),
Hasui e Hama (1972)" Cordani e Teixeira (1979).

'Apõs a individualização da S6rie São Roque por Moraes
Rego (1930), esses metamorfitcís foram correlacionados a

rochas similares que ocorrem no Estado do Paranã e se

estendem para o sul de São Paulo, e que constituem o

Grupo Açungui (Sõr'ie Assunguy de 0ìiveira, apud ltloraes Re

90, .l930). Essa divisão geqgrãfi ca se manteve por I ongo
periodo, mas na década de 60, ante.a verificação de apa
rente conti nuidade fisica e fa ce ã regra de prioridade
de nomenclatura estratigrãfica, o nome São Roque passou
a ser preteri do, mas sem chegar a ser abanddnado, Na
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i PALEOZÓ|CO
' SUÍTES GRANÍTICAS PÓS-TECTôNICAS

Faclos ltu (€O"yl) - Corpos granilicos a granodioríticos alóctones, isolropos, granula-
ção fina a grossâ, com lexlura süb-hipid¡omórf ica e hip¡d¡omórf¡ca granular.

PRÉ.CAMBRIANO
' suíTES GRANlftcÀs srNTEcrÔNrcAs

Facles Cantarelra (PS"yc)- Corpos para-aulóclones e alóctones, foliados, granulação
f¡na a média, textura porl¡rílica freqúenle;contatos parc¡almenle concordantes o compo-
siçåo granod¡orll¡ca a granílicâ.

GRUPO SAO ROOUE (PSs)-Clor¡la xislos, qualzo-m¡ca xislos a b¡olila e/ou musco"
v¡la, inc¡uindo inlercalaÇöes de metassiltilos, melagrauvacas, calcár¡os dolomil¡cos, cal
cossil¡catadas ê l¡l¡los (PSsX); lil¡los, quartzo lil¡tos e l¡litos gralitosos em sucessóos r¡l-
micâs incluíndo subordinadamenle metassiltitos e qualzo x¡stos, micax¡slos e quartzi-
tos (PSsF); quartzilos, quartzilos ,eldspât¡cos com metarcóçros e metâgrauvacas su-
bord¡nadâs (PSsQ); calcários dolom¡ticos, calcit¡cos e horrlols calcossilicálicos €m
auréolas lermo.molamórlicas (PSSC); metacdnglômorados polimíticos e ol¡gomiticos
{PSsH}; anfibolitos, melaqabrcs e ep¡dolo anfibolitos (PSsB); meladioritos s quarlzo
d¡or¡los gnáissicos (PSsO) e migmatitos do estruluras var¡adas (PSsM).

Fic. 4 - PARTE DA LEGÉNDA DO MAPA GEOLdC|CO DO ESTADO DE SÃO pAULO, t:5OO OOO,

REFÉFENTE AO GRUPO SÂO ROAUE (Bisrrichi er o i, 198r)
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nota explicativa.que acompanhou o mapa geolõgico do Es-

tado de 1963, coube a Knecht (t964) res'umir a histõria,
nomenclatura e estratigrafia do Prõ-Cambr.iano e sinteti
zar o conhecimento sobre o P16-Cambriano Inferior, en

quanto {ue Paoìieììo (ì964) descreveu as u n i dades do

Prõ-Cambrj ano Superi or referi ndo-as como Grupo São Ro

que.

Hennies et aLLi (1967b) e Hasui et aLi:í (ì969) re
d.ef i nem o São Roque como Grupo, tomando essa designação
pa ra os meta,ssedinentos s i tuados a noroes te da capi ta I
de São Pau I o, I ocal i zados en tre as fal has de Taxaquara
a sul, è J und i uvi ra a norte . Esses au tores f oranì os pri
meiros a descrever com algum detalhe. litologias, meta

morfismo, magmatismo'e estruturas, além de estabelecerem
uma compartì nentação em bì ocos tectôni cos e esboçarem
a evolução geolõgìca dessa uni dade.

. Mais recentemente, llasui (1973 e l975a) e Hasui e

Sadowskj (1976) atravõs de estudos de detalhe e de re
gi onal i zação subdividiram esseis comparti mentos tectoni
cos e¡n b I ocos nenores separados por fal has transcorren
tes dê menor envergadura. Hasui et aLii (1980a) deìinea
ram as estruturas tectôni cas do Pré-Cambriano de São

Paul o e Paranã.

1
I

I
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CONTIXTO REGIONAL

0 Prõ-0ambriano do Estado de São Paulo si tua-se
quase integralrnente na Reg ião de Dobramentos Sudeste
(Hasui et aLii, ì978a) tendo como unidades maiores os

maciços de Guaxupõ e de Joi nvì I e e as fa'ixas de dobra
mento São Roque e 4pi aí, No extr'emo nordes!e do Estado
afl oram por pequena extensão rochas da Faixa de Dobra
me ntos Brasi I i a da Regi ão de Dobramentos Central.

Den tro da Regi ão de Dobramen tos .Sudeste tem des ta
que a cbmpartimentação del i neada por grandes ial hanren

tos transcorrentes que I evou a caraCteri zação da Zona
de Transcorrência de'São Pauìo (Hasui et aLii, ì975) in
cl uída na Fai xa Rúpti I Paraíba do Sul (Braun, 1972),pos
teriormente denominada de Faixa de Cisalhamento São Pag

lo. (Hasui et a|ii" .l982).

A compartimentação da região Pré-Cambriana paul is
ta em bl ocos tectôni cos justapostos, I imi tados por f;
I hame.ntos di reci onai s foi pel a pri mei ra vez referi do por

Hennids et; alií (.l967) , Estes autores dividi ram a re
gião localizada a oeste da c'idade de São Paulo nos blo
cos Jundi ai, São Roqr¡e' e Coti a , separados pel as falhas.
de Jundi rivi ra a norte e Taxaquara a sul. Po.steri ormente,
estudos de semidetaìhe (Hasui,1973) e regionais (Hasui
e Sadowski, 1976 ) permi ti ram a subdi vi são des s es compar
timentos. ern b I ocos separados por fal has transcorrentes
secundãri as . 0s compartimentos m¡ii ores forarn denomi na

dos de conjuntos, que por suà vez era¡n consti tuídos de

vãri os blocos.

Nos trabal hos mais recentes, a subdi vi são em com

partimentos e bl ocos tem sido abandonada, uma u", qra u

rede de fa I has tem se mostrado mui'tô mai s complexa do
que aã inîcio se supun.ha

' Aìém das tal has, ou tra s estruturas ma i ores de carã
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ter sinclinorial e a.nticlinorial têm sidq descritas (Ha

sui e Sadowski, ap,ciú.; Hasui et alii, I980). A ãrea
e,studada abrange o Sinclinõrio de Pi rapora (HaÉui ..et
alií, 1969) , uma das pri nci pai s dessas fei ções es tru tu
rai s (Figura 5).

7VZa,"" "*"o"o"

1.:..l1jr il Boê,ôs sod¡ñ.nloros
lt--l
!+ + lcorpci! eroniróid€! .o ro 20 50¡ñ

[--l ^""n"" 
c¡{lto ror¡ r ¡onoo

F¡9.ã - COMPARTTMENTAçÄÖ reCrõ¡{ lä¡ OO pRÉ-CarvreR la¡¡o
E A AREA ESTUDADA

( Hô¡u¡ . SocoÍ¡ri, 1976- !irnptit¡ccdo . mod¡t¡codo,

A es tru tu ra de Pi rapora é marcante na representa
ção usualrnente feita pelos rnapas geolõgicos, destacando
-se como um extenso e apertado arqueamento das litolo
gias do Gru po São Roque, Tai s uni dades 'l i to 1õg i cas com

estruturas regìonais orientadas segundo ENE.a E-t^j , pas

sam a assumir ori entações cada vez mais próximas da po
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si ção N-S a oeste de Pi rapora do Bom Jesus, atê retoma
rem novanìente ãque'l a orjentação regionå1. Mac'i ços granî
ticos envolvem a macro-estrutura .a sul (Batõl i to da Ser
ra do Itaqu'i ), a oeste (Batól i to de São Roque), a norte
(sto<:k de Ponunduva ) e dão a el a uma magnîf i ca mol dura
que a destaca, uma vez que a 'i sol a das demai s ãreas de

ocorrência do Grupô São Roque e das outras unidades do

Prã-Cambri ano paul i sta.

. Nesta reg'ião ocorrem metassedimentos e metabas'i tos
do Grupo Sãq Roque, além de corpos granîti cos 'i ntrusi
vos nessas rochas. Ci rcundando a ma'i ori a dos corpos gra
niti cos ocorrem xi s tos ti dos como de metamorfi siro de

contato (Hasui et aLíi, 1969; Coutinho, 1972). Além des

sas rochas ocorrem sädimentos cenoz-o'i cos atuais e prõ-
atuai s restrj tos ãs cal has das pri nci paì s drenagens.
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GEOLOGIA LOCAL

0.Sinclinõrio de Pirapora foi reconhecido e deno
minado por Hasu i ?t a.Lií (1969). Tem como I imites meri.
diona'l e ocidental. os batõl i tos da .Serrq do Itaqu'i e de

São Roque respect jvamente. A norte õ del im'i tado pe'lo

corpo granitjco de- Ponunduva e rumo a I este a .estrutura
aparenta. se descaracterizar, gradando para seqûlências
igualmente çobradas e afetadas pela intrusão do Granito
Anhangtlera.

Na região estudada se expõenr rochas do Grupo São

Roque que foram afet,adas por metamorfismos regìonal, de

contato e dinâmico.0 metamorfismo regional se deu em

facies xi sto verde a anfi bol i to, origi nando desde fi I i
tos atã micaxistos com paragêneses minerais compatî
vei s com f aci es arif i bol i to

0 metamorfismo de contato, segundo Hasui et aLíi
(l 969) pode ser notado sobretudo ao redor dos bat6l i tos
de São Roque e da Serra do I taqu'i . Esse metamorf i smo,

essenciaJmente t-ermico, afetou os metamorfitos de modo

relativamente discreto e com intensidade variãvel. Nas

proximid,ades dos corpos graníticos, alãm dos efe'itos da

aurãola de metamorfismo, podem também ser constatados
efeitos pneumatoliticos, atravãs da presença de veios
e bol sões de quartzo, pegmati tos ou ap'l i tos.

0 metamorfi smo dJnãmico desenvolveu-se essencialmente
ao longo das zonas de f al has transcorrentes d'e l4airinque,
Araçariguama e Morro Grande. Este metdmorfismo, desen

volvido apõs o metamorfismo regional, afetou tanto as

rochas metamõrfi cas, como grani tóides . 0s produtos des

te processo são mel hor observados. nos grani tõj des, ten
do sido descri tos com detalhe por Hennies et alií (.l967)

e Hasui (1973).
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0s metabasi tos e rochds granitõides representam o

magmatismo que afetou as robhas do Grupo São Roque na

reg ião do sincl inõrio de Pirapora.

0s netabasi tos são representados por corpos com di
versas espessuras e extensões, qu.e se apresentam tanio
concordantes, como di dcordantes com a es tra ti fi cação' re
ìiquiar dos m e t a s s e d ì m e n t o s . 0s co rpo s de Pi rapora do

Bom Jesus, Vau Novo, Santana de Parnaíba e Cri stal Park
são os de maiores dirnensões. Figuei redo et' aLii (ì 982), a

partir do reconhecimento de estr"uturas de piLLou .Lauas
no metabasito de Pirapora do Bom Jesus, nelas viram evi
dência dei magmatismo efusivo no Grupo São Roqu'e.

Esses corpos representariam um magnratismo pré-tec
tônico, uma vez que foram afetados pelo metamorfismo re
gionaì, que foi sintectônico (Hasui, ì975a). -

As rochas grani tõides ionsti tuem os batól i tos de

São Roque e Itaquj e stoeks dos quais o maior é o de Po

nunduva. 0s corpos majores são f orrnados por rochas pre
dominantemente porfirõides, que apresentam comumente
uma matriz foliada. Variações texturaìs de granulação e

composição são comuns nestes corpos. Comuns são temb6m

as presenças de auréol a de metamorfi smo de contato, e

aìteraçãp nas encaixantes, devidas ãs i ntrusões.

0s corpos descritos foram classificados como tardi
cinemãticos por Hasui ¿á aLií (op, cít.) e reinterpreta
dos como sintectõnicos par;utõctones por Hasui ¿t aLii
(re78).

Uma tentati va de di vi são es tra t i grãfi ca do Grupo

São Roque foi esboçada por Hasui et alii (i976). 0s au

to res reco nh ece ram a ex i stência. de uma uni dade i nferi or
representada por metapel i tos cornpostos de f ii i tos se.ri
citicos, com intercalações de ,quartzi tos na porção ba

sal e rochas carbonãticas no topo (Formação Boturuna ) e

uma uni dade superi or em que predom i nam fi I i tos rîtmi cos
ou associações rítnicas com alternãncia dê quartzìtos e
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filitos (Formação PJragibu). 0s autores ainda reconhe
cem rochas de facies anfibolito na região timitrofe doi
granitos de São Roque e da Serra do Itaqui, que passam
gradat,ivanìente para rochas de fãcies xisto verde. Suger_ì_

ram que pelo menos em parte essas'rochas. de grau meta
mõrfico mais elevado, possam pertencer ao embasamento
pr6-são Roque.

0s parcos.dados geocronol6gicos referentes ao Gru
po São Roque foram s i n t e t i z a d o s 

' 
p o r . C o r.d à n 

.i e Teixei ra
(1979) e mostram uma idade Rb,/Sr de 600-650 n.a. para
as rochas grani t6ides si ntectônicas, compatível. com as
datações K/Ar dos netamorfi tos, permi tj ndo reconhecer-
-se a incidôncia do evento brasiliano na ãrea do þ4 e ru
po São Roque.

As prìncipais caracteris ti cas da distribu.ição es pa

cial .das principais Iitologias e es tru tu ra s es tão repre
sentadas no mapa e seção geotõgicos dos anexos 2 e 3.
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LrrÕtoeln
. Na rêgião do Sinc.l inõrici de Pirapora foram distin

guidas qu a tro unidades litolõgicas pri nci pai s:. metamor
fitos do Grupo São Roque, rochab granit-oideis, rochas ça
tacìãsticas e sed imentos quaternãrios. A distribuição
dessas unidades litol-ogicas 6 apresentada no anexo 2,

. Na descr'ição das l itoìogias procurar-se-ã f reqtlen
temente fazer referênci as a. locais e specîf icos, adotan
do-se ioponîmias ou nomes de locais que se encontram na

base topogrãfica, a fim de tornar maii clara a expìana

çqo.

IqETAM0RFTT0S p0 cRUP0:Ã0 R0QUE

xistp¡_ tll!e[)
0s xistos ocorrem pri ni i pal mente a sul da ãrea es

tudada na porção I imitrofe .metafolfitos/granito da Ser
ra do Itaqu i, e numa es tre i ta faixa I i ndei ra ao granito
de São Roque a oeste.

Apresentam-se sempre parcialmente decomposto de

modo que não foi posslvel examinar-se rocha sã. Essa de

composição dã ã rocha uma coloração avermeìhada, algu
mas veze,s pintalgada de branco ou vermelho, dependendo
do tipo de po rf irobì asto pre sente.

0s minerais essenciais são moscovita-sericita e

quartzo, embora a biotita formando porfirobìastos quase

sempre esteja presente. Miner:ais opacos, turmalìna, hi
drõxidos de ferro são encontrados em 1âmi nas. Eventua_1.

mente podem ocorrer granada , estaurol i ta ou si I I imani ta.
Destaca-se a presença de xi stos com carãter cal cossi I i
cãt i co observados. prõx i mo a San'tana de Parnaiba (ponto
ee ) .

0s xistos são de granulação fina a mêdia e apresen
tam textu ra s Iepidoblãsticas a grano-l epidoblãsticas.



-23-

São caracterizados pela alternância de leitos iicos em

quartzo e micas, que eventualmente podem corresponder a

u-nì a camame n to rel iquiar da rocha

foi constatada a presença de clorita xisto prõximo
ãs cabeceiras do ribeirão Cavetã a-sul da Serra do Votu
runa (ponto 427 ), A rocha é constituîda exclusivamente
de c l o r ì t a .m a g n e s i a n a e quartzo dispostos em l.eitos ai
ternados e apresentando tambãm alternância das texturas
ìepido- e granoblãstica. Amostra semelhante foi descrìta
por Coutìnho (t972) e, devido a sua forma de ocorrência
e textura, 'l evou aquele autor a sugerir uma origem de

tufo bãs ico para aguela rocha.

A xistosidade 6 conspicua nes ta s "o.hus, s endo co

mum a pres ença de porfi robl astos de minerais mi cãceos ,

principaìmente bìotita, muitas vezes sem orientação pre
ferenciai,

Freqtlentementes os xistos apresentam clivagem de
crenu I ação que deforma a xi stosi dade, podend.o desenvol
ver-se uma nova fol iação, como pode ser visto a sul d;
Morro do Botu ru na (ponto 113).

Associados aos xistos ocorrem anfibolitos e rochas
c a I c o s s i I i c ã t i c a s , que se apresentam como i ntercal ações.
A passagem dos fi l itos para os xistos se dã de forma
gradual, 'enquanto que o contato com os anfi bol i tos ê

brus co. Aìgumas dessas i nterca lações são de dimensões
não repres entãvei s na escal a do rnapa geolõgico, sendo
então assìnaladas como ocorrências,

Fil itos (PSsF)

0s filitos são muito conuns, sê constituin
do numa das rochas mais f reqtlentes na ãrea estudadaJ
Consti tuem uma Iarga faixa que contorna as rochas granì
tõides dos batõì i tos de São Roque e da Serra do Itaquì
na porção oci dental do Si ncl i n6ri o de Pi rapora, deì as

separadas através de uma faixa de xistos. òcorrem tam

r

{
I
ì

I
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bãm. em int,ercalações por vezes extensas" mapeãveis na

seqtlênci.a de ¡retarenitos fi.nos/filiio., no i nterior da .ãrea,
entre as cjdades de Pirapor.a do'Bom Jesus e Santanà de

Parnaíb.a,

Na grande maioria dos afloramentos acham-se muito
intemperizados, ad.quirindo colorações avermelhadas e

castanho amarel adas. Quando sãos, apresentam col oração
ci nza.

0s filitos são rochas de gr,anuìação fìna, ìocalmen
te podendo Ser caracterìzadas como ardõsia,constituidas
essenci.aìmente de qu ar tzo e seri ci ta. Além des tes, po

dem estar presentes ainda clorita, biotita, turmalina,
apati ta e zircão em ,grãos muito miÚdos. 0casionaìmente,
podem conter nraterial carbonoso em quantidades variã
veis, pa.ssando os fìlitos a ter uma coloração mais escu
ra atõ negra.

Aìguns filitos alterados. de coloração castanha es

cura podem apresentar al ternânci a co¡n ou tros de col ora

ções mais cl aras, e apres entam -s e ì ntercal ados nos fjlT
tos iomuns. Duas amostras (pontos 51 2 e 532), situadas
a sudoeste e oes te de Pi rapora, respectivamente, apre
sentaram ao microsc6pio feìdspatos sob a forma de peque

nos augens dissemìnados na matriz fìna (ponto 5ì2), ou

possiveis b I a s to f e n o c r i s t a i s que poderi am ser corre I a

cionados a piroðtastos. Embora precãrias, estas observa

ções, sugerem a possibilidade de serem estes fil itos de

rivados de materi al vu i cân i co,/ tu fã ceo que representaria
pa rte de uma seqtlência vu l cano-sedimentar. .

São f reqtlentes as aìternãncias de lâminas ou camadas

escuras e cl aras a intervalos mi I imétri cos e centim6tri
cos que conferem -ãs rochas um aspecto rítmico, podendo-

-se denominã-las metarritmitos. Rochas deste tipo foram
observadas a sudoeste de Pirapora do Bom Jesus e na mar
gem esquerda do rio Tietê entre Santana de 'Parnaíba e

Pirapora do Boi¡ Jesus.

,l
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Localmente ocorrem fi 1i tos que apresentam estrutu
ra gradua'l caracteri zada po.r fi nos I ei tos a-renosos a

si l.tosos que passäm para leìtos argilosos, mostrando
uma a iternâncì a ritmi ca. Por vezes, podem apresentar es

truturas prìmãrias, tais como pequenas marcas de onda,
laminação cruzada ou feições convolutas. Hasuj e¿ aLií
(.l976) sugerem para rochas deste tipo uma correspondên
cia a depõsitos de fLysch.

Entremeados ao! filitos normais ocorrem faixas de
filitos porfiroblãsticos com cristais milimétricos e

submilim6.tricos de magnetita e/ou cìoiitõide (ottreì i
ta), entre Santana de Parnaíba e Pirapora. A 'presença.

de o ttrel i ta nes tes filitos foi descri ta no fim do sécu
1o passado por Hussak (T890) e tambénr verificada por Hasuì
et alií (1969)

O acamamento rel iquiar ,é còmumente observado ne:
tas rochas, sendo destacado por I ei tos submi I im6tri cos
a mi t imé tri cos cle g rãos finîssimos de qu artzo e serici
ta alternadosr vìsive"is desde a escala mesoscõpica até
a microsc6pica, Grãos detrîti cos de qu artzo e quarti zi
to subnilimõtricos podem ocorrer ocasionalmênte nos fi
ì itos, fato jã destacado por Hasuì et aLií (ì969) e ve
rificadb na margem direita do rio Juqueri entre Vau No

vo. e P.onlunduva (ponto ll), e a norte e sudeste de Pira
pora. do Bom Jesus .

l4etaren jtos finos (PSsS) 
.

'Estão reunidos. sob esta denominação os metarenitos
finos propriamente ditos, e subordinadamente metareni.
tos arco s i anos , metaren i tos cong I omerãt i cos, metarcõs i os
e metagrauvacas.

Estas roc ha s são tanbém abundantes, const.itu.in.do
espesso pacote na região de Pirapora do Bom Jesus. Apre
sentam-se en tremeado s a fil itoö, qtiartzitos e cal cãreos
na porção central da ãrea.0nde não foi possivel indivf
dual i zã-1os dos filitos devido a seu carãter transicio
naì, ado tou - se a I egenda PSs S/ F. Comumente são observa
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das gradações de metarenitos para quartzi tos,. s¡¿a se
verificou a predominãncia dos úì.timos,.eìes foram.indi
viduaìizados. Transições para fjlitos.não são raros e,
quando mapeãve i s na escal a considerada r estas rochas fo
ram indi vìdua lizadas.

São 
'rochas de textura fina, cuja composição minera

ìõgica se assemel ha ã dos fil itos. Foram separadas des
tes devido a uma granùl ação maì S grossa. de seus consti
tuintes, princÍpalmente o quartzo, ao seu aspecto ,u.i
ço e pela fol i ação incipiente ou ausente que apresentam,
A pre se nça de feldspatos nesta s rochas não 6 rara, aìgu
mas vezes podendo conferir ãs mesmas um carãter.arcosea
no como ocorre por exempl o nas regiões oeste e sudoeste
de Pìrapora do Bom J,esus (pontos 545, 546, 574 e 575),
Al6m da presença obrigatõr'ia do quartzo e, sericita, e

eventual. do feldspato, podem estar presentes grãos de-
triticos de opacos, apatita,. turmalina e z.ircão..

0s metarenitos apresentam-se quase sêmpre intempe
rizados, mostrando tonal idades ciaras de rosa, cÍnza e

amarelo.

Localmente! os tertnos rnais finos apresentam frag
mentos da mesma rocha, como a oeste de Santana de puf
naiba, prõximo ao ribeirão Itaim (ponto 257), que confe
rem ã robha um aspecto de brecha. Este fato parece rela
cionado a uma estrutura sedimentar herdada, I evando a

supor que se trata de uma brecha i ntraformaci onal . Não

õ rara a. presença de seixos mi I im6tri cos a centimétri
cos. de quartzo isolados no inter.Íor dos metarenitos, po

dendo localmente configurar um carãter congìomerãtico,
0s pontos com a presença de metarenitos conglomerãticos
foram assinal ados no mapa geol-og i co.

Normalmente îão se observa o acamamento rel iquiar,
devido ao aspecto mac i ços dessas roc ha s e ao i ntenso
intemperismo. Todavia em vãrios. pontos puderam ser
observadas eslruturas sed imentares nessas fochas,
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Assim, identiticaram-se estratificação gradacional por
exemp'lo, nas proximidades do Morro da VacaDgâ, (pontos
219 e 226) e na região de Duas P'ontés (pontos ll6, ll7,
l7l e 298) e es.tratificações'cruzadas de pequeno porte
prõximo ao qu'i 1ômetro 47 da tstrada dos Romeiros (ponto
sB).

Quartzitos (PSsQ)

0s quartz i tos estão presentes por toda a ãrea ma

peada e comumente sustentam as partes mais al tas do re
levo. A sul de Pirapora do Bom Jesus, na Serra do Votu
runa, ìocal iza-se o corpo mais extenso dessa unidade.

são no geral metarenitos quar.tzosos de coloração
cinzenta guê, por intemperismo, passam a colorações es
branquiçadas ou amareì adas. Apresentam textura grano
blãstíca e a granuìação é variãvel de fina a grossa. com
põem-se es sencialmente de quartzo, podendo raramente er
tar presentes feldspatos, minerais opacos, apatita, tur
malina e zírcão. A recristal ìzação é pouco comum., estan
do pres'ente em af I oramentos da serra do votu ru na , pFi n
cipalmente situados na porção mais elevada da serra.

Lentes ou camadas de quartzitos.conglomerãticos são
comuns nesta unidade (foto l). sua constituição 6 prin
cipalmente oligomitica, com seixos m'ilimãtricos a cen
timétri cos de quartzo e/ou quar tzito com ma'tri z arenosa
e raramente síl ti ca. Sempre que encontradas, foram assi
naìadas como ocorrãncias pontuais no mapa seolõgicol
uma vez que não têm grande expressão em ãr.ea, e se en
contram sempre intercaladas em quartzitos maciços.

Hasu i et aLíí ( I 96g) descreveram a passagem gra
dual de quartzi tos para i tabi ri tos no km 65 da tstrada
dos Romei ros . Na ãrea do Si ncr i nõri o foram ass i na I adas
duas ocorrências restritas (v.er mapa geolõgico) de ita
biritos tal como descritos por.aqueles autores. uma sl
tua-se prõx imo a Ponunduva (ponto I g) e outra a sul, prõ
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F0T0 I - Quartzito cohglornerãtico da sema do voturuna (ponto ssO).

ximo a Fazenda vel'ha, no .ont.uto com o granito da serra
do Itaqui (ponto 35).

0 acamamento rel iquiarr'embora raramente possa'ser
observado, ã destacado peì a presença de estratifi cação
gradual ou pelo deslizamento de uma camada sobre outra
(fotos 2 e 3) por efeito do dobramento.

As rochas carbonãticas constituem inúmeros corpos
na região do sincl inõrio de pirapora. No geral são cor^
pos'pequenós, cujas dimensões por vezes foram exagera
das para que pudessem figurar nci mapa geolõgico. E- ;
caso dos corpcs situados ã margem direita do rio Tietê
prõximo ã Pirapora do Bom Jesus. corpos ainda menores
foram assinalados' apenas como ocorrância.

.0correm na forma de calcãrioi dolomîticos e calcî.
ticos ' com predominância dos primeiros. São .rochas de
granulação f ina r composta.s por caribonatos, pouco. quart

&o¡hqs cbrbonãti cas metamõrfi cas Dolomiticos
Calciticcis_(pSsC)
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F0T0 2 - Estratificação gradua'|, com passagem de quartzito
glomerãtico para quartzito fino. Þonto 5ti.

con

F0T0 3 - Acamamento reì iquiar
NNt^l). Vertente norte

em

da
quartzitos (mergulho para
Serra do Voturuna.
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zo e eventualmente sericita e materiál carbo
noso. 'Essas rochas apresentarn coloração cinza, podendã
se apresentar mais cl aras oU es curas dependendo da qua n

ti dade de materi a I carbonoso presente, sendo que os do

ì omi tod apresentam no .geral col orações mai s cl aras , 0

grau de recri sta I'i zação destas rochas não .foi suficien
te para transformã-las em mãrmores, fato este jã assi
nalado por Hasui et aLií ( 

.l969 ).
Localmente mostram-se impuras, .or qruntìouo", va

riãveis de areia e mesmo pequenos seixos, principalmen
te nas variedades calciticas, como pode ser visto por
exemplô, na estrada que liga Santana de Parnaiba a Caja
rnar.

0 acamamento 
""liquiar 

pode ser o¡r""uuAo princi
paìmente nos calcãrios caìcíticos, sendo realçado quan
do hã intercalações de metap.elitos, ou una variação com

posicional dos dîferentes leitos (fotos 4.e 5). Nos do
lonitos raramente pode ser identificado.

i.-\.--i

- Alternância de
carro sr I r coso
mento .Portl and

leitos de caìcãrio puro cinza com cal
bege. Pedreira da Cia. Nacional de Cî
Perus Ltda.

FOTO
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. F0T0 5 - Camadas de calcãrios cinza alternadas com camadas de
calcãrio impuro ei de fì'lito sericítico calcífero cin
za.claro, Pedreira da Cia. Nacional de Cimento PoF
tl and Perus Ltda.

As. rochas carbonãticas apresentam conumente vãrios
sistemas de juntas, ao iongo das quais podé haver o.de
senvolvinento de veios de caìcita branca de granulação
g ro s s a

Nos dolomitos de Pirapora de Bom Jesus foram iden
tificadai estruturas e s t r om a to I í t i c a s (Fairchild, i nfor
mação verbaì), que uma vez confirmadas darão precio!o
auxit io para a identificação do topo e base da cada ca

mada dessas rochas, alãm de eventuaimente constituir'um
meio para a sua datação.

Rochas calcossilicãticas (.Cs)

Ut rochas .caì cossi I i cãti'cas têm pouca repre
sentatividade na ãrea estudada.. Constituem sempre peque
nas intercaìações em xistos e anfiholitos. concentradas
prõiimo ao mac i ço grani tõi de da Serra do Itaqui, ou po

dem se a presen ta r em trani i ções pa ra rochas carbonata
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das. 0utras ocorrãnci as de.stas rochas fpram veri fi cadas
tambõm nos metassedimentos

. No geral são rochas com .granuìação f ina e tex.tura
predom i na ntemente g ra nobl ãs ti ca

Ap.resentam em súa composiCão mineralõ9ica actino'l i
ta-tremolita, diopsídio e plagioclãsio cãlcico, epidoto,
apatita e titanita. Segundo ioutinho ('1972) poderiam
ser denominadas de tremol ita xistos, devido a predomi
nância de anfibõiios da s6rie a i t i n o I ì t a : t r em o I i t a . Po

dem ocorrer tambãm quartzo, rnicro¿lineo, .sericita e clî
nozoisita.'

São rochas que apresentam col.ordção cinzà em cama

das ricas em anfib6lio e quartzo, e esverdeadas nas ca

madas mais ricas em diopsidio e epidoto (foto 6). Essa

variação composicional'é tambõm vista ã escala microscõ
pica, com alternãncia de leitos com.textura granobìãst'i
ca e textura lepidoblãstica (foto 7).

Acamanento reì iquiar, en rocha
çado por alternãncia de leitos
cãceos. A fotìação é paraìeìa
99.

cal cossi I icãtica, reaì
maciços com I ei tos mi
ao acamamento. Pontõ

FOTO 6
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F0T0 7 - Fo tom i crogi"afi a (nicõis paralelos, 30 x). Alternância
de textura granonematobìãstica de diopsldìo e actino

. lita (l) e lepidoblãstica de ftogopirâ (2) . ponto 99î

. Para as rochas c a l c o s s i I'i c ã t i c a s prõiìmas, a grani
tos¡ Cordani et aLíi. (1963) sùgerem uma origem a partir
de cal cãrios magnesianos impuros, sob ação de metamor
fismo de contato, fato corroborado em parte por Coutinhå-
(op . cít. ') .

Essas rochas apresentam acamamento reìiquiar bem
marcado 'e uma xistosidade por vezes bem desenvoìvida. ,
em geral subparalela .ao acamamento. Quase sempre mos
tram ìeve onduìação e acham-se muito fraturadas.

Na escal a do mapa geot õg i co, as ocorrênci as dessas
rochas não puderam ser delimitadas, mas foram sempre as
sinaladas por meio de simboìog.ia adequ.ada.

Anfibolitos (PSsA)

0s anfibol itos encontram grande distribuição na

ãrea esi,udada. Constituem corpos de dimensões variãveis,
chegándo a representar corpos expressivod como aqueles
de Vau Novo, P.irapora do Bom Jesusl Santana de Parnaiba
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Fazenda do Lol'l i a sudeste -de Pirapora e do Cristal Park

a noroeste de Santana. 0correm mui tos corpos nenores i n

terca I ado s nos meta ssed imentos . Todavi a com d imen sõel
tais que não permitem representã-los ã escala . do mapa

geolõgico. Sua principal forma de ocorrência é em cgr
tes i ntensamente al terados. São rochas de granuì ação va

riãvel de fina a grossa, que apresentaÍn coloração cinza
escurâ a preta r .l evemente esverdeada quando sãs, passan

do a verde amarel ada com variações averme'l hadas e arro
:

xeadas; quando internperizadas.

14ine.ra'logicamente são f ormados pór anf ib6l ios e

plagioclãsios. 0s anfjbólios mais'freqllentes são as

hornb'lendas comuns e mai s raramente se i denti f i cam tre
mol itas e actinol i tas. 0s acessõrios mai s comuns são
principalmente a magnetita, titanita e o epidoto. Mesmo

os termos granulares nnais isõtropos possuem ao microsc-o
pio uma ori,entação conferida pe'lo alinhamento de cris
tai s pri smãticos de hornb'l enda.

Aplesentam-se ge-ra.lmente maciços com xistosidade
pouco desenvolvida e geralmente muito fratuÉados.0 con

tato dessas rochas com os metassedimentos é ora concor
dante, ora discordante,f. Alterações nas encaixantessão
referidas por Hasui et alii (op. cit. pãg. ìll ) nos cor
po.s de. lirapora do Bom Jesus e Vau Novo, fato este que

sugere para aqueles autores a eæístâncía de uma estrei
ta zona de metamov'fismo de.contato, nelacíonada com o

ma,gmatismo bäsíeo e não obstvuída peLo metamorfísmo ve
gíonaL.

Estruturas de piLLou Lauas foram descritas por Fi
queiredo et aLíí (l 982 ) no corpo metabãsico de Pirapora
do Bom Jesus. No desenvolvimento do presente traba'l ho,
todavia, essas es.truturas não foram confirmadas. Comg

mente essas rochas acham-se muito alteradas, nada se pg

dendo afirmar com certeza sobre a presença daquel as es

tru tu ra s
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Sua possíve'l ori gem ã expì i cada por di versos
autores, a parti r de seqtlências intrusivas bãsi-
cas n.os sedimentos pré - ex'istent'es. Texturas. ig
neas reliqu'iãres, tajs como ofitica e subofitica forant
descritas por diversos autores (Franco, l95B; l-lasui et
aLíí, T969) para as rochas anfi boliticas da região estu
dada. Coutinho (1972, pãg.45) af.irma não ter dúvida
quanto a orìgem ignea toleitica para estas rochas, FêS
pal dado em f ortes ev idênci as, tai s como i ttteætuna bLas
tofítica, gemínad.o's eompLeæos nas r,ípas p;Limpsás,tícas
¿ homogeneid.ad.e de composição minenaL,,, c i tando que os
dados quimicos obtidos por Gome s et aLíí (l 964 ) para es
sas roÇhas, tamb6m são compativeis côm uma natu.reza to
ì eiti ca do magma.

ROCHAS GhNITOIDES (V)

Estas rochas praticamente f azem os l.imites orien
taì, menidional e setentrional do sincl inõrio de pÍrapo
ra.. Constituem os .batól itos de São Roque e da Serra do
Itaqui.e o stoek de Ponundura respectivamènte. Como o

escopo deste trabal ho f oi o e'studo da. conf iguração es
trutural dos metamorfitos São Roque, as rochas granitõj
des e' associadas (pegmatitos e ap'l itos ) f oram estudados
com menor detal he.

As rochas granitõides presentes na ãrea estudada
são claslsificadas por Hasu i et aLii (l gzB) como perten
centes a fãcies cantqreira. conf iguram corpos discordan
tes e intrusivos, com texturas porfirõides dominante.

0s.dois corpos maiores são constituidos por rochas
com. caracteristicas semel hantes .ãquel as des.critas por
Moraes Rego e santos (l 938 ) na serra da cantarei ra. São
de granu'l ação média a grossa qug exibem, ã nivel mesos
cõpico, textura porfirõide e matriz por vezes orientada,
comumente citados como tipo "Pirituba". 0s megacristais de
feldspato são em geral centim6trieos, podendo atingir
atã 5 centimetros de eixo maior. .são cornumente euõdri
coS¡ de colora.ção rõsea ou branca e se distribuem rromã
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geneamente pela matriz, com a qual podem al'gumas vezes
apre se ntar certa orientação concorrente.

. As rochas apresen'tam coìoração cinza clara ou escu
ra d e pend end o da quantidade de biotita presentb. Col ora
ção esverdeada é muito comum, possivelmente devido ã

presença de epidoto. Corno minerais essenciais estão pre
sentes quartzo, microclineo, pìagio.clãsio, enquanto bio
tita., hornbìenda, epidoto, titanità, opacos, clorita e

apati ta podem apareber como. componentes menores. A co.!
'posìção é extremamente váriável e são descrltas para es
sas rochas desde ternos granîticos até granocl ioiîtìcos
e.adameliticos.

0 corpo de Ponunduva, situado ao norùe da ãrea es
tudada, tem apen a s pequena parte eng I obad a no mapa geo
tõgico. E caracterizado polintensa cata.cl ase desenvol'
vida em todo corpo, jã descrita por Hasuì et a't ¿ì
(1969). Seu contato com os metassedimentos a sudeste õ

parcialmente feito atrav6s da Falha de lrlorro Grande, que

desenvo.lve uma faixa €streita de milonitos. l.la nraior
parte dos afìoramentos a rocha acha-se muitó decomposta
pelo intemperismo, mas onde õ dado observar rocha mais
fresca, sua textura lembra a dos granitos de São Roque
e da Se¡ra do Itaqui., com megacristajs de feldspato potãs
si"co i.meirsos em uma matriz mais fina, rica em quartzo e

minerais'do grupo do epidoto,

A na tu reza tarditectõnica.foi assinalada por Hasui
et aLíi (.l969) e Hasui (1975) ¡rara estas rochas, por6m
Hasúi ¿¿ aLii (1978), tomando por base que o estã9io
tecto-orogônico é bastante amplo, as consideram sintec
tôn i ca s, devido ã pre sen ça comum de uma f o'l iação, inci
piente, porém ainda concordante. com o trend regional
dos metamorfitos.' Essa diversidade de classificação nrag

ma-tectônica reflete os problemas com a definìção da

ãpoca de alojamento desses corpos! porém å forma alonga
da dos corpos, os contatos abruptos e a presença de va
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rjedades porfjrõjdes e com foliação incipiente apoian a

idõ.ia.de corpos sin- a tarditect.ônicos' eni reìação a. do
bra s D-2

Auréolas de me tamorf i smo de con ta to , no geral de
pequends dimensões, são evidenciadas por roc ha s de fa
cies nais e levadas nas borda s desses corpos, al terações
variãvei s nas encdixantes, bem como a presença de veios
e bol sões de pegrnatitos e aplitos que estão comumente asso
ciados com esses granitóides

As al terações presentes nas encaixantes, tais conro

o desenvolvìnento de porfiroblastos de moscovi ta ou bio
ti ta sem orientação preferenc i al foram o bservad a s nas
proximidades do corpo granÍti co da. Serra do, Itaqui.
Efe i tos hidrotermais são atestados pel a pre se n ça de por
firoblastos de turmalina e pirita observadas nas encai
xante s dos granitos da.Serra do Itaqu j e de Ponunduva,
respectivamente, Fenômenos c'omo estes jã tinham.sido ob

servado s por Hasui (ì 975a ) nas encaixantes dos granit6i
des i ntrusivos no Grupo São Roque.

ROCiIAS CATACLÃSTICAS

Duas zonas de fal hamentos transcorrentes expressi
vos foram identificadas na ãrea estudada: as fal has de

Araçarig:uama e a de Morro Grande. Nas zona s de fal hamen

to desenVol veram-se estrei tas fa ixas de roc ha s catacl ãs
ticas, não mapeãve i s na escal a do mapa geol õg i co.

. 0s efeitos do cisalh.amento .acham-se m.e l hor repre
sentados nas rochas grani t6ides; enquanto que nos meta

morfitos os indici.os de movimentação não são bem marca

do s .

A cata cl ase que envol veu as rochas granitõìdes ori
ginou faixas onde a moagem f oi. iñtensa, intercaladas
com outras de esmagamento menos acentuado. A espessura
des!as faixas vari a de cenùim6tri ca a mé tri ca , e o co!
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junto de iaixas pode ätingjr uma centena de metros .ou
nra i s .

. De aòordo com a i.ntensiilade do processo de miloni
tização, essas rochas podem ser cIassificadas em u.ã
chas tectônicas, protomilo.nitos,, milonitoi, ultramìIo¡i
tos e blastomilonitos'(.HiSSins, 1969). Na ãrea estudada
foram observadas somente brechas tectõni cas e mi I oni tos

As brechas tectôni cas .se caracteri zam por um fratu
ramento e fragmentação ì nci.pi.ente r apresentando pl anos

de ruptura anastomosados ou entrecrúzados, 'com os cri s

tai s mo s trando bordas granul adas, evidenciando o inîcio
do procesèo de cataclase" Ã escala rili croscópì ca pode-

-se notar extinção ondulante generalìzada, estruturas
em moldura, curvamento de planos de gemìnação de felds
pato s e mi croci sal hamentos

0s milonitos são inochas em que o processo de mog

gem foi mai s intenso, origi.nando um predomin i o do mate

ri al moido sobre os componentes remanescentes, cri ando-
-se uma mûrcante fot iação em cuios pì anos e.stão impres
sas iineações que marcam o se.ntido de movimentação.'

COBERTURAS SEDTMENTARES

-

'As coberturas sedimentfres tãm pequena expressão
nä ãrèa'do Sincl inõrio de Pirapora. Podem ser distingui
dos doi s grupos de sedinentos com caracteristi cas prõ

prias. 0 primeiro com uma'distri.huição restrita, repre

s.entado por depõsi tos pr6-atuai s que se encontram aì ça

dos em relação ao n'îveì de base atual . 0 segundo' lisg
do ã rede de drenagem dos rios Tietê e Juquerì, estando

expostos principaìmente ao longo de seus afIuentes maio

res, A mai or parte dos aluviões acha-se submersa dev i do

ao re pre same n to dos rì os principais.
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Sedimentos quaternãrios antigos ( Pl ei stqçgr¡p-jl (a)

Foràm mapeadas duas manchas de sedimentos prã-

atuajs uma ãs margens do cõ'rrego do Itaquiri e ou

tra na Ëstrada dos Romeiros, prõxjnlas a Pirapora do Bom

Jesus. Trata-se de sedimentos pouco consoì i dados ' con

gìomerãticos na baSe, gU€ passam a äreia.s e argilas pa

ra o topo. Esses sedimentos são caracterizados pela mã

sel eção e imaturi¿á¿e de seus componentes. 0s cong lome

rados são formados por seixos, b:l ocos e matacões predo

minantemente de quartzito e quartzo, imersos em matriz
areno-argilosa que apresenta coloraçõeS arnareladas a

aVermelhadas. As areias e argilas po.dem constituir ní

veis com predominãncia de um ou outro termô, porãm no

geral acham-se misturadas constituindo argilas arenosas

ou areias argilosas de cores variegadas.

Estes Sedimentos se en contram hoie el evado.s. de atã

7C metros em reìação ao.nîvel de base atual, constituin
do um nîvel de terraços, hoie.muito desfeito. Depõsitos

semel hantes a estes foram descri tos por diversos auto

res ao'longo das principais drenagens do Planalto Atlan
tí co (A1meida, .l 946; Penaìva ' l 97l , entre outros ) .

Devido ao seu aspecto geral têm sido correlaciona
dos aoS bedimentos da Bacia de São Paulo, com idade ter
ciãrio-qu'aternãria e dessa forma figuram nos mapaS geo

lõgicos de coutinho (1980a) e Bistrichi et aLii (l9Bl ).
Todavia, como aventaram Hasui et alii (1976b) esses de

p6sitos podem estar ligados a so.'leiras locais. Estudos

mais recentes de Ponçano e Melo.(1982) sugerem que es

tes depõsitos esteiam I igados a barranientos I itolõgicos
ou tectônicos acompanhados de vâriações cl imãticas du

rante o Quaternãr'io.
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Segimentos aì uvionai^eS (Höloceng) (Qa )

0s s'edimentos aluvionarei estão lTgados ã re
de .de .dreñagem consti t.uída pilos rios Tietê e Juqueri.
Cdnstituem as vãrzeas atuais, e baixo terraços' aìçados
de poucos metros'em rel ação ao nível de b ase atual .

0s terra'ços são ionstituidos por cascalhos com iei
xos de quartzo e quartzìto imer.sos .em matriz argit;-
arenosa (foto.8) englobando. ìentes de .areias mal qele
cionadas que podem conter pequenos seixoi. São-no gera.l
de tonal idades cl àras de cinza e. bege.

FOTO I - Qascalhos prõ-atuais em nîvel de baixo terraço. Ponto
66.

Às vãrzeas atuàis são f o¡rmadas por aìuviões incon
solidados silto-argiloso de ptanície de inundação e de
p6sitos arenosos de canal e diques margina is, podendo

. aparecl.,r. ,depósitos restritos de material orgãnico. Aprg
sentDrl .,ill orações cinzentas, bege e amarelada. Distri
buem-"qn ,r. longo dos vales principais, pofõm grande par
te ac'.r ,, submersa deviho ao barramento do Tìetô em Pi
rapora i'.-,'ragens do Rasgão e de Pirapora), A maior ex



posição destes sed i mento s pode ser
na ìocal idade denomi nada Vãrzea do

deqte da ãrea estudada..

vi sta no f io Juqueri,
Souza no- I imi te nor



-42-

ESTRUJURAS. 
î

Dentre as estruturas pres e nte s na ãrea es tudada
destacam-se as es tru tu ras primãrias e as es tru tu ra s se
cundãri as de ori gem tectôni ca. As es tru tu ras tectõni
cas maiores foram reconhecidas através dþ anãlise estru
tural , conduzida se.gundo procedimentos usuà.is,. princi
p.almente. pela determinação de orìentação de eixos e pìa
nos axi ai s de dobras, b.em como sua vergência e padrões
de superposi ção.

E!r&uTURAS PRrl4ÃRrAs

As estruturu, prirã"t as são tambõm chamadas rel i
quiares em função.da sua preservação ap6s terem sofrido
metamorfi smo e deformações tectôni cas .

A estrati fi caQão rel iqui ar (So) é evidenci aåa pela
vari ação litolõgica, di sþosta em pl anos de acamamento e

poupada pelo metamorfismo ou mesmo por ele realçada. No

geral. é pl ano-para lel a e.pode ser notada através de va
ri açao de cor, tex tu ra e es tru tu ras sedimentares tais
como es trati fi cações ritmì ca, gradual ou cruzada, mar
cas de ondas e mesmo.por bi o-estruturas (no caso de pro
vãveis eitromatõlitos), reconhecidas por Fairchild (in
formação verba l).

Nos filitos a vari ação de cor pode e quase sempre
refìete uma variação da composição mineral da rocha, co
mo por exemplo nos f i.l i tos seri cíti cos cinza. e carbono
sos pretos . A vari aÇão de cor tambêm nos cal cãri os pode
refl eti r uma vari ação composicional, por exempl o nos
caì cãrios da Ci a. de Cì men to Portl and Perus em Ca j arna r,
onde camadas ae cálcãrio silicoso claro se a I ternam con
as de. calcãrio carbonoso escuro (f'otos 4 e 5).

A vari ação de textura nos fiiitos tambéin reflete
uma vari ação dd compos i ção mi nera l.. A al ternânci a de
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leìtos de quar'tzo'e sericita pode ser vista desde a es
calá mesos.c6pia até a escala miciosc6pica., at¡.avãs ¿l
alternãncia de texturas lepì.dobt.ãstica! com grano-iepi
doblãstj cas (Foto 9 ) .

F0T0 9 - Fotomicrogra
fia (nicõis paraleì os,-
30 x). Fiììto com porfi
roblastos de mineral (tî
tanita? i lmeni ta?) leu
coxenizado. Al terírânciã
de ileitos de quartzo e
seri ci tå, e de sericita,
Ponto 5?7.

Estratifi cações ritmi cas são 'bastante comuns. Têm

sidó vistas estratificações ritmicas dadas por alternãn
cia de camadas com c.ores, texturas ou granulometria di
ferentes. Assim, nos fiì itos 6 o.bservada alternância
rítmi ca entre fi l i tos seri citi cos e carbonosos dentro
de leitos mitiméti'icos a centimõtricos, como aquelas ve
rificadas em vãrios pontos ao longo.da.Estrada dos Ro

meiro! e nos filitos s.ituados a oeste de Pir.apora. 0u
tras estruturas ritmicas foram observadas envolvendo me
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tareni tos e fi I i tos, como observado n.a Estrada dos Ro

mei ros prõximo ao qui lômetro 47 (Foto io¡ ou ut rochas
calcossilicãticas com leitos ricos em filossilicatos
alternados com leitos de minerais granulares (Foto 7)ou
al ternânci a de I ei tos cal cãri os e de caì cãri os com fi ì i
tos (Foto 4 e 5).

Estruturas g.aaa.i onai s foram obs erva d as pri nci pal
mente em camadas metapsamitì cas , Boas exposi ções foram
vistas na seqtlência mais interna do Sinclinório, conro

por-exemplo,,na Estrada dos Romeiros, qui iômetro 47

( ponto 58), onde hã camadas centi mõtni cas de quartzi to
conglomerãti co na base, passando a quartzi to fi no (Fo

to 2), ou em Vau Novo nas encaixantes de calcãrio da

pedre i ra da Cia, Matärazzo, onde hã passagem de metare
nitos conglomerãticos a metarenito fino em camadas deci
métri cas a .métri cas al ternadas com fi I i tos .

' Estrati fi cação cruzada, embora raramente eircontra
da, tamb6m pode ser obseirvada'em camadas ie metarenftos
e quartzì tos. No quilõm.etro 47 da Estrada dos Romei ros
(pont.o 5B), foi observada estrati fi cação cru zad a de pe

queno porte em metareni tos (Foto 1ì ). Estratificações
cruzadas de mõdìo porte foranr vistas no Morro do Boturu
na ( ponto .l72), 

rea 1çada por a I teração superfì ci a1 "tquartzi tô,.

0utras estruturas primãri as têm s i do observadas
nas rochas do Gru po São Roque na regi ão es tudada . Assim,
estromatol i tos são menci onados nos dol omi tos da jazida
da M i ne ração Ferro-Manganês S.A., em Pi rapora .do Bom Je

sus (Fairchitd, informação verbal) e estruturas em p¿L

Lou são descritas nos metabasitos de Pirapora (Figuei
redo et alii, 1982).

As estruturas prìmãrì as , embora observadas em i nú

meros. locais, não puderam ,". rup"ujus sistemati..r"nt"
na escal a des te traba I ho, devi do ão i ntenso ' i ntemperi s

mo que afetou âs rochas e, a conseqüente ausência de
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F0T0 l0 - Estrutura ritmi
ca caracterizada por aT
ternância de leitos de rnõ
tarenito e fllito. Pontõ
58.

F0T0 1l - Estratificação
cruzada de pequeno porte
em metarenito. Ponto 58.
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bons aflorarnentos, ì n p o s s i b-i I i t a n d o a reconsti tùição es
trati grãfi ca. No entanto, sempre que obs e rvad as f oram
anotadas, uma vez que fornecenr i nformações sobre a pol a

ridade estrutunal das cam.ad as (younging), importantes
'para a reconstì tui ção da seqüêñci a de dobramentos e pa
ra o possivel entendimento da estratigrafia do pacotã
dobrado.

ESTRUTURAS SECÚNDÃRIAS OU TTCTONICAS

As estruturas tectõnicas meòoscópicas distinguìdas
foram fol i ações, I i neações de i ntersecção de pl anos, ìi
neações minerai s, dobras , fal has e juntas . Durante os
traba I hos verificou-se que, embora presentes, os siste
mas de juntas não afetam a geonetria geraì das estrutu
ras, não sendo tratados com a mesma ênfase dedicada ãs
demai s, neste trabal ho.

0 estudo das estruturas permitiu caracterizar o pa
drão geral de dobramentos que afetaram o Grupo São Ro
que na ãrea estudada,-bem como se estabelecer a s eq üên
cia des ses eventos

Fol i ações

Como foìiações i.ncluem-se as clivagens ardosiana,
de'crenuiação e de fratura. Es tas fol i ações são entendi
das como estruturas planares que guardan reì ação com o
plano axial de dobras.

A cì i vagem ardosi ana (Sa ou Sl) õ uma feição pene
tra ti va em escåla mesoscõpi ca, estando representada pe
la orì entação planar de mi nerai s especi almente p'l acõi
des, desenvol vì dos a parti r de um processo de deforma
ção. E entendida corno uma foliação pìano-axial no con
cei to de Hobbs e¿' aLií (1976) .

Este tipo de foì i ação acha-se mel hor
nas roc ha s metapel Íti cas, s obre tu do nos fi

" desenvol vi da

litos (Foto
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12). Em metarenitos e calcãrios 6 mai s di fíci 1 åe ser
observâda; enquanto que em quartzitos e dolömitos prg
ticamente não se nota esta estrutura. 0s metabasitos
apresentam uma xistosidad.e incipiente que é mais marca
da nos corpos menores e prõximo .ao contato com os metas
sedimentos, Esta xisto.sidade pode ser correlacionada
ã clivagem ardosiåna daquelas rochas.

F0T0 ì2 - C^ltylqgm ardosiana desenvolvida obliquamente ao a
camamento reliqu.iar de filito.

Nos filitos a cìivagem ardosiana estã mais comumen
te disposta subparalelamente ã estratificação reliqufai
(So), embora possa tambõm fazer um ãngu I o com a mesma.
Isto leva a supor dobras fechadas, possivelmente isocli
nai s para esta fase de dobramento, que tem cl ì vagem ar
dos i ana em pos i çãå paral el a ao pìano-axial. Nestas ro
chas a clivagem ardosiana. é muito difícil .de ser medida.

. Nas de¡nai s rochas, a c.l i vagem ardosi ana õ difícil
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de ser observada. Quando i sto ocorre ã incipiente 'e
se dìspõe obl ì quamente ã estrati fi cação reì iquiar.

' Em vãr i os afl oramëntos essa c I i vagem a cha-s e def or
mada, ori g i nando dobras que apre sentam cl i vagem de .r;
nuìação em pos i ção plano-axial. .

A cl i vagem de crenulação (Scr ou S2) õ uma outra
fei ção pe netra ti va tan to em escala mesoscõpi ca como mi

crosôõpìca (Fotos l3 e l4).. Tem como característica es

tar sobreposta a uma cìivagém anterigr, geral.mente defi
nida por orientação de minerais ptacói.des (clivagem ar
dosi ana ), sendo portanto os fi litos e xistos as. rochas
onde mel hor pode ser obs ervada . No en ta nto, al guns me ta
renjtos finos seri cíti cos exi bem tanb6m ori entações i nci
pientes. Em al guns I ocai s como na regi ão da Chãcara das

Garças , no i nterflúvio Ti etê-Juqueri , pode ser vista
cì i vagem de crenu I ação di sposta em posì ção paraìela ao
plano-axial'de dobras decim6tricas a métricas.

Em di versos I ocai s, pri nci palmente nas porções no

roeste e leste do mapa geo:l õgi co, duas famîlias de çli
vagem de crenul ação foram i denti fi cadas . Uma com tendên
cia geral ENE-l4lSl¡l a E-l.l e outra NNE-SSt,J. As re 1ações de

superpos i ção, acham-se bem marcadas. Embora não pudessøn

ser estabelecidas com clareza, parece que o sistema NNE

SSII ¿ol,ta o outro, podendo ser portanto re
I aci onado a um epi sõdi o mai s novo.

A cl Í vagem de fratura (Sf) não é uma estrutura pe

rìetrativa em escala mesosc6pica, porém também estã rela
ci onada a dobramentos, t consti tuída por mi crofal has ou

fraturas muito próximas entre si qúe dividem a rocha
num conj unto de corpos tabu I ares ou mi crol itons. As fra
turas entre os mi crol ítons podem estar preenchidas por
recri stai i zação dË mi nerai s, como por exemp I o quartzo
ou calcita, bem como pode haver um d e s e n v o.l v i m e n t o inci
piente de micas segundo os p'l anos de clivagem de fratu
ra, A clivagem de fratura afeta pri nci palmente os quart



F0T0 '13 - Fotomicrografia (nicõis cruzados, 30 x) Clivagem de
crenuìação em moi covi ta-quartzo iisto.'Nota-sã clá

,ramente a superficie S¡ iortada peta superfîcie 52.'Ponto I.l3.
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F0T0 l4 - Filito apresen
tando cl ivagem de crenu-
1ação em posição axiaT
ã'dobra. Ponto. 424.

zifos, calcãrios e dolomitos. Nessas rochas nota-se uma

refração,das atitudes da cìivagem de fratura ao se paå
sar de unla dada litoìogia para ou tra .

Em ¡¡uitos I'ocáis foi possîvel observar a passagem
de uma cì ivagem ardos i ana dos metapel i tos para uma cli
vagem de'fratura dos metapsamitos, estando neste caso a

clivagem da fratura relacionada .á uma superfície S1, en
quanto em outros l ocai s observou-se a passagem de una
clivagem de crenulação nos metapeìitos para uma cliva
gem de fratura nos metapsamitos, neste caso estando 

"ãI aci onada a uma superfici e S2.

Lineacões
uomo tìneèçao entende-se aqui. qualquer elemento de
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trama (fabz'ic ) Ii.near presente. nas rochas, relacionada
a eStruturas secundãrias derivadas da deformação. .Des

sa forma não serão cons i deradas .ì i neações prr marì as

de ori gem ignea ou sedimentar. Nes te sen ti do serão tra
tadas, äpenas, as I i neações de i ntersecção e ì i neações
minerais.

As l i neações åe i ntersecção entre p'l anos de foì i a
ção são e s t r u t u r a s . p e n e t r a t i v a s ã escal a me.so-. e mi cros
c.õpica. Estas lineações são caracteristicas de rochas
que estão dobradas e tô.m uma cl iVagem plano-axial. As

ì i neações de i ntersecção se desenvolv.em pa.ralelamente ao

ei xo da dobra, possibiIitando, através de sua 'observa

ção, i denti fi car-se o cai mento desse' eixo.. t conum em

metapelitos (filitos'e metassiltitos) a presença de li
neação de i ntersecção entre estratif i cação rel iqui ar e

cl i vagem ardosi ana. Ainda nes tas rochas , podem ser ob
servadas l ì neações. de i ntersécção entre pl anos de cl iva
gem ardosjana e planos d.e clivagem de crenulação.

As I i neações mi nerai s foram observadas esporadi ca

nente. Como nem sempre se consti tuem num eiemento es tru
tura I pene trati v o em escal à mesoscõpi ca e como podern a

presentar diferentes orientações em relação aos eixos
de dobras , não foram uti I ì zadas na anãl i se estrutural,
reg i strarido-se apenas a sua presença em fi ì i tos e )ii s
tos.

0utras t i neações 'observadas são as es tri as de e:
pelho de.falha, desenvolvidas p o r .m o v ì m e n t a ç ã o ao longo
de pl anos de cisalharÍento. Embora no geral não sejam
feições penetrativas, ao longo d'as zonas de falhamento
de Araçariguama e Morro Grande são muito pronunciadas, po

dendo-se considerã-las como tal ã escala de afloramento.

Dgþ ra s

Èxistem mui tas forma s

car sistemas dobrados, com

de se descrever e. classi
base em. uma sõrie de . cri

fi
ré
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rios que permitem ag,rupar um ou mats ¿tributos fisicos
das dobrãs. Contudo, para efei to. de identi'ficação e ca

r-acterização das fases de dobramentos presentes em uma

aìaa região, a anãlise estrutural utiliza em especiaì
alguns atributos essenci ai s, tais como: o ti po e a na tu
reza da superfÍcì e ou superfíci es dobradás; o ti po e na

tureza da superfíci e pìano-axl'al ãs dobras cons i deradas,
quando presente; o ti po e natureza das I i neaçõäs presen
te.s; a geometria e o estilo dessês dobras.., a or.ientação
dos elementos das dobras e os padr.ões de buperposiçã.o
com que el as se rel aci onam com as äemais. O termo esti
lo 6, segundo Hobbs et aLii L1976, pãg. 349), sufícíen
tamente abz.angente para engLobar tod.as .as feíjões moz,fo

Lógicas de uma dada esty'utl4la ou gz'upo de eltrutu?as.
Dessa forma, é conveniente adotar.uma descrição baseada
no esti ìo e, a parti r desses conjuntos de caracteristi
cas, i denti fi car as gerações de dobras, com bas e nos pá

drões de su perpos i ção veri fi cados no campo.

A cornel ação entre grupos de esti I o e gêrações de

dobras tem-se revel ado i nadequada e uté enganosa , uma

vez que dobras de gerações di ferentes podem por vezes
apresen tar estilos semel hantes ou parci aimente coinci
dentes, assim como são encontradas dobras dentro de

uma úni c6 geração, que apresentam enorme diversidade de

esti I os, Em certas si tuações, até mesmo os 'padrões 
de

ori entação podem não ser cri tõri os satisfatõrios para
i denti fi car .dobras de uma ori gem comum (t,li l l iams, 1970 ).
Em todos esses casos deve-se Iançar mão principalmente
de relações de superposição para identificar as gerg
ções de dobras.

0s termos fas es de dobramento e geração de dobras
(lleiss e McIntire, 1957; Turner e l.l'eiss, ì963) têm sido
usualmente empregados na anãl i se estrutural para a data
ção relativa cias dobras. una geração de dobyas e est?u
tuz,as associadas eompz,eende un grupo de estiutunas aa
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quàtê se cr,ê ocupem o mesmo nínho d..e uma esca\a d.e

po re\atl:Ðo (Hobbs e't aLií, .l976, pãg, 352).
ten

. Este ti-po.de anãlise ê dificultado quando, na re
gião considerada, uma ou mais das seguintes limitações
estão presentes: a) pobreza ou inexistencia de bons
afi oramentos; b) impossibììidade de se observar a polg
ri dade es tru tu ra l das seqtlãnci as litolõgicas e c) falta
de c lareza nas superposi ções das estrutur.as.

Uma Iimitação adicional a sêr levada em conta re
fere-se ã esca I a das dobras das gerações consideradas.
Tomando cómo base doi s conjuntos de estruturas dobradas,
Roberts (1977 , pãg . .l59) destaca que €s tes conj u ntos po
dem diferir em escala sem afetar a natüreza das reìa
ções descritas, porõrn este fator contz,oLa a forma d.as

est?uturas que se d.esenùoLoem como yesuLtad.o. Hã. tz,âs
cq,sos a sey,em consideya¿íos. Ppimeíra.mente, aÊ dobyas
mais antígas podem sep menoyes em escaLa do que ae do
bnas posterioyes. Isto signífíeaz,ia que d.obras 

^"noonf,detez.iam sen d,obyadas pot d.obras naiores d.e uma forma
nelatíoanente simpLes. Em segundo Lugax, oe doia conjun
tos d.e estyutura.s d.obz,ad,as poden se d.esenuoLoer n^ "".1La eemeLhante. Ieto yesuLtayia na foz'nação d.e padrões
de intez,ferância na maneiz,a descz,ita po? Ramsay (Lg6Z).
Tnês tipös de padr,ões de intez,f et,âncta podem ser. ?eco
nhecidos de acondo com a onientação z,eLatiua d,os dois
conjuntos de estnutuz'as doby,adas. Iereeiz,o, as doby,as
mats antigas. poden sez,. maíores' em eseaLa em relação às
dobyas posteniores. Isto z,esuLtaz,ia que as dobt,as neno
res fossen superpostas às d.obz,as maiòy,es sem afetar a
est?uturd. g enaL .

Con efeito, na região do Sinclinõrio de pirapora,
todo este conj u nto de Iimi tações ã anãìise estrutural
se mos tra presente. As expos i ções roch os as não são tão
ex te ns as e continuas como seri a desejãveì; as relações
de pol ari dade es tru tu ra I sõ são observadas mui to local
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men te , assim como . tambõm õ I ini tada a ocorrência de pa

drõès de. i nterferênci a. En alguns pontbs , no entanto,es
ta apare nte ausênci a de fi guras .ou padrões de i nterfe
rênci a pôde ser expl i cado ern função das di ferenças d;
escaìa êntre as possivei s gerações de dobras represen
tadas,

A descrição qL. ,. segue é rea l i zada en termos de
grupos de dobras, feconheci das a parti r dos cri téri os
expostos.. Ao final da exposição procura-se relacjonar
os grupos de dobras e as provãve i s fases de dbbramento
na ãrea. Na região do Si ncl i nõri o de .Pi rapora foi poå
sivel reconhecer-se três grupos de dobras (D- l , D-2 e

D-3).

Grupc de dobras D-l

Este grupo de dobrãs õ observado em toda a ãrea
estudada. E caracteri'zado por superfici e a.xi al rêpresen
tada por foìiação do tipo cìiúagem ardosiana (Si = Sa).
E a fase mais anti ga das dobrds, uma vez qúe a cl i vagem
ardosi ana afeta exclusivamente o acamamento rel i qui ar.

0s fe chamen tos des tas dobras são rarame nte observa
dos , Contudo, dobras menores, qu ando vi sivei s são gera I
mente apertadas. As dob ra s mai ores podem ser recons truî
das , nos'locais onde não hã evi dênci as de superpos i ção
de dobramentos, ,a parti r dos dados de ori entação obti
dos em vãrios afì oramentos. Nes tes , quando as litolo
gìas s ã o , me t a p e ì i t o s , a cl i vagem ardosiana e o acamamen

to reliquiar estão subparaleìos ou dispostos com ãngg
los mui to pequenos ( Foto ì2), de no ta ndo fì ancos I ongos
de dobra s fechadas a cerradas , possivelmente isocl ì nais.
Nas rochas metapsamiticas a c'l ivagem S1 estã dis
pos ta obliquamenté ao a camame n to reì iquiar, sugerindo
dobras com aberturas maiores nesta.s litologias, ou ai!
da umà disposição em leque em relação aos ãp.i ces dessas
dobras
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Nota-se tambãm que hã uma refração no ãngulo forma
do pel.a foliação e o acamamento.reliqu'iar, quando t"
passa de um lei to metapeìiti co para um metapsamiti co e

assim sucessivamente.

Qúando presente, .as intersecções do acamamento re
ì iquiar e a cl ivagem Sì desenvo'lvem I ineações marcantes,
paralelas aos eixos de dobras D-l . As medidas de ati tu
des dessas I ineações mostraram uma grande yarjação tan
to na direção como no mergul ho, ev'idenciando redoÞramen
to.

.t

Uma exposição destas dobras D-l foi encontrada no
ponto 424, a sudoeste da Serra do Voturuna. Ne'ste lo
ca'l , ocorrem filitos exibindo dobraû¡ento .com clivagem
ardosiana em posição plano-axial (Foto l5). São dobras
fechadas, com leve espessamento dos épices, correspon
dendo ã classe lC de Ramsay (1967). Neste ponto, assim
co.mo em outros, a.presença d'e clivagem de'crenulação em

. -iposição obliqua ao plano axial das dobras'e deformando
a cì ivagem ardosiana também indica a incidãncia de redo
br anre n to .

Þelas evidências citadas pode-se concluir pela
existôncia de pelo menos uma fase de dobramento superim
posto ao grupo de do.bras D-1.

I

As orientações de cl ivagem ardosiana (Sa ) medidas
em trãs dominios foram tratadas estatistícamente em dia
gramas equiareai s (Schmidt-Lambert ) atravãs das técn'i
cas usua.is de projeção polar e construção de curvas de

isodensidade de pontos. Nota-se 'que nos dom.inios anal i
sados (Figura 6), os polos desså super:ficie (S1 ) up.ã
sentam aì guma di spersão, mas mesmo assim pode-se notai
que caem em guir'landas, mostrando o dobramento dessa fg
liação. 0 tratamento estatîstico de c'l ivagens de crenu
I ação (Scr ) presentes nos dominioS correspondentes (Fi
guna 6) mostra concentrações indi.cando orie¡rtação prefg
rencj al bem marcada, concordante :or a orientação da po
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Foto 15 - Dobra aberta a fe
chada com ãpice levementõ-
espessado,. mostrando cl iva
gem ardosiana eni posiçãõ
plano-axial. Ponto 424.

sição axiat da superficie sl dobrada, obtida nos díagra
mas polares das mesmas. 0s diagramas de lineação de crg
nulação (tcr) correspodentes aos mesmos dominios (Figu
ra 6) tendem a se diipor com orientação preferencia'l pa
ralela aqs eixos das dobras, fornecendo assim u¡na evi
dência adicional ãs relações de campo. Dessa forma, prg
cura-se il ustrar como os p1 anos de cl ivagem de crenuì a

ção e.stão dispostos em posição axiar ã fase que dobrou
a superficie sl correspondentes ã cl ivagem ardosiana.

Grupo de dobras D-2

As dobras D-? são as mais iacilmente reconhecidas
e estão presentes em toda a ãrea estudada. são carac'te
rizadas por mostrar a clivagem ardo.siana dobrada. sem
pre que foi possivel, observou-se que na posição plano-
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,axial destas dobnas ocorria uma fol iação.do t:ipo cl iva
gem de. crenul ação (52 = Scr'l ), oortando a cl ivagem .ardo
.siana (Figur.a '6).

Em afloramentos estas dobras mostram uma variação
quanto 'ã escal a. São vi stas dobras desde a escal a cen
timõtrica', mõtrìca (Foto l6) até decamãtrica, No g".uî
as dobras D-2 são'ciìindricas e apie sentam estilos .va
riados. Quanto aos peifìs, variám de dobras abertas a

fechadas, comumentL apresentando ãpìces arredondados a

subangul osos, podendo ser i s6pacos a 1 igei ramente espes
sados nos cä1cãrios, atã espessados, principa'l mente nos
metapetitos. Constituem-se em sua màioria, iem dobras
harmônicas. Localmente, foram obse.ryados kínk band,s re
l aci onados a este tipo de dobras.

F0T0 16 - Dobra D-2 fecha
da com ãpice 'levemente eE
pessado, com eixo su b-hõ
rizontal . Ponto 272.
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Dobras maiores relacìonadas a dobras D-2 f ôrarn t.am

bõm reconstruîdas através de medidas tornadas em aflora
men.tos. São desta categor i a as grandes. dobras antifor
mais e sinformais observadas no esboço de f.ormas estru
turais do anexo 4.

No geral, as dobras D-2 apresentam eixos. sub-hori
zontai s, todavi a a oeste de Pi rapora do Bom Jesus os ei
xos mostram-se einpi nados de. até 40o. As atÍ tudes dos
pìanos axi ai s, no geral, são subverti cai s, mas l ocal men

. te se apresentam inclinadas, e mais lla.ramente sunnori
zontai s. 0s eixos vari am também de orientação. Essa va
riação dè'orientação dos eixos de dob ra s é admi ti ¿a co

. n¡o resul tante da grande vari ação de atitudes apresenta
das pel o acamamento antes des te dobramento. A ori en ta
ção dos pl anos axiais é pouco vari ada; nota ndo- s e uma.

mudança marcante da porção oCi dental da reg ião estudada
para as porções central e oriental.. Assim, da região
de Pi rapora do Bom Jesus pai^a oeste, até os limi tes com

o maci ço graníti co de-São Roque, hã uma predomi nânci a

da ori en tação segundo N6OoE, enqu a nto que para Ies te da

quel a ci dade predomi na a tendência E-lrJ

A assimetri a veri fi cada nestas dobras mostrou-se
de suma importãnci a para a i den ti fi cação de estruturas
antiformáis e sinformais, tal como apresentado no mapa

do anexo 4.

No mapa de formas estruturais, nota-se que no domi
nio das roch as rnetape lît i cas õ que se pôde caracteri zar

'mel hor as assimetri as, pri nci palmente na regì ão de Pira
pora do Bom Jesus, onde se confi gura a grande dobra . A

NNE de Pìrapora estão caracterizadas assimetrias em t'S"

configurando uma sucessão de antiformas e sinfor
mas, porõm no gerå1 hã um predominio de assimetrias ut
"S" nas formas mai ores, predomini o este que se estende
desde essa região até a porção l¿J e, tdSW daquela cidade.
Jã a sul da Serra do Votununa a configuração em "2" ã
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rnais constante até as þroximidadés do llorr:o do. Botur'una.
Esta distribr¡ ição das assimetrias cor¡espondentes ãs. do

bras D-2, mostr.ando "S" no flancb oeste-ni¡rté da macrol
ès.trutura e "2". em seu fl anco sul -sudeste, ev idônci a a

assoc.iàção dessa estrutura - Sincl.inõrio de Pirapora-
como a formação das dobras D-2.

A superposição de dobras do tipo D-2 sobre dobras
do tipo D-i produz padrões de figuras de intejrferõncia
corresponäentes ao tipo 3 de Ramsay ff99?,ltSeZ¡;. como
pode ser visto na Foto I7,

FOT0. l7 - Dobras D-2'superimpostas a dobras D-l . Notar padrão de
interferôncia' em 1âços. Ponto 604.

0 tratamento estatistico das superficies de folia
ção representadas por c1 ivagem ardosiana e de crenull'
ção, como foi dito anteriormente, ilustra como.a a"gri
da se coloca em posição.axial ao dobramento dá primeira
(ver Figura 6).
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Gruoo de d obra s D-3

As .dobras D-3 foram observailas apbnas em al guns se

tores da ãrea estudada. Nas porções norte, noroeste e

sudeste dessa ãrea ocorrem ondul ações da suþerfic ie
axial d'e dobras D-2 sugerìndo um redobramento das mes

mas. Nos afl oramentos as dobras D-3 aprese.ntam-se como

do bra s a berta s a suaves, i sõpacas e de dimensões cent i.
métricas até métricas. Em alguns a f I o r am e n t o s 

. 
f o i obser

vada uma. foì i ação är porição plano-àxial alessas o.ndul a

ções representada por cl ivagem de crenuì ação ( 53 = Scr2),
ou uma cl ivågem de fratura com distribuição em leque nos

ãpices dessas dobras (53 = Sf). 0s eixos destas. dobras
são sub-horizontais e a p r e s e n t am - s e . o r i e n t a d o s segundo
N-S a NNE-SSt^l.

A presença de eixos de dobras D-2, que no geral
são sub-horizontais, apresentando-se com i ncl i nação de

atE 4Oo a oeste de Pirapora do Bom Jesus, indica. a pre

sença deste tercei ro grupo de do bra s (D-3),

Adicionalmente, a.observàção dos eixoS das dobras
maiores (D-2), sinformas e antiformas no mapa de formas
estruturai s (Anexo 4 ), também sugere que em parte estas
dobras foram redobrada s.

Ape,sar da faìta- de observações s i stemãt i ca s das re
I ações geométricas e crono l6g i ca s entre as dobras D-2 e

D-3 foi observado, em alguns locais que o padrão de in
terferôncia entre os dois grupos de dobras é o do tipo
2 de Rarn.say (t 962 e t967), e que as dobras D-3 estão su

per'postas ãs dobras D-2,

Tal vez o fator.principal na falta de definição das
reìações geométricas e cronolõgicas entre os dojs grg
pos seja a difere,nça relatìva entre as escalas dos dois
dobramentos, i sto é, a escala das dobras D-3 teria sido
menor que a das dobras D-2, com iisb não afetando a es

tru tura geral.
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F.ases de dobramento

Pei o .exposto nos itens precedentes, f oram constata
dos três grupos de dobras (D-l , D-2 e D-3 ) .na ãrea es
tudada

As evidências de.supeiposiião são claras entre os
grupos de do bra s D-l e D-2, mostrando seguramente que
as do bra s do segu ndo gÈupo red o br am as do prime iro.

As dobras do grupo D-3 parècem ser de escal a menor
'qug as do grupq D-2, sobre as quais se sobrepõem sem

afetar a estrutura geral. Deste modo, conforme subl inha
do por Roberts (1 977) e citado anteniormente ne,ste t"ã
bal ho; não seria esperãve l que estas e s tru tura s mo stra s

sem padrões de inteferôncias nos afloramentos, porõm
localmente foram observados padrões de interferência en

tre estes dois grupos, e. nestes iocais, dobras D-2 são
superpostas por dobras D-3.

Uti ì i zando-se a d a t a ç ão. ,r e 1 a t i v a a part i r das evi
dências de superposição. observadas pode-se sugerìr que
a cad a irupo de d obra s reconhecido corresporide uma fa se
de dobramento. Dessa forma, tôm'-se que as dobras D:l 

"
D-2 e D-3 correspondem ãs fases de dobramento F-ì , F-2
e F-3.

. Às if ¿5gs de dobramento na ãrea do Sinclinõrio de
Pirapora 'são assim caracteri zadas:

- fase de dobramento F-l : representada por dobras D-l
no gera I fec had a s a cerrada s, possivelmente isocli

naisr com foì iação plano-axial do tipo. clivagem ardosia
na. A geometria destas dobras é dificil de se precisai
em função das variações morfológicas introduzidas pelo
redobramento;

- fase de dobramento F-2: caracterizada por dobras D.-2

de esca l a e esti l os variados resul tantes do dobramen
to da cl ivagem ardosiana. Essas do.bras. uu"iur em perf .ii
desde fechadas a abertas, com eixos s u b - h q r i z o n t a i s " po
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r6m apresentando. mergu I hos acentu ad os em. ãrea Iocal i za

da a oeste de Pirapora do Bom Jesus,'A foliação p.ìanã-

ax i al é, onde observada , representada por cl i vagem de

crenulação, com atìtudes no.gera1 subverticais, mas po

dendo lo ca I men te se apresentar incl inadas até su b-hori
zontais. Esta fase de dobramento é re!ponsãvet peìa coi-
f iguração do Sinclinór'i o de Pi rapoÈa;

- fqse de dobramen-to F-3: caracierizada por onduìações

. locais o bserv ad a s nos fl ancos de dobras rel ac ionadas
a F-2. São dobras abert.as que aþresentam freqtlentemente
uma cl ivagem de crenulação ou c'l ivagem de. fratura em po

sição plano-axial , geralmente dispostas com orientação
Norte-Su l

Fal has

As fal has constituem estruturas de destaque rel ati
vo na ãrea. Foram .di stingu iias fal has transcorrentes ;
f al has. i nversas.

0s f al harnentos tran s correntes de Araçar i gu ama è de

Morro Grande são as f eiç,ões rúpteis mais expressivas da

ãrea estudada, Cortam tanto as rochas granitõides como

os metamorfitos do Grupo São Roque, truncando parciai
mente as estruturas.regionais e fazendo em parte o con
tato enfre rochas granit6ides e metam-orf icas, apresen
tando-se melhor' desenvolvidas naquelas,

Apresentam intensidade de moagem var iãvel ao I ongo
das zonas de cataclase. Nestas zohas desenvolve-se uma

foì i ação marcante se.gundo pl anos que apresentam mergu
I hos subverticais.

Nos planos dessa foì iação estão presentes ìinea
ções s u b - h o r i z o n t a i s , geradas pelo proce s so dinâmico.
Essas Iineações se encontram orientadas para l el amente ã
d i reção da mov imentaçã0, tend o sido originadas pelo des
I ocamento relativo de grãos minerais mais 'resistentes
nos planos forÌnados pelo.material.moido
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. A leste de P.irapora do Bom Jesus, passando a sul
da Serrq do Cur:i, foi identif ica'da una estreita zona de

fal ha .de d i reção aproximadapente E-l.l. Corta fi I i tôs e

desenvol ve fi I on i tos de reduz ida espessura (Foto ì 8 ) com

rnergul lios subverticais. Tôm carãter direcional, com uma

componente vertical, pois nos raros pontos onde foi ob
servada as I ineações apresentam-se incl inadas com ângu
los de até 40o de mergulho. Além disso, prõximo ao qui
lômetro 49 da Esträda dos RomeiÈos (ponto àf¡ nu evidEn
tias de abatimento do bToco .norte, mostrando pel a formi
de arrasto.

F0T0 18 - Falha afe-
tando fil itos. Ponto
63.

'0 sentido de
I has não puder¡m

mov imentação
ser observadas

rejeito . destas
campo.

e'o
no

fa
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Foram identìficadai ainda pequenas falhas'de natu
reza ìnve'rsa em vãrios pont'os da região. Noi entanto, de

vid.o a suá reduzida ex.tensão e a expressão local " não

puderam ser locadas no mapa geol6gico. No geral, apre
sentam pequenas d e s c o n t i n u.i d a d e s , com reièi tos e zonas

catacì asadas centimétri cas, e òom'umente ocorrem conju
gadas (Foto ì9), Estas f a'l has inversas. parecem estar as

soci.adas aos .dobramentos da f ase F-2. .

F0T0 19 - Faihas inversas em filito. Ponto 59.
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Í,I A,G 11 A T I S 14 O

A atividade ignea estã repr'eseritada ha ãr.ea estuda
da. por. rochas bãsicas metamorfizadas (metabasitos) e pe
'I as roòhas gr"anitóides de natureza sin- e tardjtectôni
ca.

0s metabaSitos constituem corpos c.oncordantes e

discordantós, de espessuras.e dxtensões. -variádas, asso-

ciados aos metassedimentos. Essas rochas. a c ham- se. afeta
das peìo metamorfismo regional e são derivados de magnra

tismo bãsico pr6-tectônico (Hasui, 1975a).

As rochas gran itõides constituem corpos intrusivos,
que afetan as roc ha s metamórf ìcas 'regiþnai s encaixantes
através de auréoì as de metamorfi smo de contato e . ou tras
al terações (pneunratõ1i se e hidrotêrmal i smo.) , 0s corpos
granitõides podem ser caracterizados em sìn- e tarditec
tônicos (Marmo , l97l ).

. 0s. corpos granitõides s.ín- a tarditectônicos são

representados pelos batõl itos de São Roque e da Serra
do Itaqui e pelo stock de Ponunduva. Caracterizam-se por

sua constituìção porfirõide com ou sem or i en ta ção e co

I ocados parcìa lmente di scordantes coin as encaixantes,

Ã e,vot ução do Grupo São Roque estariam rel aciona
das as lochas metabasîti.cas afetadas pelo . metamorfismo
regional. Enqu a nto que as rochas granitõides intrusivas
no G'rupo São Roque, de carãte.r'sin- a tarditectônico ,

apresentam 'idades compatîveis côm os eventos do Ciclo
Erasitiano.0s corpos granit6ides se introduziram em ro
chas que jã se achavam me tamo rf i zadas regionalmente e

dobradas pela fase F-.l, pel o que fìca obscura a rela
ção eventos magmãti cos e tectôni co. Esses granitõides
foram introduzidos, provaveìmente, no final ou I ogo

apõs a fase principaì de dobramentos (F-2) uma vez que

afetam or i en ta ção (t -hl p ara ENE ) e aI teram .os mergulhos
dos eixos (até +Oo ) ae dobras F-2, como. pode ser visto
nas proximidades do batõl ito de São .Roque.
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I'1 ETA I ORFISI'I O

Na região estudada se expõern roc ha s do Grupo São

Roque que foram afetadas por metamorfi smo reg i ona ì , 0

metamorf i srno reg i,,hal ocorreu em vãrias etapas distin
tas. A primeira desenvolveu-se contemÞoraneamente ã fa
se de dobramentos .F-l , acompanhando a c¡iação da cl iva
gem ardosiana e xistosidáde (Sl ). 0utra fase parece ter
ocorrido simultaneämente ou ìogo apõs o deÈenüolvimento
da .ólivdgem de crenulação (S2) r:eiacionada ã fase ' F-2,
orìg inando porfiroblastos de biotita paral e lo s a essa
c l i vagem. De acordo com Coutinho ( ì 972), esse metamor
fismo se. deu ern fãcies xisto verde a a l m a n d i n a - a n f i b o l i
to. Esse autor caracterizou-o como iemel hante ao p"ar"!
te em New Hampshire, diferindo do tipo Borroviano devi
do a não constatação da zona da cianita pelo autor. Apõs

a identificação de cìanita (.Ride9, .l974) 
.f icou caracte

ri,zado o metamorfismo do Grupo São Roque como pertencen
te a sõr ie Barroviana.

Auréolas de metamórfismo de contato desenvolveram-
-se em torno dos corpos ,glani t6ides, por6m com pequena

expressão. Es se metamorfi smo essencialmente térmi co afe
tou os metamorfitos do Grupo São Roque, juntamente .oi-
efeitos,pneumatolíti,cos e hidrotermais, caracterizando
nessas a'uréolas faixas de rochas poT imetamõrficas como

aquela descrita por comes ¿ú aLíi ('l972 ) nos anfiboli
tos do Jaraguã.

. A presença de r.ochas compatîvei s com a fãcies anfi
boì ito foi descrita por dìversoç' autores (H'asu i et aLií,
.l969; Coutinho, 1972; Hasui, .l975) nas zona s marg ì nai s

a granitos, sendo interpretadas como metamorfismo de

contato. Todavia _pequenos corpos.graniticos, tal como o

do llorro do Tico-Tico, não podem apresentar uma faixa
tão extensa de roc ha s deste t ipo åo seu redor, acred i
tando-se trata r de rochas de nivei s estruturð i s inferio
res trazidas ã'superficie. pelas intrusões graniticas
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'

(Hasui et aLii, 1978). '

. Associado ãs faì has de Araçariguamà e I'lorro Grande
ocorre metamorfismo dinãmico. Esse metamorfismo se de

senvolv.eu apõs o metam.orf ismo regional e afetou rochas
metamõrficas e granitó.ides. 0 produto desse processo po

de ser mel hor percebido quando as rochas envolvidas são
as.granitõides. Formam brechas tectônicas, protor,niloni
tos.e mi I oni tos derivados do aumento progrèsslvo da in
tensidade de cisa'l hamento. As brechas tectõnicas são
definidas por um intenso fraturamento e f ragm'entação
dos cristais, ao mesmo ùempo que hã o desenvo.lvimento
de flexuras de lamelas de geminação nos feldspatos e ex
tinção ondulante no.quartzo, evidenèìando.o inîcio do
f enôme.no. Com a intensificação desse fenômeno resulta
uma corninuição dos grãos e desenvoIvimento de uma fol ia
çao conspicua, bem como o surgimento de ì ineações para
'lelas ã direção de. movimentução. D.rru forma, tein-se ;
passagen de brechas tectônica's a protomitónito_s e milo
n i to s .
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São encontràdos na ìitologia parcos dados sobre
ocorr'ôncias de rninerais metãl icos clentro dos I imites da
ãrea estudada. E sobej amente conhec jcl a, desde a época
dos l¡andeirantes, a presença de or¡ro nos aluviões, colú
ùios e elüi,ios da rêgião situacla entre Santana.de Ouf
naiba e Pirapora do Bom Jesus, como se pode. depreender
desde os trabalhos mais antigos,.como por exemplo de An
drada e S'i-l va e Andrada (1820)

0s trabalhos de l\loraes Rego ('l930a), Knecht (1934)
Leonardos (1934) e Knecht (19S0 ) dão um panorama geral
sobre os recursos minerais do Estado incluindo a reg.i ão.
estudada. 0 I'lapa de Jazidas.e Recursos M.i nerais clo Esta
clo cle São Pauìo (Aìme.i cla aú aLii, 19Bla) apresenta un,u-
sin te se desses recursos.

Errrbora sejam conhecidas algunas ocorrôricias de m.i

nerai s metãl i cos na reg.i ão do Sinclinõrio de pi rapora I
conforme serã exposto ad i ante, 6 a e xtra ção de minerais
não nretãl icos a plincipal at.i vidade mineira clessa re
gião, .Es:ses bens são constituidos pri ncipaìnente pn" .J
cãrjos, quartzi tos, fî1itos e gran i to s util.i zados como
mat6ri a prinra na con strução civil e índúslri al af .ins 

e

na agr'¡ cultura, Quanto aos bens metãlicos; cabe ressal
tar a presença de ouro e de ferro e! s e c u n cl a r i a m e n t e
sulfetos

As ocorrôncias foram agrupadas segundo os bens mi
nerais e dessa forma se procede. a uma descrição das mes
mas enr conjunto para bens metãl icos e bens não metãl i
cos.
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Bens mine.rais metãl i cos

. No l,lapa de Jazida.s e 0corrôncias Il inerais (Aìrne.icl a
ei aLíí, l98la) são assi nal adas vãrias ocorrôncias de
ferro de n tro dos l imites da ãrca estudada. T.atu-r. de
ocorrônc i a s local izadds de magnetita, .i tabiritos e hema
tita, aì6nl de minério secu ndãr i o relacionado a en".i quJ
cimento suþêrgeno de õxidos de f erro

Derrtre as ocorrônc i as ¿ìssin.aìad.as (An ex o Z) desta
ca-se aque I a. da Fazenda Morro Brônco (pon to 568)" a sul
de Pìrapora do Bom Jesus. Constj tui antiga mina de fer
ro, cuja lavra se encontra paral isada. 0 rnìnõrio ¿e fei
ro ê constituido por magnetita na f oy.ma ^de lentes cle es
pessuras centjm6tricas a m6tricas e fjntnente dissemì
nada" As lentes de nagnetita estão intencaladas em nretll
basito, cstando o corpo prìncipal de nlinério enca jx¿ìd;
em talco xisto, con o qual .apresen.ta contato gr.adacio
nal. Nota-se tanb6m nagnetita' disseninada nas encaixan_
te s.

0utra ocorrôncia semel harìte ã da Fazenda Morro Bran
co situa-se prõx imo. ã pìrapora ào gom Jcsus e é constî
tuida de lente de magnetita e hematita com pequenas di.
rnensões encaixada no corpo de metabasito. As pequenas
dirnensõe5, do corpo não despertam maior ínteresse econô
mico¡

As ocorrôncias de ferro. sob a forma de itabiritos
são dLscritas na I iteratura no Morro Jaguacoara, a nor
te de Pirapora do Bom Jesus (Knecht, 1950) e nas proxiì
midades do km 63 da Estrada dos Romeiros (pirapora_Itu ),
nas faldas do Morro da Viúva (Knecht, 1950; Hasu i et
alíi" 'l969). Embora tivessem sido procuradas não foram
encontradas, porêrn duas ou tra s ocorrôncias do mesnro ti
po foram localizadas durante o! estudos ora real izadosl
situadas uma ã nìargem dir"eita do Reseryatõrio de pirapo
ra (ponto l9) e outra a su.l da ãrea estudada, prõxino à
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Fazenda Velha (ponto 35), Estas ocorr'ências não apresen
tarr maior interesse econômico.

Em alguns locais podent ser vistas conccntrações su

pérgenas de õxidos de ferro e manganês prde nc he nd o fra
turas que corùam os metamorf i tos do Gru po São Roque e

me smo formand o crostas I jmoniticas, cotno as ocorrênc i a s

do l'lorro da Vacanga a norte cle Santana de Parnaiba e a

jeste dessa cid.ade ( po nto 637 ), Essas ocorrênci as são

restrì tas e ì rreguì ares, não se 'revesti ndo de i ntêresse
econôr¡ ico..

As ocorrôncias de ouro nos aluviões, colúvios e

elúvios são conhecidos desde o sõcu l o XVI, .embora algu
mas tenham sido I avradas pelos portugueses durante os

terììpo s coloniais, nen.huma dessas ocorrências têm maior
interesse econômi cc¡.

.A única nrincralização primãria.de o uro na rög ì ão

do Sincl in6rio de Pirapora é. aqueìa de Araçari guama, ìar
gamente. conhec jcia desde o sõcu'l o passado, tendo sido ex

pl orada nas déc ada s de 20 e 30, e nco n tra nd o- se hoi e pa

raì i sada, embora recentemente tenha sido obieto de pe:
qu isa s que v i saranÌ uma reaval iação da jazida.

Durante os trabal hos real izados. no mapeamento do

Si ncl i nõni o de P i rapora verificou-se que os x i stos en

cai.rantes dos veios de quartzo mineral izados são consti
tuidos tanto por xistos alunlino.sos ( q u a r t z o - b i o t i t a xis
tos, bi oti ta-moscov i ta xistos), como por Xi stos magne

sianos (clorìta xistos). Estes últimos, devido a sua

compos i ção .e textura, podem ser i nterpretaclo s como der i
vados de tufos bãsicos e neste ca so, poderia a seq{lên

cia de xistos re pre se n tar uma seqüôncia de ro cha s vulca
no-sedirnentares, sugerindo serem oS xistos magnesianos
a fonte prinrãria do o,uro presente nos veios. 0utra cons

tatação durante os trabal hos r'ealizados f o.i. a presença
do Falh¡inento de Araçariguama com direção NNE- SSl,l, .a

mesma dos veios de quartzo mineral izados. Tal coincidôn
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cia pod e significar'gue esses veios ten ham se desenvol

vido. ao Iongo cle Fraturas paralelas ao f al.hamento' e que

tanto o qua rtzo, o ou ro e mesno os sul fetos ter.iam sido
remobìiizaclos a partir da seqdlôncia vu\cânìca represen
tada peios referidos xistos magnes-ianos.

A perspectìva da ex i stônci a de una seqtl6ncì a vul ca

no-sedimcntar ampl ìa as possìbi1idacles cle-prospecção de

bens neltãlicos no Grupo São Roque , etn esþecìal dos me

tâis assocìados a rochas bãsi'cas. .'
A pre.sença de sulfetos, sobrêtucl o a'pirita,6 co-

mum cm especial nà,s rochas metabasiticas do Grupo -'Sãõ

doque na ärea estuci ada' poném não .apresentam major inte
resse econômico. 0utros sulfetos (calcopìrìta, pirita)
'Êoranr encontraclos na.jazìda de doiomito do Lo1. li, a su

doeste de Pirapora do Bont Jesus, associaclos a uma br-e-

cha no contato daqueì a roc ha com metabasito ali presen

te. Apr"esentam-se.dissenlinados e preenchendo fraturas;
sua ocorrência não apresenta lnaior interesse ecqnôrnìco.

Na ped re i ra de caìcãrio da Cia. Fe rro -Ma ng a ne s em

Pìrapora do Bom Jesus foram tarnbõm encontrados sulfetós
(pirita, caicopirita, born ì ta ?) disseninados no dolomi
to.

Bens minerais não metãl icos

0s ca I cãri os encontram I'arga
estudada. tstão rel acionados com o

miticas que constitui a seq{.1 ência
Roque na reg i ão do Sincl inõrio de

São no gera l ì entes com pequenas dimensões, sendo
as nlaiores aquelas què estão sendo.lavradas þela Cìa,
Nacìonal cle C'imento Portland, Perus, na região de ¡ajt
nar, Cìa. Matarazzo em Vau Novo, Cia. Fer ro -Mang anô s em

Pirapora do Bom Jesus e pela Cia. de 14inera'ção Loll.i a

sudoeste de Pirapora do Bom Jêsus. Trata-se de cal cã

I

L

ì
I

d i stri bu i ção na ãrea
pacote.de rochas psa

su pe r-i or do Grupo São

Pirapora.
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ari os d.oì.onriti cos na maioria
ção das jazidâs de Cajanar,
rios cal citicos,

d a s 'o c o r r ân c i a s , com .exce

ondg predominam os calcã

As outras ocorrônc.ias de cal cãrios ass inal adas no

Anexo 2 são de pequeno porte, embora mesmo assim algu
mas jã ten han sìdo I avradas, tan to para'obtenção ¿e cai
como para uso cono. cornetivo de solo

inúnreras nrinerações dé quartzitos são encontradas
na região da Serr"a do Voturuna. I-rlo geral são rochas de
granuìação fìna, que são util ìzadas. na iñdústria da
cons'Lrução civìl na preparação de ñassa fina. 0utr as

ocornõncias dc quartz'i to são encontÈadas na ãrea, como
por exempìo no llorro da Vìúva, a nonte de Pirapora do
Bon¡ Jesus, que eventualnente poderão vir a se consti
tuir cm reservas desse ¡nater.iaì.

Vãrias ocorrê'ncias de fi I itos claros. (ì eucofi I ì tos )

existenr na ãnea estudadä, ntui tirs das quais est.ão sendo
ou foram expl oradas. 0 cad a s tro cle todas essas ocorrôn
cias.se torna dificil dev i do a sua g ra nde quantìdade, .

por'õrn de pequenas dimensões; no entanto, as principais
jazidas acham-se re pre se ntad a s no 14apa Geol6g ico (Anexo
2).

I

Na ãrea estudada, aìnda são exploradas as rochas
granitõìdes" principalmente aque'l as dos l¡aciços de São
Roque e da Serna do Itaqui. Dessas rochas 6 estraîda
prì nci pal mente bri ta.
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EVOLUÇA(-) GEC)Lc)(ìICA Nc)

PRÉ CAIl BRIANO

0 conjunto de resuì tados a.presentados nos capitu
los precedentes, al iados aos dados da btbl ìografia per
mjtem esboçar a evolução pré-cambriana na ãrea estudada.

0 Grupo São Roque tem tido sua evolLr ção geoìógica
vinculada aos êp j s6cl ios I igados, ao Ciclo. Brasíl ia,nos.0s
fenönenos relacionados a sua evolução estão aprescnta
dos no quadro â segu i r e resumidos como segue:

1" Sed,imetttação - os pacotes sedinlenta.res foram deposi
tados provavelmente enr sulco geossìncl ina1;

2. Magnetistno bá.sico. - deve ter ocorrido contemporânea
mente ou ìogo após a deposição dos sedinlentos uma vez

que as rochas derivadas da atividacìe nragnrãtica achanr-se
afetadas pe lo metanorfi sno rég ional , o que caracteriza
um ca rã ter prõ -te ctôn i co para os metabasitos;

3. Ìlel;anorfismo regíonaZ - ocorreu em fãcies xisto ver
de a al¡nandina anfibol ito, caracterizado como do tj

po New Hanrpshire por Coutinho (1972) e admi tido maj s re
centemente conto do tipo Barroviano. Seu desenvolvimento
se deu enr vãrìas etapas, sendo que sua ação principaì
f o'i contêmporãnea. ã primeira fa se de dobranento, uma

vez.que as fases de dobramento seguintes afetaram os

metamorf ito.s jã desenvolvidos'. 0utra fase metamõrfica ã

sugerida pelos porfìroblastos de biotita sìntectônicos
ao segundo epìsõdio de dobramento e de ocorrência reå
tri ta a algumas l itologias.
4, Dobrar¡en¿o - afetou as rochas do Grupo São Roque em

duas fases bem defìnidas, e uma, terceira relacionada
a dobranrentos local izados. As duas fases de distribui
ção general i zadas na ã rea ter:se-iam desenvolvido com

caracteristicas prõprias, mas provavelmente não nruito



Tã;--l
i ãå I

@

h"i@ä.1

¡r
@oã

o<
'<

=É.
o
t¡-
LI
o

o
Fz
'¡l

loouro" óì iãÃoco. o "*.0¿* 
- 
___l oooros oa rec¡o¿os o ooe¿lll f-r-

'o
)o
LL

I
J

Clivoçem ordosiono e Clivogens de
crenulcçõo e de fro'turc locois

F1

Qucdro I - EVoLUCÃo oo pnÉ-cavtaRtANc NA REGtÂo Do Stilcl-tr.ld*tO õE piRÄpcRA,

I srr'r- ¡ r¡norrec-, or'r rTo--l

F2

.---.--.........
CATACLASITCO. I

l----h.rvERsa s-------l

Dobros D3 oberlas

f-
L_

, 
F3

Clivogens de crenulcçõo e de froturo

raarlscon n e ¡r-, es-l

..J



"76-

sepa.radas no te tpo. A fáse de dobiameñto F-l teria gera
do dobras fechadas a cerradas con cì ivagem ardoslani
pìano-axial. A segund a fase de clobramento f -2 é a fase
principaì, re spo n sãve ì pelas dobras da c livagem ardosia
na obseryadas em afioramento e pelas estruturas regio
nais de.maior ordem incìusive pelo d e s e n v.o I v i m e n t o d;
Sincl inõrio de Pì rapora. Relacionacl as conì as dobras da
fase F-2 estão as falhas inversas observadas na ãrea es
tudada. A fase de dobramentos l- -3 sõ foi observ.ada I oca
I izadamente, estando a suá restrìta ocorrência talvel
vinculada ã escal a das dol¡ra. g".uåu, nesta fase. por
senem de carãter local e menores que as da l.ase.t-2" Þl
recem não ter influìdo na configuraçãc cla estr.utura ge
ra ì .

5, Magnatismo sin-- a t.ayditectônico - ocorreu no f ina.l
ou 1 ogo apõs a segu nd a fase de ci obramentos. Estã re

presentado por granitõides de carãter sin- a tarditectã
nico no conce i to de Ì4arno (197,1 ), paraut6ctones ( Read ,
I957 ), uma vez que seus contatos são parcìalmente. di:
cordantEs, e por apresentarem tipos I itoiõgicos conl
or'íentação incipiente ou ausente. Esses corpos são jn
trusivos, com auréolas de metamorfismo associados, e
tôm carãter diapirico.0 carãter diapir.i co dos corpos
granitõides introduzem importantes deformações regìo
nais, comò, o real ce do Sjncl inõrio de p i raþora.
6. FaLhamentos l)lansco Í,Í ent e s e metamot,fismo d.inãníco -

parecen ter ocorrido no perîodo compreend ido desde
logo apõs a fase de dobramentos principal (F-2) atê o
final dos últinros movimentos do Ciclo Brasi liano. As de
fornrações afetaram tanto os metamorfitos como as rochal
granitõides, produzindo rochas cataclãsticas tîpìcas des
se tipo de netamorfi smo.

7. Dobz,amento relacionado ã fase F-3 não guarda cl ara
re I ação com os processos descritos ac ima, podendo re

lacionar-se com o diapirismo ou com ós falhanientos trans
correntes, ou com ambos.
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CONCLUSiJ ES

- Considerando-se os resul.tados apresentados ante
riormente, as principais conclusões podem ser sintetiza
das conlo segue:

ì. Foram reconhecidas três fases de dobramentos na re
qião clo Sinclinõrio dc Pi rapora. A prirrreìra fasã

(F-l ) õ caractqri zada por dobras fechadas a c errad a s de

senhadas pelo acámamento reliquiar com.ciìvagem ardosìa
na plano-axial, apresentancl o eìxos com atitucl es nruito
variadas, A segunda fa se (F-2 ) é a principaì, apre sen

tando dobras de d iversa s escalas e estilos. d.j f erentes,
cuja caracteristica principal õ seren ielineadas pela
cì ìvagem ardosiana. Apresentam eixos no geral sub-hòri
zontais e planos axiais orientados segundo d ireções que

varianr de N60oE na porÇão oeste da ãrea a E-l^l na região
situ¡ida entre Pirapora do Bom Jqsus e Santana de Parnaiba. São

responsãveis pela maior parté das estrutuFas sinformais
e antiformais da ãrea, bern como provavelmente pela maior

estnutura pre sente, o Sìncì jn6rio de Pirapora. A terce i
ra fa se (F-3 ) foi reconhecìda apenas I ocal mente, super
pondo-se äs dobras geradas na fase F-2, apresentam ei -
xos sub-horizontais, e de sen ham d oþra s abertas.

2. Si ncl'i nõrio õ uma macro-estrutura complexa conf igu
rada pei a cì ìvagem ardosiana, rel acionada com a fa se

de dobramentos F-2, que se dì,spõe em arco, conì atitudes
que, no ger'aì , mergul han para o interìor dessa estrutu
ra.

3. 0 qu ad ro geral de fases de do brame n to s apresentado

se contrapõe ãquele que tem sido usualmente atribuido
ao Grupo São Roque em eitudos anteri ores, uma vez que

sistematicamente se observou o dobramento da c ì i vagem

ardos i ana, Anteriormente, .onriderava-se que o Gru po São

Roque terja tido uma evo l u ção polifãsica d.ef inida por
duas faies de d obr amen to superpostas (Hâsui, 1975b; Ha

sui e Sadowski, I976). A' primeira delas, generalìzada em
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todos os af loranìentos., seria caracterizacla por dobras dese
ntiadas pel-o acamamento rel iquiar conr uma xis.tosidade "t
pos i ção pl¿no-axial. A segunda, de carãter ìocal, suÞ9
ri nrpos ta, teria g era do dobra s resu l tantes de cr.enuìaçã0,
ligadas a fenônrenos de cisalhamento. 0s dados obLìdos
nostram que as dobras com planos a.xíais subverticais e

eixos subhorizontais piesentes no Grupo. São Roqu e confi
guram uma geometri a de .redobramento da cl ivagem ardosia
na (Sl ), com cl ìvagenr de crenulação em posição plano-a

4. A estraùìgrafia do Grupo São Roque.não pôtJe ser ain
da estabelecida, devido ã conrplexidade do padrão dos

dobramen tos que a fe ta ram as l itologias presentes, ainda
não total¡¡ente esclarecidos. Parecem existir dois paco

tes porém, um colnposto por rochas predomi nantenente pel i
ticas e ou tro consti tuido por rochas metapsaniti cas e

quimì cas, Istcr constituiria êntão um d ado inicial para o

estabel ecìménto de uma seqtiênc ia estratigrãfica. São ne

cessãrios ainda estudos de deúalhe para a reconstuição
da estra'tigraf ia da unidade, com especial ônfase. aos da

dos de polariclade das canadas.'

5, A pre s e nça de uma seqüência vuicano-sedirnentar é su

gerida por evidências de estrutura e conrposìção pe

trogrãfiqas compatíveis com rochas de origem vuìcânicãf
eniontiaias en aìgumas amos tra s de fititos e xi stos do

Gru po São Roqu e presentes na ãrea estudada. Es te t ipo de

de oco rrônc i a não õ novo no GruÞo São Roque, jã tendo si
Co descrita por Coutinho (1972). Mais recentemente, Fi
gueirado et aLii (1982) teriam demonstrado presença de

seqtlência vuIcano-sedinentar na ãrea do Sincl j nõri o de

Pirapora, atravõs da identificação de piLLout Lar)a.s en um

corpo metabasi'tico. Estas observ.ações não encontraratn
bonfÌrnração no presente estudo. Unla outra seqtlência vul
cano-sed'i mentar foi reconhecida no Gru po São Roque por
Coutinho et aLíí (19¿J2) n¡r região de Itaberaba, prõximo
a Nazaré Paul ista.
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6, As litologia.s., metamorf .i smo e ìnagrnati smo presentes
'na.região estuclada concordani , ern I'inhas gerais,, coln

os dados da j i teratura. Ña escal a de re pre se nt ação ado
tada foì possivel descriminar con maior prec.i são a]
guns cörpos I itotõgicos e separar " de n tre os f iì.i tos,
unra seqllõnô i a de rnetaren i tos finos si tuada . na re g.i ão de
Pi rapora do Bom Jêsus,

7. 0 carãter diapjrico dos co rpo s granit6ides foi reco
. nheÇido e é res¡ronsãveì þeì as deformações jntroduzi
das nas estruturas regionais, como o destaque dado uo
Sincl inõrio cle Pirapora

8. Foranl reconhecidas as fal has de Araçariguanra e de
14orro Gnarrde, de, carãter transcòrrentes, que cortant

as rochas granitõides e os ntetamorfjtos presentes na
ãrea estudada.

9. 0s cor^pos gran itóides presentès na ã.rea estudada' são tipologicamente sin-.a tarditectônicos. Essa
classificação adotada vjncula.o magmatìsmo a. eventos
tecto-orogônicos. Este nagmati smo teria ocorrido no fi
naì ou mesnro logo apõs a. fase princ.ipal de dobramentol
(F-2 ).
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RESUlvlO

A. ãrea est.udada sjtua-se a oeste da capi ta1 paul is
ta, entre as cidades de Santana de Parnaiba a ì este e

Pirapora do Bom Jesus a oeste, tendo com.o.limites norte
e sul, respectivamente o l'4orro Jaguacoara e a Serra do
Itaqui.

0s estuclos da região do Sincl inõrio cle Pirapora fo
ram realizados na escala. I:50 000. e são apresentadas nes

te trabal ho, onde se descreve a géologia da ãnea, ìnte-
grando os tipos ìito1õgicos e estruturas, e se recons
titui a'evolução geolõgica no Pré-.Canrb.riano.

A reg ì ão do Sincl inõrio de Pirapora a bra nge essen
ciaImente rochas precambrianas, a1õm de depõsitos ceno
zõi cos restri tos, 0 Pr'é-cambriano õ re pre sen tad o por me

tamortf ìtos do Grupo São Roque e ro.irus graniLõìcles ae

sociadas relacionadas ao cle s e n v o I v i m e n t o do Cicio Brasi
ìiäno. As rochas do Grupo São Roque são fiìitos, metarJ
n i t o s , ' 

q u a ìr t z i t o s , calcãrios, anfibolitos e xi stos, eI
quantc os granit6ides são predominantemente porfirõ idés
do tipo Cantare i ra. As ro c has metamõrf i cas apresentam
trôs fases de dobramentos, sendo as duas pnÍmeìras bem

c a r a c t e r,i z a d a s , enquanto a terceìra.estã rejacionada a

dobramentos local izados. A fa se principal de dobramen
tos foi a segunda, e ã re spon sãve ì pel a estruturação re
gi onaì inclusive pel o estabelecimento da macro-estrutu
ra,0s movi¡nentos regmagônicos afetarant tanto os met;
morf i to s como as roc ha s granitõides ge rando roc ha s cata
clãsticas de diversos tipos, tendo se desenvolvido de:
de logo apõs a fase prìncìpaì de cl obramentos até o fi
nal dos Últimos eventos do Ciclo Brasil,iano.

0s depõsitos cenozõicos, são de ocorrênc.i a restr.ita,
cuja distribuìção é regulada pelo relevo atúal. Este por

sua vez.ã intimamenie condió.ionado .pelas i.itologìas e

estruturas reconhecicl as.0s recursos mine.rais enì explo
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r.ação consìstenl basicamente de ca'l cãrios, quartzitos, fi
litos, e granitos utilizados como nat6r'i a-prìma na con_s_

tru.ção ciVil e indústr,ias afins, na metalurgia e na

agriculturû.
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