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ßESurlo

Este trabalho propõe a compartirnentação litoestra-
t i grãfi ca do Grupo I tai acoca, nas fol has Barra do Chapéu e

0uro Verde, a Slrl do Estado de São Pau lo e NE do Estado do

Paranã.

0 Grupo Itaiacoca, uma sequência sedimentar de ida

de do Proterozóico inferjor ã mé'dio, apresenta grau metamõr

fi co do fãcies xi s tos ve rdes.

Atravãs de mapeamento geológi co em escala I :50.000

da real ização de perfis litoestratigrãfico-estruturais , de

detalhe e da observação de estruturas geopetál i cas, f oram

reconhecidas e ordenadas quatro unidades ìitoestratigrãfi -

cas nai ores. Sua correlação I ateral 6 entendi da, dentro de

evolução paleogeogrãfica da Bacia Itaiacoca, atrav6s de gran

des eventos de variação relatìva do nÍvel do mar.

, Formação Bai rro de Es ti va ! bas aì ao Grupo I tai a-

coca na ãrea mapeada - sequênci a metarrudíti ca-psamÍti ca con

tinentaì, provavelmente de Ieques aluviais e/ou fanglomera-

dos dep os ì tados en calhas profundas de um "rift" conti nen-

tal ( " g r a b e n s " / " h o rs t s " ) ;

.. Formação Ãgua Nova - sequôncia metapelítica-car-

bonãtica transgressiva de plataforma continental interna a

externa;

I

i

1

I

I

,t
I
I
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. Formação Se rra do Macaco - seq uên ci a quartzíti ca

regressiva de linha de costa, com termos pelíticos - areno-

sos e transgressj vos no topo;

. Formação Bairro dos Campos - sequência metadolo

míti ca de pl ataforma carbonãti ca com ternos irnpunos areno-

sos cos tei ros ( s etor SE) e pel Íti cos de ãguas mais profun-

das (setor Nl.J).

A hìerarquização das estruturas planares e linea -

res possibilitou o reconhec.imento de quatro fases de dobra-

mentos superimpostos sendo duas sin-xistosas (F¡ e Fr geran

do as foliações S., e Sr, geralmente paralelas a* So); una

tardi-xistosa ( F3) e uma põs-xistosa (FO),

A estruturação da ãrea ocorre atrav6s de amplas do

bras hoìomõrfi cas e ci I índri cas de 39 geração de fl ancos

normais a ligeiramente assimé'tricos, que plungeiam para NE

e Sl^l. Localmente ocorrem dobras D, (coaxiais a Dr) de fìan-
co inverso e predomínio de foliação pianoaxial mergulhando

para SE. Dobramentos suaves D4 afetam transversalmente as

estruturas anteriores produzindo figuras de interferência do

ti po "cai xa de ovos " . Falhamentos dúctei s e rúpteis com di-
reções NE-SUl , E-l¡l e Nt{-SE conpletam o arcabouço estrutura l

da ãrea.

Intr.usões granÍticas do Proterozõico s upe ri or, de

natureza pré e tardi a põs-colisional são comun's nos metas

sedimentos e também em rochas do Complexo Granitõide Três
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Córregos e Cunhaporanga.

0 conjunto de evidências e nume radas , s ugere para o

Grupo I tai acoca uma evol ução de carãter polìcÍclico, entre

o Proterozõico mé-dio e Cambriano ìnferior.

0s es forços compressi vos da 3a e 49 fase de dob ra-

mentos podem ser relacionados a um episódio de colisão con-

tinental, entre o Proteroz6ico superior e o Cambriano infe-
rior. Isto remete as pri meira e a segunda fase de deforma -

ção a e ven tos anteri ores ã col i são, tal vez ocorri dos en mar

gem con ti nen ta I do ti po Cordi I hei rano no Proterozõi co mé

di o.
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ÁBSTRÁCT

Geoìogical mappi ng on a scale of I :50,000, plus

I i t h o e s t r a t i g r a p h i c and structura'l analysis, has led to

the forma I stratigraphic subdivision of the metassedimenta

ry rocks of the Itaiacoca Group, sowthwestern State of São

Paul o and nor thea s te rn State of Paranã, Brazi l.

The I ta iacoca Group cons i s ts of a I ower to middle

Proterozoic sedimentary sequence exhibiting greenschist

facies metamorphism.

Four mai n I i thoes tra ti graph i c uni ts are proposed

and they are understood to represent different stages in
the paìeogeographic evolution of the Itaiacoca basin. They

are, from the base u pwa rds :

. Bairro da Estiva Fm. - A psammitic to ruda-

ceos continental sequence related to alluviaì fans and/or

fangl omerates deposi ted in deep grabens associ ated with

conti nental ri fti ng.

. Ãgua Nova Fn. - A peìitic to carbonati c sequen

ce becoming more psamnitìc (siliciclastic),interpreted as

representing progressive internal to externaì shelf
sedi mentati on duri ng a ri se in sea level.

. Serra do Macaco Fm. - A predomi nantly quartzitìc

s equ ence depos i ted under regress i ve shÒrel i ne conditions
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an i ncrease up wa rds in peìitic sediments poss i b ìy due

new ri se in relative sea Ievel.

. Bai rro dos Campos Fm. - A dol omi ti c carbonate

shelf sequence, wi th shoreline dol os tones in the SE sector

and deep e r shel f dol omudstones in the Nl,l sector.

Four-phases of folding have been i denti fied: the

first and s ec ond were I ì nked to metamorph ì c fhenomena; the

third occurred during late-metamorphism; and Iast wa s

pos-metanorphic, The mâi;n Structural f ran¡ework of the area

ref I ec ts the hol omorph ic folding of the third phase. These

fol ds are cyì i ndrì cal wi th normal to asynmetri c ì imbs , and

NE- to Sl,l- plunging axes. Second-phase folds are localìy
coaxial with third-phase folds. They have inverted limbs

and plan-axial foì i ati on wi th SE dips.

Four-phase fo lds are open and transverse to earlìer

structures which results in type I interference patterns.

Faul t zones exhi bi t ductile and rupti le behav i ors and Nt-

Sl,rl, t-t.J, and Ntl -SE strike directions.

Pre and late-to post-collisional grani ti c bodies,

late Proterozoic in age,are 'i ntrusive into metessedìmentary

rocks and Três C6rregos , Cunhaporanga Grani ti c Comp l ex. Al so

the third and fourth fol di ng phases are related to conti nen

tal collìsion events, at the I ate Proterozoi c to the early

Cambri an age, Earl i er fi rst anà second phases are more pro-

perty related to prevìous tectonic events,like cordillera
s ub ducc i on duri ng the Mi ddle Proterozoi c.
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r.t. GENERALTOAOES

A ã rea da pesqui sa re pres e nta una seção transver-
sal ao Grupo Itaiacoca (lpT, l9g5a).Este grupo s.itua-se no se

tor NW da Faixa de Dobramentos Ap.iaÍ (Hasui & 0liveira, l9g4)5

a qual, por sua vez , compõe a parte supracrustaì do segmento

sul do Cinturão Ribeira (Cordani & Bley, 19gZ).

0 Grupo Itaiacoca é p re dom i na n temen te consti tuîdo
por metassedimentos de origern clasto-quirnica e vulcano - sedi-
men ta r. Possui cerca de I B0km de extensão afl orante e I5km de

largura média, dispondo-se segundo um ,,trend" regionat de di-
reção N50-60E. Estã embutido entre o Complexo Granitõide Cunha

poranga (a oeste), através de contato intrusivo, e o Compì exo

Granitóide Três C6rregos (a t este ), através da Falha de Itapi
rapuã (CPRM, 1977a) ,As extremi dades Nt e Stll desse grupo acham

-se encobertas pelos sedimentos da Bacia do pa ra nã.

Regionalmente, o metamorfismo principaì é do fã_

cjes xistosverdese a orientação geraì das clivagens, xistosi
dades e dos contatos titol6gicos 6 NE - SH. Exceção a isto, o-
corre na reg i ão de Palmeirinha de Cima (pR), setor Nl^l da ãrea

de estudo, onde as estruturas têm d.i reção NNllJ- SSE,

Apesar dos vãrios eventos deformacionais e meta-

mõ rf i cos que afetaram o Grupo Itaiacoca, são encontradas es-

trutu ra s rel iquiares muito bem preservadas, sej am de natureza



2.

sedimentar ou ígnea , as quais forne cem reg is tros importantes

sobre sua hi st6ri a geo lõgi ca,

Enbora o Grupo Itaiacoca disponha de um imenso a-

cervo de informações geol6gicas que remontam do início do sé-

culo, existem ainda muitas dúvidas sobre a idade de sedimenta

ção, as relações com o Grupo Açungui, a compartìmentação Iito
estrati grãfi ca, a pal eogeografi a e a evol ução tectôni ca do

me s m0 .

1.2. ÙaJETlV0S

0 presente trabal ho te¡n como objetì vo pri nci pa l a

apresentação de um mapa geol õgi co, na escal a l:50.000, de uma

seção transversal ao Grupo I ta i acoca, vi sando sua evol ução

tectônjca e sedìmentar. Para tanto, foi necessãria a caracte-
rização estrutural e litoestratigrãfica dessa seção, através da

abordagem dos seguintes tema s :

. anãl i se e s trutu ra I - descri ção e anãl i se de es-

truturas tectônicas planares e lineares, objetivando hierar -

qu i zar as fases deformaci onai s dúcteis e /ou rúptei s;

- metamorfìsmo - consi derações sobre os ti pos e

suas relações com os episõdios deformacionais;

. magmati sno - descrÍ ção de corpos Ígneos pl utôni

cos e vul câni cos e caracteri zação de.eventos tectono-magmãtì -

cos;
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. geocronol ogi a - datações de rochas ígnea s e me

tamõrfi cas e i nterpretação geocronol õgi ca;

- recursos minerais - descri ção e caracteri zação

geol õgi ca de ocorrônci as e jazidas minerais;

- geote ctônica - correlações regionais e considera

ções sobre a evol ução geol õgi ca.

1,3. L0cALrzAçÃ,0 oA ÃRE/.

A ãrea de estudo compreende cerca de B00km2 inse-
r idos em pa rte das folhas topogrãfi cas, de escal a l:50.000 ,

Barra do Chapõu (SG.22-X-B-I-4) e 0uro Verde (SG.22-X-B-I-3).

Estã situada no extremo SIJ do Estado de São Paulo, abrangendo

ainda, parte do setor NE do Estado do Paranã (fì gura 1).

0s pri nci paì s acessos ã área podem ser fe i tos par

tindo-se de São Pau i o, passando por Itara16 ou Api aí, e tam -
b6m por Curi ti ba, pa s sa ndo por Ribei ra ou Ponta Grossa (figu
ra I ) .

A fi gura 2 mostra a di stri bui ção dos vãri os muni-

cípi os paulistas e paranaenses conti dos na ãrea mapeada.
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r.4.

r.4.r.

ASPECÍOS FISTOGRÃFlCOS

CLima e u¿o do ¿o2-o

tm termos gera i s , na ãrea mapeada, predomi na o

cl ima temperado-úmido. 0s invernos são pouco chuvosos, tendo,

em geraì, cinco geadas por. ano e temperaturas médias baixas ,

entre ìO e l5oC. 0s verões são chu vos os e pos s uem ma i ores pre

cipitações no perÍodo de dezembro a março, e temperaturas mé-

dias entre 20 a tSoC (Maack, l96B; Sepìan, 1973s FIBGE, 1977).

Em rel ação ao uso do sol o, foram reconheci das c",o -

mo principais categorias as seguintes paisagens:

. reflorestamento de pinheiros - perfazem cerca

de 60% da ãrea, abrangendo zonas extensas e continuas ( maio-
)res que Ikm'), ocupando rel evos ondul ados, apì ainados e atõ

acidentados;

. cul turas anuai s - consti tuem ãreas pequenas (me
a

nores que 0,5km') espalhadas por toda a região (lavouras e ro
ças ), oc upa ndo terrenos apì ai nados ou suavemente ondulados;

. campos e pastagens - representam l0% da ãrea e

ge ra I men te ocorrem em terrenos muito acidentados (altos topo-
grãficos);

. vegetação natural - não ati ngem l0% do total
raucãrias, samambaias e capoeiras) e encontram-se dispersas

I a ãrea.

(e.

pe



6.

I .4 .2. G eono ndo Lo gia

No âmbito da distribuição das grandes provîncias

geomorfoì õg i cas dos Estados de São Paul o e do Paranã, a ã rea

de estudo faz parte da "Zona do Pl anal to de Guapiara", pelo

lado paulista, e do "Prineiro Planalto", peìo lado paranaense

(figura 3). Acha-se I imj tado, ao no rte , pe la " De p res são Peri-
fé r i c a " / " S e g u n d o Planal to" (em g ra nde pa rte , pel a escarpa de-

voniana da Fm. Furnas) e, ao sul, pela "Serrania do Ribeira,'/

"Serra do Mar" (Maack, l96B e IPT, ì98ìa).

Almeida (.l964) ressaltou que as feições maiones

do rel evo da "Zona do Planalto de Guapiara" a ch am- se influen-
¡r¡ciadas peìa n atu rez a e disposição dos co rpos rochosos e peìa

atuação de superfície de apl ai namento sobre essas estruturas.

Nos a rredores da ã rea de estudo jã fo ram reconhe-

cidas duas principais superficies erosivas associadas a terre
nos quartziti cos e graniti cos, a saber: a superficie Pré-Devo

niana (Maack, 1947 ) ou superfície Itapeva (Almeida, 1964), am

bas relacionadas estruturalmente ã base da Fm. Furnas (l100 a

1300n); e a superficie Purunã (Ab'Sãber & Bigarella, l96l) ou

superfície Japi (Almeida, I955, 1964), ambas de idade eocêni-

ca (Bigarella et al., 196ì ; IPT, l98t a ) e associadas ao nive-
I amento da crista da escarpa devoniana,

No tocante ã evolução geomorfol õgi ca, essa reg i ão

sofreu um amplo e continuo soerguirnento epirogênico, a part.ir

do Cretãceo, seguido de uma intensa fase erosiva (durante o

Eoceno), a1ém de 'falhamentos e basculamentos de idade oì igocê
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nica (lPT, l98la).

Do ponto de vista da geomorfologia cìimãtica, a

ãrea de estudo estã situada na ,'Região de Transição,, entre o

Domin io Mame I onar (mar de morros ) e o Domîn i o Araucãrìa(ãreas
de planaltos dissecados com solos profundos ), onde ocorre mis

tura de processos intemp6ricos e de paisagens (Ab,Sãber, t970!
Portanto, nesse setor é esperado un mascàùramento maior das in
fluôncias geolõgicas (l i tol ogias e estruturas ) por parte dos

proces sos de decomposiçäo quím.i ca e extens a mameloni zação.

A ãrea de estudo abrange parte das porções mais

el evadas da Serra de paranapìacaba (dì vi sor de ãgu as das ba_

cias dos rios Ribeira e paranapanema). possui cotas altimétri
cas variando entre B00m (pìanicies aluviais) e I 334m (topo da

Serra do Macaco).

E formada por dezessete principais formas de rele
vo (ver i tem ILI.3. e anexos I e II), distribuídas entre re_

I evos de a g rada ção, deqradação., residual, cãrsti co e de tran_
sicão. Estas formas estão, em geral, condicionadas por conta_
tos entre Iitologias de d i feren tes graus de erodibilidade, ci
salhamentos rúpteis (fa.lhas) e dúcteis (zonas de cisalhamen_
tos), estruturas de redobramentos e, localmente, foìiações tec

tôni cas (clivagens e xistosidades).

As formas de re l evo degradacional são as mais a_

bundantes na ãrea e podern ser classificadas como:

. rel evo colinoso formado por col inas ampi as (D1L

médias (D2), peQuenas (Dr) e pequenas paralelas (D4), com co-
tas variando entre 9s0 e rìs0m e ampìa ocorrência nos terrenos



s ed i men ta res (Fm. Furnas e rochas terciãri as ao sul de Bom Su

cesso), metamórficos (metapsamitos feldspãticos a NÌ,1 de pi-
nhalzi.nho) e graniticos (arredores de 0uro Verde e Bairro Bu-

riã);
, relevo de morrotes baj xos (05), paralelos e a_

ìongados (DU e Dr) e arredondados (Dr), nivelados entre 900 e

i 020m e identificados, res pect i vame nte, nos terrenos bascula-
dos da Fm. Furnas (oeste de palmeirinha de Cima), em metapeì i
tos de diversas localidades, e nas rochas graniticas situadas
a NE de 0uro Verde;

. rel evo de morros i so lados (D9), paraleìos (D¡9)

e al ongados (Dll ), com mel ho res exposìções situadas, respecti
vamente, a SE do Bairro São Domingos (granitos), nas cabecei-
ras do Ri be i rão do Macaco (filitos) e a SE de L ago i nha (falha
de Itapirapuã); as cotas vari am de 900 a 1000n,

0s rel evos residuais estão representados por um

coniunto de morros e morrotes de topos arredondados ( Rl ), mor

ros apì ai nados (Rr) e serras al ongadas (Rr). Estão associados

a l itologias particulares (quartzìtos) e apresentam desníveis
topogrãficos de até 300m. São identificados, na região, peìas

serras de: Bom Sucesso (1ì88m), It,apirapuã (1274n), Máçaco

(.l334m), Chupim (1032m), SÍtio (lt56m), Ventania (ì130m), Co-

chos (ì1i9m) e Antas (ì190m).

Na Serra do Chupim, s i tuada ao norte do Ba i rro da

Serri nha, os topos apìainados des sa estrutura acham-se nivela
dos na cota 1032m que, por sua vez, coincide com a base dos

arenitos da Fm. Furnas. Assim, essa superficie erosiva deve

representar resquícìos da superficie de aplainamento pré -
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Devoniana (Maack, 1947 ) ou Itapeva (Aìmeida, 1964).

As fe i ções de rel evo cãrstico, associ adas ãs ro-

chas metadolomiticas, e nco ntram- s e muito ben caracteri zadas

nos arredores de Bom Sucesso, através de didãtica nrorfoìogia

de cones cãrsti cos ( ì este do Bairro Cruz da Penha ) , e de una

dolina com pelo menos lkm de diâmetro (sut do Ba i rro Cruz da

Penha). Localmente, foram reconhecidos sumidouros ( sul do

Ba i rro da Esti va ) e dot i nas de dimensões menores (Sl,.l de Pi-

nhalzinho).

Em ou tras Iocal idades da faixa carbonãtica: ôs ro

chas dol omiti cas acham-se recobertas por depõsitos detriti cos

bem estratificados (suì de Bom Sucesso e arredores de Pinhal

zinho), e tamb6m por bìocos anguìosos do areni to Furnas (oes-

te de Taquaruçu da Serra), exibindo nesses casos, uma morfolo

gia col inosa bem distinta do mode I ado cãrstico. Esses depõsi-

tos detriti cos compreendem uma pequena bacia de ori gen flu-
vial, provavel men te de i dade terci ãri a, com caracterÍsti cas

geogrãficas e sedimentares que nos conduzem a interpretã - los

como um depósito corre lativo do apl a i namento da Serra de Bom

Sucesso. Estudos mais detal hados sobre esses dep6s i tos não fo

ran inseridos neste trabalho, por se tratarem de uma cobertu-

ra cenozõ i ca de importância local.

As formas de rel evo de tra ns i ção referem-se a um

conj u n to de encostas moderadamente incl inadas (45o) que borde

jam a es ca rpa devoni ana, e devem corresponder a fragmentos e

bl ocos rol ados do areni to Fu rna s (depõ s i to de tãìus).

Por último, ocorrem as olanicies aluviais associa
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das a depõsi tos aluvionares quaternãrios. Dentre os princi-
pai s c u rsos d 'ãgua exi stentes na ãrea pode-se destacar: os

condi ci onantes por estruturas geo lõg i cas (ri bei rões Bandei ran

tes , José Vi cente , São Domi ngos, Rio Claro e Ã9ua Nova ) , os

parcialmente condicíonados (Rib. do Feital, Rio Itararé, Cõr.

Taqua ruçu, Rio Itapi rapuã e C6r. Itapirapuã), e os di scordan-

tes (Córregos Caverni nha e Capim Branco ). As pri nci pa is dire

ções estruturais seguì das por esses cursos d 'ãgua são respec-

ti vamente, Nt/Slrl, Nld/SE e NS/Elrl.
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TT. MAÍERTATS E METOOOS OE ESTUOO

1T .l GENE.ß.ALNAOES, APOTO EIALTOGRAFTCO E FOTOGEOLO-

GIA R.EGIONAL

A e laboração desta pesquisa baseou-se em metõdos

e técn i cas convencionais de ma pea me nto geolõgico ( Roberts

I982; Ahmed & Al mond, l9B3). Procurou-se, também, abordar a

geologia da ãrea nas vãrias escal as de observação, a saber:

megaestrutura(escala de mapas regionais), macroestrutura (esca-

ìa de a e rofotos e mapas de semi detal he ), mesoestrutura (esca-

la de afloramentos) e microestrutura (escala de seção del9a-

da)'

0 Apoio Bibliogrãfico constou de anrpla revisão de

dados de interesée geolõgico sobre a ãrea de es-

tu do e seu contexto regional, e um levantamento mj nuc i oso de

cartas topogrãficas, mapas geolõgìcos, produtos espectraìs de

sensori amento remoto e de fotografias aõreas convencionai s.

Na fase de Fotogeologia Regional foram efetuados

doìs mapas fotogeo 1õg i cos regionais, a partir de imagens de

satélite e de radar (figuras 4 e 5)e da metodologìa contida em

Veneziani & Anjos (1982), Scanvic ( l983 ) e Chiang ('l984), vi-
sando o reconh ec i men to de megaestruturas geolõgicas perti nen-

tes ã ãrea de pesquisa.

Co ns i de ra ndo o potencial cartográfi co de ca da ti-
po de imagem foran utilizados os seguìntes produtos:
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," Lineomenlos ê drenogem

¿z/ tim¡tæ fologeol<íg icos

r^clEs rorocEol-ócrc^s

l: În l1êê; Pü apìêlnado; pouco Ei drenagen êubparâlelâ a

Eubdc,ndri t 1ca; baixa D.
2: TÌ pou.o ruAoså; Pü pouco acldcntsdo¡ drcnåg(nì dc n¿drå

D; 6ubdeDdrítlca a suÞpârâ]cla.
3: Tn lnulto rugo6à; PÌt ñulto âcldentådoi nulto Ei drenage¡n

de âltâ D; dendritlcå e loêall¡cnte Eubpârâlelå.
4: TA rueo6â; PX âctdcntadoi E; drcns8em 6ubdcndrjtlca¡ âl

tâ D.

5: TR multo ¡ì.r8oså; Plf nulto êcldcntado; rÌulto E;
6: în ll6â; Pü âplalnado; não E; d¡enaAem .lc bâlxa D.
7: TR pouco rugosa; Plf pouco acldent€do; E; drenåg€rÌ 6ubtre

liçs, de néd1a D.
8¡ TR l16a¡ Ptl cle crt6tâs sa)lenteE e aìongadaÊ; nulto E.
9: TX ruAoèa; P¡l âcfdentâdo; multo E; drenage¡n trellçs, de

ål ta D.
lO: Tn rugosâ; Pl¡l pouôo êcldentådo; nulto E. d¡enâgem Eub¡e-

l1ça, de Þal)ra a rnéora O.
11: În pouco ¡u8osâ; PX pouco êcldentâdo; por.¡co Di drcnâgern

de nédi â D.
12: 1A aulto ru8os6; PlI acldentÊdo¡ multo E; dreÞageh 6ubpa

rål€la, de bsixa a lnédlå D,

OBS,r 1R = textDra de relevo
Pll = pâdrão mo¡fológ1co
E = eêtruturâdÊ
D - densl dade

Fla. + - Compartlmentação FotogeotóA1cs ñâ escâlâ 1:5oo.OOO

,<,rr Crisfos escorPodos

',' Crislos ongulosos
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,4¿ curro" aicorpodol n 
/ crttlot ongutozot r./.,/ ctitlû o'r.dondodoÈ

¿..../ Ll¡ì\atlolooaoldírcoi rut' Linco^cntotda dra^oqar¡

r^c¡Ea ¡oTocEoL&tc^s

t t RÎ quãs. nulâi Prl ÂÞ)álnsdoi pou.D Ei drrnag.tll subd(ntrí
tlcã a ã')bpÀrâIcla¡ båtx! D.

?¡ nT m.ldlot Prl pouco âc,dr!ntâdoi Þou(.o E; d.cnaAc¡¡ subclcn-
t¡ltlcr ¡ lubFár!1.1. ¡ D,¡¿dls.

3r nT llns; móOte c sroaaa¡ Pll pouco ! nulto âcl.tcnrâdoi lo
câlhcDte nutto D¡ d¡cnâa¿h dcnd¡ltt.â a subpa¡âtc¡¡¡ âl-
ts D.

4: nT nr:dto¡ PX acldontådo¡ f; ó.enag(:m dc rn;dlâ D¡ .uþdcn
drltrcr.

5! RT rlnâ¡ Pll l¡urto â.ldohtàdo; rìutto t¡ drcnagcrn subpârâ-
lcla¡ bstrÂ D.

6! nT qua6e nulâ â flh6; Pll âÞ)ålnedo; E, drcnÂBam de bal¡(a
D. 6ubretånAuJ ar.

7: nT flna a ¡¡ó¿ta, p¡ pouco actdcntådoi mulro E, ctrensAem
dc médr â Di tre¡fçà.

8: nT quaÊc nula¡ Pll cle crlstâ6 6âllenrcs slonAadåsi ftulto
E.

9: Ar hédta¡ PÍ actdcntâdoi nulto E¡ d¡enågem t.ertça m¿dta
D.

rO: BI lfnå a móOts¡ pl| pouco a.rdentado; E a nutto [:i drena
gcn trc¡lçai nédlâ D.

¡t: nT llne e m¿dtâi PX pouco ¡cld¿ñtadoi Ei cl.onâgeh Èubtre
llg¿ â 6ubdcndrlttcat náate o.

12: nî tlnå ¡ D¿dtå¡ P¡t åcldentadoi nulto !¡ ctrenâgcm .ubpa-
rÂ).1â: t¡{1dlâ D,

l3r Rî. gro!Bâ: Pt scldi!ntãdo; E¡ dr.nÀAcri èubparal()À
subdcndrlt¡cii rñ¿dto D.

:4: n1 r¡¡dlå., gros¡E¡ P}l pouca a multo å.tdcntådoi E¡ dr!nâ
S.D dc mrldlå Di ÊubpÀràle)å.

i5: nT nódln¡ Pt pouco actdcntadoi poucô E¡ d¡.n¿ge¡n de mó -

OES,: FT ' .ugosldâdc do T€rreno
E - c6tru turade
D È densf dåde

Ptt - pádrão norrolóslco

Fig. S - conÞs¡tlmentâção Fotoaeoróalcs nâ eÊca¡A l:?5o.OoO



7, õrbita base

I ha SG .22-X-9,

ì5.

i magem de sat6tite LANDSAT-3, s ens or 14SS, canal

237, ponto 77, ano l98l e escala ì:500.000;
fotomosaico de radar do Projeto Radambrasiì, fo

ano .l976, 
escal a l:250,000.

0s mapas das figuras 4 (Landsat) e 5 (Radar) esbo

çam o quadro mo rfo-e s t rutu ra I da ãrea (folhas Ba rra do C ha péu

e 0uro Verde) através da caracterização de lineamentos e uni-
dades fotogeol óg i cas (.l2 unidades no Landsat e lS no Radar)

Estes mapas foram úteis na elaboração da organização megaes-

trutural da ãrea (ítem V.2).

tr.2. FOTOAEOLOGTA PR,ELTTITNAP. E PERFTS GTOLOG|COS

RÉG10^rÁ 1S

Foram uti I i zadas fotografi as aéreas nas escalas l

:60.000 -USAF- .|964 , t:35.000 - CESp - i98ì e t:25.000 - Sec.

A g r i c u I t . , SP,.l 9 7 3 e Inst. de Terras do paranã - I961 , objeti-
va ndo o detalhamento das uni dades individualizadas na fase an

te ri or (megaestruturas ) e o re co nh ec i me nto de novas fe i ções

fotogeolõgicas (macroestruturas).

A tabe la I apresenta os pri nci pa.i s critõrios foto
geolõgicos selecionados pa ra as fases de fotointerpretação
tendo por base o conceito de "fãcies fotogeolõgica', defjnido
por Scanvic (.I983). Pa ra este autor, "fãcies fotogeo lõg i ca ,,

representa uma unidade morfogeol6gica obtida a partir da anã-

ìise de tona I i dades, texturas e estruturas, e como regra geral
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TÀBELÀ I - ELE'{ENTOS BÁS]COS DE FOTOCEOLOGIA

(bâseado eE Scõnvic, l9A3 )

DEFI IçÀO EXEMPLOS

TONALIDADE

dcpcndc dâ quantldâdc da luz ratìetl
dÊ pr lo alvo.
sofr'e influi ncla6 por vÊrrêçocÊ da u
¡.1dadc, dt fcrcnçâs d', llumjnåção,,n9
dâD9ås dc teàtura c quâlldâdc do pro
c.rsso fotog¡af1co.

VI Si VEL ]N)'PAI|IjR¡'EUIO
Áqrâ = clnza cscurÞ C1ñ2,a
Áãra c/ s.drn ñtolpo)ulção clnzâ ÍÉdlo/

- clnza medio c) âro
Solos *:cos - clnzå clârc' Crnzå medlo
Solos L¡rido6 = clnza,rpdfo Ctnza eecuro
vcgctåção (grarìdc porte ) = C1rìza claro

clnza cscuro
vcg.,tação (Ír',dlo po¡tc ) = clnza clffo

clrEa Ír'di o
V¿?g¡tação (pcqucno portc ) c1rì.2â clarþ

; ctnza claro
Rc.ba¡ì clâ¡as = ciMâ cs- Clnzâ .lâ¡o
(quãr-t21to) branqulçado
nÀ has es uras_(dlabaslo) clnza .laro

=.lnzå D:.llôl.,ê.16

TEXTUFA

rcfcrc-Êc a lmagcm de gonJunto dos
mcnores alvos reconhcclvcls no terre
no Jclemcntos tcxtu¡âj sl,
esta âssôclÊdâ a variâçocs de tama -
nho! fo.r¡a e dens)dâdc dos ele¡¡cntos

dcpende da esca)a e dâ ¡asolução do
sensor, e dâ cobe¡^tura veSctal .

rochas = l1så (folhelho), ¡ugo6a
(erani to) e orlcntadå (

ri stos ) .
ôoì os =_lisa, rugosâ, etc.
veSetaçao = fina, medfa o arossa
rcievo = llss, rr:sosa, orrãntaoa,

PÁDnÃo MoRFoLóGIco
( ¡xprcssão ro¡'oerár¡ cr

rc6ul !3 do efel to .onjugâdo do pro -
c,:ssos tectÇnjcos, int"mp;ri.os (ero
6å0).e antropjcos 6ob¡€ âs unjdâdeÊ
ggol ogl cas.
5âO lmportântc6 as fo.¡rìâÊ dc, ¡clevo
e o grau dê expressao topogrâflca.

morros paralelos. topos âr.edonda-
doÊ, vc rtcntc s conv'rxâs, drcnaacm
trel lça dc ¡nédia densldådc (êcõuân
c1ê mc têpel i tl cå )

PADRAO ESlNUTURáL

rusulta da influôncia dâs (slruturas
t, oló8jc€s (s4djn, ntarcs, íen"as ou
mcta1lòrlj.âs) no êspcctc dâs paiEa -
gc.ns.
podc 6er caractc.izado quålto a ln -
tcnsj dadc, ttpo c ortontåçao.

mujto cst¡uturado cn rc]ação.a 11-
nêamentos da d¡cnâgan, retl I lneos
e pa¡ãlclos, con di¡cção NE-Sì{ (mi
lon j tos)

PER}IEAB]L]DADE

estã asso.¡ada ao cscoancnto lluvial
e supcrficlal dos ter¡cnos: qùênÈo
nenor o esêôamcnto,_maior a perm.râbt
I j dEdc Du inf)ltraçao.
s, râln¡nti'. rcflcrc: a ¿ranulâçao dãs
rochâs, - sedlnant os lnôonsol idados, c
a ocorrcnclå dc JuntaE nos terrcnoÊ,

dcnsi dadc dc drenagen
Ex.: arcnf tos sao mais penmeâvcts

(mP) quc os folhclhos (ÞP).
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"cada fãci es corres ponde a uma associação titoì69ica distin-
tatt.

Ai nda nessa fase, confecci onou-se um mapa mo rfo
lõgico (l:50.000) (citado no ítem I.4.?l con o prop6sito de

subsidiar os trabalhos de fotointerpretação e de avaliar as

relações entre a geologia e a morfologia da ãrea, Esse mapa

foi baseado em metodologia descrita por Ponçano et al. (ì979)

e seus pri nci pai s cri téri os estão expressos na tabela 2.

Complementando esta etapa, efetuou-se al guns

perfi s geol õgi cos regionais, transversalmente às estruturas,
de modo a reconhecer as pri nci pai s sequênci as rochosas , seus

estilos deformacionais e suas caracterÍsticas litoestratigrã
f i cas,

1I .3. GEÙL)Gr^ OE eAMp1 E INTE?RAÇÃ,0 OE OAO0S

For.am descni tos peì o autor, 554 af loramentos,v.i

sando a ciassificação de rochas sedimentares( Pettijohn,lgT5),

de rochas Í9neas ( I UGS,l973 ) e de rochas netamórfi cas (l{ìnkìer,
'I 977 ) das un i dades geol ó9i cas; a i denti fi cação de estruturas
sedimentares preservadas nas rochas (Reineck & S.i ngh, l9g0;
Collinson & Thompson,1982) e a compi I ação e hierarqúì zação de

es truturas tectôni cas (Si bson,l977; Hobbs et aì.,t 98.l ;Ramsay

& Huber, 1987 a,b;Suppe,l985; Trouw,R.A.J.l98l).
A part ir de diversas anãl i ses de I aboratõri o e

gabinete e de trabalhos de fotogeolog.ia de d e t a I h e , e fe t u o u -

se a i ntegração de todos os dados obt.idos pelo autor.
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T¡TDSLÀ 2 (ã,b): CRITÉR¡oS IIoRFoI¡cIcos
(Dodificådo de Ponçåno er ð1., 1979; inclinaçöes oÞtiatâ6
eD grôus aegundo o "eérodo do càrtão" dê srephens, ¡969/70)

2å - (jtu.ÉrûG t xu¡zÀEa rq cÀREEruzÀSo n e¡o¡¡rssão l.DRFor¡q.q

CRITÉ R¡O CÀTEGORIÀ I NTE RVÀi,O CONCEITO

ÀnplL !ude ÍÉd1a
grande

0-100m
100-300m

> 300m

Àl tura máxilnâ da unid¿
de em merrôs, âclnâ d¿
assoaìho dos grandes v¡

I r¡cIinàçãc Éòa
aré loo

l0o e 20o
hcÌinàção Íédtâ ò perÂÌ
da encostå, expresså

Þns1dÀcþ
è ÌédlÀ

a-ltr

0- 5
5-10

acijll¿ è 30

Núrnero de curso6 drãgu¿

Tå';i5" '"^' a"' o"

Dirc.Âsões
lne ôf aÊ
anplas

.tk.2
l-1 km2

tuÞa oclpadâ pelas ì.¡¡lda-
ès de ÉlevcE ent¡e se'.¡s
yales .IlrftIgfgi¡ -9u seja,

tqa€
åpI alnad6

Perftl dÀs

Pàùãô è pâ¡ale.lo

pÌnado, 
.

2b - rÞ{rlFrcÀção DE cÀls@RrÀs ttì{rK, DcÉ IETEE ur DrgÀBção

CS.¡Ju\lM tE Srs'tlrrBs rE R¿LEU rNcxJNÀ€o PEm'û_
NÀIÌIE q'\S E¡¡CTETÀS

À¡Pû'IUIDS L¡CÀ¡S

.I. ÞIele cÐItllo6o o å l.0o

. ÈIe\ro ¿h ÍE,rrcs æm enc-
''' tÀs suavlzad¿s 0 å loo L00 a 300 m

1.3. ÞlE\þ è ÍÞrlotes loo 100 ¡¡

.{. Þ1ê\ro aÞ trÊrtG 10c, l0o E 300 ¡n

,5, lÞl€\,þ rontà¡ù¡€o loo 100 ¡n

' ÍErgulho6 sc,n exâaôrc vcrtlcal
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As atividades de Iaboratõrio consistiram na re-
constituição, a part ir de amostras de mão, de estruturas tec-
tônicas e sedimentares, na descrição petrogrãfi ca e microtec-

tôn i ca de seções delgadas e na obtenção de d a tações radiomé-

tricas.0s trabaìhos de fotogeologia de detalhe referem-se a

reinterpretações geol6gicas com base nos dados obtidos (campo,

gabi nete e laboratõrio), visando a confecção final do mapa

geolõgico. A el abo ração de estereogramas, perfi s geolõgicos e

colunas litoestratigrãficas referem-se aos trabalhos de gabine

te.

0 autor uti lizou ainda

fl o rame nto s ) obtidos pelos al unos e

te os trabaìhos de campo reìativos
geologia. 0s dados de afloramentos

l9B1a ) e IPT (ì985a)tambõm servi ram

nal.

0 mapa exibido no Anexo

tos uti I i zados nesta pesqui sa.

os dados (cerca de 400 a-

docentes do IG-USP duran-

ã discipl ina de Aerofoto-

cont ì dos ern CPRM ( 1 974 ,

de apoìo na i n teg raç ão fi

III contém todos os pon -



?0,

tIt. fsTÁGIo ATUAL OE C0NflECtMEtJroS S08RE 0 GR.U?0 IT/'rAC0CA

TTT .I , ßREV E HI ST 0R t C0 E OESI CNAçÃ,o EsT R AT rcq.l,F r CA

No i nicio deste s6culo, 0liveira (19t6) real i zou

os primeiros estudos geotõgicos sobre os metassedimentos I-
ta i acoca, ao descrever caì cãrios sacarõi des e Xi s tos argilo-
sos afIorantes nos arredores de Itaiacoca (PR), na época in-
c l uidos na s6rie "Assunguy". Em 

.l927, 
es se autor cartograf ou

estas rochas como bol sões de cal cãrio aiinhados, envoì vi dos

por um conjunto maior de xistos argi I osos.

Em meados deste século, Almeìda (l944) reconheceu,

nas proximidades de Itapeva e Campina do Veado (SP), corpos

de do lomi tos organ6genos com estruturas algais, da então s6-

rie "Assunguy'r. Pa ra esse a uto r, estas estruturas seriam tip i
cas de mares antigos e confirnariam a idade proterozõica da-

quela unidade, jã s ug eri da na época por vã ri os pequisadores ,

e ntre eles Ca rva I ho & Pi nto (ì937) e 0l i vei ra & Leonardos

(re43).

Atravõs do estudo das rochas calcãrias afIorantes

no Estado do Para nã, Bigareila ( 1948 ) cl assificou quimi camen-

te os calcãrios itaiacoca como doìomitos mi croc r i stal i nos , ad

mitindo sua origem a partir de um processo de dolomìtização

penecontemporânea ã sedimentação.

No inicio da década de 50, o IBPT (.l953) napeou a

porção paranaense das rochas Itaiacoca como uma faixa alongada
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de direção NE composta de lentes de do l omi tos, calcãrios e

quartz j tos envolvidos por filitos e i ntru sões ãcidas'

Coube a Almeida (1957), a utiìização do termo"For

mação Itaiacoca" para caracterizar o espesso pacote ( e não

nais um conjunto de lentes) de mãrmores dolorniticos Iocalmen-

te e s t ro m a t o I i t i c o s , afl orante entre a Serra de Itaiacoca(PR)

e o vale do rio Taquarì Mi rim (SP). Segundo esse autor, esta

unidade, com cerca de 1000m de espessura, ocupari a uma posi-

ção intermediãria da séri e "Açunguy", estando assentada sobre

quartz itos e fi i i tos quartzosos (unidade basaì ) e recoberta

por grande espessura de filitos sericítìcos (unidade superior).

Admitiu ai nda a possibit idade desses metassedimentos estarem

repousando sobre um embasamento formado por granitos, gnais-

ses e xistos da Serra da Avenca ( Compl exo Cri stal i no Brasìlei

ro ), hoj e i ncl uidos no Compl exo Granitõide Cunhaporanga.

A partir da d6cada de 70, a comunidade geoì6gica

passa a des i gnar de Fm. Itaiacoca todas as litoiogias afl oran

tes na fai xa, tendo como base o consenso da correlação I ito-

estratigrãfi ca entre as fo rmações I ta i acoca e Capiru.

No presente trabalho, adotou-se o termo Grupo Itai-

acoca, utilizado pioneiramente por IPT (l9B5a), tendo em vista

as dimensões e a homogenei dade I itotõ9ica das diversas unida-

des I itoestratigrãficas descritas na ãrea (vide capítuto IV).

Essas unidades, por sua vez, considerando as normas do Guia

Brasiieiro de Nomencl atura Estratì 9rãfi ca ( Petri et a 
.l., .l986 

),
mereceram a desi gnação de formações (v ide i tem IV'3).
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A tabel a 3 rel ac i ona os princìpais trabal hos ef e-

tuados sobre as rochas Itaiacoca e suas respectivas denomina-

ções estratigrãfi cas, as quaì s correspondem a di versos mode-

los de evo I ução geolõgica da Faixa Api aí.

Em síntese, pode- se ressaltar, em meio a essas dì

ferentes abordagens estratigrãficas, pelo rnenos seis princi-
pais Ii nhas de posi cionamento estratigrãfico do Gru po Itaiaco
ca:

. sincrônico ao Grupo Açungui através de embacia-

me nto único (bacia Açunguì ) restrito ao proterozóico superior
(Melfì et al,, i965; Marini et a1,,1967; Meicher et al,l973;
Hasui et al., l9B0 e outros);

. sincrônico ao Grupo Açungu i com e vo I ução des de

o Proterozõ i co inferior ao superior ( C PRM, lgBlb);
, si ncrôni co ao Grupo Açung u i , durante o protero-

zõico médi o a superior ( C PRM, I983 );
. sincrônico ao Grupo Setuva ( Fri tzons Jr. et al,

l9B2) do Proterozõico rnédio e anterior ao Grupo Açunguì do

Proterozõico superior (Chiodi Filho, .l984,; 
CPRI'l , l984);

, sincrônico ao Grupo Açu ngu i , a tra vés de bacias

i sol ada s, durante o Proterozõi co su per i or (Hasui et al., I984

a,b,c ; Soares et al., l9B7;

, sincrônico ao Grupo Açungui, em bacias isoladas,

desde o Proterozõi co médìo e superior (IpT, l9B5a;Cpq¡, 1996.

Carnpanha et al . , I987 ; Theodoro vicz & Câmara, l988) .
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rtr .2 . ,rsTR tsut çÃ,0 Ltr 0 L)Glc A

A anãl ise detalhada dos mapas geoìõgicos I istados

na tabe'l a 4, possib jl itou o neconhecimento ao ìongo da reg'ião

Itaiacoca-Itapeva, de cinco principais associações I itol6gi-
cas: rochas metassedimentares clãsticas, rochas metassedjmen-

tares quimicas e clasto-químicas, rochas filiticas e xistos,
rochas metavul cânicas,metabaSicas e metavul cano-cl ãsti cas, e

rochas graníticas.

Dentre os metassedimentos cl ãsti cos destaca-se a

amp'l a ocorrência de metapel itos, seguidos de metapsamitos e,

mais raramente, de metapsefitos. 0s metapeì itos são represen-

tados por extensas camadas de metassjltitos, fr€targjl itos e

ardõsias, com estrutura maciça e/ou laminada. Quando quartzo-

sos, tendem gradualmente para metarritmitos e metassiltitos a

renosos. Em i gual abundância ocorrem quartz'i tos, metareni tos

puros, quartzitos mjcãceos e feldspãticos, ffiêtarenitos arco-

sjanos e até metarcõsios. Locaìmente, ocorrem metacongl omera-

dos oì igomicticos e brechas dolomiticas intraformacionais.

As rochas metassedimentares quîmicas e clasto-qui
micas são as mais abundantes e ocorrem em toda a faixa. São

representadas por mãrmores do'lomiticos (metadolomitos) segui-

dos de mãrmores cal citicos (metacat cãrios ), ffiêtacherts e, mais

raramente, formações ferríferas. Entre os tì pos dol omiti cos ,

são reconhecidas variações pisoliticas, ooliticas, maciças ,

estromato'líticas,'l aminadas, bandadas e s'i licosas. Também são

comuns termos carbonãticos impunos como metamargas, metadolo-

mitos argilosos, filitos carbonãticos e metargil'itos carbonã-
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ticos.

0s fi l i tos geral mente aparecem como i nterca l ações

maciças e/ou laminadas nos netassiltitos e rnetargi l i tos da

faixa, poróm, ãs vezes, podem constituir I entes com clezenas

de rnetros de largura. Composicionalmente, podern ser sericÍti-
cos, guartzosos, grafitosos, carbonãti cos ou talcosos.

0s termos xistosos apresentam-se como quartzo-se-

ricita-xistos, sericita-xistos, mica-xi stos, biotì ta-xistos ,

c I o ri ta - x i sto s , ta l co- x i s tos , qu a rtzo -mu s co v i ta -x i s to s , x i s -

tos anfibolÍticos, xistos carbonosos e cãlcio-xistos. Essas

rochas, em sua maioria, têm ocorrência restrita e quase sem-

pre associada a zonas de metamorfismo de contato ( intrusões

graniticas) e ã presença de rochas bãsicas intrusivas metamor

fizadas.

As rochas metavulcânicas e metavulcano-clãsticas

foram reconhecidas por CPRM (1984), Trein et al. (.l985) e

CPRM (1986). Na porção no rte da faixa, cons i s tem em metavulca

nitos de compos i ção bãsica-ul trabãsica, intermediãria a ãci-
da, representados por metabasaìtos, meta-andesitos, metarioli
tos e metadac i tos, geraì mente exìbindo textu ra s ves iculares e,

por vezes, associados a metatufos e metarenitos vrrìcanogôni-

cos de carãter arcoseano, No setor sul, na região de Abapã, fo

ram identificadas metalavas, netabasaìtos e meta-andesitos ,

quase s emp re relacionados a metatufos feldspãticos, amigdaloi

dais e variol iti cos, e a outros metapiroclastitos (Trei n et
al., op. cit. ). Metabasitos e meta-uì tramafitos oco rren como

metadiabãsi os em Itaiacoca (PR) (Tre i n, .l966), e metagabros
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e metapiroxenitos en Ri bei rão Branco (SP ) (CPRM, ì986), Cabe

ressaltar ainda que a maioria dessas rochas encontra - se na

forma de anfi ból io-xistos, clorita-xistos, etc..

As rochas graniticas estão representadas por onze

corpos intrusivos situados (vìde fìgura 7), na porção norte
da faixa. As principais características geológ.icas destas ro-
chas estão ì i stadas na tabel a 5. 0s granitos Ba i rro Itapi-
rapuã, Vila Branca/Franci sco Simas, Santa Blandina, Bairro da

Sa nbra , Bairro dos Antunes e Campi na do Veado são circunscri-
tos ao Gru po Itaiacoca, enqua n to os grani tos Cõrrego Azedo

Cõrrego da Lavra, Ba i rro da Serri nha, Ca po te e C6 r rego do Bu-

tiã, situam-se ao ì ongo do Iimite oriental da faixa (Fa'l ha de

Itapirapuã), no interior do Compiexo cranitõide Trôs Cõrregos.

I'tt .3 . stTu(çr,o GEÙTECTlNTCA E C)NTEXT0 GEÙL1GíCÌ

REGTONAL

No âmb i to da distribuição das Faixas Mõveis Brasi

Iianas (Almeida et al., .l973), o Grupo Itaiacoca constitue par

te dos terrenos supracrustais do extremo sul da Faixa i.lõvel Ri

bei ra, cujos I imites foram recentemente redefi ni dos por Corda

ni & Bley (ì982).

Esses terrenos meta s sed i men ta res e s tão, predomì -

nantemente, re pres e ntados por dois co nj u ntos Iitoestratigrãfi
cos denomi nados G rupo Açu ngu i (Mel fi et al., l96S) e Fm. Setu

va (Bigarelìa & Salamuni, ì956a) que, na região do Vale do Ri-
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beira, compõem a Faixa de Dobramentos Apiaí (Hasui & 0l i vei ra,

l9B4; fi gura 6 ) .

As rochas da Faixa Apiai so frera m, pelo meno s

dois eventos metamõrficos (um entre l4OO-.l200 .m.a, e outro
por voì ta de 650 m.a,) e inúmeras i ntrusões graniticas de ca

rãter "sin" a põs-tectônico (Meìcher et al., 1973; Teixeira ,

l9BZ). I nterca l ando as seqüôncias metamórfì cas, ocorrem terre
nos granitico-gnãissicos com migmatização restrita, conheci-
dos como compl exos granitõides Cunhaporanga, Tr6s Cõ rre gos e

Agudos Grandes.

Do ponto de vista tectônico a Faixa Apiai I imita_
-se com três unidades maiores. A SE ocorre o Maciço Curitiba
(Basei, 1985), fornado por rochas metamórficas do m6dio a al -
to grau, retrabalhadas durante o proteroz6ico superior. A t
estão os terrenos metamõrficos do médio e alto grau,do prote-

rozõico médio (Domînio Embu, segundo Tassinari, ì9BB). A NE

encontra-se a Faixa São Roque, representada por uma seqüência

v u I c a n o - s e d i m e n t a r metamorfizada du rante o proterozõico médio

e superior (Van Sch mus et al., 1986). 0s t imi tes entre essas

unidades são, geralmente, marcados por extensos falhamentos

transcorrentes, como por exempìo, as fal has Lanci nha e Taxa_

quara.

Dados sedimentolõgìcos metamõrfi cos e geocronolõ_

gìcos, e de vergência estrutura l têm i ndi cado um embasamento

de na tu rez a crotônica adjacente ã porção Nhl da faixa, s i tuado

sob a Bacia do Pa ra nã ( Petri & Sugu i o, I969; Mel cher et al.
1973; Leonardos & Fyfe, 1974; Campos Neto, t9g3a;Cordanì et



30.

L EGEN OA

ffi Eoclo do eorond

I oooóettor motd¡ôtco¡

V 22 Ssetûñcios ñslovulcorþ - 30(tlmonto166. I - Fotxo
VtZ AÞtol,z-Fo'o Sõo Roquo.5-F. AÍo R¡o Grorde

ffi comctexoo gronttdrd€¡

@uociao do curttibo

l.-J croton Luf6 alves

7ä S u or oe * r tt urc Brooltlono

fÍfioo^lnio enau

(ff nî' o""rrut u, o Brost IìoÒo

þ.&oo^lnio Pordtbo do sul

f] Hoen. d€ onpurõo Socorro-Guoxupd

p! i,lorgem retrobolhodo do Crdton Sõo Froncilco

Esboço Tectônico do Setor Sul do Cinturão Riteira

(baseado eû Basei,1985; lassinari,l988 e Vasconcelos, 1988)



íl

3t.

aì.,1984; e outros), Por outro ìado, vãrios autores jã inter
pretaram a ocorre-ncì a de rochas do embasamento dessa fai xa,na

região do Maciço Curitiba (Melfi et a1.,1965; Marìni et al. ,

'l967; Mel cher et al., I973 ¡ Cordani & Bi ttencourt,.l967; e ou-

tros ) , Recentemente, foram reconheci das uni dades desse embasa

mento no interior dos complexos granitóides adjacentes, prin-

cipalmente do Compìexo Trâs C6rregos (Hasui et al.,l984a¡IPT,

1985a, .l986; CPRM,l9B3, l9B4,l9B6; e outros).

Na Fai xa Api aí, os contatos 1 i tol õgi cos e as su-

perfícìes tectônicas tôm orientação geral NE-Sl,l .0 metamorfis-

mo regional parece vari ar entre fãcies xi s tos verdes na por -

ção oci dental (Grupo Itai acoca ), até fãcies anfi bol i to na

porção SE (Fm.Setuva).E comum também uma extensa rede de fa-
lhas transcorrentes (Lancinha, Morro Agudo, Ribeira, Itapira-
puã,etc. )dispostas regionaìmente em padrão anastomosado e com

direções preferenciais para NE,NS e El'J.Note-se bem que esses

falhamentos, geralmente, delimitam diferentes unidades lìtoes
trati grãfi cas da Faixa Ap iaí.

Ao longo do lineamento Lancinha, ocorrem amplas

estruturas anti cl i nori ai s (Betara, 0uro Fi no, Anta Gorda e Se

tuva ) onde afl oram, reconheci damente, as rochas mai s basais

da faixa (Schol I et at.,.l980;Fritzons Jr et al,,1982; Pie -
karz, l984 ) . 0corrônci as restri tas de depõsi tos mol ãssi cos cam

b ro - o r d o v ì c i a n o s 
- 

Ç¡¡pe Castro (Trein I Fuck,l967) e Fm, Ca -

mari nha (Muratori,1966;Fuck, I966) 
- 

compl ementam o quadro

I i toes trat'i g rãf i co da Faixa Apiaí,

Nos i tens seguì ntes apresenta-se uma breve carac
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terização geolõ9ica sobre al gumas unidades I itoestratigrãficas
de interesse pa ra esta pesqu i sa (f igura 7).

III.3,1 . CompLexo Gnanitõ ide Cunhaponanga

0 Compìexo Granitõide Cunhaporanga representa um

i men so conjunto de ptútons graniticos porfi riti cos, s i tuado

no setor ocidental da Faixa Apiaí (f ig. 7.). Com uma história
geol õg i ca ainda não totaìmente elucidada, esta unidade limita
-se a Nlrl com as molassas do Grupo Castro, através do I i neamen

to tectôn i co Castro-Pi rai do Sul; e a SE com os metassedimen-

tos Itai acoca, atrav6s de contatos i ntrus i vos ( Fuc k, 196 7a ;

Fuck et al., .|967a; Melcher et al., .|973; 
CPRM, .|974; Fuck

et al, , 197 l; e outros), contatos tectônicos (CPRM, 1977a i

Fiori: et ai., l984; e outros) e até possiveis contatos por

djscordãncia erosiva (Al mei da, 'l 957; Fuck, t967b).

As meì ho res descrìções I itolõgicas dessa uni dade

estão em CPRM (t 977a )e Mineropar (ì981), que reconheceram uma

sucessão de granitos, monzogranitos, granodioritos, quartzo -

monzonitos e quartzo-monzodioritos, de grã m6dia a grossa, i-
sõtropos, perfiríticos e com fenocristais centimõtricos de

feldspato potãssico (rnicroctinio). S u b o r d i n a d a m e n t e , ocorrem

g ra nod i o ri tos, monzogran i tos, granitos e ãlcal i-granitos de

textura i sõtropa -equ i gra nu la r.

Nos mapas da CCGPr (1967, I970), da CPRM (t9Bla) e

da Mineropar (1983, ì989), aìnda constam as seguintes ocorrên

cias: corpos graniticos alaskiticos pós-tectônicos da Serra
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do Carambei (Fuck et al,, .l967a) e Joaquim l.lurti nho (CCGPT ,

1970); gnaì sses oftãi mi cos, ao sul de Ja gua ri aíva (Muratori

et al., t970); bioti ta-gnaì sses nos arredores de 0uro Verde

( C CGPr, .l970 ); rochas rnigmatíticas bandadas na Se rra das Pe-

dras e no Ba i rro Maracanã (Fuck et al., .l967b); quartzi tos mé

dios a grossos dispersos pela uinidade, e nanchas localizadas

de cálcio-xistos, filitos e nãrmores dolomíticos.

Al guns autores têm i nterpretado esses métassed i -

mentos cì asto-quimicos como tetos pendentes das unidades I i-
toe s tra ti grã fi ca s adjacentes, como Grupo Açungui, Gru po Itaia

coca e Fm. Ãgua Clara (CPRM, t977a; 14ineropar, .l983, ì989),

Ai nda, segundo a I i teratura, pode- se reconhecer

quatro principaìs interpretações tectônicas para essa unidade,

a saber:

. i ntrusão brasiliana de carãter "sin" a tardi

tectônico ao Grupo Açunguì (Marini et al. ' 1967 i Melcher et

ai., 1973; CPRM; 1974, 1977a;IPI , ì98ìb; Trein et al., l985;
Mineropar, 1983, i9B9);

. maciço poliorogânico de carãter embrechitico

pré-brasiliano e contemporâneo ao Gru po Açungu i (C PRM, I9Bla;

Batol I a Jr, et al., l98l );
. embasamento do Arqueano/Proteroz6ico inferior,

formado por rochas metamõrficas do grau m6dio (Compìexo Apìai

Mirìm), supracrustai s vul cano-sed i menta re s (Gru po Ribeira) e

i ntrusões graniticas brasilianas (IPT, 1986 );
. raiz de arco vulcânico brasiliano com subducção

mergul hando para SE (Soares,l987; h|erni ck et al. 1989).
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ll.L3,2, CompLexo Gnani-t6íde Tnô-t Cînnegot

Até a década de 70, o Cornplexo Granitõide Três

Cõrregos rep re s enta va uma vasta massa granÍtica (cerca de
,

3000km') i ntrus i va nos metassedimentos da então Fm. I ta i acoca,

a oeste, e da Fm. Ãgua Clara, a leste, (l'larini et al .,l96l).
Hoj e, sabe-se que seu Iimi te ocidental ê marcado pel a extensa
( cerca de 200 km ) falha transcorrente de Itapirapuã (Fiori et
aì., l984) cuja movimentação principal ainda rião foi totalmen
te esclarecida. Por outro lado, em seu I imite oriental foram

observados contatos intrusivos (CpRil, lg7lb, 1983) e tectôni_
cos (IPT, 1985a ; Al mei da et al., l9g6; Almeida, ì 990 ).

Litologicamente, essa unidade -e muito simi lar ao

Compì exo Cunhaporanga, pois predomi nam rochas granì tõ.ides com

texturas porfiriticas e equigranulares, de granulação groSsa,
materializadas na forma de granitos, ãlcali-granitos, quartzo
-monzonitos, monzogranitos e q u a r t z o - d i o r i t o s (Fuck et at.
ì967a; CPRM, t 974, 19t7b).

A partir de .I980, 
CpRM (t98tb, t983, t984, l986 )

e IPT ( 
.l 985a, t986), ìdentif .icaram, nesse compl exo, vãrias o_

corrências de rochas netamõrficas de grau mõd.io, as qua.is fo_
ram, em sua maioria, interpretadas como ,'suites" ou ".comple_
xos " do embas ame nto da Faixa Apiai. tssas ocorrências são co_

nhecidas como: suites metamõrficas de Santana, Apiaî-Mirim e

Rio Abaixo (Compìexo Metamõrfico Apiaî-Mir.im ,idade arqueana)

Compì exo Setuva (G ru po Ribeira,arqueano) e Fo rmaç ão Agua Cla_

ra (Grupo Setuva, proteroz6ico inferior).
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Dentre as I itologias ìdentificadas nessas

de s, destacam-se:

unida-

, exten sa s expos ições de granitos gnãìssicos por-

fi roblãsticos, ortognai sses com pa rag na i s ses subordi nados, au

gen-gna i s ses, mi I on i to-gnaì s ses, hornbl enda-g na i sses , b i oti -
ta-gnaisses, e xistos gnai ss6i des e metaul trabas i tos serpenti
ni zados de ocorrência restri ta;

, manchas hectométricas (folhas Barra do Chapéu e

Araçoiaba) de migmatitos com estruturas estromatítjcas e oftal
miticas, com pal eossoma gnãissico e/ou xistoso e neossoma por-

firoblãstico, e ainda rnegacristais feldspãticos centirnétricos;

. ocorrências esparsas de rochas cãlcio-si I icãti -

cas, cãlcio-xistos, a n f i b õ I i o - x i s t o s , mãrmores, quartz.i tos
grosseiros, a n f i b o I i t o s ,m e t a b a s i t o s , paragna i sses e metassedi

mentos migmatizados.

Hasui et al, (l9B4a), ba sea ndo -s e em crit6rios es

truturais, i nterpretaram as uni dades metamórfi cas supra-ci ta-
das como pertencentes a um embasamento ârot,eano afetado por

cisalhamentos dúcteis de baixo ãngu lo (Compì exo Setuva ). Suge

ri ram ainda que, em tempos brasil ianos, esse emba s amento com-

portava-se como um bloco rígido (Maciço Catas Aìtas) entre as

faixas de dobramentos Itapeva, a Nl,l (rochas ltaiacoca), e A-

piai, a SE (metassedimentos da reg i ão Apiaí - Iporanga),

De maneira simi lar ao Cornpl exo Granitóide Cunhapo

ranga, o Compì exo Granitõide Três Cõrregos tamb6m jã foi in-
terpretado como um corpo i ntrus i vo (Fuck et al,, .l967a) e um

macìçopoliorogônico (CPRM, lgBtb). Recentemente, alguns
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autores sugeriram que parte desse complexo representa a

raiz de um arco magmãti co pré-brasi I iano prov en i en te de uma

subducção do tipo Cordìlheirano, merguìhando para N l^l ( Campa-

nha et al., ,l987; Theodorovi cz & Câmara, lggB).

111.3.3, Íonnagão Ã,gua CLana lGnupo Açunguil

A Fm. Ãgua Clara foi definida por Marini et al.
(.l967) para representar os metassedimentos de topo do Grupo

Açungui, de idade proterozõ ica super.ior e paleoambiôncia marì

nha de ãguas rasas. A Fm, Ãgua Clara consti tui uma estreita
faixa s i tuada entre a borda SE do Complexo Granitõide Três

Cõrregos e a Falha do Morro Agudo (CpRM, 1977b) , que a separa

dos metapel i tos da Fm. Votuverava (Bigarella & Saìlamuni

l95B). Enbora sua definição tenha sido originaìmente pa ra o

Estado do Paranã foi recentemente estendida tambõm para São

Paulo por Al mei da et al. (1986).

tm termos estratigrãficos, o posic.ionamento da

Fm. Ãgua Cl ara ai nda õ po lêmi co, restando muitas dúvidas

sobre suas rel ações com os g rupos Itaiacoca e Setuva. Embora

jã tenha sido apontada como topo (Marini et al,, op. cit.) e
lt

como base (Scholì, 19Bl ) do Grupo Açungui, a Fm. Ãgua Clara é

atualrnente atri buída ao Grupo Setuva, de i dade proterozõ i ca

m-eaia (Fritzons Jr. et al., i982; Mineropar, 1983, 1989) ou

proterozõi ca inferior (SchoIì et al. , lgBZ; Aìmeida, ì990).
Ressal ta-se ai nda que a Fm. Ãgua Cl ara foi até mesmo correl a-

cionada ao Gru po Itaiacoca (CPRM, .l983, 
1 984; Ch i odi Filho

'r984).
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Neste traba I ho, dado o carãter não conc l usi vo dos

cri tãri os uti I i zados pelos autores supra-ci tados,optou-se por

associar a Fm. Água Cl ara ao Grupo Açungui.

No I ado paranaense da Fm. Ãgua Cl ara, Pontes

(1982) reconheceu um fãcies basal de carãter vuìcano-sedimen -

tar (fãcies São Si lvestre) f orrnado por metarritmitos com ní -

vei s del gados e netapel i tos , metapsami tos, mãrmores si li co

sos , metamargas , metavul cani tos e metabasi tos (anfi boì i tos ) ; e

um fãcies superior, carbonãtico, constituído por metacarbona -

tos com intercalações de cãlcio-xistos e s v e r d e a d o s , m i c a - x i s t o s

e mãrmores calcÍticos cristalinos. Esse autor concìuì que a

Fm.Água Clara sofreu trôs epis6dios deformacionais, sendo ini-
cialmente metamorfisada no limite superior do grau fraco(l.link-

ler, 1977) e, posteriormente, no ìimite inferior do mesmo.

Na porção pauì i s ta da Fm. Ãgua Cl ara , Al mei da et

a1. (t986) e Almeida (1990) reconheceram o fãcies carbonãtico

formado por rochas c ã l c i o - s i I i c á t i c a s , c ã I c i o - x i s t o s e mãrmo -

res impuros com intercaìações secundãrias de xistos, metabasi-

tos e quartzitos. Identificaram também trôs fases de dobramen-

tos, sendo a primeira reìacionada a cisalhamento dúctìl,com zo

neamento metamõrfico (grau médio)de sentido crescente para Nhl

c he ga ndo a ati ngì r o estãgi o de mi gmati zação A segunda fase

associ a-se ã foì i ação gnãi ss i ca das rochas ortognãi ssi cas do

Complexo Três Cõrregos; e a terceira corresponde ã foliação de

transposição (S1 ) dos metassedimentos Ãgua Clara, de idade

proterozõi ca i nferi or.
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trr .3.4 . Fonnação CapLnu l?aupo A,çunguíl

A Fm. Capiru (Bigarella & Sallamuni, 1956a), sl-
tuada ao norte de Curitiba (figura 7), õ formada por mãrmores

dol omíti cos , por vezes estromatol íti cos , metass i l ti tos , metar

ritmitos, ardõsias, quartzitos, metarenitos, metarcõsios, me-

tacongìomerados, metacherts, clorita-xistos, sericita-xistos
e filitos grafi tosos (Schol I et al., 1980 ; Mi neropa r, .l983,

'I989). Essa un i dade, perten ce nte ao Grupo Açungui, tem sido

relacionada a uma sedimentação nerÍtica de ãguas rasas e movi

mentadas (Bigarella & Sallamuni, op.cit.; Marinì et al .,.l967)

e a zonas interma16s de praias abertas(Marini & Bõsio,197l ).

Traba I h os re ce nte s reconheceram trâs fases defor

macionais: a primeira fase foi associada a cavalgamentos de

bai xo ângulo com di reção de transporte para suì e geração de

cl ivagem ardos j ana (S., ); a s egunda fase foi caracteri zada por

um dobramento generaìizado de So e Sl; e a terceira fase foì

associ ada a fal hamentos transcorrentes ( Fi ori et al,, I 987 a,

b,c),

0 padrão metamórfi co da Fm. Capiru é do fãcies

xi s tos verdes, ab rangen do as zonas da clorida e da biotita(Ma

rini et al ., op. cit.; Reis Neto & Soares, 1987).

A Fm. Capiru ten sido sistematicamente correla -

ci onada ao Grupo Itai acoca, como um domini o pl ataformal de

ãguas rasas (Marini et a l . , o p . c i t . ; S i ì v a et a I . , t 9I2 ; I P T ,l 9BG

Campanha et al.,l9B7¡Marini & Bìgarel1a,ì967;Petri & Sugui,1969; e

outros ).
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I'11,3,5. Subgtupo Lajøad.o lGnupo Ã,çunguíl

Campanha et al. (.l986) utiìizou o termo Subgrupo

Lajeado para agregar sete formações do Grupo Açungui (Betar.i,
Bairro da Serra, Ãgua Suja, Mina de Furnas, Serra da Boa Vis-
ta, Passa Vi nte e Gorutuba ) aflorantes na reg ião entre ApiaÍ
e Iporanga. 0correm ali, metarenitos, fiìitos, metassiìti
tos, cãlcio-xistos, margas, calcãrios, metarritmitos, quartzi
tos, rochas cãlcio-silicãticas e anfibolitos.

Em te rmos deformacionaìs, foram reconheci das de

três a seis fases de dobramentos, com i nd i cações de vergência

tect6nica para Nl,J (Campos Neto, ì983a; Campanha et al., l9B6;

Pi res, 1990).

Recentemente, Pi res (op. cì t. ) reconheceu nessa

unidade um epi sõdi o transgressivo re pres e nta do pela depos í -

ção em ãguas profundas da Fm. Betari (base ), segu.i do de um e-

vento regressivo caracterizado pela sedimentação, em platafor
ma rasa, da sequônc i a Furnas-Lajeado (Fms. Ba i rro da Se rra
Ã9ua Suja e Mina de Furnas). As outras formações seriam repe-

t i ções das anteriores, dados os s i stemas de caval gamentos en-

contrados na ãrea, Ai nda segundo esse au to r, a espessura to-
tal de sedimentos associados ao ciclo transgressivo-regressi-
vo, é da ordem de 2000m.
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1I1.3.6, Fonnação Votuve¡tava lGttupo Açunguíl

Es ta unidade foi defi n i da por Bigarella & Sal amu _

ni ( 
.l958) para representar os metape l i tos s i tuados ao no rte

da Faìha de Lancinha, no Estado do paranã. E formada por me_

tassiltitos, fi litos, quartz i tos, metado I omi tos ( ì entes ), meta

margas, mica-xistos, rochas c ã I c i o - s i I i c ã t i c a s , fiì i tos grafi
t0sos, meta rri tmi tos, a rdõs i as, sericita-xistos, metaconglome

rados, cãlcio-xistos, metabasitos, metarenitos e metacalcã_
ri os (Scholì et al., l9B0; Mi ne ropa r, I9g3, i 989 ),

Pa ra al guns autores, os metassedimentos da Fm. Vo

tuverava equivalem a uma va rì ação ìateral (mais di stante da

l inha de costa ) da Fm. Ca pi ru (fãcies mais costei ra ), do Gru_

po Itaiacoca (Marini et at.,.l967; petri & Suguio,l969; t4arini,
.l970; Schoìl et al., op. cit.; IpT, lgBZâ;Silva et al., lgBZ;
Campanha et al . , 1g87; e outros ).

No toca nte ãs deformações, a Fm. Votuverava, rìô

região de Bateias (pR) também foi afetada pela tectôn.ica de

cavaì gamento e transcorrôncia definida por Fi ori et ar. (r 9gz

c).

IIL 3.7 . F o tmaçã.o '1. po nanga l?nupo A,çunguíl

Es ta unidade,

re ao I ongo de uma faixa
7). t formada por fiìitos
titos, com i ntercaì ações

definida por Leona rdos ( 
.l934 ), ocor-

NE, ao sul da Fatha da Figueira(fig.
, ardõsias, metargilitos e metassil-
de metareni tos, rneta rcõs i os , ca rbona
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to-fil itos, metacongìomerados e metabrechas polimíticas con-

tendo seixos (milimõtricos a decimõtricos, angulosos a arne-

dondados) de me t a s s e d i m e n t o s , metabas i tos, granitos e gnais-
ses ( C PRM, .l983; 

Campanha et al,, .l986 
).

Exibindo, peìo menos, quatro fases de dobramentos

(Campo s Ne to, I 9B3a ) essa un i dade tem sido rel acionada a depõ

sitos formados sob influência de correntes de turbidez, na ba

cia Açungui (Petri & Suguio, 1969; Canpos Neto, I 9B3a; Cam-

panha et al,, l9B7; Pires, l98B),

III .3. t, Seqllî.ncía Ribeinão da¿ ?ednat lGnupo Açunguíl

Si tuado entre a Fm. Iporanga e o I i neamento Ribei

ra, essa unidade õ formada por metarritmitos, filitos banda-

dos, metabas i tos, ardõsias, metargi I i tos, quartz i tos, fi ì itos
carbonãticos, metacherts, formações ferrîferas e metassedinen

tos vuì ca nogôn i co s (Campos Neto, op. ci t).

Segundo a literatura, esse conj u n to metapeìít.ico
pertence ao Grupo Açungui e es tã associado a um ambi ente mari

nho de ã9uas profundas (Campos Neto, op.c.it.), possivelmente re

presentando um sistema turbidi ti co distal (pires,op.ciL),

De modo similar aos metassedimentos do Sqbgrupo

Lajeado e da Fm, Iporanga, foram reconhec.idos, na Seqüência

Ri be i rão das Pedras, duas fases de dobramentos sin-xistosos e

duas fases tardias ou põs-xìstosos (Campos Neto, op. cit, ).

Não obstante, IPT (t9B5b) e Campanha et al. (1986)

atri buiram a essa seqüênci a, uma .i da de prõ-Açungui, i nterpre-



43.

tando-a como Fm. Perau, do Grupo Setuva (Fritzons Jr. et al.,
r e82 ) .

IrI .3 .9 . F o nmaçãn Setuva l?rupo Açunguil

Neste trabalho, a Fm. Se tu va foi adotada conforme

as definições de Bigarella & Sallamuni (1956a) e Ebert (ì97ì ).
Segundo SchoìI et al, (.l982), na Fm. Setuva, com ampl a ocor-
rência nas regiões dos anticlinais do Setuva, perau, Cerne, Be

tara e Ti gre (Estado do Paranã), são reconheci das as segui n-

tes seqüências I i toestrati grãfi cas:

, clãstica basal formada por paragnaisses com in-
terca I ações de mica-xi stos;

. quimi ca i nferior,com metacherts e i ntercaì ações

de carbonatos;

. quími ca superior,composta por mãrmo res dotomíti
cos e calciticos, netamargas, metacherts, cãlcio-xistos e meta

pel i tos carbonatados;

. vulcano-sedimentar,formada por fìl itos e cìorita
-xi stos ,com i nterca I a çõe s de metabas i tos.

Na reg i ão do Perau, essas roc ha s apresentam um me

tamorfismo do fãcies xistos verdes a anfibolito, três episõdìos
metamõrficos e quatro fases de dobramentos (piekarz, l9gì ;

Fritzons Jr. et al.,l9B2; JICA-MMAJ,IgBZ) . Datações Rb/Sr,
em xistos, e Pbl Pb, em mi nerai s de gal ena, forneceram idades

mínimas entre ll70 e 1430 m,a. para a formação dessas rochas

( C PRM, I981 c; JICA-MMAJ, op. cit. ). Rece ntemente, Ebert & Muì
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ìer (1989) associaram as rochas anfibolíticas de ca rãter alca
lino dessa região a basaìtos toleíticos do tipo N0RB (,,Middle

0ceanic Ri dge Basalt").

I'lo anticlinal do Setuva, a Fm. Setuva exibe um me

tamorfisno que vai do fãcies xistos verdes (zona da biotita) até

o fãcies anfiboìito (zona da estaurolita), além de microestru
turas de regime dúctil associadas a uma forte deformação cisa
lhante (Reis Neto & Soares, 1987 ). Tambén nessa região, Batôl

la Jr. et al. (1977) obteve uma isõcrona verdadeira (Rb/Sr) as

sinalando idade minima de i395 + 145 m.a. para a formação des

sas rochas,

trl-3-10. Ev oÍ,ução Geolîgica do Setott SuL d,o Cinl.u¡ã.o

Riheitts. lFaixa Apiaíl

Atê o inicio da década de 80, os terrenos metasse

dimentares de baixo grau do setor sui do Cinturão Ribe.i ra, Gru

po Açunguì, eram vi ncul ados excl us i vamente ao Ciclo Brasiì ia-
no ( Prote rozõ i co superior), Durante es te ciclo ocorreram ge ra

ção de grani tos "sin" a põs-tectôn i cos, fo rma ç ão de rochas e-
pimetamórficas e remobilização de embasamento de mõdio a alto
grau (rochas pré-brasi I ianas ).

Entretanto, a obtenção de idades pré - brasiìianas
em nlicaxistos e filitos do Gru po Açungui, na reg i ão do perau

(C PRM, l98l c); Siìva et al., l98ì), modificou esse quadro. A

parti r dai, vãrìos pesquisadores passaram a admitir uma evolu

ção pré*brasiliana para as rochas Açungu.i (Coutinho, ì9Bb).
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0 primei ro mode I o evol uti vo proposto para es se

setor, associ ava a seqLiência mari nha do Grupo Açungui a um

ambiente geossinclinal ( A t me i d a , i 9 6 4 ¡ Me l f i et at.,1965; Mari

ni et al ,,1967 ) relacionado ã evoìução tectônica do Cinturão

Ribeira (Almeìda et al ,,1973; Cordani & Kawashita,l9Tl; Mel-

cher et a'l ,, 1973 ¡ e outros),

Nesse contexto, a sedìmentação ter-se-ía inì -

ciado entre |000 e 700 m.a. e o seu embasamento siãlico e po

licíclico (pré-brasiliano) estaria exposto em núcl eos de geo

anti cl i nai s no i nteri or do ci nturão ou nas rochas i nfracrus

tai s da porção SE, ao sul do lineamento Lancinha (Fuck et

aì.,l967b; Marini et al. ,1967i Ebert, I971; CPRM, 1974,1977c)

Hasu i et al., 1975; l^lenick et al., l97B; Hasui et aì., 1978,

1980; e outros ).
Porada (1979), por sua vez, sugerì u que os cin

turões Ri bei ra e Damara ori gi naram-se a pa rti r de um sistema

simples de "rifts" conti nehtai s , onde a Fai xa Ri bei ra re -
presentava a ma rgem conti nental de um p roto-o ce ano Atlânti-
co Sul . 0 fechamento desse oceano deu-se. através de uma zona

de sub-ducção mergul hando para oes te , com col i são conti nen -

taì,nos moldes de Dewey & Burke (1973). Essa colisão, ocorri

da por volta de 650 m,a., expl i cari a, s egun do aque I e autor,

as condi ções metamõrfi cas, os dobramentos sem vergênci a defi
nida, a abundância de granitos e a sedimentação molãssica pre

sentes no Ci nturão Ribeira.

Si lva et al. (ì982), tendo por base as minera-

iizações do Pb, Zn e Ag do Grupo Açungui, admitiu que a bacia
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Açunguì originou-se a partir de tectônica tracional em s.ubstra

to siãì ico com falhas, des locamentos de blocos e magmatismo

bãsico associado, com a ge ra ção de "grabens " e "rifts",

Issler & Fre i re (1985), baseando-se em parâmetros

geoquimi cos de rocha s graníti cas, propuseram um regime com-

pressionaì pa ra a gera ção da suite i ntrus i va Trôs Cõrregos

(Compìexos Granitõides Cunhaporanga, Três Cõrregos, Agudos

Grandes e outros corpos menores ) e pa ra os metassedimentos A-

çungui (sistema arco-fossa).

Esse reg i me compressional também foi assumi do por

Kauì (ì985), ao associar o carãter hi per-al umi noso de vãrias
rochas graníticas do Vale do Ribeira a uma colisão continen-

tal entre os crãtons Luis Alves e Paranã. Esse autor acredita

ainda que tal evento foi precedido de uma subducção de crosta

oceânica, cujos resquicios podem estar representados peìo mag

metismo toteítico oceânico do Gabro de Apiai.

Porada (1989), retomando seu trabalho anterior
(.l979), propôs uma origem para o Cinturão Ribeira, a partir
de um "rift" continental evoluindo pa ra um proto-oceano Atl ân

tico Sul, entre 900- 750m. a. . Po st er i o rmen te, o fechamento gra

dual (de norte para sul) desse mar, através de processos de

subducção do tipo B, culmi nou com uma colisão conti nental, por

volta de 650 m.a..

Nos modelos de Batolla Jr. et aì, (.l981 ) e CPRM

(l98lb), o Grupo Açu ngu i ( incluindo os metassedimentos Itaia-
coca ) representa uma seqüênc i a metavul cano-sed.imentar supra-

crustal gerada entre o P ro te rozó i co i nferì or e o superi or ,
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s obre um emba s ame nto siãl ico de i dade arqueana. Pa ra esses au

tores, essa evol ução iniciou-se a partir de uma col isão mi cro

continental, no Proterozõico inferior, seguida de metamorfis-

no regional (deformação, migmatização, granitização e feldspa

tização). Por voìta de I550- l250 m.a., reg ì do por i ntenso di-
astrofismo, ocorreu a formação de bacias aulacogênicas que, por

sua vez, evol uiram para bacias i ntracratôn j cas ensi ãl i cas no

inicio do Proterozõico superìor. Num estãgio final (Protero-

z6ico superior), processou-se uma coì i são de pl acas conti nen-

tais nos moldes do modelo de Martim & Porada (1977) e Porada

(1e7s).

C PRM (l983) admi tiu o desenvolvimento do Grupo A-

çungui a parti r de doi s estãgios evolutivos ( "pré-rift" e

"riftu), com base na ocorrêncìa de trôs formações (1, II e

III). Essa evolução iniciou-se no Proterozõico médio/superior,

so bre um substrato siãl ico e de i dade arqueana ( s uites meta -

mõrficas Apiaí-Mirim e Rio Ab.aìxo). A deposição desses sedi -

mentos ocorreu entre i 400-.l200 m.a., em ambiente mari nho de

ãguas rasas a medianamente profundas (Formação I- Fms. Setuva,

I ta i acoca, Perau e Ãgua Ciara; Formação II - parte da Fm. Vo-

tuverava) e também em condições piataformais, pouco profundas,

com variãvel nivel de energia (Formafão III - Subgrupo Lajea-

do ) .

Nesse model o, o Grupo Ita i acoca representaria um

estã9io pré-"rift" ocorrido no proterozóico médìo, sendo, por

tanto, mais antigo que o Subgrupo Lajeado,do estãgio " rift,,
( Prote ro zõ i co superior).
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0 modeìo de Chiodi Filho (t984) propõe uma evolu-

ção tectono- s ed i men ta r pa ra a Faixa Ap i aî, em dois estãgios
0 primeiro estãgio, de carãter aulacogênico (.l400 m.a. ), estã

associado ã depos i ção das rochas Ita i acoca, Ãgua Cl ara, perau

e Tu rvo-Cajati (Silva & Al ga rte, lgBla,b), unìdades estas in-
seridas no Grupo Setuva. 0 segundo evento, do tìpo ',rif t ,'

(i'l00-900m.a.), é re pres en ta do pel as seqüências Capiru, Votu-

verava e Lajeado (G ru po Açungui ).

0 'rnovo modelo geol6gico do Vale do Ribeira" pro-
p0sto por IPT (1986), com base em Hasu i et al. (1984a,b,c), re

conhece no setor suì do Cinturão Ribeira dois domínios arquea

nos (blocos São Paulo e Vitõría), na ã rea representados, res-
pectivamente, pelos Complexos Apiai-Mirim e Costeiro, deìimi-
tados pel o L i neamento Lancinha-Itapeina Sobre esses domí -

nios, teriam se desenvol vido as bacias Setuva e Ribeira com

p reenc h i men to vul cano-sedimentar e ci sa I hamento dúcti I de bai

xo ângulo general izado e I i gado ao cava I gamento do bl oco Vit6
ria sobre o São Paulo. No proterozóico inferior terÍa ocorri-
do cisalhamento dúctil de alto ângu I o com vi rgação das estru-
turas p16-existentes. Haveri a ainda a possib.il idade de ter o-

corri do uma tectônica rúpti l, sed i mentação inatura e i ntru-
sões graníti cas no i nÍc io do proterozõi co médio. No decorrer
do Proterozõico m6dio até o superior teria ocorrido a instala
ção, por processos ensiãl icos, das bacias Itai acoca, Lajeado,

Antinha e Capiru, separadas por maciços rîgidos. Durante o e-

vento brasiliano se processariam o metamorfismo e a deforma-

ção das seqüências depos ì tadas.
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Soares (1987), âo .i ntegrar os,regimes tec_
tôni cos e o magmat i smo do es cu do pa ra naense, reconheceu pro-

cessos de estiramento litosférico, subducção, coìisão margi_
nal, col isão continental e uma fase p6s-coì isional. Nesse mo_

del o, a bacia Setuva originou-se no proterozõi co inferior a

parti r de uma margem conti nental passiva, que evoluiu para

uma bacia retroa t i va no proteroz6i co mõd i o, através de uma

s u bdu cção do tipo cordilleirano, ocorrida entre I400-l200 n.

a,, A bacia Açungui corres ponderi a a um novo evento de ',rif t,,
conti nental 1i OOO m.a. ) ocorrido através do arco magmátì co sì
t uado a oeste ( Comp I exo Cunhaporanga ). por vol ta de 650-750m.

a., essa bacia foi afetada pelo cinturão de cavalgamento asso

ciado a uma subducção ,,4,,. Com a colisão continente x contì-
nente, as seqüências vulcânicas do arco magmãtico formado fo-
ram erodidas, à exceção da seqüênci a de Abapã ( idade pós Forma

ção Itaiacoca). Posteriormente, seguiram-se a instalação das

bacias Camari nha-Anti nha ( 600 m.a.), os fa I h amentos transcor-
rentes, os "stocks " graníticos alongados (550 m.a, ), as ba_

cias molãssicas (Grupo Castro) e as intrusões graníticas alca
linas (fase põs-col isiona'l ). Em sîntese, nesse modelo o Grupo

Itaiacoca representaria uma bacia i ntra-arco com porções vul _

câni cas preservadas,

Campanha et al. (.l987) propuseram para a Faixa A_

piaí, uma evolução a partìr de uma subducção do tipo Cordi_
I hei rano durante o Proteroz6i co médio, Esse evento, com nergu

lho de placa oceânica de St para Nl,l, resultaria numa col isão
continental cuja zona de sutura corresponderia ãs formações

Perau e Iporanga. Nesse modelo, a porção norte do Complexo
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Trõs Cõrregos (Compl exo Apiai-Mì rim) e a Formação Ãgua Clara

re p res en ta ri am as raizes de um a rco magmãti co, enquanto que

rochas Itaiacoca e Lajeado corresponderiam a uma antiga se-

qüênc i a pìataformal, separada pela ascensão do arco, por ou-

tro lado, estes autores admitiram que o Subgrupo Lajeado tam-

bãm poderia representar uma bacia de arco frontal, restando
para o Grupo Itaiacoca as características de uma bacia retro-
-arco. A Formação Capiru estaria associada a uma pìataforma

ca rbo nãt i ca s i tuada em outra margem conti nental . Segundo es-

ses autores, a Formação Setuva faria parte do embasamento, ha

vendo ainda a possibj I idade dela corres ponder ãs po rções eu-

geossincl inais da fa i xa.

Recentemente, Theodorovicz & Câmara (l9Bg), reto-
mando o trabal ho de CPRM (1986), s ugeri ram que a evol ução da

Faixa Itaiacoca-Itapeva processou-se entre o Arquea no e o pro

teroz6ico superior, cor robo ran d o IPT (1986). Propuseram o

desenvolvimento, no Proterozõi co inferior/m6dio, de uma bacia

oceânica preenchida por uma seqüênci a vul cano-sedimentar (Fm.

Ãgua Cìara - Gru po Setuva ), sobre um emba s ame nto a rqueano (mi

lonitos, gna i sses e x i s t o s - g n ã i s s i c o s do Compl exo Metamõrfi co

Apial-Mi rim), Segundo esses autores, ainda nessa época, insta
lou-se uma subducção do tipo B, com a geração de um arco-mag-

mãtico (ortognaisses do Cornpìexo Apiaí-Mirim) e de uma seqüên

cia vulcânica associada (seq. Bairro dos Prestes). No final
do Proteroz6ico médio, ocorreram intrusões de gran.i tos rapaki

viticos e formação de um "rift,' continental com vulcanismo bi

modal relacionado ã fusão de placa oceânica (subducção "B',).
Apõs o declinio do vulcanisrno, seguit¡-se a deposição clasto,
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-química de carãter ptataformal do Grupo Itaiacoca e trôs fa-
ses de dobramento. No Proterozõico superior processou-se uma

colisão do tipo "continente x arco,,, com a colocação de grani

tos p6s-tectõnicos e ajuste de blocos através de falhas trans
correntes.
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tv. LTT0ESTRATlGR/'FIA E AM8lEÁ¡fES OE SEOIMENTAçÃ,0

tv .1 . co^/s IrERAç0Ës Á^ITERl0RrS

Dados I i toes trati g rãf i cos , s ed imento ì óg i cos , pa

l eontol óg i cos e quím icos, rel ativos ao Grupo I tai acoca, assina

lam un ambi ente deposicional de baixa energ i a , sobre o qual

se instalou uma sedimentação mari nha de ãgua s rasas, de carã -
ter plataforma.l (Petri & Suguio, 1969; Bettencourt & [.lernick,

1976; Fairchiìd, 1977; Siìva et al., I982; CPRM, 1983, ì984,

Chiodi Filho, 'l984; Campanha et al., l9B7).

Na região sul de Itapeva (SP), Petri & Sugui o (op.

cit. ) reconheceram s ub -amb i en tes (fãc i es ) de planície de rnaré

(fììitos e dol omi tos ) e ilhas barrei ras ( quartzi tos ) na sedi -
mentação plataformal costeira Itaiacoca. Nessa mesma região,
IPT (ì 982a ) , baseando-se em evidências geoì õgi cas regionais,a-
presentou uma compartirnentação paì eoarnbi enta l representada, a

oes te, por planícies de ma rõ (quartzi tos grossei ros e congl ome

rãticos), ambiente lagunar (r'i tmitos e lentes de calcãrios es-

curos) e barreira carbonãtica (dolomitos e s t r om a t o I í t i c o s e

brechas sedimentares), e a I es te, por um ambì ente de mar aber-

to (i nferi do e sem regi s tros na ãrea).

Na região de Abapã (PR), Marini & Bõsio (ì97ì ) es-

tudaram al gumas estruturas estromatolíticas e sugerì ram depos i

ção em zonas i ntermarés de baías fech ada s ou de pìanícies de

marõ l anacentas ( "mud tidaì flats") s i tuadas atrãs de ilhas
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barrei ras, sob co nd i ções energõti cas muito tranquilas. por ou

tro ìado, Trein et al. (1985), nessa mesrna ãrea, reìacionam a

seqüência metavulcano-sedimentar de Abapã (metarc6sios, meta-

vulcanitos, metareni tos e meta cong I ome ra dos ) a uma possível

s ed i me n tação cont i nenta I -costei ra, tipo I eque aluviaì com gra

dação pa ra um sistema del ta i co.

IPT (1985a)trabalhando na ãrea mapeada, reìac.io-

nou o Grupo Itaiacoca a um ambiente plataformal com barreiras,
porções proximais (praias) e distais.

Em resumo, o Grupo Ita i acoca tem s ido subdividido
em duas principais un idades litoestratigrãficas: uma unidade

de to po, const i tuída por meta s sed i men to s clastos-químicos, e

uma unidade basal v u I c a n o - s e d i me n t a r , cujos termos vul câni cos

a subvulcânicos são de compos i ção bãs i ca a ultrabãsica (vide

tabe ì a 6). Ai guns autores tôm sugerì do que essa uni dade basal

possa pe rte nce r ao emba s amen to da bacia! na qua l se deposita-

ram os sedimentos clasto-quimicos superiores (Soares et aì,,
1987 ; Theodorov i cz & Câma ra , l9B8),

Na tabela c i tada, des ta cam-s e os traba I hos de IpT

( 'l985 
a )e Soares et al., (op. cit.), por constituirem os úni-

cos que t ra ta ran especificamente da ã rea napeada. IpT (op. ci t)
reporta-se . ura s"qüência metamõrfica formada por quatro uni
dades de variada origem sedinentar: quim.ica/bioquimica (topo!
psamo-pelitica (intermediãria), pelitica e psamo-pelîtica (ba

se).

Soares et al. (op, cit.), es tu da ndo a ãrea de pal

meir.inha de Ci ma, identificaram três associ ações I itoestrati -



TABELÀ

54.

6 Qrradr o Lit-oes ira t.igráf ico clo Grupo rr-aiar:oca

àLnE:DÀ ( 1957) cPRM r l9A4 ) i 'fRE¡ti ET ÀL. (t985) o\M¡rì À { r9¿,¡)l

¡let¿rgit itos
l'!:iaclprt

MIlT.AIIrt.lì1I1\)S'-:iI-I(]OS;Q! E

; ur:i.lqu-¡fnros Es-rRcr'LìTpr,f Tr -
glq e rctnnrtnucos

PÌ? ??.??'affi
1 m de fomçæs terrferas,
I ætâssa.Ltrtos, ækrrJrlf tcr,
ret¿rcÍJa e mtnrenrtos imsl

oallaaaa)r)aaa1

l tffh:u i^'1,.r',r,.i:| .^ .-- :*--- -.-- "-":'
I nrcas bðsicðs (u-udraæsro .'

I

-\i 
ah-oa I t 

^.. 
\

.A.rea estuìala = região de RiI
tsruro(5P), ¡lrtc dd faru

Prl.ftos, ærtci'-ræs
caI, ìreoarirlcos e

quà:Lz ì tos

l.{prrlne s toLo¡t f 'l tr-'os

{ fE- If,dra(:oce)

- -coNcoliDÀNTE- - -
çua:i¿iLoi e iili¿os

r ET Ac,\ Lc.{R l n s sjl_T¡_o_¡l à'r, ) L_l .i : l' 1s-

l'letavu!c,in\cas
ì\,leassrltrtoa e ¡,letargil icos
Metðchert-s

itlcCare¡liLos dri)osedn()s cunl pdssd
gens para filrtos, xrstos erct¿s
si.Lritos
l.letãn¡lcanitos e ætaultræf iLo^s

CwlrPnANTE, BRr !3:r-). {_:F_À¡¡.CI':¡¡ÀÌ,

OErtzitos e xistos .arL¡r.e5

x,!Ì jl.:lLls_,21ì,!Q.{!T_rLl?-:_ì

Ye:3rst'.Ll¡ús e quart-
zrtos
t seouônc ia c¿ rbonã r rca )

¡,let¡v. r ì cân i cc-^ e n,'tamási os

f'ler¡rcóstos e ætarê¡rt.s
(ss{l'e-u Abapa)

M,18 xQ_L E_-:j ìl_¡L llj' n s

Quartzrtos f rn¡:;
}l !r$Lte_i_ jiq-l_em Í i i.9 !Þ__!-gg-q-l

rìstromct,llíric.c

TRANSICiC}¡ÀI5, i;1(ADÀ.TIVOS

(¡Ertzlac5
Èterdssrltlac c¡rul. ¡ i ti.co
FiliLos
ùErtzitos
¡'r I iros

nttt,-r;.-;;;
qt¿r'-zitos e pjnr,:,s dclmít iccs

Á,rea estr¡C¿¿¿ - fo n3 &ìrr.ì rlo t-lu-
póu ( l:5O.i}}))

MetapeItCos, metapsdJtttos, metarrrLmrtosi
me¿ôcnerc, !È@ i\tetôgrÌttos, lel4çÈI:rruroscrticrrs, la:alrcnte/estrquto[itrm:;. le m'åwl@ik)s

¡'ietarenrtôs arcosiæs

DISMR.ü{\TE

,{rea estuia.la =
Verde (L:5'o.{X)O)

Filitos e qrnrtzefilrtos
MetårrtJtrrtos
1¡!rtzrtos

i

INTFDICIT¡¡XIS
I'letdw:cilt Los brásicos-ul traús rcos ¿ ute¡lmrii
rros iret¡dìsÌto, recaliabjsros, ætaqòtrros, ræl
lägdt]rcs, rEtdprrcxqtt6 e ætãd¿ctteiliesir¡ ) . I

Clorrta-rst¡s, talcûxis¿os, retdælsirio, æt4l
ugì.æra-to, æËtufos e ftif iceu-ltrdúficos( ? ) |

INTS.DIGIT.Aû)s
¡retä(:wlæradod, qìErtzitos iJrfarcs? qtErtzo-
xi-scos e c¡nrtzitos
f.lc¿àrenr t-æ rrçuros cq incerdrgrtações de rEta
vu.lætDs, rcrswlmtos, mLü1olrto, qwt-
zercvita-xistos e rclabasi¿os
!'letãsqd i Þntæ arerea rgiloæs, carlrnátiæs
Filitos sùDsJs
ItÞtaca lcárro ÇàÌtrros, mt¡ren it o¿ c¡n interca
leçòcs de xircos verdcs È qururtog

Á.rea estrìada -
Abapà (m), :-¡l

região de
Ca farxa Área estudada = região de

tlpeva(Se) (l:5O.OOO)
II-l

Á¡ea estudada = foLhå CEpiara
( r.50.0oo) ,4¡e¿ estr-dada = foltss Rrb. Brm e Erg. òlara

( l:50.tlI)



55.

grãficas: xistos feldspãticos micãceos basais (correlatos ã

Formação Ãgua cìara); rochas peìítico-carbonãticas com inter-
calações de quartzo-arenitos, vulcanitos félsicos e subvulca-

n'itos bãsicos e metarenitos feìdspãticos congìomerãticos na ba

se.

Nos sub-i tens abaixo segue-se a descr ição dos as-

pectos observados peìo autor, que permitiram adicionar, aos

dados jã conhecidos, subsi¿tos para o entendimento da estrati
grafi a da ãrea.

rv .2 A LITOESTRAÍIGRAFTA l\/A ÃNrI

Levando-se em considenação o diferenciado carãter
I j tolõgico e as relações espaciais dos pacotes rochosos aflo-
rantes na ãrea, foi possivel a individualízação de l6 associa

ções I i toestratigrãficas. Estas foram denomi nadas, i nformal

mente, sê9undo uma r.qüência de letras entre A e p (localiza-
das na figura B), as quais foram reorganizadas dentro de cri-
t6rios formajs mais abrangentes, no item IV.3. ,

0 mapa e os perfis geoì õgicos da ãrea estudada(A-

IV e V) apresentam a distribuição e as relações de con-

entre as unidades litoestratigrãficas mencionadas.

nexos

tfato
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FIGURÀ I - Distribuição das Unidèdes Litoestratigráficas e
pontos com descrição de seções delqôdas.



57.

IV.2.t. Unído,de A: Metap¿ dnilicd.- A¡tcoteana

A unidade A distribui-se amp I amen te ao I ongo do

c0ntato com o Complexo Cunhaporanga, e de modo restrjto, no

núcleo antiforma'l do Bairro das Almas e arredores do Bairro
São Domingos (ver perfi s CD e EF - anexo V).

Constituì una es pes sa ( cerca de 2000m) e monõtona

sequencia de rochas me taps amí t i ca s de na tu reza a rcos ea na , re
presentada, principalmente, por "meta-wackes', feìdspãticos,
bandados e laminados, xistosos e crenulados, com granulação

médi a e fina. 0correm passagens para netareni tos sericíticos,
"meta-wackes " quartzosos e metareni tos arcoseanos e fel dspãti
cos. Secundariamente, af Ioram i ntercal ações métri cas e decanõ

tricas de fiiitos quartzosos, filitos sericîticos, metassi ìti
tos, metargi I i tos s i I tosos e metareni tos quartzosos.

Do ponto de vista metamõrtico, a uni dade A com-

preende um pacote de semixistos (Wi ll iams et al., l9g2) , f or-
mados por uma matri z levemente xi s tosa que engì oba cìastos
reliquiares de quartzo e feldspatos ( fo t o m i c r o g r a f i a I ). Cor-

respondem a zona te x tura I 3 (estruturas quartzíti cas e rnatriz
mi cãcea ) re I ac i onada s a rochas de grau metamõrfi co muj to bai-
xo (Frey, 1987).

As co lorações exibidas são di versas e variam des_

de tons esverdeados, rosados, e aci nzentados, a tons esbran _

quiçados e/ou avermelhados quando as rochas apresentam-se mui

to i ntemperi zadas .

Localmente, observam-se i ntercaì ados na unìdade,
corpos m6tri cos e dec.amõtri cos de metabas i tos verde-escuros ,
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FOTOMI CROGRAFIA I Aspecto dos meta-wackes no ponto 15 com
grãos de mi crocl íni o e quartzo monocris
talino em contatos decussados. ^Algunsgrãos de quartzo apresentam tendênci a ao
arredondamento, quando em contato con a

matri z seri cíti ca
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xistosos e parciaìmente anfiboì itizados, e de sericita-xistos
e biotita-xistos (pontos 5, 238 e 485, respectivamente).

Microscopicamente, os "meta -wa c kes ,, s ão fo rma do s

por uma matriz q u a r t z o - s e r i c í t i c a fi na ( l5%), composta por flo
cos de sericìta e g rãos poligona.is recristal izados de quartzo.

0s clastos são constituídos de grãos de quartzo (60%), em 9e-
ral arredondados, equidimensionais e com contatos i ntergranu-
lares, pontua i s e planares, predomi nando uma textura decussa-

da. 0s feldspatos perfazem cerca de 20"/" (l5% de microclínio e

5% de plagioclãsio), e ocorrem como cìastos euédricos, ripi-
formes, apresentando zonamento local. 0s pìagioclãsios têm

maclas preservadas e os microclínios acham-se moderadamente

sericitizados (fotomi crog rafi a l).

As principai s estruturas sed imentares preservadas

observadas nessa região são laminações e estratificações para

lelas horizontais. Es tas ocorrem devi do a variações granuì omé

tricas nos meta ren i to s (p. ex.: areias m6dias e finas)e, to-
c a I nente, a vari ações composicionais associadas a nívei s de

minerais pesados (magneti ta, i I meni ta, hemati ta, etc ). 0u-

tras estruturas como acamame nto microgradac.i onal (ponto B) e

I ami nação cruzada tabul ar de baixo ãngu 1o ( ponto 242), tamb6m

foram l oca lmente reconhec i das nessa seqüência,

As associações estruturais e pa râmet ros I i toestra
tigrãficos relativos ãs demais unidades, sugerem que a uni

da de em pauta representa a seqüênc ia basal do Grupo Ita.iacoca

na ãrea ma pea da . 0 limite inferior des ta unidade é desconheci

do e o superior, com a unidade B, faz-se ora através da Falha
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do Bairro da Estiva, ora com passagens aparentemente gradacio-
nais (Bairro das Almas).

A coìuna litoestratigrãfica da figura 9a exibe a

distribuição verti cal das principais I itologias e estruturas
s ed i menta res pres e n tes nessa unidade.

Tv.2.2. Unidade B: I,l etap eLifica - canbo n'at íca

Com raras exposições e reduzida ãrea aflorante, es

ta seqüênc i a representa uma estrei ta faixa (:200m de espessu-

ra afl orante ) de metapel i tos forma dos por ard6sias ba nd ada s e

laminadas, com cores amarel adas e aci nzentadas, e passagens

para metargilitos e metassÍltitos, 0correm lentes de metadolos

siltitos ci nza-escuros de importância local.

Seu i imite superior faz-se através de contato in_

trus i vo e s u bc onco rda n te com a unidade C, descri ta a seguir
(f igur"a 9b).

Não foram observadas outras estruturas sedimenta-

res senão l am inações e estratificações paral el as horizontais.

A seção geolõgica CD (anexo V) mostra a disposi_

ção estrutural dessa unìdade.

TV.2.3. Unídade C t CotLpo nef.abã"¿íco do ßaiztta do¿ ALna¿

A unidade C, aflorante apenas nos arredores do

Bairro das Almas,6 formada por um conjunto de rochas me-

tabãs i ca s j n tercal adas , subco ncordantemente, com meta s sed i -
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FIGURA 9
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mentos c ì as to -q uímì cos ( ver seção geot õg i ca ¿¿ f.i gura lO) .

Consti tui -se de metadiabãsios, metagabros, meta -
bas i tos xi s tosos e talcificados, metavul cani tos ves i cul ares e,
'I ocalmente, metacromi ti tos que se i ntercaì am, s u b - c o n c o r d a n t e -
mente, com meta s sed i me ntos ca rbo nãt i cos argi ìosos, formados por

metado I omi tos esbranqui çados, metamargas, metadol omi tos serpen

ti ni zados e talcificados, serpenti na-xi stos, taì co-xi stos e

tal co maci çol lamel ar. A seção geol6g i ca CD (anexo V)'e a f .îgu-

ra 9b mos tram, respectivamente, as rel ações de contato entre

as litologias dessa u ni dade, e a posição es tra ti g rãfi c a em re-
lação ãs dema i s uni dades da ãrea.

0s metadolomi tos dessa uni dade são brancos a cin -

za-cl aros, I ami nados e bandados, xi s tosos e maciços e, por ve-

zes, acham-se com I ei tos parcialmente serpenti ni zados e talci-
ficados. Nivei s ce nti métr i cos contendo cristais euédri cos de

pi ri ta (atõ ì cm de aresta) também são comuns.

1V.2.4. Unídad¿ O : MøtapeliÍica- canb o nãLica

A unidade D ocupa a

sui espessura minima aflorante

por grande vari edade de metapel

ì ações métri cas a decamétricas

nargas, e de ocorrênci as Iocali

médios ( topo ) e de metabasi tos

CD - anexo V e figura 9b).

porção central da ãrea e pos -

de cerca de 2600m. t formada

i tos avermel hados , com ì nterca-

de fi I i tos , metadol omi tos, meta

zadas de metapsarnitos fi nos a

alterados (base) (perfi s AB e
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Es ta uni dade sobrepõe-se ã anterior, de modo con-

cordante a subconcordante. Com a unidade E seu contato e-'gia-
dacional e com F é concordante, 0 Iimite com as unidades D e

G faz-se a tra v6s da Fa lha Cõrrego Bandei ra ntes.

0s metapel i tos es tão representados, p redomi na nte -

mente, por metassiltitos finos amarelados e avermelhados. Na

base da unidade ocorrem os termos mais finos como filitos se-

rjcíticos com níve i s grafi tosos, ardõsias e metargi I i tos si l-
tosos. Em di reção ao topo, gradam para termos mai s grossos co

mo metassittitos arenosos, Na porção mediana dessa unidade o-
correm I entes jsoladas de quartzi tos fi nos , cuja freqüência
a umen ta em dì reção ao topo.

lt4i croscopi camente, os

ra g r a n o ì e p i d o b I ã s t i c a , grã mui to

ocorrência de q ua rtzo, serì ci ta, c

Fi nas I ami nações sedimentares são

cia de nívei s quartzosos, ni cãceos

nera i s opacos.

metassiltitos ex i bem textu-
fina,(menor que 0,lmrn) e a

lorita, turmaì i na e opacos.

evidenciadas pela a lternân-

, carbonosos e ricos em mi

As rochas fi I íti cas são seri cíti cas, I oca I mente

m i c r o p o r f i r o b I ã s t i c a s , de coloração cj nza -prateada a averme -

lhada e até rnesmo c i n z a - e s v e r d e a d a quando enriquecidas em clo
ri ta ( po nto ll3). São roch a s ba nda da s e I ami nadas,e localmen-
te possuem nívei s métri cos de filitos grafi tos os ( ponto 207).

Em s eção deì gada, exi bem tex tu ra lepidoblãstica e matri z mui-

to fi na, formada por sericita, quartzo, e microporfiroblas
tos de clorita, filmes carbonosos e cristais milimõtricos de pirita
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Através do teste de ataque quimico com Aìizarina
vermelha e ferricianeto de potãssio (Dickson, 1965) nos rneta-

carbonatos puros dessa unidade, foi possivel o reconhecimento

de metadol omi tos, metadol omi tos calciticos e metacalcãrios do

lomiticos (tabeì a 7). Estas rochas ocorrem como i nterca l ações

métricas a decamétricas, e apresentam-se finanente cristali-
nas, por¡co estratificadas e com coloração cinza-escura a pre-

ta (pontos 24 e 407).

Termos impuros como metado lomitos xistosos, meta-

dolossiltitos, metamargas, filitos carbonãticos e clorita-mãr-
mores tanbém estão presentes nessa unidade, mas de modo subor

dinado.

Microscopicamente, os mãrmores doìomíticos são ro
chas equigranulares, finamente cristalinas, com textura grano

blãstica a grano-lepidobìãstica, e são formados por cristais
subeuedra'is de carbonatos com tamanho entre 20 e .l00 microns ,

quartzo, seri ci ta, cìorita, talco e opacos. 0 acamamento é

evidenciado por un mi c roba ndame nto quartzoso e por vari ações

granulom6tricas.

Na unidade D foram reco nh ec i da s dì versas estrutu-
ras sedimentares. De nt re el as, predomi nam as I ami nações (oca-

s i onaì mente, estratificações ) horizontais que,mui tas vezes

produzem padrões rítrnicos nas rochas. Estas estruturas são

evidenciadas pela aìternância brusca ou gradacìona1, de tona-
iidades acinzentadas, arroxeadas, avermeìhadas, amareladas e

esbranquiçadas, causadas por vari ações composicionais e/ou
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granulonõtricas (pontos 2lO, 4ZZ, 438). M i c r o s c o p i c a m e n t e es-
sas laminações atingem espessuras de atõ 0,2mn, sendo repre-
sentadas por aìternâncias de nive i s qua rt zo s os e micãceos(pon

to 204), niveis metareniticos e metassittíticos (ponto 140) e

zonas enriquecidas de minerais opa cos e manchas carbonosas

(pontos ìl e ì43).

Nas po rções o nde ocorrem metassi I titos com i nter-
ca 1ações a reno sa s ( qua rtz i tos e metareni tos ), sempre são ob-

servadas as seguintes estruturas sedimentares: acamamento gra

dacional normal (pontos 97 e .l43); laminações cruzadas tabula
res de baixo ângulo ( po nto 438); t amì nações cruzadas acanala-
das ("ripples"); acarnamento ondulado (,'wavy") (pontos ?4 e

143); acamamento lenticuiar (,'ìinsen") (pontos 24,210 e 4Zl);

laminações convoìutas (pontos Z4 e 204) ; micro-ondulações ge-

radas por correntes e ondas (,'r.ipples") (pontos 143 e 427); na

cro-ondulações (ponto 438 ) e estruturas de sobrecarga (" load
casts") ( ponto 407) (ver figura 9b).

Nos metadol omi tos, o a c amame nto (horizontal ), quan

do visivel, é dado peì a al ternânci a entre camadas maci ças, la
mi nadas e xistosas (ponto 407).

0s metapsami tos ex i bem a pena s I ami nações mi croscõ
prcas.

rv.2.5. Unídade E: Quaa-t zitiea

A unidade E é de grande des taq ue na paisagem, o-

forna de serras alongadas (Serra de Itapirapuã) ,
co rre ndo na
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com topos anguìosos ou arredondados. E constituida por uma fai

xa de rochas quartzíticas com mergulhos para N!l. 0 contato ba

sal, com a unidade H, é originalmente gradac ional , po rêm, mos

tra-se muito tecto n i zado pel a Falha da Serra de Itapi rapuã. 0

contato com a unidade F, superi or, é gradacional (perfil CD -
anexo V).

A unidade E ocorre ainda em uma pequena serra si
nuo sa (Se rra do Capim Branco ), de na tureza quartzítica, dis-
posta entre as unidades D e G (po n to 110), E também encontra-

da em forma de lente no topo da unidade D, junto ã Falha do

Cõrrego Bandeirantes. Nesta ãrea (pontos 92 e ?07 ) ocor-
re em pequenas el evações descontínuas, co ns t i tuida s de meta re

nito médi os a microconglomerãticos,

0s qua rtz i tos da Serra de Itapi rapuã a presenùam

espessura média em torno de l50m..São esbranquiçados, intensa

mente recristal izados, possuem grã fina a m6dia, estrutura ma

cìça e, em alguns locais, textura sacarõide. Nas proxìmidades

das falhas que co rtam a ãrea, apresentam textura ori entada e

aspecto friãveì (miìonitos e cataclasitos). Niveis milimétri-
cos de serìcita, defi ni ndo uma tênue xistosidade de fì uxo (pon

to 66), ocorrem às vezes Termos micãceos aparecem no to
po da unidade. Nas proximidades do Bairro Mato Dentro, ocor-
r em, no to po da unidade, metarritmitos c l oríti cos forma dos pe

la a'l ternânci a centin6trj ca de quartz i tos fi nos e quartzo-cl o

rita-xistos, e ainda algumas intercaiações métricas de micro-

congì omerados quartzosos, metassiltitos, metargi I i tos e quart

zitos finos (essas rochas estão na passagem para,a unidade F).
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No po nto 92, os metapsami tos estão representados

por camadas e lentes de ortoquartzitos finos e maciços e meta

renitos congiomerãticos localmente feldspãticos. Em seção del

gada, esses metarenitos são sustentados por arcabouço com

grãos de quartzo p redom i nantemente angulosos a arredondados ,
com granulometria de areia grossa e baixo grau de seìeçã0. A

matriz é quartzitica, fi na, com pouca sericìta. Os clastos

fel dspãticos (pIagiocIãsios) não ultrapassam l0% e ex i bem for
mas euedrais e a longadas .

Mi croscopicamente, as rochas da unidade E corres -

ponden a metareni tos quartzosos e ortoquartzitos. Es tes últi -

mos são granoblãsticos, equi a ineguigranuìares, finos (0,lmm),

não orientados a I evemente fol ì ados.0s cri sta i s de quartzo

possuem extinção reta e contatos pol igonais na forma de mosai.

cos . 0s metareni tos q uartzo s os são c ons t i tuÏdo s por B0-90% de

cristais de quartzo de grã entre 0,2 e 0,5mm, com contornos

decus sa dos fo rteme n te recri stal i zados , ou contornos pol i go-

nais. Possuem ainda 5-ì0% de seri ci ta fina,

De manei ra geral, a unidade E não exi be mu i tas es

truturas sedimentares. Em alguns locais (ponto 66) observou -

se a presença de laminações paralelas horìzontais ocasionadas

por var i a ções granuìométricas (microscõpicas) e acamamen-

tos microgradacìonais normais.
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IV-2-6. Itniddde F: lletap elitiea - Aneno Á a

Com uma espessura estimada em até 200m, a unidade

F acha-se posicionada entre as uni dades E e G, e as unidades

I e J , a tra v6s de contatos concordantes e de na tu re za grada-

cional (seções CD e IJ-anexo V). De morfoìogia pouco expressiva,

seus morrotes con fu n dem-s e com o model ado das uni dades G e H.

Li to logi camente, constitui uma seqüôncia de metas

siìtitos fi nos aci nzentados i ntercal ados com metaren i tos fi -

nos castanho-anarelados.Também são encon tra do s meta rri tmi tos

areno-peì íti cos, fititos serì citi cos e grafi tosos,quartzi tos

si I tosos, metassi lti tos e s ve rdeado s e metargi ì i tos esbranqui -

çados,alé'm de níveis (dm) conglomerãticos na base.

No ponto 267 (Serra de I tap i rapuã) ocorrem metas-

siltitos feìdspãticos, seri cíti cos e arenosos, I emb ra ndo alte
ração de rochas graníti cas .

Estratificações e Iamj nações hori zontai s são co-

mu ns em todas as ìitologias dessa unidade.

lv,2.7 . UwLddde G: Netacanbo nâtica

Exi b i ndo di dãti ca morfologia cãrs ti ca de clima ú-

mì do, com i númeras feì ções de di ssol ução ( cones cãrsticos,do
linas, sumidouros, vales vegos, etc.) a unidade G aflora ao

longo de duas megaestruturas sinformais (Bairro dos Campos e

Capìm Branco). Seu contato com a unidade F, inferior, é grada

ci onal (perfi s AB, CD e EF - anexo V).
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Es ta unidade, provavelnente, consti tui o topo

Grupo Itaiacoca, s endo sua espessura es t i nada em cerca
.l.700m.

De acordo com a classificação química de aìgumas

amostras, as rochas da unìdade G são de composìção original do

ìomítica (figura ì I ), diferenciada em termos calciticos e

cã lci o-dol omÍti cos ( tabeì a 7).

A unidade G 6 basicamente formada por uma sequên-

cia de mãrmores dol omíti cos, puros e impuros, fi nal mente cris
taìinos e de col orações aci nzentadas, esbranquiçadas e ros a -
das. Localmente ocorrem termos impuros na forma de metadolomi

tos xi s tosos, metadol omi tos silicificados ou argi ì osos (me ta -

margas). Intercalações decamétricas de',metachert", metassiì-
titos laminados e faixas métricas de filitos sericíticos e

grafi tosos (ponto 57) o co rrem, subordi nadanente, na base da

uni dade. Cama da s decamétri cas de quartzi tos fi nos e metassi l-
ti tos ocorrem a i nda na base da uni dade.

São tarnbém comuns, na unidade G (p.ex.: ponto 508) ,

estruturas di agenõti cas associadas a processos de d.i sso luçã0,

tais como "fabric fenestrae" e "stromatactis", indicativas de

ambiente marinho vadoso (figura I2) e estruturas do tipo ci -

mentação fibrosa com c i me ntos A e B, i ndi ca ti vas de ambi ente

mari nho freãti co ( Longman, I980; Coudray & Montaggi oni , l9B5).

As rochas ca rbonãti cas dessa un idade podern ser

cl ass i fi cadas s egu ndo 6 ti pos faciolõgìcos:

a, mãrmores maci ços - são rochas puras e impuras

(quartzo < 10f,) finalmente cristalinas e muito fraturadas,pos

do

de
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FIGURA l2 - Estruturas diagenéticas em metadolomitos da
Unidade Gl a)'fabric fenestrae' e b),stromatactis,
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suindo colorações cinza, cinza-claro, creme e rosado. Quase

sempre estão associadas a outros tipos faciolõgicos, na forma

de pequenas passagens mõtricas ou atõ mesmo bancos espessos e

continuos. 0s mãrmores ìmpuros podem apresentar pìanos micã-

ceo s, vênulas e fraturas preenchidas por quartzo ( pontos bì e

52), e, a i nda, porções sil icificadas resul tantes da substitui
ção de ca rbo n ato s por siì ica (ponto 258) . Mi croscopi camente ,
exibem textura granoblãstica isogranular e pol igonìzada, com

cristais equigranulares e fi nos ( <40 mi crons ) de dol omi ta e,
localmente, cristais de quartzo euedral polìgonizados;

b. mãrmores laninados - estas rochas possuem mar-

cante I ami nação sedimentar (recristaìizada) paraìe1a ho

rizontal, levemente ondul ada, com alternância de tons acinzen

tados va ri a ndo entre escuros e cl aros até brancos ( foto I ),
Nos termos puros esta ìaminação ocorre devido a variação de

granulação (pontos 307 e 397) e variações de tonat idades (pon

tos 224, 291 ,367 e 545). Nos impuros, 6 dada peìa presença

de niveis ni limétricos, contÍnuos ou lenticulares, de nature-
za s i I t i c a - q u a r t z o s a , em grande pa rte tra ns fo rmados em pl anos

qua rtzo-mi cãceos ( ponto 468). Em seção del gada, ex i bem cris-
tais anedrais de dol omi ta com tana nho de 20 a 50 microns, dis
postos nuna textu ra granoblãstica i nequi granuì a r e pol ìgoniza
da, Quartzos euedrai s, com d i âmetros em torno de 50 microns ,

ocorrem em arranjos granoblãsticos. Veios bem cristalizados de

dolomita espãtica (cimento B) acham-se paralelos ãs lâminas

qua rtzosas ¡

c. mãrmores ooìíticos e pisoìíticos - ocorrem, por
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FI GURA l3 - Ti pos Carbonãti cos da Uni dade G: a ) i ntrac lãs ti.cos (b,c) estrornatoliticos
Fotografìa I - Aspecto de ìarninação descontînua (alga1) em

metadol omi to da Uñi dade G
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toda a ãrea, mãrmores ri cos em oõl i tos (t a 2m de di äme tro ) e

ou pisõlitos (3 a 5mm). A forma destas partículas varia entre
esférica, ovõide, elipsoidal, lenticular, e, ãs vezes, achata

das. As mi c roes tru tura s i nternas são pri nci palmente tanqen

ciais ou concôntri cas ocorrendo, também as de carãter radial.
Segundo Kump & Hine ('l985) as primei ras sugerem ambi ente mari

nho de ãgua s turbul entas,enquanto as últimas indicam ã9uas cal

mas (fo.tomicrografia 2).No ponto 384, o arcabouço da rocha é

formado por 60 a 80% dessas particutas (90% de pisó'l itos e

10% de oõlitos) e possui grau de seleção moderado a bom. 0s

restantes 40 a 20% da rocha são constituídos por cimento dolo

míti co, que p reench em os espaços i nterpartîcul as (fi b ros o ou

tì po A e em mosaico ou ti po B) e ì ntrapartícuì as (apenas do

ti po B). No ponto 505 no tan- s e mãrmores pisolíticos cinza-cla
ros com matriz finalmente cristaìina. Aí, os pisõlitos ocor -
rem inteiros e isolados, esférìcos e ovais, e possuem estrutu
ras tangenciais e di s tri bui ção se gu ndo orientação sedimen -

tar (So). 0s tamanhos varian entre 3 a 20mm. Estruturas lami-
nares arqueadas do tipo estromatolíticas forma tanb6n observa

das. 0s mãrmores onde predomi nam particul as ool ítì cas ( pon -

tos 34, 39, ?74 e 366) são maciços, de coloração cinza a cin-
za-claro, e exibem faixas irreguiares e descontínuas de textu
ra "mosqueada". Mui tas vezes , a ocorrênc i a de oõl i tos é quase

imperceptíve l devi do a proces sos di agenét icos (mi crì ti zação,

etc. ) e de recristalização metanõrfjca;

d. mãrmores i ntraclãsti cos - ocorrem como manchas

irregulares nos mãrmores dolomiticos maciços das porções infe
riores da unidade, São puros, de col oração cinza, branca e
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rosada, caracterizados por i ntercaì ações centinétricas de ca-
ñadas contendo intraclastos carbonãticos (clastos angulosos

de mãrmore .oolítico) e natriz finamente crista't ina (ponto 366

e figura ì3a).

e, mármores estromatol íti cos - ocorrem pri nci pal -

mente nos pontos 224 e 508. São formados por bancos de mãrmo-

res dolomíticos caracterizados pela presença de colunas de es

tromatõì itos ou de I ami nações irregulares e ondul adas I embran

do os criptaìgaminitos, As colunas de estromatõl itos são, ge-

ralrnente, ramificadas, paralelas entre si, mas raranente apre

sentam I i 9ações ìaterais. A Iami nação é pouco convexa e defi-
nida pela al ternância de cores. No ponto Z?4, foi encontrado

ainda um pequeno (40cm) bioherma (t.ipo arborescente), com ra

mifi cações e colunas di vergentes dentro de mãrmores dol omíti -
cos esbranquiçados, fi namente I ami nados (figuras l3 b,c).

Na uni dade G, como um todo, qua ndo ocorrem i nter-
calações com niveis metarenosos (pontos 49, Sl , Z9l e 468 ) ,

são obse rvada s di versas estruturas s ed i nen ta res como: lamina-

ção e estratifìcação c ruza da tabular de baixo ângul o e Iami na

ção cruzada acana lada (po n to 5ì ); acamamento o n d u I a d o ( " wavy', )
(ponto 468); a camamento l enti cul ar ("l insen,') (pontos 49 e 5l)
estratificação cruzada com camadas frontais recumbentes (pon-

tos 5l e 29.l), e microondulações geradas por ondas e corren-
tes ("ripples") (ponto 5l ). No ponto 544, parece ocorrer es-

truturas "teppes" em metadolomitos lami.nados.

As figuras I4 a,b mos tram a di s tri bui ção vertical
das pri nci pai s es truturas sedimentares da Unidade G.
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Metadolomitos f ina/ cristaIi.,o" "*i¡lnOo tono"-
mento miljrnétrico dado por alternância de tons
cinza e branco ( laminação algalÐ com intercala-
ção métrica de metadolomitos estrornâtoIítj cos
em direção ao topo

¡-- MeLadolomitos colíticos e pisolíticos , cínza
com int-ercalações deca:rcltricas rlcr
nntriz dolomítica e d(. netadolc-

cinza-esbranquiçados .

o 006 claro a médio

Metadolomitos f ina/ cristalinos, cinza-claros,
nncì-ços com Ientes nÉtricas de metadofornitos
ìmpuros (argilosos) acinzentados ¿ laminados no
topo

B bandamento
î colunês estro¡natolíticas

^ 
estr-uturas ''tepees" ?

o "ooids"
0 eslruturas d i agenét ícas

brecha intraformacional
= acdnðmento ondul-êdo ( "wavf ')
t4 estrutura macíça

laminação alqal

Ã \ nìcLa'brechðs de
\ mitos maciços

\

BI
B
t
o

B

Mo
Mi

C o I u n a s I i t o e s t ra t i q rã f i c a s
geoìõgìca AB(a¡ e CÓ1U)

b)

(m)
roool

"j

.:ì- Márnrores <1olomíticos fina/ cristalinos cinza-|¿ æ claros a bege, com faixas'métricu" ã. rá..oi.=
dolomíticos ìmpuros (níveis quartzoos na base
e de ortoguartzitos fínos.

- Márnrores dolomítícos fina/ cristalinos bandados

,.-/ e laminados com passagens secundárias para ter
- trros maciços

B bandamento
>>, camadas frontais recr-nnbentes
¡{ estrutura maciça
o I'ooids'r
.¡,¿- estratificação ol:da tddlâr è ba¡{o a€tl]o
:¿ estratificação cr'ì.lzada acanaladã
€r acanamento lenticul-ar ( "Iinsen" )

tli microondulações ( "rípples" )

FIGURA I4 da Unidade G: seção
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rv .2.t. Unid,ade H : lletøpelf.lica.- Anenota

Esta unidade representada morfologicamente por uma

s equênc i a de morros e morrotes paraleios (anexo I), ocupa a

região entre as serras de Itapirapuã e do Macaco, ocorrendo ain

da a Nl^l da Serra de Bom Sucesso e ao longo do Iimite oriental
fai xa metassedimentar ( Fa I ha de I tapi rapuã) . Seu contato i nfe-
rior não foi encontrado na ãrea, por6m, seu contato superior ê

bem rnarcado atravãs de passagens gradaciona.is, para os quartzi
tos das unidades E, I e K (seções AB e CD - anexo V).

A unidade H, com uma espessura míni ma de llO0m, é

formada por filitos sericiticos avermelhados, Iocalmente porfi
roblãsticos sobrepostas por um pacote de metarritnitos quart-
zosos com vãrias intercalações métricas e decam6tricas de quartr

zo-fi l itos, metassiltitos, quartzj tos e fi li tos grafitosos.Es-
tes úl timos geraìmente encontram-se no topo desta

( fi guras 15 a,b).

0s filitos seri cíti cos,quando fres cos n são aci nzen

tados , mas quando ì ntemperi zados apresentam cores com tons a -
vermel hados, amare lados, acastanhados e arroxeados. São ho ri -

zontal mente 'es trati fi cados, I ami nados e bandados. Local mente,

e ncon t ram- s e mol des miìimé'tricos de mi nera i s ferrugi nosos (pi -
rita?) dispersos na rocha.

Mi cros copì camente, foram i denti fi cados nes ses fi -

I i tos, seri ci ta, mj nera i s argi losos, q ua rtzo e opacos, dispos-

unidade
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Metarritmitos areno-siltosos e filitos sericíti
cos, ambos taminados cdn intercalações restritÃ
de filitos grafitosos e rnetassiltitos laminados

Metassiltitos quartzosos larninados corn interca-
Iações decanxltricas de filitos sericíticos. rne-
targilitos e ortoguartzitos finos

lii microonduJ-ações ("ripples,,)
Lf estratificação e laminação plano-pa.ralela
Lr laminação rítmica
I acannnrentogrradacional

estratificação cruzada tòularè tniro â¡t;Jo
@ acaÍìarnento lenticular ( "tinsen,')
ë acan¡amento ondulado ( "war,y" )
!¿ estratificação cruzada acanalada
L. laminação convoluta

b)

I
(n)

'"J Lp
Lr
Lp

Lr

MetarritÌitos pe1íticos com lentcs arenosas eintercalações decanxltricas de filitos .uri"itIcos e grafitosos, metassiltitos e quart;ito;'=finos. Localmente ocorrem corpos restrítos demetamarga cinza-escura

Quartzito mrito fino com fiLmes pel,íticos, emparte milonitizados.

acaÍìarnento grradacional
acanìalr€nto ondulado (',wavy" )
acðnlarnento lenticular ( "finsen,, )estratificação e laminação plano_paralela
tamüaçao rit_mica

1

@
Lp
Lr

FIGURA l5 - Col unas ì i toes tra ti qrãfi ca s das Uni dades H na
seção geolõgica AB (a) e H e K na seção CD(b)



tos num arranjo ì e p i d o b I ã s t i c o . 
.A 
s rochas são

\r

na da s, sendo o a camamen to s ed i nenta r dado por

conteúdo de opacos e sericita, e vari ações na

cristais de quartzo.

82.

f i namente I ami -

vaniações no

granuìação dos

Em termos de estruturas sedimentares, os metarrit
mitos qu a rtzoso s do topo des ta unidade, apresentam: acamanen_

to gradacionaì normal (ponto 376), laminação cruzada tabu.l ar
de baixo ângu I o e acanalada (ponto s 376 e 404), acamamento on

dulado ("wavy") e lenticular (,'l insen") (pontos t60, 376 e

404), microondulações geradas por correntes e/o u ondas (po n

t0s 376 e 404 ) (foto2) (figuras 15a,b).

Tv.2.9. Unídade I: Quan-tzitica

Esta unidade abrange as Serras do Macaco, Bom Su_

cesso e Chupim, as guaìs compõem um relevo residual formado
por serras alongadas de topos angulosos e apìainados.

E consti tuîda por quartzitos puros, i ntensamente

recri stal izados, esbranquiçados, muito fraturados, de granuìa

ção fina a média, com estrutura maciça e localmente estrati
fi cada ( pon to 408). A textu ra sacaroidal também é comum nes _

sas rochas. Em al guns Iocais ( ponto 344 ), elas gradam

para qua rtz i tos sericÍticos de col oração amarelada.

Em seção delgada (pontos 70 e ?65), os quartzitos
da unidade I representam ortoquartzitos finos, granobiãsticos,

equigranuìares, e com granulação média de 0,2mm, 0s cristais
de qua rtzo exi bem exti nção reta e co n ta tos pol igonais.



Fotografia 2 Es truturas sedimentares do
e mi crol ami nações cruzadas
I í t i c o s - a n e n o s o s da Uni dade

83.

tipo wavy, 1ìnsen
em metarri tmos pe
H-
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Estrati grafi camente, es ta unj dade s ob re põe a uni

dade H e 6 recoberta peìa uni dade F, a través de contatos gra

dacionais (fi gura ì6a). As seções geoì õ9 icas AB e CD mos tram

as prì nc ipai s reì ações de contatos dessa uni dade.

ô-)

/ Metðssiltitos guartzosos com passagens para f,i
// l)Los scrrcttlcos e metarritjni tos aren(Jsos com

toi / nível nri croconglomerá tíco basat.

- 
ortoquartzitos brancos e finos, fina/ lamínados.

- Fj tito= ¡ firoblásticos bandados e I aminados
conr níveis grafitosos . exibindo passagens pa-
ra metarritmitos arenosos com microestratifica
ção cruzada tangencial no topo.

I acamamento gradacional
s acamðmento ondulado ( "*rty" )
@ acaflanento lenticular ( ,'linsen" 

)
Lt estratificação e laminação plano-paralela
r-. laminação rítmj ca

(m)
6OOr

500-l

"j

Lp
Lr

lÞ)
Metadolomitos finos e bandôdos. focalmente com porções sificificada= e i.,te.carafãeJ'
metareníticas, No topo ocorrem metassíltitos
laminados e bandados.

Metargilitos e metassiltitos laminados
Quartzitos finos e esbranguiçados
Metarritmitos pelíticos e âr€nosos

Lp estratificação e laminação paralela
Lr laminação rítmica
./¿- estratificação cruzada tabl¡r de hab<o argrlo
:¿ estratifícação cruzada acanafada
=. acalnamento onduf ado ( ,,*"y" 

)

'>> esUatifì-cnÇao cn¡--in c/ Cãrgþs fiq.dais rÐrÞÈes
Ac acalnämento convofuto
Mi rricroondulações ("ripples" )
t1a macroonduÌações (',dl.nas/ firyt-jlples e særl,ere" )

- fraqmentos inclusos

{m)
*oor

"]

-- - - Ml Mc>, Ac

i3=---
Lr-

Col unas I i toes tra
F (a) e H,l, F,J

--J=J,W
__w

I l+j-:.+{
H É--l

tigráficas
(b)

E:
l_
H

FI GURA I6 - das Uni dades H, I,
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IV .2 .10 . Uníd.ad.e J ¡ Me.taca¡bo nã.tíca- A¡eno¿d

A Uni dade J corresponde a cerca de B00m de meta

dolomitos con intercalações de metarenitos em todo o pacote e

metassiltitos no topo. Situada, na porção SE da ãrea (oeste do

Baj rro Lagoi nha ) , seu contato j nteri or, com a uni dade F, é gra

daci onai e o superi or acha-se tectoni zado pe ìas falhas de Ita-
pi rapuã e Taq ua ru çu da Se rra (seção geoìõgica IJ - anexo V).

Dentre os termos carbonãticos, podem ser clas -
sificados os seguintes tipos: mãrmores dolomíticos, finos a m6

dios, exibindo um marcante bandamento formado pela alternãncia
de nivei s maci ços e esbranqui çados; mãrmores dolomíticos fi na-

me nte cristal inos, brancos e creme-amarelados, naciços, pu ros

e parciaìmente silicificados, Iocalmente estratificados (pon -
tos .l78 e 344); nãrmores dol omÍti cos ardosianos, ci nza-cl aros

e ci nza-escuros, impuros, fi nos e medi anamente cristaìinos, e

intercalados com filmes arenosos (ponto 474); mãrmores dolomí-

ti cos puros, pretos, fi nos, maci ços e com tênue cì i vagem espa-

ça da ( ponto B4).

Mi croscopi camen te , os mãrmores são granobìãsti -
cos-heterogranulares, muito fi namente cristal inos, e possuem

50% de crìstais anedrais de dolomita com diâmetros em torno
de 20 mi crons e outros 50% de cristais subeuedrai s com tama -
nho de 100 mi crons. Poucos cri s tai s de qua rtzo subeuedrai s dis
tribuem-se esparsamente na matriz dol omiti ca, mui to provaveì -
mente por reações de substi tuì ção. Os acanamentos são ev i den -

ci ados por 'l âmi nas formadas por grãos de tamanhos di ferentes ,
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I i nhas de concentração de opacos e quartzo.

As i nterca I ações arenosas são representadas por

metareni tos fi nos a méd i os,esbranqui ça dos e bern selecionados.

As principais estruturas sedimentares obsérvadas

na unidade J ( fi gura ì6b) são: es trati fi cações e I ami nações ho-

ri zontais, cruzadas tabulares de baixo ãngulo(figura l7a), e

laminações cruzadas acanaladas; acamamento ondulado,'wavy,,
(ponto B4); estratificações cruzadas com camadas frontai s re-
cumbentes (ponto 474); laminações e acamamentos convolutos (fi
gura 17b), aìém de "ri ppì es " geradas por ondas e correntes e

"sandwaves " ( ponto 83). Nos metassi i ti tos castanhos e ì ami na -
dos do topo de J ( ponto 83), observou-se ainda fragmentos in-
cìusos de quartzi to esbranqui çado (figura l7a).

IV,2.ll. Uwíddde K: Quantizíticø

ts ta uni dade afl ora ao I ongo de uma

ta, consistindo de peq ue nos morrotes al i nhados

losas, encaixados junto ã Falh'a de Itapirapuã,
Ba i rros de Lagoi nha e Arraiaì Queimado (perfi I

A unidade K representa um pacote de l50rn de es -
pes s ura ( fi gura l5b) de quartzi tos b ra ncos e,amarelados,finos

a médios, mui to fraturados,com fi lmes pel íti cos e níve i s micã-

ceos. Localmente quando afetados ,rpela Falha de Itapirapuã,

faixa es trei -

de cri tas angu-

na al tufia dos

CD - anexo V).
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FIGURA ì7 - Es truturas Sedinentares da Uni dade J: a) metas-
siltitos com I ami nações paralelas hori zóntai s ,
cruzadas tabul ares, fragmen tos quartzítì cos in-
cl usos; b )acamamento convol uto em metadol omi tos
quartzosos
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encontram-se i ntensamente milonitizados e fraturados, e apre-

sentam vi sivel estiramento mi neral s ubhori zontal e estrutu-
ras de fl uxo (foliação mi lonitica). Também são comuns ocorrên

cjas de lentilhas de cì sa lhamento e fe i ções catacì ãsti cas rúp

teis. l¿¡þþ¡¡, em seção del gada, o b se rvam- se cri sta i s alonga-

dos de quartzo e fel dspato e disposição aì i nhada de minerais

micãceos, como clorita e muscovi ta (ponto BB).

A unidade K mostra estruturas sedimentares do ti-
po mi crol amì nações c ruz adas tabul ares de ba.ixo ãngul o ( ',rìp-
pies"), e I ami nações horizontais.

unidade

dacional

(anexo

1V.2.12.

As rel ações espacìais de campo revel aram que essa

situa-se âcima da unidade H, através de co nta to gra-

, conforme pode ser verifjcado ao longo do perfiì CD

v).

Unida"dø L: Metap¿aniÍ.ica- F eldt p'atíca

Exibindo rei evo residual de mo rros com cristas de

topos angul osos e arredondados, es ta unidade representa a Ser

ra das Antas, situada na porção Nl,l da ãrea mapeada(figura g).

Trata-se de um conjunto pouco defi ni do de rochas

quartzíticas com espessura aparente de 300m (fig. l8a ), soto-
postas co nco rda n temen te à un i dade M, e em pa rte afetada por

i ntrusões graniticas do Compl exo Cunhaporanga (ver seção geo-

l69 i ca GH - anexo V).

Na unidade L predomi nam metareni tos puros e impu-

rosr de co I o ração esbranquiçada, grã méd ia a grossa, com tex-
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tura maciça a localmente foliada e estratjficada. Os tenmos
puros co rre s po ndem a quartzitos geralmente silificados, e os

impuros a meta ren i to s feldspãticos e arcosianos (ponto 3ì 2),

Microscopicamente, essas rochas são granobìãsti_
cas a g ra no-ì e pi dobl ãs t i ca s, sacaroidais e se a pres e ntam ban_

dadas a I ami nadas, devi do a intercalações de nîvei s quartzo_
sos centimétricos e q u a r t z o - m i c ã c e o s (sericita) mìl imétrìcos,
i n terna me n te ì am i nados . A maio.ia dos grãos de quartzo são mo

nocristal inos, bem arredondados e possuem diâmetro médio de

0,4mm, al õm de boa sel eção entre os grãos maiores (fotornìcro_
graf ia 3).

Estratificações e I ami nações horizontais defini_
das principalmente por varì ações g r a n u I o m é t r i c a s , estratifi ca

ções e I ami nações cruzadas taburares de baixo ângur o e ì ami na

ções cruzadas acanaì adas, foram as únicas es t rutu ra s sedimen-

ta res encontradas nessa unidade (pontos 3ll e 312).

IV ,2.13. Unidadz M: MetapeLi-tica Canbonlatica

A unidade M constitui um pa co te metapelîtìco_car_
bonãtico, com pel o menos I 000m de espessura (fì g. l8ä), dÍs_
posto conco rda n teme n te entre as unidades L e N (seção geol6gi
ca GH - a nexo V). possuì orìentação gerai N20_40l.l e é também

a feta da por granitos do Compì exo Cunhaporanga, ã SW.

E geomo rf o I og i came n te heterogônea, exib.i ndo paisa
ge ns do tipo coì i nas pequena s e paraleias, mo rrotes residuais
a rredo nda do s, morrotes aì ongados e fe i ções cársticas, Tal fa to
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FOTOMI CROGRAFIA 3 As pe c tos de grãos de q ua rtzo monocri sta
rr nos angu Iosos e arredondados e varia_
çao na composição da matri z em meta-
wackes do ponto 3.l2
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deve-se a i ntensa e des con tínua cobertura de sedimentos paleo

zoi cos ( Fm. Furnas ) presentes nes se setor da ãrea.

En¡ termos ìitoìógicos,6 composta por rru ..qüên-
cia metapelítica fina constituída por filitos sericíticos, me

tassi I ti tos e ardõsias, contendo i n te rca ì ações métri cas a de-

camõtri cas de mãrmo res dol omíti cos. Es troma tõl i tos e o rto
qua rtzi tos ocorrem apenas no topo da uni dade.

Nos termos fì nos são marcantes as Iami nações e es

trati fi cações hori zontai s do tipo ritmi co, evi denciadas pela

al ternância entre tons cl aros e escuros e por variações gra nu

lométri cas sutis, Em s eção de lgada, ocorre grande quantì dade

de mi nerai s mi cãceos (sericita), alinhados e ori entados, sen-

do o a camamen to da do por va ri ações na granul ação e na concen-

tração de ma téri a carbonosa.

0s mãrmores desta unidade são representados por

metadolomitos ardosianos, de coìoração cinza e ci.nza-escuro e

finalmente cristalinos. Geralmente são bandados e laminadosn

mas tambén oc o rrem os ti pos maci ços (metadolomi tos puros).

No ponto 467 foran encontrados bancos de metadolo

mi tos puros, fi nos , de col oração ci nza que apresentam es trona

tõì i tos col unares. Estes estronatõl i tos são ass imõtri cos e a-

longados (segundo a di reção N-S) e estão aparentemente defor-
mados. Pos s uem co I oração ci nza-amarel ado cl ara e nq ua nto a ma-

tri z (entre as col unas ) 6 ci nza-pãì i do. NÍvei s silicosos (l -

2cm) ocorrem i ntercal ando as lâminas estromatolíticas, ê po -

dem representar depos ì ção de areias mui to fi nas i ncorporadas

aos estromatõl i tos. Dados de campo sugerem a presença de



pequenos biohermas (foto 3) com espessura estimada em

de 7m.

92.

torno

Além das I ami nações e estratificações horizontais
observam-se ainda as segu i ntes estruturas sedimentares: acama

mento ondulado e lenticular (',wavy', e "linsen,') (pontos 463 e

536), laminação "cl imbjng" e microondulações (',rippìes") gera

das por correntes e/ou ondas (ponto 246). Na figura l8a cons-

ta a d i stri bu i ção verti cal dessas estruturas.

Tv.2.r4. Uniddde N: lls¡a.^nbo nãtica A,zg.i-(.øaø

Esta unidade assenta-se co nco rda nteme nte sobre

unidade M e faz contato tectônico (Falha de palmeirinha de

ma) com a unidade 0 (vide seção geolõ9ica GH - anexo V),

E formada, predomi nantemente, por metaclolomitos

puros e impuros com colorações que variam de branco a cinza -

escuro. 0s mãrmores puros geraìmente são finos, cristal inos e

possuem cores ac i nzentadas. Aì guns tipos são mac.i ços , enquan-

to a naioria exibe um bandamento nil im6trico a centimétrico
(laminação e estrati ficação hori zontal ), fo rmado pel a alter-
nãncì a de po rções x i s t o s a s / f i I í t i c a s e maciças. Soares et al.
(.l987) reconheceram algumas ocorrôncias de estromatõl.itos nes

sa unidade (a oeste do ponto 3ì6).

0s termos impuros estão representados por cãl cio_
-xistos, cãlcio-filitos e ardós.i as dolorníticas de co.l orãção

cinza a cinza-escuro, con grã fi na a médi a, e por fjl j tos car
bonãticos e metadolomitos ardosianos, muito finamente bandados

a

ci
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Fotografia 3 - Banco de metadolomitos e s t r o m a t o I í t i c o s com
fo rma s col unares, aìgumas interl ì gadas (ponto
467 )
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(ìaminações horizontais), ba ndamento este com tênues ondura_

ções (figura lBa).

Em seção delgada, os mãrmores são finanente cris_
tal i nos e 'l ami nados, com âcamamento dado pel a aì ternância en_
tre I âmi nas de compos i ção distinta (micãcea, carbonãtica
quartzo-carbonãtica e quâ rtzosa ) e por vaniações granu.l omõt rì
cas entre as porções canbonãticas.

IV.2.l5 . Unídad.e 0: Møtapt anifica_ F e\d.¿ p-atiea

Exibindo um reì evo res i dua I de morros com topos
anguì osos e arredondados, a unidade 0 af .l ora ao ìongo de
duas cri stas ant.i formais que compõem a Serra dos Cochos.

Con uma espessura es t i mada em cerca de 300m (fig.
i Bb), esta unidade é forrnada p r e d o m i n a n t e m e n t e por meta ren i _

tos feldspãticos e quartzosos, grosseiros, de coìoração rosa_
-esbranquiçada e francamente fol iados, situa-se estrati grafi _

camente aba i xo da un j dade p atravõs de passagem gradacional ,

sendo o seu contato inferior obl.i terado tectoni camente ( ver
perfi I GH - anexo V).

lvlicroscopicamente, essas rochas representam meta_
ren i tos médios a grossos , não fol iados,com gra-os .l 

evemente
arredondados e traços de muscovita nos j imj tes ìntergranula_
res (ponto 540 - fotomicrografia 4). Loca I mente, os grãos de
quartzo acham_se es t i rados seg undo uma orientação princìpaì.

No alto da Serra dos Cochos (po n to 540), observou
-se metareni tos com estnatificação horizontal origìnada por
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b)

Fí1itos sericíticos com passagens para metassíl
titos e jrLeïcalações métricas rie metario.losì ltl
tos cinza-escuros.

Lr* __.-- Metarenitos feldspéticos e guartzosos, meilios a
I ñ .-t qrossos com intercalação de metavrlcânica b¡jsi-

ca no topo

Metadolomitos e metacalcários dolomíticos maci-
ço e final/ laminados com ocorrência de estroma
tólitos no topo

_- Fititos sericíticos bandados e fami nados com in
!*-1a$9s rrá11-: de netössitLitcÊ e arrbsias rn ì:aæ,
de nìetadolosiltitos cÍnza-escuros, Ao longo oa
següência, e de metadolomitos estrornatoríiicos
e ortôquartzitos finos no topo da seqüência.

a)

(¡n)
roool

1or

Lr
LÞ

LP/..¿ \ \ Meturenitos feldspátícos e guar:tzosos, estrati-
ficados, méclios a grossos.

e ortôquartzitos finos no topo da

bandamento
laminação rítmica
acaïìamento le|tícufar ( "linsen" )
estÏðt j ficação e laminaçâo plalto Frïalefö
estmtul:a maciça
estratificação truda tahilar de taixo &gt]]o
estratificação cmzãda acanalada
ôcâmamento onduÌado ( ,'wavy" 

)
colunês est romatolíti cas

B
Lr
e
Lp
M

lt

f

FIGURA l8 - Colunas I i t o e s t r a t i g r ã f i c a s das Uni dades a) L,
M, N e b) 0,P
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FOTOMI CROGRAFIA 4 Aspecto de a rredon dame n to preservado emgraos de quartzo monocristalino com contornos decussados ( pon to 540 )
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variações granulom6tricas. Recentemente, prõximo desse ìocaì,
Soares et al, (1987) identificaram rochas metavulcânicas bã-
sicas no I imi te superior dessa unidade.

lV .2 .l 6 . Unídad.e P: fil¿¡aOuLit.ica Ca.nbonã.tica

A unidade P é representada na topografìa por um

co nj u nto de mo rrote s al ongados e estreitos com ,'.i I has ', de re_

levo cãrstico. Com uma espessura mínima de 750m (figura ìgb),
essa un i dade ocorre no fl anco oriental da Serra dos Cochos e

faz limite com a unidade A através da Fa lha do Rio Itara16
(fig, B). Situa-se por cima da unidade 0 en contato gradacio-
nal (ver perfi I GH -anexo V).

Nesta unidade predomi nam f .il itos sericíticos acin
zentados e metassiltitos acastanhados, ambos exibindo estrati
fi cações e Iami nações hori zonta i s. A tendência rítrnica do aca

mamento é evidenciada pela aiternância de bandas milirnétricas
com to ns claros e escuros, assoc.iadas, res pect i va me nte, a ro_

chas de grã mais grossa (metarenitos e metassilt.itos) e de

grã mais fina (metargilitos e ardõsìas).

Tambõm são freqüentes intercalações m6tr.icas a de

camêtricas de mãrmores dolomîticos finamente cristalinos, cin
za a cinza-escuros, macìços ou finamente bandados (ponto 3lB)
Este bandamento é centimétrìco e formado por alternância en_

tre nivei s ni lim6tricos maciços e I ami nados. Ai nda entre es_

ses mãrmores' ocorre unr tipo estratificado com nîve i s mil imõ-

ticos de metadolomito intraclãstico (matriz fina e cìastos an
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gulosos e orientados com at6 icm de diâmetro) e metadolomitos
maciços e finos,

M i c ro s c o p i c a m e n t e , os metassil titos são fi namente

I ami nados e formados por quartzo e mi nera i s argi losos. 0 aca_

mamento sedimentar é evi denci ado peì as diferenças de granula_

ção , p res enç a de fi I mes de opacos e va r i ações no co n teúdo de

quartzo.

rv.3. ConteX.agõea futnaÍ.ignã{iea,s e Anbienfet d¿ Sedi-

nentação

Na ãrea mapeada, as uni dades t ì toestratigrãfi
cas anteriormente citadas acham-se distribuídas em seis
principais compartirnentos delinitados por zonas de falhas.Ten

do por ba se as relações de pol ari dade sedi mentar e cliva
gem/acamamento enco n tra da s nestes compa rti mentos, eì aborou-

se sete co lunas estratigráficas esquemãtì cas, con fo rme mos -

tra a figura 19.

As correlações entre os compartimentos foram

baseados nas I i toiogias e no ambiente de sedimentação carac-
terizados para cada unidade. litoestratigrãfica. As un.ida .:

des quartzíticas foran tomadas como unidades-guia nessas

corre I ações.

Unidades!,9eA

Estas trôs uni dades cons ti tuem pacotes de metas-

sedimentos psamiti cos, fj nos e grossos, a rcoseanos e feìdspá
ti cos, com grãos de quartzo detríti co arredondados, rì cos em
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estrati fi cações e laminações hori zontais. correspondem ats por

ções basais dos domínios Serra das Antas, Serra dos Cochos e

Bai rro das AJmas.

As características sedimentares dessas unidades

sugerem 9uê, â época da deposição das mesmas, ocorreram mistu

ras entre arei as quartzosas bem retrabal hadas e sedimentos

quartzo- fel dspãticos mui to imaturos e pouco retrabal hados, am

bos provavelmente origi nados de fonte graníti ca. Isso revel a

sedimentos p16-existentes, provenientes de ciclo(s) sedimen

tar(es) anterior(es) (estabilidade tectônica) misturados a

sedimentos mai s jovens proveni entes de um novo ci cl o erosi -
vo, com deposição e sedimentação rãpidas (instabilidade tectô
ni ca ) , constituíndo fanglomeradgs e/ou depõs i tos de leques aluvíais.

A corre'lação proposta entre as unidades L, 0 e

A, bem como suas dimensões afl orantes, pêrmi tem seu agrupamen

to a nível de formação litoestrat'i grãfica Para elas pro

põe-se o nome de Formação Bairro da Estiva (nome da localida-
de onde se situa o estrat6tipo dessa formação'figura 9a).

Unidades M, P, B-D e H

Estas uni dades consti tuem sequênci as metapeì íti
cas caracteri zadas pe'l a ocorrênci a de I ami nações e bandamen

tos ritmicos. A ocorrência de lentes arenosas (quartzitos) em

metape'l ì tos arenosos marca o topo de todas essas un'i dades. In
tercaì ações espessas de metacarbonatos escuros ocorrem em to-
das, exceto na uni dade H. Nas I i to'l ogi as de topo são comuns as

segui ntes es truturas sedimentares: acamamentos gradacionai s,

lenticulares (linsen) e ondulados (wavy), lam'i nações e estra-

l¡tli'rr1n tJc Gaocþ¡6ïar [Jirrlìi\l']1'¡

T{)i1i'f) Ttizltl 2'
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ti fi cações cruzadas de baixo ânguro, rami nações acana r adas,
"cì imbi ng" e convol utas. No topo de D e H tanbém ocorrem len_
tes decimétri cas de fi ritos grafi tosos entre os metaper i tos
No topo da unidade M foram e nc on tra dos ba ncos es troma to r õt i -
cos ( bi ohermas ) , sugeri ndo um subambi ente de pìanície de maré.

Todas essas caracteristi cas s ugerem que:

a. grande parte dessas sequênci as foram depos i ta_
das em ãguas profundas, como num ambiente de pì ataforma conti
nenta ì , sob condi ções de bai xa energ i a hidrodinâmica e, ìocal
mente redutoras;

b, as u n i dades M, p e B_D provave.l mente consti _

tuíam fãcies mais prõximas de um continente localizado na

porção oci dental da ãrea , tendo sido depos i tadas em profundi _

dades de "offshore,' a plataforma continental interna;

c. as I entes arenosas presentes nes sas uni dades
provaveìmente consti tuíram barras "offshore " e/ou tempestìdos;

d. a unidade H, sendo essencialnente pe I íti ca (ar
gi losa ) e di ferenci ada das demais, ref lete sedimentação em ã_

guas mais profundas como de "pìataforma continental externa',;

e. em direção ao topo evidenciam_se mudanças no pa

drão de s ed i me n tação e energ i a , e na distância em relação ã ìi
nha de costa, com a contribui ção efe ti va de material terríge_
n0 arenoso e, localmente (14), ambiente de pl aníci e de ma16

(.maior proximidade com o "continente,').
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Tendo por base a correlação p ropos ta entre as uni

dades M, P, B-D e H, sugere-se o agrupamento das n¡esmas na

Formação Ãgua Nova (o Ri bei rão Ãg ua Nova corta um dos estrat6
tipos dessa formação - figuras 9b, l5a e l5b),

Unidades !9¿o_ de M, E, F, I e K

Estas uni dades c omp nee ndem seqüênc.i as pouco espes

sas, essencialmente arenosas, representadas por ortoquartzi -
tos , metarenì tos fi nos a médi os puros, ge ra I mente recristali-
zados e com porções conglomerãticas locais, na base. As pou -
cas estruturas s e di men ta res preservadas correspondem a I ami na

ções horizontais, acamanentos microgradacionais normais e la-
minações cruzadas de baixo ângulo. Essas características suqe

rem depos ì ção em ambi ente prai aì (ì i nha de costa).

0s metareni tos grossos do topo da col una do

doníni o Ba i rro das Al mas a p res enta ram grãos de q ua rtzo anguìo

sos e arredondados, baixo grau de seleção granulom6trica, pou

cos feldspatos e sericitas. Isto sugere retrabalhamento por

ondas com energi a relativamente alta e fonte prõxìma.

As unidades E, I e K foram, então, agrupadas na

Formação Serra do Macaco (inclue-se também o topo de M).

A uni dade F consti tue um fi no pacote de i nterca la

ções de metapsamitos e metapelitos siltosos sugestivas de de-

posi ção em ambi ente "nearshore " a "offshore,,. Representa, por

tanto uma depos i ção costei ra trans j ci onaì entre a linha de cos

ta e ãguas nais profundas, Se ndo assim, pode também ser consi

derada como um membro da Fo rmaç ão Se rra do Macaco.
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UnidadesN,GeJ

Estas unidades compreendem a porção superior
do Grupo Itaiacoca.

A unidade G constitui uma sequância de rochasme

tacarbonãti cas ( mãrmores doi omîti cos cìaros e puros), com

oóìitos e pis6ì itos (estruturas concântricas e radiais) e in -
traclastos nas porções i nferi ores, a l6n de I ami nações al9ãl i _

cas e estromatõl i tos no topo. Texturas maci ças ocorrem ao lon_
go de toda a uni dade e possivelmente são provenientes de pro _

cessos d i a gené ti cos, Essas caracterÍsticas sugerem que essa

uni dade foi depos i tada em pl ataforma carbonãti ca, inìcialmen _

te em ãguas rasas e predominantemente agi tadas, que mais tarde
tornaram-se pouco mai s profundas e tranqui I as , permi ti ndo o

desenvol vi mento de bancos reci fai s.

A uni dade N é consti tuída de metacarbonatos do_

loníticos e calcíticos impuros, estratificados e bandados. 0

carãter impuro dessas rochas ë' dado pe.la presença contínua de

intercalações peliticas terrígenas, em grande parte,do pacote.
Assim, essa uni dade corresponde a uma fãcies di ferenciada da

pìataforma ca rbonãti ca, rep res entada por uma depos i ção em

ãguas mais profundas e com aporte de pelitos terrígenos prove-
nì entes do setor Nl¡l da ãrea.

A uni dade J 6 representada por rochas dolomîti_
cas com i ntercal ações arenosas terrígenas depos i tadas em am_

bientes de pì aníci e de ma ré, sendo po rta n to uma fãcies costei



t04.

tejra da pìataforma carbonãtica. Isto ìmpl.ica na proximidade

de uma fonte de material arenoso (continente) tamb6m no se-

tor SE da ãrea de es tudo.

Portanto, tendo em vista a honogenei dade lito
'I 6gi ca e o carãter de sedirnentação em pl ataforma carbonãti ca

das unidades N, G e J, propõe-se seu agrupamento na Forma-

ção Bairro dos Campos (locatidade na quaì situa-se a unidade

G). As figuras I4a, l4b e l6b exibem as principais seções

I i toestratigrãficas desta formaçã0. .
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v. EsrRuÍr¡R^s fEcTo^J[cAs

v.l . Conaidettaçõ e¿ ant.enío a.e,t

Di versos autores abordaram a evo lução tectôni ca

do Grupo I tai acoca, enfati zando a s pe ctos I i gados a hierarqui za

ção de fases de dobramentos e epi s6di os de cri stal i zação meta-

mõrfica. De todos os trabalhos listados na tabela B, desta

cam-se os segui ntes pon tos consensuais:

- natureza polideformada dos netasedimentos I -

tai acoca;

- ocorrôncia de 3 fases de dobramentos (F 
1,F 2,

Fr) com geração de ct i vagens e xi stosi dades

Sl, 52, Sr) e, ai nda, de uma possível 4ê fase

(Fn);

- associação da primeira fase de dobramentos a

dobras i socl i nas/fechadas e a cl i vagem ardo -
siana (S., ) paralelo ao acamamento (So);

- a segunda fase principal, ge ra xistosidade de

crenulação (Sr) e dobras abertas/fechadas de

ori entação axi aì NE;

- a tercei ra fase de dobramentos é transversa l

ã segunda, e relaciona-se a dobras abertas /
suaves com xistosidade de crenul ação (S3) o-

ri entada a Nl'l.
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îðbelà I - Princip€is f6ÊeE defoEôcionôis e netàlDórftcls do crupo ¡taiôcocü

FÀSE 2! FÀSE 3! FÀSE

Fuck { r967 h,)
¡lðrini €t a1, (¡967)

dobr6meñtos Ê ir¡
pleã. às6imétri
coÊ e coh flânconorlllåis; fâci es
¡: stos ver¿Ë-i

Hèsui et 61, ( I98o)

dôbrès i.6oc¡inåiÊ,
cerrådåÊ ihtrÊfo-
lisis contemporå-
neàs åo rnetåmor :
firho regionaL

dob¡ãs coì¡ ri6to-
Eidade ondulêda e
plål'os êxla1s suÞ
verti cài6

dobrå6 vâriâdâs.
¡ssociadas locêl-
nente a intrusões
fs r¡¿is e crenul â-

CPRM ( 19 A4 )

t!êDspoêição plå-
Do-åxial (s. //så )
dobranentoÊ' iÊo: .
clins i6 cerrados
con direção N50-
70E

dobrås åbertEs e
gêråção de s¡, con
orieDtôção N40-50Ð

6ùperfíciê de c!g
nu 1ôção (s,) e d9
bÌånêntôs ¿ruzàdô6
coh direção N4 5w

sup. de c¡enuls-
ção (s,) con di-
¡ecão ñe-sw

IPT (Ì98så)

dob!ås abertå6 i-
sópacês e locat/
fechådô6;9er€ção
de clivâgem ardo-
siåñôs ou xisrosi
dåde (sr); sericit¡
+quÀftzo; dolc¡ìlitÃ+

dob¡ås fech8das a
åbertss com ápices
lsopåcos e_esp6sê'
do3; geraçao de
cl ivõgen de cren!
1Bção (s¡ ); po¡fi¡o-

b]èstos sobreFostos à
9l

dobrss aÞertås EUE
ves coñ preÊençå o
hãô de cl ivâoên dè

cPRr¡¡ ( t986)

dob¡an€nto í6oc1i
n€l € abe¡to êoh
geração de cliva-
gen érdosianås con
xistosidade (s1) j

dobrâs èbertas a
suaves (coâxiâiE
ù D.) e qerôção de
cliúaqel¡ de c!enu
låção s:; ç]qqsqi:

l
ÞequeDas oDduracões I

e r istosidådè dê I

cre nulôcão (s,) coml
d i¡ecão N45l't; cres- |
cihento de c1ôritâ I

rtta + sericitå
__J_ tremolita ---l__€el!çile +

ouartzo

UFP¡/9INEnoPÀR
( r9e7)

Côvã lgahento d€
baÍxo ängulo com
direção de trans
po¡te N¡,r-sE e gÊ
ração de fôliåção
p¡incipã 1 (s, )

dobrås ðÈ,e¡tås,
cerradôs e iÊocri
våis, dobrãs com
eiros parå NE €h
5!,1; gerêção de cre
nulðções que 6fe-
tàrèn os c8vâ19â-

falhå t!ansco¡ren-
( Fâìhs de I t åpirs -

soares €t a1 i198? )

compressâo ProgreÂ6iva devido a fð -
thðs de cavè19âne!
nento suþhori zon -

evento rúÞtiì coE
pressional ; fslhås
sub'verticå is e do-
branento5 não holo
nórfice

vento rupt¡1 dis-
ensionsl; suaves
ndu).âções e falhâs
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Nào obstante, mapeamentos geolõgicos da UFp r
Mi neropar ( 1987 ) e Soares et al. (ì987) reconheceram um novo

padrão deformacionaì pa ra o Gru po I tai acoca. Esses trabal hos

indicaram 3 fases de dobramentos, sendo que a fase principal
(F1) es tã re laci onada ao desenvolvinento de caval gamentos sub

horizontais; a segunda (F2), a dobras i socl i nai s e abertas;
e a terceira (F3 ) a fa I has transcorrentes e norma i s , e a do -
bra s suaves.

v,2. Ongan ízdçã.o Megae-a lnuluzal

0 arranjo megaestrutural da ãrea de es tudo (fi
gura 20) ressalta duas direções estruturais preferenciais dis
cordantes. Uma, predomi nante na ãrea, possui orientação NE-

Sl,l e a ou tra , co nce ntrada na extremi dade Nll , tem al i nhamento

para NNl,l .

0 setor SE é consti tuido por uma série de com-

pa rti men tos del imi tados por falhas, associ adas ao Sistema de

Fa l hamen to Cub a tão "s ens u latu", conforme propos to por Sa -

dowski & Motidome (i987). Ainda na figura 20, estão assinala-
das as falhas mai ores: Itapirapuã, Ta q ua ruçu da Se rra , Serra

de I tapi rapuã, Serra do Fa cão , Cõrrego Bandei rantes e Baì rro
da Estiva.

No tocante ãs es truturas dobradas, observou-se

três grandes anticl i nais e q ua tro sinclinais relacionadas a

ampì os dobramentos de 29 e 3q gerações, regionalmente afeta -
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LEGENDÀ

Àl: Ribeirão do Uacâco

ÀNTÌCLINÀIS À2: Eairro das Àlmås

À3r S€¡rè de Aon Sì.rcesso

À{: sê¡rð dos cocho6

st: serrè do chDpin
52 r Grènâdinho
S1: Bâ i ¡ro dos Csmpos

S INCLINÀ I S s4: caPlm Éranco
55: Serrå dâ6 ÀntâÊ
S6: ltontð¡ið

FÀLHÀS

Fl : Itåpirâpuã
F2: Îåqusruçu dâ Sê¡rå
¡3: serrâ de Itapilapuã
F4¡ Serra do Fâcão
F5: Córrego Eà.ndêi¡arres
F6: Bairro dè Estiva

FA: PånèiriDhå de ci¡nâ
Fq: nio Itâråré

/./ Ànticlinal revirðdo dô 2Ê fêse
/ ¡rticrin¡r. plunseãnte dâ 3! f€6e
,/ sincliDà] plungeâDre da 3Þ fsse
'..1... rraço êxiô1 dð 4¡ fase

F-----r ¡
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/ Âr€o trroÞædo èm LSOOO

O 2,5 rokh
É-.----J

.4

FÈ1bõ inclinè/tâ

Falhð transco!¡ente

/", îàIhE t¡anEcorrent€

.,/ ':al'hà iñferiöa

'i:/ otscotaê'nc;a
.' cont"to intrusivo

FIGURÀ 20 - cômpartineFt€9ão rlegaesr¡uturôt dè área
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dos por uma quarta fase de dobramentos. ts tão repres e n ta da s pe

las anti cl i nai s Ri be i rão do Macaco, Ba i rro das Al mas e Serra

de Bom Sucesso e pelas sinclinais Serra do Chupìm, Bai rro dos

Campos , Capim Barnco e Gramadi nho. A sinclinal do Capim Branco

corresponde a una megadobra de 3ê geração dobrada pel a quarta

fase, e, juntamente com seu par anticlinal do Bai rro das Al -

mas, consti tue um padrão de i nterferênci a ti po domos e baci as

(Ramsay, 1967 ), parcialmente interrompido pela Fatha Co'rrego

Ba ndei rantes. Da mesma forma a geometria da Serra de Bom Suces

so ìndica a superposição de grandes dobramentos transversais D,

ori entados a NE e reorientados a Nl.l por DO.

N0 setor NW foram caracteri zados trôs estrutu -

ras dobradas (sinclinais Serra das Anta s e Montari a e anticl i-
nal da Serra dos Cochos ) e três principais fa ì hamen tos (Monta-

ria, Palmeirinha de Cima e Rio Itararé).

[t.6. lle.a o e Mi@,tlo e6 trlututLaÁ

V .3 .l . P¡iøeinø $ate d,e dobø-ønentoa lF ,)

Esta fase tem como prì nci paì regi stro uma fo
ì i ação Sl que afeta apenas o acanamento sedimentar (So ) e se

distribue de manei ra di ferenci ada em vãri as t i to logì as , da

ãrea.

Nas roch a s metapel íti cas a fotiação Sl corres -

ponde a uma cl i vagem ardosiana paraìela e ob t iqua ao acamamen
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to ( f o t o m i c r o 9 r a f i a 5). A fot i ação S.1 foi ai nda reconhec.ida

nessas rochas de n tro de microlitons da fase pos teri or F2, a

presentando-se cono uma clivagem continua e muito fina (me-

nor que 0,5mm) (fotomicrografia 6).

A fo l i ação S., tambêm ocorre em domíni os ì en-

tiformes pobres em filossilicatos e ri cos em quartzo, rìô

forma de uma cìivagem ardosiana de domínio (Trouw, lgBl ).M.i

croscopicamente S., é formada pela orientação planar de

quartzo, sericita e ciorita e, lo.calmente por microporfi-
rob lastos de q ua rtzo e clorita, t comum ainda a ocorrênci a

de sombras de pressão preenchidas por quartzo e clorita as-
sociadas ã presença de crìid tai s opacos e rígidos (pirita,mag
neti ta, etc) que cresceram antes ou durante a prirneira f ase

de dobramentos.

Nos metabasi tos e foì i ação S., co rres pon de a

uma xi stos i dade contínua e fi na (granulação entre 0,5 e

ìmm), enquanto nos metadolomitos maciços quartzitos e meta-

renj tos é difícil caracteri zação, devi do ã baixa competên -

cia dessas rochas ( Ramsay & H ube r, l9B7b ) . llos me tadol omi -
tos impuros e estratificados, ocorre na forma de uma xisto-
s i dade fi na (nos nivei s mi cãceos ) ou resul ta na recristali-
zação metamõrfi ca da I amì nação s ed i menta r (Sb1),

Em relação aos dobramentos D¡, eles são ra-
ros , mas q uando reconhec i dos , apresentam esti lo i socl inal e

carãter intrafolìaì (foto nA 4).

Em apenas um local (ponto 2i0) observaram-se

I i neações 11, de largula centimétri ca, em metargi I j tos lami

nados (fi gura 2l ).
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FOTOMI CROGRAFIA 5 Cl i vagem a rdos i ana
ternancia de níveis
micãceos)

S1. transpondo So (al
m r caceos e quartzo-

FOTOMI CROGRAFI A 6 Relação en tre S^, Sl(subparalela e dobrada) e S2 (clìva!em de crònulacão espaca:da) com-con ce n tra ção de fi I mei de opaðos
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dolomi tos ì mpu ros da
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iais em metaD, intrafol
unidade ¡

Fotograf ì a 4

¡letaq iI i tos exibindo

l:r;i), roriações S1

FiGURA 2] - ì ineaçòes 1., (estruturas em
e SZ e a ca máme n to So (Unida
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V.3,2. Segund.a [aae de døbaanentot lF rl

A 2ê fase de dobramentos tem carãter sin-xisto
so e ori gi na as estruturas nais comuns da ãrea , representadas
peìas foì i ações S2, I i neações LZ e dobras D2.

V.3.2.1 . FoLiaçõet S,

De un modo gera I , a fol i ação S2, pìano-axia.l às

dobras D2, corres po nde a uma xistosidade ou c I i vagem de crenu-
I ação, em rel ações geométri cas vari adas com p ì anos anteri ores
(So e Sì) e posteriores (S3 e S4) (figura ZZ). Con uma granuìa

ção mais grossa que a foliação S1n a foì i ação S, apresenta-se
subparaì ela ao ac amame n to sed i men ta r (So).

Nos metapel i tos, a foì i ação S2 ora ocorre como

cì i vagem de crenuiação zonal a discreta, de padrão anastomo _

sado a es ti I ol íti co (powelI , 1979 ) , ora como clivagem fi na di_
ferenci ada (Trouw, l98l). Em gera I , quando transpõe a folja -

ção S1, S, c oncen tra em s eus planos ma.ior quanti dade de filos-
silicatos (cl orì ta e muscovi ta ) .

A fol i ação S2 presente nos ',meta-wackes " e se _

mi xi s tos da uni dade A também aparece como uma xistosidade fina
e diferenciada. Nessas rochas, arcos poligonais em muscovìtas

evidenciam a fo li ação anterior S.,, dobrada, com S2, em pos i -

ção plano-axial aos arcos (fotomi crografi a 7).

Nos me ta do I omi tos .impuros a fol i ação S2 é visua
lizada nos níveis mjcãceos, atrav6s de tênues crenulações em
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FI GURA 22 Foliações e Lineações;
a) metassiiti tos I ami nadosb) So, S1, 52, 53 e 54 em

ç) ta]co foliado do Bai rrod) filjtos sericiticos dci'

do pon!o 26( Uni dade D)netassiltitos ( ponto 93)
das Alrnas ( pon to 99)

ponto ì 43 ( Uni dade D)
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'Êù*-:

Fotografi a 5 - P ad rão de ì nterferônci a do ti po 3 entre dobra
i ntrafol i g.l .91 .e dobra aberta D2, ern netodol o
mi tos da Un i dåde J

Arcos polìgonais em muscovita de meta-
wackes (pon to 7) ex ibi ndo fo lì ação pìa
no-axial.S2 (muscovita em posição dã
ex¡lnçao)

FOTOMI CROGRAFT A 7
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S1, enquanto nos ternos puros e laminados 6 evidenciada por

fraca ori entação dos cri s tai s de ca rb ona tos e também pe 1a re-
cristaìização metânõrfi ca do bandamento sedimentar (Sb2), No

ponto 474, nos arredores do Bajrro Lagoinha, os metadolomitos

impuros exibem um bandamento (SbZ) com geometriã paraìeìa âo

plano-axial de dob ra s intrafoliais abertas D2, superpos taÉ ã

dobra isoclinal D1 (foto nq S).

Nos metabas i tos a fol i ação S, estã material i za-

da como uma cl i vagem de crenulação fi na com es pa çamento miìiné
tri co , di sposta em pos i ção pìano axial ã arcos pol.igonais de

acti nol j ta-tremol i ta ( fotomi crografi a B) ,

V.3.2.2. Lineøçõe.t L2 e E,

As ìineações L, são representadas, princ.ipalmen

te, peì as I i neações de i ntersecção dos pl anos So e S2, com es-
paçamento subcentimétrico. Sec u ndari ame n te, são I i neações de

crenulação de S2 ern Sl, com espaçamento milimétrico e arranjo
retilíneo (figuras 2? a,c,d). Localmente, as lineações L, a-

cham-se deformadas pelas L3 (figura 23).

No ponto 'I8, observou-se estruturas "mullion"de
cimétricas em metacalcãrios pretos associados ã segunda f ase

de dobramentos.
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FI GURA 23 Superposição de ìi
cr tl cos da Unidade

117

en filitos seri-

Arcos pol i gona is em tremolita-actinolita
dos metabasi tos da uni dade C. Na partej nfe ri or, anfi bõ li os orientados em Þosi -
ção plano-axiaì (foì i ação S2)

neações L2 e L,
D (ponto"ì43)'
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V .3 ,2 ,3 . 9øbaa.ø g,

Estas estruturas possuem dimensões que vari an

desde a escala microsc6pica até a escala de aerofotos (ì :

25,000. A nível de afìoramentos, constituem as dobras ma.ís

abundantes da ãrea de es tudo. Es tão desenhadas pelo dobramen _

to de So e S1 e quase sempre acompanhadas de foliações pìa

no-axiaì S2.

As dobras D2 vari am de i socl i nai s a abertas, si
mi I ares a i sõpacas e simétricas a assimétricas ( fi guras 24 e

25) .

Apesa r das modi fi cações i mpos ta s pe los dobramen

tos posteriores, observou-se dobras de charnei ras espessadas ,on
de a curvatura do arco interno é,geraìmente maior que a do ar_
co externo (dobras de sub-c lasse 2, segundo Rams ay, 1967) (fi_
gura 24b).

A superposição das dobras D2 sobre as D., resul_
ta em padrões de interferôncia dos tipos 2 e 3 (cogurneìo e coa

xial, segundo Ramsay), respectivamente em metassiltitos e me

tado I omi tos , conforme consta na fi gura 26a e na foto 5. Em re
lação ã superposição de dobranentos posterìores (D3), o pa

drão é do tipo 3 coaxìal (Ransay, 1967 ), conforme visualiza-
do na figura 26b.
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FIGURA 24 - perfis de dobras de 2q geração:
a) microdobra em "M,' coñ clivagem de crenulação(S2)
.. plano-axiaì em fi li tos(pontõ Sl)b) dobra similar fechada èin filitoÁ I Donto t43tc) dobra a be rta e ì evemente ass.i mõtrìba (ponto'.l43)d) dobra sim6tr.ica fechada com Ieque divèi-gente då

foì i ação S2



FI GURA 25 Pe rfi s de dobras de 2ê ge ra ção r
a) dobra sim6trica fecháda õem fol iação

em metadol omi tos ta I ci fi cados (ponto
b) dob ra fechada com can¡adas de pèrfi ì
. metapel i tos grafi tosos (ponto 212)

c) dobra simêtrica cerrada com marcañte

120 .

plano-axial
ee)

similar em

espessamen-

dobra a be rta
foliação S2

to api cal (ponto 140 )d) metassi ltitos grafì tosos mostrando
com discreto es pes s ame n to api caì eplano-axiaì (ponto 'l60)
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b)

Dobro D2

// 
P o.i:rs

FI GURA 26 Padrões de i nterferênci a:a) !ad¡ã9 do ti po 2(cogumeìo) resultante da super _
pos i çao de dobras D2 sobre D1 , em metassiltìtos
( pon to 153)

b) metassiltilos exibindo figura de redobramento coaxiaì (tipo 3) entre D2 e ó3 (ponto 204) -- --:

FPor¡olz



V.3.3. T ezcei¡tq fat e de dobxanentød (F rl

De modo gerai,
tosa e es tá representada pe I a

pl os dobramentos D3.

122 .

es ta fase tem ca rãte r tardi-xis-
foliação S3, Iineação L, e am-

ll.3.3.1 . Foliøgã_o S,

As superfíci es SU são pìano-axiais das dobras

D3 e ocorrem principaìmente como clivagem espaçadas, quase sem

pre, preenchidas por õxido de ferro, grafita e quartzo. Subor_

d j nadarnente, nas rochas metape líti cas, apresentam-se como cl i_
vagem de crenulação de carãter zonal e discreto, com tênue re_

cuperação de serì ci ta (fotomi crografi a 9).

A foì i ação S3, na forma de c I i vagem espaçada e_

xi be padrão paraìeìo, esti lolítico e a na s tomos a do (powei I ,

1979), Seu espaçamento médio nas rochas metapelîticas e meta _

bãs i cas, varia de poucos mi ì imetros chegando atõ lcm (fi gu

ra 27).

A foliação S3 estã presente em todas as litolo_
gias da ãrea e aparece de maneira conspícua nos núcleos das

megadobras normai s da 3ê fase de dobramentos.
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F0T0MI CR0GRAFI A 9 - Relações entre S^ e clivagens em netape-
litos do ponto 93 (Unidade D):Sr//S^l S¿ii;;e;; ãã".'."r à;äå";;;.;áà; " á;?¿s;?
nal a S1/S,.',; S1 cì ivagem grosseira esþa-
çada ortogõnal"a S2
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FTGURA 27 - Foì i ações e I i neações:
a) Filitos seri cíti cos mos trando 4 superficies
.. tectôni cas (ponto I43 )b) S3 nlano-axiàl contenåo eixo E, em dobramen

. to. chevron ( pon to lì2)c) C li vagem de crenulaçãô zonal (S3) e linea_
ções L3 e E3 en filitos (ponto 378)

d) Ci i vagens espaçadas (S3 e SO) ern metadoì omi
to bandado ( ponto B4)
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V.3.3.2. Línea"çõet L3 e Eg

As I i neações L3 são rep res en tadas principaìmen_

te pela intersecção de planos S3 com Sr. 0correm na forma de

I i neações de crenul ação grosseiras, de arranjo reti I íneo a

s i nuoso e com es paçame n to miljmétrico e centimétri co ( fi guras

27 a,b). No ponto ì43, observou-se lineações grosseiras L3 de

formando as L, rnais finas (fi gura 23).

As I i neações E3 c orrès po ndem aos eixos de meso_

dobras D3, resultantes do dobramento das foliações S., e/ou
SZ ( fi gura s 27c e 28 a,b,c).

V,3.3.3. Oobtta^t OU

As dobras D3 consti tuem es tru tu ra s coesi vas,com

ou sem desenvolvimento de foliação plano-axial (S,). A s uperfí
cie dobrada corresponde, na maioria dos casos, à to ì i ação S2

jã subparaìelizada a So, Localmente o dob rame n to D, afeta ape-

nas a fol i ação S., e o acamamento.

Em escala de a fl orame n to as estruturas D3 pos _

suem estiìos que passam por dobras fechadas e abertas, com

cha rne i ras agudas e arredondadas, s.i mãtri cas e l evenente assi
métri cas, e i sõpacas a similares. predomi nam entre as dobras

D3 estruturas centim6tricas do tipo "chevron',, concêntricas e

de perfis abertos, localmente ass i métri cas (figura ZB e 29).

0s dob rame n tos D3 produzem fi guras de i nterfe _

rência resu l tantes da s u pe rpos i ção com as dobras D2. Nos me -
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FIGURA 2B - Foì i ações e Li neações:a) Filitos mos trañdo àobra D" plano_axiat s^eixos E3 (ponto ì14) -"'"' "3
b) Eìxos E, en clorita-filitos (ponto 247)
c) Foliação S, dobrada ao redor de eixos

crenul ação E, ( ponto 203)
de
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',rP o¡ioll r) \ P o¡íol5

i-P o¡¡ol5

FTGURA 29 Pe rfi s de do bra s de 3g ge ra ção;a)Dobra D3 em metassiltitos com estiìo cúspide no
i ntrado e charnei ra arredondada no extrado(pon_to ?12)

b) Dobra aberta assimétrìca e com crenulações pla
no-axi ai s em fi li tos I oonto 971c) Fiìi tos sericíti cos eii¡inAo mÍc rodobra aberta,

,. s i m6tri ca, em foì i ação piano-axiailponto t ilj--d) Mi crodobras do ti po 
- chevron em cloilta-filitós(ponto 247)

e) Mi crodobras paraìelas concêntrì cas em metadol o
mi tos talcificados loonto 99)f) Mi c rodob ra s paralelài concêniri cas en clorita-
marmores (ponto ìì3)
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tassiltitos laminados (ponto 204), como dito ðnteriormente ob-
servou-se um padrão do tipo 3 (figura 26b). Jã no ponto 432
(Bairro das Almas) a superposição de dobras D4 sobre D3 origi
nou, em metadoìomitos talcificados, o padrão de ',caixa de

ovosr' (tipo l) devido a ortogonal i dade dos ei xos das dobras su

perpos ta s ( foto 6).

En lâminas delgadasn tambõm são comuns estrutu_
ras D3 do tìpo "kink bands,,, desenvolvidas sobre as superfÍ
ci es S2.

V.3.1. Quaald date de dobtonentot lF4l

Na 4ê fase de dobramentos é de carãter taidio
ou põs-xi s toso e es tã representada pelas estruturas: foì ì ação

S4, I i neações LO e EO e dobras D4.

A foliação SO é, a nívet de afìoramento, uma

cl i vagem espaçada (poucos mm a 2-3crn) , ãs vezes preenchì da por
quartzo e óxido de ferro (figuras ZZb e 27d).

Regionalmente, a cl i vagem SO é notada em corre_
dores res tri tos às charnei ras DO, e tem di reção Nt^l que trunca
as foliações anteriores. No setor NUI da ãrea assume di reção
próxi ma a El^l.

A l i neação L4 encontra-se, de nìaneira espar
sa, com es pa çame n to centim6tri co, nas roch as metapelíticas. 0_

corre como I i nhas finas e tênues de crenulaçã0, resul tantes da



Fotograf ia 6
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dobrasPadrão de interferência do
abertas D3 e DO (pontos

tipo I entre
434)

Cl i yagem S2 com
por Kink da fase
es tá afetado por
(ponto 143-C)

diferenciação afetada
F1 que POr Sua Vez

Kiñk posteri or (F4 )

FOTOMICROGRAFIA ]O
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i ntersecção da fol i ação S4 em p la nos de foìiações anteriores,

No ponto .l53, observou-se um nível mêtri co de

ardõsias exibindo vãrios planos axiais de ',kink bands,, de 39

ge ra ção , dobrados s ua veme n te s eg undo um plano axial de ati tu-
de N40hl/verti ca ì ( fi gura 30), Essa dobra s uave e do eixo sub-

hori zontal é a tri buída a uma es tru tu ra 04.

0 padrão de i nterferência i lustrado na figura
3i ( ponto 140) é resul tante da superimpos i ção de dobramentos

D4 sobre estruturas D3 e D2, em metargiìitos,

V ,5.5 . Anâ.t-i¿ e G eo n'e-tst íca. dat [le.e o e¡ t¡ututLaÁ

Foram reconheci dos na ãrea napeada sei s dì fe -

rentes dominios estruturais (figura 32), con base em procedi-
mento proposto por Turner e l^leiss (ì963).

As medidas efetua da s en mes oes t ru tu ra s (fol ia_

ções , 1i neações e eixos de dobras ) foram tratadas estatística
mente no hemisf6rio i nferior de di agramas Schmidt-Lambert,

A relação entre as grandes es tru t ura s de dobra

mento e as uni dades litoestratigrãficas variam nos di ferentes
domini os, e são i I ustrados nos perfi s geoì õgi cos apresentados

no Anexo V.
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Fi gura 30 - Dobra s uave de 4q geração (ponto ì 64_uni dade H)

Fi gura 3l - pa d rão de redob rame n to comp I exo e nvo l ve ndo dob ra s
D2, D¡ e D4 (ponto 140-unidade D)
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1 '../

Domínios Estruturais dð
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V.3,5.1 . Ooaínío I AnticLindL d.o Ríbefttão do llacaco

Neste domíni o, a dobra anti cl i nat Rì be i rão do

Macaco, de 39 geração, tem nos flancos rochas quartziticas das

unidades E e I, e no núcleo os metapelitos da Unidade H. A es_

trutura, que inflete So /S.' e S2, tem caimento de eixo para NE

e plano axial subverticaì, pendente parâ N l,,l e SE.

0 e s te reog rama da fi gu ra 33a no s tra o arranjo
geométri co dos pol os da fol i ação S I /So, que i ndi ca um dobramen

to aberto de carãter cilíndrico. 0 eixo construído(rTB3) de o_

ri entação N5l E/20NE õ coi ncidente com as I i neações L, e e.i xo s

E3, concentrados no quadrande NE. 0 pl ano axial médi o S, (fi 9u
ra 33b) contém as 1i neações L3 e os eixos Er, cujos caimen

tos para NE e SW sugerem que os mes.mos foram implantados sobre
superfíci es previamente deformados. A dispersão em I eque da S,
dã-se em torno da di recão N30-SOH.

Na figura 33c, os poìos de foliação S, ali _

nham-se s e gundo una gui rì anda côni ca com geratr.i z construída
(.rG) a N62E/56NE. A concentração das I .i neações L, e ei xos

E2 no quadrante NE, sugere ainda um carãter homoaxja,l entre as

dobras D, e D, e a ocorrência de fl a ncos de mesma orientação,
normais e ìongos, na fase F2.
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LEGEN

a Sr/ SO/ Sb

+s2
o s¡

ó t-z

ÀE2

+ G3 C¡nslruído

DA

(É) B3 Co¡skuído

lu.
^83asl

l0) B2 Construído

+ G4conslruído

Fi gura 33 Es te reog ramas do DomÍni.o I:
a) contagem estatísti ca de 231 pol os de S, /So e po_

losS'L,eE,;
b) pol os de Sl /So e eixo B3 construído;
c) polos de S, ;L, E, e geratri z G, construída.
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V . 3 . 5 ,2 . Ooaínio II - Sincl,ínøL ontí{õnnico da Ga,ø.øaùínho

Neste domin.i o, del in¡i tado pelas falhas Itapira_
puã, Taquaruçu da Serra e Serra de I tapi rapuã, os metapeì i tos
da unidade H exiben¡ relações geométricas entre as fol iações
S2 e Sr, € So que juntamente con estruturas geopetã li cas, indi
cam um fi anco i nverso de dubra 0, afetado por es tru tu ra D3, O

comp ri men to de onda da dob ra D, al cança ce rca de 1000m enquan_

to a ampì i tude chega a 300m.

0 es tereograma da fi gura 34a apresenta a di s tri
bui çã0, dos polos das foì i ações So/S., e S2r Que definem duas

gui rl andas ci ì índri cas. A primeira, clef i ni da pel o arranjo de

dois mãximos, tem eixo construído (nB3) a N4ZE/10N, e a segun

da, a partir de um mãximo, possuì eixo (nBr) orientado a

NlOl'J/40sE' Esses eixos, além de coincidiren¡ com outras estrutu
ras medidas no campo (13 e E3), estão conti dos nos pì anos da

foliação S3, com orientação N50E e NS e mergulhos subverticais.
0 arranjo sugere a s uperi mpos i ção de dob ra s D3 sobre superfí_
cies S2 previamente inclinadas.

Ao no rte des se dornini o, nos arredores da Se rra
de Bon Sucesso (seção geolõgica AB), ocorre a antic.l ina,l da

Serra de Bon Sucesso, dobra 6.29 geraÇão com flanco invertido
merguìhando para SE. As lineações L, e os eixos E, indicam ur¡a

ori entação axiaì, para N32E/25NE (e.i xo B2). Nes se trecho: â

foì iação S3 tem ati tudes em torno de N36E/verti cal. No alto da

Serra de Bom Sucesso tambõm foran observados dobras D, sua -
ves, de padrão cj lindrico, com ei xo subhori zontal direcionado
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Fi gura 34 - Estereograma dos Dominlos
a) contagem estatísti ca de

e eixos B, construídos
b) contagem estatísti ca de

e ei xo B, cons truido
0) poìos de SO,/S' 53, 13,

em mes o dob ra D,

L

a Sr/ So/ Sb

+s2
os¡
óut
ÄE2

+ G3 Conslrìrído

II e III:
263 pol os

( Domín i o I
,l67 polos

E, e eixo

EGENDA
(l) B3 Construído

ll.

^€3.sf
tö) Bz constrìrído

* G4 construído

de Sr/So e S,
r)
de SO/S., e S,

Bg cons truÍdo



pa ra N30E e cl j vagem espaçada

N40E /ve rti ca L
pìano-axial (S3)

t37

com atitude

V ,3,5 .3, øonÍ.wio III Sinclína-L ßa,í¡no d"øt Cønpot

Com uma espessura calculada em 1000m, os meta-

carbonatos da uni dade G desenham no domini o III, uma megado -

bra aberta, com .leve assimetria para N l,l . Tanto o bandamento

dos metadolomitos, como o acamamento e a foliação S4 dos me -
tassi ltitos da uni dade F, a cham- s e visivelmente dobradas com

plano axiat médio S3 a N 4 5 E / s u b v e r t i c a I e ei xo caindo para

o quadrante NE.

No estereograma da figura 34b, o alinhamento

dos polos de Sb/S., e S2, permite o traçado de guirlanda cilín
drica que contém os poìos da foliação S3, em leque e pouco

di spersas, Mui to ernbora apresentern uma certa di spersão, os ei

xos E3 e as I ì nea ções L3 mostram-se correntes em relação ao

eixo construido nB3, com orientação para N57E/20NE, 0s po -
los de Sb/Sl ainda admitem uma outra guirlanda de padrão côni

co, com geratri z a N?ltri, /52NW, possivelmente reìacionada a

uma fase posterior de dobramento ( F4).

As poucas I i neações L, e eixos E2 di sponívei s

nesse domíni o, apresentaram-se mui to di spersos com mergu

I hos ba i xos (menores que 20o ) para o quadrante NE e modera -

dos (entre 20 e 40o) na direção Nl,l-SE. Tal dispersão também

pode ser atribuida a dob ranen tos posteriores.
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Nos arredores do Bai rro Cruz do penha (porção

norte desse domínio - seção geoìõgico AB) os metadolomitos(u-
nidade G) exibem um bandamento sedimentar recristalizado e

estão dispostos no fìanco normal de uma megadobra Dr. Nesse

local, a polaridade sedimentar (colunas estronato'l íticas) in-
dica topo no sentido SE, sendo que a espessura mîn i ma desse

pacote al cança ce rca de I 500m.

No pon to 468, obs ervou -s e uma dob ra D' f echa

da e normal em metadolomitos argiìosos e bandados, A figura
34c mos tra um arranjo c iI índri co para o ba ndamen to Sb e indi-
ca um ei xo nB3 construído a N9E/l2NE. 0 plano axial S, com

atitude N9E/80Nt,rl contõm esse eixo e as lineares L3 e E, medi-

das no canpo.

V ,3 ,5 .4 . Ooni.nío lV

ÃI-na-t

Fl,anco SE do anticlinal do ßøitt¡o dat

São apresentadas as seções geol õgi cas AB e

que i lustram as relações estruturais desse domÍnio.

Ao norte do Ba i rro Sobradi nho ( seção AB) ocor-
ren dobras isocl inais a fechadas de 2ê geração com plano

axiais i ncl i nados para SE, localmente a fe ta dos por dobras a _

bertas de 33 geração com plano-axiais (S3) a N32E/vertical.

No ponto 143, a anãl i se geométrica de quatrodg
bras D, que exibem perfis cerrados a isoclinais em fiìitos

EF
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Figura 35 - Estereograma de mesodobras D, contendo a di stri
buição dos polos de So/S., , 52, L2, E, e eixo
construído ( Domíni o IV)
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sericíticos (unidade D) revelou um arranjo cilîndrico dos polos

de So/S., (figura 35) Os pl anos axiais S, ori entam-se a N2BE

con merguìhos em torno de 4Bo para SE. As lineações L, e os

eixos EZ têm atìtudes mêdia a NlOtll/30SE, coincidente com

o ei xo co ns t ruido nB,.

De un modo geral, as dobras D, desse domínio

têm amplitude variando de 200 a 500m, sendo que seu comprimen-

to de onda atinge cerca de 2000m. llo estereograma da fi gura

36a, o padrão de dispersão dos polos das foliaÇões So/S., e

S, sugere doi s pri nci pai s al i nhamentos, un de na tu re za cilín -

dri ca , direcionado pa ra NE, e outro cõnico, para SE. 0 primei-
ro tem eixo co ns t ruído rB, orìentado a N45E/l0NE, coi nci dente

com a disposição do máximo das l i neações L, e eixos E' e con-

tido no pìano axial m6dio das foliações S3 (figura 36b),A guir
'I 

a nda côni ca que comporta ge ra tri z empi nada a Nb2t,l/B6St, evi -
dencia um efei to de redobramento superimposto na di reção Nl,J-

SE.

As I i neações L2 e ei xos E2 desse domini o apre -
sentam um padrão de dispersão compì exo (f.i gura 36b) semel hante

ao arranjo de estruturas I ineares deformadas por fìambagem, do

tipo deformação tangencial ou de charneira (Ramsay,l960).Nes-

te caso, essa dìspersão zonas do arco .interno, superfície neu-

tra e arco externo de dobras D' deformadas ao longo de ei

xos subhori zontai s con ca imento para NE. Ai nda nessa figura,
observa-se uma concentração de polos de uma cl i vagem tardia
(S1) no quadrante NNt¡l , que não pode ser relacionado ãs fases de

dobramentos encontradas.
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Fi gura 36 - Es te reog rama s do Domínio IV:
a) cont agem estatís ti ca de 3l1 polos

eixo B, construldo e Ge ra tri z GO

b) poìos de L' 82, L';E'S3 e S, e

persão das Li neações L,

de So/S., e S,

construida
Padrão de dis -
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V.3.5,5, OonÍnío ll - Lona de cúa.¡neÍlna do a.nticlinaL ßa,ín¡o

do.t Ã/cø,a¿

Nes te domíni o, as rochas metabãs ì cas do uni dade

C, confi guram uma me ga dob ra D' de fl ancos normai s, desenhados

por So/S1 e pela foliação Sr. Seu comprimeiro de onda 6 de

700m e a ampl i tude não ul trapassa os 300m.

Ao I ongo da Seção EF, nos arredores do Bairro
das Almas, observou-se uma estrutura redobrada, de dimensõesmõ'

tricas (figura 37a) com charneira isoclinal D. cilíndrica e

caimento para Nll , e uma segunda charneira aberta de 33 gera -
ção.0 eixo construÍdo nB2, de atitude N20E/Z0Sl,rl, corresponde

ãs 1i neações L, medi das no campo. 0 pì ano axiaì S, tem atitu-
de N25E/65oSE (fi gura 3Zb)

Es se padrão ci I índri co é observado tambõm na do

bra concêntrica D3 (figura 37a), onde a foliação Sb/S., acha-se

redobrada segundo um eixo construido nB3 a N3l,rl/37SE (figura
37c). do mesmo modo, as ì i neações L3 correspondem ao eixo e es

tão contidas na foliação pìano-axial S, com orientação Nl0l^l/

8zSU.

Embora em número reduzido, os dados de So/S., e

S2, ca racteri zam um alinhamento ci I índri co com ei xo a N5gE/
'I 0Sl^l contido em S, (figura 38a). Esta estrutura aberta e com

ìeve assimetria para NW,destaca-se no mapa geoìõgìco, exibin-
do uma zona periclinal pl ungeante para St{ (anexo IV).

0 estereograma da f.i gura 38b, exi be aì gumas Ii -
neações L, e ei xos E3, alinhados segundo grande cÍrcul os (pla-

I

I

I

Ì
I
i

I
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Es tereog ramas de mesodobra
a ) Padrão de i nterferênci a

D, sobre D,
b ) pol os de SO/S.¡ , S, E, e

dob ra D, .isoclinal
c) polos de SO/S* S' E, e

dob ra D, abe rta
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* Gc Construído

Figura 37 - redobrada ( DomÍn i o V)
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L E G E N DA

a Sr/ SO/ Sb (l) B3 Conskuído

+sz I ¡-o

oS¡
ô t-z

ÁEz

Á E¡

.sl
ró) B2 construído

Fi gura 38

4 G3 Conslruído + G4construído

Es tere og rama dos Domíni os V e VI:
a) cont agem estatística de 97 polos de

B, construido
b) poìos de Lr, EZ, Lg e E3 e padrão de

são das ì i neações L,
c) polos de S' L3 . E, (Domínio VI)

S, e eixo

disper -
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de ei xos s ubhori zontai s, com ca i men to para os

sE.

no de retomada)

quadrantes SSE e

A ori entação dos dob rame ntos posteriores é in
dobras D' ao ì ongo da dìrete rp re ta da cono perpendicular às

ção Nl,l-SE ( Ramsay, l96O) .

V .3.5 ,6 . Ooniwio VI P alneía-ínhq. de Cíaa

A seção geoìõgi ca GH atrav6s do domínio VI mos-

tra uma série de dobras normais, simétricas e de 39 fase, guê

correspondem ôo sinclinaj Ri bei rão São Doni ngos, si ncl i nõrcio
da Fazenda Montaria e anticlinal da Serra dos Cochos,E!.sas es-

truturas têm seus flancos afetados pelas falhas da Montarìa,
Palmeirinha de Cima e do Rio Itara16.

De modo sinilar aos domÍnios anteriores,obser _

vou-se a foliação S2 subparalelo a So/Sl, admi ti ndo dobramen-

tos da fase Fr. Com amplitude em torno de 500m, e comprimento

de onda de 1000 a 1500m, essas dobras têm eixos subhorizon
tais com caimentos tênues para SSE e NNt,rI. A foliação S' quan-

do observada, exibiu dispersão em leque, altos mergulhos e di-
reção em torno da linha NS (fìgura 38c).
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v .3.6 . Tonaâ de Cí¿tlhanentot

Foram identificadas na ãrea vãrias zonas de fa_
lhas irnpìantadas por eventos cisalhantes dúcteis e riptei s,que
se desenvolveram de maneira concomitante e/ou posterior ãs fa-
ses de dobramentos ( fi gura 20) .

A Faìha de Itapìrapuã, no limite oriental do

Grupo Itaiacoca, dã ori gem a uma faixa de rochas cataclãsticas
e p rotoni I omi ti ca s a uitramilomîticas. Nas rocha s granîti cas ,

estas texturas são comumente representadas por ninerais aìonga
das e estiradas (quartzo e feìdspatos potãssicos e cárcicos)dis
persos em matri z fol i ada, fi na a m6di a, formada, principalnen_
te por bi oti ta (foto 7 e tabel a 9).

Em vãrios setores da Falha de I tapi rapuã tam _

bõm foram reconhecidas cataclasitas e brechas tectônicas em

rochas granitõides de compos i ção álcali-granîtica a granodi o _

rítìca, quarzitos e metapelitos. Nas porções norte e sul dessa

falha ocorrem I i neações de es ti ramento mi neral com ìndica

ções de rejei to verti ca I . tm sua porção centra l, essas linea -
ções estão horizontal i zadas, e i sto, juntamente com a presença

de feições de rotação de feìdspatos, sugere deslocarnentos trans

c0rrentes sinistras, nesse setor.

A zona da falha de Itapirapuã possui um traça_
do suavemente curvi I íneo, com orientação N30 -500 t e espessura

n6di a de t 500n, A níve l de a fl o ramen to, observa-se uma marcan-

te fol iação catacìãstica (no sentido de Higgins, l97l ) com a.l -

tos mergul hos para Nl,l e SE e afetada pel a fo li ação SO. A simi-



I ari dade geomãtri ca dos pol os das fol i ações S. e

indica que os primeiros não foram deformados peìa

que situa a Falha de Itapirapuã como concomi tante
reì a ção ã tercei ra fase de dobramentos.

147 .

S3 (figura 39)

fase F3, o

ou tardio em

A Falha Serna de I tapi rapuã cons ti tui uma super
ficie de cisalhamento de carãter dúctiì, situada ao longo do

contato entre as uni dades H e E, Nesse setor observaram _ se

quartzi tos grossos a mi c roco ng ì omerãt i cos e f i l.i tos l.aminados
de textura p r o t orn í I o n í t i c a . A foriação catacìãstica des-
sa falha mostra-se concordante ao a camame n to e exi be mergu

ìhos altos para Nl . Locarmente, esta for'iação cruza obriquamen
te o acamamento So. Tamb6m são comuns, nessa es trutura , lìnea_
ções de es ti ramento subverticar i zados com forte ac ha tamen to de

grânuìos s u bc enti mõtri cos de q ua rtz i tos e fi r i tos, ao r ado de

metabrechas tectônicas de matri z ferrugì nosas e crastos a ngu ro

sos de quartz i to fi no ( ponto 65).

A Falha de Taq uaruçu da Serra, i nterì.i ga da ã fa
iha Serra de I tapi rapuã na al tura do Ba i rro I tapi rapuã, é for_
mada por xistos mi I oníti cos ori entados a NE-SW corn merguì hos

subverticais para SE ( ponto 547 e arredores do ponto 224),Com

traçado I evemente sinuoso, essa es tru tura corta as uni dades H,

K, I, F e G. Localmente ocorren mi crodobras em bai nha con eixo
X verti caì i zado para SE , sugeri ndo movimentações de alto ân_

gulo do ti po falha inversa.

A Falha do Cõrrego Bandei rantes, que tem conti_
nuidade ao longo do cõrrego Jos é Vi cente, separa as unìdades D,

E, e G e tem d i reção aproximada N50E e ca rãte r normal. 0bserva
ram-s e metadol omi tos e metareni tos catacrãsticos e muì to fra tu
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Fotograf i a 7 Protorni I oni tos em rocha granîti ca da Fa I ha de
I tapj rapuã ( ponto B9) exíUi ndo texturà porfirocl astica em feìdsiatos alcalinos

Figura 39 - !stereograma contendo a distribuicãoti açao ca tac I ãs ti ca (S.) da Falha,de
poìar da fo
Itapirapuã-
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derados, al6nr de microfalhas normaìs com atitudes em torno

N35E/vertical e N50t/65SE (pontos 92, 'l36 e 230).

A Falha do Bairro da Es ti va, com traçado reti lí
neo e ori entação N30E, a prese n ta localmente, veìos escaì onados

de forma sign6ide e juntos con estrias horizontais, sugerindo

uma compentente transversal dextral. Em vãri os afl oramentos pre

domi na me tareni tos cataclasados e falhamentos nornai s de rejei
to centimétrico,

A Falha da Serna do Facão corresponde a uma rea

ti vação de carãter normal ao longo das uni dades H e J, tocali-
zada na porção Sul da ãrea.

Na porção Nt^l da ã rea mapeada, a Falha da Monta-

ria cons ti tui uma no tãve I zona rûpti I de transcorrênci a dex -

traì que afeta as falhas mais antigas de Palmeirinha de Cima

e do Rio I tararé, e ai nda a zona peri cl i nal do anticlinal da

Serra dos Cochos. Megadobras de a rras to e um i ntenso fra tu ra -

mento Etl indicam a movimentação principal dessa estrutura (fi-
gura 20).

De um modo geral, na ãrea mapeada foram reconhe

ci dos vãri os corpos restri tors de brech a s tectôni cas mu i to

provavelmente relacionadas a fal hamentos sin-cinemãticos ãs

fases de dobramentos. Essas brechas geralmente são formadas por

matri z quartzíti ca e/ou netass iI titi ca, fol i ada ou não e con -

tendo clastos angulosos e mal sel eci onados de quartzì to, quart

zo e filito.

Em aìguns locais n rec onh eceram- s e superfíci es de

ci sa I hamento afetando o ba ndame n to (Sb ) de modo paral eì o ao
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plano axial de dobras D2 (fi guras 40 a,b), No ponto 236, obser
vou -s e s up erfic i es semel hantes, des ta fei ta,deslocando a fol ia
ção S, e o bandamento So, corn geometria correl ac i onãvel ã fo -
l iação (fi gura 40 c).

Ressal ta-se ainda a ocorrtinci a esparsa de peque

nas falhas tardias e transversai s ãs pri nci pai s es truturas da

ãrea.

V .3 .7 . Ca ncLutõ et

0 Grupo Itaiacoca foi afetado por quatro fases

de dobramentos superi npos tos, sendo duas sì n-xistosas (F., e

F2), uma tardi-xistosa (F3) e uma p6s-xistosa (F4).
)

A primei ra fase caracter.iza-se por apresentar cli
vagern ardosiana (S¡ ) de orientação predomi nantemente paraleìa

ao acamamento (So), e localmente obliqua a perpendi cuì ar ao

mesmo. Arcos poligonais em anfib6l ios e muscovitas de metabasi

tos e meta-"wa.ckes" feìdspatos, tamb6m registram uma foliação
pré-S2, As dob ra s D1, quando reconheci das, são de peq ue na esca

la e carãter intrafoìial e isocl i nal. A s uperpos i ção com as

dobras D2 produz padrões de i nterferênc i a do ti po ',cogumelo" e

em "laço",

A segunda fase de dobramentos desenvol ve uma

cìivagem de crenulação S, nas zonas de charneiras D' e uma

xistosidade fi na di ferenci ada e subparalela a So/S , ao Iongo
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FI GURA 4O Superfíci es de ci salhamentos:
a,b) Paralelas ao plano axiaì de dobras
c) Gerada durante a fase F,

D2
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dos flancos D. As dobras desta fase variârn desde isoclinais al

abertas e, geralmente, têm flanco i nverti do, i nd i cando vergôn-

cia para I'll¡J. Ampìas dobras recumbentes com flancos longos, mui

to provaveìmente relacionadas a "fold nappe", ou mesmo ,'trust

nappe" (McClay, l9Bl ), são tamb6m atribuídas à fase Fr.

A tercei ra fase de dobramentos se mani fes ta na

forma de anpìos dobramentos holomõrficos e cilindricos, aber -
tos e normais e ligeiramente assimõtricos. A foliação Sr, pla-
no-axial a essas dobras, apresenta-se como clivagen de crenula

ção e/ou espaçada, quase sempre subverticais. No setor SE da

ãrea a ori entação dos eixos B3 é NE, com nergul hos moderados

para NE e St¡J, e no setor NW, a d.ireção 6 NNI^l com mergulhos pa-

ra Nlitr e SSE. As reìações geom6tricas entre as estruturas geope

tãìicas preservadas e a foliação S3 indicam o carãter normaì

para as dobras D3. Fi guras de interferência do ti po 3 (coa -
xiaì/1aço) são produzidos na superposição conr os dobramentos Dr.

A dispersão das I i nea ções LZ e eixos EZ i noi cam mecani smos de

fl ambagem.e carãter homoaxi al em relação ãs dobra s Dr.

A q ua rta fase de dobramentos res u 1 tou em amp I as

dobras suaves e locaìmente abertas, de plano axial subvertica-
lizado ao ìongo da direção N30-601{ e eixos subhorizontais. A

superpos ì ção com as dob ra s D3 produzi u um padrão de i nterferên
cia do tipo "domos e bacias".Na porção N I'l da ãrea, essa fase

tem d ireção prõxima da Etrl.

0s falhamentos da ãrea mapeada são de natureza

dúcti I e rúpti l que segundo Si nbson (197 7 ), indìcarn gerações

em diferentes nívei s crustais.
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v7 ,íETA90R.F1SH0, UAGÁ^TIS$0, TOAOES E RECI¡RSOS gII'ERÂIS

vr.t. Netanondiamo do Gnupo ltø.iacoel'z d.ø Lrea Mapea

da

As condi ções de metamorf isrno regional do Gru -
po Itaiacoca, pertencem ao fãc i es xistos verdes ( zona da cìo_

rita) de Turner (l9Bl), alcançando ãs vezes, a zona da biotj-
ta (Fuck , 1967a; Marini et a1,, 1967; Melcher et al., 'l973; 

e

ou tros ) , tal c las s i fi cação foi baseada principalmente na

abundãncia de mi nerais como muscovi ta, clorita e serici ta. E-

vidências de netamorfismo de c o n t a t o ' a s s o c i a d o a i ntrusões gra

niti cas, e de metamorfi smo d i nâmi co rel ac i onado ã Falha de I-
tapi rapuã, também jã foram mencionadas na l i teratura ( Fuck,op.

cit. ¡ CPRIl , .I974; 
CPRM, 1977at e outros).

Não obstante, traba I hos recentes reconheceram

trôs principais episõdios de cristaì.i zação metamõrfi ca asso -

ciàaos às fases de dobramentos do Grupo Itaiacoca (tabeìa 8).

IPT (t985a) bas ea ndo- s e na recristal i zaçãolneo

formação da nuscovi tali I I i ta e na ausônci a de mi nerai s îndi -
ces reconheceu doi s eventos de metamorfi smo regional que não

uì trapassaram o grau incìpiente. 0 primei ro e ve nto (M., ), asso

ciado ã geração de clivagem ardosiana (S1), e o s eg undo (MZ),

relati vo ã fase F2, caracterizou-se peìa superposição de por-

f i robl astos sobre Si.

CPR¡l (1986) ì denti fi cou trõs episõdios metamõr
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fi cos de baixo grau, uti I i zando como critérios a paragênese ni

neral, a textura ignea reliquiar, o arranjo de grãos de quart-
zo, e. a presença de mat6ria carbonosa, argiìo-minerais, seri ci

ta e feldspatos reliquiares, Segundo esses au tores, a fase

Mì estaria associada ã cristaìizaçäo da clorita + seri ci ta +

tremolita; a fase (M2), ã formação de sericita + clorita +

quartzo nos p 1a nos de crenulação Sr; e a 3ê fas e (M3), ã cris-
talização incipiente de cì ori ta + seri ci ta ao ì ongo dos pìanos

de S3.

Na ãrea mapeada, as associ ações minerais, obti-
das do estudo petrogrãfi co dos diferentes ìitotipos, indicam

que o metanorfi smo regional nesta porção do Grupo Itaiacoca a-

ti ngi u o .grau fraco de llli nkl en (1977) .

Nas rochas metapel iti cas a mineralogia metamõr-

fi ca tipi ca ã rep res e n ta da por seri ci ta, clorita e quartzo, o-

correndo muscovi ta nos te rmo s fi I íti cos. De maneira esparsa,

observou-se o desenvolvimento i ncipiente de clorit6ide (pon

140 e 474 ) indicando, segundo t4inkler op.cit., pelitos com

alta razão Fe/Mg e alto teor de Al. sob condições metam6rficas

de grau fraco,

0s metabasi tos da uni dade C exi bem uma associa-

ção mineralõgica característica, formada por albita, clorita,
acti nol i ta-tremol i ta e epídoto. A textura ge ra I men te 6 bl asto-

granular a bl as to-ofiti ca (pontos 99 e 434).

0s netagabros ( pon to ì0l) da un i dade C apresen-

tam uma alta proporção de p iroxêni o e cl ì nop i roxêni o (pigeoni-

ta e ðugita) zonados concentri camente e de hãb i to pri smãti co
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curto a granular. Esses minerais apres entam bordas substi tuí -

das e fra turas preenchidas por anfì bõl i o fi broso (actinoli ta -
tremolita) evìdenciando efeitos de uralitizaçã0. 0s plagioclã-

sios albita (cerca de 40%) encontram-sesaussuritizados e inclu
sos, total ou parcialmente nos piroxênios, caracterizando tex-
tura blasto-subofítìca a bl asto-ofíti ca. Epi dotos apresentam-

se bem desenvolv,idds'em agregados ou em cristais prismãticos i-
solados. A titanjta (menor que 2/") ocorre em grãos escuros(1eu

coxêni o) com i nc I usões de opacos (i lmeni ta), ou em grãos ìím -

pidos e i di omõrfi cos.

0s ne ta v u lca ni tos bãsi cos co rres pon dem a anfibõ

I io-xi stos a metabasa I tos ves i cul ares xì s ti fi cados finos.Estes
últimos, têm vesículas elipsoidais centimétricas preenchidas por

quartzo e mi croporfi robl astos de tal co esverdeado e I amel ar. Pe

trograf i camente, os anfi bõ li o-cì ori ta-xi s tos, poss uem matri z

fi na e entrel açada compos ta por serpenti na e /ou cl ori ta muito

fina, e ainda por mi c ro po rf i rob I as tos pri smãti cos e tremol i ta-
actinolita com terminações esfiapadas e hábito acicular fibro-
so (fo tomi c ro graf i a 8).

Nos "meta-wackes" da uni dade A a associ ação mi-

neral metamõrfica mais cornum é quartzo, alþìta e muscovita e/ou

seri ci ta. Nessas rochas as fel dspatos potãss icos estão intima-

nente seri ci ti zados . ( fotomi crografi a I ) .

Nas rochas metacarbonãti cas, a dol omi ta é intei
ramente recristalizada e em bandas rnais argi losas 6 comum a

presença de seri ci ta. A ocorrênci a de bancos tal ci fi cados e

serpenti ni zados nos rnetadolomi tos do Bai rro das Al mas (fi -
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gura l0) indìca muito provaveìmente eventos netassomãticos com

aporte de M9 (Augustithis, 1973), relacionado â intrusã'o do

corpo metabãsi co.

Em relação âs q ua tro fases de dobramentos des -
cri tas na ãrea , caracteri zou-se três epis6dios de cristaljza -

ção me tamõrf i ca. 0 primei ro evento (M1 ) ocorri do concomi tante-
mente ã fase Fi , corresponde ao aparecimento das associações mi

hera i s serici ta + cì ori ta + q ua rtzo e clorita + quartzo + mus -

covi ta em rochas metapeì íti cas, 0 segundo evento (M2 ) asso

cia-se ã presença de a rcos pol i gonai s de muscovi ta e tremol i -

ta-acti nol i ta (fo torni c rog ra fi a s 7 eB), fo rma da s tardiamente ã

fase F2 (Bard, l98l) e que representa o pico do metamorfismo re

gi onal na ãrea. 0corri do em condi ções retrometamórfi cas , o ter
cei ro evento (M3) estã associado ao crescimento e recupera -

ção de seri ci ta, clori ta e muscovita ao longo dos planos a-

xiais S3.

A possibilidade de exi sti r actinoì j ta-tremol i -

ta formada durante o epìs6dìo M., 6 atestada pela ocorrência dos

arcos pol ì gonai s referi dos anteri ormente. Dessa forma, as con-

dì ções netamõrfi cas desse e ven to deVem ter ati ngi do o es tãgi o

fraco de t.rli nk ìer (197 7 ), poi s em s i tuações menos enérgi cas( es-

tãgio ìncipiente) não se forma actinol i ta - tremo I jta em metaba-

sitos (hIi nkl er op.cit,). Cabe ai nda I embra r que essa evol ução

metamõrfi ca d eve ter ocorrido continuamente atravês do

tempo, vari ando apenas as condi ções de pressão e temperatura.

Quanto aos efei tos têrmi cos de

contato, observaram-se aqueles associados ãs

me tamo rf i smo de

i ntrusões do cor-
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po metabãsico da unidade C, dos fãcies gran.it6ides do Comple-

xo Cunhaporanga (0uro Verde e São Doni ngos ) e das i ntrusões

Bai rro do I tapi rapuã, C6rrego Fei o e Bai rro da Serri nha ( ver

i tem VI.2).

No ponto 5, prõxi mo ao Comp I exo Cunhaporanga, a

presença de porfì rob ìas tos subcentim6tri cos de andaluzita (rõ-
seos e de seção rômbi ca ) em quartzo-muscovi ta-bioti ta xi s tos e

a ocorrôncia de cristais pri smãti cos de hornb lenda em i nterca-

ì ações metabasiti cas, também atestam o rnetamorfismo de con ta -

to. A biotita, crescida mimótirur.nt. sofre a foìiação Sz

(.tambõm no ponto I9l ), e a granul ação lìgeiramente mai s grossa

dessas rochas são devidas a evento termo-metamõrfi co em auréo-

la de con ta to no fãcies hornblenda-hornfel s ( Turner, .l98ì 
).

0s co rpo s graníti cos Bai rro do I tapì rapuã e Cór

rego Fei o apres entam-se ci rcunscri tos ã unidade F sendo que

ao redor do primeìro, re conh eceu - s e uma auréola de contato com

cerca de 200n de Iargura. Essa auréol a 6 formada por metapeì ì -

tos manchados com nõdul os circulares e eì i psoi dai s, de at6

5mm de tamanho, i nci pientemente des envol vi dos s egundos os pla-

nos da foì iação Sr. De modo similar, no ponto 2ì8 (Fazenda Pi

ri tuba ) , p rõxi mo ao contato do Gra ni to Bai rro da Serrinha,ocor

rem metassiltitos intensamente compactos e recristalizados con

tendo esparsos porfi robl astos de muscovi ta com at6 7mm de tama

nho. Ambas as ocorrâncìas caracterizam a zona das ardõsias mos

queadas, do fãcies albita-epidoto hornfels (Turner, op.cit.).

0 metanorfi smo de contato associado a i ntrusão

pré-tectônì ca das rochas metabãs i cas do Eairro das Almas, jã
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referida anteriormente, não deve ter ultrapassado a temperatu-

ra de 520oC a una pressão de I kbar, uma vez que não ocorreu

a fo rma ção de diopsídio (!linkìer op.cit. ).

No que d'i z respeito ao metamorfismo dinâmico,es

te aparece pri ncipalmente associado aos fal hamentos dúcteis,
como as falhas de Itapirapuã e Taquaruçu da Serra. Suas princi
pais evidências, como saussuritização e sericitização de

fel dspatos, cìoritização de bi oti tas e mi crocl i ni zação de orto
clãsio, indicam reações metamõrficas de carãter regressivo.

vl .2. tÃagnafi¿no do Gnupo I ta.íacoca e dø ãnea mapøødø

Segundo a I i teratura, as mani festações magmãti -

cas re laci onadas ao Grupo I tai acoca podem ser resumi das em

três pri nci pai s fases:

. magma ti smo pré-tectôni co, de na ture za vulcãni
ca bãs i ca ã ultrabãsica e subvul câni ca f6l s i ca, cujos dados

químicos revelaram fontes magmãticas de origem toleítica(CpRM,
1986) e cãl ci o-aì cal i na shoshoníti ca ( Trei n et al., 1985 ) , res

pectivarnente nas regi ões de I tapeva (Sp ) e Abapã (pR);

. magmatismo põs-tectônico, ãcido:e pìutônico ,

representado peì os maci ços graniti cos de Santa Bl andi na, Capo-

te / S9uãrio, Bairro dos Antunes, Bairro da Sanbra, Córrego do

Azedo , C6rrego da Lavra, Bairro do Itapirapuã, Bairro da Ser -
ri nha, Vila Branca/Francisco Simas e Campi na do Vea do, descri-
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tos na tabela 5.

Na ãrea es tudada o magmati smo pré-tectônì co é

representado peìo corpo netabãsico do Bai rro das Almas e, mui

to provavel mente, pelas rochas metavul cãnicas da reg i ão de

Palmeirinha de Cima, reconheci das por S oa res et al. (1987).AS

rochas desse corpo, descri tas anteri ormente na uni dade C, fo-
ram afetadas por quatro fases de dobramentos e devem repre -
sentar uma fase distensiva na evolução da bacia Itaiacoca.

Al guns afl oramentos descri tos no Compl exo Três

Córregos revelaram uma sequênc i a d9 p¿¡¿gnaisses ba ndad os com

i ntercal ações de mi ca-xì s tos e quartzitos, e um conj unto de

corpos graníti cos de estrutuna fol i ada e i sõtropa. Nas proxi -

mjdades do Bairro do Butìã (pontos 128 e 2l ì) identificou-se
um mac i ço de conpos ì ção graníti ca e granodi oríti ca, com alto
con teúdo de bi oti ta e hornblenda, designado nes te trabalho co

mo Cõrrego do Butiã (toto 8). As texturas predominantes são

equìgranulares e porfiriticas, com megacri stai s centimétricos

(at6 5crn), de feldspato potãss ico (mì crocl ini o) e matri z de

granul ação médi a a grossa. Caracteri zam o ma ci ço uma alta ra-
Q-I AC

zão inicial S r"' /S r"" 1ma i or que 0,715) e enc laces dj oriti cos

decimétricos e angulosos. 0 corpo acha-se afetado por foìia -

ção tectõnì ca conspícua, correl aci onãvel a* fol i ação prì nci pal

da sequênci a paragnãissica bandada e pe la Falha de I tapi rapuã

(F3). 0correm, ai nda, c l ivagem es paça das e /ou i untas de dire-

ção Nt'J-SE, atri buídas ã fase tardi a F4.

As ativi dades magmãti cas de carãter "tardi " a



Fotograf ia I Biotita Granod i ori to fol i ado
Butiã

do maciço Cõrrego

Biotita granì to porfi rõi de ì sótropo do
Bai rro do Itapirapuã

Fotograf i a 9 mac ì ço
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p6s-tectônicas na ã rea mapeada corres pondem aos: Gra n i tos Bair

ro do I tapi rapuã (foto 9 ) e Cõrrego Feìo , ci rcunscri to ao

Grupo Itaiacoca (pontos 123 e 525); Granito Bairro da Serrinha,

s i tuado na borda do Complexo Três C6rregos (ponto 2ì6); e os

fãcies 0uro Verde (pontos I e ì94) e São Domingos (pontos 121

e 254), da borda do Compì exo Cunhaporanga. As princìpais ca -
racterísti cas desses corpos encontram-se I i stadas na tabela

9. Em rel ação a essás rochas, cabe ainda ressal tar que os Gra -

ni tos Bai rro do I tapi rapuã e C6rrego Feito foram afetados pe la

foìiação S4, indicando um "emplacement" sin a p6s-terceira fa-
se de dobramentos (F3). Ai nda,apresentam brechas e catacl asi -

tos metapel iti cos prõximo aos s eus contatos, s uge ri ndo mecanis

nos do ti po i ntrusão forçada parð a col ocação dessa rochas.

vr.3. I dade¿ da Faixa d.e Oobttamentot Apiai e d.a Ía-eo

llapeada

At6 o nomento, o Grupo Itaiacoca dispõe apenas

de um dado de da taç ão relativa, obti da a parti r do es tudo mor-

fot6gìco de es tru tu ra s es troma to I i ti ca s nos dol omi tos da re -
gião de I ta peva (SP). Estes estudos i ndi caram o intervalo de

ì.700 a 850 m.a. para o início da sedimentação dessas rochas

(Fairchild, i977).

. 
No contexto da Faixa de Dobramentos Apiaí encon

tram-se disponíveis até o momento dados geocronológicos em ro-
chas grani tõides, metassedimentares e metabãsicas, e tarnb6m



TÀaELÀ 9 - Corpos fgheos e ¡terahó¡ficos aìa Área r4âpeaata

75

282

DENO¡IINÀçÃO

Granito Baiiro de

ItapiràFÊ

l2a

c.anito qirrego Feio

276

cr¿Jlito qirrego do

t9 e 257

Grànito Bài¡lo ata

PR INCI PÀIS
LITOLOCIÀS

Ákâti-granitos, gtg

t73

¡ê]h¿ al€ ItÂpiraFlã

Árcâli-g:Ìênitos e

tdú

I

Graítos e g,ràr¡cdio-

ls4

lEXlURÀS
¡rÀcRoscóPIcÀs

t99

crâr¡itc€, á1cali-g!Ê

Fácies ollo ve¡rþ

lzl

porfiríticå

tao

porfirítica

catåclðsito gnðrìí-

145

çFrÀùuÀ-
ç¡o

147

254

;

Fácies são Dcninqos

(rcsdo e ci¡z€îro)

porfíríticå â

crônitos e ákðLi-

¡84

ÀNÁLIsE PETRoGRÁFIcÀ

foliåções cåta-

Enclave ilo A..Cr¡ùlapo

rìÊdia ê

CE. : i¡eS.= i¡€quig!ãlular; hipid.= hipididûjrfica; âtorr.= èrollqnó¡ficà,
!Eo.Ê !¡¡ârt¿o; Fk= feldspato Fotássico; ptag._ ptagioctásio; EÞi= epi
doto; BicÊ biotita; gEarìoe qÐob1ásticâ; tepi= leÞidoÈ,ùbtica; HG
tþmblerda; FdF fêtdspâro

Ia!ã¡

porfíríÈicô a

fÉria

B¡gtitã-qrê¡¡cdiori

glâruìã¡ hipid .

porfiÈítica

P1ð9, û¿o e ¡t

i¡eq. hipid â

Qzo, Ft e PÌð9

I'IINERÀLOCIÀ

¡'t, Qzo e Plag

rórfico

porfi¡iÈica

tot-rþeBio
!4á

Grànito 3ð

t

P1ê9, ¡X e gzo

IOù-tk'eEio

P1è9, F,l< e øo

rneq.hipid

Grðnito 3b cnr bio

gzo. rk e Plâg

Þialoto e Àìãnita

lO?-rþeBio

qzo. Fk e Plàg

glanular hipid.

fucã1i-granito

loe- Bioe¡k,

EÞidoro

Qzo, Fk e P1a9

grã¡ular hipid.

lG-fþeBio

QErlzitô FeldsEá-

Fk. Plaq e ge

Iluscovitå-bioritn-

3S - Bio, EÞi

zilcão, litanirâ e

ineq. hipid. a

g¿o. Ik e P1â9

op€cos e litênira

Bio

5T - Aio e Hc'

Bio, EÞi

5t - Bio

Fk, q¿o e Plag

grãno e lepi

Azo,

2* - Bio

Fk, È¿o e P1å9

Titanità, Àlditã

F}

5t - Eio

û¿o e Fdp

Tirênitã, Àteirâ

51

Qzo, FdÞ, Bio

zilcào

5r _ Big, 
.Fiô

Bio e E!

5E - Bio

ÈÞúsio e oçEcos

Titanirã e cTÈ@s

Zi¡cão e Àpãrira

oì
l\)
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pa ra as ni neraì'i zações de Pb as soc i adas. Esses resul tados fo-
ram obti dos pel as metodoìogias Rb-Sr em roc ha tota I , K-Ar em

concentrados de minerais separados e pb -pb em gaìenas e es tão
publicados em Cordani & Bittencourt, t967¡ Salìamuni & Biga

rel l a, I967; DAmasceno & Bettencourt, i 96B; Meìcher et al.,
1973; Cordani, 1974¡ Batolla Jr. et al. , 1977; CpRM, ì98ìc;
JICA-Ml'lJA, 19BZ e l9B3; Teixeira, l9B2 e com.pes. e Tassinari
et al., inédito.

A i ntegração dos res ul tados obti dos permi te
sintetizar o seguinte quadro evol utivo pa ra a Faixa Apiaí:

. entre I 800 a I 500 m.a.: depos i ção e vulcanis-
mos;

. entre I400 a I 200 m.a.: evento metamõrfi co re
giona l ;

. por volta de 800 m.a.: magmati smo prõ-bras i -
ì i ano;

. entre 650 e 600 rn.a.: ou tro evento metamõrfi -

co regional e i ntrusões graniticas sin-tectônicas:
. entre 590 e 540 m.a.: i ntrusões graniticas tar.

di-tectõnicas;

, por volta de 500 m.ð.: soerguinento de cadeia

orogênì ca e resfri ameRto regional.

A evol ução do conhec imento propiciada por es tes

dados tornou i rrefutãveì a oco rrê nc i a de sequências supracrus-
tais prê-brasi I i anas na Faixa de Dobramentos Apiaí. Trabalhos

poster.iores confirmam este fato, ao revelar idades mín.inas do

Proterozói co Médi o para rochàs do Grupo São Roq ue ( Van Schmus



et al., l986), antes atri buídas ao P ro te rozõ i co Superi or.

Na ãrea es tudada foram

radiométricas, no Centro de Pesqui sas

da USP, sendo I0 pelo método Rb-Sr em

K-Ar ern co nc e ntra do de biotitas.

.l64

rea I i zadas onze anãl ises

Geoc rono I õg i ca s do IGc

rocha total e uma peìo

gra ni to

prõximo

rochas

Pelo mõtodo Rb-Sr foram datados o grani to sin -
tectôni co Córrego do Butiã, o Comp lexo Três Córregos e o encla

ve Cunhaporanga. Pa ra o primeiro, foi ob ti da uma i sõcrona que

indicou a idade de 65.lt60 m.a. com urn vaior de razão S"B7lS.86

inicial de o,7.l595 e para o encl ave a i dade i socrôni ca conse-

guida foi de 642178n.a. com razão inicial de Sr de 0,7430 (Fi-
gura 41).

Esses dados indicam cìaramente que o

Cõrrego do Buti ã formou-se no proterozõì co superior,
a 650m.a. a parti r de processos de fus ão parcial de

c rus tai s pré-ex i s te ntes .

Jã para o enclave gnãissico, cujas principaìs ce

racterísticas cons tam da Tabela 9, a i dade obtj da e aqúi inter
pretada como época de rejuvenescimento do enclave, provocado

pela i ntrusão do grani to que o c on tém. Tal i nterpretação ba-

seia-se na similaridade das i dades obtìdas para a i ntrusão e

para es se enclave, e no el evado valor obti do para a razão ini-
cial dos gnaisses,

Na fi gura 4lc enc on tram- s e rep res en tada s as cur

vas de evoìução i sotõpi ca de Sr construídas tanto para os

gnaì sses como para o gran itõi de. A reg res s ão destas I i nhas su-



I65.

rôzão iniciåt . o,i4302
idåde - 6{21?B m.6.

@
@

U)
F
@

U)

TEMPO GEOLóGICO (b.O.)

FlGlrRÀ 4l - Diagranðs icocrônicos eD rocha totàr (ð,b) e
de evotução isotópica do sr no teDpo geoìógico

- -.- Gnoisse (pto.5Og)

- 

Gronito (Pto tz8)



I66.

gerem que os protol i tos crustai s dessas rochas pos s uíam uma

idade mín i ma de I 500 m.a. A inclinação nenor da cu rva evoltlti
va do grani tói de, s ugere que a evol ução i sot6pi ca do Sr87 foi
mais ìenta, i ndi cando que essa rocha evol ui u a parti r de ma -
teriais crustai s menos diferenciados do que os gnaisses.

A idade K-Ar em concentrados de bi oti tas obti-
das para o granito Bai rro do I tapi rapuã, que õ afetado pela

foìiação S4, i ndì cou a i dade de 5l4rl7m.a., que s uge re a épo-

ca de resfriamento do corpo a granítico, a uma temperatura Íne

nor que 250oC e c o n s e q u e n t e m e n t e a idade mínina para a tercei
ra fase de dobranentos (F3).

vr,1.t ß.ecun¿ ø6 Míne,ù-a,íá d,o Gnupo I ta"íae-ø ca e dø_ Ãaeø

I'lapeødø.

0 mapa de jazidas e ocorrôncias minerais do

Es tado de São Paulo ( IpT, lgBlc), os mapas geol õgi cos do pro_

jeto Leste do paranã (CpRM, 1977c) e,mais recentemente, a

Carta de Previ são de Re cu rs os Mi neraj s ( DNpM, i9B4), iitestam
que o Grupo Itaiacoca possui enorme riqueza mineraì, traduzi_
da na forma de vãri as jazi das em expl onaçã0, ì avras esgotadas,
minas desativadas e inúmeros indicios de ninerarizações cadas

trados, As recentes descobertas de novos tipos ìÍtotõgicos co

mo rochas b ã s i c a '; u I t r a b ã s i c a s e netavulcanitos tôm ampìiadoem

muito o potenciaì meta rogenéti co dos metarnorf i tos itaiacoca
(Al garta & Hama , ì984). A tabe ì a l0 resume os principais bens

minerais encontrados no Grupo I tai acoca.
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vr7 Evolugão Geotîgicø d,o Gnupo ltaíacoca

A evol ução geológica do Gru po I tai acoca é i nter-
pretada a parti r de processos de a b ertu ra e fechamento. de

l.¡m mar com profundi dades rôsas (até pì afatorma conti nental e¡

terna). Essa evolução divide-se em uma primeira fase relacio
nada ao desenvolvimento pal eogeogrãfi co e uma segunda, asso-

ciada aos eventos orogôni cos superimpostos.

tltl .1. Evoluçãa Paleøgeognâdica

As correl ações es tratj grãfi cas e os ambjentes de

sedimentação do Grupo Itaiacoca, s ugerem o estabelecimento i
nicial de uma bacia do ti po "conti nental rift" que evoluiu
para uma "ri fted continental margin" (Di cki nson, l9B0). Fo -

ram rec onh ec i d os q ua tro pri nci pai s estãgios de sedimentação,

s endo o primei ro proveni ente da fase de ri fteamento com sedi

men ta ção continental, e os três segui ntes, rel aci onados ã se

dimentação mari nha resul tante da s uperpos i ção de eventos de

oscilação rel a ti va do nive I do mar (fi gura 42).
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ì9 Estã9ìo (figura 134).

Este estãgio õ representado peì a Fm. Bairro da

Es ti va. Caracteri za-se por uma espessa sequôncia (2.00Onr) de

metarenitos e 'rrneta-wackes" arcosianos, resultantes de erosão

e deposição rãpidas (fanglomerados ìeques aìuviais) sob

forte instabilidade tectôni ca (subs i dênci a rãpi da ) . A presen-

ça de grãos de q u artzo bem retraba I hados e ma tu ros nessas ro-

chas, s u gere mi s tura com s ed i men tos arenosos pré-ex is tentes

proveni entes de ciclo(s) sedìmentar(es) anteri or( es ) em regi -

me de quiescência tectônica (ãrea cratônì ca).

Assìm, a sed imentação espessa, imatura e grossa

da Fm. Bairro da Estiva deve ter preenchìdo grandes calhas de

um s istema ti po "grabens /hors ts ", com mani fes tações subvulcã-

ni cas de carãter bãs i co associadas.

29 Estãgio (figura 43b)

Este es tã9ì o corres po nde ã depos i ção da Fm. Ãgua

Nova , cuja s ed i men tação com fãc i es pel iti ca-carbonãti ca e pe-

I íti ca refì ete uma grande tra ns g res s ão mari nha (T., )sobre os

depõs i tos da Fm. Bai rro da Es ti va (fi gura 42).Esta transgres-

são afogou rapidamente os depõsitos continentais pré-existen-

tes e perdurou l ongo tempo , permì ti ndo a depos ì ção de espesso

pac o te pel iti co (subsidência rãpì da e depos i ção lenta).

Confì guram-se aìnda, nes te es tã9 io, fãci es di feren

ciadas de sedimentação,provavelnente determinadas por ca -
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racterísticas paìeogeográficas distintasi na po rção Nl,l da

ãrea, o pacote p e ì i t i c o - c a r b o n ã t i c o ( uni dades l'1 ,P e B-D) su-

gere deposição em ambiente de "offshore" a plataforma conti-
nental i nterna; a SE, o pa co te de roch a s essencialmente peìí

ti cas (uni dade H) indica ãguas mais profundas, de pl ataforma

conti nental externa s uperi or.

Essas caracteristicas s uge ren sedi mentação em mar

gem continental passiva com nergu I ho pa ra SE e, portanto, um

conti nente I oca I i zado a Nt,J da ãrea (fi gura 43b ) .

Tectonicamente, o 2Q estã9io pode esta associa-

do a uma i ntensa subs i dênci a reg i ona ì p rovoca da pel a conti -

nuidade do processo distensivo, com a abertura de um oceano

em d i reção a SE.

39 estãgio (figura 43c)

No topo dos depõs ì tos da Formação Ãg ua Nova exis-

tem for tes i ndíc i os (i ntensificação da sedimentação arenosa)

de uma gradativa i nterrupção do evento transgressi vo e ini -

cìo de uma fase regressiva re lati va (R1) do níveì do mar

(f i gura 42) .

Assim, o 39 estãgio de evoì ução da baci a 6 marca-

do, inicialmente, por uma fase regress i va, segui da de uma es

tabi I i zação relativa do nive ì do ma r, que propiciaram a depo

sição das areias de linha de costa da Formação Serra do Mac_a

co.
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0 i níci o e a i ns tal ação do evento regressivo (R¡)

provaveinente es teve associado ao soerguimento I ento de um

aito do embasamento rlo setor SE da ãrea, i s ol ando-a numa ba

cia nenor e provocando o rebai xamento do níve I do mar local,
c0mo mos tra a figura 43c , Schuepbach & Vail ( 

.l980 ) ressaltam

a importância e o carãter comum de ocorrência desses aì tos

em badi:as de margens divergentes, cujo soerguimento ocorre

durante a fase tardia do "ri ft " i"late ri ft phase',) e õ devi

do a eventos termomecâni cos não muito bem compreendi dos.

Essa i n te rp re ta ção pode. ser argumentada pelas vã-

ri as caracteristicas impressas no reg i s tro sedimentar da For

mação Serra do Macaco, bem como no topo da Fornração Ãgua No-

VA:

a) o fornecimento de sedimentos terrigenos areno-

sos para o topo dos depõsitos da Fm. Ãgua Nova (início da re
gressão) pa rac e ter ocorrj do de manei ra si ncrôni ca em toda a

ãrea mapeada, mesmo I evando-se em consi deração o mergul ho o-

riginaì da pìataforna continental para SE;

b) metareni tos médios cong lomerãti cos (pontos 92

e 270 - unidade E) e quartzitos imaturos (unìdade K), ocor -
rendo, res pec tì vame n te, nas porções central e SE da ãrea,su-
gerem sedìmentos i na tu ros e fonte prõxì ma (erosão dos depõs.i

tos de I eques aluviais fa ng I one rados soergui dos ) ;

c) em direção a Nl,l da ãrea, os depõsitos areno -

sos gerados nessa fas e evi denci am melhor retrabalhamento e

naior maturi dade (ortoquartzi tos);

d) não foram encon tra dos depós ì tos conti nentai s ou

mi s tos progradantes (depõsitos fluviais, deìtãicos, laguna
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res, pai udai s, etc) s obre as areias I i torâneas do setor Nlrl-

central da ãrea;

e) a espessura dos depõsi tos arenosos da Fm. Ser_

ra do ilacaco é maior na po rção ce n tro-S E da ãrea , podendo su

gerir contribuição sedimentar bidirecionat (de Ntl e SE).

Todas essas ca racteris ti cas a pon tam tamb6n pa ra
uma evolução diferenciada de uma simpìes progradação da li _

nha de cos ta s obre a nargen conti nental em di reção a SE.

49 estãgio (figura 43d)

0 úl timo es tãgi o de s ed i men ta ção da Bacia Itaiaco
ca, jã individualizada, inicia-se com um novo evento trans-
gressivo relativo do nível do mar (T2). 0 nar afogou rapì da_

nente os dep6s i tos praia.i s pré-exi stentes, i mpon do- I h es pou_

ca erosã0, corn retraba I hamentos I ocai s em porções mais eleva
das da bacia. 0s sedinentos terrîgenos pel íti co-arenosos da

uni dade F( topo da Fm. Serra do Macaco) foram depos i tados
em ambi ente de "nearshore" a

se,

"offshore", durante essa fa-

De acordo com Schuepbach & Vai I ( l980), posterior
mente ao processo de instalação de altos do embasamento, o _

corre subsidência das dua s bacias separadas peì o nesmo. por_

tanto, pode -s e atri bui r a fase transgressiva a essa subsi -

dênci a que, aììãs, expl i ca tambãm a ocorrênc i a de conglome-

rados na base da uni dade F e topo de E.

Ai nda segundo aque les au tores, em havendo condi -
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ções ambi entaì s (clinãticas e fisiogrãficas) adequadas, com a

subsidôncia da bacìa, torna-se propici o o desenvolvimento de

espessos bancos e recifes carbonãticos progradantes. Isto pa

rece ter ocorrido com a Bacia Itaiacoca, com a instalação de

uma pìataforma carbonãtica durante o 4g estãgio.

Entretanto, o processo de subsidência não deve

ter sido continuo e homogôneo em toda a bacja e ao ì ongo do

tempo. Após a deposi ção dos sedimentos da uni dade F, p rova

velnente ocorreu uma subsidência diferencial do bloco centro-

SE em rel ação ao bloco N!,'l da bacia; propiciando uma "elevação"

do primei ro em rel ação ao segundo. Es te fenômeno é argumentado

peìas segui ntes características:

a) a bas e da pìataforma carbonãti ca (uni dade neta-

carbonãtica pura - G) õ formada por rochas ooìiticas e pisoìí-
ti cas com intraclastos, evi denci ando retrabaì harnento por on -
das e, portanto, ãguas mai s rasas que na uni dade F;

b) pa rte da uni dade metacarbonãti ca arenosa J, lo-
ca I i zada do setor SE, provavelnente cons ti tuia uma fác i es cos-

teira da pìataforma carbonática, associada ao alto estrutural;

c) a uni dade metacarbonãti ca pel Ítì ca N, l ocal i za-

da no setor NW da ãrea , poss iveInente deposi tou-se en fãcìes

mais profunda da plataforma carbonãtica, com aponte de terrige
nos peì iti cos do conti nente a NW da ãrea.

Essas características sugerem tambén a ocorrência

de um puì so regres s i vo relativo do níve I do mar (R2 ) e pos te -

ri or conti nüi ¿ud. do evento transgressivo relativo T, (fi Su -

ra 42).0 primeìro estaria relacionado ao desenvolvimento de

parte da unidade J (porção inferior e medi ana ) e da base da



unidade G. 0 s eg undo estaria associado

(sedimentos te rríge nos mais finos), a

pìataforma ca rbonãti ca ( uni dade G) e ã

bonãtos peì íti cos da un i dade N.
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ao topo da unidade J

crescinento vertical da

depos ição dos metacar

vrr .2 - Evdt.uçã-o Tectõwico

0 q uadro tectôni co da área napeada i nsere-se na

evol ução da Faixa de Dobramentos Api aí e do Gr upo São Roque

(Campos Ne to & Basei, 1983).

A I i teratura geológica mais recente admi te para

a histõria tectônica destas faixas un caráter policíclico,com

eventos entre o Proterozóico médio e superior (ver item III.
3.10).

Es tudos mo rfo I õg i cos em estromatól itos (Fai rchi 1d,

ì977) apontam um intervalo entre 850 e I 700 m.a. como idade

mínima para a sedìrnentação do Grupo I taiacoca. Para o Grupo

São Roque, os trabalhos de Van Schmus et al. (l9S6), e

Tassi nari (i988 e et al., inêdito) com base em datações ra -
di ométri cos de rochas me tavu l câ n ica s contemporãneas à sedi -
mentaçã0, s ì tuam a sua i dade em torno de 1500 a ì 800 m.a.

Diversos autores (Damasceno & Bettencourt, I968;

Batolla Jr. et al., 1977; CPRM, ì981; Teixeira,l982;SiIva et

al., 1982; Chiodì Fi l ho, I984, entre outros ) obti veram ida-

des em torno de I 200 a I 400 m,a. para o metamorfismo regio -

nal da Faixa Ap i aí.
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Na Sequência Abapã, situada ao sul do Grupo I -

taiacoca, Reis Neto (com, pessoaì) tem realizado datações ra-
diornétrìcas em rochas metavulcânicas, cujas idades preìimi -
narmente obtidas estão relacionadas ao Proterozõico mõdio.

Pl utons graníti cos da Faixa Ap iaí apresentaram

i dades concentradas em 650 e 550 m. a, (Cordani & B i ttencourt ,

1967 ; Cordani & Kawashita, l97l; Melcher et al. I9 73; Corda nì

1974; CPRM, op. cit.; Tei xei ra, op. cit,, entre outros. Ida-

des de metar¡orf ismo regional em torno de 650 m. a. foram tam-

bõm rnenci onadas nesses trabal hos.

Recentemente, diversos autores (Kaul, i985;Issìer
& Freire, 1985; Trein et al., 1985; CPRM, ì986; Campanha et
al., l987; Soares, 1987 e Theodorovicz & Cârnara, 1988) têm

admitido a evoluçãó tectõnica da Faixa Apiaí a partir de even

tos relacionados ã Tectôni ca de Placas:

19) Subducção do ti po andino/cordilheirano - ca-

racteri zado, principaìmente, por nagmati smo cãl ci o-al cal i no

presente nos Comp lexos Grani tõi des Três Cõrregos e Cunhaporan

ga, com desenvolvimento de arco magmãti co;

29) Col i são Conti nental - marcada peì a ge ra ção de

granitos sin-colisionajs, t a r d i - c o I i s i o n a i s e por i ntrusões

de carãter hi peral umi noso.

Não obs tante, não hã, entre esses autores, um con

senso sobre a i dade de desenvolvimento do a rco magmãti co,pro-
posta desde o Proterozóico inferior atõ o superior,

Entretanto, todos admi tem a ocorrência de grande

encurtamento crustal (coì i são conti nental ) durante Proterozõi

co superior - Cambriano inferior.



t7B.

Na ãrea mapeada a integração dos dados termo-tec-
tõnicos e geocronolõ9icos permitiu, plincipalmente, a caracte

rização do evento colisional brasiliano, como sugerido abaixo,

0 Grani to Cõrrego do Buti ã, i ntrus i vo no Comp I exo

Três C6rregos, apresenta-se fo rteme nte fol i ado (fol i ação me ta
mõrfica) e afetado pela Falha de Itapirapuã (gerada na 39 fa-
se de dobramentos do Grupo Itaiacoca) e, também, pela fase FO.

Essas caracteristicas sonadas ã i dade (Rb/Sr) , de 6 5.lr 60 m,a.

obti da para esse grani to, sugere¡n que sua geração ocorreu an-

teriormente ao e ven to de col j são c.ontinental. Nes te caso, sua

fo I i ação tectôni ca (co rre 1a c i onave I ao bandamento metamõrfi -
co da sequência paragnãissica e xi s tosa encai xante) deve ter
uma i dade i gual ou pos teri or a tal isõcrona.

Por outro I ado, não foi possível obter a correla-

ção entre essa fol iação tectôni ca e as fol i ações Fl ou F2 im-

pressas nos metassedimentos I tai acoca, o que exi gi ri a estu -

dos mais detalhados no Cornplexo Granitõide Três Córregos.

Durante a 39 fase de dobramentos (F3) fo ram gera-

dos os Granitos Bairro do Itapirapuã e Cõrrego Feio que en -
contram-se encaixados nos metassedimentos Itaiacoca e afeta-
dos pela fase F4.

Esses dados, associados ãs suas características
(.ver tabela 9), permitem relacionã-los a um periodo tardi a

põs-coìisional.

São tamb6m representativos do período tardi a

pós-colisional al guns grani tos i ntrus i vos no Compl exo Cunhapo

ranga (fãcies 0uro Verde e São Domingos) e o Granito Bairro
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da Serri nha (tabe I a 9). Este útlimo, alojou-se j unto ã Fa -
lha de I tapi rapuã, truncando-a e gerando apõfi ses de ãlcali-
grani tos ao ì ongo da mesma.

0 t6rmi no do processo col isional brasiliano, na

ãrea, deu-se por voì ta de 5l4rl7 m.a., quando ocorreram o

resfriamento e o soerguimento isostãtico da cadeia orogêni -
ca,

Considerando as deformações reconhecidas no Gru-

po Itaiacoca, pode-se afirmar que, peìo nenos, as fases de

dobramentos F3 e F4, bem como o epi sõdì o metamõrfi co M3, o-

correram entre o final do proterozõico superior e o Cambria

no i nferi or. As fas es F1 e F. embora não di sponham de dados

de datação absol uta, podem ser atri buídas a eventos tectõni -
cos anterj ores, provavelmente reìacionadas ao proterozõico

médio.

vII .3 . Co ntídettaçõ e6 GetLa-i-6

0 modelo p ropo s to para a sedi mentação do Grupo

Itaiacoca, coìoca sua origem como relacionada a um ,'rift"con

ti nental (es tãg i o ì), con evoì ução para uma ma rgem continen-

tal do ti po Atlântico (estã9ios 2, 3 e 4), c ompo rta n do sedi-
me n tação de ambiente pouco p rofundo (ìì nha de cos ta a pìata-

forma continental externa super.i or). A presença de um conti-
nente no setor Nl^l é comp rovada pe la forte poìaridade da sedi

mentação.
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0 primei ro es tãgì o de se d i men ta ção mari nha ocor-

reu sob condi ções de nar aberto,enguanto que durante os estã
gios 3 e 4 as características sugerem um mar restrito,indiyì
dualizado peìo soerguimento de un alto estrutura l no setor
SE da ãrea. Nessa õpoca processar-se também a separação,pelo

menos local,da baçi a Itaiacoca do restante da bacia Açungui.

Nota-se bem que as sequênci as Lageado e Ri bej rão das pedras

cons ti tuem as po rções mais profundas da Bacia Açu ngu i na re-

9i ão ( sed i men ta ção turbidítica de pìataforma conti nental ex-

te rna i nferì or).
0 alto estrutural que individualizou a Baci a I-

taiacoca,na ãrea mapeada,representava mais p ro v a v e ì m e n t e , p o r

çõe s soergui das do enbasamento siãlico da baci a,sendo que as

evidências não sustentam que o mesmo pudesse consti tui r um

arco magmãti co.

A i dade mínima assumida para a s ed imen ta ção do

Grupo I tai acoca, remon ta ao Proterozõi co inferior a méd i o.

A evol ução geol ó9i ca do Grupo Itaiacoca tem cara

ter policícìico e ocorreu durante o Proterozõi co mêdi o e o

superior.Na ãrea,têrn-se registros bem marcados e datados do

evento ocorri do no Proterozõi co superior, que gerou deforma -

ções ( 3q e 4è fases de dob rame n to ) e di versos corpos graníti -

cos põs-tectôni cos. As fases Fl e F2,nui to provavelmente es-

tão re I ac i ona das a eventos tectõnicos ocorri dos no Protero -
zõi co médi o s ugeri do na literatura.

Finalmente,tendo em vista a caracterizaçãoìitoes-

trati grãfi ca do Grupo I tai acoca,obti da nes te trabaìho,e con-

s i derando sua evol uçaõ ìntimamente associada ã do Grupo Açun

gui,propõe-se uma revi são da nonenclatura estratigrãf ica for
mal dôs te último, para "Supergrupo",
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