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RESUHO

Mapeamento geoì ógi co em escal a I :25.000 foi desenvol vi do

na região de Pirapora do Bom Jesus, São Pau'lo, na sequên-
cja vul cano-sedjmentar do Grupo São Roque de idade do Pro-
terozóico Inferior a M6dio.

0 Grupo São Roque ocorre na região mapeada em uma grande
estrutura sincl'i norial (Sjnclinór'io de Pjrapora) que com-
preende rochas metamõrfjcas do fãcjes xisto verde.

Através do I evantamento de perfi s estruturai s de detal he ,

com o empnego de estruturas geopetãl'i cas, foi ef etuado o em

pi t hamento dos I i tot'i pos da sequência, e são propostas três
unj dades I i toestrati grãfi cas forma i s:

. Formação Pj rapora, basaì ao Grupo São Roque, representa-
da por uma pi I ha de rochas metavul câni cas e sub-vul câni -
cas de carãter bãs i co tol eítj co e rochas pi rocl ãsti cas sg

bordi nadas, com um Membro Carbonãtico ã cal ciof .i I i tos e

metadol omi tos a estromatól i tos; a Formação Estrada clos

Romeiros, estratigrafjcamente superior, e em contato tnan
siciona'l , com um Membro Arenoso na base e um Membro pel í
tico no topo, e a Formação Boturuna, ênì contato brusco a

trans jcional com o topo da formação precedente, compor-
tando dois membros vulcânicos e dois membros arenosos.
São apresentados estratõtipos com espessuras aproxìmadas,
caracteres I ito'l õgicos e correlações com outras unidades
do Grupo São Roque, referidas pela bibl iografìa.

As relações entre as unidades ljtoestratìgrãficas, suas ca

racteristicas I itoìógjcas e a distribuição das estruturas
prìmãrias torna possíveì considerações sobre a paleogeografia

e o ambjente de deposìção de sequêncja São Roque, aquì as-
socjado a calhas rasas, do tipo "rift" intracont'i nentaj ,

com ati vi dade vul cânj ca proemi nente nos primei ros estãgì os

de sua evol ução. A ocorrôncia de centros erupt'i vos do ti po

vul cão é sugerida peìa disposição de recif es carbonãt'i cos,

.v1t



al guns a estromatõl'i tos, ci rcundando corpos
estrati fj cados de geometri a ova I .

metabasíti cos

são 'identif icados na ãrea do S jncl jnõrio de p jrapora, cin-
co fases de dobramentos superìmpostas, três del as s in a

tard'i-metamõrf jcas e duas põs-metamõrf jcas.

uma articuìação de dobras anticl'i nais recumbentes da segun
da f ase control a a geometria dos contatos entre as un.i da-
des l itoestratìgrãficas, gerando intensa repetìção aparen-
te das mesmas. 0 posic'ionamento dos estratos, em flanco nor^

maì, charneira, ou flanco inverso destas estruturas, modi-
fjca a qualidade da foìiação Sz , e sua relação com o aca
rnamento e a foìiação Sl

A terceira fase de dobramentos é tandia ao metamorfismo ,

com dobramentos quase holomórficos a traços axjajs e ejxos
ori entados de E a l^J com mergul hos para NE e para l.J, e de-
senvolve cl"i vagem pìano axial espaçada. Duas fases põs-me-
tamõrfìcas, a fase do Sincl inório de Pirapora, com eixo
mergulhante a N60-70E, e outra fase tardia em torno de NS-
NNl^/, não são h'i erarquìzadas.

. v] l r



ABSTRACT

Geologicaì mapping of the Pirapora Syncl inorium on a scal e

of 1:25.000, in the regìon of Pirapora do Bom Jesus (eas-
tern State of Sao Paulo, Brazil ), together with data ob-
tained from geopeta'l 'i nd'icators and regional structuraì pro
fìììng, has led to fonmal subdivis'ion of the Sao Roque
Group.

This group consists of a Lower to Mjddle proterozoic volca
no sed jmentary sequence local ly exhibiting greensch'i st fa-
cies metamorphjsm. Three formal I jthostratigraphìc unjts
are here proposed, from the base to the top, as foilows:
. The Pirapora Formatjon is a bas'ic volcanic to subvolcanic

pì'l e of thole'i jtic character with subordinate pyrocìastic
rocks and a carbonate Member characterized by cal cio
phylìites and stromatoljte-bearing doìostones. The Estra
da dos Romej ros Formation, gfâdationaì ly above the pi ra-
pora Fm., i s represented by a basal Sandy Member, and
capped by a Pel i t i c Member. The Boturuna Formati on, exh i.
bjtjng transitional to abrupt contacts wjth the underly-
ing Estrada dos Romeiros Fm., is made up of two volcanic
members and two sandy members. For each of these .forrra-
tions, stratotypês, l'i thologic characterjstics and corre
lation with other stratigraphic units of the Sao Roque
Group are presented.

The relationshìps observed among these I ithostratìgraphic
units, thejr lithoìogies and the djstributionof structures
suggest that the depositjon of the Sao Roque sequence was

associated with narrou/, shal low, intracontinental rift
basinS' þ/jth volcanic activìty prominent in the early stages.
The occurrence of erupti ve centers (probabìy vol canoes ) 'is

evidenced by the association of oval-shaped stratjfied
metabasites with stromatolitjc fringe reef and
slope deposits.

.ix.

unstabl e



Five phases of foìd'i ng have been identified jn the area of
the Pirapora Synclinorjum. The first and second vúere linked
to metamorphic phenomena, the third v',as late metamorphic
a nd the I a tes t two pos tmetamorph i c .

Second-phase recumbent anti cl i nal fol di ng has I ead to the
repeti tion of I'i thostrati graphi c uni ts where as thi rd-f ase
folding resulted jn nearìy holomorphic folds with E-tNEand
1,.l plunging h'i nges. This fase al so generated a spaced axial
pl ane cl eavage. Rega rdi ng the two postmetamorph i c

of foldìng, one, wjth N60-70t pìunging axes, was

phases

re I ated
to the format'ion of the Pi rapora synf orm whi I e the other ,

trendìng NS-NNl^l, could not be structura'l ly correlated.

.x.
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CAPITUL() 1

1, INTRODUçAO t 0BJETTVOS

0 presente trabal ho tem por objetivo a caracteri zação I i
toestratigrãfica e estrutural de uma parte representati-
va da sequêncja vulcano-sedimentar do Grupo São Roque, na

porção Centro-S da fol ha de Santana do Parnaíba ( escaì a

l:50.000) e em parte da Folha Cabreúva, na mesma escala.

0 Grupo São Roque, de manei ra amp'l a, Fêpresenta a evol u-
ção de uma faixa supracrustal no Proterozõico Inferjor e

Mãdio, razoavelmente documentada, e que conta com a co-
bertura de mapeamentos geolõgicos em boa pante de sua ã-
rea.

A ocorrênc ja de estruturas sedimentares e organogêni cas
primãrias, indicadoras da poìaridade de camadas (e.g., es

tratificação cruzada, acamamento gradacionaì, estruturas
convolutas, estruturas estromatolíticas); bem como a pre
servação textural e estrutural que apresentam mui tas ro-
chas vulcanogênicas (metabasaltos am'i gdalóides, " pillow
lavas" basãlticas) têm sido descritas apenas recentemen-
te (Figueiredo et ô1., 1982; Carneiro, 1983; Bergmann e

Fairchild, 1985) e prop'iciam a reconst'i tu'ição do empììha
mento ori gi nal da sequêncja.

0 reconhecimento dos I i tofãci es e seus arranjos, atravõs
da composição das rochas e da di stri buição das estrutu-
ras primãrias, autori za consi derações sobre a pal eogeo-
grafi a e os amb i entes de depos i ção da Bac i a São Roque ,

uma vez entendi dos e caracteri zados os padrões de defor-
mação a que foram submetidas as rochas da sequênc'ia.

A proposição de unjdades 'l itoestratigrãficas formais 6ten
tati va, poi s segundo o que se depreende da anãl i se estru
tural, a geometria dos contatos i nternos e externos ãs u-
n'idades é compì exa, ocorrendo tendênc i a ã repetì ção da s



)_.

mesmas, e ã obl jteração de partes significatjvas das co-
ìunas, conforme a posição dos pacotes rochosos em dobras
recumbentes. Não obstante são descri tas as uni dades e de

finidos estratõt'i pos, e são feitas considerações quanto
ã espessura relativa dos conjuntos de camadas.

Para obtenção do mapa geoìóg'ico apresentado, em escal a

1:25.000, foram compilados os afloramentos descri tos pon

B jstrich j (1982).



2, LOCALIZAç40, ACESSO t

.3.

,1,
CARACTERISTICAS FISICAS DA AREA

ESTUDADA

A ãrea estudada abrange a porção centro-SW da Fol ha San-

tana do Parnaiba (SF-23-Y-C-lII-3), e pequena parte a St

da Folha Cabreúva (SF-23-Y-C-lI-4), ambas em escala I :

50. 000, I oca I i zada s na porção SE do Es tado de São Paul o

(fig. l).
A ãrea é compreendida por um potígono irregular (fì9.2),
l'imi tado pel os paral el os 23o20'48"S e 23o27'42"s e peì os

meridianos 46o51'30" l.l e 47o2'30"W, e cont-em as cidades
de Santana do Parnaiba e Pírapora do Bom Jesus, e as lo-
cal idades de Jaguari , Pol vi I ho, Vau Novo, Ponunduva, Co-

cho de Agua, Vjla Loll j, Lavras, Duas Pontes, M'i ssé eVãr

zea do Souza.

0 acesso ã região é faciljtado pela Rodovia Castelo Bran

co ( SP-280), a partj r da qual ati nge-se Pj rapora do Bom

Jesus através de estrada encascal hada, em boas condìções

de tr ãfêgo, ou Santana do Parnaíba, e dai Pi rapora do

Bom Jesus por via asfal tada, a Estrada dos Romeiros (SP-

31 2).

Através da Rodov'ia Anhanguera (SP-330) tem-se acesso ã

local idade de Polvil ho.

Diversas vias secundãrias permi tem o trânsj to por quase

toda a extensão da ãrea trabaì hada, embora seja comum o

seu impedimento em épocas chuvosas. As reg'iões do Morro

do Vacanga e do Jaguari são as que repnesentam maior di -
ficuldade de acesso.

0 Rio Tietê e as represas por ele originadas ã tl de San-

tana do Parnaíba (Reservatõrio de Pirapora) e a W de Pi-
rapora do Bom Jesus (Represa do Rasgão ) const'i tuem-se na

rede de drenagem pri nc'i pa'l . 0s cursos de ãgua tri butá-
rios são pouco eXpress'ivos, com exceção do ¡io Juqueri '
em parte também represado no Reservatóri o de Pi rapora.
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Fig. I Mapa de s'ituação.

Mapa de loca'l 'ização

(adaptado de Carnei ro, 1 983) .

l**+
T,+-t-f+

P4E.-*î+t€ + +++'+

Fig. 2
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A densjdade de drenagem é méd'ia, predominando nas drena-
gens pri nc i pai s e secundár'ias os val es do ti po aberto ,

s'imétricos, com canajs pluv'iais retos a poucos sinuosos,
de dimensões curtas. A tropia da drenagem é unidirecio-
nal para os canais maiores, correspondendo ã direção ge-

ral das camadas metavulcâni cas e metassedimentares, de E

para l.l.0s cana'is secundãrios e parte dos prìncipaìs têm

orientação sinuosa em torno de N-S.

As formas de rel evo são características para as di feren-
tes I itologias, mas o padrão gera'l é o de uma textura de

relevo bandada, com tropia unidirecional (E-l^J, ìocalmen-
te Nt), ref letindo a estrat'if icação e o "trend" estrutu-
ral da segunda fase de dobramentos.

Predomi nam morros e morrotes al i nhados em esp'igões, com

al titudes m-edias em torno de 750-800m, destacando-se os

esp'i gões quartziticos da Serra do Voturuna (.l200m) e do

morro Ja guacoa ra ( 'l 000n ) .

As pri ncipa'i s atjvjdades econômjcas da região envolvem a

mi neração de materi a i s para a construção cj vi I e de uso

i ndustrial (quartzi to, f i l'ito, cal cãrio dol omíti co, bri
ta granítica e arg'i 1as ), onde se destacam as i ndústnias
de cal Matarazzo em Vau Novo, a pedre'ira C0SIPA em P'ira-
pora do Bom Jesus e a mi neradora Lol I i na vi I a do mesmo

nome.

A atjvidade jndustrjal é Oiversif icada, de porte pequeno

a médio, contando com indústrias de papel, frìgorifjcos
e processadoras de adubo.

A agropecuãria é de caráter restrito a algumas granjas e

fazendas, sendo a parte N da ãrea dominada por reflores-
tamento de euca'l i pto .
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MATERIAIS UTILIZADOS

Foram utilizados mapas topográficos e fotografias aéreas,

como documentos bãsicos para a plotagem e comp'i lação dos

dados geo'l 6gicos col etados em campo.

0s mapas topográficos em escala l:50.000 das folhas San-

tana do Parnaíba (SF-23-Y-C-lII-3) e Cabreúva (SF-23-Y-C
-l I-4), elaborados pel o IGG em I 971 e I 974, forneceram a

base para os mapas de s'j tuação.

A montagem e redução fotogrãfi ca em cronafl ex, das fo-
lhas p'lani-altimêtricas do GTGRAN-SEPLAN de .l975, de es-
cala l:10.000 para 1:25.000, efetuada e ced'ida peìo IPT,
constj tuiu-se na base plani -al timétrica para os mapas a-
presentados.

As folhas l:10.000 envolvidas na montagem são I istadas a

baixo:

SF.23-Y.C-II-4-SE.B
4-SE-C

sF-23-Y-C-rrr-3-50-A
3-50-B
3-50-C
3-50-D

As fotografias aéreas util'i zadas para a foto-interpreta-
ção pre'l 'iminar e para o fechamento do mapa geoì6gico com

preenderam parte do coniunto de fotos em escal a I :35.000
pertencente ã fNPLASA (1978-l9Bl), conforme relacionado
a ba i xo :

Fa i xa 05 - Fotos 0503 a 051 3

Faixa 08 - Fotos 0804 a 0Bl2
Faixa 28 - Fotos 3673 e 3674



7.

3,2, METODOLOGIA E SEOUÊNCIA DOS TRABALHOS

3,2,L FASE pRELTMINAR DE EscRrróRro E DE cAMpo

0s trabal hos foram iniciados no pri me i ro sernes tre do ano
de I983, na primeira fase compreendendo o I evantamento bi
bl i og rãfi co , onde foram compiladas as pubì icações e ma-
pas geolõgicos referentes ao Grupo São Roque, Foram sepa
rados os trabal hos de interesse histórico, tendo-se cen-
trado a atenção sobre as publ i cações ma i s recentes com

enfoque estra t i grãf ico-estrutural.
A anãlise das fotografias a6reas gerou um mapa preììminar
de foto-interpretação, que complementado com o estudo dos

mapas geolõgicos já disponÍveis para a ãrea, contribuiu
para a seleção dos perfìs litoestratjgrãficos e estrutu-
ra i s .

A pri me i ra etapa dos tra ba I hos de campo procu rou neal i-
zar 3 per.f ìs I i t o e s t r a t i g r ã f i c o s contínuos, espaçados de
maneira a .o"t.. a ãrea em toda a sua extensão, levando
ao conhecimento do estilo es tru tura l e da di s tri bu i ção
das litoìogias em grandes traços, e s i tua ndo os princi-
pais probìemas e questões envolvidos com o reconhecimen-
to das uni dades I i toestratigrãficas. 0 I evantamento dos
perf i s consistiu na observação dos afl oramentos de manei
ra continua, quando a exposição o permitia, sendo efetua
da a descri ção de toda s as ì itoìogias observadas, da reì.a
ção entre elas, e da sua persistência vertical e lateral,
com cã'l culos de espessuras. 0s dados estrutura i s foram
co I eta dos conjuntamente, com a descri ção e medì da de su-
perfíci es de cl ivagem e xìstosidade, Ii neações, eixos de

dobras, fraturas e falhas. A descrição das estruturas foi
compl ementada por desenhos e fotog ra fi a s , e os perf is fo
ram sendo de s enha do s no campo, ã med i da da sua progres -
sã0.
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3,2,2, FAsE DE coMpLEMENTAçÃo oos eERFIS E MAeEAMENTo eeolóetco

Com o prosseguimento das visitas ao campo, os perfis fo-
ram pì anejados pa ra cobri r progressivamente ãreas Vizi-
nhas, def i ni ndo e acompanhando a extensão lateral das u-
n i dades I i toestnatigrãficas. 0 a g ru pame nto dos conjuntos
litoìõgicos nes ta s unidades passou por vãrias rev i sões ,

a med i da em que a conpreensão da estrutura e da geoì og ia

da ãrea como un todo foi evol ui ndo.

A confecção de lâminas petrogrãfi cas e a sua descrição
preìiminar, facilitaram a correlação entre diferentes lj-
tologjas. Nesta fase foram executados a ma ior pa rte dos

perfìs, e ao fim dela jã se contava com o acúmuloda maior

pa rte dos dados e i nformações maneiados no trabalho.

3,2,3, FAsE DE TRATAMENTo DE DADos E MoNTAGEM DA LIToESTRATIGRA

FIA

Nesta fase foram encami nhadas pa ra petrografi a a maior
pa rte das amostras que necessi tavam deste compl emento, u

sando-se o método descrito por Parisot et al. (1985)para
impregnação de roc ha s al teradas. A i mpreg nação faciì itou
a observação dos detal hes de superficies de cl ivagem e

suas relações com pequenas dobras ern metapel itos, rochas
usualmente muito al teradas.

As amostras de estromatõì i tos menos deformadas, e de di -
mensões compatívei s, foram reconstituidas pel o mõtodo de

Prejss (ì976), obtendo-se uma id6ia do tamanho e do com-

po rtamento das colunas em 39 dimensão.

0s dados estruturai s referentes a medidas de superfícies,
de xi stosidades, cl ivagens, I i neações e eixos de dobra s,
foram lançados em dìagramas Schmidt-Lambert e l,lulff, e tra
bal hados com di scrimi nação para di ferentes locais, ã rnedi da
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em que os dominjos estruturais foram sendo determìnados,
de acordo com o proposto por Turnen e l,lei ss (ì963), Hobbs

et al. (l 976 ) e Ramsay (ì967).

0 ì a nçamen to das IÍtoìogias e dados estrutura i s nas ba-
ses planimétricas l:25.000 nesta fase, permitiu um esbo-

ço do napa geoìõgico final e da dìstribuição das unida-
des I i toestrati gráf i ca s .

3,2,4, FAsE DE REVIsÃo E DETALHAMENTo

A revi são e detal hamento dos trabal hos de campo teve por

objetivo pri nci paì as ocorrôncias de estromatõl i tos das

pedre i ra s C0S I PA e Loll.i, e a resol ução de questões rela
tivas ã compreensão da geoìogia estrutural.
Nesta fase foram real i zados vãrios per fìs menores que de

ta I haram o empi I hamento estratigrãfico, e visaram o reco
nhecimento de estruturas primãrias onde as mesmas ajnda
não ti nhan sido observadas. Esta procura reveìou-se per-
t i nente, pois a observação acumul ada nas fases anterio-
res tornou mais fãcil o reconhecimento de estruturas prì
nãrias deformadas e a correlação em perfi s onde as condi

ções de desconti nu i dade e a I teração das roc ha s geraram

dúvidas no inicio dos trabal hos.

A fase de revi são compreendeu ainda vãrias visitas espar
sas a afloramentos e ocorrências de estramotõl itos, com

turmas de põs-graduação do Instjtuto de Geociôncias da

USP, com geõl ogos do IPT que traba I ha ram na ãrea, e com

especìaì istas na ãrea de geologia sedimentar, vi sando dis

cuti r e amp'l iar o reconheci mento de es tru tu ra s tectônicas
e de estruturas sedimentares probl emãt icas.
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3,2,5, DEsENHo Do MAeA GEoLócrco E DEFTNTçÃo DAS coLUNAS Lrro-
esrnRr¡eRÁrrcRs

Para o desenho final do mapa geoìõgico util jzou-se a com
pilação dos dados de mapeamentos anterjores. Foram estu-
dadas as fichas de afl oramento e em a lguns casos lâminas
petrog rãf i ca s do trabal ho real i zado por Bistrichi (.l982).

Através da discussão com o autor, foram feitas as adequa

ções dos concei tos uti I i zados na coì eta de dados estrutu
rajs e litotó9icos. Isto permitiu o fechamento do mapa

na escal a l:25.000, uma vez que os perf is l itoestratigrã
ficos não permitiam o fechamento de mapa nesta escala na

pa rte Nt e SW da ãrea mapeada.

A defi n i ção das coì unas I i t o e s t r a t i g r ã f i c a s observou, a-
ìém das repetições estratìgrãfìcas obtidas nos perfìs, a

reguìaridade da disposição dos I itossomas, sua mapeabi 1i
dade em escala l:25.000 e a grande coerência com a inte-
gração das i nformações compi ladas.
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CAPITULO I I

TRABALHOS ANTERIORES E CONTEXTO GEOLOGICO RTGIONAL

TRABALHOS PIONEIROS E ORIGEM DO NOME GRUPO SÃO ROOUE

A prìmeira referênc i a de c o no tação estratigrãfica ã uni -
da de hoj e co nhec i da como " Gru po São Ro que " deve- s e ã Mo-

raes Rêgo (.l930), que introduziu o termo "Séri e de São

Roque", em alusão ao termo original de Gonzaga de Campos,

de 1923, " Cama da s de São Roque", para des'i gnar as rochas
metam6rficas de baixo grau do Estado de São Paulo, dife-
renc ia ndo-as do "Compl exo Cri stal ino ".

Moraes Rêgo (1933 ) faz referênc ia s ã petrograf ia, defor -
mação e metamorfismo destas rochas, definindo sua área

de oio rrênc i a a proxinadamente como a atual, exceto por

não mencionar as. reg i ões de Guaruì hos, Serra do Itabera-
ba e Atibaia, e poli nclujr o Vale do Ribeira, da reg i ão

de Apì ai até o mar.

Anteriormente, contava-se a pena s com breves referênc i a s

ã geologia desta faixa, resul tantes de trabal hos pionei-
ros de reconhecimento geol õg ì co, como as viagens dos ir-
mãos Andradas, en 1805 e em 1820, do Barão Von Eschwege,

por voì ta de I830 e dos I evantamentos da Comi ssão Geográ

fjca e Geolõgica da Pr"ovíncia de São Pauì0, cli ada em
.l886 

.

0 primei ro mapa geolõgico do Estado de São Paul o, reali-
za do por esta com i s são em 1 930, ca rtogra fa indiferencia-
damente as roc ha s metamõnficas.

Não obstante isto, grande partei da área hoie conhecida co

mo de oco rrê nc i a do Grupo São Roque, foi sitio de produ-

ção aurîfera i nterm i te nt e, a partir do lg tenço do sécu-
lo XVI.
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Calógeras (ì 938) ci ta, com base na pesqui sa de documen-

tos histór'icos, entre as vãr jas lavras de ouro em ativì -

dade no jnicio do período colonial, as de "Voturuna", na

"Vila de Parnahyba", Lagoas Velhas do Geraldo, em Guaru-

lhos, "Byracojaba" em Araçoiaba da Serra e Cahatiba, êfl

Sorocaba.

Eram lavradas as "grupiaras " (depõsi tos de encosta ) , os

"veios ou madres", aluviões constitutivos dos lejtos de

rios menores, e os "tabo'l eiros", leitos e margens de rios
maiores. Também se encontra referêncja ã extração de ou-
ro primãrio através da moagem de quartzo de veios e Ien-
tes em fil'i tos.

Nas d-ecadas segu'i ntes ao trabal ho de Moraes Rôgo ( op.

cit. ), a "S-erie São Roque" foi obieto de trabal hos de

cunho específjco, como estudos mjneralóg'icos e petrológf
cos descri ti vos, l evantamentos de recursos m j nera'i s ' e

estudos tomando aspectos do metamorfj smo em rocha s cal -
cj oss j I j catadas. 0s mapeamentos geoì õg i cos restrj ng i ran-
-se a ãreas pequenas, como os de Couti nho ( I 955), Corda-

nj et al. (1961) e Gomes (.l962), no Pico do JaraSuá, e

de Ellert (1964), em Mairiporã' exceção feita ãs folhas
geo'lõg'icas de Itu e Jundiaí, em escala I :100.000, pubì'i -

cadas peì o IGG respect'ivamente em 1946 e I954.

Como as rochas epìmetamórficas do Paranã tivessem s'i do

anteriormente defjnidas por Derby (1878) como "S-erje As-

sunguy", aìguns autores adotaram a principio a denomjna-

ção "Série São Roque-Açungui", enquanto que a maiorja man

teve o termo "série São Roque" pana a faixa de rochas a

N e l,J da cidade de São Paulo, I jmjtando a "Série Açunguì"

aos metassed'imentos do sul pauì i sta em conti nu jdade com

a faixa paranaense.

0 mapa 9eoìõgico do Estado de São Paulo de 1963' do IGG,

i ntroduzi u a mudança ã categorì a de grupo, 9u€ passou a

ser corrente nos trabal hos posteriores.
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TRABALHOS RECENTES

Somente em 
.|964 jniciaram-se os mapeamentos geo'lógìcos a

brangentes, bem como a abordagem estrutural do Grupo São

Roque, com a defìnição de aspectos significativos de sua

evolução, como as diferentes fases de formação de gran'i -

tõides e a etapa final de grandes transcorrências.

Foi importante a contribui ção de Hennj es et al . ( I 967a ) '
QUe, através do reconhecimento e mapeamento das fal has

tranScorrentes de Taxaquara e de Pi rapora, i ntroduz a i -

déia da descont'inuidade fis'ica entre os metassedimentos
São Roque e Açungu i .

0 arti go de Hasu'i et al . (1969) apresenta a primeì

tese do conhecimento geológìco do grupo São Roque,
-epoca. Assumi ndo a compart jmentação de uma parte do Pre-

-Cambriano paulista em três unidades tectônìcas, del'imj-
tadaS pel os fal hamentos transcorrentes de Taxaquara e de

Jundiuvira, os autores defjnem o bloco São Roque, de po-

sição intermediãria aos blocos Cotja (sul da fal ha de Ta

xaquara ) e Jundiaí ( norte da fal ha de Jundi uvi ra ) . São

descri tas brevemente as I i to'log'ias, as estruturas e o me

tamorfismo do bloco São Roque, e são individual'izados os

pri nci pa i s corpos de grani tos i ntrusi vos na porção Sl^J do

Grupo São Roque, classificados como tardicjnemãt'i cos a

tardj-pós-c'i nemãt'icos. 0s mesmos pesqu'i sadores atribuem
'i dade P,ré-Cambriana Superior ao São Roque, relatando a

sua evolução ao Ciclo Bras'i l'iano e reforçando a descont'i

nui dade geogrãfi ca em rel ação ao Grupo Açungu i .

A pol êmi ca em torno da correl ação Açungu i /São Roque e da

prioridade de um ou outro nome foj mantjda nos anos sub-

sequentes, tendo aìguns pesquisadores indjcado ou adota-
do o nome Açunguì como priori tãrio (Couti nho , 1972; Cor-

dani e Kawashita, 1971 e Hasu'i , 1973, entre outros).

0 trabal ho de Coutinho (op. cìt. ) "Petro'logìa do Pr-e-Cam

briano em São Paulo e Arredores't é o primeiro a discorrer

ra
ã

sln
sua
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siStemat'icamente sobre aspectos petrogrãficos, petrológj
cos e estruturais de extensa ãrea do Grupo São Roque, co

mo parte do mapeamento geoì óg'i co e compi'lação em escal a

l:100.000 da reg'ião hoie conhecida como "Grande São Pau-

lo".
0 autor indica como majs apropriada a denomjnação excl u-

siva de "Grupo Açungui" aos metassedimentos, mas mantém

os termos "São Roque" e "São Roque-Açungu ì ".

Hasui (1973), em monografìa onde apresenta mapas geoìógi

cos em escala ì:100.000 das folhas São Roque e Pjlar do

sul, aponta para simi laridades I jtoìógìcas, geocronolõgj

cas e de metamorfì smo e magmatj smo entre oS Grupos Açun-

gui e São Roque, referjndo as dìferençaS estruturais en-

contradas a esti I os de dobramento di versos, QUê não de-

termjnariam unidades estratìgrãficas distintas, e

do o nome Grupo Açungui , sem subd'i vi sões, para os

morfi tos das duas fol has.

adotan
meta -

Esta pos'ição é rev j sta pelo mesmo autor (Hasui, 1975) '
que estabeleceu eventos de deformaçã0, magmatismo, meta-

morfismo e m'igmatjzação para o conjunto Paranapìacaba '
que defini como domínio do Grupo AçunSUi, ao sul da fa-
I ha de Taxaquara, e para o coniunto São Roque.

Distingu'indo no conjunto Paranapiacaba um "Complexo Ecti
nît'ico" e um "Complexo Migmatít'ico", que denominou res-
pectivamente de Pi lar e Embú. Hasuì, embora reconhecendo

similaridades I itoìõgicas, gêocronoìóg'i cas, metamõrf jcas

e magmãticas entre os dojs grupos, conclui por uma l9 fa

se de dobramentos recumbentes excl usi va do Grupo Açunguì,

diferenciando as histõrias evolutjvas dos dois grupos.

Hasuj e Sadowskj (1976), mantém e ampliam este concejto,
estendendo a compartjmentação tectônica do Pré-Cambriano

Paul'i sta com base noS grandes fal hamentos transcorrentes
e tecendo cons'iderações quanto a i dade dos S j stemas de

fal hamentos , rel aci ona ndo-os ã evol ução do Ci cl o Bras i -

I iano, cOntando a'i nda com um acerVo pouco numeroso de
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dados geocrono'lógi cos (Cordani e B j ttencourt , 1967- Cor-
dani e Kawashita, l97l; Hasui e Hama, 1972).

Jã os mapas de jntegração regionaì enì escala ì:250.000 ,

realizados peìa Companh'ia de Pesqu'i sas de Recursos Mine-
rais, cartografam os Grupos Açungui e São Roque ora di fe
renciadamente (41 garte et âl . , 1974) , ora cons i derando a

unjcidade e priorizando a denomi nação Grupo Açunguj (Sj I

va et â1., 1977).

0 trabal ho de Hasuj et al . (l 976) õ o prjmei ro a fazer
cons j derações sobre a estrat'igraf i a do Grupo São Roque ,

embora em grandes traços e sem def i ni r com prec'i são sec-

ções-tipo. Da mesma maneìra, os trabalhos de Coutinho et
al . ( I 982 ) na Serra de Itaberaba , e de Campos Neto et
al. ('l983) na reg'ião de Igaratã, propõem compartimenta-
ções estratigrãfjcas de pouco detal he e restritas a ter-
mos 'locai s, embora possam ser tomadas como propostas bá-
s icas para a I j toestratì grafì a do Grupo São Roque.

Jul i an'i et al . (1986 ) desmembram do Grupo São Roque as

sequôncias típ'i cas da região da Serra de Itaberaba, pFo-

pondo para elas a designação Grupo Serra do Itaberaba ,

de pos i ção i nferi or ao Grupo São Roque.

Nos Últimos anos presencia-se um grande desenvolvimento
quantjtatjvo e qual itativo no grau de conhecimento do

Grupo São Roque.

0 mapa geo'lõgico da Grande São Paulo em escala l:100.000,
elaborado por Coutinho (tMPLASA, 1980); o último ma pa

geolõgico do Estado de São Paulo (Bistrichi et a'l ., ì9Bl )

e os trabal hos de teses que compontam mapeamentos geol ó-
gicos parcia'i s do Grupo São Roque, como os de Bjstrich'i
(1982), Carnejro (.l983) e Santoro (1984), representam a

sistemat'ização dos mapeamentos de semidetaìhe, sendo o

trabalho de Carnejro (op. c'i t. ) o que trouxe importante
contribuição ã anãl i se estrutural e I itoestratigrãfica do

Grupo São Roque.

Ainda vãrios trabalhos de mapeamento em escala I :50.000
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prosseguem nesta sjstematizaçã0, como os de Dantas e Te'i
xeira, e Almeida et â1., nas folhas l:50.000 de Guarurhos
e santana do Parnaíba - secretaria da Indústria, comér-
cio, ciência e Tecnoìog'i a (sIccr) - programa pR0-MINERI0

- 1984.

Dados geocrono'lógì cos recentes (Tass i nari et â r . , l9B5 e

van Schmus et â1., l9B6), aumentam significativamente a

idade assumjda até então para os metassed'imentos são Ro-
guê, caracterizando na Bacja São Roque eventos de deposi
ção do Proterozõico I nferi or e eventos de evol ução pol i -
cícl ica no Proterozõ j co Médio e Super.ior.

como a contribuìção majs recente, o trabalho de Lazzari
(1987) detalha a petnografja e o qu'imismo de minerais e

rocha s do metabas i to de P i ra pora do Bom Jesus.
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2, CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL

2,I, srruAçÃo GEoGRÁFIcA E GEorEcro¡ltcn

0 Grupo São Roque constìtui-se em uma cunha de rochas su

pra-crustais do fãcjes xistos verdes a anfjbol ito (Coutj
nho, 1972), de idade do Proterozójco Inferior com evolu-
ção pol jfãsica relacionada ao Proterozóico Médio ( Van

Schmus et âl ., l9B6) e ao Proterozõico Super jor (Cordan'i

e Kawashita , 1967; Hasu j e Hama , 1972, Tass'i nari et âl . ,
l9B5 e Van Schmus et â1., l986), compondo com o Grupo A-

çungu'i o Si stema de Dobramentos de Api aí, da f a j xa de Do

bramentos Rjbeira (Aìmejda et â1., 1973).

0 Grupo Açungu ì ( S.S. , tstado de São Paul o ) afl ora em

fa jxa contínua Nt-St, entre os paralelos 24 e 24o30'S, es

tendendo-se ã S no Estado do Paranã. A cunha São Roque o

corre em ãrea mai s nestrita, como uma f a'ixa de i nf I e-
xão NE entre as regiões de Monteiro Lobato, Santa Isabel
e Guarulhos, que toma a djreção E-W a partir da falha de

Sertãoz jnho, a N da cidade de São Paulo e af lora cont'i -
nuamente até ser necoberta a l,l pe'los sed'imentos f anero-
zõicos da Bacia do Paranã.

Duas extensas zonas de falhamentos transcorrentes limitam
a sequênc'ia São Roque a N e a S. As zonas de f al ha de

Jundj uvi ra e de São Bento, a N, col ocam os metamorfj tos
em contato com os terrenos da Nappe Socorro-Guaxupé (Cam

pos Neto, 1985), atrav-es das rochas gnã'i ssicas e xistos
mi gmatíti cos do Compl exo P'i raca ia . A j nda no I jni te N, não

se excluj a possibil idade de correlacionar ã sequência
São Roque os metassedimentos do fãci es xj stos verdes que

ocorrem entre as falhas de Jundjuvjra e do Buquìra, na

região de Piquete, e que afloram até o limite com o Esta

do de M j nas Gera j s (Fernandes, comunì cação ora'l ) .

A SE e t são l'imjtes as falhas do rjo Jaguari e de I'lon-

teiro Lobato, e a faixa blastomilonítìca Santa Isabel
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Juiz de Fora (Campos Neto, l9B5), com granitos porf iró.i -
des blastomiloniticos e paragna'i sses, anf ibol jtos e

quartzi tos bl astomi I onit'i cos.

A S a zona de falha de Taxaquara limjta a sequência São

Roque através de uma fajxa de blastomj lonjtos, com o gra
ni to P j edade. A'i nda a SW a f al ha de Taxaquara 'i ntroduz a

descontjnujdade física entre os grupos São Roque e Açun-
gui.

A Formação São Paulo (Terciãr'io-Quaternãrio) e os al u-
viões do rio Tietê recobrem os metamorfitos respectiva-
mente a Sl^l de Guarulhos e ao longo do curso do rio Tietê.

As l'i toìogias do grupo São Roque compreendem metassedi-
mentos psamítj cos puros e impuros, metapel i tos e rochas
quimicas e clasto-químicas, as últimas fazendo parte da

associação vujcânica, que aflora como corpos estnatìfìcg
dos com níveis de basaltos am'igdalõides varjoìítjcos, ba

saltos com "pil'low-lavas", tufos e rochas hipo-abissais
de carãtelbãsico e intermediãrio.
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CAPITULO I I I

LITOESTRATIGRAFIA

JUSTIFICATIVA PARA A PROPOSTA FORITAL DE UNIDADES LITOES-
TRATIGRAFICAS

Trabalhos recentes têm introduzido mudanças significati-
vas na abordagem estratigrãfica, estrutural e geocronoló
gica do Grupo São Roque, e a'l guns deles (Coutinho, l9B2;
carneiro, 1983; campos Neto et â1., l9B3 e Julian'i etal.,
1986) reunem parte das prerrogativas necessãrias a pro-
postas I itoestratigrãficas formais.

A prjmeira coluna estrat'igráfica para os metassedimentos
São Roque encontra-se no artigo de Hasuj et al. (1976) ,

que em trabalho real'i zado nas regiões do "Sjncl jnal de
Pirapora" e do Anticlinal Aìumínio, definem como base do

Grupo são Roque uma sequênci a de seri c i ta -fi l i tos com i n

terca'lações de quartzitos na base e intercalações renti -
culares restritas de calcãrios dolomiticos e rochas cãl-
ciossil icãticas no topo (Fm. Boturuna ). A unidade supe-
rior (Fm.Pjragibu) ser"ia uma sequônc.ia rítmica com ca-
racteristicas de depõsitos de "flysch". Não são determi -
nadas ãreas, esDessuras e distrjbuição das unidades(fìg.
3).

concordante em linhas gerais com estas duas unidades é a

compartimentação proposta por Couti nho et al . ( I 982 ) , pa

ra o conjunto das camadas São Roque na regi ão da Serra
de Itaberaba, que constituiriam uma sequênc.ia vulcano
sedimentar metamorfizada, com o predomínio inferior de

vulcânicas e sub-vulcânicas bã'sicas e seus tufos, 'i nter-
caladas com camadas argìlosas, margas e sedimentos quimi_

cos silicosos. As partes superìores, possíve'i s depósitos
de "flysch" são descri tas como ri tmi tos síl tjco-argi ì o-
sos e depósìtos carbonãticos.
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Campos Neto et al. (1983) também propõem um esquema I jto
estnatigrãfico semel hante para a região de Igaratã.

0s autores referem o comp'l exo Igaratã como embasamento do

Grupo São Roque, que descrevem como uma sequôncj a de me-
tassedimentos rítmicos transgressivos em direção a SE ,

com uma unidade anfibolítica basal.

Esta unidade, correlacionada ã sequôncia vulcano-seclirnen
tar da Serra de itaberaba de Coutjnho et al. ( lgBZ ),
compreende na base orto-anfi bol i tos e anfi bol i tos fj nos
e bandados, sobnepostos por um pacote de meta ri tmi tos
pe'l ito-arenosos que pnincip'ia com intencalações lenticu-
lares de estaurol jta x'istos, quartzitos hematíticos e ro
chas calciossilicãticas. A unidade superior é descrita ,

da base para o topo, como uma sucessão de metarcóseos rít
micos, metarenitos rítmicos, micax'i stos e filitos com in
tercalações de quartzjtos. A espessura aparente, de vã-
nios mi I hares de metros, foi tomada a parti r da xi stos i -
dade Sl dobrada, e é considerada superior ã real (fìg.3).
carne jro (1983), real jzando mapeamento geo'lõgìco em esca
la 1:20.000, agrupa os prìncipais conjuntos Iitoìõgicos
do Grupo São Roque, na faixa Jaraguã - Crjstajs, e desta
ca a seme'l hança de aìguns deles com as unidades indjvj-
dual izadas por coutinho et al. (1982) na serra de Itabe-
raba.

Defjnindo como embasamento Pré-São Roque uma unidade
gnã'issica (Complexo Amparo) superposta por milonitos,
blastomilonitos e mjlonito-gnaisses, o autor empirha as
litoìogias São Roque, da base para o topo, em quatro pa-
cotes (fi9. 3):

I . metapsami tos 'impuros. com i ntercal ações de anf i bor i -
tos, metacongl omerados pol imítì cos, metavul câni cas, fì
l'i tos e quartzitos;

2. metapel itos com intercalações de metarenjtos e meta-
grauvacas e com anfibol itos e rochas carbonãticas res
tri tas;
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metamargas e provaveis
cha s ca I c i os s i I i cãt'i cas
bol ì tos ba ndados ;

metapsami tos rítmì cos ,

ta rcõseos e fi I i tos .

22.

metatuf os, que cornpreendern ro-
, caìcãrios, dolomitos e anfi-

a I ternâncj a de metareni tos , me

Jul jani et al . ( I 986 ) , em trabal ho real j zado no Bl oco
Guarul hos, são os autores que propõem a compartimentação
estratigrãfica majs recente para o Grupo São Roque, res-
tri ngi ndo o uso deste nome a parte dos metassedimentos ,

e propondo a denominação Grupo Serra do Itaberaba para
as unidades defjnidas previamente como base do Grupo são
Roque por Coutjnho et al. (1982), Campos Neto et al.
('l 983 ) e Ca rne'i ro (l 983 ) .

Desta maneì ra, o Grupo São Roque seri a constj tuído por
um pacote de sericita-filitos bandados, que transiciona
localmente para quartzo-fj I i tos ou quartzi tos, com raras
camadas de fi I i to grafi toso e corpos pequenos de metaba-
sitos com provãve'is sedimentos tufíticos associados. co-
mo "possiveì formação sedimentar basal " os autores s j -
tuam metacongl omerados e metabrechas pol imiticas, fi I i -
tos conglomerãticos e brechas quartzítjcas associadas a

cataclasitos e milon'i tos de rochas granit6.ides.

0 Grupo serra do Itaberaba seria uma típì ca sequêncja vul

cano-sedimentar com metabásicas frequentes e com paragô-
neses metamõrf icas do grau f raco a grau a'l to, comportan-
do quartzitos, f il'i tos sericíticos, cloríticos e carbono-
sos, bem como xistos ã Uiotìta, andaluzita, cianita, gFô

nada e sillimanita.
Para o Grupo Serra do Itaberaba, Juljanj et al.(op.cit. )

ind jvjdual izam un jdades I jtoestrat'igrãf jcas sem a h'ierar
quia de formações, não defj ni ndo sua posição na pi ì ha vu!
cano-sedimentar. (unidades dos metapsamitos, metapelìtos,
sedimentos químicos e das rochas ígneas bãsì cas ).
Embora a representati vi dade das col unas apresentadas por
estes autores possa ser restr^'i ta ãs regiões a que se
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referem, o conjunto resulta em vãrias unidades conrela-
cionãveis e cobre a maior parte da ãrea de exposição das
rocha s São Roque.

As correìações apontam para a repetição de grupos de es-
tratos com variações f acio'lõgicas, submetidos a grau de
metamorfismo entre grau fraco e mõdio, e mesmo alcançan-
do gra u forte ( l^li nk 1 er, 1977 ) .

A proposição formal de unjdades l jtoestratigráficas atõnr
-se a conformidade observada entre a região do si ncl i nõ-
rio de Pirapora e outras ãreas de exposição do Grupo são
Roque, resguardadas as variações facjoìõgicas, e propõe
corre'lação com unidades jã def j nidas em mapeamento de de
tal he em ãrea contigua ( Carnei ro, I 983 ) , embora com di -
vergências quanto ao empi I hamento.

Dentre os fatores que possjbi I i tam o empi ì hamento e a de
finição de unidades Iitoestratigrãficas na reg'ião do sin
cl i nórjo de Pi rapora, estão a mapeabi I i dade de camadas
continuas a quase-contínuas em escal a 1:ZS.000, o ba j xo
grau metamõrfico dos metassedimentos e rochas vulcãnicas,
a ocorrêncja general i zada de estruturas sedimentares e

texturas e estruturas ígneas preservadas, e as boas con
dições de acesso e exposìção ao 'longo de cortes de estra
da

Ressalva-se que a proposta formal de un'idades Iitoestratj
grã'ficas tem por objetjvo demonstrar a vjabj I jdade de

tal procedimento,,nesta e em outras regìões de ocorrên-
cia do Grupo são Roque. uma coluna estratigrãtica mais
abrangente poderã resul tar de um trabal ho conjunto, den-
tro da linha de entendimento de outras pesquìsas, como
jã referi do. Neste senti do, a propos ì ção a segui r preten
de ser mai s um subsidio ao debate.
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A COITPREENSÃO DA LITOESIRATIGRAFIA E DA GEOLOGIA ESTRUTU

TURAL

A anãlise estratigrãfica de terrenos deformados pol ifãsi
cos requer o domínio da geometria das feições estruturais,
que podem causar repetição ou ruptura de estratos, adel -
gaçamento da espessura origina'l em flancos de dobras, ou
repetição de camadas menores por transposição.

0 reconhecimento da estratificação original, em pacotes
metassediment'ares e metavulcânicos, não prescinde do uso
de estruturas geopetãl j cas, uma vez que são comuns i nver
s.ões em flancos de dobras recumbentes ou "nappes". Inver
samente, uma vez estabelecida a sequência dos estratos,
em I ocai s onde se di sponha de estruturas determi nadoras
de polaridade de camadas, e onde seja possíver verificar
a natureza dos seus ì imìtes, bém como possiveìs transi -
ções entre eìes, a repetição e a inversão dos mesmos es-
tratos pode ser usada como um marcador para a anãr i se e

corre ì a ção es trutura i s .

A estimativa de espessuras de formações metamorfjzadas ó

parti cularmente duvjdosa. As espessunas podem ter estjma
tiva superior, poF repetição de camadas, (fa'l has inver-
sas, dobras e eventos de transposição), ou inferjor, pof
est i ramento.

Sã e Hackspacher (ì983), alertam para o fato de que uni-
dades com espessuras da ordem de dezenas e centenas de
metros podem apresentar i nternamente efej to de transpos j
çã0, mas di fici lmente serão rompidas e transpostas de ma

nei ra extens i va. Da mesma forma , uni dades maiores de

mapeamento prestam-se com ma i s segura nça ãs observações
estratigrãficas, em relação a unidades lenticulares e fj.
nas ' e os contatos de unidades quartzíti cas, em terrenos
de baixo grau metamórfico, tem a presenvação mai s provã-
vel que os contatos de un jdades pe'lít jcas, geralmente
mais transpostas.
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Na região do Sinclinório de Pirapora, uma articuìação de
dobras antjcl inais recumbentes controla a geometr.i a dos
contatos entre as unidades I itoestratigrãficas, gera ndo
uma i ntensa repet i ção a pa rente das mesmas.

Estas macrodob ra s correspondem'a segunda fase de dobra -
mentos (capitulo V, i tens 3 e 5), e a pos i ção dos estra-
tos em zonas de flanco nornaì, charneira ou flanco inver
so destas estruturas, mod i fi ca f undamental mente a qua li -
dade da foliação S,, sua reìação com o acamamento e a fo
ì iação S1 , e a preservação de estruturas sedjmentares (ca
pítulo V, itens 2, 3 e S).

A compreensão da I itoestratjgrafia, como p ropo s ta pa ra
esta ãrea, tem por base este arranjo estrutural. Não sen
do entend i do desta maneira, não hã empi ì hamento litoes-
tratigrãfico possiveì para a sequãncia, com a repetição
de ùnidades l itoìõg icas semelhantes e indicadoras de mes
mo ambi ente pal eogeog rã fi co .

A ausência de milonjtos e de truncamentos expressivos
descarta a possibil idade de nepet i çõe s devi das a escamas
por falhas.
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PROPOSTA DE UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇAO E SI.JBDIVISÃO DAS UNIDADES

Pa ra a comp a rt ì me n taç ão dos pacotes metassedjmentares e

metavulcânicos em formações, foram observados os crité-
rios do Guja de Nomenc I a tura Estratj grãfi ca (Petr.i et
al., 1986 ) . 0s I j mi tes entre as formações fo ram estabele
cidos de manei ra a caracterizar ambi entes de sedimenta-
ção e vulcanismo reco rrentes ao ìongo das col unas, toma-
das as zonas de transição como os prõprìos l i mi tes. 0s
c0ntatos transìcíonais entre Iitoìogias são comuns na re
gião e têm, às vezes, express i vi dade de pacotes subordi-
nados. Não fo ram, entretanto, def in idos como formações ,

no intuito de se reduz i r o número de uni dades Iitoestra-
tignãf jcas propostas.

Quando possível, corpos vuicânicos de forma tabular são
tornados como base de formações, e no seu sítio de ocor-
rônc i a são def inidos os estratõtì pos. Em uma exces são a

este procedimento, a unjdade basal do Grupo São Roque, de

origem vulcânica, é defi ni da em local idade-tjpo e estra-
tõti po situados em corpo de rocha não tabular. Emboratu raaru formação também correspondanr corpos tabuìares,ã
na localjdade proposta que se situam as melhones exposìções
e rocha s relativamente menos al teradas. Ainda neste es-
tratõti po oc or re uma s j tuação pa ì eogeogrãfi ca el uci datj -
va pa ra a histõrja do Grupo São Roque, e são disponíveis
dados bibliogrãfìcos acerca de, deta lhes petrolõgìcos e

geoquimicos. 'i ....

Na denomi nação de unidades foi estudada a possibil jdade
de uso dos critérios de precedência e foi mantido o no-
me de uma das formações como anteri ormente proposto, em-

bora redefi ni da. Pa ra as categorjas membro, a nomenclatu
ra proposta peìo cõd i go é de apl i cação difíci1, por não

haver referôncìas geográficas ou geopoliticas nas secÇões
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3 ,2, OUADRO GERAL DAS UNIDADES

27.

LITOESTRATIGRÁFICAS E SUAS RE-

LAç0Es

0 Grupo São Roque, na região do Sincl inõrio de pi rapora,
comporta trôs formações, subdi vi dj das em membros de di fe
rentes caracteres I i toì õg i cos .

A Formação Pirapora, basaì ao Grupo são Roque, constjtu'i
-se em corpos metavulcânicos a subvul cânicos de caráter
bãsico, e seus tufos e rochas piroclãsticas subordinadas
com um Membro carbonãtico (cãlcio-fil jtos e mármones do-
I omíti cos a estromatõì'itos ) .

A Formação Estrada dos Romeìros, estratigraficamente su-
perior, e em contato transicional com o Membro carbonáti
co da Formação Pi rapora, comporta um Membro Arenoso (me-
tareni tos ) na base e um Membro Pel îti co (metaper i tos ) no
topo, transicionais entre si.
A Formação Boturuna, ênì contato brusco a transicional com

o topo da Formação Estrada dos Romeiros, comporta dois
membros vul câni cos e doi s membros arenosos.

Em parte o contato com a formação jnferior dã-se atrav6s
do primeiro Membro vulcânjco, por corpos taburares de I a

vas al mofadadas e ortoanfi bol j tos que sobrepõem o Membro
Pelítico da Formação Estrada dos Romeiros. Em outros lo-
cais o mesmo Membro Pelítico transiciona para metareni -
tos arcoseanos bandados, com recorrância de camadas m6-
tri cas metapel íti cas nos metarcõseos. prõxjmo ao topo do
pacote arcoseano, uffi segundo Membro Vulcânico ocorre, em

bancos métri cos de derrames bãs i cos ami gda r 6i des e ves j -
culares, com recorrência das camadas de meta-arcõseos, e

i ntercal ações submétri cas de rochas metavul cânj cas ác j -
das ã tntermedjãrias, ônigdalójdes. No topo da Formação
Boturuna, êrn contato brusco onde observado, um pacote de
metaneni tos puros consti tui -se no Membro 0rtoquartzítj co.
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DESCRIçÁO DAS UNIDADES LITOESTRATICRAFICAS

FORMACÃO PIRAPORAI

3,3,I,I, DIMENSõEs/ FoRMA E DISTRIBUIçÃo

A Formação Pirapora, basal ao Grupo São Roque, constjtui
-se em uma pilha de rochas metavulcânicas à subvulcâni-
cas de carãter bãsjco, com rochas pìroclásticas perfazen
do uma porção representativa da col una, e com um Membro

Carbonãti co subordj nado. Este comporta cal ciofi I j tos e

metadolomjtos parcialmente a'l oquímjcos, com o desenvol v j

mento local de bioherrnas estromatolíti cos.

0s corpos vulcânicos e piroclãstjcos têm disposição ori-
gi nalmente tabu'lar, de extensão da ordem de dezenas de
quì1ômetros, consjderando-se sua contjnuidade fora da ã-
rea mapeada, (corpo de Vau Novo, no Ijmjte Santana do

Parnaíba - Pi rapora do Bom Jesus e conpo a E de Santana
do Pannaiba), ou tem fonmato eìíptjco, com dimensões me-

nores, 1,5 â 3,5km, quando são circundados parcjalmente
pe'lo Membro Carbonátjco. (corpos de Pjrapora do Bom Je*
sus e V'i la Loll j).

0 Membro Carbonãti co afl ora em I entes descontínuas da di
mensão de centenas de metros, na situação antes referi-
da, e em uma camada ma'i s contínua e extensa, que s j tua -
se entre a Fãbrjca de Cal Matarazzo (acesso Vãrzea do

Souza-Ponunduva) e a peninsula da ãrea da nepresa de pi-
rapora, a N da Estrada dos Romejros.

3 ,3 ,L2, ESTRATóT I po E sEccõES DE REFÊRENc t A

3 .3,L2,1, LocAL I zAcÃo

0 estratõtipo da Fm. Pirapora
ção esquemãti ca composta, no

sus, do centro para a perifer
I i za-se na estrada ã margem E

cidade de Santana do Parnaíba

é apresentado como uma sec
corpo de Pj rapora do Bom Je

ia. Um sub-estratóti po ì oca

da represa, na altura da

, estendendo-se a S até o
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gnanito de Itaquì

3,3,L2,2, DEScRTçÃo

0 estratõti po da fig. 4,ì representa uma secção esquemã-
tica compos ta , tomada do centro para os bordos do corpo
vulcânico. Não se exclui a possibilidade da repeti ção ou
omissão de nívejs dentre os apresentados, mas o estratõ-
tipo ê neste local uma co I una mínima para a Fo rma ç ão pi-
rap0ra.

No centro do corpo metabasítico predominam ortoanfibol i -
tos de granuìação média, localmente grosseìra, podendo e

xibir grande vari ação no tamanho de grão em um mesmo a-
floramento (ponto 48). As variedades mais grosseiras são
também as menos fol i adas.

Ao centro-S, em una anti ga lavra de ferro abandonada(pon
to 5l ), es tão expostos níve i s métri cos de cromi t i tos es-
tratificados, enca i xados em talco-xistos, e ta mb ém dois
níveis de hematita compacta de espessura entre 40 e 80
cm, e extensão aflorante de 5m. 0s nívei s de hernatita ba
lizam acima e abajxo (o mais es pes so ) o corpo tabular de

cromititos,

Em direção aos bordos da el i pse de Pirapora do Bom Je-
sus, os ortoanfiboljtos ocorren ì n t e r e s t r a t i f j c a d o s , em

bancos métricos, com anfibolitos finos, de foììação bem

evidente. Es tes úl timos estão s empre mais al terados, mas

em I âmi na delgada pode-se comp ro va r a preservação de tex
turas ígneas.

Extername nte a este níve1, em posição superìor, ocorrem
bancos espessos (dezenas de m) de ortoanfibol itos com

textura amgdal6jde e estruturas em "pillow-lavas',.
As "pillow-lavas" são decimétli cas a submétri cas, e en-
contram-se mais ou menos deformadas (cap. IV). For"am re-
conhecidas nos bordos do corpo anfiboìitico, nos pontos
4,5 e a SE da pedreira C0SIPA, na região urbana de Pira
pora do Bom Jesus, indicando em todos os casos pos ição
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tSTRATtTI p0 DA F0RMAÇÃ0 p r RAp0RA N0 c0Rp0

P I RAPORA DO BOM J TS US

sEcçÃ0 ESQUEMÃTr CA C0MP0STA

Calc'iofilitos com lentes m6tricas e hectom6tricas com estru
turas estromatol íticas locais.
Anfibol itos com estruturas de "pillow-lavas" decim6tricas
preservadas.

Anfibolitos finos com texturas nematoblãstica e 'lepìdoblãs-
tica e com bancos m6tricos de anfibolitos mãdios e grossei-
ros.
0rtoanfibol itos granoìepidoblãstjcos mõdios com texturas íg
neas preservadas, e com lente locaìizada de talco-xistos
que encaixam cromjtitos e níveis sub-m6tricos de hematita
compacta.

FIG. 4.1. - Conpo de Pjrapora do Bonr Jesus.

ESTRATOTIPO DA FORMAçÃO PIRAPORA A E DE

SANTANA DO PARNAfBA

Calciofilitos com lentes de extensão decimétrica a métr-ica
e espessura decimétrica, de metadolomito quartzoso e com jn
tercalações arenosas e pe'lítjcas no topo.

Metatufos bandados a laminados com diques e nívejs mõtricos
de ortoanfibolitos grosseiros a finos, localmente amigdalói
oes.
Intercalações-de bancos sub-m6tricos a mõtricos de metagrau
vacas, metarcõseos micãceos, metapeìjtos e lentes restritas
de "chert".

DE

ïI

ït
0rtoanfibolitos m6dios a fjnos, granoìepidoblãsticos, ìocaì
mente amigda'lõ j des

FIG.4.2. -SecçãoaEde Santana do Parnaíba

Formação Pi raporaFIG. 4 Estratõtipo da
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normal , com achatamento na base das almofadas, A úl tima
ocorrênci a é descri ta em detal he por Lazzari (1987).

Em posição superior, confirmada peìa poìaridade das ',pil
low-lavas", ê â poucas dezenas de metros destas, seja em

dj stância horj zonta I ou verticaì, ocorrem as rochas do
Membro Carbonáti co da Formação P irapora .

0s calciofil itos fazem o hemi-perímetro E da eìipse, e

enca i xam a SE duas I entes de metadol omi tos. Vãr"ias ou-
tras lentes carbonãticas contornam o perímetro restante,
e na ocorrênci a da Pedrei ra COS I PA brechas estnatifica-
das de metadolomitos a intra-clastos, são portadoras de

estruturas e s t ro m a t o I i t i c a s (caps. IV e VII).
Um sub-estratõtipo da Fm. Pirapora (fi9. a,2), pode ser
montado no perfi I ao I ongo do flanco i nverso de dobra re
cumbe nte da segu nda fase de dob ramen tos (cap. V).

Neste local, os afloramentos de metabas i tos expõem ro-
chas bastante alteradas, mas sua continuidade e o contro
le da estrutura permitem o cãlculo de espessuras aprox.i -
madas, a partir do perfil da fìg. 5,

Na coluna da fig. 4.2, o níveì basal aflora na zona jn-
terna da dobra, com espessura minima de mais de 100m,
constituindo-se em ortoanfibol itos de granul ação mõdìa a

fi na, f ol jados os mais fj nos, com bancos mêtricos de an-
fibolitos a amígdalas deformadas, como no afìoramentoZB.

Superpostas, e afl orando em faixa junto ao contato con o

granito de Itaqui, a S, e a N em contato corn o Membro

Carbonãti co, em pacote de es pess ura aproxìmada de 370m ,

ocorrem rochas bandadas a laminadas, que quando frescas,
exibem pa ragêneses tipì cas de hornfel ses cal ciossi I icátì
cos do fác i es anfibol i to-hornfel s ( Tu rn er, l98l ), A as-
sociação com ba nco s e diques de rochas anfiboìíticas de

granuì ação méd i a, ìocaìmente amigdalóides, e a ocorrôncia
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de quartzo com bajnhas nas rochas laminadas, aponta para
provãveì contribuìção tufãcea. A ocorrência de bandas
carbonãticas e de lentes centimétricas de "chert,,, indi-
ca contribui ção quími ca.

Na base do pacote de rochas I ami nadas são comuns 'i nterca
lações de camadas decim-etricas a métricas de metagrauva-
cas ' metarcõseos a acti nol i ta e metape'l ì tos, também com
paragêneses condizentes ao fãcies hornblenda-hornfels ern

rochas quartzo-pelítjcas com alta razão Fer2/¡ng.

0 Membro carbonãtjco é representado por calcjof.il itos la
mi nados , com I entes de extensão métri ca ã ¿eci métri ca e

espessura decim-etr.ica, de metadol omi to quartzoso. 0 paco
te perfaz aproximadamente 200m.

3 ,3 .L3 , cARAcTER rzlçÃ,o L I TOLóG r cA E pETROGnÁr I cn

3 ,3,L3,1, oRToANF IBoLITos

As rochas assim desi gnadas são aqueras onde se reconhe-
ce rel i ctos de texturas e estruturas igneas , como textu -
ra blastofítica, bìastosubofítica, blastoglomeroporfirî-
tica, b'lastoporf irít jca, blastomicroporf irît jca e amigda-
lõide (Mackenz'ie et â1,, 1982), e a ocorrência de "pi l -
low-lavas". Amigdalas quartzosas são também jdentjficã-
veis em possíveis rochas piroclãst'icas na Formação pira-
pora, mas estas apresentam outros carãcteres distintivos,
como a ocorrência general i zada de bandamento ou I ami na -

Ção, ou na sua ausência, a menor definição do contorno
de amígdalas e a presença de cri staì s i sor ados de quart-
zo, em matriz fjna cloritizada.
Em rochas a I teradas, onde não foj possível a obtenção de
lâminas petrogrãficas, o critério da granuìação foi uti-
I i zado, tomando-se como de oni gem îgnea as rochas médi as,
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geral mente granobl ãsti cas a pouco fol'iadas, e onde ami ú-
de é possivel a j denti fi cação de amigdal as quartzosas ,

em níveis bem del imitados ou esparsas. 0s anfibol itos fi
nos, geral mente com texturas nematobl ãstj ca e I epi dobl ãs

tica majs desenvolvidas, quando alterados (sjtuacão pre-
dom'i nante nos af loramentos), não são dl'ferenciáveis de

possivej s rochas pi rocl ãstj cas não bandadas .

0s ortoanfibolitos da Fm. Pirapora são rochas de granu'l a

ção média, grosseira e fina, e apesar de não se observar
transições entre estes termos, õ comum que ocorram em um

mesmo afl oramento, como no I e j to do rj o Ti etê, na c j dade

de Pi rapora do Bom Jesus. Nos cortes onde foi montado o

estratóti po da fi g. 4.2, apesar do grau de ì ntemperi smo

das rochas, é notãvel a transição brusca de bancos métri
cos de rochas quase grossejras (corpos tabulares sub-vul
cãni cos ), rochas fj nas ami gdaì õi ¿es (derrames de I ava )

e rochas de granuì ação médja a fi na, fol i adas.

A cor dos anf i bol'i tos é verde escura a preta, em rocha
fresca, e pode ter um torn cjnza-azulado em rochas finas.
A cor de alteração varia em tons de vermelho, roxo eocre
a amarelo, e em diversos pontos foi observada a ocorrên-
cia restrjta de bauxita amarela, com preservação de tex-
tura granoblãst'ica m-edia a grosseira.

Petrograf icamente, os ortoanf ibol i tos m-edios a grosseiros
são rochas con.stituídas pór actinoljta (30-50%), p'l agio-
clãsio (20-30% ou menos, albjta quando determjnado), epí
doto (pistacita, em quantidade sempre maior que a de mj -

neral acessõrrjo,. atingjndo 25%), biotita (raramente mais
que 10%), e carbonatos,c'lorita, 'l eucoxênio e opacos (jl-
meni ta, pi rita e magnetj ta ), como acessõrios.

No corpo de Vau Novo (ponto ll4) foi 'i dentificado epido-
to abundante ( 30%),em crìstais euédrìcoq desenvolvendo
textuna bl astofítica com agregados ri piformes de plagio-
clãsio.

Ajnda no corpo de V'i la Loll'i , êffi rocha de granulação groJ

sei ra i ntercal ada nos mãrmores dol omiti cos, o epídoto
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ocorre em agregados granul ares de cr j sta'i s pequenos, ou

em textura blastoporfirítica, em cristais maclados e par
cialmente intercrescidos com actinolita (Uraf ita?). Na mes-
ma lâmjna, restos de anfjbõl jo com forte pleocroismo ver
de, e birrefringêncja anômala ocorrem no centro de porfj
roblastos de acti nol ita, tratando-se possivelmente de

hornbl enda.

No corpo de Pi rapora do Bom Jesus, em metabasal tos a "pi l
low-lavas", têstos de anfibõlìo e ì biotita ocoì^rem no

centro de agregados ripiformes de act'i nol ita (Uraì'ita?).

A actinolita é mjneralogicamente predomjnante nos ortoan
fibolitos, tem pìeocroísmo verde discreto e ocorre
cristais a'longados, com frequência preservando arcos po-
I i gona i s. E comum em pequenas agu'l has cresc'i das sobre os

plagioclãsios, ou na matrjz das variedades com textura
blastomicroporfirítica do plagjoclãsjo ou da própria ac-
tjnol ita. Pode ocorrer em porfjroblastos com disposição
radiada, ou em mj crobandas onde são preservados pequenos
arcos poligonais por recrjstal ização põs SZ (cap. V), com

o aspecto de "espi nha de peixe".

0 plagioclãsio, êm rìpas geminadas eu6dricas ô subédrj-
cas, pode constj tuj r textura bl astomi croporfj ríti ca ou
blastoponfjrítìca, e blastogìorneroporfirítica, em crjs-
ta i s de tamanho homogôneo ou quase, de até 0,5mm, rara -
mente chegando a lmm. A dìsposição subparalela a'imbrica
da de ripas de plagioclãsio em rochas da Pedrejra Loì ì ì,
I embra textura de fl uxo. 0 pl agi ocl ãs i o também ocorre
em cri stai s pequenos de hãbi to granu'l ar, ou em ri pas pe-
quenas, em textura blastofítjca ou blastosubofítica com

epídoto e anfi ból i o.

0 epídoto, de variedade cãlcjo-ferrífera (pistac.ita) tem
tendência a apresentar cristais euédricos e subédricos,
pode desenvolver cristais grandes (at6 0,lrnm) e ocorre
em quantidades majores que as de mineral acessório ( até
20-25%), Desenvolve-se geralmente sobre os anfl'ból jos.

em
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A b'iotita desenvolve-se sobre os anf iból ios e não foi ob
servada em rochas dos corpos de Vau Novo e Vila Lollj
mas 6 comum nos anfibol i tos do corpo de Pi rapora.

Quartzo, em pequenos crjstais interstjc'ia'i s aos anfjbõ-
'l ios e p'lagioclãsios, foi observado em ortoanf jbol j tos a

"pi'l 'low-lavas" em quantjdade major que 5%,

0s carbonatos oconrem preenchendo fraturas, ou em massas
intersticiais na matriz.0 leucoxênio é o acessório mais
comum e persjstente e pode ocorrer em cristais grandes,
di spersos ou agregados. Desenvol ve-se provavel mente so -
bre titanita, a julgar pe'las secções rômbicas euédricas a

subédri cas.

A clori ta desenvolve-se sobre os anf ibõl'ios e plagiocrã-
sios, e é da vari edade peni n"i ta, com cores de i nterf erân
cia típicas.
Entre os opacos, djstingue-se rnagnet'ita, com o uso de

ímã nos al terj tos e no põ obti do pel a fragmentação das
rochas frescas I a pi rj ta, vi sivel com uso de I upa , e pe

lo aspecto puìverulento em lâmina sob luz refletida. A

ilmenita é ídentifjcada por cristais de hãbito prismãtj-
co esquelético, de brilho negno metálico em 1uz refleti-
da sobre a I âmi na del gada.

0s ortoanfibol itos finos apresentam essencialmente a mes

ma mi nera'logia, tamb-em presenvando as texturas ígneas
descri tas para os termos médi os. são rochas com textura
nematobìãstica e lepidoblãstica mais pronunc.iada, peìa
orientação dos anfi ból ios. Neles não foi observada bjoti
tâ, e a quantidade de anfibõlio é tigeiramente rnaior. O

plagioclãsìo é de jdentificação rnais difîcjl, ocorrendo
quase ind jst'i nto em grãos intersticia js ao anf íbõl io, sen
do fãci I subestimar sua quantjdade. Al6nr da bjoti ta não
observada, a quanti dade de I eucoxôn'io aumenta sen-
sive'lmente, ul trapassando em a'l gumas amostras o percen-
tual de 10%.

No corpo de Pi rapora foi descrj to um metabas i to de granu
ì ação extremamente fi na, i ntei ramente consti tuído por



clorita magnesjana (90%) e agregados de cristais
cos de t'i tanita. A rocha tem amígdalas quartzosas
nas (0,5cm e menores ) e fol i ação pronunciada.

De manei ra geraì, a obtenção de amostras frescas
d'ifícil em anf ibol jtos f inos, e o ma'ior número de

nas deì gadas fo'i descr jto nos termos méd jos.

.37 .
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3 ,3,L3,2, RocHAS uLTRABÁs I cAS

Próx jmo a borda S do corpo anf j bol ît j co de p'i rapora do

Bom Jesus afloram rochas ultrabãsicas estratifìcadas, de

ocorrência restrita, tratando-se provavelmente de umalen
te de dimensões da ordem de dezenas de metros.

Enca'i xado em tal co-xi stos de granul acão mui to f i na, unt

corpo tabular de cromjtitos comporta nos contatos supe-
rior e inferìor, camadas de hematita compacta, €ffi massa
f inamente cristal izada.

0 cromjtito tem bandamento centjmétrico (bandas de Z -3
cm) a subcentimétrico , por alternância de níveis fjnos
e médjos, const'i tuindo-se em grãos euédricos de cromita
(40-80%) em matriz a talco, serpentina e c'l orita, mu jto
f i na.

A fol i acão, conferi da peì o a l i nhamento das l amel as de
taìco, é crenulada em pequenas dobras abertas. Lamelas
ma i ores de ta I co desenvol vem-se como sombra de pressão
em cri stai s de cromi ta. 0corrern aj nda cristai s ocelares
serpentinizados (f ig. 6), talvez pseudomorfos desenvo'l vj
dos sobre olivinas.
A cronrita fo'i reconhec'i da pelo seu hãbito, ern secçóes eFl

lâm'inas de'lgadas, e peìo seu traço.
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cromjtito bandado do ponto 51. Cristajs de
sombra de pressão onde se desenvol vem I a-

lco, e cristais ocelares (ao centro), ser-
possíve js pseudomonfos de ol iv'i nas.

Fig. 6- Aspecto de

cromi ta com

melas de ta
penti zados,

3,3,L5,J, ANFIBoLITos BANDADOS

0s anfibolitos bandados são rochas de granuìação muito
f i na, e de cor de a'l teração em I âmi nas e bandas vermel ho

-escuras, ôffiareì as, ocres, pretas e marrom-escuras .

0correm bem expostas em corte na Estrada dos

saida da c i dade de Santa na do Pa rnaíba, e são
dentjfjcadas no perfìì da colu'na 4.2, êmbora

de al teração menos característjcas.
As raras amostras frescas destas rochas foram
ximo aocontato com o Gran'i to Itaqui e tem cor
r^ô, devido a m'ineralogia típica de hornfels
cãtico (diopsídeo).

Rome i ro s, na

também i -
com cores

obtidas pró

verde cla-
calcioss'i li



A descrição petrogrãfìca restringe-se a estas amosa.trt','
onde os anfibõl ios são ausentes ou quase' a textura é

granoblãstica a grano'lep'i doblãstica, e o bandamento foi
obl iterado, embora o desenvolvimento de mìnerais como

d'iopsídeo ai nda seia pref erenc j al em determi nadas I âmi -

nas. Como a textura das rochas al teradas não é granobl ãs

tica, e como a quantjdade de anfjból jo (actinoì ì ta ) au-

menta com a di stãncja do ç¡rani to, depreende-se que as ro
chas bandadas devam ser consti tuídas ao menos em parte
(bandas ocres e vermeì has ) por acti nol i ta-xi stos, e tal -
Vez as cores escuras (marrom e preta ) representem bandas

carbonãti cas.

Na minera'l ogia dos hornfelses predomina o diopsídeo (50-
60%), êfi massas granulares de cristais pequenos ou em

cri sta i s pri smãti cos bem desenvol vi dos, ambos com cri sta
'l 'i zação pref erenci al em I âm j nas concordantes ã fol iação

das rochas adiacentes, a maior di stância do grani to.

Microclinio (30%) é comum em cristais pequenos, euédrì-
cos a subédri cos. Quartzo ocorre até 10%, e os acess6r'ios

são apatita, zircã0, carbonatos, epidoto e tjtanita.
Lentes de chert de cor caramelo a ocre ocorrem no ponto

I , em anf i teatro ac ima de corte da Estrada dos Rome'i ros ,

ainda na cidade de Santana do Parnaíba. A rocha tem gra-
nuì ação mui to fj na, e é constj tuída por quartzo e pontua

ções carbonosas e de opacos.

Em rochas frescas obtidas em afloramentos na zona urbana

(NE), a mineralogia do metamorfismo de contato persiste,
mas o mi crocl ínio e o diopsídeo estão presentes em menor

quanti dade, e as rochas iã são di scretamente fol i adas '
com até 20% de actinoljta. Flogopita foi observada em

bandas ricas em carbonatos, o que reforça a i déj a da e-

xi stência de nívei s carbonãti cos.

Em afloramentos na estrada que dã acesso ã ponte sobre a

represa, a E de Santana do Parnaiba (pontos 352 a 354) '
corpos tabulares de gran'i to a b'ioti ta de granul ação m6-

dia cortam o bandamento e a fol iação S2 dos anfibol itos,
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e são comuns veios de quantzo descontínuos e dobrados pe
la crenulação S3.

A ocorrência de quartzo com bainhas é caracterîstica nos
hornfeì ses, e no anfiteatro do ponto I e adjascências ,
diques e corpos concordantes de ortoanfibol i tos médios a

grossei ros são Í ntrusi vos nas rochas bandadas . Isto, e

adicionalmente a semeìhança destas últimas a metatufitos
bandados, que ocorrem no primei r^o membro vul câni co da
Fm. Boturuna, ì eva a associã-las a sedimentos tufáceos ,
com 'contribuição carbonãtica. Ressal ta-se que em outras
unidades não são observadas as bandas carbonãt.i cas.

3,3,L3,4, METATUFos

No corpo anfibolitico de vau Novo, no contato com as ar-
dõsias do Ponunduva, e,em nível estrat.igraf icamente inf e
rior a camada de meta - dol omítos que o contorna par
cialmente ô.s, foram identificadas rochas amigdalóides
de carãter bãsico, cuja minerarogia essencial é actinol
ta e clorita.
As rochas têm cgr de al teração vende acinzentada, granu-
ìação fina e amígdalas quartzosas estinadas, de contorno
difuso, em matriz com ròtiação bem desenvoìvìda, a acti-
nolita, clorita, epídoto e opacos. A ocorrência de quart_
zo em cristais individualizados, fragmentãrios e euédri-
cos' de contornos po'l igonais, associa estar-"ochas a tu-
fos de cristais. As amígdaras ocorrem em níveis decimé-
tricos, podendo chegar a 30% do vorume das rochas, e são
comuns grandes por,firoblastos de mjneral .opaco zonado, de
secçao rombica, provavelmente magnetjta.

l
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3,3,L3,5, METARcósEos/ METAGRAUVAcAS E METApELITos

As rochas psamíticas e pelíticas da Fm. pirapora são de

ocorrência restri ta, no perf i'l da col una 4.2 (f ig. S) , e

em afloramentos no I jmite SE da área mapeada (ponto 27).

0s metarcõseos, metagrauvacas e metapeì i tos perfazem ban
cos m6tri cos a decimétri cos nos anfi bol i tos bandados, e

as rochas arenosas têm cor fresca ci nza-escura e granul a

ção m6dia. As cores de al teração, em tons de c'inza e ver
de cl aro para estas rochas, correspondem a cores rosadas
a amarel adas nos fi I i tos.
A mi neraì ogia típi ca dos metareni tos, que afr oram nas
proximidades do Granito de Itaqui, 6 indicativa do fã-
cies hornblenda-honnfel s em rochas psamítj cas com al ta
razão ,"2+/149 '

Nos metarenj tos fel dspátì cos os grãos de quartzo mono e

po'licristalinos perfazem 30-40% dos minerais presentes,
e no corte considenado (perpendicular à fol iação) são a-
I ongados a arredondados, com contornos decussados. Con-
tanto este aspecto dos bordos dos clastos seja dev'ido a

recri staì i zação metamõrfi ca , o tamanho dos grãos não pa-
rece ter sido alterado. A seìeção 6 pobre e os grãos mai
ores (2mm) são restrjtos a algumas lâmjnas.

0s grãos têm conta to I atera I e os cr as tos de fel dspa to
potãssico e plagioclãsio (pequenos cristais euãdricos) ,

não perfazem majs que 20%. A matriz'i ntergranular estã
recristaJ izada a actinol ita e biotita, que em aìgumas a-
mostras forma agregados nodulares inc'i pientes. porfjro-
blastos de estaurolita tem secção basal euõdrica. 0s a-
cessõrios são clorita, zircã0, titanjta e reucoxônio, que
pode ocorrer em quantidades maiores que S%.

A bioti ta e o I eucox6nio parecem desenvol ver-se preferen
cialmente em pontos da matrjz ricos em plagioclãsio.
As metagrauvacas apresentam I am'i nação i ntensamente dobra
da e transposta segundo a foìiação S2, mas ajnda 6 possí
vel distingu'ir o bandamento (em amostra de mão)e a lam jna
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ção (em secção delgada) orìg'i nais. As lâm'i nas são micã-
ceas, QUôrtzosas e quartzo-feldspãtico-micãceas, onde a

matriz sericitica perfaz mais de 15%. Nestas últimas são

comuns agrupamentos de cristais de feldspato potãssico g
nédricos a subõdricos, em matriz a sericita, QUôrtzo e

feldspato muito fjnos. As lâmínas quartzosas são recris-
tal izadas e tem granulação ma js grosse'ira, e nel as o ta-
manho original dos grãos não é recuperãvel .

0s fel dspatos estão presentes também em crj sta j s subédri
cos, sericitizados e com contornos corroidos. Plagìoclã-
sios com macla típica não foram observados. 0 fe'l dspato
tota'l chega a 20%. Em amostras do ponto 27, majs distan-
te do contato com o Granito Itaqui, não foi observada a

biotita e a estauroììta, mas grandes porfjroblastos de

andal uzi ta, em uma das bandas quantzosas .

Metassi I ti tos al terados ocorrem subordi nadamente aos are
nitos feldspãt'icos. Uma lãmina foi obtida por impregna-
Çã0, em rocha com textura nodular. Apesar do grau de al-
teraçã0, a rocha preserva agregados el i psõdes de 0,5cm ,

dispostos de manejra a caracterizar um certo bandamento,
por di ferença de tamanho entre os nõdul os de di ferentes
bandas, e pe'l o seu al 'i nhamento. 0s agregados, ou mate-
rial deles remanescente, não djfere da composição da sua

matriz (quartzo, feldspato e sericita), a não ser por es

tarem menos oxidados e por serem mais pobres em mica.

A proximidade do Granito Itaquì, que também ocorre em

corpos de granuìação m-edja à fjna nas bordas, intercala-
dos nos metassed'imentos, com bol sões a caul im e quartzo ,

sugere uma textura nodul a r devi da ao metamorfi smo de con
tato.0s nõdulos podem estan associados a formação de

ponfjnoblastos de aluminossjlicatos (cordierita) não pre
s ervados .
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3,3,L3,6, cALctoFILITos E METADoLoMITos

0s calciofilítos são rochas finas, laminadas, de cor
fresca ci nza-escura e cores de a I teração preto-fosco e

amarelo-ocre. Eventua'lmente, efervecem com uso de ãcido
cloridrico.
São rochas constituidas essencialmente por carbonato (70
%), quartzo, actinolita e opacos.0 quartzo pode sermais
abundante em determinadas'l âminas, bem como a actinolita.
Leucoxônio, epídoto e clorita são acessórjos.

0s calciofilitos encaixam lentes decimétricas a métricas
de metadol omi to. Na camada a E de santana do parnaíba 

,

uma destas I entes consiste em metadolomi to com pequenas
"gotas " de quartzo, esparsas na rocha. Em afl oramentos
na encosta a NW do córrego do Carã, (NE de pirapora do
Bom Jesus), a camada de calcjofil itos apresenta lentes
decimétri cas de quartzi to ci nza escuro mui to f i no, I am'i -
nado, taì vez um meta -chert. 0 quartzi to tem I âmi nas ã se
ricita e opacos, e contato gradacionaì, por enriquecimen
to gradativo em carbonato, com metadolomj to de mesma cor
e aspecto, com pontuações carbonosas abundantes.

Entre os metadolomitos predom'i nam as rochas de granura-
ção muito fina, de textura equigranular granoblãstica ,

constjtuidas essencjalmente por doìomi ta, e tendo quart-
zo, tremol i ta, opacos e pontuações carbonosas como aces -
s6rios.

São localmente bandados, por alternãncia de bandas centj
métricas e subcentimétricas (lãminas) de granu'r ação mui-
to fina e fina (grãos entre 0,3 e'l mm).

0 bandamento é também ressaltado peìa maior ou menor pre
sença dos acessórios.

0 quartzo ocorre em gr ãos e agregados pol icrj stal i nos ,

não se destacando em tamanho dos carbonatos.

Lãmj nas quartzosas rompidas ou descontínuas são comuns.



Metadol omi tos ool îti cos foram reconheci dos na ,.rr.ir.
Lolli.0s oõtitos têm tamanho entre 3 e l-0,Smm e são o-
vóides a elipso'idais alongados. são constituîdos por car
bonatos mais finos que os da matriz, e pode-se observar
resquicios de bandamento concêntrico, em luz natural.
De maneira geral, é comum a oconrãncia de fraturas e vô-
nulas preenchidas por calcita de granulação gnosseina ,
mas não f oram reconhecidas estruturas do ti po ,'bi rdseye,'
ou "stromatacti s" ou outras estruturas de di ssoì ução e
preenchimento de cav'idades penecontemporâneas. As estru-
turas bjogânìcas (estromatór ìtos) são descrjtas no capí-
tulo IV.

3,3,L4, LIMITES

0 substrato ou embasamento da Fm. pirapora não fo.i reco-
nhecido. 0s estratõtìpos foram construídos tomando-se co
mo basais os níveis de ortoanfiboìitos, a pantir das re-
'l ações estruturais e geom-etricas expostas, sendo observã
vài s, em pa rte, as rel acões de extrusão ou i ntrusão i nter
nas a pi'l ha vul câni ca, mas não em rochas p16-exi stentes .

0 I imi te superior dã-se através do Membro canbonãti co, em

contato gradacional com os metareni tos da base da Fm. Es

trada dos Romei ros.

Esta re'lação é observãvel em várjos rocais, como nos per
fis no limite N do corpo anfibolítico a E de santana do
Parnaíba.

Em uma fa ixa estrei ta de afl oramentos, não representada
na escala do mapa, mas que pode ser vista no perfiì da
figura 5, os calciofilitos e anfibolitos bandados compor
tam intercalações centimétnjcas de fi I itos grafitosos e

ortoquartzi tos cj nzentos fi nos, recorrentes até o predo-
minio de ortoquartzito de granulacão grossei ra, com grãæ
de quartzo de aspecto arredondado em matni z arenosa fi na
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(ponto 2Og). 0 contato metadolomito fino /ortoquartzito
fino/calciofilito estã preservado em vãrios afloramentos
(pontos 205, 207,208).

Em perfis a E deste local (pontos 39 42), os calcjo-
filitos, comportando ao menos uma intercalação de 2m de

espessuna de ortoanf i bol i to, fazem contato com metape'l i -
tos que apresentam intercalações, a princípio centjm6tri
cas, de ortoquartzjtos mõdios, de grãos arredondados. As

intercalações são recorrentes e em poucos metros tornam-
-se bancos predominantes de ortoquartzitos médios a qua-
se grossej ros, com bandas metapelíti cas.

Em I avras abandonadas da Pedrei ra Mata razzo, no contato
N da camada de metadolomjtos a S do corpo de Vau Novo, es

tã bem exposto o contato gradacjonal entre o Membro Car-
bonãti co da Formação Pi rapora e a base do Membro Arenoso
da Formação Estrada dos Romei ros, como defi ni do no seu

estratõtipo.
Neste local os metadolomitos são superpostos por calcio-
fi I i tos com i ntercal ações pel iti cas centim6trì cas , que

gradam em poucos centímetros na verti cal para metareni -
tos quartzosos finos com rítmos de metassiltjtos e metar
rit¡ritos gradados conglomerãtjcos, de espessura em torno
de 50cm, com acamamento gradaci onal normal no mi cro-con-
gìomerado, e ôndulas truncadas em metarenitos finos a lâ
minas hematíticas, em tudo semelhantes aos observados no

estratótipo da Fm. Estrada dos Romeiros.

3 ,3 ,L5. coRRELAçÃo com ourRAS UN I DADES

Na ãrea contígua ô E, mapeada por Carneiro (1983), a For
mação Pirapora pode ser correlacionada às unjdades dos

"anfibolitos", "metamargas e possíve'is metatufos" ("anfi
bol itos bandados") e das "rochas calcjossil jcãticas ban-
dadas ".
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0 autor jã refere a provãvel correl ação das r'itologías
cãl ci cas com os dol omi tos e cal cãrios de pi rapora do Bom

Jesus e Cajamar.

Em rochas da unidade dos anfibol'i tos, no corpo anfibolí-
tico da vila Jaraguá, foram efetuados trabal hos de petro
grafia e geoquímica (Gomes, 1g62; Gomes et ä1., .l964) 

,
que i ndj cam semel hanÇas, excl uído o grau de metamorfi smo

com as rochas do corpo anf i bol íti co de p'i rapona do Bom

Jesus (Lazzari, lgBZ). 0 corpo anfibolÍtico da Vila Jara
guã, apesar de I imitado em parte por falhas e peìo corpo
graníti co da cantanei ra, é, a exempìo dos corpos de vi I a
Lol I i e Pi rapora do Bom Jesus, não tabur ar. 0utros cor-
pos da uni dade dos anfi bol i tos de Carnej ro ( I 983 ) , que
constam do "Mapa Geolõgico da Região do pico do Jaraguã',,
em escala 1:20.000, como o corpo a N do Granito de Ita-
qui e o corpo a sE do Grani to Ti co-Ti co, são de dimen-
sões reduzidas e contonnos aprox'imadamente e'l ípt jcos. Me

rece atenção a ocorrência de lentes calcãreas na perife-
ria do corpo de vjla Jaraguã (carneiro, comunicação oral),
que era desconhec i da a época do mapeamento desenvol vi do
peìo autor.

Na co rreì ação as s

bol i tos ba ndados "

im

e

estabelecjda, as unidades dos,'anf.i-
dos "anfibol'i tos" têm ocorrôncia mais

restrita na região do Pico do Jaraguã, e as"rochas cal -
ciossil icãticas bandadas" passam de restritas a E a um

pacote mais espesso d w, indicando variação facjoìógìca.
Na realidade, na região de pirapora do Bom Jesus, as ro-
chas calciossil jcãticas bandadas parecem ter ocorrência
restrita aos níveis superiores do corpo anf ibol ít.i co a t
de Sa ntana do Parna iba .

No esquema Iitoestratigrãfico proposto por campos Netoet
al . (1983 ) , a Formação P'i rapora corresponde a uni dade an
fibolítica basal do Grupo São Roque. Nesta unidade, orto
anfiboì itos e anfibol jtos fjnos e bandados são sobrepos-
tos por metarri tm'i tos com i ntercal ações de hemati ta-quar!
zitos, rochas calciossil icãticas e anfibol itos. Na corre
ìação proposta, as úl timas I jtolog'ias estariam restrìtas
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ao pacote basal, e os quartzitos a lâminas hematíticas
ram reconhecidos na Formação Estrada dos Romeiros.

correìações com a sequôncia da serra do Itaberaba (coutj
nho, 1982)' ou o Grupo serra do Itaberada (Jul'iani et
âl . , l986)' são probl emãticas, uma vez que aí ocorrem I'i
tologias não reconhecidas na região de pì rapora do Bom

Jesus, como formações ferríferas, tar vez j ndi cati vas de
ambiente di ferenc iado, embora tamb6m correspondendo a se
quêncìa vulcano-sedimentar, com o predomínjo de vulcãni -
cas e sub-vulcânicas bãsicas na parte inferior dos paco-
tes.

Quanto a coluna estratìgrãfica apresentada por Hasui et
al. (1976), a Formação Pirapora corresponderia ãs ocor-
rêncj as de rochas metavulcâni cas que os autores atri buem
presumi vel mente ao embasamento do Grupo São Roque, bem
como o membro carbonãtico seria correlac'ionãvel às inter
cal ações carbonãti cas e margas do topo da "Formação Botu
runa " como defi n i da entã0 .

3 ,3,2, FORMAçÃO ESTRADA DOS ROMEIROS

a

3,3.2,I, DIMENSõES E FoRMA, DISTRIBUIçÃO

0 Membro Arenoso, basa I ã Forrnação Estrada dos Romei ros,
estã exposto em camadas de conti nui dade I ateral em tor-
no de 6 a 8km, que se estendem a E fora dos limites ma-
peados.

A espessura aproximada, segundo cárcuros na secção cor-
respondente ao estratótipo, supera 300m. Nos demais per-
fis varia entre 50 a 250m.

As camadas mai s contínuas s i tuam-se no f I anco s do s.i n-
cl inório de Pirapora (cap. V).

0 Membro Pelitico é a unidade estratigrãfica com maior
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distribuição em ãrea, ocupando talvez majs de um quarto
da extensão mapeada. Isto se deve a repetìção das cama-
das em fl ancos de s i nformas e anti formas abentas , da ter
ceira fase de dobramentos (cap. V).

As camadas mais contínuas afloram no estrado N e S do
Si ncl inõrio, e no i ntrado N. A extensão I ateral mínima õ

da ordem de dezenas de km.

A espessura do Membro Pelít'ico, carcurada no estnatótipo,
é superior a 500m, e nos demais perfÍs fica entre zso e

500m.

Afora a situação encontrada no rocar do estratótipo, oñ-
de a continuidade dos afloramentos, e a ocorrência de ca
madas-guias permite que se descarte a poss'ibilidade de
repetição dos níveis por dobras, os cãrcuros de espessu-
ra nesta unidade estão sujeitos ãs restrìções anterjor-
mente apresentadas.

3 ,3 ,2,2, ESTRATóT I po

3,3,2,2.L LocALIzAçÃo Do ESTRATóTrpo E ourRAS Änens DE BoA Exposr-
çÃo

0 estrat6tipo da fig. 7 representa uma secção composta ,

na qual a col una do Membro Arenosos corresponde aos afl o

ramentos expostos em contes e em val eta da Estrada Vel ha
de Jundiai, a 2km da ponte sobre o Rio Tietê, na cidade
de Pirapora do Bom Jesus. No mapa de pontos do Anexo I ,

equi vaì e a secção entre os afl oramentos I 64 e I 70.

A coluna do Membro Pelítico foi montada imediatamente a

S deste local, entre os pontos de nQs 306 a 309 e 136 e

126, na trjlha de acesso às comportas da Represa de pira
p0ra.
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0utras boas expos i ções do Membro Arenoso estão nos per-
fis da camada exposta em cortes da Estrada dos Romeì ros,
tanto nestes cortes (ponto l6), como a l.l, no perf-i 'l da

fi g. 9 e imedi ações , onde õ notável a ocorrênci a de es -
truturas sedimentares preservadas. A unidade de metarri t
mi tos gradados estã bem exposta nes te úl t j mo perf i'l , nas
camadas do corpo a N de Santana do Parnaíba, e em lavras
abandonadas da Pedreira Matarazzo, próximo a estrada vãr-
zea do Souza-Cajamar.

0 Membro Pelitico pode ser vjsto nos cortes da Estrada
dos Romej ros, rìa estrada de acesso ao ponunduva, na I i ga

ção da Rodovia Castelo Branco a cjdade de pj rapora do
Bom Jesus, Ê nas estradas que partem desta mesma ci dade
em direção a Serra da Sapoca, â N, e a Cabreúva, a NW.

3,3,2,2,2. DEScRIçÃo Do ESTRATóTIpo

Na base do Membro Arenoso da Formação Estrada dos Romei -
ros' acima de uma camada de Bm de quartzito fino brecha-
do, são observados ao menos sete ritmos, em afroramento
contínuor consistindo em níveis de 20-30cm de micro-con-
glomerados em contato brusco sobre metareni tos fi nos, a

tcpos em contato gradacional simp'l es contínuo e com boa
separação, pôssando a metaren'i tos ci nza médi os a f i nos ,

de espessura equìvalente ou menor, e estando representa-
das em aì guns rítmos bandas peì iti cas de 2-3cm de espes -
sura.

0s nitmitos gradados perfazem um pacote de espessura su-
perior a 70m, calculada a partir do fraco mergu'l ho das
camadas para NEE.

Acima de'les ocorre banco metapelítico (ardõsias bandadas)
de 30-40m' com aì guns ritmos gradados de z0-30cm, seme-
lhantes aos anteriores, e mais frequentes em direção ao

topo, quando passam a predomi nar níve'i s quartziticos f i -
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nos a médios, com ritmos gradados esparsos.

Este terceiro pacote, de espessura superior a 100m, apre
senta em sua parte média uma camada de metareni tos f-i nos
bandados' com bandas quartzosas centimétricas a sub-cen-
timétnicas, al ternadas a r âmi nas hematîticas que I he con
ferem aspecto próprio.

Nesta camada, guê pode ser acompanhada I ateral mente por
centenas de metros a N e NNE, ocorrem estruturas sedimen
tares preservadas, como estrutura ',linsen,, em bandas pe-
líticas, e ôndulas truncadas, laminação',wavy,,, lamina-
ção convoluta, e "climbings" em metarenitos fìnos ( cap.
IV).

Em di reção ao topo, sempre i nf eri do pe'l a po'lari dade do
acamamento gradacional e do truncamento das mÍcro-estra_
tificações cruzadas, tem-se mais um pacote de metapeì i -
tos com ritmos gradados subordinados, de espessura apro
x imadas de 50m, e a põs , a úr tima i nterca I ação arenosa es
pessa, com metarenj tos médjos de acamamento em bancos de
cimétricos, sem i nterca'lações notãve.is.

Acima deste nível os metape'r i tos passam a predom.i nar, e

apresentam intercalações esparsas de ritmitos gradados,
c0m espessura a princípio entre 30 e 50cm e ìogo inferio
res a l0cm.

A predominância dos metapeì itos marca a base do Membro
Pelitico, e corresponde, ao rongo da direção da camada ,
aos afloramentos expostos no i nício do perfi I onde se de
fine seu estratõtipo.
Este i ni cia por nivej s de metassedimentos fj nos bandados
a laminados (ardós'ias), a cores de alteração cjnza cla-
Fo, ci nza escuro e vermel ho-vi nho. 0correm i ntercal ações
de ritmitos gr adados a conglomerados de grânulos, seme-
lhantes aos do Membro Arenoso, e metarenitos médios a fi
nos' em niveis de 5 a 6cm de espessura. Este pacote per-
faz aproximadamente 200m.

Acima, nos pnõximos l00m na vertical, predominam metare-
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Metarenitos finos a médios com banco de quart-
zito hematitico com ônduìas truncadas, lamina-
ção "wavy", ìaminação convoluta e "cl.imbings;'.

Metapeìitos bandados com intercalações micro-
conglomerãticas com acamamento graðac.ionaì nor
mal.

Ritmitos arenosos com intercalações micro-con-
gìomerãticas e acamamento gradaðional normal .

12345

FIG. 7 - Estratõtipo da Formação Estrada dos Romei ros.Coluna composta: l. rnetargil_itos; Z. metarenitos finos; 3. metarenitos'médios'¡ q. meti'rä;ì-1
!9r grossei nos ; S. mj crocongl omerados.
0bs. : A escal a de espessurai não é vãl ida pa_ra os níveis arenosos, individualmentð.
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ni tos fi nos c i nzentos, com bandamento centim6tri co marca
do por ìâminas hematiticas e com intercalações subordina
das, centim6trìcas, de metapel i tos bandados. Em ci.i reçdo
ãs comportas da nepresa e ao topo do perf .i ì , os nívei speìítícos dão ìugar a bancos de l0 a 40cm de espessura,
de metareni to cj nza mãdio a grossei ro, com acamamento gra
dacional simples, contínuo e bem definido, indicando to_
po normal.

A poucas dezenas de metros das comportas
grosseí ros a médios passam a predomj nar,
no último pacote arenoso significativo,
torno de 50m, com nivei s subord.i nados de
nado hematíti co fj no e metapel i tos .

Através da predominância gradativa dos per itos, bem ex-
postos no local das comportas, inicia-se o pacote onde
os mesmos predominam francamente.0s níveis pelíticos fo
ram acompanhados por mai s de I00m na vertical , e as .i n_
tercalações anenosas tornam-se raras. Na base deste úl ti
mo pacote, em aflonamento prõx'imo a rampa da barragem
(ponto 309) ' foram observadas intercalações de metareni -
tos a lâminas hematíticas com marcas de onda (cap. IV).

0s ri tm'itos gradados são rochas de cor f resca cinza-escu
Fô, com tons ma j s c I a ros por al teração .

0s termos mai s grossei ros são meta-conglomerados de grâ-
nulos, com al guns seixos maiores que 4mm. Têm o arcabou-
ço sustentado por grânuros de quartzo e quartzìto, predo
mi nando os primei ros, ê'r matriz de sel eção moderada, .0,
grãos de quartzo de tamanho aneia média a grosse.i ra, f re
quentemente envolvidos por f ilmes sericîticos.0s grânulos

, oS metarenjtos
constituindo-se
de espessura em

metanenito lami

3 ,3 ,2,3 , cARAcTER IzAçÃ,o L r roLóG I cA E pETRoGnÁr I ca

3,3,2,3,1, RITMITos GRADAD'' MIcRocoNGLoMERÁTIcos E ARENosos
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são fl utua ntes .

0s seixos maiores, de tamanho smm a rcm de d.iâmetro, são
nrais arredondados, e têm tendência a esfericidade maior
que os grãos da matrí2. São constituídos por quartzo po-ìicrìstalino, com grãos internos de contornos decussados
e extinção ondurante ou normar . Fragmentos por icristar i _

nos placõides (quartzito) têm grãos internos menores
(quartzito fino), mu'i to estirados e com extinção onduran
te.

0pacos, em pequena quantidade, ocorrem como acessõrio.
0s i nterval os superiores ao mi crocongromerado, Êrì cadaritmo, são representados por quartz'i tos grosseìros, gra-
dando a médios' com grãos de quartzo mono e poricnistari
nos' sub-arredondados a angurosos. Aìguns grãos maiores
do arcabouço têm ar ta esfer-icidade e são bem arredonda_
dos. como acessõrios são comuns óxidos de ferro e zi r_cã0, e seni ci ta ocorre em torno de S_10%.

3,3,2,3,2, T.ETARENIT's 
'uARTzosos 

E suBARcósEos

A maioria das rochas que ocorrern no Membro Arenoso da
Formação Estrada dos Romeiros pode ser enquadrada, peìa
classificação de Fork (1g74) no campo de quartzo-areni-
tos e subarcõseos metamorfizados. variam de termos degranu'lação mui to grossei ra a média (predomi nantes ) e ma.i s
raramente estão representados termos de granulação mui tofina.
0 acamamento é oe fãci r identificação, pêra ocorrôncia
comum de niveis peìîtjcos e de bandamento regu.l ar, centi
m6trico a sub-centimõtrico. Em rochas ma is homogôneas, o
acamamento é perceptíveì em bancos decimõtrìcos, por r i -geira variação de granulação na interfãcie dos bancos.
A cor de al ter^ação tem sempre
co e amanel ado.

tons claros de cinza, bran
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Nem sempre são v'iãvei s observações seguras sobre tamanho
ori gi naì de grãos . Em rochas sustentadas per o arcabouço
e pobres em matriz, onde os grãos tôm contato, estes são
decussados e fortemente interpenetrados.
Também pode ser di fící r estimar o percentuar de fer dspa_to potãssico e pìagioclãsios, que ocorrem serjcjtizados.
Apanentemente, os pragiocrãsios são merhor preservados,
com maclas cunvas, e os fer dspatos potãssicos encontram_
-se mais al terados.

Entre os meta reni tos quartzosos, os ma j s fi nos e mui tofi nos têm quase sempre grãos de tamanho uni forme e de con
tornos decussados e i nter-penetrados. Serici ta ocorre entre 5-10%, podendo conferi r um bandamento i nc ì pì ente ãrocha, poF maior ou menor quanti dade. certas bandas po_
dem ter o aspecto de metagrauvacas, e râmi nas periticas
são comuns. 0 acessór^io mais frequente õ a turmarina e
hemati ta pseudomõrfi ca, em secções hexagonai s, trianguì ares e rômbicas em râmina deìgada. Zircão e crorita são
também comuns.

0s metareni tos médios têm a mesma mi nena'r ogia e tendên_cia ã seì eção pobre e a menor arredondamento dos grãos ,
em reì ação aos metareni tos que ocorrem no Membro pel íti -
co da mesma formação. são gera r mente pobres em natri z .

Nas camadas do corpo anenoso a N de santana do parnaiba,
foram descri tos termos sub-arcoseanos, de granur acão mé_dia e cor de alteração amarela. constituem-se em rochas
pobremente selecionadas, com aì guma matriz a seri cita ebioti ta. 0s grãos de quartzo têm contornos decussados, e
alguns são poìicristalinos.0 conteúdo de feldspatos não
ultrapassa 20%, pFêdomina o pragiocrãsio, embora o ferdspato potãssico (microclînio) esteja muito sericitizado. Existe tendência a diferenciação do conteúdo de fer dspato
em I âmi nas a I ternadas .

Metarenitos quartzosos mõdios, grosseiros e muito gros-
seiros são intercaìações frequentes entre os metape.l itos
da Fm. Estrada dos Romei ros, êr niveis de espessura cen-
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tim6trica a bancos m6tricos. Tãm em comum a tendôncÍa a
seìeção moderada e ao arredondamento e esfericidade dos
grãos de quantzo, na maioria poììcristaljnos.
Em al gumas intercarações, como no ponto 40, foi observa-
da a transìção de níve'i s centimétricos e sub-centimétri _

cos destes metareni tos para os metapeì i tos, guando se tor
nam metagrauvacas quartzosas, com grãos pol icristal inos
sub-arredondados em matriz a biotita e sericita.

3,3,2,3,3, MET AGRAUVACAS

No corpo a renoso a s do anfi bol i to de vau Novo ocorrem
metarenitos quartzosos médios com mat.iz sericítica fina,
que perfaz 30% da rocha. A seìeção do arcabouço 6 boa, e
os grãos são na maioria sub-arredondados. São ocasionais
grãos de feldspato muito sericitizado.
Metagrauvacas m6dias de composição característica com-
põem um banco de expressão não mapeãveì em contato den-
tro do Rio Tietê com a I ente de metadolomi tos a N do
corpo de Pi rapora do Bom Jesus, e ocorrem em .i ntercal a_
ções decim6tricas na camada de calciofilitos a N. podem
repnesentar a base do Membro Arenoso da Fm. Estrada Nova.

Estas rochas exibem gnãos de quartzo sub-arredondados e
sub-angulosos em matriz sericítica fina. são abundantes
grãos de pl agioclãsio com contornos corroídos e penetra_
dos pela matriz, e grãos substi.tuîdos por crorìta, que
podem representar fragmentos ríticos não preservados.

3,3,2,3,4, METARENITos LAMINADos A HEMATITA

Estas rochas são restri tas a nívei s estratì grãfi cos bem
marcados, na parte méd'ia do Membro Arenoso e em .i nterca_
ì ações menos espessas prõximo ao topo do Membro pel ítìco.
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Constituem-se em camada gu.ia para o prjmeiror ê estão
bem expostos no estnatõti po e em afr oramento na Estrada
dos Romei ros (ponto l6), onde também ocorrem estruturas
sedimentares preservadas.

são rochas m6dias a finas de cor fresca branca com râmi-
nas ci nzentas, e conforme o grau de ar tenação a cor po-
de se tornar uni formemente a vermel hada .

A ìaminação é conferida por firmes sericiticos ã hemati_ta, que substitui pequenos cristais de secções hexagonaìse rômbicas, possivermente pseudomorfos sobre magneti ta.As bandas e lâminas variam ern composição, pera quantida-
de de sericita presente, sendo a aJternância de bandas qqliti cas variãver por bancos. Nas bandas francamente are-
nosas ' os grãos são sub-anguJosos a sub-anredondados e aseìeção é boa a moderada. Turmar ina 6 o acessõrio mais
frequente.

3,3,2,J, 5, METApELI Tos BANDADos

0s metapeì i tos bandados têm cor fresca ci nza escura e cgres de al teração vermer ho-vi nho a amarerada. 0 bandamen_to é centimétrico a sub-centimõtrico, e sempne bem rear -
çado pel a al teraçã0. Em ard6s ias e fi I i tos mui to fi nos obandamento é conf erido pe'ra ar ternância de bandas ou râ_
minas meta-argi'rosas e meta-sírticas. Em rochas mais re_cristal izadas ou mais for iadas esta distinção õ impossí_vel a oìho nu. Ao micnoscõpio as bandas mais grosseiras
preservam maior quantidade de quartzo, e as bandas maisfinas são sericíticas.
IntercaJações arenosas são comuns e
tape'l i tos , e i nterca 1ações de outros
Em lavra de firito a NE do Morro Boturuna (ponto 269), os
metapeì itos têm niveis centimétnicos a decimótricos (até
30cm) de meta-chert ocre a marrom-escuro. Na Estrada dos

genena I i zadas nos me

litotìpos são raras.



56.

Romeiros, prõximo ao contato com as camadas do primeino
membro vul câni co da Formação Boturuna ( ponto I I ) , e em

alguns pontos do perf ìl a sl,l deste 'loca'l , ocorrem inter-
calações tuf ãceas dec'imétricas. Fi I i tos graf j tosos são
de ocorrência local izada.

0s metapeì ì tos são rochas a seri ci ta e quar tzo, onde a

ocorrência de biotjta 6 ocasional, em microporfiroblas-
tos orjentados segundo a c1 ivagem sz (cap. v). Também em

al gumas amostras f oram 'identi f i cados pequenos porf j ro-
blastos ("stacks") de clorìta, segundo a cl ivagem SZ. Ou

tros porf i nob'l astos, de opacos, como i I meni ta, pi ri ta e

magneti ta ocorrem com frequência, rotaci onados e com som
bra de pressã0, ori entados segundo a cl j vagem de crenul a

cão S^.'J

ïurmal ina, zircã0, leucoxônio e apatjta são os
rios majs comuns, al6m dos opacos.

0s metape'l ì tos têm texturas e paragêneses típi cas do grau
fraco de metamorfismo (wìnkler, ì967) ou do fãcjes xjs-
tos verdes (Turner, l98l ). As rochas pelítjcas do intra-
do do sinclinõr'io de Pirapora são tipìcas ardósias, e as
demais filitos. Nas ardósias a sericita é imperceptível
ã v'i sta desarmada, e a cor f resca das rochas é c'i nza-es -
verdeada. Entre os fiì'i tos, termos locais apresentam m.i -
cas I igeiramente mais desenvolvidas, caracterizando qua-
se uma xjstosidade (sz). Porfjroblastos de hãbjto mjcã-
ceo, sub-mi I imétricos e arredondados, foram encontrados
em metape'litos alterados de granuìação ììgejramente mais
grosseira, na estrada de acesso ao Sítio Boturuna, a SE

do Morro Boturuna.0s porfiroblastos persistem nos meta-
peì i tos a E da represa, em I i nha pnõxima ao contato com

a camada de metaren'i tos. 0 seu aspecto micãceo e a cor
de al teração esverdeada sugerem a presença de cl ori tõj -
de, não conf i rma da .

acesso-
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3,3,2,11, LIMITES

0 I jmite inferior da Formação Estrada dos Ronreirosdã-seporcon
tato gradaciona I do seu Membro Arenoso com o Membro car-
bonãtjco da Formação pirapora. No I jmite superior ocorre
contato brusco a gradacjonal do Membro pel îtj co com a

Fo rmação Boturuna .

No perfiì da fìgura B, os metapeììtos bandados que sobre
põenr as camadas arenosas com acamamento gradacional e es
tratifìcação cruzada tangenciar (ponto 267), após banco
de 80m de metassiltitos homogêneos de cor de alteração
vinho, passam a ter intercarações arenosas arcoseanas ,
gradualmente majs frequentes e majs espessas na direção
sul.

0 banco de metassiltitos homogêneos também estã presente
no perfi ì da fi gura 9, próximo ao contato com as camadas
do Membro Vul cânj co da Formação Boturuna, e nos perfi s

entre a parte st do corpo anf ibol íti co de pi rapora do
Bom Jesus e o Morno Botununa. Neste local ele 6 observa-
do na base da I ente de metarcõseos e em contato gradacio
nal com o corpo a N do Morro Boturuna.

contatos bruscos oconrem com os dois membros vulcânicos
da Fm. Boturuna. Na Estrada dos Romei ros, entre os pon
tos l4 e 7 estão expostos os metas s i I t'i tos homogêneos , o

correndo entne el es e as nochas bãsj cas um banco de apro
x'imadamente 9m de rocha muito alterada, com aspecto milo
nítico, a crjstajs alongados, sub-centimétricos, (feìds-
pato?) em matriz sericítica fina.
Nas camadas a S da Vãrzea do souza o contato metapeììtos
/netareni tos arcoseanos é urusco, bem como nas camadas
da Serra da Sapoca.

3 ,3 ,2,5 , CORRELAçÃO com OUTRAS UN I DADES

60 Ilemb ro Arenoso da Formação Estrada dos Romei ros
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correlacionãvel ã unidade dos,,Metaren.i tos e Metarenitos
Bandados", defjnjda por carneiro (.l983) na fa.i xa Jaraguã
-cristai s. 0 autor refere passagem graduaì de pacote de
metarenitos rítmicos, com níveis de metarcõseos e micro-
congl omerados, para metapeì i tos, que situa .i nf eriormente.

0 Membro Pel ítico ó correlac'ionãvel a este úl timo pacote,
que é descri to como fj I i tos I amj nados com i ntercal ações
bastante restnitas de rochas calciossil icãticas e anfibo
I i tos.

A Formação Estrada dos Romei nos como um todo, ser-ia cor-
relacionãvel ao pacote de metarri tmi tos pel ítico - areno-
sos com intercalações basais de xistos, quartzitos hema-
titicos e rochas calciossi r icãticas, definido por campos
Neto et al. (1983), na região de Igaratá. Neste caso, a

posição estratìgrãfjca serja correspondente, entre a uni
dade anfibolítica basar e os metarcóseos ritmicos supe-
riores.

Na coluna proposta por Hasui et al (1976), seria corres-
pondente ã sequência de firitos da Formação Boturuna, e
a parte das intercalações arenosas nela situadas, bem co
mo o Membro Pelítico é correrac'ionãvel ã Formacão piragi
bí.

3,3.3, FoRMnçÃo BoTuRUNA

3,3,3,L DIMENsõES, FoRMA E DISTRIBUIçÃO

A Formação Boturuna é sub-dividida
tem afl oramento continuo na região
seu flanco N.

quatno membros, que

Morro Boturuna e

em

do

0s corpos do prìmei ro Membro Vul câni co são representados
por um nível 'tabul ar dobrado, de conti nui dade superi or a

I 4km, estendendo-se a E fora da ãrea mapeada, e por
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corpos lenticulares hectométricos, s'i tuados entre os
quartzitos do Morro Boturuna e o Gran'i to de Itaquì. Es-
tes afloranr alinhados com um nível tabular mais extenso,
repetido por fal ha de empurrã0. A espessura aproximada e

da ordem de 150m, Sêgundo a estimati va a part.i r dos per-
fi s das figuras B e 9. Na fi gura B a espessura aparente
superior a 300m é ìmprováveì , por não ter s.ido conf i rma-
da em outros perfis.
0 Membro Arcoseano perfaz, a N do Morro Boturuna, unì pa-
cote bastante espesso e de continuidade superion a 7km ,

onde estão si tuadas i númeras I avras em metareni tos f r.iã-
vei s. Também ocorre em camada dobrada, que I im.i ta par-
cialmente o prjnre'i ro nrenrbro vulcânjco, a S cla Vãrzea do
souza, e em vãrias camadas lenticulares menores entre o

Morro Boturuna e o granì to São Roque. sua espessura apro
xjmada é superior aos 900m.

0 segundo 14embro vul cân j co é de ocorrônc.ia restri ta a qua
tro corpos lenticulares alongados, hectométrìcos, que o-
correm na base ou prõximo ao topo do pacote de metarcó-
seos. Sua espessura é inf er.ior a 50m.

0s quartzjtos que compõem o trlembro 0rtoquartzítico aflo-
ram em corpo tabul ar dobrado, contínuo por ma j s de 7km,
e que sustenta o rel evo da Serra do Boturuna.

A Serra da sapoca, no l'imi te Nl^J da ãrea mapeada, -e tam-
bém sustentada pe'l os quartzjtos, com faixas subordjnadas
de meta-wackes quartzosos. A espessura nínirna cal cul a-
da para o Membro 0ntoquartzîtico al canca 300m.

3,3 .3,2, ESTRATóTr po E sEcçõES DE REFERÊruc ln

3,3,3,2,1, L0cALIZAçÃo DO ESTRATóTIpo

em0 estratótipo da Formacão Boturuna fjca situado utn
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perfi I com afl oramentos de conti nui dade reguì ar, no fl an
co NE do Morro Boturuna, entre os pontos 270 e zl5 (f.i g.
B). As espessuras e'i nter-rerações dos membros da Forma-
ção Boturuna são mais ou menos uniformes ao ìongo do
flanco N do morro, e outro perfir 6 apnesentado entre os
pontos 28l e 287 (fis. 9). Ambos os perfìs são extendi-
dos até a Fal ha dos Romeì ros, i I ustrando também as rel a -
ções com a Formação Estrada dos Romej ros.
A parte do estratõtì po referente ao Membro ortoquartzíti
co foi montada em perfìì ô [,], entre os pontos 348 e351.
As mel hores exposições do Membro Arcoseano encontram - se
em anfi teatros das I avras da face N do Morro Boturuna ,
e nas estradas e trilhas que lhes dão acesso.

0 carãter estrat'ificado das rochas bãsicas do primeiro
Membro vul câni co pode ser v'i sto nos cortes da Estrada
dos Rome jros, onde eventualmente pode-se obten amos.bras
frescas. As estradas que rigam santana do parnaîba e a

Gna nja Yamamoto ã várzea do souza tambêm apresentam boas
exposi ções em rochas rel ati vamente frescas.
0s afloramentos do segundo Membro vul cãnj co da Formação
Boturuna apresentam-se i nvariavelmente al terados, mas
penmi tem o reconhecimento de estruturas e texturas. En-
tre os pontos 30.l e 303, em p'i so e cortes na estrada de
acesso a uma Javra de metarcõseos, situam-se talvez as
mel hores e mai s contínuas exposições. Também no perfì ì
da fìgura 9, entre os pontos z}s e a lavra de areia do
ponto 286, pode-se ver em detarhes os bancos bãsicos a-
migdalõides. As rochas vulcânjcas félsjcas sõ fonam reco
nhecidas com segurança no estratõtipo
Nas secções do Membro 0rtoquartzîti co, os afl oramentos
do Morro Boturuna são de alcance djfíc.i l, sendo atingi-
dos somente a pé. A ausência de tri t has, e o pedimento
quartzoso que recobre o morro tornam os bons afloramen-
tos restri tos a penhascos, onde o perfi ì das camadas tem
magníficas exposições contînuas, pratjcamente jnacessí-
ve i s .
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Nas camadas da serra d a Sapoca o nivel de quartz i tos e
bal i zado a s por neta-r.nckes quartzosos , e não foram ob-
servadas estruturas sed'imentares.

3,3 ,3 ,2,2, DEscR I çÃo Do E srRATóT I po

0 estratõti po da figura I 0 i ni cia a parti r do contato
transicional dos fir itos do Membro pelítico da Formação
Estrada dos Romei ros , que apõs um nîvel de metassi I ti tos
homogôneos passam a ter i nterca'lações de metareni tos ar-
cosean0s gnossei ros e gradam þara metarenitos arcosea-
nos f i nos com i ntercal aqões de metass.i I ti tos . Acamamento
gradacional normal foi observado em vãrios ritmos da ba-
se deste pacote, gu8 perfaz aproximadamente 200m.

Acima ocorre o primeiro Membro Vul cãnico, enì corpo tabu-
lar estratjficado em bancos métricos, per^fazendo no míni
mo l50m de espessura.

Inicia por nível de l5m de rocha bãsica alterada de gra-
nuìação méd'ia a f ina, com foì iação pouco desenvolvida, se
guido por nível de lom com estruturas em',pìììow-lavas,,
muito estjradas, elipsoidais, de dimensões entre 30-40 x
l0-'l 5cm (diâmetros maiores e menores das e'l ipses).
Apõs o nível de "pì ì I ows ", êm contato brusco, segue - se
nivel de 3m de rocha de granuì ação muj to fi na, com banda
mento centimótrico a sub-centim-etrico. A cor de al tera_
ção ocre e o aspecto argiloso plãstico dos alteritos per
mi te associã-los a metatufos bandados, QUê ocorrem fres-
cos em outros afloramentos do mesmo membro.

Acìma, o perfiì continuo segue com nível de l4m de rocha
de cor de al teração ocre, pouco fol i ada, com granuì ação
muito fina na base, gFadando para granuìação mais gros-
sei ra no topo. Em contato brusco, este nível ó sobrepos-
to por mais um banco de',pil1ow-lavas,,, de l5m, com almo
fadas semelhantes do prìmeiro banco, e com material
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Quartzitos de granulação média, grossejra e muito
grosseira, de cor cinza-escuna, com bancos a ban-
damento centimétrico, por altennância de niveis
grosseìros e muito grosseìros. Matriz limonjtiza-
da, ljnha de seixos, e acamamento gradacional jn-
verso, locais.
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Metarenitos arcoseanos cinzentos médios e grosseì
ros bandados com lâminas arg'iìosas. Laminaião pa:
ralela. micro-gradada, laminação "flaser", estrati
ficação cruzada tabular decjrilétrica.
Bancos e diques de orto-anfjbolitos méd'ios e ban-
cos métrjcos de rochas amìgdaìõides, com metavul-
cânica ãcida amigdaìóide õubordinaáa.

Metarenitos arcoseanos cinzentos com bandamento
centimétrico a sub-centimétrico, de granulação mé
dia, localmentê grosseira, com intercalaçõei de
metassiltitos e quartzìtos grosseiros. Estratifi-
cações cruzadas tabulares decim-etricas.

0rto-anfj bol i tos grossei ros
veis métricos a estruturas
veis métricos de metatufos
rochas piroclãsticas.

Metarenitos arcoseanos finos de cor creme e metas
siltitos arenosos.

Metarenitos arcoSeanos grosseinos com jntercala-
ções metape'líticas.
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inter-piììow quartzo-arg'i ìoso bem destacado. 0 perfiì
contínuo é i nterrompì do apõs afl oramento de 6m de metaba
sjto de granulação m6dja.

Poucas dezenas de metros adiante aflora metabasito al te-
rado de granuìação extremamente grosseira, com cr.istais
de anfibõlio de até 0,5cm de diâmetro.
Acima voltam a ocorrer os metarenitos arcoseanos,
bandamento centimétrico a sub-centimétrico, por alternân
cia de níveis de granuìação fina a média e níveis médios.
0 bandamento é também conferido por maior ou menor quan-
t i dade de matri z, predomi nando meta reni tos com carãter
de grauvacas. são comuns intercalações de metassilt.i tos
e de quartzi tos grosseìros, em bancos centjmétrjcos a de
c i métri cos .

Fonam obsenvadas estratificações cruzadas tabulares, de-
cimétrìcas, prõxìmo ao contato com o segundo Membro vul -
cânico. Este prìncìpìa por dìques de rocha metabásica de
gnanuìação média, de 0,5m de espessura, guê cortam o ban
damento de metarenitos arcoseanos com bancos m6tricos de
metassiltitos. Logo acima ocorrem intercalacões sub -mé-
tricas de rocha básica amigdalóide nos metareni tos,
nível de 30cm de espessura de rocha fólsica amigaìõi
com amígdalas de até ì,scm de diâmetro, estiradas.
tato 'i nf erior deste nivel é níti do, mas o contato
nior é di fuso, tendo-se obti do amostras onde mesmo
mina de'l gada ó dúbia a distinção entre a vulcãnica
ca com amigdal as deformadas e um provãvel wacke
zose com grãos de quartzo estirados. Não se exclui
sibilidade da ocorrôncia de tufos ãcidos.
0 pacote de metarcóseos persiste por mais l70m na verti-
ca'l , tendo-se observado em ravra de areia, nochas de cor
semi-alterada cr'nza, com laminação paralela micro-grada-
da, laminação "fìagêf", com rentes argììosas e estratifi
cação cruzada tabular.
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A secção do Membro 0rtoquartzíti co foj
fil, no qua'l se teve acesso ao cume

montada em outro per
do Morro Boturuna.



Cons j ste em um pacote de esDessura mín.ima
quartzitos de granulação média, grosseira
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de

muito gros-
sei ra, de cor fresca ci nza escura. 0correm bancos reJati
vamente homogêneos e bancos a bandamento centim6trico
(l '5 a 2cm) por al ternância de nîveis de granuìação gros
sei ra e nívei s de granuì ação mu j to gnosse.i ra.
cimento I imonítico entre os grãos de quartzo é frequenle
e I inhas de seixos de quartzo e quartzito, bem como aca-
mamento gradacional i nverso, são de ocorrência I ocal ì za-
da .

de

e

300m,

3,3,3,3' cARAcrERrzAçÃ0 LrroLóGrcA E pETROGnÁrrcn

3,3,3,3,I, MEMBRO vuLcÃN I co i

0s conpos tabul ares do primeì ro Membro vul câni co apresen
tar¡-se geralmente com rochas al teradas, mas em todas as
situações õ recuperãvel a estnatificação dos metabasitos,
em bancos de poucos metros a dezenas de metros.
0s bancos diferenciam-se pela ocorrência de metabasitos
de granulação grosseira, média,ou fjna, e eventualmente ,por lam'i naçã0, textura amìgdalóide e estruturas em,'pil-
low-lavas".0s termos mais grosseiros, com cristais de
anfiból io de até 0,5cm, âpFesentam tendência a textura e
quigranular granoblástica em arnostra de mão, contanto a
foì'iação seja sempre observãvel em lâmina de'rgada. 0s
termqs médios e finos tôm texturas nematoblãsticas dos
anf iból ios, e a foì'iação pode ser mais ou menos acentua-
da, ocorrendo também rochas fi nas sem fol iação mui to evi
dente.0 contato entre os bancos é brusco e pìanar. No
I oca I do estratõti po f o'i observada gradação de termos mui
to finos a médìos, da base para o topo de um dos níveis.
Da descrição petrognãf j ca de I ãmi nas de'l gadas, onde se
obteve amostras frescas ou semi-frescas, as rochas bãsicas



podem ser agrupadas em orto-anfi bol
grossei ra a fina, onto-anfibol i tos
I i tos bandados, provávei s metatufos
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j tos de granuì ação

:rtodalójdes 
e anfibo

3,3,3,3.r,A,0RT0-ANr-IBoLITos DE cRANULAÇÃo GRossEIRA A FINA

São rochas de cor fresca verde-escura e cor de ar tera-
ção ocre a vermeìho, cuja mjneraìogia essencjaì ó actinolita (60-40%) e pìagìocrãsio (aìbita - ?o-zs%). Apresen-
tam epidoto (p'i stacita), clorita e biotita em quantida-
des geralmente maiores que as de minera.i s acessõrìos, equartzo' leucoxênio, titanita e opacos (magnetita,e irmenita) como acessõrios.

0 anfibõl io ocorre nas rochas grosseiras em porfirobras-
tos pì acõides mi I imétricos, com f requênc.ia em arcos poì igonais indicando necristal ização põs-tectônica ã cl iva_
gem s2. Textura bl astosubofíti ca e bl astofitj ca com pe_
quenas ripas de plagioclãsio 6 comum.

0s anf ibõì ios têm pìeocroismo verde a'l go mais intenso que
o encontrado nos anf i bõl ios das rochas da Formação p.i ra_
p0ra. Em algumas amostras (pontos 7 e 46), porfirobras-
tos de acti nol i ta têm bordos com p'leocroi smo verde-azul a
do, e ânguìos de extinção (zAc) em torno de rBo, um pou-
co mais alto que o de actinol itas comuns.

clorita de cor de interferência marrom (magnesiana ) substitui parcialmente os anfibõr ios, que quando se apresen
tarn mais cloritizados tôm, nos bordos e como incr usões, pe
quenos cri sta i s de epídoto. 0 epîdoto também ocorre em
cnistais eu6dricos bem desenvolvidos, maiores que 0,5mm.

Em uma amostra de anfi bol i to grossei ro observou-se porfi
roblastos de actinor ita (ao%) em matriz a crorita, com
epidoto de birrefringência cinza-azulada e leucoxênio. A

matniz cìoritizada tal vez fosse origi nal mente vítrea.
0rto-anfibol itos mais finos apresentam maior quantidade
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de actinol f ta, êfl porf iroblastos ac.iculares dobrados com
massas intersticjais de plagioclãsjos. clorjta e leucoxê
nio tem quantidade ì'igeiramente maior em re'lação aos ter
mos grosseiros. As agu'l has de anfibõlio são com frequên_
cia zonadas, apresentando bordos com pìeocroismo azurado
e centro com p'l eocnoi smo verde-amarel ado. Textunas bl as -
tofíti cas foram observadas .

3,3,3.3,1,8,oRT0-ANF IBOLITos AMIGDALótDES

Bancos de rochas ami gdarõides, com amígdal as quartzosas
sub-centimétricas, com grau de estiramento maior ou me-
nor segundo a fol i ação S2, ocorrem amj úde nos metabas i -
tos. são quase 'i nvari avel mente rochas mui to al teradas, e
amostras semi -frescas foram obtidas apenas em un corpo pequeno
( ponto I 96 ) , s i tuado estrati grafj camente aba i xo de meta r
cõseos. As amîgdalas têm tamanhos de I cm a poucos mrïr, e
distribuem-se em níveis sub-métricos com tendência a uni
formi dade de tamanho e deformaÇão, al ternando nívei s mé_
tri cos não-ami gda I õ i des .

Em ìãmina, as amîgdalas mais estiradas segundo a fol ia-
ção s2, tem o aspecto de pequenas I entes quartzosas do-
bradas, e as amígdal as menores que 2-3mm tôm contorno di
fuso. As texturas pneservadas mostram agregados ovói des
(2-3mm a lcm) de quartzo em cnistais poligona.is, ãs ve_
zes acompanhado por porfirobìastos eu6dr"jcos de bjoti ta
e epidoto.

As amigdalas são isoladas ou perfazen: z0% da rocha, e a

matriz tem localmente agregados rìpiformes imbricados
substituídos por finíssimas agulhas de actinol.i ta.
As ripas imbricadas são de dimensões compatíveis com o

tamanho de plagioclãsios, êrTr arnostras do mesmo afloramen
to. Di stribuem-se em vol ta de arnígdaì as, e podem confe-
rir uma certa laminacão ã rocha, por alternâncja de lãmj
nas como as descri tas, sugerì ndo textura de fì uxo, e
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'lâminas onde as ripas e amígdalas estão muito estjradas
e dobradas.

Em amostna com amigdal as maiores (- ì cnr), f oi clescri ta
textura blastornicroporfirítjca a blastomjcrogì omer^oporfì
rítica, com agregados de plagioclãsios idiomór^ficos em

matriz a actinolita, epídoto e ilmenita.

3,3,3,3.L},ANF I BoLI Tos BANDADos

são rochas bandadas a laminadas, quando serni-frescas a-
presentam cores verde-maçã, ci nza-esverdeado e verde-ama
relado. Muito alteradas, tôm cores ocre e arnarelada.

0 bandamento e a I ami nação correspondem a di ferenças tex
tura js e mineralógicas. A minera'log'ia essencial é quart-
zo (30-45%), actinol ita (30-50%) e epídoto (ZO-40%). A-
cessori amente são comuns ti tani ta, I eucoxôni o e maqneti -
ta. Bi oti ta pode ocorner em por"fj robl astos de cresci men-
to incipiente.
As I âmi nas ou bandas d'if erenci am-se pel a quant'idade rel a

tÍva de quartzo e acti nol'i ta, e de epidoto em al gumas

rochas.

Em anfibol itos bandados que intercalam fil itos na Estra-
da dos Romei ros (ponto I I ), bandas de 4-5cm, com predomi -
nãncia de quartzo sobre actinol ita e epídoto, tem granu'la
ção méd'ia a f ìna, e bandas a act'i nol jta e clor.i ta predo-
mi nantes, são mui to fi nas e tem I arni nacão i nterna, de es-
pessura milimétrjca a sub-centimétrica.

0 quartzo nestas rochas ocorre como grandes massas mono

ou pol i cri sta I j nas, de exti nção ondul ante e com bordos
de aspecto corroído. A trernol ita constitui porfirobras-
tos e grânuJos menores, e o epídoto pequenos cri sta'i s eu

édri cos.

Nos anfibolitos laminados do corpo tabular a SE doMorro
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Boturuna, a espessura das lâminas alternadas (4mnr-lmm - 3

mm)é bastante regular e recorrente, sendo a lam.inação de

vi da a di ferentes quanti dades de epídoto,

Al ternarn-se lâminas a acti nol i ta e qua rtzo, com epídoto
como acessõrio , em cristais muito pequenos, I ãmi nas de

mesma composição com epídoto a 20%, ainda em cristais eu

édri cos pequeno s I I âmi nas a epidoto sub-mi I imétrico, cons
tituindo 40-50% da rocha, e epidositos em níveis de lmm.

No perfi I de acesso a Vau Novo (ponto 45), prõximo a fa-
lha de Romei ros, foi descri to um anfi bol i to de laminação
mui to fi na, a acti nol i ta (50%) , quartzo (35%) , com porfì
roblastos de magneti ta rotac i ona dos segundo a cl ivagem
SZ. A I ami nação deve-se a uma di s creta d iferença de quan

ti dade de qua rtzo, e ì âmi nas quartzosas sub-mi I imõtri cas
podem estar presentes.

3,3,3,3,2, MEMBRo ARcosEANo

0s metarenì tos arcoseanos da Fm. Boturuna são bandados a

I ami nados , e tem predomì na n temente o carãter de wackes ar
coseanos (Pettijohn et ai. ,1972). São conu n s s i tuações ern

que a quantidade de matriz varia em Iâminas de uma rnesma

anostra, ou em amostras de mesmo af lorarnento. 0 bandamen

to e a I ami nação são conferj dos por dj ferentes quantida-
des de matriz ou de fel dspatos, por granuì ação, e peìa
a I ternânci a de filmes síì ticos entre os nive i s arenosos.
I ntercal ações subordi nadas de metapel i tos bandados e de

siltitos arenosos, em bancos decimétricos a métri cos, são
frequentes a N do Morro Boturuna.

A cor seni -fresca das rocha s é cinza-escura e os tons de

aì teração são claros, branco a amare lado e róseo. Prõxi-
mo a intercalações vu lcâni cas a cor dos metareni tos pode

tornar-se esverdeada.

A matri z sericítica caul i nì zada confere grande frjabi I i -



dade ãs rochas al teradas, tornando fãci I sua extrarr.:t
Lâminas e bandas microgradadas são aparentemente mais co
muns nos níveis superiores, próx'imo ou acima do segundo
Membro vu'lcânico, assim como a ocorrência de estratifica-
ções cruzadas tabulares sub-métricas. Laminação "fraser"
f oi notada em I avra de areia, rìo ponto 286.

Em I ãmi na de'l gada torna-se evi dente a varì ação na quant.i
dade de matri z dos metarcõseos, que exi bem termos entne
wackes arcoseanos, com matriz fina sericítjca perfazendo
at6 40% da rocha e metarcóseos, com matri z em torno de

15%, ou menos, mais raros.

0s clastos quartzosos predominam sobre os ferdspãticos ,

e tendem a apresentar-se ma'i s anredondados, consti tui ndo
a maioria dos grãos maiores. são raros os grãos pol icris
talinos, e lãminas quartzosas, com grãos recristalizados
a contornos pol igonais são comuns.

0s feldspatos alcal inos (microcìínio) apresentam-se em

grãos sub-anguìanes e estão invariavelmente seric'itìza-
dos, com contornos difusos. Grãos de plagioclãsio têm ma

clas curvas, e aparentemente se encontram maj s preserva-
dos, com maclas límoidas. Plagioclãsjos bem arredondados
podem ser vistos em meta-wackes arcoseanos das camadas a

S de Vau Novo (oontos 156, ì57), e os plagioclãsios são
mais abundantes neste 'locaì, em re'l ação ãs camadas a N

do Morro Boturuna.

De rnane j ra gera'l , o conteúdo em

sa 30%, e algumas amostras, ou

nadas amostras podem ser cl assi
sub-arcoseanos (Pett'ijohn et al

A sel eção dos cl astos é pobre a

tendência a bom arredondamento
são predomi nantes.

fel dspatos não ul trapas -
a'l gumas bandas de determi
f i cadas como rneta-wackes
.r op. cjt. e Folk, l9i4)
regul a r, e os g rãos com

e esferjcjdade regularnão

como acessõr'ios são f requentes opacos, tremol i ta , zi rcão
e apati ta. Biot j ta f oi observada em poucas amostras, êrTr

porf i robl astos de crescirnento i nci pi ente.



.71

3,3,j,3,3, sEGUNDo MEMBRO vuLcÃNICO

0 segundo Membro Vul cãnico da Fm. Boturuna apresenta a-
floramentos com rochas mrrjto alteradas, onde ranas amos-
tras semj -frescas foram obtjdas. A cor da al teração par-
cial das rochas di f ere um pouco da cor de rnetabas'i tos al
terados, como descri tos no pri mei ro membro vul cãn'i co ou

na Fm. Pj rapora. Enbora rochas muj to al teradas mantenhanr
tons ocres a vermel hos, rochas sernj -al teradas tên cores
cinzentas a verde-claro. 0s litotinos ãcidos a

diãrios tôm cor cinza-clara a cinza-azulada.
interme-

A litolog'i a oredonljnante consjste en bancos nétricos a

sub-métrjcos (0,5-3m) de meta-vulcanjtos amìgdalõjdes'in
tercal ados aos metassedinlentos. A textura amìgdaló'ide, com arnígda

las quartzosas de lcm e pouco maiores, é orontamente jdentifjcável,
por major que seja o grau de alteração das rochas. As

anrigdalas são geralmente majs estjradas no topo dos ban-
cos, tendo-se observado no ponto 301 estjramento gradat'i
vo em dì reção ao topo, QUê resul ta em rompimento das a-
míqdalas, transformadas ern lâminas de 3-4cm de comprimen
to.

Indicadores de polarjdade de camadas são encontrados em

microgradacões nos metassedimentos'intercalados. Uma si-
tuação comum nos afloranìentos é a da d'i fícil d'i stìnção
entre nívejs vulcânicos não amigdalõjdes e provãveis me-

tapel'i tos. E frequente, dentno dos bancos vulcãnjcos, a

recorrência de nívei s amiqcalõides com passaflem pana ro-
chas fìnas, sen'i cítìcas, corn rnjnerais opacos até 10% (fj
ljtos hematíticos?)

No local do estratótipo (ponto 275), a coluna jnicia por
um dìque de orto-anfibolito de cor de alter"ação vermelha
e granuìação médja, que corta o bandamento de meta-wackes
arcoseanos, sobrepostos por metassedimentos sílticos. 0s

últ'imos têm'i ntercalações sub-métricas de rocha amìgda-
lójde de con de alteração verde, e no topo um nível de

30cm de rocha a amígdalas quartzosas em matri z sericitica.
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A passagem da rocha arnigdalóide para o metarcõseo supen
posto é gradat'iva, e a di sti nção entre os do j s termos é

pouco nitida, mesmo em observação em lâminas delgadas.

A nocha metavulcânica ãcida ou intermediãrja apresenta
amígdalas el ipso'idais de poucos milír¡etros a l,3cm de
diâmetro maior, en matriz sericítica a ilmenita e quart-

. zo. Na composição da rnatriz, a sericita, em palhetas f i-
nas e onientadas segundo a fol iação SZ perfaz 70%.

A ilmenita, (10-20%) em cristais esqueléticos rip'i formes,
também orientados segundo a foì iação Sz, foi reconhecjda
pelo seu hábito e peìo aspecto sob luz refletida sobre a

I ãmi na.

0 quartzo (10%) ocorre em textura blastom'icroporfirítica
com cristaj s de contorno pouco nítido, êm secções ovõi -
des a quase rômbicas, ou em secções alongadas, com termi
nações em cúsp'ide que lhe confere o aspecto de ',cacos".

As amígdalas são preenchjdas por quartzo ern cristajs de
contorno pol igona'1, ì ímpi dos, ou podem apresentar preen-
chimento misto, com quartzo pol igonal no núc'l eo, e nos
bordos quartzo em cristais maiores, de contorno decussa-
do e com textuna poiquilítica por inclusões de parhetas
e massas sericíticas. Arnigdalas preenchidas por quartzo
poiquilítico lame'l ar, intercalado com paìhetas de serjci
ta são menos comuns. As I amel as estão esti radas em ânqu-
I o com a fol iação S2. tste úl timo tì po de amígdal as re-
presenta provavelmente vesicul as de preench'imento poste-
rior, durante a dìagênese ou o metamorf j srno.

Em amostras col etadas nos nívei s superiores ã rocha ami g

dalõide, ocorne transição de rochas semel hantes, com a-
migdalas menos defjnidas e menores, o^istajs esquel6tj-
cos de ilmenita e microporfi roblastos de quartzo, para
rochas sericítj cas com bandas quartzosas descontínuas e

dobnadas, nicas em o0acos muito finos. Torna-se difícil
definir se as bandas quartzosas não representam amígdaìas
esti radas, e a quanti dade de opacos é ì ncoÌrìum para um rre
tapel j to. A transição ocorre em poucas dezenas de centí-
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metros, para meta-wackes arcoseanos esverdeados com
terca I ações de metassiltitos

3,3,3,3,4, ouARrzrros

0s quartzitos são rochas de granulação média a gros_
seira. A cor fresca é cinza-escuro, devì do a ocorrência
de cimento ferrugi noso entre os grãos de qua rtzo . To rna _

-se difícil defi ni r até que ponto as cores majs claras
(brancas, amareì adas e rõseas) são devidas a remoção de
cimento por intemperismo, ou mesmo se o õxjdo de ferro
que envoì ve os grãos não senia proveni ente da al teracão
i ntempér'i ca de minenais de ferro acessõrios, pode_se a_
fjrmar, no entanto, que a ocorrência do cinento não 6 re
latada a maior ou menor quanti dade dos acess6rios opacos,
que de resto são pou co abundantes, e são encontrav6j s a_
fl oramentos e amostras aparentemente frescos, onde a o_
corrência dos acessõr.i os opacos 6 rel ati vamente abundan_
te (3%) e as rochas têm cor bra nca . 0utro fa to s.i gn.i fica
tivo é a preservação dos contornos originaìs de grãos en
vol vj dos por fi lmes I imoníticos.
A distribuição do cimento pode vari a r em bandas concor_
dantes ao acamamento, ou pot aspecto manchado, com
regiões circulares difusas, sub-centirnétricas.
Grânuìos e seixos esparsos, de tamanho até 5crn, consti_
tuidos por qua rtzo e qua rtz i to bnanco ou esverdeado, são
comuns. No ponto 351, no topo do ¡4orro Boturuna, foram
encontrados seixos placõides, bem arredondados, de cì.ori
ta-xisto, j untamente com sei xos de quartzito grosseiro e
de q ua rtzo ìeitoso. Al6m de ocorrerem esparsar entes, os
sei xos po den constj tui r nívei s decimétricos, onde perfa_
zem até 20% do quartzito. /\ tendêncja observada foi a do
agrupamento em I i nhas de sei xos de pequena cont.i nujdade
lateral

tn-
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Bandamento regu l a r, por al ternância de nívei s de 1,5 a
2cm de quartzito grosseiro e muito grossei ro f o.i observa
do ao menos em um ba nco, no ponto 350. Nos nívej s gros_
seiros ocorne acamamento gradacìonal inverso, constatado
com alguma dificul dade devi do a mã separaçã0.
Ao microscõpio, ou mesmo em amostra de mão , é ev.i dente a
tendência ao bom arredondamento dos grãos de quartzo. A
esfericidade 6 variãvel, predomi nando os grãos el ipsõi_
des. A seì eção õ boa a moderada, raranente pobre. predo_
minam os gr^ãos mo n o c r ì s t a I ì n o s , e os raros grãos poli_
cristal inos destacam_se em tarnanho e têm contornos inter
nos estirados e decussados.

0s grãos de qua rtzo têm ordi nari amente contatos côncavo_
-convexos, decussados. E'l aìguns pon tos onde se observam
restos de provãve l cimento serj ci tj zado, ou de matriz sericítica muito restrita, os grãos preservam contornos beil
arnedondados. 0 mesmo acontece quando estã preservado o
cimento I imonÍti co.

0s acessõrios mais frequentes são õxjdo de ferro, turma_
lina e zircão, que não ultrapassam 1%. En poucos locais
o õxi do de ferro chega a 3%,

3,3,3,4, llNrres

0 limite jnferior dã_se por passagem transjcional do Mernbro pelítico da Fm. Estrada dos Romeiros para o t"lembro
Arcoseano, ou por contato brus co daqueì e com o primeiro
ou o segundo Memb ro Vulcânico.

3,3,3.5. conneuçÃo coN ourRAS uNTDADEs

Dentre as uni dades def in.i das por Carnei ro ('l983),
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faixa J a r a g u ã - C r i s t a i s , a Fm. Boturuna pode sen correl a-
cionada ao pacote de rnetapsamjtos impuros, que compreen-
de "meta rcóseos, metarenitos e metagrauvacas, com i nter-
ca ì ações de anfi bol i tos, metacongì onenados poì ìmítìcos e

meta vu l cân i ca s bãsicas amigdaìoidais" com quartzitos no
topo e rochas me t a - s u b v u I c â n j c a s rjodacíticas próxirìlas
ao topo.

Dentre os I i toti pos mencionados, não se encontrou na ne-
gião de Pìr apora do Bom Jesus metaconglomerados pol imítj
cos, nem foram mapeados níve is do meta ca I cá ri o entre os
me ta rcõseos .

Pa ra as metavulcânicas bãs i cas amigdaloidais, Carnei ro
( I 983 ) refere pa s sa gem transjcional a metareni tos fj
nos avermelhados, através da diminuição do número e da
espessura dos nívei s bãs i cos i nterca I a do s nos metarenì -
tos, A correl acão mais provãvel des tes nívei s dã- se com
o segundo Membro Vulcânico da Fm. Boturuna, da do o carã-
ter trans j ci ona ì da passagem para os metarcóseos, e a

constãncia da oco rrênc i a de rochas amigdalõides.

As rochas vul câni cas ãcidas a i ntenmedi ãri as do mesmo mem

bro, ta I vez tenham posição estratigrãf ìca cornespondente
às m e t a - s u b v u ì c ã n i c a s porfi ríti cas do liorro do polvilho
e do Sítio Ghisalbert. Carnei ro (,l983) comenta a falta
de expo s i ções nos contatos com a uni dade metarenîti ca e

nel ata intercaìações de metareni tos fi nos nas rochas íg-
neas.

Com o pri mei ro Menbro Vul câni co seriam correlacionãvei s

os pequenos corpos de anfibol j tos médi os a grossei ros
que Í ntercalam os metareni tos, e um dos corpos de anfibo
litos bandados da faixa Jaraguã-Cli stais, aqueì e que a-
flora ern meio a unidade de filitos. 0 autor cita contato
transicional dos anf ibolitos bandados corn os fi litos ad-
jacentes.

0 Membro 0rtoquartzíti co õ cornespondente a uni dade guart
zítica, que na faixa Jaraguã-Cri sta i s ocorre en corpos
I enti cuì ares de extensão rel ati vamente menor.
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Corn re l ação ao esquema I itoestratigráfico oroposto por
Campos Neto et a1. (l9B3l a Fm. Boturuna poderi a equìpa-
rar-se ã unidade superi or, descri ta da base para o topo
como uma sucessão de rnetarcõseos ritni cos, metareni tos
rí tmi cos , micaxistos e fiìitos com i ntercal ações de quart
zitos.

F'i na lmente, na co l una descri ta por Hasui et aì. (ì 97 6) ,

o Memb ro Arco s ea no corresponderia ã unidade superi or(Fm.
Piragibú), deso^ì ta como sequênc ia rí tmi ca com caracte-
rÍstica de depõsitos de "fìysch", referênci a provãvel ao

carãter da I ami nação dos rneta -wacke arcoseanos. 0 Membro

0rtoquartzíti co õ correlacionãvel ãs ì ntercal ações quart
zíti cas da sequência basal, denoni nada Formação Boturuna
pel os autores, e cujo nome foi mantido, não obstante a

redefi nição proposta quanto ao posicionamento e ã carac-
terização litoìõg'i ca da unidade I i t o e s t r a t i g rã f ì c a .

3,3,4, surrE GRANfrrcA cANTARETRA

A ãrea mapeada incluj uma pequena faixa da porção N do

Batõl i to de Itaqui, e do extremo NE do Batõlito de São

Roque. Incl ui também boa pa rte d o " s t o c k " g r a n í t i c o do Po-

nunduva,

Estes co rpo s gra ní t ico s f orarn reconhec i dos por Hasuì et
al. ('ì 978), como pertencentes a Suite Cantareira, de carã
ter s i ntec tôn i co ao Ciclo Brasil iano.

No p res ente trabal ho o e nfoq ue nos corpos graníti cos res
tringi u-se ã descri ção macroscóp ica de amostras e ao es-
tudo das rel ações de contato com os metassedimentos e me

tavul câni cas,

As rochas graníticas dos corpos de Itaqui e São Roque ,

são biotita - granì tos a granodi orj tos porf irítì cos, com

megacristais de fel dspato potãss i co brancos a rosados de

2 a 5cm, sub6drjcos a euédrìcos, em matri z inequigranular
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médi a a grosseir.a, a fel ds pato róseo, feì dspato branco
(plagioclãsio), quantzo e bioti ta.

A ocorrência de fol i ação é comum nos bordos do batõl ì to,
através da orientação das biotitas.0s megacrìstais de

feldspato tamb6m podern apresentar disposìção aìgo orìen-
tada' 

t.
Na peri ferìa do corpo de ltaqui, a¡N da cidade de Santa-
na do Parnaíba e na região do contato por falha com o

Grupo São Roque, a E e SE da mesma c j dade, numerosos di-
ques e "sills" de rochas graníticas equiqranulares finas
a médias são intrusivos nos anfiboì itos bandados da Fm.

Pirapora e nos metapel itos da Fm. Estrada dos Romeiros.
Entre el es ocorrem rochas a qua rtzo bipìrarnidal em ma-

triz caul i ni zada, e roc ha s qua rtzosa s muito finas. As úl
tinas, em ba ncos conformes ao ba n dame nto das encaixantes
e bastante alteradas, po dem ser confundidas com os metas

sedimentos.

Metamorfi smo de contato do fãc i es anfiból io-hornfel s em

rochas cal ciossilicãticas e q u a r t z o - p e I í t j c a s é descrj to
na Fm. Pirapora (i tem 3.3.'l.3), mas o grau de i ntemÞeri s

mo e a descontinuidade da exposição ì npedì ram o rnapeamen

to de auréolas de contato.

No con ta to com os anfi bol i tos ba ndados , próx ì mo a Santa-
na do ParnaÍba (pontos 352 a 354), dì ques de gr"anito a

biotita de gnanuìação média cortam a fo'l iação S, e veios
quartzosos a eles associados são dobrados pel a foì iação
S3. Al guns "sills" intrusivos em metarcõseos e metagrau-
vacas da Fm. Pirapora (ponto 363) têm granulação fìna nas

bordas.

0 con ta to do corpo graníti co de São Roque com os metape-
litos da Fm. Estrada dos Romei ros dã-se nor falhas (cap.
V) e não fo ran observados metamorfi smo de contato ou hi-
pófì ses granitì cas na sua periferia.
Da mesma maneira, no contato do "stock" do Ponunduva com

as ardósias da Fm. Estrada dos Rome iros, através da Falha
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de l4orro Grande (cap. V), as evidêncjas de aurãolas de

contato ou outras relações intrusivas não são recuperã-
veis. No restante da perìferìa deste corpo não foram en-
contradas boas expos i ções do contato.

No "stock" do Ponunduva é generalizada a ocorrência de
fol jações cataclãsticas e milonítjcas. Quando majs pre-
servadas, as rochas ex'i bem textura porf i ró'i de e são seme

I hantes às dos corpos de I taqu ì e são Roque. predomi nam

as texturas protomi I onít'i cas e catac'l ãsti cas . 0 epídoto
é comum nos cataclasitos. No "Mapa Geolõgìco da Forha de

Santana do Parnaíba ", escal a l : 50.000 ( Secr. I nd. Com.

Ciôn. e Tecn., PRú-MINtRI0, l984), o ',stock,, do ponunduva

foj agrupado ãs rochas granjtõides jeucocrãticas com ter
mos a duas micas.

3 ,3 ,5, uN I DADE Dos BLASToM r LoN I T0-GNA I ssES

Rochas granÍticas e gnáìssjcas com texturas pr otomi ìoní-
ticas a ultra-milonít'icas ocorren ern duas fa'i xas assoc'ia
das a fal hamentos, na extremj dade SW da ãrea mapeada ( ca
pítu'lo v).

Predomjnam b'iotita-granitos protoclãsticos de granulacão
mãdja, bìastomjlonito-gnaìsses ã muscovita e biotita-x'i s

tos, em afl oramentos onde vãrios termos podem ocorrer
justapostos, em "sl abs " métri cos. A fol iação catacl ãsti -
ca encontra-se crenulada em dobnas abertas. Em lâmina del
gada, êm gna i sse do ponto I Bl , a f o'l ì ação catacl ásti ca 6

pìano-axial a dobras em níveis quartzosos descontínuos ,
jntra-fol jais, estando preservados arcos po'l igonais em

biotjtas e muscovitas. A foì iação cataclãstica passa ra-
pidamente à foliação S2, através de faixa estreita de fi
lon'i tos em metassedimentos do Grupo São Roque (cap. V).
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3,3.6, sEDIMENTos rERclÁnlo-nuRtrRnÁnlos

3,3,6,r, cuNHAS clÁsrrcAS LITIFICADAS, ASSOCIADAS A zoNAS DE FA-
LHA

Em duas ocorrências mais extensas, associadas ã tal ha nor

mal a E de Pirapora do Bom Jesus, e em diversas ocorrên-
cias pontuai s, foram observadas brechas I i ti fjcadas com

seixos angulosos e qrânulos de metassedjmentos que ocor-
ren nas imediaçoes, ent lnatriz síltico-arqilosa compacta
de cor ocre bastante dura quando fresca.

0s termos maj s grossei ros são encontrados na Fazenda Ja-
comìna, onde grânulos, seixos e matacões de metarenjtos
variados e de calciofil ito, têm disposição caótica em ma-

triz a renosa fj na-médi a. 0s cl astos são predomi nantes so

bre a matrì2, e em um I ocal pode ser vi sto jmbri camento
e acamamento gradacjonal inverso. No Vale da Fazenda Ja-
comjna as rochas mais grosseiras perfazem os nive'i s ba-
sa i s, e em terraços ma i s el evados que o nivel do cõrrego
do Carã, pfêdominam fragmentos menores (2-4cm) ent matriz
arenosa.0 limite superior do pacote é a cota de 675m.

Uma pequena lente, com clastos de Zcn e menores, enì ma-

triz fina síltico-argiìosa de cor ocre, ocorre a S, ac'i -
ma da cota 775.

Ao ìongo da Falha dos Romeiros, a SW de Vãrzea do Souza,
encontra-se outra I ente de característi cas semel hantes a

esta últjma, entre as cotas 700 e 750.

Estes níve'i s parecem representar tãlus associados a movj
mentos vertj ca i s ern zonas de fal ha, no caso da Fazenda

Jacomina preenchendo um vaìe, e nas demais ocorrôncias,
recobri ndo encostas íngremes.
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3.3,6,2, seolNr¡lros coNGLoMERArlcos, ARENosos E ARGrLosos EM ES-
TRUTURAS DE CANAL E EM PEOUENAS BACIAS ISOLADAS

tm co rte na Es tra da dos Romeiros, na subjda pa ra as ime-
diações da c i dade de Pìrapora do Bom Jesus, pode ser vìs
ta uma pequena estrutura em canal preench i da por seixos
de fjlito e de. qua ntzo imbrjcados, ern matri z areno-argi-
I o sa .

A di ferença de cota deste ponto ao nível da lâmi na d,água
da Represa de Piraoora 6 superi or a 'l 00m, e o desníveì
em relação ao leito do Rio Ti etô, aba i xo do Reservatório
de Rasgão, õ superior a 150m. .)

Uma pequena falha i nversa de ba ixo ãngulo co I oca os fil i
tos do Grupo São Roque acima dos sedi mentos de canal.

' 0s demais corpos de sedimentos argilo-arenosos e areno-
sos di stri buem-se en manchas pouco extensa s e .i soladas ,

nas imediações da Falha de Romejros (cap. V). As argì1as
de cores variegadas (verde, v inho, ama rel o ) têm aspecto
semelhante ãs argjlas da Formação São Paulo. No local co
nhecjdo como l"larìa Lujza, (ponto 19), em corte na tstra-
da dos Romei ros, estão expostas crostas laterítìcas em

arcos métricos fechados, semelhant,es a dobras. As cros-
tas ocorrem em arg ilas variegadas.

3,3,6,3, oepósrros ALUVToNARES REcENTES

0s depõsitos aluvionares recentes incluem sedir'¡entos are
nosos do leito de cõrregos e li bej rões, ra ramen te de ex-
pressão mapeáveì, e sedimentos sil tico-arqi losos e areno
sos da extensa Vãrzea do Rio Juquerì, em Vãrzea do Souza.
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cnpÍruro rv
ESTRUTURAS pnlmÄnrRs pRESERVADAS

1. ESTRUTURAS SEDIIV]ENTARES - DESCRIçAO E CONSIDERAçOES OUAN

TO AO EIV]PREGO NA DETERtvlINAçAO DE POLARIDADE DE CAIVlADAS

A major parte das estruturas sedir,¡entares preservadas e

reconhecidas em rochas do Grupo São Roque, ocorre em me-
tapsarnitos. As que apresentarn melhor quaìidade quanto a

preservação são as situadas em rochas da zona das ardó-
sias, no jntr"ado do S'i ncl jnório de Pjrapora (cap. V).

Dentre as estruturas sedjmentares descri tas predomi nam

as de natureza 'i ntra-estratal, como vãrios tipos de aca-
mamento. Entre as estruturas põs-deposic'ionais, devjdas
a deformacão penecontemporãnea, foram reconhecj das I anrj
nações convol utas.

Estruturas'i nter-estratais, como as de orìgem eros'i va(es
truturas de corte e preenchimento, narcas de ob.jetos, tur
bogì ifos, etc. ) não foram identjficadas.
Estruturas biogênicas (estronatõl ìtos) fonam reconheci-
das no membro carbonãt'i co da Fm. P'i rapora.

1,1, ACAMAMENTO

0 bandamento das rochas pel íticas e arenosas, comum enl

todas as unidades l'i toestratigrãf icas, pode ser quase sem

pre reconhec i do como acamamento.

Nos metapelitos rítnìcos, o bandamento ou a janrinação

1,1,1, AcAMAMENTo poR vARIAcÃo TEXTURAL E compostctoNAL



corresponde'a alternância de nîveis
-sil ti cos-arenosos ou meta-arenosos
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meta-arg'i ìosos, meta

finos (fig. ll).

FIG. I I - Bandamento por j ntercal ações de I âmi nas
arenosas de granu'l ação m6d'ia a grossei -
ra em meta pe 1 i tos .

As bandas ou I âmi nas sil ti cas e síl ti co-arenosas têm co-
res de alteração vinho, as arg'ilosas tendem a cores ocres

a amarel as, e as arenosas são brancas , amarel adas ou ro-
sadas. Em metapelìtos frescos, os bandamento é identifj-
cado com maior djficuldade, em tons de cinza, cinza-escu
ro e preto.

Em ardósias é ma'i s fácjl o djscernimento da diferença de

granul ação entre bandas meta-síl ti cas e meta-arg'i I osas, e

em rochas onde a f o'l 'iação se aproxima de uma x'i stosidade
(fig. 25), ôpênas o cont'raste de cores permìte a vjsuali-
zação do bandamento.

Dentre os metareni tos, o acamamento -e ressal tado por ní-
veis de d'iferente granu'lação ou pe'l a ocorrôncia de ban-

das ou filmes pelíticos, e ma'i s raramente por filmes he-

matíticos. Diferenças na quant'idade de matriz em bandas

al ternadas é comum em meta-wackes arcoseanos da Fm. Botu

runa.
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LLz, AcAI{AMENIo GRADAc I oNAL

0 acamamento gradacional -e frequente na unidade dos rit-
mi tos arenosos gradados da Fm. Estrada dos Rome'i ros, bem

como em ri tmos mi crocong'ì omeráti cos reconrentes ao ì ongo

da col una. E trequente tamb-em, em mi cro-9radações ern me

ta-wackes da Fm. Boturuna, e ma j s raro em quartz'i tos.

Na uni dade dos ri tmi tos gradados o acamamento dá-se por

al ternânci a de níve'i s micro-congì omerãti cos, corn grânu-

los e raros seixos de 2-3cm, a nívejs de areja mujto qros

seìra, grosseira e média.0 acamamento é s'imples, conti
nuo e com boa separação (Dzulìnsky & tlalton, 1965)' es-
tando ausente na maioria das vezes a porcão fjna, enten-
djda como areia fjna, silte e argila. 0 contato basal dos

ri tmos recorrentes é sempre brusco. A espessura dos ri t
mos varia entre l0 e 60cn.

0s meta-wackes arcoseanos apresentam lãmjnas (0,3-0,Bcm)
mjcro-gradadas, em nivejs de ane'i a grosseira, m6dia e f i

rìâ, com gradação s ìmpl es , contínua e boa separação, ou

retardada, com mã separação entne o jntervalo médio e fj
no. A porção f ina, entendida como sjlte e argì'l a ã quase

sempre subordjnada, da espessura de filmes.

Gradação inversa entre areia
foi observada em bandas de l,
Morro Boturuna. A gradação é

ção.

Em ardõs'i as da Fm. Estrada Nova, lãm'i nas quartzo-peìítj
cas sub-m j'ì jm-etricas podenr apresentar acamamento grada-

ciona'l , com contato brusco de grãos tamanho areia f j na ,

sobre a porção fina na base, e com má separação para a

porção fj na no topo.

0 acamamento qradac'ional macroscóoi co f oi com f requência
utilizado na determjnacão de poìaridade de camadas. Aca-

mamento gradacì onal 'i nverso pode ocorrer em determj nadas

sub-uni dades de camadas com gradaçõeS recorrentes ( ti pos

muito grosseira e grosseira
5 a Zcm, em quartzitos no

retardada e com mã separa-



I,I,3, ESTRATIFICAçÃO CRUZADA

1,1,3,1, ESTRATlrtcnçÃo CRUzADA AcANALADA DE PEOUENA EScALA

E a H de Dzul i nsky e t^lal ton, 1965) , o que condi cì ona'oo;
uso estratìgr"áfjco desta feìção ãs sjtuações onde mu'i tos

ri tmos podem Ser obserVados, e onde a Separação é sati s-

fatõria.

tstrati f j cações cruzadas de pequena eSca'l a, no sent'i do

de Rejneck e Sìngh (1975), foram encontradas na oorção

médi a do Membro Arenoso, e em j nterca'l ação arenosa próxi

ma ao topo do Membro Pel íti co da Fm. Estrada dos Romei -

ros, em metarenitos com lâm'i nas hematít'i cas'

As estruturas de escala de ? a 5cm, têm a laminação in-
terna mais ou menOS preserVada, e na maiOrja doS caSos é

possivel obserVar-Se o sentjdo do tangencjamento ou trun

camento das lâminas (figs. '12 e '13).

As ondu'ì ações são j sol adas, repeti das em um mesrl'lo nível ,

ou truncadas, e assemelham-se a estruturas reSUltantesda

ação de ondas.

Boersma (1970), in: Re'ineck & s'inqh (.|975), apresenta fa

tores djstjntjvos entre pequenas estratificações cruza-

das produzi daS por ondas e por correntes. Entre estes fo
ram reconheci dos:

. superficie jnferior irreguìar a arqueada, neìo padrao

de migração irregular;
. lãmjnas frontais com tendêncja a agrupamento mais cer-

rado;
. lãminas frontajs contínuas até a onduìação adjacente;

. d'i screpãnc ja entre a f orma da ondul ação e sua estrutu-
ra i nterna.

0ndulações truncadas de pequena dimensão (3cm) foram
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FIG. I2 - tstratificações cruzadas de pequena escala,
com I ami nação i nterna bem preservada . l,4etare
nìtos com I ami na ção hematiti ca - ponto 309.-

Estratifìcações cruzadas de pequena escala
com laminação i nterna mal pres erva da . Na par
te i nf er"ior banda pe líti ca com acamamento
I enti cul ar - ponto 374.

FIG, ]3
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tanbõm descritas no Mernbro pelitico da Fm. Estrada dos
Rome'i ros (pontos 388, 389 e 390 ) . ocorrem ern rnetas s.i I t j -
tos arenosos, em níveis isolados de 3-4crn, não recorren-
tes nos afl oramentos e de grande conti nui dade r ateral .

0 uso geopetáìico destas cstruturas aLeve-se ã preserva-
ção da sua ìaminação interna.

I,I,3,2, ESTRATIFIcACÃO CRUzADA TABULARI

Estratificações cruzadas tabulares de grande porte, no
sentjdo de Harms et al. (1982), foram encontradas em me-
tarenitos do Membro Arcoseano da Fm. Boturuna, e tôm boas

expos ì ções nos ponto s 27 4 , 345 e 347.

0s "sets" tabulares crvzados têm espessuras entre 50 e

60cm, e o ânguìo de jncl jnação das lâm'i nas cruzadas é de
aproximadamente 2oo. 0s "sets" s'ituam-se entre níveis de
I amj na ção plano-para'l e'la, em meta-wackes arcoseanos.

A exposição nos af loramentos não per^mite a ava'l ìação tri
-dimensìona'1, e em consequênc'ia não é conclus'iva a qua'l i
dade "tabular" das estruturas. Não obstante, as mesmas
parecem ocorrer em corpos isolados e em cunha, com conti
nujdade lateral inferior a lm. A concentração de mìnerajs
pesados e grãos ma i s grossei ros na base dos estratos cru
zados, ou a existência de micro-gradações, seriam'i ndica
dores geopetãlicos (shrock, lg4B), mas não foram consta-
tados.

1,1, ¿{, AcAMAMENTo oNDULADo

0 acamamento ondulado foj reconhecjdo na parte rnédia do

Membro Arenoso da Fm. Estrada dos Romejros (pontos r65 e

r 66 ) .



As lâminas arenosas são
gi'losas e são contínuas,
ou têm pequenas "ôndulas
riores (figs. 14, 15, l6
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mais espessas que as síltjco-ar-
com mi cro-ondul ações , ( fi S. I 9 )

" truncadas pelas lâminas supe-
).

1,1,5, ACAMAMENTO LENTICULAR

A'i nda na camada-guia da Formação Estrada dos Romei ros e

em vãrios afloramentos do Membro pelítico, ocorre acana-
mento lentìcu'l ar, de arejas finas em argi'l as síltjcas no
pri mei ro caso, e de s i l tes em argi l as síl tì cas , no segun
do.

Nas figuras l4 e 16, pêguenas lentículas isoladas de a-
neia fjna alternam-se a lentes de tendôncja pìanar e con
tjnujdade maior. Na fiqura l5 as lentículas têm ì ìgação
ì ateraì , caracteri zando quase acamamento ondul ado.

1,1,6, ACAMAMENT0 "FLASER"

Sjtuações intermedjãr'ias entre acamamento ondulado e,,fla
ser" ocorrem na majorja das fìguras apresentadas, mas as
lâminas argiìosas não chegam a ser descontínuas.

No ponto 286, em meta-wackes arcoseanos da Fm. Boturuna,
I entes argi I osas cj nzentas de 2-3cm de comprimento, com
bordos côncavos, caracteri zam l am.i nação "f l aser".
A concavi dade das I entes aponta o topo, a !-jarti r da ob-
servação de m'icro-gradações nos arenjtos.
0 termo "acamamento rítmjco de are.ias e lamas', (Reineck
e Singh, 1975), que jncluj acamamento lentìcuìar, ,,fla-
ser" e alternância de níveis espessos a finos de are.ia e
'l amas, presta-se bem a descricão da maioria das estrutu-
ras apresentadas nos sub-jtens .|.3.ì, 1.4 e ì.5, e que
são transicionais umas ãs outras.
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I,I.7. LAMINACAO ONDULADAt
,,cLIMBING,,

Nas figur^as l6
da Fm. Estrada
dulada do tìpo
ra-de-fase para
terizar lâminas

e I 7, obtjdas em amostras da camada-guia
dos Romeì ros , pode ser vi sta I ami nação on
"cljnrbing", cotll transìção de laminação fo

I ami nação em fase, não chegando a carac-
"in-drift".

1, 1, 8, MARcAS oNDULADAS

Em I avra de areia na regìão central do fl anco N do Morro
Boturuna ( ponto i ntegrado nQ 547 ) , forarn obti das pì acas
com contra-mol des de marcas ondul adas, ên1 meta-wackes I a
m'i nados da Frn. Boturuna .

0s contra-mo'l des (foto nQ l) foram identificados peìo as
pecto das falsas crjstas, abauladas e majs ampìas que as
cal has', pe'l a concentração de m j nena j s pesados nas fal sas
cristas; e pela ausência de raminação cruzada (shrock ,
r e4B ) .

0 contra-mol de é preenchido por are.ias méd jas a grosse j -
ras com matriz micãcea, em lãminas micro-gradadas. Na

sua face superior, tomada a posìção correta, ocorrem mar
cas de onda recobertas por um nível de areia não-ondula-
da, e nos bordos da pì aca é recuperãvel a I ami nação cru-
zada interna a uma das mancas, salientada por ocorrência
de minerais ferruginosos de gnanulação muito fina nas lâ
minas frontais.
As marcas onduladas na pìaca da foto nQ I são ìigeiramen
te ass'imétricas e tôm cristas agudas e bif urcadas. o com
primento de onda fica ern torno de 6 a 5cm e a ampìitude
é o,5cm.

Em outras amostras os contra-mol des
dul adas semel hantes, de comprimento

preservam marcas on-
de onda menor ( 3cm )
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FIG.

FIG.

l4 - Acamamento I enticular trans jcional paraacamamento ondulado e para lamjnação"cl imbing,,_incipiente. Metarànitoð- comintercalàçoes argilosas _ ponto 374.

l5 - Acamamento lenticular
acamamento ondul ado

tnansicional para
ponto 374.
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FIG, I6 Acamamento lenticular, com transicão naraacanamento ondul ado e I ami nacão oñ¿ul äJa"cl imbing,, fo ra - de-fa s e - poÁto 'l66.

Laminação ondu I ada ,,cl
se, com transição pa rae laminação ondul ada -

irnbi ng" fora-de-fa-
ìaminação-em-fase
ponto ì 66.

FIG. I7
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I,2,

e ampl ì tude de 0,5cm

Para Reineck e singh (1975), bif urcacões em forma de,,cria
pasão" são distintivas de marcas onduladas provenientes
da ação de ondas, mas uma s6rie de critérios distintivos
entre marcas de ondas e de conrentes (Tanner, jg67 in:
Reineck e Singh, rg75), como simetria, índice de ondas,
paraìelismo e retìdão das crìstas, não são apìicãveis por
fal ta de número sìgn'ificat'ivo de arnostras estudadas.

ESTRUTURAS DEVIDAS A DEFORMAçOES PENECONTEMPORÃNEAS

I,2,I, LAM I NAçÃO CONVOLUTA

A laminação convoìuta encontrada em

guìa da Formação E s t ra da do s Ronle i ro s

lâminas metapeìîticas ã hematita, é

estruturas que Dzul i nsky e l,lal ton (

"convoìuções por carga de ondas".
A carga representada por pequenas cristas de ondas, em
níveis arenosos sobre substrato raminado, pode causar a
imersão pnogressiva das crìstas, e deformações crescen-
tes no substrato, desde pequenos abauramentos à ,,dobras,,
i ntensas.

Isto é o que aparentemente ocorre na sequência observada
na fìgura 19, onde lamjnação ondulada, com a.l gumas õndu_
I as i sol adas , tnans i c iona para r ami nação convor uta. Nas
partes superiores das figuras podem ser vistas ônduìas s
baul ando o substrato, que passam ì ogo abai xo a convoìuções
com "dobras " fechadas.

Na figura lB são irustrados aspectos de convoìuções com
lâminas bastante contorcidas.

níveis da camada

, enì netarenjtos conl

muito semelhante às
I 965 ) descrevem como
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FIG. l8 - Aspecto de lâmjnas
convoluta.

contorci das em I amj nação

2, PROVÁVEIS ESTRUTURAS coNVOLUTAS

Na foto ng 2 são mostradas estruturas com ,,anticl inais ,,

de cristas agudas e "sinclinais,'mais ampìos e arredonda
dos, típicos de laminações convo'l utas (Dzulinsky e wal -ton, .l965).

As estruturas ocorrem em meta-argi ì i tos, que sõ cli ferem
da banda imediatamente inferior peìa cororação e pe.r a o-
corrência de grandes porfi roblastos de pi ri ta. Logo abai
xo da escala ocorrem rìetassiltitos (cor mais escura), com
reconrência de bandas argiìosas.
As feições de cristas agudas 6 indicadora de po.laridade
de camadas (aponta o topo) para as pnovãveis convolucões.

ESTROMATóII rOS

Foram 'identificados
em metadol omi tos do

estrornatõl i tos em duas I oca I i dades
Membro Carbonãtico da Fm. p.i rapora
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Lami nação convol uta
ondas, entre "sets "
lada - ponto .l66.

devida a carga por
de I ami nação ondu-

FIG. I9
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As ocorrênc'i as de Vila Lolli, êffi lente carbonática que

contorna parcjalrnente o metabasjto da V'i la Loll'i ; e da

Mjneração C0SIPA, em lente no perímetro Nl^l do corpo de

Pirapora do Bom Jesus, tem em comum a assocjacão espacial
a centros eruptì vos, conf i rrnada pel a presença de "p'i ì'l ow

-l avas " nas proxi mj dades.

Uma tercei ra ocorrêncja, onde a natureza das estruturas
biogênicas não foj confìrmada, dã-se enì lente de rnetado-
lomitos encaixados em cálcio-fjl jtos, no bordo SE do cor
po de Pi rapora do Bom Jesus (ponto 304).

1.3,1, BIOHERMA DA PEDREIRA LOLLI

Na ocorrência da Pedreira Lollj (ponto .l99), os estroma-
tól i tos formam um bj oherrna grossei ramente estratj fi cado,
que af I ora de mane'i ra descontínua ao ì ongo de l00m e a-
presenta espessura mãxjma exposta de l5m.

0s estromatól i tos são constj tuidos por dol omj to de granu
ìação mujto fina, em formas colunares lamjnadas de dìspo-
sição paralela e com ramifìcação rara (foto nQ 3). Secun

darj amente encontra-se formas I ateral mente I i gadas. A di
mensão das col unas varia de 40-65cm de al tura, e de I 0-
25cm de diâmetro. As formas apresentam laminação ìnterna
pouco a mu jto convexa, com al ternânc'i a de lâm jnas de 1-2
mm em cores cinza-bege e cinza-bege com tons mais claros.
Lãmj nas recri stal j zadas a carbonatos mai s grossej ros são

comuns. A cor do metadolomito das colunas é distinta da

cor da matri z j nter-coì unar, e apresenta um tom entre o

bege e o cìnza, característ'i co.

Enr secção transversal os estromatõl i tos apresentanl for-
mas bulbosas, quando o relevo estã preservado (foto 4) ,

ou f ormas com I am'i nação concôntr j ca, I i ge j ramente ovai s.

Internamente o bioherma mostra-se uma massa compacta de

estruturas estromatolíticas paralelas, com pouco espaço
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entre os j ndi viduos. 0s espaços i nter-col unares são pre-
enchi dos por meta-dol om j to de cor c j nza-azul ada, com 'i n-
tra-clastos estratjfìcados, e localmente com acamamento

gradacjonal em clastos lamelares.

Pode-se observar uma estrati fj cacão grossei ra no bjoher-
nìâ, e em vãrios locais conjuntos de colunas estromatolí-
tjcas são recobertas por meta-dolomito a intra-clastos a

camadados.

Acima do bioherma, tomada como jnd'i cador de poìaridade
de camadas a convex'idade da sua laminacão,ocorre camada

de meta-dolon'ito com oóides, pisóides e intra-clastos. Es

ta camada é sobreposta , a pós descont'i nu j dade de af I ora -
mento, poF metabas i to de granu'l ação m6d j a, meta - margas

cal cár'ias, e meta-dol omi to de cor branca, em banco de es

pessura aparente superior a 30m, e onde não forarn identi
f icadas estruturas estromatol iticas.

L3 ,2, ocoRnÈruc r n DA pEDRE I RA cos I pA

Na pedreira da C0SIPA, cjdade de Pirapora do Bom Jesus ,

os estromatõlitos ocorrem em blocos e fragmentos dìspos
tos caoti camente em brecha de meta-dol omi to. Nesta ocor-
rência, as estruturas não podem ser uti I i zadas como j ndi
cadores da poì ari dade do corpo dol omítj co, não obstante
conf igurarem pel a sua f orma de ocorrônc'ia uma f ác j es bem

definjda. Fo'i efetuada em laboratórjo, peìo método des-
cr jto por Pre'i ss (1976), a reconstjtu'i ção gráf ica de al-
gumas col unas retas e ramìfjcadas, com djâmetros entre 2

e 5,5cm e altunas de até l5cm, coletadas ern blocos de

pos'ição desconhecida na fr"ente de lavra. As formas têm

rarnj fi cação s imp'l es e pass'i va, paral el a, e I am'i nação pou

co convexa.

São observados na parede E da lavra formas seme'l hantes,
em col unas i ncl j nadas em re'l ação a hori zontal , e com con

vexidade da lamjnação vol tada para cima (foto nQ 5).



0correm ainda estruturas centimétricas comp'lexame.r. ]l-
dul adas , paraból i ca s e pseudo-col unares , QUê I embram es -

tei ras a ì gál 'i cas ou m'i crobi anas, mas não podem Ser carac
terjzadas com seguranca como feições biogênjcas (foto ng

6).
As estruturas ocorrem em meta-dol omi to de cor ci nza-cl a-

ra à escura, com rnanchas de cal ci ta e dol omì ta grossei ra
de cor branca. São comuns veioS calcítjcos preenchendo

f raturas.

Como no bioherma da Pedr^eira Lolli, a cor das lânlinasque

constj tuem as col unas tem um tom bege que as dj ferencja
das rochas encaixantes.

2, ESTRUTURAS ÍE¡ NS E PROVAVÉIS ESTRUTURAS PIROCLASTICAS

2,I, ,,P 
I LLOW-LAVAS,,

Estruturas "pi l low-laVas" em metabas'i tos do Grupo São Ro

que foram descritas pela primeìra Vez por Figue'i redo et

al. (l9gZ). Lazzarj (1987), apresenta descrição detal ha-

da de uma das ocorrõnc'ias destas estruturaS, no corpo an

fibolítjco de Pjrapora do Bom Jesus, e as refere como de

djstribu'ição "generalizada" neste corpo.

No presente trabalho as "p'i 'l low-laVas" foram identjfjca-
das na Fm. Pj rapora e no primei ro Membro Vul cânj co da

Fm. Boturuna.

Na Fm. Pjrapora as estrutunas di strj buem-se em bancos m6

tricos (B-l 0m e menos espessos ), j ntercal ados em anf i bo-

litos de granu'l ação m6d'ia e fina, nos bordos do corpo an

fibolít'i co de Pjrapora do Bom Jesus. As exposìções dos

pontoS 4, 5, ê dos vãrios cortes intermediãr'ios a estes

pontos, na Estrada dos Romei ros, tal vez cornespondam a

secções em um ún'i co nível , o que não f o j conf irmado. Na
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borda l^l do corpo, a SE da Pedreira C0SIPA, estão as al-
mofadas com o mel hor grau de preservaçã0, e onde podem

ser observadas feições pecul jares como vesículas de esca

pe de gases, etc. (Lazzari , I 987 ) .

As ocorrências do prime'iro Membro Vulcânico da Fm. Botu-

runa correspondem a do'i s bancos métri cos (10 e ì 5m) , no

I ocal do estratóti po (ponto 270), e a nívei s de espessura

meno r (2-3m) , em cortes na Estrada dos Rome'i ros ( pontos

6 e 7). Entre os pontos 6 e 7 ocorre repetição dos ní-
vej s por dobra, mas é bastante provãveì que os doi s ní-
vejs reconhecjdos no ponto 6 sejam equivalentes aoS ni-
vejs do estratótìpo. Isto vjrja a conferjr uma contìnui-
dade I ateral de vãriaS centenas de metros aos nívei s al -

mofadados.

As exposìções das "pìì'ì ow-laVas" dão-se em rochas altera
das a mu j to al teradas, o que proVavelmente fac'i I j ta seu

reconhecjmento. A distìnção entre as "piìlowsil e estrutu
ras dev'i das a alteração esferoidal nos metabasjtos é ime

diata, pelo aspecto da matrjz ou material "inter-pillow",
de compos'ição areno-arg'i losa e de cor de al teração verme

I ha a marrom-eScura, o que destaca as almofadas, de cor

de al teração amarel o-ocre.

As "pì1ìow-laVaSrr descritas têm dimensões Varjãveis en-

tre I0cm a I m de d'iãmetro ma'ior, e apresentam formato o-

võide a fortemente eìipsoidal (fig. 20).

No corpo de Pirapora do Bom Jesus, as ocorrôncias do pol

to a (fig.20a) e a st da Pedreira c0sIPA, apresentam al

mof adas de tendênc'ia ovõ j de, com base e topo bem def i n j -

dos, atrav-es da ocorrênc'ia de pedúnculo e I imite cônca

vo na base, e de limjte convexo no topo. Este tìpo de es-

trutura constituj indjcador geopetálico seguro'

No ponto 5, em um nîvel de espessura aparente próximo a

l0m, as estruturaS são oVóides na base, e e'l ìpsóides, com

a specto est'i rado e I i gei ramente menores, a poucos metros

acjma. Nas eXposições na Fm. Boturuna todas as "pi'l 'loWs"

são e'l ì psõi des , como na f ig. 20b.
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60cm

3Ocm

20 - "Pillow-lavas" com almofadas de diferentes
dimensões e formato oval a el ipsóide.
a. Al mofadas pouco deformadas, gom pedúncu

lo, topos convexos e bases cõncavas(poñ
to 4).

b. Almofadas elipsóides, evjdenciando de-
formação e/ou fl uxo de dernames ( ponto
6).

c. Al mofadas el i psói des que ocorrem em to-
po de derrame, sobrepondo almofadas com
tendênci a ovõi de, i ndi cando fl uxo na
parte superi or do derrame ( ponto 5 ) .

b

c

FIG.

r-l
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Torna-se dificjl defi ni r atõ que ponto as djferentes fei
ções corres pondem a defo rma ç ão tectôn ì ca, ou a evi dên_cias de fl uxo de derrames. No ponto 5 a úl tima h.i põtese
õ a mais provãvel, dadas as di ferenças de fei ções em um
mesmo afloranento. Nas ocorrências da Fm. Botur una a dú_vida persiste, e a eìon9ação das estruturas é coinciden_te com a foì iação Sr. Ressa ì va_se que o paraìel jsrno S, /
acamamento, é comum nas rochas do cru po São Roq ue 1.uii_tulo V).

Amostras frescas nas ,,pillows,, são de difíciì obtençã0.
Na ocorrência do ponto 5, na parte .i nferi or do nível, as
amostras col etadas por ocasião do trabalho apresentado
em 1982 (Figue.i redo et al., l9g2), reveìam diferenças texturais entre os bordos e o interior de uma das almofadas
No interjor é identifìcada textura ofítj ca de li pas depìagiocìãsio com anfibõl ios da matriz, e nos bordos o ta
manho dos grãos de epídoto, e ocasionalmente de anfibó_ìios' é maior, o que sugere naior recristaìização meta-mõrfica a partir de materiar originarmente mais fino.
Como jã nel atado (cap, III), o tamanho de grãos de epí_doto e sua quant.i da de parecem refl eti r va ri ações textu_rais e composicionais em provãvei s tufos bandados. Em ortoanfi bol i tos, no entanto, a granulação média a grosseil-
râ e a fina têm sido interpretadas como refl exo do tama_
nho de g rão original das rochas.
Em rocha s menos al teradas é possivel reconhecer amigda _

ìas, preenchidas com material semel hante âo da matriz, em
metabasjtos que consti tuem as ,,pil lows,,.

ACAMAMENTO EM ROCHAS IETrNS

Em lente de tal co-xi stos e

ra do Bom Jesus (ponto 5ì),
cromi ti tos (cap. III) é, ao

cnomi ti tos do corpo de p.i rapo
o bandarnento i denti fi cado em

que tudo indjca, relatado a
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f I uxodeposìção de crjstais de di
gravjtacional em magma.

0 contato entne as bandas a

de granulação fjna é brusca
gradação.

ferentes tamanhos, poF

cri stai s de tamanho médio e

, e aparentemente não ocorre

2,3 , ACAMAMENTO EM PROVÁVEIS ROCHAS PIROCIÁSTICAS

A laminação dos anfibol itos bandados no primeiro membro
vul cânico da Fm. Boturuna representa com boa probabi I j
dade o acamamento que ocorne no fãcies super-ior de f I u-
xos piroclãsticos sub-aquãtjcos. (yamada, l984;Fischer e

Schmjnke, 'l 984). comentãrios sobre o neconhecimento de
fluxos piroclãsticos são desenvolvidos no capîtulo vl.
A estrutura laminada, que corresponde a varìações textu-
rajs e composicionais nos metamorfitos das provãvejs ro-
chas piroclãsticas, é descrita no capítulo III, e tem
boa continuidade lateral como observada nos afloramentos.

No estratótj po da Fm. Boturuna, os anfi bol ì tos I ami nados
a bandados ocorrem acima de nível de t'piì'r ow-lavas',, e

abaixo de metabasito com textura gradada, de f .i na na ba-
se ã média no topo. A poiaridade é referida ã roìiação
Sz, não havendo 'i ndi cadores geopetãr'i cos seguros. A gra-
dação é aparentemente i nterna ao níveì , que tem I 4m de
espessura, e se dã no jntervalo superjor do mesmo, nos
últimos 4 a 5m.

Yamada (1984) define como fãcies basar de fluxos piro-
clãstjcos o "intervalo maciço gradado", com gradações jn
versas de fragnrentos líticos, comuns na sub-divisão ba-
saì, e também gradação inversa de clastos de púmice em

todo o intervalo.

Fischer & Schminke (ì984) e Fuchtbauer (1914) referem_se a

acamamento gradacional e outras estruturas sedjmentares
em depósjtos pir"oclãsticos.
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segundo Fischer & schminke (1984), os diversos tìpos de
acamamento gradado que ocorrem nas rochas pi rocl ãstj cas
tornam o seu reconhecimento subjetivo.0 acamamento pode
dar-se por mais de um evento distinto de depos'ição pi ro-
clãstica, e pode ter pequena persjstôncja lateral em ca-
madas onde os eventos deposicjonajs são aparentemente con
tínuos.

Para Fuchtbauer (1974), a diferenc"iação por dens jdade au
menta para a deposição em ãgua, onde os fragmentos I ítj -
cos podem ser gradados e o púmi ce, que penmanece fl otan-
do até ser ìmpregnado de ãgua, pode ser deposìtado poste
riormente, resultando em acamamento inverso.
Por todos estes fatores, o emprego de acamamento grada-
cionaì,como indicador geopetárico em rochas piroclãsti-
cas não é seguro. Em sequências metamorfi zadas, a observa
ção deste tìpo de estrutura é ainda mais problemãtico ,

uma vez que 'i nversões em tamanho de grão das rochas po-
dem ser devidas ã prõprìa recristar ização metamõrfica ,
que senã mais acentuada em vidros, púmices e materiais fi
namente divididos.

SOBRI A PRESERVAÇAO E DEFORI4NçÃO DE ESTRUTUR/lS PRIHÁRI/1S

0 baixo grau de metamorf i smo dos metassed'imentos, e a sua
posição em djferentes zonas em grandes estruturas dobra-
das (cap. v ) , são provavel mente os fatores determi nantes
para a preservação de estruturas sedimentares na regi ão
de Pi rapora do Bom Jesus.

Dentre outros elementos, a compos'ição originaì das ro-
chas tamb6m diferencja o potencial de preservação das es
truturas (com reìação ao metamorfismo), sendo mais co-
mum o seu reconhecimento em rochas quartzo-arenosas.

um fator jmportante, a nivel da qua'l idade dos af loranìen-
tos da regìã0, é o tamanho e forma de ocorrêncja das
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estruturas.

Estruturas jntra-estratai s de pequeno porte frequentemen
te são preservadas e encontradas em um mesmo afl oramen-
to, sem exigir expos'ições de grande continu'idade. Jã as
estruturas maiores, como estratificações cruzadas de
grande porte, sõ seniam observãveis em exposições excep-
c'iona'is.

Assìm, as estruturas lenticulares, ,,flasêf,,, o acamamen-
to gradaci onaì , e outras estruturas de pequeno porte são
encontrada s ami ude nos metas secli mentos .

Tobisch (1965), descreve a preservação de estratificações
cnuzadas p'l anares de pequeno porte, em metassedimentos
das sequências Moine, Escõcia, com quatro fases de defor
mação superimpostas. concl ui que mesmo para tectoni tos
de grau metamõrfico relativamente alto e com sucessivas
fases de deformação, estratj fi cações cruzadas de pequena
esca I a podem ser preservadas, e são usadas para determ.i -
nar a sequêncìa estratigrãfica local.
Ramsay (1961) descreve o ef eito de dobramentos f lexura js
e sjmi lares, em estrutunas primárias I ineâFêSr e em estra-
ti ficações cruzadas, em rochas sedimentares deformadas.

0 trabal ho desenvol ve m-etodos grãti cos com o emprego de
estereonetes, que possibilitam a reconstituição das es-
truturas tal como inicialmente or"ientadas, uma vez que
sejam conhec'i das com exati dão a geometria das dobras e o

grau de compressão envol vi do.

Para as estratificações cruzadas., modifjcações no ânguìo
entre o acamamento cruzado e o acamame.nto planar podem
ser jnduzjdas pe'los dobramentos, acrescendo ou diminujn-
do o ãnguìo originaì (que não ultrapassa os 3S0), em fun
ção do tipo de dobra e da posição da estrutura na dobra.

0s dobramentos fl exura i s, segundo Ramsay (op. cì t. ) , âl -
teram d'i ferencjalmente o ânguìo de'i ncljnação dos estra-
tos cruzados, para valores bastante majores ou bastante
menores, conforme a posição em um ou outro flanco da
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dobra. No entanto, é mantida uma discordância angu'l arque
permì te o reconhecimento da estrutura, mesmo com al tas
taxas de compressão.

Jã nos f 'lancos das dobras s'im'i ìares, a estrutura pode

ser totalmente obl i terada peì a paral el i zação dos estra-
tos cruzados aos estratos pì anares, i ndependentemente do

grau de compressão envolvido. A estrutura será preserva-
da nas charnej ras das dobras. Para as estratjficações crg
zadas tabul ares do Membro Arcoseano da Fm. Boturuna, pFo

vãvej s deformações não seriam relatadas a dobras de pe-
quena e m6di a esca'l a, já que a I ami nação pì ano-paral el a

dos estratos que ocorrem acjma e abai xo dos "sets " ct uza
dos não estã dobrada. Deformações devi das a dobras de
g ra nde es ca I a não são i mprovãve i s .

Estruturas jnter-estratais, como marcas de sola, não

foram neconhecjdas, e tem provavelmente a sua preserva-
ção difjcultada por efeito de transpos'ição durante a jm-
p'lantação de cl j vagens .

As estruturas biogãnj cas do ti po estromatól j tos parecem
ter um potenciaì prõpr"io de preservaçã0, uma vez que são
descrjtos estromatolitos em mu'i tas sequências antigas de

formadas, e nos metadolomjtos da Fm. Pirapora a preser-
vação de estromatól itos "in situ", como no bioherma da

Pedreira Lolli, é incontestãvel. Já a classjficação das
formas apresenta di fi cul dades, uma vez que é temerãri o

descnever fatores como dimensões de col unas, ou convexi -
dade de I amj nações em col unas, sem o conhecjmento das ta
xas de deformação envol vj das.

E p.ovãvel que o metamorfi smo

gens atuem di ferentemente em

pender de suas características

e a imp'ì antação de cl jva-
rochas pirocìãstìcas, a de

orìginajs.
A j ami naçã0, através de recrj stal i zação metamórfi ca, pare
ce estar bem preservada. Jã aspectos como gradação de ta
manho de cri stai s podem estar obl i terados, ou prestarem-
-se a observações er"rôneas.



..1 04 .

CAPiTULO V
ì-

ANALISE I CORRELAçAO ESTRUTURAIS

t-1, CRITERI0S DE CORRELAçA0 ESTRUTURAL

0 procedimento adotado pa ra a correl ação de elementos es

truturais neste trabalho é descrito em Turner e l^lei ss

(1963), llobbs et al. (1976) e Jard im de Sl e Hackspacher
(l e82 ) .

As diferentes gerações de estruturas são estabelecidas de

mane ira tentativa, segundo critérjos de superpos içã0, co

mo interferências entre acamamento sedimentar, foì ìações
plano-axiais a dobras e I i neações de eixos de dobras,

A descrição de estruturas não prioriza seu grupamento por

"grupos de estilo'' no sentjdo de Hobbs et al. (1976), pro

cedi mento que não associa necessari amente feì ções estru-
turais da mesma geraçã0. 0 comportanrento ductil djferen-
cjado das I itologias, o posìcìonarnento em nívei s estrutu
rais e metamõrf icos e em estruturas maiores, são apenas
aì guns dos fatores que podem determi nar grupos de esti -
los dif erentes para um mesmo evento deformacional, ou es

tilos semel hantes pa râ eventos di versos (Hopwood , 197 4 ;

Williams, ,ì970, l985).

Da mesma maneira, al terações na ori entação de ejxos de

dobras e ou tra s es tru tu ra s podem resul tar de defornação
progress i va em evento únì co (Ransay , 1967; Hopgood, I980).

As gerações de dobramentos e seus el ementos de "fabric",
implantados nas rochas, são descri tos setori zadamente, se

gu ndo domínios estruturai s (Tu rne r e l,lei ss, 1963).

Da mesma forma, ocorre o t ra ta men to estatÍsti co de medj-
das de orientação de el ementos estruturais. As gerações

de dobras e respectivas cl ì vagens pìano-axiais, quando

citadas (Fase 2, Fase 3, SZ, S' etc. ), não tem sìgnificado
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relativo a fases e ciclos orogênicos, nas ao sequenciamen
to estabel eci do através das superposições e interferên-
cias de estruturas (Jardìm de Sã e Hackspacher, 1982).

0s domíni os de anál i se estrutural fo ram escolhidos e tes
tados quanto ã homogeneì dade de um ou mais atributos, e

abrangen o t ra tamen to da quase tota I i dade das medidas co

l etadas em campo.

A correlação estrutural é ainda nesul tante do exame dos
domínjos e das reì ações I itoestratjgrãf ica s nel es obser-
vados, através de perfi s de detal he, e qua ndo possÍveì ,

com o emprego de estruturas sedjmentares na determinação
de polarìdade de camadas, cor-rìo acamamento gradacionaì, es

tratificação cruzada, estromatõl i tos e pì ì low-lavas.
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2, DtscRIçno uos ELEPIENT0S ESTRUTURAIS ASSOCIAD0S A0 DOBRA-

t'1ENT0

a1
Lt Lt ELEMENTOS ESTRUTURAIS SIN-METAMÓNTICOS

2,LL FoL I AçÀo s 
1

A foììação Sl é representada peìa orientação pìanar de

mi nerai s mjcãceos, geral mente paral el a ao bandamento ou

estratjficação reìiquiar das rochas.

V j sível tanto em f i I j tos e ardós jas como em metabas'itos,
é notórja nos p¡imejnos dentro de "microthons" jsolados

pela foì ìação SZ em charneiras de dobras meso e mjcroscó
p'i cas (f ì guras 21 e 22) , ou então f ormando pequenos ãngu

I os com SZ noS fl ancos normai s de macrodobras da segunda

fase.

Em metabasitos, como no ponto 7, na tstrada dos Romeiros,

ou no ponto 46, a S de Vau Novo, Sl é representada pela

orientação pré-S, de mjnerais placõjdes e ac'i culares co-

mo hornbl endas e acti nol i tas, preservada em arcos pol'i go

najs (figuras 23 e 24).

2,L2, FoLIAçÃo s2

A foì ìação S2 pode, Sê9undo djferentes situações, ser re

conhec jda como uma fo'l iação bem desenvolvida, que mu'i tas

Vezes oblitera u Sl de maneira totaì, ou como uma cljva-
gem de crenul ação di screta, no sent'i do de Powel I (1969 )

e de Borrajdajle et al. (1982).

Nas regìões de fl anco normal de grandes dobras da segunda
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co, com dobra

ì07.

o I 2cm
l¡t

a E da Estrada dos Ro¡neiros _ ponto 47.
bandas de nletarenito fjno ortoquðrtzíti_

intra-fol ial ,de SU . Sl.

-..--sz

ulZcm
ttt

Fig. 22 - conrportas da Represa de pirapora - ponto 309.
Ardõsia conr dot¡ras nreso a ,ricroscõpicas de su o Sr cor'
s2 conìo crivagenì de fratura em posição prano-axiaJ.



Fig. 23
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lmm

Estrada dos Romeiros - Ponto 7.

0rtoanfjbolito grossejro com textura brastoporfirîti-
ca. Arco po'l igonaì em porfiroblasto de actinolita conr
foììação se em posìção pìano-axial. sz cl jvagenr dife-
renciada zonal por diferenciação texturaì, conì nrine-
rais da matriz de rocha (actìnolita, plagìoclãs.i o, e-
pídoto e opacos) em lãminas de granuìação ma'i s fina
(representadas) em alternância com râminas ììgeiramen
te mais grosseiras (em branco).

Anf ib.

Rsz
#æl"to'o

?4 - S de Vau Novo - pon to 4l .

Recrjstal ìzação põr-S2 de actjnol jtas nìascarando dobras
de fo'l ìação anterior u S2.
Matriz fina a epidoto, pragiocrãsio e opacos, não repre
sentada.

t

Fig.
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fase, S, tende a ser uma cr ivagem obìîqua à subpararera
a so/s', , com mergul hos ma i s acentuados e sem recri sta I i -
zação metamónfica express.iva nos planos SZ.

A foìiação sz em andõsias, a s da Falha de Morro Grande,
e em exposições na estrada antiga pi rapora-Jundiaí, re-
presenta o produto sz x s1, recuperando a tênue foììação
metamórf i ca precedente, e sem a geração de novos pì a nos.
De manei ra rocal, nas mesmas ardõsias, como nas compor-
tas da Represa de pjnapora, s, pode ser.identificada co-
mo unìa clivagem espaçadar plano axial de dobras quase
isoclinais, centimétnicas e intra-foliais das superficies
Su. Sl (fjg. zs).

No f lanco 'i nverso de macrodobras da Fase z, u Sz conf j -
gura-se como 'i ntensa cì ivagem ou xistosidade de irunspo_
sição, com recristal ização metamõrfica.

Em rochas pe'l íticas. a s^ desenvolve com frequência unì
bandamento di f eren.iu¿o f rooo, et â r . , jgr6) ou cr .i vagem
diferenciada zonar com bandamento (Borraidaile et ar.,
l9B2), na forma de lâminas mil imétricas a submil imétricas
de mi nera i s de hãbi to pl acõi de e de hãbi to granul ar. A
estratificação reìiqu.iar, paralela a

çada" peìa superfície SZ (fig . 26).
Sl, tende a ser',pin

tm metabasitos como os anterjormente citados, sz pode o-
correr como bandamento diferenciado, êm lâminas de granu
ìação mais fina dos minerais de matriz das nochas, carac
terizando cl'ivagem dif erenciada zonal textur al ( Borra.i -
daile et al , I982 ) .

Mega crj sta i s de anfj bõl io, com dobras mascaradas por re
cristal ização pós-sr, configuram arcos poì ìgonais (figura
23), ou estruturas tîpicas, que rembram,,espinha de pei-
xe" (f ig. 24), com Se em pos.i ção pìano-axial.
Ai nda em zonas de charneira de megadobras da segunda fa-
s€, â sz ocorre como cl ivagem de crenu'l ação subperpendi-
cular ã Sb/Sl. No ponto 279, a N do Monro Boturuna e nas
proximidades da tstrada dos Romeiros, observa-se a estra
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Bandamento composic'ional (su) paralelo ã cl jvagem
Sl , com S2 obl íguâ, como cl i vagem dj ferenci ada gg
rando laminação milimétrica, crenulada. 0bservar
início de transposìção do bandamento pela cl iva-
gem SZ - Metapel j tos bandados com j ntercal ações
arenosas - ponto 41.

Sb

S2

\s2

s3

S2

Sb

Fjg. 25

s3

\

26 - Bandamento composicionar (su) com cl ivagem se dj
ferenci ada I evemente obl îguô, crenul ada.
Porfiroblastos de pirita deformados com eìonga-
ção segundo a cr i vagem s3. Quartzo mi ca xi sto da
Rodovia castero Branco, na altura do acesso ã vi
la Lolli.

FIG.
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ilt.
tificação reì iqujar, denunciada por al ternância de ban-
das de cores diferentes em fir itos, pararera ã cr ivagemSr, em dobras em ',M.. com terminação em cúspide e com pe-
quenos deslocamentos dentro da superficie SZ.

Em mi na de f i r i tos prõxima a Estrada dos Rome.i nos (ponto47)' sz constitui-se em crivagem ardosiana fina, gerando
"microthons" lentjcuJares de Sl em charneira de dobras
centimétr.icas de Sl/Sb (fig.Zl ).
Em metapsamitos s2 passa a uma c'r ivagem disjunt.i va espa-
çada' pouco definida ã nít'ida, em função da maior ou me_nor quantidade de mica das rochas. tm ortoquartzitos ede observação difícjl.
Por último, êrì diversos pontos em rochas períticas ìigei
ramente ma j s grossei ras, SZ pode ser denomi nada xi sto
s'idade (Hobbs et ôr., 1gr6J numsay, r967) com o desenvor
vimento de pìacas de muscovitas .i ndividuar izãve.i s à vis_ta desarmada (fiq.26).

LINEAçAO L2

A I ineação Lz se manjfesta pera interferôncia das for ia_
Cõ:t Sl . SZ , seia como uma lineação de jntersecção gros
seira e espaçada no pìano S2, ou como uma l.i neação d;
crenuìação fina' com espaçamento apertado, retirínea econtínua em S.-l'
Em f il jtos de granu'lação ìigeiramente
de-se observar nesta ì i neação i ndicjos
mi ca muscov i ta .

mais grosseira, po

de cresc imento de
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2,2, ELEMENTOS ESTRUTURAI S TARDIOS AO METAMORFISMO

2,2,L CLIVAGEM DE cRENULAçÃo S3

A cl ivagem de crenuìação Sl apresenta_se em a
dc tttcta¡.rcliLos conto unta clìvagcnì L¡sl)açada,
a dobras abertas mi r'imétricas a centim6tr.icas
cje Se (f ig.?5 ).
0 espaçamento dos p'r anos S¡ é mir jmétrico a centimétrico,
e comumente concentram mi nera i s opacos, como fi r mes deóxido de ferro ou porfirobrastos de pirita deformados, orientados e com sombra de pressão (fìg.26).
A ocorrônc'ia da cììvagem s3 se dã em ',corredores,, restrì.tos a aìguns afroramentos ou zonas dentro dos afroramen_
to s .

Em pontos restri tos de afI oramentos de calcioxi stos, comoa N da Represa de pirapora (córrego do cará) e na camadaa E de santana do parnaîba, S, 6 uma cr ivagem de crenura
ção zonaì, finamente espaçada e pìano-ax.iar a dobras a_bertas, levemente assimétrìcas, de dimensões centimãtri_
ca s .

Nas mesmas rochas, efl outros pontos dos afl onamentos, s,
voì ta em poucos metros a ser uma cì i vagem di screta, e
nos mãrmores doromíticos é comum encontrã-ra como cr iva_
gem de espaçamento centimõtrico a subcentimétrico preen_
chida por calcita esparítica.

2,2 ,2 , LINEAçAO L3

fl oramentos

¡rìano-axial
da superfí

Em meta peì i tos e meta psamj tos mj cãceos
pl ano S2 como 'l .i neação de i ntersecção
rìãveì , mi I im6tr.ico ã cent jmétr j co. E

, L3 -e visível no

de espaçamento va-
geralmente fina
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(continua nos f iI jtos e ca'lcioxjstos) e em zonas de crenu
ìação S: ma'i s penetrat'iva, pode apresentar aìguma recupe
ração de pequenas pìacas de muscovjta.

Em calcioxistos, nos locais mencionados no item anterìor,
L3 é uma I i neação de corrugação grossei ra e continua no
p'l ano s2 ou sb/sl , com espaçamento centimétri co em posi -
ção axjal de pequenas dobras abertas e sim6tricas de s2.

2,3 , ELEMENTOS ESTRUTURA I S PóS -METAIqóNT I COS

2,3,I, cLIVAGENS DE cRENULAçÃo TARDTAS (sr)

As c'l jvagens posterjores a sg apresentam-se a nîvel de
afloramento com pouca continuìdade, em pìanos espaçados
de 2-3cn, pFêenchidos por õxidos. Dão orìgem a uma I i nea
ção de intersecção grossejra no plano Sz, que conta a li
neação 13.

São observadas ã E de santana do parnaíba, no extrado da
zona de charnei ra da dobna de pi rapora e no extrado da
sua aba N.

No mapa geolõgico as cl ivagens tardias são representadas
de maneira indistinta , iuntamente com a cl jvagem s3.

2,3 ,2, LINEAçõES TARDIAS (I..r)

As lineações tardjas
materializadas por i
ìineação L¡ no p'l ano

da s ta rd i a s .

tôm espaçamento centjmétrico e são
ntersecções grossej ras que cortam a

S2, resultantes de cl jvagens espaça
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FoLIAçõES cATAcLÁsrlcns E MrLoNfrrcns (s.)
L

Fol iações cataclãsticas ocorrem de maneina general izada
em rochas do "stock" graníti co do ponunduva, a N da Fa-
I ha de Morro Gra nde e em a I i nhamentos correl atos . Fa i xa s

m-etrjcas à centjm6trjcas miloníticas à protomiloníticas,
podem ocorrer encajxadas nos cataclasitos, subparaleliza
da ã fo'l 'iação cataclãstica.
Na unidade dos blastomilonjto - gnaìsses, a fol ìação milo
nít'ica é destacada peìa intensa recristalização das ro-
chas gnãiss'icas e foram reconhecidos f il itos f .i loníti-
cos nos lim'i tes da zona de cjsalhamento, onde ocorre rã_
pida passagem de foì iação milonítica a cl jvagem S2.

2,3,14. LINEAçÃO DE ESTIRAMENTo MINERAL

Lineações de estiramento mjneral foram observadasem bìa:
tomjlonitos e protomilonjtos da fa'i xa de cisalhamento ma

peada no extremo sll da ãrea. São consti tuídas por^ mi ne-
ra'i s est jrados no pìano de fol iação milonîtica,
quartzo e feìdspato potãssjco.

c0m0
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3, COI'IPART I IlENTAÇAO ESTRUTU RAL

ESTRUTURA REGIONAL

0 Mapa Geol ógi co (Anexo 2) ressal ta nos seus grandes tra
ços a megadobra sincl inorial de Pirapora (Hasuj et al. ,

1969). Esta estrutura inflete a superfíc'i e de estratifi-
cação Sb, vi sivel nesta escal a pe'l a di spos'ição dos paco-
tes lito'l ógìcos, a superfícìe SZ, e ainda a clivagem de

crenuìação s3. Estes elementos estruturais orientam-se a

E-l,'l no flanco S e passam a N-S e NNl,l na zona de charne.i -
râ, tomando a di reção NE no fl anco N.

A estrutura sinclinorjal de Pjrapora admite uma cìivagem
de cnenuìação espaçada, êfl posìção plano-axial. tla é e-
v'idente no extra do da zona de charnei ra e I oca I mente nos
flancos (Mapa Geo'lógico - Anexo 2).

0 traço axial deste dobramento ma'ior tem direção N60 - Z0

E, com ca ìmento para t-NE.

Contornam o extrado da dobra os grani tos de Itaqui, no

flanco S, São Roque, na zona de charnejra e em parte do
flanco N, e o granito do Ponunduva, nos limites do flan-
co N.

A dobra s jncl'i norial de P jrapora é uma estrutura pós-me-
tamõrfìca, desenvolvida apõs os dobramentos de tercejra
fase, que deflete os elementos estruturais previamente jm

p'l antados, como Sb, SZ, S¡ e os traços ax j a i s de ant.if or
mas e sjnformas do D3.

ESTRUTURAçÃO POR DOMfNIOS ESTRUTURAIS

0s domínios estruturai s

mento exposto em Turner
estabelecidos

e l^leiss (1963)
conforme procedi -

, tomam como base

3 ,2,
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a homogeneidade dos el ementos estruturai s sin a tardi _me
tamórficos, conforme sua pos ição no i ntrado ou extrado
da zona de charneira e dos francos s e N do sincr inõrio
de Pìrapora (fig. 27).

0s dominios assim der imitados são em número de sete, in_dividualmente tratados para efeito de descrição de esti -lo e orìentação estatística de for iações, ì.i neações e eixos de dobras.

0 tratamento estatístico
gramas Schmjdt-Lambert e

rio inferior.

das medidas é efetuado em dia_
t^lul f f, com uti I i zação do hemi sf ó

3,2,r, Do'fruro A - EXTRAD' D0 FLANco s DO srNcLINóRro DE prRApo
RA

Este domínio é ¿efj nido por um dobramento horomórfico emanti formas e s i nformas, âbertos e quase norma.i s r Çue ad-
mi tem a cl j vagem s¡ como p'l ano-ax j a I . 0s dobramentos ho-
I omõrfi cos superimpõem-se a dobra i socr i nar recumbente ,em posição anticljnal, que tem na foììação Sl a superfí_cie dobrada e na foì iação s2 a estrutura p'rano-axìaì (por
ção Sul -oriental do perfiì B_8, no anexo Z).
A estrutura antjcrjnar sinformaJ recumbente da Dz é definida .or.base no empiìhamento r itoestratìgrãfico dobrado,
tem vergQnc'ia para noroeste, e seu flanco inverso encon-tra-se exposto na nrargem E da Represa de pirapora, na artura de Santana do parnaíba.

A'superfície Sz, observãver princi parmente em nretatufos
e calciofiritos da Fonmação pirapora, é uma crivagem detransposição que desenvorve microbandamento semerhante
ao observado em metapeì i tos, como na fig. ZS.
0 dobramento (Ds) da superfíc'i e Sz é contínuo, aberto e
com antiformas e si nforrnas de .orprimento de onda em torno de .l000m e ampritudes de zo0m.0s traços axiais destas
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I . . .l Ouortzilos do Fm esirodolrbvo e Fm Boturuno

Gronilos de lloquí. Sõo Roque e Ponunú¡vo

lÃ-õl Dominiosesiruturois

ft incl po is contotos I i tológicos mopeodos e irf erí

FIG. 27 - Mapa de domínios estruturais.

¿
!



dobras encontram-se para E-u,. No estereograma da ,tJJ:
28, onde estão representados os po'r os de So/s.¡ e S2, es-
tas dobras apresentam comportamento côni co, com garutr.i z
a NB 6W/ZOo ,

Na figuna 29, observa-se que as r ineações medidas L, e L,
orientam-se homoaxiar mente para El^,1. 0s poìos das superti
cies s3 defi nem um padrão em r eque, a forte mergur ho e
orientacão El^,l, coincidindo com a estrutura cônica da fi_
gura anterior.
superfícies dobradas admit'i ndo uma direção axial cons-
truída de N5zt /z0o (fìg.26 ) são compativeis com a estru
tura sincl inorial de pirapora. No entanto, as pequenas
estruturas medidas em campo mostram uma orientação clana
mente obìiqua (fis.29) com as lineações dispersas na di
reção NS.

Este comportamento geométrico dos el ementos estruturai s

medi dos, sugene a presença de duas fases de dobramentos
superpostos e abertos, posteriores ã fase D3, e que são
a fase NE do Sincl inório pjrapora e a fase NS.

3,2,2, DoMl¡uo g - INTRADo D0 FLANCo s Do srNclrruónro DE prRApo
RA

Neste domínío, de continuidade apreciãvel ao 'longo 
da

vertente N do Morro Boturuna, a existôncia de estruturas
indicadoras de polaridade de camadas, em metareni tos e
micnocongl omerados de Formação tstrada dos Romei ros, per
mite a identif ìcação de estrutura anticl inal e sincl.i nal
contíguas da fase Dz, redobradas em anti forma da fase D¡
(Terço sul-0r iental do perfil A-A' no mapa geoìógico-Ane
xo 2).

Estas estruturas tôm vengôncia Nþ1, e nas suas zonas de
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Bl Conslruido

Gerolriz do cone

4.73,62.2 9.t

Para o Do¡nínFig ?B- tstereograma
274 Polos de

Schnridt-Lanlbert
Sb/Sl . SZ.

io A.

E.stereogranìa
da cìivagern

Schrni dt-Lanrt¡ert
S: no Donrínio A.

ac J3
úLz
-L3
úLt

para as ìineações e poìos
Inclui dados da integração.

a

L
ó

ô. ¿,,ó
ó

.ó
ó

d? 'uÎ .
p.o å f8'.1:

Fig. 29_
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charnej ra a s2 õ observada como cl ivagem de crenuì ação que
transpõe o bandamento composic jonal e a cl ivagem Sl en.l

a ti tudes qua se ortogona i s . 0 comprimento de onda prõx imo
a 600m e a ampì i tude aprox'irnada de 370m, cal cul ados a
parti r do perfì ì , dão i d6ia do espessamento gerado por
esta fase nos pacotes I i toì ógi cos.

0 dobramento 03, também holomórfjco, constitui_se das an
tiformas e sinformas normais, à charneina aguda e com le
ve espessamento, de comprjrnento de onda em torno de 650m
e ampì i tude de 500m.

No diagrama da figura 30, os pol os das superfíci es su/
sl u s2 di spõem-se segundo uma estrutura quase ci I índri -
câ, admitindo os poìot s3 como plano-axiajs e uma dire-
ção axjal construída para Bg NB4t,.l/20o, junto às ììneações
13.

3,2'3, DoMf rulo c - EXTRADo DA zoNA DE cHARNEIRA Do srNcLINóRro
DE PI RAPORA

Na zona de charneina da mega-estrutura sinclinorial de
Pirapora' a superfíc'ie de estratif icação sb e os el emen-
tos estruturais sjn a tardi-metamõrficos, como Sz, sg e
os traços axiais de sinformas e antjformar D3, rão ¿àrle
tidos na direção NS e NNU.

Este é um domínio homogêneo para a cl-ivagem de crenul a-
ção tardia St, de direção NE, que tem posição pìano-axjal
ao sinclinõr'io.
A disposição dos polos das superfícies So/S., e sz (fìgu-
ra 3l ), def ine um dobramento quase cilíndrico qu; adm.i te
a cl ivagem nordeste, pós S: (st) como p'lano axial e que
se orienta para NsTt /slo, junto às I jneações pó, L3 (Lt)
medidas no campo. Esta é a fase correspondente ao sincl i
nório de Pi rapora.

Dì spersões subordi nadas sugerem um dobramento orientado
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Donrínio C.

Fig. pðra poìos de S3 e ST no
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para sE, possivelmente da fase Dg reorientada na zona de
charneira do sinclin6rio.
0s poìos da superfície s3 (figura 32) encontram-se dis-
persos, mas aproximadamente contjdos em uma guirlanda conì

patíveì com o perfiì do sincl jnõr'io neste domínjo.

DOMINIO D - INTRADO DA ZONA DE CHARNEIRA DO SINCLIruóNIO
DE PIRAPORA

l{ovamente destaca-se a i nfl exão dos pacotes I

das superfíc i es SZ e S' e dos traços ax.ia.i s

da tercejra fase, que tomanl brusca inflexão
interna da charne'i ra do sincl.i nõrio.

jtolõgìcos,
das dobras
NS na zona

l'i -
tor

3 ,2, 5,

As dobrar D3 neste domínio têm tendôncja a contornos
gei r amente ma i s cerrados, com compri mento de onda em

no de 600m e amp'l i tude de 370m.

A dispersão dos poìos de so"S., e sz (fìgura 34) , indica
a reori entação das dobras Ds a NS, poF efei to de redobra
mento.

A f ase do s'i ncl i nório de pi rapora comporta o segundo mã-
xjmo de poìos So/S.' . s2, com e'ixo construído a N30E/100.

DoMfNIo E - EXTRADO DO FLANcO N Do SINcLINóRIo DE PIRAPO
RA

Neste seton as dobras de tercejra fase té'm seus traços q
xiais orjentados a NE, com eixos caindo na mesma direção.

Vãrias s'i nf ormas e antif ormas causam repetição dos ní-
veis do membro pe'l itico da Formação Estrada dos Romeìros,
gerando ampì a fa'i xa de afl oramento dos fj'l i tos.
As macro-dobras Dg são quase s'imétricas e abertas, com

comprimento de onda superior a B00m e ampl i tude maior gue
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300m, embora este não seia um dominio holomõrfico para a

terceira fase.

No es tereograma da fi gura 35, a confi guração dos poì os

de SO/S., e S2 permì te o traçado da guì rl anda da s dobras
D3, que contém os poìos da foììação S¡ em leque e pouco

d'i spersos. 0 e'i xo Bg construído (N67E/lBo) é coerente cont

a linha de d'i spersão dos eixos e l'i neações nled'idas para

esta fase.

As l'i neações Lg encontram-se di spersas em um cìuase gran-
de círculo, cujo polo estã na dìreção NNhl. Nesta dìreção
obteve-se, no mesmo domínì0, pì anos de uma cl i vagern põs

S3 (figura 36) .

Como no donrínjo A, tem-se claramente uma outra dineção
de cl ivagem pós S3 e fontemente obì íqua a dj reção NE do

Sinclinór'io de Pjrapora (figura 29).

3,2,6, DOMÍruro F - TNTRADo DO FLANco N Do srNcLlruónto DE prRApo

RA

Este domínio, a S da Fal ha de Morro Grande, situa-se na

fa jxa de af I oramento das ardõs'ias do Ponunduva, em grau

de metanrorf jsnro 'l igeiramente inferior ao do restante das

rochas do membro peì ítico da Formacão Estrada dos Romei -
ro s .

A foliação S,, nas ardõsjas do Ponunduva representa ape-'¿
nas uma recuperação dos pìanos Sl (SZ x S1).

A dobras macroscóp'i cas desta fol iacão são abertas e sim6

tricas, com ampl i tude em torno de 500m e comprimento de

o nda de 2 50m.

No diagrama da fi gura 37 , oS poì os de SO/S.' e de S2 di s

põem-se em circulo mãximo que caracterjza a envol tória
do Sincl'i nõrio de P'i rapora, com eixo construído a N74E /
I Bo, dentro da di spersão dos e'i xos medi dos, e com os po-

ìos da clivagem tard'i a pìano-axial (St) em parte contidos
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na gu'irlanda.

As lineações L3, no entanto, encontram-se d'i spersas mas

contidas em um grande circulo com polo a S-SE.

Esta disper são pode ter o mesmo siqnjficado daqueìa do
domínio anterior, ou seja, a fase põs D¡ ori entada NNl.l

SSE.

3,2,7, DoMf ruto G - TNTRADo DO FLANco s D0 srNCLrruónro DE prRApo

RA

No intrado do flanco s do sinclinório, os traços axiais
da s dobras da tercei ra fase podem ser acompanhados com
razoãvel contjnu'idade, pninc'ipalmente a S da Falha dos
Romei ros . As anti formas e s i nformas, abertas e de tendãn
cia simétrìca, tern comprimento de onda em torno de I 000m

e amplitude de 300 m.

Na regìão da antiga lavra de mãrmore dolomitico Mataraz-
zo, as relações estratigrãficas entre o membro carbonãtj
co da Formação P'i rapora e o membro arenoso da Forrnacão tr
trada dos Romeì ros, somadas a i ndi cadores de po'l ari dade
de camada que são comuns neste últìmo, e ãs rerações en-
tre so/S.t e Sz; penmitem que se jdentifique um anticlinal
sjnfõrmjco recumbente da segunda fase, Fêdobrado na fase
posterior ( próximo ã porção central do perfi ì B-B' ) .

As estruturas sedjmentares (acamamento gradacional, on-
das truncadas ) , são preservadas no fl anco normal da DZ,
que apresenta vergência Nl^1, coerente com as dobras jã ci
tadas desta fase.

No estereograma da figur.a 38, observa-se a di sposição
cônica dos polos so/S., e Sz, onde a possível geratrjz a-
presentaria fraco tnergu'l ho para l^l.

0s pol os da superfici e S3, apesar de di spersos, estão na

maj oria contj dos neste cone, de grande abertura angul ar,
da terceira fase.
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FALHAS

Foram jdentificadas na região abrang'i da pe'lo mapeamento,
dj versas estruturas rúptei s, com djmensões vari ãveì s da

esca I a de afl oramento ã extensão de vãrj os qu i I ômetros .

Destacam-se as falhas de carãter transcorrente, a planos
vertical izados e com estrias de cizaìhamento sub-horizon
ta i s, guê ba I j zam o corpo graníti co de São Roque e que

limitam a S o "stock" do Ponunduva.

Estas fal has são citadas na b'ibl'iograf ia como Falha de Mai

rinque (Hasui et â1, ì969) e Falha de Araçariguama (Bìs-
trichi, l9B2), nos contornos do batólito de São Roque, e

Falha de Morro Grande (B'i strichi, l98Z), I imite S do

"stock" do Ponunduva. Desenvolvem faixas miloniticas ex-
press'ivas, da ordem de dezenas a centenas de metros, que

são identif icadas com maior fac'i l'i dade nas rochas graní-
ticas. No "stock" do Ponunduva, onde a ocorrênc'ia de ca-
tacl ase e foì iação rni I oníti ca é general i zada, a zona da

Fal ha de l4orro Grande tem boas exposições na estrada de

acesso ã localidade de Ponunduva, onde por mais de 200 m

pode-se acompanhar a ocorrência de bandas miloníticas e

protomjloníticas no granìto cataclãstico.0s primeiros a

floramentos das ardósias ao S da fal ha dão-se em rochas
mui to al teradas. Esta fal ha, de di reção NE, é provavel -
mente rejeitada no local encoberto pela represa de Pira-
pora, ocasionando a cont'i nuidade do granito na península
a N da Fazenda Guarapi ranga.

Também a Fa I ha de Ara ça ri guama tem boa expos i ção no tre-
cho do R'io Tjetê, com desenvolvimento de fa'ixa milonitj-
ca da ordem de vãr ias dezenas de metros, no Granito São

Roque.

A falha que contorna parte do Batõlito de Itaqui, e que

passa dentro da cidade de Santana do Parnaíba, é identi -
ficada por um alinhamento fotogeoìógico de grande exten-
sã0, e por contato brusco do gnanito com roèhas metavul -
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cãnicas cla Fornração Pirapora, quebra de relevo identif i -
cãvel no campo,e abundante quartzo de brecha,sem que se
conte com afl oramentos no pl ano de fal ha. corresponde
em geraì a feição topogrãfica negatìva, e aparentemente
não desenvolve faixa mjlonítjca mapeãve'l .

0utra estrutura de grande extensã0, já referida por Bj s-
tr jchi (.l982) , -e denom j nada neste trabal ho "Fal ha de Ro-
meiros", e consta no mapa geoìõgico com traçado inferido.
Trata-se também de uma feìção fotogeol6gìca de várias de
zenas de quì ì ômetros, materia I j zada por fol j ações vertj -
cal i zadas nos fi I i tos da Formação Estrada dos Romei ros ,

mas onde, ao contrãrio do referido por aqueìe autor, não
foranr encontrados fjlonitos ou I jneações 'i nclinadas em

associação ã f al ha. Esta estrutura de ori entação E-l^l e

tìpicamente bal'izada por uma série de "ilhas', de sedj-
mentos da Un'i dade Terciãr jo-Quartenãria, aìongados e de

contato quase brusco com a zona de fal ha. são observados
ao ì ongo da Estrada dos Romei ros, na I avra de fi I i to do
ponto 47 e próximo a Vau Novo. Sugerem um abatjmento ver
tical da estrutura.

A Falha dos Romeiros, apesan da ausêncja de faixa m'i roní
tica característica, tem orientação semel hante ãs gran-
des fal has transcorrentes de Jundiuvi ra e Taxaquara, bem

como posìção i ntermedjãrja a elas. Não se excl uj a possj
b i I j dade de a'l guma re'l ação com es tes s'i s tema s , sa bendo
se que as f al has transcorrentes podem ex'i bir f eìções di-
versas das origjnais, ênì consequência de seu rejuvenesci
mento meso-cenozóico.

No I imj te SW da ãrea mapeada, foram reconhecidos doi s

segmentos de uma fa'ixa de cisal hamento, o maior com lar-
gura de 600m, onde ocorrem as rochas catacl ástjcas e mj -
lonít'icas da Unidade dos Blastomjlonito-gnajsses.

As fol iações milonítjcas nestas rochas têm mergulhos en-
tre 40 e 600 para NE, bem como as I i neações de est'i ramen
to mj nera I nestes pì anos .

Rodovia CasEm expos ições no I ej to da estrada que I i ga



.l3l .

telo Branco a Pirapora, observa-se biot'ita-granjtos cata
clãsticos e clorita-xistos em fatias lenticulares métr"j
cas, encaixadas em mi I on'i tos granît j cos hololeucocrãticos.
São tamb-em comuns blocos decimétricos de blastomilon'i tos
quartzo-feldspãticos embutjdos enì nricaxistos aìterados,
com foì iação milonítjca dobrada. Estruturas sìgmóides lo
cajs sugerem movjmento sinistraì, mas os afloramentos são

pouco elucidativos.

A f o'l iação rn j I onítica destas rochas passa
na s de metros a foì ì ação norma I ( S2 ) nos
do Grupo São Roque, através de zona de
gnaìsses brechados e fjlito fjlonítjco.

em poucas deze

metassedimentos
contato entre

As fajxas de cisal hamento, expressões de níveis infer"jo-
res de uma zona de falha maior, por apresentarem rochas
quartzo-feldspãticas de série m'i lonítica (regìme quase
pìãstico), representam nívejs de erosão correspondentes
a profundj dades entre I 0-l 5km ( si bson, 1977) . A ocorrôn-
cia de feições dúcteis e rúpteis, segundo o mesmo autor,
pode ser contemporãnea, embora mudança de reg ime ao I on-
go da hi stõria da fal ha tamb-em possa ser responsãver pe-
la passagem de condições direcjonais /conpressjvas ã dis-
tensivas.

Afora estas estruturas maiores, são mapeadas duas fal has
de rejei to aparentemente normal , a t de pi rapora e a E

de santana do Parnaíba, gue co'i ncjdentemente desrocam o

membro carbonãtjco da Fm. Pirapora e o membro arenoso
da Fm. Estrada dos Romei ros. No primei ro caso, no pìano
de falha e nas suas vjzinhanças ocornem cunhas clãsticas
descritas na unidade T-Q. Nos dois casos o bloco E ê o

bl oco al to.

Ai nda duas pequenas fa I has i nversas ocorrem, uma a s do

corpo anfibolítico de Pirapora, Fêpetindo o membro pelí-
ti co da Fm. Estrada dos Romei ros, e outro repetj ndo o

primeiro membro vulcãnjco e os arcósios da Formação Botu
runa. Ambas são associadas a fo1ìações miloníticas de
ba jxos mergul hos.
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CONCLUSOES

São 'identif icadas na região do Sincl inório de pirapora 
,

cjnco fases de dobnamentos superìmpostas, três delas sin
a tardi-metamõrficas e duas põs-metamõrficas.

Para a prjmej ra fase não foram j dentj fi cadas dobras a ní
vel de afloramento, mas é diagnõstica a pers'i stência de
uma clivagem ardosiana paralela ao acarnamento nos metas-
sedimentos, e a orientação pré-S, de anfibólios, regis-
trada em arcos po'l igonajs nos metabasjtos.

A segunda fase de dobramentos desenvol ve dobras i socl i -
nais recumbentes, com flanco invertido de pequena exten-
sã0, que não chega a caracterizá-las como ',nappes". A

vergência para esta fase é Nt,,J, e estruturas sedimentares
em metapeì ì tos e metapsami tos ocorrem preservadas nos
flancos normais, onde sz é uma cì ivagem oblíqua ecom mer
guìho mais acentuado que sb/sl. Nas zonas de charnejna ,
dã-se o fechamento das unidades I itoestratigrãficas, e

sz é sub-perpendi cul ar a so/s., . Nos f r ancos j nversos da
Dz não se conhecem estruturas sedimentares preservadas e

a s, é uma cl ivagem de transposição, frequentemente de-
senvol vendo bandamento sub-mi I imétrico.
A terceira fase de dobramentos é tardia aos eventos meta
mõrficos, com geração de dobras em gerar quase simétri -
cas' com c'l ivagem pìano-axial do tipo cl'ivagem de f natu-
pâ, que ocorne em "corredores " restri tos a afl oramentos
ou zonas dentro de afl oramentos. Em vãrios domínj os u D3

consi ste em dobramento hol omõrfico, com dobras abertas e

nonma i s a qua se-norma ì s, com compri mento de onda entre
I 000 e 600m e ampl ì tude de 500-250m.

A onientação dos traços axiais e eixos desta fase, de E

-t-l a NE com mergul hos para NE e para l,J, é vi si velmente
def I etl'da pe'l a fase do sincl inõrio de pirapora, e em al -
guns domín'ios as dobras têm comportamento cônico.
Duas fases de dobramento põs-metamórficas são i nferidas
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atrav-es do tratamento estatístico de medidos, e das rela
ções entre clivagens tardias.
A fase do s'i ncl inõrjo de Pirapora, com e jxo merguìhante
a N60-70E, e outra fase tardia, em torno de NS-NNl^,, não
foram hierarquizadas neste trabalho. A fase NS, mais evi
dente nos domínios A, E e F,õ caracterizada por cljvagens
de fratura pós S¡ fortemente obl íquas ã cl i vagem de po

sição pìano-ax'ial do sincl inório, e por dispersões das
I jneações 13, em grande circulo com polo a NNtl. Aparente
mente não promove flexões que possam ser identjficadas
nos corpos de ljtossoma.

A fase do sinclinõr'io, evjdente peìa disposição geraì das
unjdades litoestratigrãficas, e pe'la dobra nos quartzi-
tos do Morro Boturuna na sua região de charneira, tem aî-
e localmente nos flancos, o desenvolvimento de cl ivagem
pì ano-axi al sob forma de cì ì vagem espaçada.
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CAPITULO VI

ATTBTENTES erotóetcos

.1. , TNTRODUçA0

0s métodos para caracterìzação de ambientes em rochas an
ti gas são abordados por vários autores, com ônfase nos
ambientes sedimentares (se'l I ey, 1g7o; potter e petti john,.l963; Readìng, l97g e Reineck e Singh, 1975).
Reineck e S'ingh (r975), def inem pana ambientes deposicio
nais sedimentares o conceito de unidades geomórficas, cor
respondentes a unidades de sedimentação que podem ser
referidas a detenminados ambientes sedimentares, através
de variáveis que identificam os caracteres físicos, bio-
ìógicos, químicos e geomõrficos dos ambientes, bem como
fornecem dados sobre intensidade e duração dos processos
envolvidos.

As unidades geomõrficas podem ser reconhecidas em sed.imen
tos anti gos, através da preservação da i denti dade dos ca
racteres ambientais. 0s autores enfatizam a uti I idade dos
parâmetros f ís ì cos, e entre el es as condi ções h l.drodi nâ-
micas, no neconhecimento de ambientes. Harms et al.(l9Bz)
e Reading (1978), citam a importância que tem para as
reconstruções pa ì eo-ambi enta i s as rel ações entre os fã_
cies, como I jmj tes e sequência.

Para Reineck e singh (op.cit. ), embora cada ambiente se-
dimentar seja de certa forma úni co, padrões de s imi I ari _

dade bãsl'ca podem caracterizã-los, permitindo a apìica-
ção de modelos baseados em amb.ientes atuais, e tornando
possível a identif i cação pa'leogeogrãf ica e ambiental dos
regi stros geoì õgi cos, sempre com certo grau de i ncerteza.
As unidades I itoestrat'i gráf icas da sequência são Roque
compreendem na ãrea mapeada vários I itofãcies distintos.
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uma tentativa de caracterização facio'lõg'ica destas unida
des tem apoi o na observação de suas rel ações de contato,
ciclos internos, assocìações e sequência, adicionalmente
a dados físicos sobre ambientes geolõg'i cosr conìo as estru
turas sedjmentares e igneas preservadas.
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FORIIAçAO PIRAP0RA

A ocorrência de "pìllow-lavas,' entre os metabasitos da
Formação Pi rapora é evidôncia de ambiente sub-aquãtico
para a extrusão das lavas bãsicas.
A assoc'iação de recifes carbonãticos a biohermas estroma
tolítjcos, sedimentos interdìgitados a rochas ¡ásil
cas' e a pnõpnia extensão da ãrea de afJoramentos do Gru
po são Roque, apontam, pana um corpo de ãgua provaver mente mari nho, embora de extensão e profundi dade restri tas,
como indicam os litofãcies de outras unidades.
Segundo Fischer e Schmincke (19g4), em regiões vulcãni_
cas submarinas as piìhas vurcânicas são representadas por
fluxos de lavas sub-aquãticos, fruxos pirocrãsticos, e
depósitos de suspensão derivados de erupcões sub - aér eas
e sub-aquáticas. Materiar pirocrástico de francos de vu].
cões sub-aéreos pode ser renobi I izado para lahars subma-
rinos, com geração de correntes de turbidez e depõsitos
de suspensão.

cri térios di sti ntivos entre os depõsi tos pi rocl ãsti cos a
quagênicos de diferentes tipos são de apìicação difícil,
mesmo para as sequências modernas, e incl uem detal hes de
estruturas, texturas e minera'l ogia, QU€ dificilmente se_
riam preservados em rochas metamorfizadas e deformadas.
Não obstante, no exame dos corpos anfiborít.i cos da Forma
ção Pi rapora e da Formação Boturuna, a estnati ficação em
bancos métricos ó constante, e os bancos al ternam rochas
de origem reconhecidamente ígnea (com ,'piì'low-lavas,, 

e
micro-texturas ígneas), e rochas de composição mineralõ-
gìca em parte comum, onde a ocorrência de estruturas co-
mo 'laminação ou bandamento, sugerem origem deposicìonaì,
a partir de detrjtos de rochas bãsicas.
Afora as feì ções de acamamento, outros caracteres di sti n
tivos de rochas pirocrãsticas não são recuperãveis nos
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corpos metabãsicos, e a apì icação do modelo da sequôncia
vertjcal de fãcjes em derrames p'iroclãsticos (yamada ,
l984; Lajoie l9B0), é restnita ao reconhecimento dos in
terval os ì amj nados. 0s produtos metamõrfi cos de i nterva -
los p.'i roclãsticos maciços serjam com grande possib'i rida
de indistintos,texturalmente,de orto-anfibol itos.
0 corpo anfibolítico de P'i rapora do Bom Jesus aparenta
ter nas zonas i nternas o predomínio de rochas sub-vur câ-
nicas e vulcânìcas, reconhecidas as primeìras peìas tex-
turas ma j s grossei ras , e ambas pel a preservação de mi cro
-texturas igneas (cap. III).
Fischer e Schminke (1984) descrevem, na estruturação de

montes submarinos, secções inferiores de "sills" e ban-
cos de derrames a "pj l l ow-ì avas ", que gradam para partes
superiores com predomínio de brecha de fragmentos de pil
lows e rochas piroclãsticas, como uma "bainha clãstica
enve'lopando o centro do vulcã0, constituído de lavas e

i ntrusões ".

Esta estruturação estã ì onge de ser confi rmada para o an
fibolito de Pirapora, mas a sua forma oval, e a reìação
geom-etrica com o Membro carbonãtico (fatores recorrentes
para o anfibolito de vila Lolli), torna factível compana

ções da ambi ênc j a destes corpos a uma s i tuação descri ta
com frequêncja na literatura geolõgica, a de recifes car
cãreos bìogên'icos bordejando centros eruptivos do tipovuì
cão.

Esta associação é neferjda como fãcies central de arcos
magmãti cos do ti po arcos de i I ha, de i dade Cenozóì ca ( Di
ckinson, 1974; Mitchel I e Reading, l97l ), mas pode tam-
b6m ser reportada a centros vulcânicos não 'l igados a ar-
cos magmãti cos .

Estruturas estromatolíticas são frequentes em carbonatos
protenozõi cos (Wal ter , 1977 ) , e a associ ação estromatõl j
tos/ambientes vuìcânjcos -e uma constante em carbonatos
arqueanos (Walter et â.l., l9B0; Buick et ô1., l98l; But-
ton, 1973).
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Para Button (1973), os carbonatos aìgãlicos do Arqueano
e do Proterozõi co Inferio r eram raros e confi nados ao
ambi ente vul cânj co, onde a eì evação da temperatura e a

disso'lução de gases e cãtions favorecia o crescimento de
estromatõl i tos.

Dentre as duas ocorrências de estromatõlitos na Formação
Pirapora, a lente carbonãtica da pedreira cosIpA, no cor
po de Pirapora do Bom Jesus, caracteriza mais apropria-
damente um tãl u s de rec i fe estromatol ítj co, peì a di spos i
ção caõt'ica de fragmentos de colunas estromatolíticas, em

brecha de metadol omi tos .

Fuchtbauer (1974 ) descreve sedimentos grossej ros em fl an
cos de recifes ã biohermas, onde blocos anguìosos, de de
trjtos da parte frontal do recife são soldados por cros
tas estromatolitjcas. As estruturas de laminação compì e-
xamente ondulada da Pedreira c0sIpA (foto ng 6), não são
comprovadamente estromatól i tos, mas a sim.i I ari dade entre
as duas s i tuações é sugesti va.

0 bioherma da Pedreira Loll i, pera forma de disposição
dos indivíduos, fortemente agì utinados, e pela regulari -
dade e preservação das col unas estromatol îti cas, repre-
senta provavelmente a parte central de um recife a bio-
hermas.

De maneira geral, os estromatõlitos e estruturas aìoquî-
mj cas encontrados nos metadol omi tos (oõl t tos, pi sól i tos
e intra-clastos), indicam deposìção sedjmentar sob condi
ções de ãguas rasas, mornas, agitadas e límp.idas.

Bettencourt e l^lerni ck (1976 ) , i nterpretando dados geoqui
mi cos (teor em sr ) e petrogrãfi cos de dol omj tos da pedrei
ra c0slPA, s'i tuam-nos como tardi -diagenéticos formados
em ambiente I itorâneo a neritico de ãguas oxigenadas.
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FoRrrAçÃo ESTRADA DoS RotvlEIRoS

Pa ra a Formação Estrada dos Rome i ro s é característi ca a

cicl icidade dos eventos deposicionais, tanto no l4embro

Arenoso qua nto no Membro Pelitico.
As estruturas s ed i men ta res encontradas no Menbro Arenoso,
tais como I ami nação pì ano-paral el a regul ar, e acamamento
ondulado, l ent icul ar e "climbings", são referi das com

frequôncia a ambientes costeiros modernos (Reineck e

Singh, ì975; Harms et al. , 1982 e Reading, ì978).

0s amb i en tes costeiros compreendem grande número de re-
giões di sti ntas, entre a zona superior ao litoral e a

zona de transição para a plataforma de lamas costa-afora.
A caracteri zação des tes sítios 6 ligada a parâmetro s se-
dimentalõgicos e a observação de grande número de es tru
turas sedimentares, entre as quaìs as estruturas de bio-
turbação,

Em função dos dados disponíveis, aproximações a estes de

talhes são temerãrias para a Fm, Estrada dos Romeiros,
Não obstante, a ciclicidade ob s erva da na col una e as re-
lações transjcionais entre os fãcies arenosos e pelíti-
cos sugerem osciìação entre zonas de praias e zonas de

tra ns i ção para ã9uas ma i s profundas ,

Segundo Rei neck e Singh (1975) e Gi nsburg (.l975), as re
giões infra-maré e inter-maré são ambientes típicos
quanto a ocorrência e al ternância de pequenas estrati fi -
cações cruzadas, a camamen to ondul ado, Ienticular e "f la-
ser".

As barras de areia de sub-litoraì costumam apresentar a

maìor pa rte das estruturas s ed i nen ta res observadas na ca

mada-guia da Fm. Estrada dos Romeiros, enbora seu poten-
cial de preservação seJa baixo, em ì itorais de alta ener

9ia'
0s cana i s de escoamento e cristas de zona superiores de
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praias têm grande potenciaì de preservação de estruturas
primãrias, êrn função de al tas taxas de sedimentação que

ai ocorrem ( Rei neck e Si ngh, I 975) .

Ri tm'i tos arenosos gradados, como os que ocorrem na base

do Membro Arenoso e em recorrências no Membro Pelitjco ,

são descritos por vãrios autores (Harms et â1., l9B2 ;

Read'ing, ì978; Reineck e Singh, 1975), como camadas are-
nosas depositadas por tempestades em zonas sub-l itorã-
neas.

Reineck e S'i ngh (op.c jt.), em perf i'l na região de Büssunt

no Mar do Norte, descrevem a passagem de areias costei -
ras para pì ataforma de ìamas, onde são reconrentes ni-
veis de areias grosse'i ras a f i nas, em ritmos gradados. As

"camadas arenosas de tempestades " têm espessura e granu-
I ometria decrescentes a parti r da costa, e ocorrem at6 a

profundidade mãx'ima de 40m. São provenientes de sedimen-
tos I jtorâneos, retrabal hados e redepositados em condi -

ções de al ta energ'ia, por ocasião de tempestades.

A maturidade relativa dos clastos que ocorrem nos ritmi -
tos gradados da Fm. Estrada dos Romei ros, e a repeti ção
cícl ica de niveis menos grosseiros e menos espessos em

direção ao topo da coluna é bastante sugestjva de uma si
tuação similar a esta.

Masters (1967) defjne ambientes deposicionais pana a For
mação Mesa Verde, do Cretãceo Superi o r do Col orado. Es -
tão preservadas, entre outras sequênc'ias, as de I i toral e

de ilhas de barreira, transicionais a partir de folhelhos
marinhos. Na zona de transição predominam intercalações
fi nas de areias e I amas, com acamamento ondul ado e I enti
cul ar. As camadas arenosas têm I amj nação pl ano-para I el a

predominante nas partes ba'ixas da praìa. Nas partes su-
periores, as estruturas sedimentares são acamamento por

"megani pì e" e estratì ficação cruzada.

As trans ições entre camadas de metareni tos e metapel itos,
tal como observadas no estratõtipo da Fm. Estrada dos Ro

mei ros , podem repres enta r eventos de progradação e tra ns
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gres são I i torânea, sendo a tra ns i ção entre os dois mem -
bros mais indicativa deste tipo de eventos, enqua nto
que as camadas arenosas da base do primeiro membro po-
dem representar corpos de areia como barras ou canais
preenchidos em um mesmo ambiente de praia. Da mesma ma-
neira, as intercaìações arenosas maìs espessas do l,lembro
Pelitico podem estar I igadas a eventos transgressivos.
Ao que tudo i ndi ca, as frequentes intercal ações a reno sa s

entre os pel i tos do topo da Formação caracteri zam ma i s

a proximidade de zona de transição que plataformas de
I ama em maiores profundidades. Exceção consti tuem at gu-
mas áreas de afl oramento dos neta pel i tos , que são mais
pobres em intercalações arenosas, como a região do per-
fil Castel o Branco-Viìa Lolli e as camadas entre a Serra
da Sapoca e Pi rapora do Born Jesus.

I
ì
I
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r, F0RflAçÃo B0TURUNA

0s limites entre a Formação Estrada dos Romeiros e a For
mação Boturuna representam uma provãvel zona de transi -
ção com passagem a sequênc ia prog ra da n te generaì i zada.

A base da Formação Boturuna, tal como descri ta no estra-
tõti po, consti tui -se em i nterca I ações rítmi cas de meta -
-wackes arcoseanos grosseìros a fi nos com metassil titos.
A recorrência de níveis decimétricos de metarenitos gros
seiros gradados pode ser tamb6m relatada a sedimentos
deposi tados em cond i ções de energì a excepcional, como os
ri tmi tos gradados da Formação Estrada dos Romei ros ,

0 Membro Arcoseano da Formação Boturuna representa uma

espessa pi ì ha de sedimentos imaturos onde as estruturas
sedi mentares observadas restri ngem-se a I ami nação plano-
-par alel a, com freq uê nc i a mi cro-gradada, e a raras estra
tì fi cações cruzadas ta bu la res e marcas onduladas.

Qua nto a imaturi dade textura l,
I ami nação g rada da em grauvacas
a t ri buída por muitos autores a

correntes de tu rb i dez (Kuenen e

tijohn et al. (1972); Dzulynskí

a presença de matriz e a

e rochas seneìhantes, é

transporte e depos i ção por

M i g l i o r i n ( l 9 5 0 ) , in: Pet-
e t^lalton, ì985).

Segundo Pettijohn et al. (1972), poucos sedimentos cos-
teiros recentes, de ambientes de ãguas rasas, têm lamas
intersticiais,
Kuenen (195.l), in: Dzuìynski e l^lalton (.l965 ), situa a

ação de correntes de tu rb i dez em ãgua s profundas, , onde

ocorrem afluxos vioìentos e episõdicos de sedimentos gros

seiros. Kuenen e Migliorin (op. cit. ) restringem ãs cor
rentes de turbi des a ca pac i da de de transporte de sedimen
tos grossei ros com I amas em suspensão, através de tal u-
des submari nos.

Van Straaten (ì964), anaì i zando amostras 
'de areias de ca

nions subnarinos, conclui que a ocorrência de matriz ar-
gi ìosa em arei as destas reg i ões não é sjgnificativa.

i

l
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Dzulynski e t,'laìton (1985), entre outros autores, discu-
tem a origem da matriz e sua variação quantitativa em

grauvacas.

Para os meta-wackes arcoseanos da Formação Boturuna, a

sequôncia vertjcal de fãcies não õ indicativa de ãguas
profundas, embora estruturas s ed i men ta res típi cas de ã'
guas rasas não ocorram com frequência, como na Formação
Estrada dos Romei ros,

As estratificações cruzadas tabulares, segundo Reineck e

Si ngh (ì 975 ) são pouco distintivas de ambientes, e po-
dem ser rel acionadas a "megariples", dunas de areia e

barras costei ras.

Para Harms et a1 . (.l972), estratìficações cruzadas tabu-
lares isoladas i ndi cam desenvolvimento de peq uena s bar-
ras individuais, ou pequenas frentes deltaicas. Ainda
segundo Reì neck e Si ngh (op. cit), estas estruturas po-
dem ser produzidas por migrações de anti-dunas, quando
têm formato c a r a c t e r i s t i c a me n t e ì enti cul ar ou acunhado.
Nes te ca so são ìndicativas de a mb i entes de ãguas rasas ,
por requererem altas taxas de energia de correntes, e

restringem-se a certas partes das praias ou barras de

rios.

As ma rca s onduìadas, ob serva da s nos metarcõseos, não são
critérios seguros para a profundidade de ã9ua, pois um

maior número de observações seri a nece s sãri o, pa ra carac
terizã-las como marcas ondul adas de correntes ou de on-
da s.

Quanto a imaturidade mineralõgica dos arenitos arcosea-
nos, para Pettijohn et aì . (1972), os feì dspatos detrîti
cos representari am antes condi ções de reì evo al to e ero-
são rãpì da, do que fa to res indicativos de cl imas fri os,

Como resuì tado de baì anço entre al tas taxas de erosão e

depos i ção rãpida, grãos de fel rlspatos frescos e parcial-
mente i ntemperi zados podem i n co rporar - s e a sedimentos.

A preservação de plagioclãsios com bom a rredondamento

j
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e o aspecto menos al terado que estes apresentam em rela-
ção aos fel dspatos potãss i cos, pode i ndi car uma fonte
mais prõxima para. os pri mei ros, atém de cl jma ãri do.

As roc ha s vul câni cas, interdigitadas aos s ed i men tos ima-

turos, constituem-se em evidãncias adicionais na caracte
ri zação de ambi entes.

Segundo Fi scher e Schmi ncke (l984), a proporção de ro-
chas vuI canocI ãstì cas e "piìlow-lavas" ern f ìuxos tabula-
res é menor pa ra ãgua s profundas.

Fischer (1984), observa que com profundidade decrescente
as vesicul as são mais abundantes, e restri nge os proces-
sos hidroclãsticos explosivos a profundidades menores que

500m, pa ra a maioria das erupções basãl ti cas. 0utros au-

tores (Moore e Fiske, I969; Jones, 1970; e Allen' 1980 ;

in: Fischer e Schminke op. cit, ) r elatam as atiVidades vul

cânjcas expì osi vas a profundidades menores ' entre 100 e

200n.

A ocor rê nc i a de lavas ou piroclastos al tamente vesicula
dos no segundo Membro Vul câni co da Formação Boturuna su

gere ãguas mais rasas que a ambiência do primeiro Membro

Vu'l câni co.

Segundo Fi scher e Schmi nke (ì984), as sequêncìas vul cãni

cas de ãguas rasas tenden a ser compìexas, e embora ofor
mato e a vesicularidade das partículas pirocìãsticas pos

sam variar, predominam os "shards" altamente vesiculados.

0 carãter vesiculado da rocha vulcãnica félsica, que o-

corre no segundo Membro Vut câni co, é segundo Mc Bi rney
(1971, in: Fi scher e Schmì nke, op.cit'), i ndi cati vo de

amb i en te sub-aéreo ou sub-aquãtico nui to raso. Es te au-

tor afi rma que magmas silìcosos não vesìculam a nais de

pouca s dezenas de m de profundidade '

Para o Membro 0rtoquartzíti co da Formação Boturuna, a al
ta maturi dade mineralõgica, e a rel ati va naturidade tex-
tura I , sugerem a oco rrênc i a de arei as ìavadas e razoavel

mente sel eci onadas.
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Sed i men to s com estas característi cas po dem constituir
barras de pra ia (Reìneck e Si ngh, 1975; Gìnsburg,l975).

Acamamento gradacionaì inverso, em "sets" de 2 a 3cm, e

seixos ocas iona i s po dem ser identificados nes ta ambiên-
cia,

0s ambientes de praia são com frequência transicionajs
para dunas costei ras, e o arredondamento e seì eção dos

clastos nos quartzitos poderi a ser sugestivo de ação eõ-
lica. A oco rrê nc i a de peìículas ferrugi nosas nos grãos,
e as Iinhas ocasionais de seixos são também característi
cos do ambiente eõtico, No entanto, não foram identificl
das as estruturas sedimentares tip icas de dunas.

Ainda sobre a caracterização ambiental do Membro Arco-
seano, a alternância de meta -wac kes gradados e metassil-
titos i ndi ca a cicl icidade de cond i ções de energ ì a , com

correntes de turbidez depositando rapìdamente sedimentos
médi o s a grosseiros, e com o assentamento posterior dos

fi no s, em condi ções de quiescência.

Es ta ciclicidade é com frequênc i a encontrada em turb jcli -
tos de regiões marinhas profundas, Como vi Sto, peìa anã-
I ise das relações e da sequência de fãcies da Fm. Botu-
runa, este ti po de ambiência é pouco provãvel,

Muitos autores vôm reconhecendo a i mpo rtânc i a de eventos
i i gados a tempestades na depos i ção de areias em zonas
sub-t i torâneas, através de correntes de turbidez ( Ha rms
et aì. , 1982; Bremer et al. , 1973; Reìneck,e Singh,l975),

Segundo Bremer et al. (op. cit. ), as tempestades , podem

causar grande parte do movimento de massa em sedimentos
de amb i ente marinho raso.

Para Harms et al. (1982), eventos que causam erosão e

transporte de material mais grosseiro para ambientes re
lativamente mai s calmos, têm boa chance de serem preser*
vados no regi stro geoì õgi co.

E passível de consideração a hipõtese de que os ritmos
gradados dos metarc6seos possam representar acunrulações

)
I

.,J
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semel hantes em zonas sub-l i torâneas , onde teri am um po -

tencial de preservação mais elevado que os fãcies de

praia

De toda a forma, um provãvel ambiente costeiro para a

Formação Boturuna seria diferenciado daque'l e da Formação

Estrada dos Romei ros, que comporta sedimentos psamiti cos

de maior maturidade mineralõgica e textural. Esta diver-
sidade pode ser atribuîda a mudanças de fatores ì igados
a tectônica, e consequentemente ao reìevo, ã época de de

pos'ição da Fm. Boturuna. Tamb-em a maior quantidade de f i
nos entre os psamitos poderìa indicar a proximidade de

um deì ta.
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)l c0NsIDERAçOES SOBRE Al/lBTENTE E EV0LUçAO GE0TECT0NTCA

A sequôncia vul cano-sedimentar do Gnupo são Roque na re-
gião de Pirapora do Bom Jesus comporta ao menos três epi
sõdios magmãticos, vuìcânicos a sub-vulcânicos, de carã-
ter bãsico e com provãveì diferenciação intermediãria a

ácida no úl timo episõdjo. A contemporanejdade dos' even-
tos magmãticos e da sed'imentação é atestada pel a associa
ção das rochas vulcânicas, p'i roclãsticas e seclimentares,
e pel o pa drão homogôneo da sequênc i a em tenmos dos even -
tos de defo rmação e metamorfi smo.

0s dados geocronoìógicos indicam idades prõximas a lB00
m.a. como 6poca da deposição dos sedimentos e de eventos
de vulcanismo ácjdo ( Isócrona Rb/sr em rocha total e cur
va concórdia para zircões de metariodacito do Morro do
Polvilho; van schmus et ô1., ì997). Evo'l ução poìifãsica
é reconhecida no cicro Brasileiro (cordani e Bittencourt,
1967; cordani e Kawashita, l97l; Hasui e Hama, 1972; Ha-
sui, 1975 e Tass i nari et ôl . , ì gB5) . para Van Schmus et
al. (1987), a evo'l ução brasiliana teria ocorrido epÍsodi
camente entre 900 a 500 m.a.. A granitogênese relatada
ao ciclo Brasi I iano 6 caracterizada por cordani e Kawa-
shi ta (.l971 ) atrav-es de i s6cronas de ref erência para ro-
chas ta rdi -tectôni cas, de 6l 0 m. a. , gue i ncl uem os grani
tos da Serra da cantareira e assemel hados, como os cor-
pos de Itaquì, são Roque e talvez o "stock" do ponunduva,
na ãrea mapeada. A isõcrona de referência para a princi -
pal fase põs-tectôni ca reune entre outros os gnanitos
de Perus e Itu, com idades de 540 m.a. .

A caracterizaçãô I i toestratigrãfica e ambi ental da se-
quônci a São Roque na ãrea estudada não a torna comparã-
vel a associações de arcos magmãticos ou a seus fãc.i es
basinajs (Dìckinson, )971; Mitchell e Reading, l97l; Gar
cia, 1978). 0s dados quimicos para as rochas bãs.icas do
corpo anfibolítico do Jaraguã (Gomes et â1., ì964) e pa-
ra o corpo de Pi napora do Bom Jesus ( L azzari , l 9B7 ) ,
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tampouco situam o quimismo dos elementos maiores e ele-
mentos traços dentro do campo composicional de rochas de arcos
magmãticos (M'iyashi ro, I975; Pearce e Can, 1973; Gi I I ,

l983). Por outro lado, Gomes et al. (1962), situam os an

fibol i tos do Jaraguã no campo dos basal tos ou diabãsi cos

tol eiti cos. Foi efetuado o tratamento dos dados obti dos

peìos últimos autores para elementos traços, afravés do

emprego dos diagramas de Pearce e Can (1973), que dis-
crimi nam a cl ass i fi cação de rochas vul cânj cas modernas ,

de acordo com sua posì ção geotectôni ca.

0s djagramas Tj -Zr-Sr, Ti -Zr-Y e Ti -Zr, apresentam boa

resoì ução para as rochas do corpo anf i bol ít'i co do Jara-
guã, sjtuando-as no campo dos basaltos de fundo oceân'ico.

Lazzarj ( I 987) , com o emprego de dados quími cos referen-
tes a el ementos maiores e a a'l guns el ementos traços ( Ti
e Cr), tambóm conclu'i pe'l a f iìiação toleítica dos anf ibo
l'i tos do corpo de Pirapora do Bom Jesus, apontando s'imi-
laridades químicas com o campo dos basaltos de fundo o-
ceânico.

0 amb jente vulcano-sedimentar l'igado a deposição das ro-
chas São Roque, segundo as caracteristi cas geoquími cas

das rochas bãsicas, I itoestratigrafia,e ambientes de sedi
mentação, é j ndi cati vo de um fundo mari nho de ãguas rasas
com geração de magmat'i smo bás i co, em uma provãveì bacia
do tìpo "rift".
Para as sequênc jas do Grupo Serra do Itaberaba (Ju'l i ani
et â1., 1986), ou sequência vulcano-sedimentar de Itabe-
raba (Frasca et ô1., 1987),é proposta a sedimentação em

uma bacia de "rift"; para Juìiani et al. (1986), locali-
zada em margem continental ou prõxima a eìa, e envolven-
do geração pouco extensa de crosta oceãni ca.

Segundo Hutchjnson (1973) e Ramberg e Neumann (.l978), o

Proterozóico Inferior ã Né¿io consiste na época em que

se inicia a impìantação da tectônica geradora de s'iste-
mas do ti po "ri ft" . 0s caracteres físi cos e petroquími -
cos de vulcanismo associado a sequências de "rifts" podem
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variar segundo os estãgios de evoì ução destas estruturas
ou segundo seu posicjonamento em ambjentes continentais,
oceãni cos ou transi ci onai s.

Barbierj e Varet (1978), em trabalho realizado na junção
de Afar, no mar Vermeìho, caracterizam o estãgio pr"oto -
oceânico do "rift" transjcional de Afar como ì ìgado a

vulcanismo bás'ico fissural de quìmismo toleítico, restri
to a uma estre'ita zona axial ao "rift,', onde também ocor
rem pequenos vulcões centnais com erupção de sequências
completas de lavas diferenciadas.

Pana a evol ução geotectônj ca do Grupo São Roque, observa
ções mais detal hadas devem considerar as características da

Bacia São Roque de maneira ampla, e para a ãrea em ques-
tão, o presente grau de conhecimento permì te s i tuar as
rochas São Roque em um ambiente marinho de ãguas rasas ,

com índj ces de acresção I i tosf6ri ca, em uma provãvel mar
gem contjnental passiva d'i vergente, de idade do protero-
z-oico Inferior a Médio.
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CAPITULO VI I

CONCLUSOES

0 mapeamento geo'lõgico em escala 1:25.000 desenvolvido no Sin-
clinõrio de Pirapora do Bom Jesus (Hasui et ô1., 1969), atrav6s
da real jzação de perfis estruturais de detal he com emprego de
estrutunas geopetãl j cas, e da i ntegração de dados de mapeamen-
tos anteriores, permitiu a proposta de unidades I itoestratìgrã-
f icas f orma j s para o Grupo são Roque na região do si ncl .i nório ,
bem como considerações sobre seu ambiente geoìógìco.

São def i nj das três formações, guê comportam membros de dj feren-
tes características I j toì ógi cas:

. A Formação Pj rapora, basaì ao Grupo São Roque, nepresentada
por uma pilha de rochas meta-vulcânicas ã sub-vulcânicas de
carãter bãsico toleítico e prováveis rochas piroclást'icas as-
sociadas, comporta um membro carbonãtico com calciofi I itos e

metadolomitos parc'ialmente aloquím'i cos, com ocorrêncjas lo-
cais de estruturas estromatolíticas. A ocorrência de corpos
bãs jcos estratif jcados com bancos a "pillow-lavas" caracter.i -
za vulcanismo sub-aquático. 0 formato oval dos corpos anfibo-
líticos da vila Lolli e de pirapora do Bom Jesus, que são par
cialmente circundados pelo membro carbonãtico, e a associação
de bioherma estromatolítico e de um provãveì tãlus de recife
estromatolítico, para o primeiro e para o segundo conpo, suge
rem a ocorrência de recifes caì cãreos biogênicos em bordos de
edi fici os vu I câni cos.

. A Formação Estrada dos Romei ros , estrat i grafi camente superi or
e em contato transicional com o Membro Carbonãtico da Forma-
ção Pi rapora, comporta na base um membro a renoso, com metare-
nitos quartzosos, ritmitos gradados mjcno-conglomerãticos e
'intercalações subordinadas de metarenitos com 1amìnação hema-
títi ca e metape'l i tos . 0 Membro Pel îti co superior é consti tuí-
do por metarjtmitos síltico-argìlosos com níve'is subordinados
de metarenitos quartzosos, e com a recorrência de um banco me
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tarenít'ico de espessura expressiva. A ocorrôncia de estrutu-
ras sed'imentares como acamamento ondulado , I enticul ar e

"cl jmbi ngs ", sugere para os metareni tos uma amb jênc'ia de ã-
guas rasas em sub-'l ìtoral, enquanto que a cicl icidade da sedi
mentação grossei ra a fi na observada entre os doj s membros ca-
racterjza a proximidade de zona de transiçã0, e ao menos um e-
vento tnansgress'ivo general izado.

. A Formação Boturuna, em contato brusco a transicional com o

topo da Formação Estrada dos Romei ros, comporta doi s membnos

vulcânicos e dois membros arenosos.0 contato trans'i c'ional dá

-se com o Membro Arcoseano, QUê constjtui-se em um espesso pa

cote de sed jmentos 'imaturos, com i ntercalações rítm j cas de me

ta-wackes arcoseanos m'icro-gradados e metapel i tos. 0 prime'i ro
Membro Vulcânjco faz contato brusco com o topo da formação
precedente, ou ocorre prõximo a base dos metarcóseos . Canacte
rjza-se por corpos tabulares estratjficados, com bancos a"pi].
low-lavas" estjradas, provávejs bancos p'i roclãstjcos e orto
anfjbolitos grosseinos a finos.0 segundo Membro Vulcânico o-
corre prõxjmo ao topo dos metarcóseos, e em aì guns cor"pos em

posjção basal a estes. constitui-se em bancos pouco espessos
de derrames amigdalõjdes de carãter bãsico a ãc'i do, intercala
dos e recorrentes nos metarcóseos. No topo da Formação Boturu
t'tâ, o Membro 0rtoquartzíti co per"faz um pacote de metaren'i tos
puros e nelativamente bem selecionados.0 carãter vesiculado
das rochas bãsicas e ãc'i das intercaladas aos metarcõseos in-
dica um ambiente de ãguas rasas, ao menos para porte da col u-
ñâ, e a alta maturidade m'i neralõgica e textural do Membro 0r-
toquartzíti co, bem como a ocorrôncia de acamamento gradacio-
nal inverso e de sejxos ocasionais, sugere que as areias lava
das podem representar uma barra de praìa. A transìção para du

nas costeiras é uma hipõtese não descartada, mas tampouco com

pnova da .

Na região do Sincl inõrio de Pjrapora são identjficadas cinco fa
ses de dobramentos superìmpostas, três delas sin a tard'i -meta-
mórfi cas , e duas põs -metamórfi cas .

A primeira fase 6 ident'if icada peìa ocorrência de cì ivagem ardo
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siana paralela ao acamamento dos metapel jtos, e por arcos pol i -
gona i s em anfi ból i os nas rochas metabãs i cas . A segunda fase con
siste em uma articuìação de dobras anticl inais recumbentes, com
vergência N[.,|.0 posicionamento dos estratos em flanco normal ,
charneira ou flanco iñverso destas estruturas modifjca a qua'l ì-
dade da fol'iação sz e sua re'lação com o acamamento e com a fo-
liação Sl, bem como detenmjna a preservação das estruturas sedi
mentares.

A tercejra fase de dobnamentos é tardia ao metamorfismo, e apre
senta eixos merguìhando para NE e para l^1, desenvolvendo cl iva-
gem pìano-axial espaçada. Duas fases pós-metamórfi cas, a fase
do sincl inõr'io de pirapora, com eixo mergulhante a N60-70t, e
outra fase tard'ia, enr torno de Ns-NNt.,l, não são hierarquìzadas.
0 metamorfismo na região do sincl inõrjo desenvol ve nos metapeì j
tos e nas rochas bãsicas paragêneses típicas do grau fnaco (wìn
kler' 1967) ou do fãcies xistos verdes (Turner, lgBl), da zona
das ardõsias ã zona da b.iotita.
0 pico do metamorf ismo é tard'io ã segunda fase de deformação, cg
mo indicam os arcos pol igonais em ser.icitas dos metapel i tos, e
em anfi bõl ios das rochas metabãs i cas. A trans ição para a zona
da s ardós jas não foj recuperada.

Paragêneses tipicas do fãcies anfiból io - hornfels (Turner,ì98ì),
foram encontradas em anfibol itos e em meta-grauvacas e metarcõ-
seos ' no contato da Formação pi rapora com o corpo granîti co de
Itaqui. Este corpo é jntrusivo nos metassedimentos e corta a fo
ì iação S2. Veios de quartzo assocjados a bol sões e hjpõfises do
granìto são dobrados pe'la tercei ra fase de deformaçã0. A descon
tinuidade e o grau de al teração dos metamorfitos impediu o ma-
peamento de aurõola de contato para o corpo de Itaquì. 0s con-
tatos com os corpos graníticos de São Roque e do ponunduva dão-
-se através de fal hamentos transcorrentes, e no úl timo caso os
contatos não fa I hados não tôm boas expos i ções.
Para a sequância vul cano-sedimentan do Grupo são Roque, o carã-
ter e a relação entre as unidades I jtoestratigráficas,somados 

a

dados geoquímicos di sponíveis para a Formação pi rapora, são
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indjcativos de ambiente de depos'ição associado a estrutura do

ti po "ri ft" conti nentaì , em uma provãvel margem conti nental pas

si va di vergente, de l'dade do Proterozõ'i co Inf erior^ a Méd jo.
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Foto I

Foto 2 -

Contra-molde de marcas ondu'ladas em meta-wackes
arcoseanos da Fm. Boturuna.
Falsas cristas abau'lados amais amplas que as ca
ìhas, com concentração de rn'inerais opacos
Molde das cristas bifurcado em ,'diapasão".
0 contra-molde apresenta laminação p'lano-paraìe
la.

Estruturas convolutas em meta-argilitos a porfi
roblastos de pirjta.
"Anticl inais" de cristas agudas e ,'sincl inais ,,

arredondados, característicos de'laminações con
volutas (Dzu'lynski 9 llaì ton, l96S)
Barra-esca la centimétrica .





Foto 1- Estromatóì itos em formas colunares
"in situ", no bioherma da Mjnera-
çao Loì ì i.
Col unas paraì el as com ramif .icação
pouco frequente - Vila Lolli.
Barra - escala de 5cm.

Foto 5- Possiveis secções longitudinais de
estromatõì i toð col unaies, .r- br.-
cha metadolomitica da Pedreira C0-
SIPA - Pirapora do Bom Jesus.

Foto 4- Secção transversal de colunas es-
tromatoliticas silicificadas, com
bulbos preservados por ressalto in
temperi co.
Metadol omi tos da Mi neracão Lol I i
Vila Lolli.
Bama - escala centimétrica.

Foto q- Estruturas com'laminação ondulada
irreguìar, localmente individual i-
zando formas concêntricas e formas
colunares (abaixo-ã esquerda), sem
coerencia no sentido da convexida-
de da ìaminaçã0.
Pedreira COSIPA - Pirapora do Bom
Jesus.
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