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RESUMO

O presenle trebalho sintetiza os estudos geológicos em área de 730 km? a norte cta cidade de
São Paulo, englobando terrenos pré-cambrianos pol¡deformados de evolução polifásica e policlclica
pertencsntes à Faixa såo Roque. o mapeamento geológico efetuacÍo, na €scela 1:5o,ooo,
indiv¡dualizou êxposiçÕes de rochas supracrustais metamórficas dB balxo a médio grau do Grupo
São Roque e do seu embasemênto, bem como diversos mac¡ços granitóides ¡ntrusivos. Sedimentos
conozóicos da Bacia de Säo Paulo e cobêrturas holocênicas completam o conário geológ¡co da
área.

O Embasamento Pré-Säo Roque é representado pelo Complexo Gnáissico-Mlgmatft¡co de
idade admit¡da como do Proterozóico lnferior a Arqueano, que inclui rochas ortognáissicas
milonlticas-blastomilonfticas, diat€xitos e metatexitos da Unidade lnferior, além de micax¡stos,
gnaisses € quertzitos da unldade superior, em pane correlacionáve¡s aos complexos Amparo e
Grupo ltapira, respectivamente.

o Grupo såo Roque, do Proterozóico Médio, é subdividido em duas unidades lito.
estrat¡gráficas que se relacionam transicional ou tectonicamer¡te. A Un¡dade lnfer¡or, correlacionável
ao Grupo Serra de ltaberaba, é formada por uma sequênc¡a predominantemente metapel¡tica, na
qual se inserem importantes nlveis metavulcân¡cos bás¡cos a ¡ntermediár¡os, localmente ácidos.
lntercalaçÓes de rochas cálcioss¡l¡cál¡cas, metapsefitos e metapsamitos impuros såo os demais
tipos litológicos presentes. A un¡dade super¡or, correlacionáve¡ à Formação piragibu, inclui
sequência metarrÍtmica (filitos bandados, metanitmitos sfltico-arg¡losos, metarenitos bandados €
metarenitos subarcoseanos), pres€rvadas na porçáo none da área.

o plutonismo granitóide é representado por corpos ¡ntrusivos na sequência, que foram
agrupados em d¡stintas suítes, em funçåo do seu relacionamento temporal com a princ¡pal fase de
dêtormaçäo.

A SuÍte Pré-Tectôn¡ca inclui pequenas intrusões simples, elongadas, bastante deformadas, de
composiçåo variável de granodioritos até quatzo sienitos, posicionadas em estre¡ta associaçåo com
zonas de cisalhamentos do norte da área. Correspondem aos maciÇos de Barroca Funcla, Francisco
Morato, vargem Grande, Mato Dentro, pedra Vermelha e vila dos Remédios, paraútóctones a
autóctones, mesozona¡s, com posicionamento síncrono ou tardio ao pr¡mêiro evento deformâc¡onal
atuante na área.

As suites sin- a tardi-tectónicas englobam os maciços da cantare¡ra, Mairjporá 6 Taipas,
infudidos em pulsos magmáticos sucessivos, os dois pr¡meiros zonados e com fêiçÖes de
baloneamento. De natureza parautóctone, mesozonal, def¡nem diversas fácies te)ilurais-
petrográf¡cas, de composiçäo principal granodiorÍtica a monzogranft¡ca,

A Suite Pós-Tectônica inclui as intrusóes simples e epizonais, de Morro de perus, Juqueri e
bossas turmalinfferas de Perus, correspondendo a termos mais evoluídos e êstreitamente
assoc¡ados aos diferenciados tardios pegmatít¡cos-aplft icos,

As análises quimicas efetuadas apontam para um quimismo toleÍtico de natureza oceânica
para as rochas lTretavulcånicas básicas, sugerindo insipiente diferenc¡açåo de oeste para leste da
área. Com relaçåo ao magmatismo granitóide, o padråo geoquímico demonstra o quimismo cálcio-
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ãlcalino peralumlnoso ê fontes magmáticas crustals para os divêrsos corpos, admitindo-se
contr¡bu¡çåo mantél¡ca restrite nos maciços da Cantare¡ra, Mairlporå o Talpas. O pâdråo de svoluçäo
magmática admite a atuaçåo ds processos de dif€renc¡açåo magmática, mstassomat¡smo e
assimilaçåo, apontanclo, à exceçáo dos corpos pré{ect6nicos, para o co-magmatismo das sultes.

O metamorfismo é plurufacial e polifásico, de grau baixo a médio nas supracrustais e médio a
alto no êmbasamenlo, tendo sldo idsntif¡cadas quatro fases de dobramentos nas supracrustais,
com correspondência no embasamento, o qual admite detormaçöes mais ant¡gas. As duas primeiras
fases såo as mais importantes, com a segunda imprimindo o padräo regional vsrif¡cado na área,
snquanto as duas últ¡mas såo de fraca intensidade e pouca penetrativ¡dade.

O padråo deformacional da ârea é e)îromamente complicado pelo intenso cisalhamento
recorrente no tempo, €nfeixado em três grandes zonas de cisalhamento (Jundiuvira, Mair¡porã e
Mandaqui), onde coexistem feiçÖes de deformação ducteis e rúpteis.

O quadro de evoluçåo lêctônica da ârea é sugestivo da ocorrrência de tatrogênese
intracontinental nos primórdios do Proterozóico Médio, com implantaçåo de bacia do t¡po r¡ft

assimétr¡co sobre assoalho ensiálico, com restr¡ta abertura oceânica. Segue-se a deposição de
sequência vulcano-sedimentar, em águas relat¡vamente profundas, em condiçÕes de ¡n$ab¡lidade
tectônica e variaçóes episódicas do nivel do mar, atestada por influxos terrigenos variados e
tentativas aþortadas de instauraçäo de condiçÕes plataformeis. Os depósitos de plataforma tèm
pouca expressåo na área, sugerindo condiçÕes distais. A següênc¡a metarrftmica da Unidade
Superior, ¡nd¡cativa de águas rasas, encerra a deposiçäo, possuindo fe¡çÕes s¡milares às dos
s¡stemas deltaicos.

Os eventos metamórficos e deformacionais posteriores, estão relacionados ao fechamento da
bacia, com rnicio por volta de 1300 Ma, com pico, possívelmente associado a processos de col¡são
conlinontal, entre 700 e 800 Ma. Os dados geocronológicos existentes sugerem para o magmatismo
granitóide tardi- e pós-colisional, idades em torno de 620-700 Ma e 5s0-s80 Ma, respect¡vamente.
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ABSTRACT

Thls wotk presenfs the resu/ls ol a geolog¡cal rcsearch encompass¡ng 730 krr¡2 of essent¡a y
prccambr¡an torrdins of complex øvolution, attfibuted lo the såo Roquø Bett, in a rcgion situatêd
northward São Paulo city. A geolog¡cal map in a 1:50.OoO scale was a/so produced, disptaying bodios
of supracrustal metamorph¡c rocks ol low to med¡um grade oÍ tho São Rogue Group, the¡r öasernenÍ,
as wel/ as soveral ¡ntrus¡ve granit¡c bodies. Cenozo¡c sodlments of fhe São Pauto Basin and attuviat
deposifs complete the geological Írame of the studied area.

The Sâo Roqua Group öasornenf ¡s const¡tuted Þy the Gnøiss-Migmatitic Comptex ol Lower
Prolerozo¡c to Archean age, including orthognelss, m¡lonite-blastom¡lonite, diatex¡te and metatexite in
its Lower unit, and also micasch¡st, gnelss and quara¡te ¡n ¡ts uppü un¡t, paftly correlated to Ampsro
Complex snd |tapira Grcup, respectively.

The Sâo Roque Group, of Modium Proterozo¡c age, ¡s d¡vided in two lithostratigraph¡c units w¡th
transitional ot tectonic |imits. Tho Lowet unit, corralated to the serra de ltaberaba Grcup, is
constituted by a prcdominantly metapell¡tic seguence, comprising impoftant ôasic fo intermediate
metavolcan¡c levels, locally of. acidic character. Other metassedìments and calcossiticat¡c rocks
occu in intetspersed levels. The Upper Un¡t, coÍelated to P¡rcgibu Formation, includes a soquence
ot metarythm¡c rocks, such as layered phy ¡tes, silty-clayey mefsssedimer¡ts, Iayarcd metarenites and
subarcosoan motarenites. Ihese rocks occur in the nonhern paft of the studied area.

An intense pluton¡c activity oÍ granitic charactü is rccorded by intrusive bod¡es wh¡ch have
been emplaced ¡n this prev¡ous seguence- They have been grcuped in ctifferent su¡tes, accoñingty to
theî age, rclattve to the ma¡n phase of defomation Fz

The Prc'Tectonic suite includes simple, very detormed, elongated, small intusions whose
composition vary from grcnod¡orite to quarz sienite, closely assoc,ated to the she zones of ths
nofthen paft of the stud¡ed area. They correspond to the mesozonal autochtonous and
panutochtonous bodies named Ba oca Funda, Francisco Morato, vargem Grande, Mato Dento,
Pedra Vermelha and Vila dos Bemédios. I/,ese rocks tepresent a tate event rctat¡vely to the Í¡rst
metamorphic phase of the studied area.

The sintectonic to latetectonic suifes conpi',se the Cantareira, Ma¡ pore and Taipas bodies,
intruded in successive magmatic eplsodes. The two fitst ones arc zoned and a/so presenf featurcs of
ballooning. They have mesozonal parautochtonous nature and define severat petrographic and
textural Íac¡es, mainly granodior¡t¡c to monzonitic, l¡m¡ted by zonos of dominance.

The Post-Tectonic Suite includes the simple epizonal intrusions Morro cte Porus, Juque and
the tumaliniÍercus pluton Perus- lt corrcsponds to more evolved rcck-types, c/ose/y associated to
late pegmatitic-aplit¡c varieties.

chemical anal,ses polnt towards a thole¡itic ocean¡c naturc in tf¡e case of t e þaslc
metavolcan¡c rccks, thus suggesflng an east-westward tend of d¡ferent¡ation fu the studied area. As
far as tf,e granit¡c magmat¡sm is concemed, the geochemical patten indicates a peraluminous
behavior with predom¡nantly ctustal magmat¡c sources lot dll the bodies, and a l¡mlted mantte
cont bution in the case of Cantare¡ra, Mai potã and Ta¡pas bod¡es. The pattern of magmatic evotut¡on
does not exclude processes ol magmat¡c dillerent¡at¡on, metassomat¡sm and assim¡lation which
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lndicate the suires fo be comagmat¡c, the pretecton¡c Òodios excepted.

The metamorphic pattom of the area presents seyera/ ,bcies ad pñases, varying trcm low to
med¡um grade lor supracrustal rccks and medium to high for the basament, which may have
undergone still older pf,ases ot døÍormation. The two f¡tst päases are the rnost ¡mpott€nt on€s¡. the
second phase has imprinted the rcg¡onal pattern observable ln the arca while the wo last ones have
low ¡ntensity and are weakly penotrative.

The deformat¡on pattern is exûemely complex due to repeatød shear¡ng p/.ocesses. If,s
resulted in thtee shear zones, Jund¡uvira, Mair¡porã and Mandaqu¡, whorc brittle and duct¡le teatures
occur togetheí.

Thê tecton¡c evolut¡on of the area suggesls an ep¡sode ol inttacont¡nental taphrcgenesis ¡n the
very beggining ol Med¡um Proterczoic, when a rift basin developed ¡n onsialic grounds, with l¡ttle
ocean¡c open¡ng. The depos¡tion of a volcanic-sed¡mentary sequence Íollowed, in rclativety deep
wataL under cond¡t¡ons of tectonic ¡nstab¡lity and sealovel var¡at¡on, recoñed by soveral types ol
cont¡nental deposlfs and also by several ¡ntetupted essays of development ol platfom conclitions.
Platafom deposlfs are sca¡se, fáus suggesflng distat cond¡tions of sedimontation. The metarythm¡c
sequence of lhe Uppet Un¡t, ¡nd¡cat¡ve of shallow water, with Íeaturas similar to the deltaíc systems
oDes, c/oses the event ol depos¡t¡on.

Funher motamotph¡c and detomat¡on events are related to the closing of the basin which
began around 1,300 Ma ago and was rnosf intense about 7O0 to 800 Ma ago, possr'b/y during a
p¡ocess of continental coll¡sion. Ava¡lable geochronological dafa suggest ages ot about 620 to 700
î'/la to late-coll¡s¡on gran¡t¡c magmat¡sm and 550 to 580 Ma to post-coll¡sion grcnitic magmat¡sm.
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GAPTTULO 1 - TNTRODUçÃO

1.1. ASPECTOS cERAtS. APRESENTAçAO DO TEMA. OBJETTVOS

O tellto a segu¡r procura reun¡r a exper¡åncia do autor como participante da equipe da Dlvisåo
de Geologia e Recursos Minerais do IPT - lnstituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Såo
Paulo, envolvida na investigaçäo geológica da área polideformada de baixo a médio grau da Faixa
de Dobramentos Såo Roque. Este esforço foi iniciado no åmbito do Programa de pesquisa "Análise
Estrutural do Grupo Såo Roque" (lPT 1982a, 1982b e 1982c), tendo sua continuidade através do
programa de mapeamento geológico do pnÓ-UlfrlÉnlO (Secretaria da lndústria, Comércio, Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento EconÔmico do Estado de Säo Paulo€ICCTDE), abrangendo as
folhas de Cabreúva (lPT, 1982b), Santana de Parnalba (ALME|DA et a/., 1984) e Guarulhos (DANTAS
& TEIXEIRA, 1984) na escala 1:50.000, cujos aspectos mais especfficos do conhecimento foram
aprofundados em alguns trabalhos de cunho acadêmico (BlsrRlcHl, 1992; cARNElRo, l9g3;
SANTORO, 1984).

As características físicas da área estudada (abundância de exposiçÕes, proximidade da
Capital e excelentes condiçóes de acesso) e suas característ¡cas geológicas, tornarn-na um sftio
propício para o melhor entendimento da faixa dobrada ali aflorante. Assim, pode-se citar a presença
de grande parte das unidades litológicas e estratigráficas da cobertura supracrustal, de alguns
núcleos expostos do embasamento e de diversos maciços granitóides intrusivos de natureza
bastante variada, alguns deles prototípicos do magmatismo ácido da faixa. Somando-se estes
aspeclos à possibilidade de observaçåo de importante parcela das feiçöes estruturais (dobras,
foliaçÕes, zonas de cisalhamento, etc.) da Faixa Säo Roque e até de seu relacionamento com as
faixas dobradas adjacentes (pobremente representadas na área), foi possfvel enumerar como
objetivos maiores do presente trabalho os seguintes tópicos:

- Delimitaçäo das unidades geológicas da área e entendimento dos seus aspectos evolutivos
por meio da ¡ntegraçåo das características litológicas, estruturais, metamórficas e estratigráficas.

- Reconhecimento e descrição do padrão deformacional existente.

- Caracterizaçåo faciolÓgica e textural das rochas granitóides aflorantes por meio de descri-
çoes de peculiaridades petrográficas, químicas e estruturais, bem como o entendimento de suas
relaçÓes temporais com os principais eventos tectono-magmáticos atuantes.

1.2. ÁREA ESTUDADA

1.2.1. Localização, acessos e aspectos fisiográficos

Delimitada pelas coordenadas 46030'/46045' de longitude Oeste e 23o15'l2}o30' de latitude
Sul, a área estudada compreende a Folha Guarulhos (SF-23-Y-C-lll-4), na escala 1:50.000, editada
pelo IBGE/EMPI-ASA (1e84).

Foi estudada uma área de aproximadamente 730 km2 da região da Grande São paulo (cerca
de 25o/o com intensa urbanizaçäo), englobando a porçåo norte da cidade de Sâo Paulo (desde os
contrafortes da Serra da Cantareira, até o limite centro-oeste da folha, no bairro de perus), a porçäo
oeste de Guarulhos, grande parte dos municlpios de Mairiporá, Caieiras, Franco da Rocha e
Francisco Morato, além de pequena área do munícípio de Atibaia (FIGURA 1).

Säo excelentes as condiçóes de acesso, destacando-se como principais vias a Rodovia
Fernáo Dias, a Estrada Velha de Campinas, a Estrada de Santa lnês, a Estrada Velha de Bragança e
a Rodovia Mairiporå-Franco da Rocha. A área inclui, ainda, segmentos reduzidos das rodovias
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Presidente Dutra e dos Trabalhadores, gue cortam o extr€mo SE da folha, bem como pequeno
trecho da Rodovia dos Bandeirantes, no extremo SW. A disposiçäo dos prlncipais ace$sqs é
ilustrada na FIGURA 1.

A rede de drenagem tem na Serra da Cantareira o principal divisor de águas, abrigando, em
seu flanco sul, afluentes da margem direita do Rio Tietê e, no ftanco norte, afluentes da margem
esquerda do Rio Juqueri (os mais importantes cursos d'água da regiäo). Na bacla do Tietê, os
principais tr¡butários såo: Rio Cabuçu de Cima, ribeiröes Barrocada, dos Cabos e do Engordador,
além dos córregos do Pari, Cocaia e ltaguaçu, snquanto a bacia do Rio Juqueri, de maior expressåo
em área, apresenta como drenagens mais importantes o Rio Pinheiros, os ribeirÕes do cavalheiro,
dos Pinheirinhos, Såo Pedro, Santa lnês, Criciúma (na margem direita) e Agua Vermelha, do
Eusébio, Tapera Grande, ltaim e patara (na margem esquerda) (FIGURA 1).

O relevo médio da região enfocada oscila entre as cotas de BO0 e 900m de altitude,
aproximadamente, tendo as zonas mais rebaixadas cotas em torno de 725m na regiäo da planfcie
aluvionar do Rio Tietê.

As principais elevaçóes são sustentadas por rochas graniticas destacando-se aquelas da
Serra da Cantareira (1.215m), do Morro doJuqueri (1.170m) e Serra dos Freitas (1.O2gm). As rochas
quartzít¡cas constituem, também, cristas bastante elevadas, como na Serra da pirucaia onde
atingem mais de 1.100 metros de ahitude.

1.3. MATERIAIS E MÉTODOS DE TRABALHO

1.3.1. Material utilizado

A documentação cartográfica r¡tilizada na etapa de campo do presente trabalho consistiu de
folhas planiattimétricas, na escala 1:25.000, de 1984, fornecidas pela EMpRESA METRoPoLITANA
DE PI-ANEJAMENTO DA GRANDE SAO PAULO S/A - EMPI-ASA, que abrangem toda a regiáo
metropolitana' Em pequena área, no extremo norte da regiáo estudada, utilizou-se bases na escala
1:10.000 do IGG (1979)' Em áreas especÍficas, de maior detalhamento, toram utilizadas cartas
topográficas na escala 1:10.000 da EMPI-ASA cujas reduçÖes forneceram as cartas na escala
1:25'000 supracitadas, além de bases do Grupo Executivo da Grande Såo Paulo (GEGRAN/SEPI-AN)
de 1975.

Os trabalhos de fotointerpretaçâo geológica e de campo foram efetivados com o auxllio cte
fotografias aéreas na escala 1:60.000 e 1:25.000, correspondentes, respect¡vamente, a levantamen-
tos da Missäo AST-10-USAF/DSGE de 1965 e do |BC/GEROA de 1922.

1.3.2. Métodos de Trabalho

1.3.2.1. Etapa preliminar

Esta etapa consistiu do levantamento de dados disponlveis referentes à área estudada e
interpretaçäo fotogeolÓgica preliminar. A compilaçäo bibliográfica reuniu cerca de 4SO tftulos de
trabalhos cientÍficos, 300 dos quais referentes a aspectos especfficos e regionais e, o restante, a
trabalhos básicos que nortearam toda a pesquisa, sendo tal acervo compilado na forma de fichas de
resumo. É, ainda, desta fase a reunião de dados laboratoriais disponíveis, tais como låminas
petrográficas, análises químicas e outros. Seguiu-se a fotointerpretação inicial com seleçäo de
aspectos geológicos para reconhecimento de campo, culminando com a elaboraçäo de mapa
geológico de compilação, na escala de 1:25.000.
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1,3.2.2. Trabalhos de campo

A sislemática dos trabalhos de campo envolveu, in¡cialmonte, a dêscriçáo de e¡lloramentos om
perf¡s contfnuos nos principais acessos de área, d¡spostos, na medida do possfuêl, tranwersalmentê
à estruturaçåo regional. Poster¡ormente, fo¡ efetuada a dêscriçáo sistemát¡ca dos pontos entre os
acessos com uma densidade compatível com a êscala de 1i25,000. Semprs gus necessáfio, 6ste
aclensamento chegou e escalas maiores, v¡sando um malor €ntend¡mento de te¡çÖes litológicas e/ou
estrutura¡s. Em que pesem as €xcêlentes condiçöes de acesso, em algumas pequenas áreas
especff¡cas a densiclade de afloramentos descritos foi reduzida devido a fatores diversos, desde a
intensa ocupaçäo urbana, até a vasta cobertura vegetal em áreas de Reserva Esladual.

Cada afloram€nto descrito teve seus var¡ados aspectos registrados em uma ficha apropriada,
enquanto os dados referentes a estaçóes de controle entre dois atloramentos sucessivos foram
incluldos nas f¡chas referentes aos pontos mais próximos. Desta maneira fo¡ possível cadastrar 2318
pontos descritos, número que ascende a cerca de 3800 se somado às estaçÕes de controle. Foram
coleladas cerca de 2700 amostras, sendo 386 delas objeto de análises laborator¡ais diversas. A
distr¡bu¡çäo dos afloramentos descritos pode ser visualizada no mapa de ceminhamenlo e de
amostragem anexo (DESENHO 2). A área mapeada foi div¡d¡da ao meio na altura da coordenada
23o22'3O', sendo as slglas JC e GS referentes à porçåo sul da área, enquanto, na porçåo norte, as
siglas utilizadas foram CJ e GN, cada qual com sua respectiva numeraçåo seqüenciada de pontos,

Cerca de 200 pontos toram descritos fora dos limites da rêg¡áo mapeada para o controle de
cont¡nurdade des unidades canogratadas,

1 .3.2.3. Tratamento dos dados

A) Dados Estruturais - Os dados descr¡tivos e as medidas estruturais foram registrados
segundo terminologias definidas por HOBBS et a/. (1976), FLEUTY (1964), e RICKARD (1971). A tase
interprelativa, como conceituada por TURNER & WEISS (1963), incluiu observaçÕes microscópicas
visanclo a caracterizaçåo da natureza e relaçóes das foliaçóes e portiroblastos, seguindo
metodorogia proposta por ZWART (1962), FERGURSON & HARTE (1975) e VERNON (1978).

Os dados mesoscópicos foram objeto de tratamento em d¡agramas de proieçáo estereográfica
visando a determinação estatística dos elementos de trama e vergência de clivagens (BELL, 1981).
Posteriormenle, os dados mesoscópicos foram plotados em mapa na escala l:25.000, v¡sando a
caracterizaçåo das macroestruturas. Nesta tase, a interpretaçåo dos dados de vergència de
clrvagens e de dobras (conforme conceituação de HOBBS et al., 1967 e BELL, op.cit.) associados às

atrtudes dos elementos planares e lineares permitiram a definiçåo de diversas macroesrrLnuras,
realçadas, tambéñr, nos perfis estruturars elaborados.

Por fim, foram confeccionados em compljtador diversos d¡agramas de igual área (Schm¡dt-

Lambert), correspondentes a domínios homogêneos em escala macroscópica, com o frto de
caractef¡zar as or¡entaçÕes preferenciais das macroestruturas e suas geometr¡as.

B) Análises e ensaios Þetrooráficos e mineralóoicos - Foram descritas 220 seçóes delgadas,
com o intuito de caractêrizar petrograficamente os diferentes litotipos encontrados, subsidiar a
interpretação dos dados l¡toqulmicos e efetuar observaçÕes de nalureza estrutural. Foram ú¡l¡zadas
13 låminas petrográficas cedidas pelo Prof. Dr. Celso Dal Ré Carneiro, referentes a litolipos da área
estudada. As rochas granitóides foram contempladas com o maior número de lâminas (121) dada a
sua expressão e necessidade de caracterizaçåo faciológica; as unidades metassedimentares e
meta-lgneas básicas perf¡zeram 82 låminas, enquanto 17 outras se referem às rochas m¡lonfticas e
gnáissico-migmatíticas do embasamento. Foram, ainda, corfecc¡onadas 13 seçÕes polidas para

ldentif¡caçáo de minerais opacos, enquanto.oüras 9 amostras foram submetidas à análise por
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difratometr¡a ds raios-X, visando a ldentfiicaçâo de minerais especfficos.
Forem sfetlvados enselos de coloreçåo sststiva de feldspetos sm oortes polldos de roche ds

183 amostras, om sua quase lotalidadg de natureza granitó{dg, com oontagem modal r€allzadâ
sobr€ uma rgde de espaçamento millmétrico. Tal procodlmento r€vslou-ss bastante útll,
particularments em rochas com texturas porfiróides, possuindo mals confiabilidade que contagens
€m låmlnas devido à maior rêpresentatlvidado da área varrida outras dezenas dê amostras sofreram
desagrsgaçäo mecânlca e exames de gräos ao microscópio.

A t€rminologla adotada para a classÌficaçåo de roches granitóides foi a rscomondeda pele
luGS (1973), utilizendo-se do d¡agrema tr¡angular de sTRECKE|sEN (1964, calcado nas proporçóes
relativas de quartzo, feldsparos alcalinos e ptagioclás¡o (FIGURA 2).

Com relaçåo às rochas metamórficas, foram util¡zados, sempre que possfvel, os critérios de
WINKLER (1977), ao passo que para as rochas milonft¡cas, dentre as inúmeras altornaflvas
(H|GG|NS, 1971; WHITE ef a/., 1980 e WSE ot 8/., 1984, entr€ outres) fo¡ adotada, com algumas
adaptaçÕes, a terminolog¡a sugerida por slBsoN (1924 devicto à sua funclonal¡dade.

Finalmente, com relação às rochas migmatít¡cas, ut¡l¡zou-se das termlnologia s cliatexito e
metatexito, redef¡nidas por ASHWORTH ('1985) com base na predominåncia relativa de neossoma e
paleossoma, respectivamente.
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C) Dados Qufmicos - Foram efêtuactas, no boio deste trabalho, 104 análises qufmicas de
rochas. Deste total, 100 determinaçÕes foram efetuactas pelo Laboratório da Bp-British pBtroleum
Mineração s/A, incluindo elementos maiores e traços, num total de gg elementos. outras 4 amo$ras
foram anal¡sadas nos laboratórios da GEosoL-Geologia e sondagens Ltda,, envolvendo ¡14

slementos ma¡ores e menores, além dos elementos do grupo das Terras-Raras. Foram, ainda,
ut¡lizados dados litoqulmicos preexistenes (lPT, 1984), refêrer¡tes a 4 amostras analisadas, somente
para 6 elementos maiores, nos laboratórios da Divisão de Qufmica do lnstituto de pssquisas
Tecnológicas do Estado de såo paulo. para efeito das interpretaçóes contou-se, alnda, com z0
análises qufmicas de rochas anfibolfticas da regiåo do Jaraguá contidas no tråbalho de GOMES ef

FIGURA2- D¡agramÊ eAp
(lUcS, 1973) ds cla6-

sif¡oação da6 rgchas
plslônicaÊ com baeg

naG proporçógs rgla"

ttuqs de quarÞo (O),

foldspato atcal¡no (A) o

plagioclásio (P),
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a/. (1964), além de outras trinta s uma referentes às rochas granfticas, contidas em WERNICK et a/.,

(1e8s).

o psso das amo$res enceminhactas pala análises vanou do 0,3 a 1,2 kg (no caso de rochas
porfiróid8s), sendo 5 delas €nviadas sm duplicata, visando o controle da qualidacle dos dados
gerados, ao possibiliter e comparaçäo estatlstica, tanto entre resultados de um mesmo laboratór¡o,
querìto de labofatór¡os e proced¡montos dist¡ntos. os dados obt¡dos foram oblelo de tratamsnto
estatfstico multivariado, envolvendo análises fatorial e de agrupamento (DANTAS ef a/., 1990) que,

por fugk ao escopo destê trabalho, nåo será descrito.

O método analítico usado para a maioria dos elementos dosados no laboratór¡o da BP

Mineraçäo foi o da espedrometr¡a por plasma de emissåo que permite a dosagem quantitativa

simultånea de até 30 elementos, rfilizando como abertura a fusâo alcalina (NaOH) com posteflor

solubilizaçåo da massa fundìda em meio ácido. ExceçÕes foram feites aos elementos As, W (métoclo

color¡métrico) e F (método do lon seletivo).

As amoslras enviadas à GEOSOL S/A foram analisadas por diferentos procedimentos:

- Fluorsscência de Raios-X - por fusáo em letraborato de lít¡o (S¡O/ Al?Oa, F62Os, CaO, MgO, TiOr,

P,Ou) ou usando técn¡ca de pó prensado (S, Cl, Rb, Sr, Th, Ta, W, B¡, cs, U, Ba).

- Espectrometria de absorção atóm¡ca - por abertura com HF+HNO3 (N%O, çO, MnO, Li), com

água+égia (Au) ou após eKraçäo com ácido forte a quente (Cu, Pb, Zn).

- Espectrogrda Óptica - (Be, co, cr, Nb, N', Sc, Sn, V, Mo, B, B¡, Ga, T,
- Volumetna - Titulaçâo por padrão lçCr2O7 em presença de dif enilsutfonato de sódio (teo).

. Fusào com CarÞonato de Sódio - (F).

- Perda cle Peso - a 1000oC (HrO*) e a 110oC (HrO).

- Espectrometria de plasma (lCP) - Todos os elementos do grupo das Terras-Raras (La, Ce, Nd, Sm,

Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Lu).

As amostras analisadas no IPT foram dosadas por fluorescência cle Ra¡os-X (para S¡O?, Al?O3,

FerO", CaO e lçO ) ou por espectrometr¡a de absorçäo atóm¡ca (NEO).

Todos os dados analiticos foram tratados em planilha eletrônica do t¡po Quattro, sendo
recalculados e corr¡gidos para 100?ô. Ressalte-se, ainda, que programas gue deram ongem a

diversos diagramas ut¡lizados no presente lrabalho foram desenvofvidos no åmbito desra pesqursa.

1.3.2.4. Confecção de mapas e perfis

A partir da interpretaçâo f¡nal de mapas litológicos e estruturais na escala l;25.000 e dos
dados lançados em fotografias aéreas na mesma escala, foi possível a elaboração dos mapas
geológico e estrutural na escala 1:50.000.

No MaÞa Geolóq¡co (DESENHO 1) procurou-se representar todas as unidades definidas na

escala 1:25.000. Em alguns casos foi utilizado o recurso do exagero em pequenas lentes aflorantos,

sendo as irÌtercalaçÕes subordinadas representadas com o símbolo de ocorrências pontua¡s. As

unidades faciológicas das rochas granitóides foram cartografadas em têrmos de zonas de predomi-

nåncia, Foram representadas somente as estruturas macroscópicas, bem como as medidas e
lineamentos que melhor realçassem o trend ge'al das estruturas regionais, Todos os elementos do
mapa geológico toram plotados em base adaptada e redesenhada com el¡minaçâo da densa

att¡mêtria para uma melhor v¡sual¡zaçäo dos dados.

Dev¡do à complexidade morfológica das estruturas polideformadas e ao tr€quer¡te caráter

isocl¡nal das dobras das superfícies primár¡as, as seçÕes geológicas foram elaboradas têndo,

geralmente, a foliaçåo metamórfica responsável pela estrrJturaçåo da área como superffcie de
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relerência, As direçöBs foram escolhidas cle maneira quas€ sempre perpendiculargs ao Vend
r€g¡onal, para poderom fgpres€ntar aspsclos lmponangs do ordsnamento des unldades
mepeedas.

No Mapa de Estruturas (DESENHO 2), foram representados os dados planares e lineares
medidos, bem como as dobras mesoscópices, r€f€renciando{s, por molo de sfmbolos adequaclos,
às fasss de deformaçâo ¡dentificadas. As doÞras macroscöplcas e os dados ¡ndlcatlvos de
vergèncias de clivagens e de dobras (sÊja por assimetr¡a ou pelo sentido de transporte tec{ônico)
foram representados de mansira a relac¡onálos às fases de dsformação respsc'tive. A simbolog¡a
€scolh¡da procura realçar a distinçåo 6ntre os elBmentos eslruturais de natur€za descntiva dequeles
de natur€za inrerpretativa, amþos reflet¡ndo as duas etapas fundamentais da Análise Estrutural

0URNER & WETSS, 1963),

O padräo de disposiçåo do magmatismo fissural pôde s€r observado a part¡r da locaçåo dos
ve¡os e d¡ques pegmatiticos, þem como alguns aspectos estruturais dos granitóides pucleram ser
drscutidos alravés da representaçâo dos enclaves.
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CAPITULO 2 . CONTÐfiO REGIONAL E CONHECIMENTO PRÉVIO

2.1. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

o presente trabalho aborda os aspectos geológicos de uma área do pré-cambriano paulista,
de evoluçåo polifás¡ca € policfclica, compreendida no setor central da provfncia Mantiqueira
(ALMEIDA & HASUI, 1984), definida a partir do conceito de província estrutural de ALMEIDA ef a/.
(1981). As principais feições regionais da área mencionada säo ilustradas na FIGURA g.

A regiåo estudada confina-se, em sua maior parte, a uma faixa em forma de cunha alongada a
NNW da Grande São Paulo, de direçao aproximada E-W, com inflexão para NE em sua porçao
terminal, tendo merecido, nas diversas tentativas de regionalizaçåo e compart¡mentaçåo tectôn¡ca,
um tratamento variado em termos de enquadramento e denominaçäo,

Denominada por HASUI et al. (1975) de sistema de Dobramentos såo Roque, como resultado
da divisåo do sul-sudeste bras¡leiro em sistemas dobrados e maciços medianos, tal faixa limitar-se-iâ, ao sul, com o Sistema Dobrado Apiaí (ao qual pertenceria pequena parte da área trabalhada,
encoberta por sedimentos cenozóicos) pelo Falhamento de Taxaquara (HENNIES et a1.,1967b). Ao
norte, justapor-se-ia ao Maciço de Guaxupé através do Falhamento de Jundiwira.

A compartimentaçáo acima aglutina as seqüências metamórficas, tidas como de evoluçäo
restr¡ta ao Proterozóico Superior, em faixas de dobramentos separadas por maciços de rochas mais
antigas retrabalhadas no Brasiliano, compondo o que ALMEIDA ef a/. (1976) chamaram de Regiåo
de Dobramentos Sudeste' Tal concepçáo subdivide o que ALMEIDA et at. (1973) denominaram de
Cinturâo Ribeira, entendido como uma unidade brasiliana sobreposta ao Cinturão paralba do Sul,
de idade transamazônica.

A similaridade dos padrÕes litológicos, estrat¡gráficos, metamórficos, deformacionars e
geocronolÓgicos da denominada Faixa de Dobramentos Sáo Roque com aqueles da Faixa de
Dobramentos Apiaí a ssE (oAMPANHA et at.,1987; TASSINARI e¡a/., 1990), deixa dúvidas sobre a
condiçåo de entidade geotectÔnica de evoluçåo independente para a primeira faixa. A caracleri-
zaçáo de possível continuidade enlre as faixas citadas ainda depende do incremento cte estudos
especificos adicionais. Por estas razoes, utiliza-se, no presente trabalho, da expressåo Faixa Säo
Roque, atribulndo-lhe um caráter informal e conotaçäo meramente geográfica

A Faixa såo Roque, em cujo contexto se insere a ârea objeto deste trabalho, possui, como um
todo, dimensoes bastante reduzidas (da ordem de 200 km de comprimento, por 40 km de largura
máxima) para uma faixa de dobramentos. seus limites convencionais seriam dados pelas zonas de
cisalhamento de Jundiuvira, ao norte, e de Taxaquara-Rio Jaguari, ao sul, devendo tal ¡gidez ser
encarada com reservas' visto que algumas unidades de mapeamento de fortes similaridades
litológicas e estruturais extrapolam estes limites, sugerindo sua continuidade (couTlNHo, 1g77;
DANTAS et al., 1986; SlMÖEs FILHO et a/., 1986). sua terminação a leste é dada pelo Falhamento
de sertäozinho (HASUI et al., 1981), sendo encoberta, em sua porção oeste, pelos sadimentos
paleozóicos da Bacia do paraná.

Såo bastante comrJns, na bibliografia da ârea em foco, as referências a conjuntos,
compartimentos e blocos justapostos, delimitados por importantes falhamentos transcorrentes
(HENNIES Et AI,, 1967; HASUI, 1975A,b; HASUI & SADOWSKI, 1976; CAMPOS NETO & BASEI,
1983b). A área da Faixa Säo Roque foi subdividida por HENNIES et al. (op.cit.), de norte para sul,
nos blocos Jundiaí, São Roque e Cotia, limitados pelas falhas de Jundiuvira e Taxaquara,
respect¡vatnente. o mesmo critério foi utilizado por cAMPos NETo & BASEI (op.cit.) para definir os
coniuntos Jundiaí, Såo Roque (com a Falha do Mandaqui limitando os blocos Santana cto parnafba
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ê Guarulhos) e Paranap¡acaba. No emanto, a cont¡nuidade litológica, estrutural e sstratigráfica, bem
como aE slmllaridades goocronológlcas € svolutlves conhecidas ontr€ os dlvorsos blocos, conf€rom
a este t¡po d€ compartimentação um carátar puramente d€scritivo.

A sstrat¡grafia da ârøa é definida por uma seqi¡ênc¡a supracrustal de natureza vulcano-
sedimentar sobreposta a um €mbasamedo gnáiss¡co-migmathico, afloranto em pequenas faixas
alongadas e/ou ianelas lrregularos. O conjunto é intrud¡do por diversos corpos d€ rochas granhóldes
de grande variedade tenural-petrográfica € composicional correspondendo a pulsos relacionávBis
aos evenlos dBformac¡onals, d€ntre os quais se destacam o betólito da SêÍa da Cantare¡ra o o
Sfock de Ma¡riporå.

A área mostra-se afetada por deformaçäo e metemorfismo pol¡fásicos, sendo intênsamente
rsconadâ por zonas de cisalhamentÕ que desenvotvem e)Íensas faixas milonft¡cas e conf¡guram um
quadro de bastante complexidade estrutural. Os dados geocronológicos disponíveis permitem
configurar uma evoluçáo policfcl¡ca para os diversos êventos tectônicos pré-cembr¡anos, com
r€gistros desde o f¡nal do Proterozóico lnferior ao final do Brasil¡ano crASSlNARl, 19BB).

2.2. Aspectos Geomorfológicos

A rotal¡dade da área estudada insere-se no planatro Atlântico (MoNBE|G, 1949), aqui
entend¡do conforme conceituaçåo de ALMEIDA (19e).

Adotando-se a subdiv¡são das províncias geomorfológicas do Êstado de Sáo Paulo proposta
por PoNçANo et €/. (1981), a regiäo em questäo está compreendida em sua maior parte na zona
geomorfológica denom¡nada serfania de são Roque, sendo uma pequena área, no e)dremo sE,
correspondente à zona do Planalto Paulistano (subzona das Colinas de Såo paulo).

o uso dos paråmetros def¡nidos por poNÇANo et at. (op.c¡t.), tais como e amplitude local,
declividade, dens¡dade e padrões de drenagem, formas de topos, perfil de vertentes, veles,
ravinamentos, etc., permitem distinguir diversos sistemas cle relevo. Na área em questäo podem ser
¡ndividualizados os segu¡ntes conjuntos, sumarizados na FIGURA 4:

A) Belevos de aoradaQäo continental - correspondem às planlcies aluv¡ais e aos terraços
fluviais, possuindo apenas as primeiras alguma expressäo na área, iunto aos leitos das pr¡ncipais
drenagens, pan¡cularmente nos r¡os Tietê e Cabuçu, a SE da folha,

B) Relevos de deoradaÇão em planaltos dissecados - incluem, na área estudada, quatro
categorias distintas:

- Relevo col¡noso - corresponde a colinas suaves de amplitudes näo super¡ores a.4Om e declivictadês
máximas de 20%. Tem sua maior expressäo no extremo s-sE da área, correspondendo à regiäo
de afloramentos dos sedimentos da Bacia de sáo pauto e parcas janelas do embasamenro
cristalino. Caracteriza-se por interflúvios sem or¡entaçäo, topos aplainados a arredondados e
vertentes ravinadas de perfis convexos a ret¡lÍneos. A densidade da drenagem é bastante baixa e
o s6u padrâo é subparalelo, com planfcies aluviais inter¡ores de pequena expressåo.

' Relevo de morrotes - trata-se de um sistema de relevo representado por elevaçÕes com amplitudes
de até 6om e deblividade máxima de 2o%. Localizam-se preferenc¡almente nas borda sul do
Maciço da Serra da Cantareira e na região entre as c¡dades de Caieiras e Franco cla Rocha, sendo
sustentadas, f undamentalmente, por metassedimentos peliticos e psamo-pelíticos. o relevo é
ondulado, com topos erredondados e vertentes de perfis convexos a retilíneos. A densidade da
drenagem é média a alta, com padräo dendrftico, e planlcies interiores restritas.

- Relevo de moftos - constitui-se de dois subtipos: morros baixos, com limites de amplitude de até
100m e decliv¡dade de até 30% e os morros altos, com amplitudes de no máximo lsom e
decl¡vidades ac¡ma de 3070. os pr¡meiros distribuem-se por quase toda a área, com maior
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oxpfessåo na regláo entre caielras e Malriporå (er¡tro os maciços da cantafslra e ds Mairipoo'

bem como na rsgláo próxlma da cldade d€ Franclsco Morato, ssndo sust€ntados por litotiPos

metarrftmlc-os o metapslfticos. A drsnagem é de médiã dsnsidade, ds pedråo insgular a dsndrltico,

com vales fechados a absrtos.

os morfos ahos possuem topos arredondados € venemes relativamênte abruptas, de p€rfis

convexos a retillneos. A clrenagem possui média e alta densidade ê padräo dendrítico' com vales

relativamentê fechados. Tais elevaçóes sáo sustentadas por litologias granitóldss (prat¡camente

toda a encosta NNW do Maciço da cantare¡ra; o Maciço da vila dos Remédios: rochas
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onognáissicas de Guarulhos), bem como por litotipos mståssedimentares com mergulhos da
foliagáo prlnclpal relativamsnt€ bakos (sena do Botu¡uru, å l.¡w da área, e Mono Grandg, a sE de
Calsiras, por €xemplo).

' Relevo montanhoso - conespondem a serras alongadas d€ ahas declividades (ac¡ma de
20%) e amplitudes locais olevadas. Os topos säo bastantê angulosos a arredondados, com vsnentss
ravinadas e perfis retilíneos e abruptos, como na serra da pirucaia € €m algumas porçöes mais
elêvadas da serra de cantareira. A dronagsm organlza-ss €m padräo subparalelo de média
densldads, com vales fochados e lnexpressivas planfc¡es alw¡als.

2.3. TRABALHOS ANTERIORES

2.3.1. Estudos Pioneiros

os pr¡m€iros regislros de informaçöes geológlcas sobre a ároa estudada datam do infc¡o do
século XlX, através do célebre trabalho dos irmåos Andrada "Viagem Mineralógica pela provfncia de
são Paulo no ano de 1805", publicado em 1B2o € reeditado em 19 (ANDRADA E SILVA &
ANDRADA, 1954). Neste trabalho os autores reportam-se a ctiversas ocorrências de ouro,
descobertas possivelmente antes de 1588 e explotadas na segunda metade do século xvl (l$JEcHT,
1950), Uma pr¡me¡ra síntese sobre os r€cursos minerais fo¡ êlaborada por DERBY (1898).

Embora coubessem eos irmåos Andrada as pr¡meiras referênc¡as sobre os sedimentos da
Bacia de såo Paulo, atr¡bui-se a A. P¡ssis, em 1842, a descoberta da bãcia, quando teria sugerido
uma or¡gem continBrnal e uma idade pliocênica para os sedimentos mais antigos (suculo, 19Bo),

Como conseqüênc¡a da criaçåo, em 1886, da Com¡ssåo Geográfica e Geológica da provfnc¡a
de sáo Paulo, surge em 1929 o primeiro mapa geológico do Estado de säo paulo, na escala de
1 :2'000'000 (FLoRENcE a PAcHEco, 1929), pubt¡cado como anexo cto boletim 22 da c.G.G,
(WASHBURNE, 1930). O mapa sinletiza os trabalhos de reconhecimento de diversos pêsquisadores
no território paulista (O.4. Derby, J.C. Branner, J, pacheco, G. Florence, C.W. Washbume, L,F.
Gonzaga de campos, F.P. oliveira, LF. de Moraes Rsgo € o.H. Loonardos, d€ntre outros), dando
uma atençäo especial às unidades de cobertura sedimentar e atribuindo ao embasamento cristalino
indiferenciado uma idede arqueana.

Nas décadas de 30 e 40, surgem diversos trabalhos mais especfficos abordando feiçÕes das
rochas pré-cambrianas, seus recursos minerais, formaçÕes cenozóicas e aspectos geomorfológicos.
devidos, pr¡ncipalmente, a LF. de Moraes Rego e Teodoro Knecht,

A Sér¡e São Rogue é individualizada por MORAES REGO (1930a) que atribui a denominação a
Gonzaga de Campos (1923), descrevendo-a, poster¡ormente, no tocante às litologias, estrúuras,
magmatismo, relaçÕes com o embasamento e gêomorfologia (MoRAEs REGo, 193aa). Este autor
sugere uma ¡dade algonquiana a arqueana superior para o embasamento, com passagem admit¡da
como transicional para os metamorfitos super¡ores (MoRAES REGo, 1937). Datam desta mesma
época, diversos trabalhos de sfntese sobre a geomorfologia e formaçöes cenozóicas (MoRAEs
REGO, 1932, 1933b), bem como sobre os recursos minerais (MOHAES HEGO, 19gob; KNECHT,
1934; CALÓGERAS, 1938).

A presença de estaurolila na regiåo de Perus é registrada por KNECHT (19¿tg) e atribufda ao
metamorfismo de contato do granito da cantare¡ra, o mesmo aúof (lftEcHT, 1944) reporta-se à
sill¡manita em x¡stos na Via Anhangüera, relac¡onando-a ao metassomatismo, a partir do granito do
Morro do Tico-Tico, a oeste da área mapeada neste trabalho.

Pode-se dizer que o estágio de conh€cimento geológico de até entåo foi sintet¡zado com a
edição da carta Geológica do Es{ado ao milionésimo (lGG, 1944, onde a série são Roque, lá
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melhor detalhada, é atr¡bufda ao Proterozólco. Com relaçäo aos recursos minerais, a sfntese é

ofetuada por KNECHT (1950), com o cadastro e a descriçäo d€ diversas ocoÍências m¡nereis na
rsgiåo da Grande Sáo Paulo s municfpios limhrofss.

2.3.2. A evoluçäo do conhecimento da Faixa Såo Roque e das áreas adjacentes

Embora a maioria dos trabalhos pioneiros se utilizasse da denominagáo "Série Säo Roque"
para dosignar os metamorfilos da regiäo ao N e WNW de Såo Paulo, alguns autores aplicavam o
termo de maneira a ¡ncluir as seqúências metassedimentares do leste paranaênse, defìnidas por
DERBY (1878) como penencentes à "Sér¡e Assunguy". Esta poslura ligava-se à visåo que admit¡a
ambas as unidades geológicas como contfnuas em uma mesma faixa.

Trabalhos de cunho mais local¡zado e de ¡nteresse ao conhec¡mento da área em queståo
surgem em maior ¡ntensidade nas décadas de 50 e 60 devido, sobretudo, a esforços de
pesqulsadores ligados à Univers¡dade de Såo Paulo.

Assim, COUTINHO (1953), com atençáo espec¡al às rochas carbonát¡cas, descreve os
metassêdimentos da região de Sáo Roque, enquanlo FRANCO (1955, 1956) estuda milonitos e
"m¡gmatitos de estrutura gnáiss¡ca" dos arredores de São Paulo.

COUTINHO & TAKEDA (1955) e ODMAN (1955) estudam os metaconglomerados da região do
Pico do Jaraguá, tendo os primeiros al.Jtores registrado os l¡tot¡pos adjacentes, atribuindo-os à Sér¡e
Açungui e sugêrindo uma posição basal para a seqüência,

Diversos trabalhos com enfoque geomorfológico e descriçóes das formaçÕes cenozóicas
remontam a esta época. Destacam-se os de RICH (1953), ALMEIDA (1955), AB'SABER (1948, 1956,
1957) e AB'SABER & BERNARDES (1957) sobre aspectos da região da Capital.

Com relaçåo aos sedimentos da Bac¡a de Säo Paulo, merecem mençäo os trabalhos de
FREITAS (1951) e de LEINZ & CARVALHO (r954. O pr¡meiro analisa aspec'tos evolutivos da bac¡a a
part¡r de uma aventada origem tafrogenética, enquanto os últimos discutem aspectos da
sedimentação e estruturas, valendo-se de dados de subsuperficie.

8r 196.3, surge um novo mapa geológico do Estado de Säo Paulo, ao milionésimo, editado
pelo entåo lnstituto Geográf¡co e Geológico (lGG). Nessa publicação são individualizedas
següênc¡as cristalinas do embasamento (atribufdas ao Proterozó¡co lnfer¡or) e ect¡níticas (tidas

como do Proterozóico Superior), cujas descr¡çôes couberam, respectivamente, a KNECFn (1964) e
PAOLIELLO (1964), quando da edição da nota explicativa. Nesta ocas¡ão e categoria de Grupo é
pela primeira vez postulada para os metamorfitos da até entåo "Sér¡e São Roque".

A part¡r de 1967 começa a haver um ref¡namento no grau de conhecimento dos diferentes
aspectos da Faixa Säo Roque.

HENNIES et al. (1967 a,b), em estudos a NW de São Paulo, caracter¡zam diversos falhamentos
transcorrentes, entre os quais a Falha de Taxaquara, de mais de 100 km de comprimento. A ¡dade

da movimentação do sistema de falhas descrito é admit¡da entre o final da orogênese e a depos¡çáo
dos sedimentos do Grupo Tubaråo da Bac¡a do Paraná, sendo referendada a idéia de movimentaçáo
v€rtical pafa os sistema de direçáo E-W (ALMEIDA, 1955) durante a tafrogênese associada à
reativaçäo Wealdeniana (ALMEIDA, 1967). Os autores encaram lais falhas como limites de grandes
b.locos crustais de fe¡çôes litológicas e estrutura¡s distintas, definindo, de none para sul, os blocos
Jundiaf, Såo Roque e Cot¡a, separados pelas falhas de Jundiuvira e Taxaquara.

HASUI ef a/. (1969) descrevem a geologia do Grupo Säo Roque, caracter¡zando seus diversos
litotipos, Abordam as pr¡ncipais feiçóes de metamorfismo e identif¡cam uma fase de dobramentos, A
esta fase sáo vinculadas as principais êstruturas macroscópicas, como o Sinclinór¡o de P¡rapora.

Aprotundam, ainda, a compartimentaçäo em blocos, subdivldindo o Bloco Såo Roque em 3 setores:



OÐtoor o FÆ: 8tô Èq,E Ê b¡rRJõtAB Affi Ãls M Þtp ðlrÈ 8to P^uo E ttAmGÀ. llffrE oa Gñ ¡æ Sþ pAt'¡to l5

Pirapltangul, Morelras e Juquer¡ (no qual s€ snquadrar¡a grende pane da área aqul €studada).

COUTNHO (1972) dtvulga os resuhados do lnvostigaçöss na regiäo de Säo Paulo € arodores.
Nsst€ trabelho, além de mlnuciosâs descriçóes petrográficas e lnforåncias þrolfulcas a respolto
das dlversas unldades, o autor tece considereçöes sobrs estruturas € metamorf¡smo. Na oceslão,
leconhece a exlsÍtênc¡a de uma foliaçäo secundárla que transpöe um acamamonto origlnal e estuda
relaçöss mlcroestruturais de porf¡roblastos de alguns minerais com aquelas superffcles, Caractorize
o metamorflsmo prlncipal como de natureza regional e progressiva, def¡nindo isógradas mln€rais
que ter¡am sua disposiçåo complicede nas bordas dos mac¡ços granitó¡des pela elevaçåo do
gradiente termal.

Dsvem-se a CORDANI & BITTENCOURT (1967) os primeiros dados geocronológicos na Faixa
Säo Roque, quando datarem, pelo método lVAr, amostras do anlibolito do Jaraguá, pegmatitos de
P€rus e do gran¡to T¡co-Tico, concluindo por uma idade em torno ds 650 Ma para as rochas do
Grupo Säo Roque.

Posteriormente, coRDANl & KAWASHITA (1971) efetuaram determinaçóes de rochas
granfticas, pelo método Rb/Sr, obtendo isócronas de referência de 610 a &5 Ma para os granitos
tardi- a pós-tectônicos e de 540 a 560 Ma para os granitos pós-tectôn¡cos. A razão inicial, em torno
de 0,71, foi util¡zada como argumênto pare uma posslvel or¡gem das rochas granfticas a partir da
enatexia de rochas preexistentes na própria faixa dobrada.

HASUI & HAMA (1972) datam o corpo metabasft¡co de pirapora do Bom Jesus, admit¡ndo o
valor de 714 Ma (método KAr) como idade mlnima dos ectinitos do Grupo Såo Roque. Valores mais
ahos (da ordem de 1036 Ma) såo encontrados, ao norte, em rochas anfibollticas do Bloco Jundiaí.

Em rsinterpretaçåo dos dados geocronológicos do pré-Cambr¡ano de Såo paulo, CORDANI &
TEIXEIRA (1979) apontam idadês isocrônicas de 640 Ma para os granitos sin-tectôn¡cos e entrê 560-
490 Ma para os corpos pós-tectôn¡cos. Admitem, ainda, que os valores KAr entre 640470 rsferem-
se ao resfr¡amento regional final do Ciclo Brasiliano na Faixa Såo Roque, podendo alguns destes
valores, nos granitos mais tardios, ind¡carem épocas de formaçäo, dev¡clo ao resfr¡amento råpido
dest€s mac¡ços,

Em trabalhos nas regiões de Sâo Roque e Pilar do Sul, HASUI (1973, 1975a) aborda diferentes
aspeclos do chamado Bloco Såo Roque. Ao lado da caracterizaçåo das diversas unidad€s
litológicas, o autor traça correlaçöes entfe o magmatismo, metamoffismo e as duas tases de
dobramsntos identificadas. Têce, einda, algumas consideraçóes de cunho estrat¡gráf¡co, concluindo
não se justiflcar a distinçåo entre os Grupos såo Roque e Açungui por encerrar uma conotagão
puramente geográfica. PropÕe, entåo, a designaçåo única de crupo Açungui para ambas as
seqüênc¡as (seguindo o que COUTINHO, em 1971, iá hav¡a sugerido como denominaçäo prioritária),
€mbora ressalte os aspectos deformacionais e litológicos distintos.

Posteriormente, o mesmo autor (HASUI, 1975b) avança no modelo da companimentaçåo em
blocos, englobando os blocos Pirapitangui, Moreiras e Juqueri, no que denominou Conjunto São
Rogue, limitados pelas inúmeras falhas da chamada Zona de Transcorência de Säo Paulo (HASUI
ef a/., 1975). Na oponunldade, foi retomada a denominaçåo Grupo Såo Roque para as seqüências
ali cont¡das.

A diferenciaçåo êntre os grupos São Roque e Açungui é consagrada no trabalho de HASUI &
SADOWSKI (1976), na reg¡äo de Såo Paulo e adjacências, quando propÕem a divisåo do Grupo
Açungu¡ em duas unidades sem conotaçäo estratigráfica (complexos Embu e pilar), tendo, como
paråmetro, a incidênc¡a ou nåo de migmat¡zação. Na oportunidade, reconhecem diversas
macroestruturas no Grupo Säo Roque, às quais relacionam os maciços granitó¡des,

Neste mesmo ano (HASUI ef a/., 1976) é proposta a primeira subd¡visåo de carát€r
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estratigráfico para o Grupo São Roque, quando ss reconhece um pacote basal metapelitico com
nÍvs¡s quartrlticos, vulcånlcos e carbonáticos (Formaçåo Boturuna) capeedo por uma seqäência de
nlitos rftm¡cos (Formaçåo Piragibu).

Remontem a osta época d¡versos trebalhos de sfntese e reg¡onalizaçåo real¡zedos através de
mapas geológlcos de reconhecimento € lntegraçäo. A ediçåo do Mapa Geológico do Estado de Såo
Paulo ao mllionésimo (lGG, 1974) possu¡, como diferonças em relaçäo à ediçäo de 1963, aponas
algumas simplificaçöBs nas unidades pré-cambrianas. Trabalhos de síntese (CAVALCANTE &
KAEFER, 1974) e lntegraçöes regionais na escala 1:250.000 efetivadas por ALGARTE et al. 11974) e

SILVA ef al. (1977) trazem, ainda, em seu bojo, a d¡scussåo da continuidade física entre os grupos
Såo Roque e Açungui (esta última designação rstomada pelos últimos autores para a seqüência
unil¡cada).

As seqúências rochosas localizadas ao norte da Falha de Jund¡uvira (bloco Jundiaí de
HENNIES et a/., 1967a) sempre foram ¡nvestigadas de maneira ¡ndepêndonte, tendo sido
lrad¡cionalmenle enceradas como unidades mais antigas, correlacìonáveis ao Grupo Amparo de
EBERT (1968). Tal v¡säo foi corroborada em trabalho de HASUI et a/. (1978b), quando estudam a
regiäo da Sena do Japi. No entanto, COUTINHO (1977) observou uma passagem de natureza
transicional entre os metassedimentos do Grupo São Roque e as seqr.¡ênc¡as ao nort€ da Falha de
Jundiuvira, na regiäo de Jundiaí, marcada por aumento do grau metamórfrco e migmatizaçáo
gradual das rochas ect¡nfticas.

A caracterizaçäo mais detalhada das unidades do Bloco Jundiaí na região a norte da área
objeto deste trabalho, no que se refere aos aspectos petrográficos, estruturais e geocronológicos.
pode ser êncontrada em diversos trabalhos (FRANCO & COUTINHO, 1957; WERNICK, 1967, 1978a,

b: WERN|CK & ARTUR, 197a; WERNICK et al., 1976i FlORl, 1979; ARTUR er a/., 1979, 1981: ARTUH,

1980, dentre outros) que sintelizam o conhec¡mento existente até os pr¡mórdios da década de 80,

O final dos anos 70 e infcio da década de 80 marcam o surgimento de um grande número de
trabalhos de síntese e reg¡onal¡zaçáo do conhec¡mento do Pré-Cambr¡ano paulista seia ao nível da
cartografia geológica, seja em termos de aspectos mais especificos, como estrúuras e magmatismo,

HASUI et a/. (1978a) bistematizam as característ¡cas dos granitóides de Såo Paulo e Paraná,

culminando com uma classificação de grande praticidade, onde agrupam os corpos em cinco tipos:
fácies Migmatítica, Cantareira, Graciosa, ltu e Granoflrica, sendo as duas pr¡mBiras sin- a tard¡-
tectônicas e, as três últ¡mas, pós{ectônicas em relaçåo eo diastrofismo pr¡nc¡pal do ciclo Brasiliano.

Outros esforços no sent¡do de uma classificação regional de rochas granitóides do sudeste
do Brasil sáo devidos, também, a WERNICK & PENALVA (1978) e WERNICK (1979, 1982).

O conhecimento do Pré-Cambriano paulista é sintet¡zado com a ediçáo do mapa geológico ao
milionésimo do DNPM (FONSECA ef a/., 1979), correspondente às folhas Rio de Jane¡ro, Vitória e
lguape, sendo a Faixa de Dobramentos São Roque ¡ndividualizada da Faixa de Dobramentos Apiaí,

Uma síntese sobre os pr¡ncipais elementos estruturais e tectônicos do Pr6oambr¡ano paulista

e paranaense fo¡ empreendida por HASUI et s/. (1980), que def¡niu uma sér¡e de megaestruturas cio

embasamento cristalino, atr¡buindo-as, genericamente, ao principal evento de deformaçåo do Ciclo
Brasiliano,

Em 1980, J.M.V, COUTINHO resume seus estudos na regiáo de Säo Paulo e arredores,
desenvolvidos desde a década de 50, com a publicaçåo do Mapa Geológico da Regiäo
Metropolitana de Sáo Paulo na escala 1:100.000 (EMPLASA, 1980). Nêste trabalho, que abrange a
totalidade da área aqui invest¡gada, o autor apresenta um mapa litológico com grande riqueza de
dêtalhes, onde individualiza rochas gnáissico-migmatfticas, granitóides, mstamorfitos a sed¡mentos

c€nozóicos da Bacia de São Paulo, sem aderìtrar em inferênc¡as estratigráficas ou estruturais.
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Os esforços de sfntese do conhscimento geológico ds Såo Peulo Íecsb€m um grande lmpulso
€m 1981, atrevés da odlçáo de vár¡as lntegraçöes reglonals efotuadas pelo lPT. É nesse bolo que
surgem o Mapa OBológlco do Estado de såo paulo na escala 1:5(Ð.ooo (BlsrRlcHl er a/., 1981)
acompanhado de nota expl¡cativa (ALME|oA, F.F.M, 6t €/., 1981), o Mapa, Geomorfológlco do Estsdo
de Säo Paulo (PONçANO et a/., 1981) ao mil¡onéslmo e o Mapa de Ocoffôncies Minerals do Estado
de Sáo Paulo (ALMEIDA E.B. ef a/., tg8l), também na €scala 1:5oo.oo0.

Em note explicativa do mapa geológ¡co supracitado, no que se referB ao pré-cambriano
paullsta (HAsul ef a/., 1981), as un¡dados geológicas sáo rslacionadas a grandes domfnlos
tectônicos, correspondendo a faixas dobractas e maciços modlanos, segundo esquema proposto
por HASUI e¡ €/. (1975). A reg¡åo aqui enfocada é quase que totalmente inclufda na Faixa de
Dobramento säo Roque, com pequenas porçÕes, ao norte, compreendidas no Maciço de Guaxupé
e, ao sul, na Faixa de Dobramontos Ap¡af.

O rêtorno da denom¡naçäo de Grupo Açungui para os metamorfitos compr€endidos entre as
falhas d€ Jundiuvlra e Taxaquara é proposto por MAoHADo FILHo ef a/. (198ti). Na ocasiåo, o
tratamento de dados petroqulmicos preexistentes permite aos autores a caracterizaçåo da natureza
oceânica do magmatismo básico da regiåo ao NNW de Sáo paulo.

o surgimento do pRÓ-MlNÉRlo, como órgåo fomentador do setor mineral em são paulo,
propicia um grande incremento no conhecimento da geologie do Estado, particularmente da Fa¡xa
são Roque. No perfodo inicial da década de Bo, um grande acervo cfe dados é produzido por
pesquisas realizadas, pr¡nc¡palmente, pelo IPT e lnstituto de Geociências da Universidade de Såo
Paulo.

Desta maneira, nas áreas adjacentes à Folha Guarulhos, incorporou-se um volume muito
grande de informaçÕes geológicas que se constitufram em ¡mportantes subsfdios para a elaboraçáo
desta monografia.

_ como pade de um programa de análise estrutural (lpr, 1982a) executado para o pRó-
MINÉRIO, sáo elaborados relatôr¡os relerentes à faixa São Roque na r€giäo €ntre o p¡co do Jaraguá
e a serra dos cristais (lPT, 1982b), do sinctinório de pirapora (tpr, 1982c) e de cabreuva (tpr, 1982
d), todos a oeste da área aqui enfocada, originando, como sub-produtos, outros trabalhos de
natureza acadêmica (BlSTRlCHl, 1982; CARNE|RO, 1g8gi SANTORO, 1984).

BISTRICHI (op.ct'¿) detalha os aspsctos estruturais do Sinclinório de Pirapora, atribuindo-o à
fase principal de detormaçåo atuante no Grupo são Roque. Na oportun¡dade reconhece a açåo de 3
tases de dobramentos associadas a respectlvas foliaçöes plano-axiais e aborcta imponantes
aspectos no que se refere à caracter¡zaçäo dos litotipos identificados, ass¡m como suas fe¡çÖes
metamórficas e do magmat¡smo presente,

O núcleo central da estrutura dobrada de Pirapora é constituído por rochas metabás¡cas,
onde estruturas em lavas almofadadas (pillowJavas) foram dsscritas pela primeira vez na Faixa São
Roque por FIGUEIREDO øt al. (1982). Os aspectos petrográficos e qufm¡cos destas rochas sáo
enfocados pot l.Azz Rl (1987), que conclu¡ por uma or¡gem a partir do metamorfismo de basahos
tolefticos (de natureza oceânica), diabásios e tutos.

CARNEIRo (1983) estuda a área entre o pico do Jaraguá e a sera dos cr¡sta¡s, a NNw de
são Paulo, trazendo à tona ¡mponantes subsfdios ao conhecimento da geologia da Faixa såo
Roque, pr¡ncipalmente no que diz r€speito à sua histór¡a deformacional. Em mapa geológico na
esoâla 1:20.000, aponta a ex¡stência de afloramentos de rochas gnáissicas-m¡lonhicas do
embasamento pré-Såo Roque. A descriçåo dos metamorfitos inclui a caracterizaçäo de rochas
metavulcânicas básicas e intermediárias. A estratigrafia observada inclui uma seqüência, da base
para o topo, de metapsamitos impuros, metapelitos (com niveis psamfticos) e metapsamitos rftm¡cos,
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O autor descreve as princlpais esttuturas e seus padróss de superposiçäo, concluindo pslo
rsconhecimento de 3 fases ds deformeçäo. O magmatismo granitóide é relac¡onado à princlpal fase
e o metamorfismo é assoclado às defomagÕos a panir de observaçóss m¡croestnnurâis.
Posteriormente, o autoÍ s colaboradores publ¡cam trebelhos especfficos sobre magmatismo,
litoestratigrafia e ostruturas (CARNËIRO et a/., 1984a,b,c, 1985).

SANTORO (1984) dislingu¡u os litotipos do Grupo Sáo Roque, bem como do Comptsxo
Amparo, atlorantes na regiåo de Cabreúva, além de descrever os maciços granitóides de ltu,
Sorocaþa, Ssrra do ltaqui, Säo Roque). O padråo de deformaçåo descrito é baslante similar àquele
contido em CARNEIRO (op.clL). Uma síntese dos dados é oferecida poster¡ormente (SANTORO.

1 986)

ALMEIDA @f a/. (1984) apresentam o mapa geológico da Folha Santana de Parnaiba (escaia
1:50.000), complementando a área mapeada por CARNEIRO (1983) e BISTRICHI (1982). Na ocasiåo,
rsconhecem o mesmo padråo detormacìonal e estratigráfico detin¡do na faixâ entre o P¡co do
Jaraguá e a Serra dos Cr¡stais, ressaÌtândo o traçado irregular e difuso do Falhamenlo de Jundiwira
e entendendo a regiåo ao norte desta falha como penencente ao Complexo Amparo.

A região de CajamarJordanésia, especif icamente, tem seus aspeclos litológicos, estruturais e
estratigráficos detalhados por SANTORO er a/. (1988).

A lntegraçåo das tolhas Santana do Parnalba e Guarulhos é êfetuada por DANTAS 6t a/.
(1986), quando sugerem a existência de três pacoles superpostos no Grupo Säo Roque: o pnmeiro
incluiria as rochas metabásicas, calciossilicáticas, metaconglomerados, metarcóseos e xtstos
aluminosos, sendo entåo denominado de Formaçáo Jaraguá; o pacole ìntermediár¡o ¡ncluir¡a f¡l¡tos

e micax¡stos alternados com metarenitos arcoseanos, com intercalaçöes carbonáticas e o pacote
super¡or incluiria uma següência de metarenitos bandados e filitos fítmicos, com intercalaçÕes
quanziticas. Para os do¡s úttimos pacotes, os autores preservaram as denominações de HASUI e¡ â/.

(1976a), Formaçâo Boturuna e Piragibu, respec'tivameme. Tal proposiçåo ê mantida e detalhada.
quando da sintese da estratigraf¡a da Fa¡xa Sáo Roque, apresentada por DANTAS (1987).

O Grupo Säo Floque na reg¡áo de Pirapora do Bom Jesus fo¡, poster¡ormente, esludado por
BERGMANN (1988), em área compreendida nas folhas Cabreúva e Santena de Parnalba. Na
oponunidade, a autora caracteriza estratigrafia composta por pacote Þasal vulcånico bâstco
toleítico, ¡ncluindo rochas piroclást¡cas e um membro metacarþonático e$romarolft¡co (Formaçäc

Pirapora). suced¡do por uma seqúência metapsamítice-metapelítica (Formaçåo E$rada dos
Fìomerros), amþos capeados por um pacote corn dors membros psamhicos e dots membros
vulcånicos (Formação Boturuna), poster¡ormente admitido como de natureza alóctone (BERGMANN,

1990). Ao lado de minuciosa descr¡çâo das estruturas sedimentares e interências ambientais, o
trabalho reporta-se â cinco fases de dobramentos, atuando sobre uma seqüência depositada em
possíveì rlfl ¡ntracontinentel.

A porção limítrofe norte da Faixa São Roque é englobada pelos mapas referentes às folhas
Atibara (OLIVEIRA e¡ a/., 1985) e Jundiaí (BATISTA et a/., 1986). Os gnaisses adjacentes à Falha de
Jundruvrra sâo rnterpretados por OLIVEIRA et al. (op.cit.\ como remanescentes de seqüéncia
vulcano-ssdimentar supracrustal e englobados no Complexo Amparo (Arquéano-Proterozóico

lnferio0, onde teriam atuado quatro fases de dobramentos (MORALES e¡ a/., 1985).

A passagem transicional das roches gnáissico-migmatíticas para os metassedimentos do
Grupo Såo Roque é ressattada por SIMÓES et a/. (1986), que a utiliza como argumento para
defender a un¡cidade das seqüências a sul e none da Falha de Jundiwira, €Íì que pese a diferença
dos pacjrÕes deformacional e metamórfico.

BATISTA et a/. (1986) atr¡buem as seqüências ao norte, na regiáo de Jundiaí, ao Grupo ltapira,
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embora admitam uma contemporaneidad€ com es rochas do Grupo Säo Roqus.

A porçäo da Faka sáo Roque sfruada a NE da Folhe cuarulhos foi êstudeda por cAMpos
NETO ef a/. (1983), sm mapeamento na escala 1:5o.ooo, das folhas P¡racaia e lgaratá. Os autoros
dsscr€vem o emp¡lhamento estratlgráf¡co, r€conhecendo uma unidad€ vulcano-sedimentar basal,
uma unidade metasssdimentar rftmica lntermediária e uma unidadê metapelftica no topo. O padråo
metemórf¡co predominante é de fácles anfibollto, com a unldade sup€rior om fácles xisto vorde, Såo
descritas três fases d€ dobramentos, af€tando o Grupo Säo Roque.

CAMPOS NETO & BASEI (1983a) descrevem quatro fases de dobramentos atuando sobre o
Grupo Såo Roque, atr¡bu¡ndo{hes uma idacle brasil¡ana e reconhecendo uma vergência g€ral das
duas pr¡meires em direçäo a NW. As frentes milonfticas reconhec¡das a NE de São paulo sáo
relaclonedas a uma colisåo continental. Por fim, os autores sugerem como ¡nadequada a
denom¡naçáo Faixa Säo Roque dev¡do às similaridades estrutura¡s com a Faixa Apial, no Vale clo
R¡boira.

No mesmo ano, CAMPOS NETO & BASEI (1983b) analisem os falhamentos trenscorrentes no
Pré-Cambriano paulista, considerando a falhas de Jundiuvira e Taxaquara como sincrônicas à
segunda fase de dobramentos, atr¡buindo à pr¡meira um rejeito derfral oblíquo e uma mov¡mentaçåo
vertical posterior.

O conhec¡mento da geologia da reg¡åo terminal leste da Faixa São Roqu€ tem forte impulso a
partir do trabalho de courlNHo et al. (19821, ao sut da sena de ltaberaba, quando detalham
observaçÔes contidas no relatório de avaliação das poss¡bilidades aurfieras da área etaborado pglo
IPT (1982e). Na ocasiåo, os autores referem-se a uma seqüência basal vulcano-sed¡mentar para o
Grupo Säo Boque, com depósitos superiores de sed¡mentos carbonát¡cos e de ritmitos sfltico-
arg¡losos, sendo correlacionados às formaçóes Boturuna e piragibu de HASUI er a/. (1926). A
descr¡çåo das unidades da área rêserye uma atençåo €special aos anf¡bolitos parâ os quais
postulam uma natureza tanto para- quanto ortometamórf¡ca.

os estudos petrográficos em rochas básicas prosseguem em courNHo er aL (1984), guando
caracterizam or¡gsm a partir de lavas mac¡ças e, lambém, rochas vulcanoclásticas (tufos básicos).

A caracterização do padråo deformacional, bem como ¡nferências da natureza paleoambiental
dos metamorfitos da regiåo da serra de ltaberaba, é efetivada por JUUANI a BELJAVSKS (r9æ).
Os autores reconhecem uma discordåncia entre o Grupo Såo Roque € seu embasamento gnáissico
-migmatítico, reportando-se à atuação de 3 fases cte dobfamentos sobre as supracrustais. No
mesmo ano, JULIANI et a/. (1983) descrevem aspectos das mineral¡zaçÕes de ouro associadas às
rochas vulcânicas.

JUUANI et a/. (1986) postulam a div¡såo dos metamorfitos da Fa¡xa são Roque em duas
unidades litoestratigráficas distimas, quando definem um pacote vulcano-sedimentar inferior que
denominam de Grupo serra de ltaberaba. À porçao metassedimentar superior, reservam a
denom¡naçåo de Grupo sáo Roque, Admitem, para o primeiro pacote, uma sedimentaçåo in¡c¡al
possivelmonte ao final do ciclo Transamazônico, em bacia do lipo rift, com pequena abertura
oceân¡ca, ao passo que a seqüência super¡or ser¡a depositada em bacia marinha epicon nental.
Uma discordånc¡a entre as duas unidades é infer¡da a part¡r da presença de metaconglomerados e
metabrechas basais no Grupo São Roque.

Os diversos litotipos da seqt¡ênc¡a vulcano-sedimentar na região da Serra de ltaberaba såo,
posteriormente, sistematizados em séries litológicas, através de investigaçóes petrográticas e
litoqufm¡cas elet¡vadas pelo IPT (1996) e pubticadas por FRASCÁ er a/. (1987). Na ocas¡åo, os dados
litoqufmicos confirmaram uma or¡gem oceânica para as rochas vulcånicas básicas da região.

O refinamento das lnformaçöes geocronológicas sobre a Fa¡xa Sâo Roque começa,
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efetivamênte, com o trabalho de TASSINARI et a/. (1985), ao estudarem os metaconglomerados da
rogläo do P¡co clo Jarâguá. Dataçöes dos seixos grenfticos daquolas roches definem isócrona de
1200 r 100 Ma (de alta râzão iniclaf), enquanto a matr¡z forneceu idade isocrônica €m tomo cle 800
Ma. DataçÕes 1(/Ar de blotitas da matriz e seixos granfticos torneceram valores Bm torno de 620 Ma.
A idade mais antiga é interpreteda como um possfvel aquecimento anterior ao mstamorf¡smo
pr¡nc¡pal da faka, mas, de qualquer mane¡ra, definir¡a uma idade máx¡ma de deposiçåo para a
seqüência vulcano-s€dimentar. A idade de 800 Ma da matriz seria ¡ndicativa da fase principal do
metamorf¡smo brasiliano, com provável rgsfr¡amento em torno de 620 Ma.

Poster¡ormente, VAN SCHMUS €f €/. (1986), aplicando o método U-Pb em zircöes do
metariodacito do Morro do Polv¡lho, obtêm ¡dades de 1.790 t 40 Ma e de 500 Ma, inrerpreladas,
respeclivamBnte, como episódio de crislalizaçäo magmática e época dos eventos tectono-
metamórficos de fechamsnto do Ciclo Bresiliano. A pr¡meira idade poder¡a, segundo os autorss, ser
entend¡de como de depos¡çåo do Grupo São Roque.

TASSINARI et a/. (1984 estudam os mac¡ços granfticos do Mo¡nho e da S€rra da Cantareira.
Obtêm para o primeiro uma idade de formação em torno de 1.220 Ma, pela comb¡naçâo de dados
isotópicos de Pb e Rb/Sr. Pare o Mac¡ço da Cantareira, referem-se a uma idadê isocrônica Rb/Sr em
torno de 650 Ma e de 640 + I Ma, pelo método U/Pb em z¡rcóes. Neste último corpo, a composição
isotópica de Pb em feldspatos sugere uma signif¡cativa contribuiçáo da crosta ¡nlerior na
composiçáo dos magmas parenta¡s, com uma linha de evoluçäo Sf7/Sr€6 indicando uma idade
mínima de 1,6 Ga para esta fonto crustal.

O mesmo autor fiASSINARI, 1988) reinterpreta os dados geocronológicos preex¡stentes,

apresentando outras dataçöes e sistemat¡zando as ¡dades e eventos metamórficos de domínios
alóctones no sudeste do Estado de Säo Paulo. Os dados psrmitem esboçar um quadro evolutivo
para o Domfn¡o Såo Roque a partir de uma crosta continental primária onde, em torno de 1.800 Ma,
dar-se-ía a depos¡çåo do Grupo Såo Roque numa bacia distensiva de arco magmát¡co, A idade de
1 .300 Ma marcaria um pr¡meiro evento metamórfico, com a intrusäo dos corpos granitóides mais
ant¡gos, a cujo resfriamento (por volta de 1.000 Ma), sobrevir¡a uma nova deposiçäo. Um segundo
evento metamórfico com idade de 800-720 Ma seria associado às intrusoes granitóides s¡n- e tard¡-
tectôn¡cas, com rêsfriamento a 620-600 Ma com posterior intrusâo de plutÕes mais lovens (550 Ma).

Com relação à Bac¡a de São Paulo, o incremento no seu conhecimento fica evidente nos rnais
de 250 titulos b¡bliográf¡cos comp¡lados por SAAD et a/. (1980).

Nova revisåo do conhecimento sobre a bacia de São Paulo é encetada em workshop do
lnst¡tuto de Geociências da USP e Núcleo-SP da SBG, em 1989, Na ocasiáo, uma idade eocênica-
ol¡gocênica pare a Formação Såo Paulo é proposta por LIMA & MELO (1989).

2.3.3. Trabalhos prévios na faixa entre Guarulhos e Mairiporå

Antes da década de 60, foi bastante reduzido o número de estudos geológicos, versando
sobre aspedos especÍfrcos da geolog¡a da área enfocada neste trabalho. Uma primeira citaçâo é
dev¡da a MORAES REGO (1933a), quando aborda aspectos pr¡nc¡pais das formaçóes pré-
devonianas de Såo Paulo, acusando uma natureza tardia para os granitóides da Fa¡xa Såo Rogue.
Posteriormenle, o autor (MORAES REGO, 1937) descreve uma seção geológica na d¡reçáo N.S,
desde a região de Taipas até a Serra dos Cr¡sta¡s, reconhecendo uma sucessáo de estruturas
dobradas, fechadas a isoclinais, perturbadas por falhamentos, e def¡nindo uma provável estrutura
sinclinor¡al na região de Caieiras. O granito de Taipas ocuparia o núcleo de uma estrutura antitormal

e a dispos¡çåo das camadas indicaria uma posiçãô ¡nfer¡or para as rochas carbonáticas,
sobrepostas por micaxistos.
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Os granitóldss da Sorra da Cantarelre tem seu primeiro estudo mais detalhado no trabalho de
MOR ES REOO & SOUZA SANTOS (19f¡8), guando é empreendlda a caracterizaçåo perrogrtrco
textural dos dlstlntos lltotlpos, descrevondo-se um tipo fec¡ológico prhclpal (tlpo P¡rltubg) e vårlo€
outros subordinados (tipos Tremembé, Jtaguessu, Santa Evelina e Vista Alegr6), atrlbufdos a
difêrenciaçóes locals. É admit¡da uma origem magmática, com os megacristais de K-feldspato
entendidos como produtos de percolaçäo de fluldos potássicos tard¡os, Os aûores, além de
descrevsrem os ect¡nhos circundantes, reg¡stram uma seqüência de ortognaisses na regiåo do
Mandaqui, de limites transicionais com as rochas granfticas. Por f¡m, abordam aspectos das
formaçÕes cenozóicas, os pr¡ncipa¡s traços geomorfológicos da área e analisam os granitos om
termos de suas propr¡€dades tecnológicas,

KNECHT (19¿13) acusa a presença de ostaurol a-xistos no Córrego Såo Mlguel, afluente do
Rio Juqusr¡. Subord¡nadamente, säo descritos cristais de granada que, a exemplo das estaurolitas,
€stariam associados ao metamorfismo de contato de diques pegmatfticos próximos e seriam
discordantes em relaçáo à x¡stos¡dade. O mesmo autor registra, em sfntese sobre os recursos
minerais (KNECHT, 1950), antigas lavras aluvionares de ouro nos r¡beirÕes dos munlcíp¡os de
Franco da Rocha e Guarulhos.

A folha geológica de Jundiaí, na escala f:100.000, apresentada por WOHLERS et a/. (1954), já
mostrava a separaçäo entre o "Embasamento Arqueozó¡co".e as rochas da "Série Såo Roque",
individualizando corpos de xistos, filitos, quarEitos, calcár¡os metamórficos, anfibolitos e granitos,

ALMEIDA (1955), ao descrever as "camadas de Sào Paulo" e a tectônica da Serra cta
Cantareira, reconhece, a partir de observaçÕes em pedreiras de granito, um sistema de falhas
sinistrais de direçáo NE, entre as quais se destacam as falhas do Mandaqui e Piqueri. Refer€-se,
ainda, a um alinhamento E-W, desde a regiäo de P¡rituba até o Tremembé, marcado pela conspfcua
ocorrênc¡a de milonitos, com movimentaçåo de)ûral. Por fim, o autor rsgistra d¡versas ev¡dências
(estr¡as venicais, surgência de fontes de águas termais e fe¡çÕes geomórficas) que indicar¡am uma
movimentaçåo de caráter normal para o sistema E-W, com abaixamento rêlativo dos blocos
mer¡d¡onais.

O trabalho de FRANCO (1958) ¡nicie uma série de contribuiçóes especlficas de pesquisadores
da Univsrs¡dade de Sáo Paulo, ao estudar as rochas termo-metamórf icas da .Sériê. Säo Roque. O
autor dedica atenção especial às ocorrências de Perus e da Pedreira da Vila Albert¡na, no ba¡rro do
Tremembé, sendo descritos os diversos aspectos mineralógicos e petrográficos dos hornfels
pelÍt¡cos e calciossilicáticos destas regiões.

CORDANI ef a/. (1961) descrevem a geolog¡a da regiáo do Jaraguá, apresentando mapa
geológico, na escala 1:20.000.

Posteriormente, CORDANI ef a/. (1963) estudam as rochas calcioòsilicát¡cas da regiåo de
Perus, em termos de suas associaçÕes paragenélicas, concluindo por uma or¡gem a partir do
metamorfismo termal seletivo, agindo sobre calcários magnesianos impuros. Descrevem, ainda,
aspectos dos litotipos granft¡cos dos maciços turmaliníf€ros de Perus e corpos de Taipas e
Centareire.

HASUI (1963) estuda os granitos turmalinfferos de Perus, sobre cuios aspectos mineralógicos
KNECHT (1934 e CAMARGO & COUTINHO (1960) iá haviam se refer¡do, Na oportun¡dade, discute a
natureza compos¡c¡onal, petrográf ica{enural e genélica dos granitos e pegmatitos associaclos.
Descreve uma passagem brusca para as encaixantes, observando um trend preferencial E-W e
outro secundário, de direçåo N€ para os diques ác¡dos, admit¡ndo uma origem dupla para as
turmalinas: uma parte seria de natureza primár¡a, enquanto orJtra parte ser¡a or¡unda de
autometassomatismo, através de soluçöes de boro de alta temperatura substituindo
aluminossilicatos (f€ldspato e biotita).

I



n OcssrÆ¡o E l¡BmAæ

COUTINHO (1572) |faz ¡mportantes subsfdios ao conhecimento da ársa sntre Guarulhos e
Mair¡porä, aprssentendo um mapa na €scale l:100.000, que €ngloba grande pane da ársã equi
snfocada. O autor descrsve as unidadgs do Grupo Såo Roque, principalmsnte nos seus aspsctcs
petrográticos. Com relação aos granitos, augere um provável alojamer¡to târd¡o para e porçåo
terminal SW (regiåo de Pirltuba) do Maclço da Cantareira, em relaçåo ao corpo como um todo,
ressahando a ausêncla dg xenólitos € o fraco metamorf¡smo de contato. Monclona os corpos de
Taipes € do Mono de Porus como constÍtu¡dos por fáciss s¡milares ao tipo Pirituba. O autor descreve
as estruturas meis sel¡entes da área, dando destaque ao sincl¡nal do Jaraguá, admitindo duas
geraçÕes de dobramenos superpostos, O metamorfismo principal, de fácies xislo verde a

almand¡na-anfibohto, teve suas associaçÕes paragenét¡cas e isógradas ¡nvesl¡gadas pelo autor, que
se ref ere aos porfiroblaslos de estaurolitã e sillimanita como originários de blastese pretérita a
simultånea ao evBnto deformacional princ¡pal.

Outra contribuiçäo significaliva ao estudo do Grupo São Floque cons¡ste na sucessåo de
trabalhos sobre as rochas anf¡bollticas da r€giåo do Jaraguá e Vila Clar¡sse (SW da folha mapeada),
de autoria de GOMES e colaboradores. A caracterização petrográfica daqueles litotipos é
contemplada em GOMES (1962) que lhes atribu¡ uma possfvel derivação fgnea, Posteriormente,
invest¡gaçóes sobre o quimismo dos corpos (GOMES ef a/., 1964, 1968), metamod¡smo (GOMES,
'1971) e minere¡s constÍtu¡ntes (GOMES et al., '1972) ratificam tal hipótese e indicam a superposiçåo
de dois eventos mêtamórficos, o primeiro de caráter reg¡onal e em fácies xisto verde e o úhimo
atribuivel ao metamorfismo de contato do Maciço da Cantareira, em fácies almandina-anf¡bolilo

Uma síntese sobre as fe¡çÕes petrográf¡cas e metamórficas dos anfibolitos do Jaraguá está
contida no trabalho de GOMES (1973). Na oportun¡dade, o autor sugeriu idade mais ant¡ga que 714
Ma para o magmatismo básico, com metamorf¡smo om torno de 650 Ma, baseado em dataçÕes

fornecidas por CORDANI & BITTENCOURT (1967) e HASUI & HAMA (1972).

ELLERT (1964), investigando uma área entre São Paulo e Mair¡porå, ¡dentifica uma seqüência
de "gnaisses leucocrâicos, gnaisses migmatÍticos e migmatitos" do Proterozóico lnfer¡or, e uma
outra de metamorfitos e gran¡tos que ainda denom¡na de série são Rogue, aos quais attiþuiu idade
proterozóica superior. As relaçoes de contato entre as unidades não foram observadas, e os
resultados do mapeamento foram apresentados na escala 1:40.000. Refere-se a duas fases de
dobramentos, sendo a princ¡pal marcada por uma direçåo NESW, sucedida por dobramentos
oblrquos. Desc¡eve as principais caracter¡sticas dos maciços de Mairiporä e da Cantare¡ra,
atr¡buindo-lhes um aloiamento tardio em relaçäo aos dobrementos principais, postulando uma
ongem a part¡r da lusão de rochas preexistentes, com posterior açäo de efeitos cisalhantes,
percolaçäo de soluçôes hidrotermais e metassomatismo responsável pela microclinização tard¡e. O
autor apresenta, ainda, 10 dataçóes geocronológicas pelo método l(Ar em rochas graniticas e
pegmatiticas, com idades variando entre 490 e 77o Me, porém de baixa confiabilidade, v¡sro que
pegmatilos forneceram valores maiores que os granitos, contrariando as evidências geológ¡cas de
superposiçáo.

Uma minuciosa descriçåo de feiçÕes do granito da Serrã da Cantaroira é fomecida em
publicaçåo das anotaçóes do Dr. Teodoro Knecht que reúne observaçÕes de multos anos ao longo
de perfis na regiåo da Reserva Florestal da Cantareira (KNECHT, 1977).

O mapa cla EMPLASA (1980) encerra as unidades aflorantes na Grande Såo Paulo, na escata
1:100.000, contemplando seus aspectos litológicos, resumidos por COUTINHO (1979). Neste säo
assinalados alguns corpos migmatíticos na regiåo de Guarulhos, atribuldos ao Grupo Såo Roque.

CeÍca de 10% da ârea da Folha Guarulhos está contida na porçåo le$e do mapa apresentado
por CARNEIRO (198Íl). Este assinala os corpos turmalinfferos de Perus, reconhecidos como pós-

têctÔnicos, enquanto os maciços da Cantare¡ra, Taipas e Morro de Perus säo interpretados como
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tardi-tectônlcos em rolaçáo à fase princlpal de deformaçäo (FJ atuante no Grupo Såo Roque, ou
mosmo 8ln-tectônicos a Fs. uma poqusna exposiçäo do grânito do Juqueri é admitida como um
núcleo anetexftlco do embasam€nto,

A mesma folha é mapeada, na escala 1:s0,000, por DANTAS & TEIXEIRA (1994), Os aurores
reconhecem os d¡versos núcleos ortognálss¡cos milonfticos como exposlçóes do embasamento pré-
São Roque, atribuindo-lhes uma idade prot€rozó¡ca inferior e lnclulndo nesse contexto diversos
corpos de granitó¡des deformados ao nort€ da Serra da Cantare¡ra, enquanto as unidades gnálssico-
mlgmatft¡cas ao nort€ da folha foram correlacionadas ao complexo Amparo, de mesma ldade.
Nesse trabalho, foram descr¡tas três fases de dobramentos, atuando sobre os metamorfitos do
Grupo säo Roque (Proterozóico superior), enquanto säo del¡mitedas d¡versas zonas de
cisalhamento. os maciços granitóides da cantareire, Mairiporå, Taipas e Morro de perus säo
relacionados como sin- a tard¡-tectôn¡cos à fase pr¡ncipal de dobramentos (FJ, enquanto um caráter
pré-tectônlco é admitido para o corpo de Francisco Morato. Säo descritas, ainda, algumas fácies
texturais dos meciços maiores. Quanto à estratigrafia do Grupo såo Roque é sugerida, pelo menos,
a presença de duas seqüências superpostas, embora náo seperadas em mapa.

Uma série de trebalhos sobre os granitos do Pré-Cambriano paulista é dev¡da a WERNICK e
colaboradores, alguns deles com referências a corpos contidos na área aqui enfocada.

Assim, em 1 984, WERNICK admite uma or¡gem crustal para os maciços de Ma¡r¡porä,
Cantarelra e Perus, r€ferindo-se ao dois pr¡meiros como portadores de granada, ressaltando,
porém, que parte do Maciço de Mairiporå estar¡a no campo dos granitos hlbr¡dos, segundo
classif¡caçåo psla tipologia do zircão (puptN, 1980). posreriormenre, wERNtcK ef a/. (1985),
utilizando-se de dados quimicos, descrevem os maciços de Mair¡porã e Cantareira como cálcico-
alcalinos de grande profundidade, enquanto ressattam o caráter peraluminoso e a origem crustal
anatética para os corpos turmalinfferos de Perus. Segundo os autores, a sucessåo das intrusôes
canlareira-Mairiporä-Pef us caracter¡zafia uma forte dlerenciaçäo magmática a part¡f de fundidos de
tendências alum¡nosas,

Na integraçåo dos granitódes de São Peulo etetuada por WËRNICK & GALEMBECK (1985,
1986), os très mac¡ços supracitados, além do corpo de Taipas, são def¡n¡cfos como crusteis
aluminosos.

Um estudo sobre os pegmatitos de Sáo paulo, eletivado pelo lpT (1984) e publicado por
ETCHEBEHERE e¡ a/. (1985), inclui a descr¡çåo das principais fe¡çóes de$es corpos na regiåo de
Perus-Guarulhos. Aspectos mineralógicos das granadas destes pegmatitos såo relatados por
MADUBEIRA FILHO er s/. (1986).

Os trabalhos de TASSTNARI ef a/, (I987) e TASS|NAR| (1988), ¡nctuem dataçóes
geocronológicas em litotipos da área mapeada, pfincipalmente granitóides, pafa os quais såo
relatadas 16 determinaçÕes por vários métodos radiométricos. Os dados de geoquímica isotópica
do autor permitiram-lhe postular a or¡gem do Mac¡ço da Cantareira a partir da fusåo parcial da
crosta ¡nferior (com ¡dade mínima de 2 Ga).
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cApíTULo s - DEScRtçÃo DAS UNIDADES

3.1. EMBASAMENTO PRÉ-SAO ROQUE

3.1.1. Complexo Gnáissico-MigmatÍtico - Unidade lnferior

3.1.1.1. Migmatitos D¡atêxfticos (EDt{)

cons¡stem de rochas geralmente homogêneas, ond€ os neossomas predomlnam sobre
paleossomas, gerando estrúuras homófanes a nebuliticas, com rafos tsrmos mais fol¡ados.
Possuem maior expressão na porçåo norte de folha, nos bairros V¡la dos Rsméd¡os e Parque das
Flores. Ao sul, säo encontrados em pequenas manchas na regiáo de Guarulhos, bem como em
esparsas ocorrôncias pontuais nas demais rochas do embasamento.

Na reg¡åo norte, os contatos såo eminêntemente trans¡c¡ona¡s com as demais unidades do
embasamento, lim¡tando-se por falhas com os metamorf¡tos do Grupo Såo Roque. Al¡, os nsossomas
formam massas de rochâs homogêneas, com biotita gran¡tos e biotita-hornblenda granitos
deformados, de composição monzogranftica predominante, embora termos quartzomonzonfticos
(ponto GN€05) e quartzomonzod¡orft¡cos (GN-999A1) possam estar presentes (FIGURA S). A
estrutura é gnáissica-milonftica, com termos inequigranulares a porfiró¡des ocelares (FOTO Og). A
m¡neralogia é fesumida na QUADRO l. Os paleossomas såo raramente observados como rêlictos
difusos dB mater¡al xistoso a biotita e muscovita (ponto GN395) e de núcleos anfibolÍticos
centimétricos esparsos.

Na regiåo da cidade de Guarulhos, os neossomas mostram-se sob a forma de litotipos
monzogranfticos porfiróides, Os megacr¡stais de microclÍn¡o róseo estão deformados e or¡entados
assumindo feiçÕes tlpicas de augen-gnaisses. O capeamento por sedimentos cenozóicos impede a
obseNaçâo dos contatos com os demais l¡totipos,

3.1.1.2. Migmatitos Metatexíticos (EMtx)

Afloram no enfemo none da folha mapeada, na serra do Botujuru e em duas peguenas
manchas na porçäo sE da área, nas cabeceiras dos córregos cabuçu cle cima e do Engordador.
Por def¡nição (AsHwoRTH, 1985), nestas rochas, a fraçåo paleossomática predomina sobre a
neossomáticâ, sendo bastante comuns as estruturas foliadas. Na Serfã do Botujuru, ocorrem em
escassos afloramentos muito alterados, com estrL¡turas estromatÍticas, arteríticas, dobradas e
scho/ien (MEHNERT, 1968), Ali, gna¡sses biotiticos e micax¡stos feldspáticos säo os restos
paleossomáticos mais comuns, ao lado de bolsóes anfìbolfticos ¡rregulares e raras lêntes de
quartzito granatífero. o neossoma é granÍtico-pegmatóide, bastante alterado, jazendo ora em
vênulas irregulares, ora em massas disformes orientadas.

As relações de contato com gnaisses bandados e migmetitos diatexft¡cos sáo trans¡cionais,
com variaçeo do grau de m¡gmatizaçáo, enquanto os limites com os metamorfitos do Grupo såo
Roque såo dados por corìtatos bruscos ou tectónicos (com aparente discordânc¡a estrutural),
freqr.ientemente mascarados pela alteraçáo e/ou ausência de afloramentos.

Na regiâo SE da folha, as principais exposiçÖes encontram-se na Pedreira Firpavi (ponto GS-
427), onde apresentam estruturas complexas, afetadas por m¡lonitizaçåo. Biotita xistos e biotita-
hornblenda gnaisses bandados säo os principais restos paleossomáticos encontrados ao lado de
pequenas blocos dec¡métr¡cos de rochas calciossilicát¡cas e quartzfticas (FOTO O1). Os gnaisses
såo roches de estrutura milonít¡ca, granulação fina a média e tenure granonematoblástica.
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Os neossomas såo variados e relaçóes de superposiçäo lnd¡cem dois €ventos ds
migmatizaçáo. No prime¡ro, o neossoma é um biotita granito c¡nza fino milonftico, de composlçäo
grenod¡orftica a tonalÍt¡ca. Em lâmina (GS427A1), apresenta textura granoblást¡ca, com bandas
quartzojeldspát¡cas alternadas com bandas micáceas s sua compos¡çäo mineralóg¡ca ostá

¡lu$rada no OUADRO l. Um evento posterior de migmat¡zaçâo produziu noossomas na forma de
bolsôes granflicos porfiróides róseos, pegmatitos brancos albitfieros, além de aplitos finais róseos e
cinzas que sB intrudem em todo o coniunto descrito.

3.1.1.3, Onogna¡sses Miloniticos e Blastomilonfticos ()iog)

D¡versas feixes de afloramentos de rochas granfticas deformadas e gnaiss¡f¡cadas ocorrem na
porçäo sudeste da área mapeada, constituindo corpos alongados de eixo maior na direção NE-sw,
expondo-se gm ¡anelas do embasamento, geralmente adlacentes às principais zonas de
cisalhamento.

Os principais maciços localizam-se na reg¡åo entre a Vila Albert¡na e a Serra da P¡rucaia (onde

atingem uma largura máxima de zkm), entre as falhas do Mandaqui e do Barro Branco, prolongando-
se descontinuamente até a regiâo do Capim Branco e do Rio Pinheiros, ¡á em Mairiporä. Outra faixa
signif¡cativa vai da regiáo de Santana (na capital), até o Bairro dos Ve¡gas, em Guarulhos,
per¡ongando as falhas do Rio Jaguar¡ e dos Ve¡gas em corpos descont¡nuos. Há exposiçÕes de
meno¡ porte na regiåo do Parque Ecológico do Tietê e na confluênc¡a e re as rodovias Fernão Dias

e Dutra, em Guarulhos.

Os contatos com as rochas adjacentes säo geralmente abruptos. Limites tectônicos ocorrem

entre os ortognaisses € as rochas gran¡tóides do Maciço da Cantareira, na regiáo do Tremembé.

Comatos abruplos com os corpos metabasfticos, xistos e filitos, na região de Guarulhos, não
puderam ser diretamente observacros.

Na Pedre¡ra Firpavi (FOTO 42) observam-se guartzitos capeando d¡scordanlemente as rochas
onognáiss¡cas (pontos GS428, GS-54). Discordâncias estruturais, com filitos e xistos na regiäo da
repfesa do cabuçu, do bairro Honolåndia e com quartzitos na regiåo do capim Branco, também
foram observadas. Próximo ao Cónego do Engordador ocorrem contatos transicionais com os

metatexitos do embasamento. Feiçóes migmatÍticas são freqüentemente observadas (pontos GN-
656, GN-694, GS-54), sendo bastante comuns rest¡tos näo diger¡dos de gna¡sses banclados,

calciossilicáticas e anfibolitos.

A delormaçeo destas rochas é marcada pela toliação milonítica verticalizada e coexistência cle

processos dúcteis e rúpteis, decrescentes em direçáo ao centro dos corpos, onde há uma maior

¡sotropia. Termos oftalmfticos pouco deformados podem ser encontrados no cruzamento das

rodovias Fernão D¡as e Presidente Dutra (ponto GS-14), em Guarulhos.

São rochas leucocrát¡cas, de coloraçáo c¡nza clara, com raros termos róseos e cinza escuros,
A estrutura gná¡ss¡ca e dada pelo alinhamento de b¡otitas e alongamento de cristais de quartzo e

leldspatos. A deformaçâo em anisotropias preexistentes pode originar, localmente, um caráter
Þandado.

Predominam texturas bla$omilonfticas e m¡lonít¡cas (FOTO 02). Na primeira, porfiroclastos

milimétr¡cos, arredondados a ocelares, distribuem-se em matriz inequigranular, fina a média. Nas
texturas m¡lonhicas os ocelos alongados subcentimétr¡cos a cent¡métr¡cos iazom em matr¡z

deformada de grã média, caracter¡zando verdadeiros augen-gnaisses.

A composiçáo predominante é monzogranftica a sienogranft¡ca, definida pela menor ou maior
quantidade de K-f€ldspato. Termos composic¡onais granodiorft¡cos (GS€g) e quartzo-monzoníticos

(GN-695) ocorrem subordinadamente (FIGURA 5). Pode-se dizer que as compos¡çóes se tornam
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l€vemenle mais ácidas d6 SW para NE, desde a regiâo da Vila Alb€rtina até o Caplm Branco.

A mineralogla prlncipal €ncontre-se relaclonada no QUADRO l. Em elgumas emo$ras de måo
foram observados crlstals mllimétr¡cos de granada.

Microdln¡o, tracemente penftico, ocorro €m crlstais arredondedos a ovóldes, multo fraturados,
de gemineçäo encurvada, portando freqüentes inclusöes de_b¡otita, plagioclásio e apatita acicular.
Por vezes, pode ser obseNada uma geraçáo posterior defin¡da por cristâis subédr¡cos e euédricos
tardios em relaçáo à deformaçáo,

Os plagioclásios (oligoclás¡o a andesina) mostram-se em cr¡stais xonomorfos a
subid¡omórficos bastante sericitizados e saussurit¡zedos. o quarEo aparsce em cordöes de
agregados granoblásticos finos, gräos poligonizados pr¡smáticos e alongados, denotando fone
deformaçáo e recristalizaçäo.

As biotitas têm cor esvêrdeada a castanha, enconîrando-se freqLientementg cloritizadas.
Tttanitas säo associadas eos opac(N (p¡rita e ¡lmenita) e o epfdoto forma ve¡os ou capeia alanitas
ldiomórficas.

lmþorohrnro ft¿ Sóo Roqr
o Súll. orrognoi¡¡rc¡ - 7q
o Mromotrro¡ dþl.nt¡c¡¡. [ót¡
0 ôio,s.¡ b{noo{þ. , t6ñò

'. o...
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FIGURA 5 - D¡qgrqma OAP (UOS, l97g)
de amogtr&s do Embaoamento Pré.

Sáo Roquê.

3.f .2. Complexo Gnáiss¡co MigmatÍtico - Unidade Superior

3.1.2.1. Xistos (Ex)

Esta unidade ocoffe em pequena área de €xposiçåo no extremo NW da folha mapeada, no
bairro da Cascata, nos limites dos municípios de Atibaia, Campo Limpo Paulista e Franc¡sco Morato.
A sim¡lar¡dade dos litot¡pos da unidade com os níveis metapelfticos paleossomáticos da unidade
EMtx, sua passagem transicional ao norte da área para os biotita gnaisses e o cavalgamento polas
unidades metamórficas do Grupo Sáo Roque a W (com marcante discordância estrutural) säo
feiçóes dist¡ntivas dastes m¡caxistos em r€laçåo àqueles da un¡dade SXp.

A un¡dade inclui s¡llimanita-niuscovita xistos ê muscovita xistos de granulaçáo grosseira, cor
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de alteraçáo avêrmslhada e tÊxtura grenolopldoblást¡ce. Cr¡stais m¡limétrlcos de slll¡manita fibrosa
alinham-se segundo e xistosidade, enquanto turmalinas pr¡smát¡cas se dispóem caot¡carnente. Por
vezes, uma s€gunda gereção de muscovltas pode estar pfesente na forma de porfiroblastos
subcentimótricos dispersos, sem or¡entaçåo v¡sfuel. Näo sáo rar€¡s as intercalaçöes csnt¡métricas de
quartzitos mlcácsos de granulaçâo médie.

3.1.2.2. Gnaisses Bandados (EGnb)

Ocorrem no baiffo Jardim dos Jacarandás (Mairiporä) no extremo norte da folha e
compfeendem rochas que apresentam afternância de bandas guertzo-feldspát¡cas e x¡stosas,

cent¡métr¡cas a decimétr¡cas, comumente migmatizadas (FOTO 03). Os t¡pos litológìcos principais

incluem biotlta gnaisses e biot¡ta-muscovita gna¡sses a sillimanÍta e/ou cordierita.

As bandas félsicas, de cor creme a cinza clara, possuem te)ftura porfiroclást¡ca e composiçáo
granodiorftica (ponto GN307A) a monzogranítica (GN€13), tendo plagioclásio, quartzo e m¡croclfnio
como êssencia¡s, biot'rte em pequena quantidade e apatita, zircão, turmalina e opacos como
acessórios. A afteraçäo secundária é pronunciada e marcada por forte ep¡dotizaçäo e sericit¡zaçáo
de aluminossilicatos. As bandas x¡stosas, com telitura granolepidoblástica incluem b¡otita, quartzo,
plagioclásio (bastante ser¡citizado), microclínio, muscovita e sillimanita f¡brolitizada como minerais
principais, além de z¡rcäo, rutilo, opacos ê lurmalina como acessórios (OUADRO l). Cordierita om
pequenos gráos sêricitizados toi observada em uma amostra (GN€14).

O coniunto destes gnaisses encontra-se cortado por numerosos veios irregulares de malerial
pegmatítico caul¡nizado, sendo raras as exposiçÕes sem alteraçåo. Såo também comuns
intercalaçöes restritas de sillimanita xistos e anfibolitos.

Os contatos com as un¡dades c¡rcundantes são transicionais, com a passagem para as
rochas metalexfticas da unidade EMtx marcada pela progressiva migmatizaçáo.

3.1,2.3. Paragnaisses quartzosos e quartzitos alternados (EGnq)

Ocorrem no extremo none da folha mapeada, nos bairros de Jardim Lucia e Jardim das Flores
(Ma¡r¡porã) e suas melhores expos¡çóes estáo em cortes da Rodov¡a Fernáo Dias, cerca de 1.500m

alénr tjos limites da área estudada.

A unidade ¡nclui litot¡pos bandados, com alternâncias cerÌtimétr¡cas a decimétricas de biotita
gnaisses quartzosos e biotita quartzitos, com passagem transic¡onal entre s¡, caracter¡zando uma
provável estratîf¡caçáo reliquiar.

As rochas gnáissicas possuem cor cinza escura, estrutura maciça, textura granoblást¡ca
¡nequrgranular a equigranular, sendo compostas principalmente por quanzo (ma¡s de 50%),
plag¡oclásio (25 a 3O%), microclínio (10-15%), biotita (5-10%), muscov¡ta (0-5%), com titanita, apatita,
z¡rcáo, ep¡doto, opacos e clorita como acessórios (OUADRO l).

Os biotita quartzitos possuem cor cinza em tons claros, azulados a esverdeados, e$rúura
maciça, granulaçáo média, sendo compostos fundamentalmente por quartzo (85-90%) em gråos
¡ndiviclualizados e denteados e por blotita, envolvendo quantidades progressivamênte maiores de
plagioclásios ne passagem para os gnaisses. Afloram, por vezes, em corpos alongados de centenas
de metros, que foram individualizados por contatos litológicos no DESENHO 1 e seu produto de
atteraçäo consiste em material arenoso avermelhado, por vezes caulinizado.

No ponto GN-502, €ste mater¡al aprese a agregados nodulares c€ntimétr¡cos eltremamente
sericitizados (possivelmente de andaluzita), dispersos caoticamente. No ponto GN-509 foi

observada uma intercalaçáo concordante de 3 metros de €spessura de anfibolitos alterados, sendo
observado, €m vár¡os locais, pequenos nfvsis xistosos centimétr¡cos,
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Os contatos da unidade EGnq com os gnaisses bandados (EGnb) sâo lranslcionais, marcados
pela progressiva psrda de quartzo, eo passo que a passagem para os m¡ca(istos do Grupo Såo

Roque é brusca, com contato dado p€la Falha de Pedra Vermelha.

3.2. GRUPO SÃO BOOUE - UNIDADE INFERIOR

3.2.1. Sufte MetaJgnea Básica a lntermediária

Engloba um con¡unto de rochas metavulcânicas e subvulcân¡cas, alóm de prováveis

piroclásticas cont¡das nas unidades de mapeamênto dos anfibolitos e anfibolitos metabasfticos
(S¡A) e anfibolitos bandados (ou metalufos) (SiAb).

3,2.1,1, Anfibolitos Maciços e Xistosos (SiA)

Os anfibolitos d¡str¡buem-se por toda a área estudada, com ma¡or incidência na região a sul

do Maciço da Cantaroira. Afloram com maior expressáo nas reg¡Ões da Vile ClarisseJaraguá (SW da
lolha) e na faixa Bairro dos Veigas-Fazenda Tocantins (E-SE da área). Oulros corpos menores

ocorrem nas proxim¡dades de Mairiporä, Caieiras e Francisco Morato e em numerosas ocorrências
puntuais dispersas nas demais unidades mapeadas,

A forma de ocorrência mais comum é a de corpos irregulares, por vezes alongados segundo o
rerd regional e adjacentes às zonas de cisalhamento. São comuns, ainda, em pequenas lentos ou

diques irregulares a tabulares encaixados nos tetos pendentes xistosos do maciço da Cantareira.

Os limites com as un¡dades ad¡acentes säo, geralmente, bruscos e/ou tectônicos, quase

sempre mascarados pêla alteraçäo intempér¡ca. Contatos transicionars ocorrem com os anf¡bol¡tos

bandados nas regióes da Fazenda Tocantins e de Vila Clar¡sse,

Os anfibolitos såo rochas de coloraçåo c¡nza escura esverdeada a azulada, sendo tipico um

padrão de aheração que resulta num material amarelo-ouro, com fraturas preench¡das por óx¡do de
Mn (FOTO 04), Na regiåo do Jaraguá predomina uma cor de elteração erroxeada. A granulaçåo é

ftna a mêdia, com raros termos mals grossos, guando mais próximos aos corpos granitóides (ponlo

GN.936), onde se mostram feldspatizados.

Apfesentam estruturas maciças e subordinadamente xistosas, cujas zonas de ma¡or

incidência foram assinaladas por contatos litológicos no mapa geológico (DESENHO 1). Na regiåo

do Jaraguá as estruturas maciças. são mais conspícuas nas proximidades do contaìo com os
granitóides. Não foram observadas estruturas reliquiares do lipo p¡llow, como descritas em otjlras
áreas da faixa Säo Roque (FIGUEIREDO eÍ a/., 1982), porém nódulos argirosos subcent¡métricos em

afloramentos murto alterados de rochas mosqueadas na regiåo da Vila Clar¡sse (JC-1003) e cro

Bairro dos Ve¡gas (GS-103) säo bastante sugestivos da presença de vesículas e/ou amígdalas.

Merece mençáo a ocorrência de um tipo brechado (ponto GN-252), em um dique na regiäo de

Mair¡porá, consistindo de fragmentos angulosos centimétr¡cos de mater¡al sfltico-argiloso, imerso

numa matr¡z argilosa, cuio grau de atteração impede maiores considerações, podendo tratar-se

tanto de uma estrutura cataclástica, como até de um possfvel tutisito (brecha formada em condt¡to

de diques).

As te)duras såo bastante variáveis, predominando arranjos granoblásticos a
granonematoblásticos, além de telituras decussadas eiou porf¡roblásticas, Texturas subofíticas são

rslat¡vamente comuns em amostras da Vila Clarisse e de corpos tabulares em tetos penderìtes (GN-

227l..

As rochas metabáslcas tem os anfibolitos, hornblenda x¡slos, quartzo anf¡bolitos e diopsfdio

anf¡bolitos como tipos ma¡s comuns, cuja composiçäo mineralóg¡ca pode ser visualizada no
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QUADRO II.

Os anfibolitos e homblonda )dstG säo mais comuns na r€gláo da Vlla Clarisse € tetos
pondentes no Maciço da Cantarslra, A mineralogia báslca é definlda pola hornblenda (ou actinollta)
o plagioclásio, com quantidades subordinadas de quartzo. Os acessórios mals cgmuns såo a
titanita, epfdoto, opacos e blotha, apresentendo traços de apatita, muscovita/ser¡clta, leucoxênio,
carbonatos, turmalina s clorita.

A hornblenda é verde azulada a verde amarelade e mostra margens d¡stintas € definidas com
a actinolita verde clara a incolor, ocorrendo em cristais subédr¡cos a lenticulares. Por vezes,

apresentam lnclusÕes vsrmiformes ds quartzo, sugerindo uma l¡beração de SiO2 a partir da
transformaçåo de piroxênios em anfibólio.

O plag¡oclásio ocorre na forma granular ou ripiforms, apresentando geminaçóes complexas e
alteraçåo para epfdoto, ser¡cita ou carbonatos. Sua composição é de albita a andeslna, embora
termos ma¡s cálcicos possam ser encontrados em núclgos zonados nas imediaçöes dos corpos
granlticos, ¡unto com biotita, possivelmsnte reflet¡ndo €fsitos termais (GOMES et al., 1974.

Microclínio é observado em diversas amostras de rochas de tBtos pendentes, oriundo de
efeitos metassomáticos. O quartzo ocorre em agregados granoblásticos f¡nos preenchendo sspaços
¡ntergranulares.

Os principais opacos são sutfetos e ilmenita e/ou titanomagnetita (comumentê snvolvidas por
titanitas leucoxenizadas).

Os diopsíd¡o anfibolitos ocorrem preferencialmente em lentes tabulares sugerindo ostruturas
de s,?/s, encaixadas em telos pendentes xistosos no seio do batólito da Cantareira (e.9. GN-225,

GN-227), Possuem granulaçäo grossa, textura subofitica e estrutura maciça. A mineralog¡a básica é
dade por hornblenda, actinolita, plagioclásio (oligoclás¡o a labradorita) e diopsldio. Epfdoto, titanita,
bioÌita, opacos, carbonatos e apatita såo os principais acessórios, enquanto microclfnio de formaçåo
tardia também pode ser encontrado.

Os quarEo anfibolitos såo encontrados pr¡nc¡palmente na regiäo do Bairro dos Voigas
(Guarulhos) e em corpos ¡rregulares nas prox¡midades de Mair¡porå. A estrutura é maciça (por vezes
levemente bandada) e a lextura é decussada a granoblástica-granonematoblástica. Difersm dos
anfibolitos da reg¡ão da Vila Clarisse por sua granulaçäo mais tina e coloraçåo esverdeada azulada
mais clara.

Mineralogicamente distinguem-se pela ausência de plagioclásio nas ocorrências de
Guarulhos (embora este exista em pequena quantidade em lente próxima à Rodov¡a Fernäo Dias) e
pela presença de quanzo em quantidedes de 15 e 25"k que, ¡unto com a hornblenda (em torno de
70%), constiluem quase que a total¡dade da rocha, Os únicos acessórios presentes såo o ep¡doto,

titan¡ta e opacos.

Em termos composicionais, as rochas anf¡bolíticas da unidade SiA distr¡buem-se no campo
dos basaftos, basaltos andesfticos e andesitos, segundo classificaçäo de LE BAS el a/. (1986),

conforme mostra a FIGURA 15 (Cap. 4).

ldentif¡ca-se uma predominåncia da composiçåo basáltica nas rochas a SW da área (V,

Clar¡sse) e dos tetos pendentes, com a associaçåo dos dados telituÍais e estruturais ind¡cando uma
or¡gem a partir de metamorfismo de lavas basáfticas e intrusivas hipoabissais (metadiabás¡os,

metagabfos).

Já as porçÕes SE e E da área comportam termos composicionais andêsíticos e basáltico-
andesfticos (GS-1 07, GS-625, GN-1 169). Sua estreita assoc¡açáo com rochas calcioss¡licáticas

bandadas (metamargas com provável cor¡tr¡bu¡çåo tufác€a segundo COUTINHO et a/., 1982) na
rêgiåo do Ribeiräo Barrocada (GS-625) e com anfibolitos bandados (prováveis metatufos), e mals as
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caracterfsl¡cas t€)ûura¡s, estruturals, min6ralógicas s composicionais descritas ant€riormente, sáo
sugestivas de uma possfuel origem a partir de rochas piroclást¡cas (tufos vftreos s/ou lft¡cos).

3.2.1.2. Anf¡bolitos Bandados (SiAb)

Ocorrem na forma de lentes àe reduzidas dimensóes sncâ¡xadas em rochas celc¡oss¡licáticas
bandadas e nas rochas anfibolfticas, com as qua¡s possuem relaçÕes dê contato sminentomsnt€
transicionais,

A área de maior êxpressäo encontra-se na regiåo do Rio P¡nhelros, a leste da Faz. Tocant¡ns,
eslr€Ítamente ligada a snf¡bolitos mac¡ços e xlstosos, defininclo, na verdade, uma zona de
predom¡nância. Outras lentes (da ordem de dezenas de metros) såo encontradas na regiäo da Vila
Clarisse, enquanto d¡versas ocorrências puntuais estão dispersas pela área estudada.

Os antibolitos bandados constituem litotipos profundamente alterados, caracterizados pela
alternância de bandas e listas subcentimétricas a decimétrices, de material argiloso, de coloraçåo
variada (verde, cinza, arroxeado, amarelo-limåo, brancas). Em rares amostras menos alteradas (GN-

629, GS-622A1), såo encontradas bandas de natureza anfibolítica (hornblenda e quartzo) e te)iitura
granonematoblást¡ca alternadas com bandas xistosas b¡otiticas (com algum feldspato). Epídoto e
opacos säo os principais acessórios. Leitos milimétricos exclusivamente biotíticos podem ocorrer
enre os dois níve¡s descritos.

A amostra GS-62241 tem composição de basalto andesítico, segundo critér¡os de LE BAS et
a/. (1986) e l¡totipos bastante semelhantss foram descritos por COUTINHO et a/. (1982) na Serra de
Itaþeraba, sendo classificados como prováveis metatufos.

3.2.1.3. Metatufos vítreos e líticos (Sifu)

Na região de Taipas, durante escavaçÕes para a construção do conjunto da COHAB (e.9.
pontos GS-289 e GS-461) foram encontradas, inclusas nas rochas calc¡ossil¡cát¡cas, lêntes de
mater¡al argiloso, l¡$rado, com lâminas mil¡métr¡cas a subcentimétr¡cas negras, c¡nza-chumbo e
anìarelas (FOTO 05). No mesmo local, foram descritas lentes de dimensôes subcentimétr¡cas a
cent¡métr¡cas, muito alteradas, de mater¡al f¡no, marrom, argiloso, englobando nódulos de var¡adas

cores arÍedondados a angulosos, argilosos e sericíticos.

Embora o grau de alteraçåo não permita maiores consideraçöes genét¡cas, o material ac¡ma
foi interpretado, em funçáo da assoc¡açåo litológica, granulação, textura e estrutura, como
vulcanoclástico (metatufos vítreos e líticos, no sentido que lhes confere ANDREIS, 1990)
ev¡dencìando uma provável contr¡buiçáo piroclástica na seqüência, como iá aventado por
COUTINHO ef É/. (1982).

A presença de litoclastos arredondados no material descrito faz com gue não se desconsidere
a hipótese de uma natureza epiclást¡ca para estes depós¡tos. Também näo sáo raros nlvers delgados
de quafizhos flnos, friáveis, brancos e puros (metachefts) intercalados em vários ponlos de
seqúêncra.

3.2.2^ Rochas Subvulcânicas Ácidas a lntermediárias (SiMvi)

lncluem dois pequenos corpos tabulares, de dimensöes métricas, que ocorrem como
¡ntercalaçóes acamadadas no quertzito da Serra da Pirucaia, cartografadas na forma de ocorrências
puntuais nas rêgiöos dos bainos Cabuçu (Pedreira Firpav¡) e do Capim Branco.

O primeiro corpo constÌtui uma lente de aproximaclamente 5m de comprimer¡to e 1,5m de
largura, concordarìte com a foliâçáo do quartzito, Trata-se de rocha gnáissica tonalft¡ca deformada,
de granulação média e coloração c¡nza média. O arranio granular hlpidiomórfico é definido por
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cr¡stais milimétr¡cos de plagioclásio, ora arrsdondados, ore ripiformes, fortomerÌte sericltlzados s
saussurÌtlzedos, lmsrsos sm uma matrlz quartzosa frna, gquigranular, onde ocors blotlta verd€
acastanhada, clorit¡zada, Os princlpals acgssórios säo a tltanlta, apatita, alanlta e opecos,

A segunda ocorrônc¡a constitui um diqu6 de 2,5m de lergura, cortando as rochas quartzh¡cas,
com o grau de alteração bastante âventajado permitindo apenas a dist¡nçäo de mlnerais quartzosos
€ feldspáticos, além de âlguns cristais de homblenda,

3.2.3. Mêtaultrabasitos (SiMu)

Såo, equi, lnterpretados como provávsis metaultrabasitos os nfuels métricos a subcen-
timétr¡cos, concordantes, de meter¡al cloríl¡co xistoso, bastante alterado, de granulaçåo f¡na, cor
verde clara e emarelada, que foram mapeados como ocorrências pontuais em metarcós€os da
regiåo da Barroca Funda (ponto CJ-851) € micax¡stos de Guarulhos (GS-652). O protundo estágio
de intemper¡zeção destas rochas torna impossível considerações mais detalhadas de natureza
petrográt¡ca e mineralógica.

3.2.4. Metassedimentos Qufmico-Detríticos

lnclui as rochas calciossil¡cáticas (SiCs), os quartzhos calciossilicáticos (S¡Ocs) e os mármores
calcfticos (SiMm).

As rothas cålciNilicfricâs distribuem-se pr¡ncipalmente pela porçäo sul da área, com maior
expressão na regiåo dos bairros de Parada de Taipas, Jaraguá e Perus, onde configuram uma faixa
de or¡entação aproximada E-W com inflexão para NW, adjacente ao Mac¡ço da Cantare¡ra, Outra
importante área de afloramento está numa faixa desde os bairros de Santana e Vila Nova
Cachoe¡r¡nha, na Capital, até a regiáo de GuarulhosSerra da P¡rucaia, onde diversos corpos
alongados e de dimensÕes var¡áveis podem ser encontrados. Ot¡tras ocorrênclas menores estão
nas regióes de Faz, Toca ins (Mair¡porã), Francisco Morato, Ca¡eiras e em ocorrênc¡as puntuais
d¡spersas nas demais unidades.

Os litot¡pos calciossilicáticos possuem flagrante assoc¡ação com os corpos anfibolfticos e
anfibolíticos bandados para os quais transicionam com freqüència.

Ocorrem também como intercalaçoes em micaxistos, metarcóseos e quartzitos, como
xenólitos em rochas granitóides e em pequenas lentes deformadas adjacentes aos princ¡pais
falhamentos. Merecem deslaque as ocorrências da regiåo da Pedreira Firpavi (Guarulhos), onde
são v¡stas como núcleos deformados e m¡gmatizados por injeçáo de mater¡al pegmatóide (FOTO
06),

Sáo relativamente raros os afloramentos sáos, sendo o padrão típico de alteraçåo conferido
por uma alternância de bandas centimétricas a decimétr¡cas vermelho-arroxeadas e amarelo-ouro
de níveis arg¡losos (FOTO 29), passíveis de serem confundidos com filitos bandados ou mesmo
paragnaisses ¡ntemper¡zados (MORAES REGO & SOUZA SANTOS, 19gB). Outro detathe, comum
nas adiacências de corìtatos com rochas granitóides (ponto GS-24), é a abundåncia de matorial
manganesífero secundário (MnO) preenchendo fraturas ou nfveis maciços mosqu€ados psla
alteraçäo de feldspatos.

Quando vistas em amostras sås, as rochas calciossilicáticas apresentam camadas alternadas
de cor cinza escura êsvefdeada a azulada e cinza clara a bege esbranquiçada que lhes conferem a
estrutura bandada tfpica. Por vezes, são vistos corpos maciços métr¡cos de cor cinza clara
transicionando para anfibolitos.

A granulação é fina a média e as texturas mais comuns sáo a granoblástica e granonema-
toblást¡ca, embora possam ser encontrados, subsidiar¡amente, arranÌos nematoblásticos, lepido-
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blást¡cos, porfiroblástlcos e decussados (estes g€ralmente nas proximidades de contatos com es
rochas granhicas),

Uma gama muito var¡ada cl€ mlnerais é encontrada nas rochas calciossil¡cáticas, definindo
diversos tlpos lltológicos. Os minerais mais comuns sáo a ad¡nolita/tremolita, feldspatos
(plagiocláslo cálcíco e microclfnio), quarÞo, d¡opsfd¡o, flogopita e epldoto. Os acessórios tfpicos säo
a titanita, opacos, turmal¡na, calcira, apatha, clorita, s€rlcita ê zkcåo (QUADRO ll). Embora a
classiñcaçåo petrográfice s€ja bastante dependente da porçäo abrangida pêla låm¡na, o qus confere
uma grande varieclade de litotipos, dois grandss agrupamsntos podem ser descritos:

O primeiro grupo é lormado por feldspatos-actinolia (tremolita)€ranofels com quantidads
var¡ável de diopsfdio, quartzo e epfdoto, Estes litotipos encerram cristais de actinolita,/tromolita €
diopsldio dispersos ou fracamente orientados em uma matr¡z de quartzo, microclínio e plagioclásio
cálc¡co (labradorita), sendo denominados informalmente por FRASCA et a/. (1984 de "escarnóides".
Os anfiból¡os ocorrom em poiquiloblastos subidiomórficos a xenomórficos, enquanto os piroxênios
(geralmente idiomórf¡cos) portam freqüBntes inclusÕes de turmalina e flogopita. Os minerais da
matr¡z mostram gräos xenomórf¡cos em contatos interlobados (CS-S441), ou formam agregados
granoblásticos finos intergranulares (JC-774).

O segundo agrupamento é formado por flogopita-plagioclásio-actinolita (tremolita) xistos
portadores de quantidades variáveis, mas subord¡nadas, de d¡opsfdio, quartzo e microclfnio. Neste
tipo, uma massa equigranular e or¡entada, formada de plag¡oclásio sub-¡diomórfico (bytownita),
anfibólios xenomórf¡cos, diopsfdio, flogopita acastanhada e epídotos encerram po¡qu¡loblastos
milimétr¡cos de actinolita-tremolita e diopsidio, num arranio nematoblást¡co a lep¡doblástico (JC-
712r,

lntêrpretadas in¡cialmente como "cornubianitos aluminosos" (MORAES REGO, 19&3b), as
rochas calc¡ossil¡cát¡cas tiveram sua or¡gem explicada a part¡r de metamorfismo de contato de
rochas magnesianas impuras (CORDANI 6f a/., 1963 e ELLERT, 19ô4) ou mesmo por trocas
m€tassomáticas entre antibolitos e micaxistos (courlNHo, 1972). A compos¡ção mineralógica e
qulm¡ca, bem como sua assoc¡ação litológ¡ca com metavulcânicas básicas têm levado, mats
recentementet diversos a{Jtores a admhi{as como oriundas do metamorfismo regional cle
sedimentos margosos, com contr¡buição tufácea (FRASCÁ ef a/., 1987).

Os quarEitos calcioss¡licéûico6 ocorrem, na reg¡ão de ca¡eiras, em pequenas lentes mètricas
intercaladas em metapelÌtos ou como nfveis restritos nas rochas calciossilicáticas. A granulaçäo è
f¡na e o arranio granoblást¡co é conferido por gråos de quartzo (de 60 a goo/. da rocha) alongectos e
est¡redos ou recristalizados, com quantidades variáveis de plag¡oclásio, hornblenda, diopsíd¡o,
granada, tendo como acessórios a titanita, opacos, apatita, clorrta, epidoto e mrcroclinio. O
plagioclásio é cálcico (labradorita), enquanto hornblenda e diopsídio sáo comumente
po¡quiloblást¡cos. A granada apresenta-se em gráos xenomórficos e poiquiloblást¡cos, possuindo
urna coloraçäo rosada a incolor.

Os mármores calcít¡cos foram descr¡tos em duas ocorrências na área mapeada, associadas a
rochas calcioss¡licáticas em Perus e no Jardim City (Guarulhos), constitu¡ndo pequenas lentes
métr¡cas subordinadas. Såo rochas dê coloreçåo cinza clara esverdeada, maciças, granulaçåo fina
a média, com textura granolepidoblástica e estrutura orientada a bandada.

Petrograficamente podem ser classif¡cados em flogopita-tremolita mármores (Perus) e clorita
(magnesiana)-tremolita mármores (Guarulhos), onde se altemam bandas carbonát¡cas puras e
micáceas. Os carbonatos (câlcita, com reduz¡da quant¡dade de dolomita) ocorrem €m grãos sub-
¡d¡omórf¡cos alongados e subparalelos. Tremolita ocorre na forma de porfiroblastos sub-¡diomórficos
(JC-778) ou de cristais xsnomórficos assoc¡ados a quartzo em agregados granoblásicos (GS-
1334), Os acessór¡os mais comuns säo ser¡cita, turmal¡na e epídoto.
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3,2.5. Metassedimentos Psamltico-Pseffticos

3.2,5.1. Quartzhos (SiQ)

Såo lnclufdos nesta unidade näo só os litotipos quartzfticos propr¡emênte ditos, mas também
d¡versas ocorrências restritas de metacherts, ldsntificadas no mapa com o sfmbolo Sle(c).

os quaraitoe ocorem dispersos por toda a árêa, tendo destacacla expressâo na porçäo
sudeste onde csnstituem a Serra da Pirucaia. As demais ocorrências såo dêf¡nidas por lentes
reduzidas inclusas nos litotipos pelft¡cos ou adjacentes a zonas de falhas, além de pequenos corpos
hornféls¡cos como tetos pendentes no Mac¡ço da Cantareira.

Na Sêrra da Pirucaia dispóe-se um maciço quartzftico alongado na direçåo NE-SW, de forma
grosseiramonte ovalada, possuindo perto de 10,5 km de comprimento, pof uma largura máx¡ma de
1,3 km. Seus contatos com as unidades metassêdimentares adjacentes sâo bruscos, marcactos
freqüentemente por milonitizaçåo e restr¡ta feldspat¡zaçåo. Em sua porçåo sw, na pedreira
abandonada e lavra de areia da Firpavi (pontos GS-54 e GS428) o contato com os ortognaisses do
Embasamento Pré-são Roque é marcado por discordânc¡a ângular, quando quartzitos com
mergulhos baixos a suborizontalizados sobr€pÕem-se bruscamente a ortognaisses vertical¡zados
(FOTO 42).,

o guartzito da serra da Pirucaia é uma rocha ¡mpura de coloraçäo branca a creme, mais
raramente c¡nza clara e estrutura mac¡ça a levemente acamadada, foliadâ nas borclas por uma
cl¡vagem do tipo ardosiana, apresentando lineaçöes marcadas pelo est¡ramento de gräos de quartzo
ao longo de planos preferenciais de achatamento. A granulaçäo é média a grossa, com Íaros termos
frnos e apressnta uma seleção regular a má.

Leitos centimétricos de quanzito m¡croconglomerâico (seixos milimétricos de quartzo) estão
presentes em raros nlveis, ocorrendo também estruturas pr¡márias do tipo estratif¡cação graduat e
cruzada de pequeno porte.

No ponto GN-1176 ocorre uma brecha intraformacional, próxima à base do pacote quartzít¡co,
de aproximadamente 5m de espessura (FOTO 04.

A textura pr¡nc¡pal é granoblástica recr¡stalizada com arranjos de agregados inequigrenulares
de guartzo que constituem a maior parte em volume da rocha (OUADRO lll). As impurezas principais
såo pseudomortos caulinizados de feldspato potássico e plagtoclásio, de morlolog¡a arredondeda e
erranios inequigranulares. Biotita ocorre localmente cloritizada, enquanto muscovhas se apresentam
em clista¡s indeformados e dispersos caot¡camente na rocha, sugerindo uma origem maìs tardia. Os
principais acessór¡os seo a lurmalina (cr¡sta¡s c¡nza-azulados arredondados e pós-cinemát¡cos) e
opacos. Em um ponto (GS-g) foram observados cristais milimétricos de granada.

Não foram observados os guartzitos ferríferos (itacolomitos) descritos por KNECHT (1972) na
Serra da P¡rucata.

As ocorrências de quartzitos, em pequenas lentes associadas e zonas de falhas. mosrram
litot¡pos milonit¡cos, fortemente lineados, composlos fundamentalmente por quartzo (mais de 9O%),
com teores subord¡nados de muscovita/ser¡cita, epldoto, opacos e sillimanita (e.g. ponto GN-713).

Os níveis quartzíticos, ocorrentes como hornfels em tetos pendentes no Maciço da Cantareira,
formam litotipos geralmente mac¡ços, isótropos, endurec¡dos, composto por agregactos
granoblásticos equ¡granulares de quartzo, plaquetas de muscovita dispersas, agregados f¡brosos
sericft¡cos or¡entados, pseudomorfos limonitizados de granada, biotitas clorit¡zadas e traços de
turmalina e opacos (e.9. ponto GN486).

Lentes de metacherts brancos de restritas d¡m€nsóes, friáveis, com granulaçäo muito fina a
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f¡na e estrrJtura maciçe foram mapoadas €m diversos loceis, como no Hono Florestal Ctrilha da Bica)

e a l6ste do coniunto Cohab-Talpas. As dlmensöes 8åo de ordem do 150-200m do compr¡monto por

alguns metros cle largura, € €stáo associadas, rsspectlvamont€, e rochas arfibolfticas e

calclossillcáticas.

3.2.5.2. Metarenitos Arcoseanos, Metarcóseos e Metagrawacas (SiMc)

Os metapsamhos lmpuros distribuem-se pBla porçáo norte da área, possuindo malor

exprêssäo no bairro do Meto Dentro.

Os metarenitos arcoseanos e mstarcóseos ocorrem como bencos maciços a levemente

bandados, de grenulaçåo f¡na a média, mal selecionados, coloraçäo marrom arroxeada, portando

freqüentes pintas brancas submilimétr¡cas a milimétr¡cas d€ feldspatos caulinizados e com

abundantes intercalaçöes de filitos e x¡stos f¡nos. Podem se apresentar bastante endurec¡dos,

principalmente nas proximidades de contato com rochas granfticas, como na regiåo do Jardim

Okinaga (Me¡r¡porå), onde constituem verdad€iros hornfels. Na reglåo do bairro Meto Dentro såo

freqüentes os corpos metabasfticos métricos, discordantes, inegulares e profundamente alterados.

A textura mais comum é a microporf iroclástica e a mineralogia ttpice destes litot¡pos é dada
por quartzo em grãos xenomorios deformados, plagioclásios (oligoclásio) em cristais subid¡omór-

f¡cos ê micas (muscovita-sericita, biotitas cloritizadas e clor¡tas) preenchendo €spaços
intergranulares. Os acessórios mais comuns såo os opacos, titanita, carbonatos, microclfn¡o ê

epfdoto secundár¡o. As quant¡dades modaîs podem ser observadas no OUADRO lll.

Metagrawaces ocorrem dispersas pontualmente, possuindo boa representatividade no bairro

Barroca Funda (extremo NW da folha) e nas proximidades do Córego dos Abreus (NW de Caie¡ras),

onde material feldspát¡co caulinizado coexiste com grånulos subcentimétr¡cos de quartzo em uma

matr¡z arenosa, maciça e mal selec¡onada, de cor amarelada.

Os contatos destas unidades psamft¡cas impuras com os demais metassedimentos é

transicional, marcado pela perda gradativa de quartzo e aumento de inlercalaçöes pelíticas.

3.2.5.3. Metaconglomerados e Metabrechas (SiMg)

Constituem uma pequena lente de aproximadamente 50m de comprimento e largura de 3 a
5m na regiåo a oeste do conjunto da COHAB-Taipas (ponto GS-446). Trata-se de um material

bastante alterado formado por uma matriz síttico-arenosa, f¡na, avermelhada, foliada (presença de

uma clivagem ardoslana bastante notável), onde se dispersam seixos escuros de quartzo e

quartz¡tos orientados, m¡limétr¡cos a centimátricos, estirados a ovais, por vezes angulosos,

3.2.6. Metassedimentos Pelítico-Psamíticos

Engloba as unidades de micaxistos, hornfels x¡stosos e xistos migmatizados (SiX), micaxistos

porf iroblásticos (Sxp), micaxistos e metarenitos alternaclos (SiXm) e filitos laminados (SiFv).

3.2,6,1. Micâxistos, hornfels xistosos e x¡stos migmatizados (SiR

Esta unidade inclu¡ tipos petrográficos distintos, compostos do quarÞo, muscovita/ser¡clta e

biotita combinados em diferentes proporçóes (OUADRO lll). D¡stribuem-se por toda a área estudada

definlndo corpos irregulares dispostos segundo o frend estrutural regional. A unidade inclui, ainda,

pacotes homfélsicos dispostos como tetos pendentes no se¡o da massa granflica da Cantareira,

bsm como faixa parcialmente m¡gmatizada na borda sudeste daquele maciço, individualizada no

DESENHo 1 com o sfmbolo SiX(m).

Os m¡caxistos possuenì maior expressäo na porçáo sudeste (de Guarulhos até a reg¡åo de
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Caplm Branco), oest€ (Calelras-Perus) e norte-noroêsts (Franco da Rocha-Francisco-Morato) da
área mapeada, onde sáo freqüsntês as intorcalaçöes de fllitos, metarenitos, quarÞltos e, mais
raramonte, de calciossilicát¡cas s anf¡bolitos.

Nestas rochas, uma xistosidade muito fina alterna-se, como fol¡açåo principal, com uma
crenulação do tipo zonal a discreta. Säo litotipos, geralmente ¡ntemper¡zados, com cor de alt€reçäo
arroxeada a ac¡nzentada, via de regra bastante feldspalizados, principalmente nas adjacências das
zonas de cisalhamento, onde coexistem com leitos de rochas m¡lonlticas var¡adas.

Os contatos com as unidades ad.iacentes mostrem passagens transicionais para filitos
laminados, metarenitos s x¡stos porfiroblásticos e bruscos com as rochas calciossil¡cáticas,
anfibolfticas, quanzft¡cas e gnáissico-migmatlt¡cas do embasamento. Contatos tectôn¡cos foram
observados com as rochas granitóides € onognáissicas, assim como com quartzitos da Serra da
P¡rucala.

Os tipos petrográficos pr¡ncipais são muscovita-biotita xistos, biotita-muscovita xistos,
quartzo-muscovita xistos, quartzo-biotita xistos e sericita x¡stos. A granulação é fina a média, com
t¡pos mais grossos restritos (como no e¡ltremo NW, no ba¡rro da Cascata, Campo Limpo paulista).

A textura é nematoblástica a lep¡doblástica, com quartzo, biotita e muscovita formando
agregados isor¡entados segundo a xistosidade. Quartzo apresenta-se em pequenos gråos
alongados e dsformados, com forte extinçåo ondulante, defin¡ndo sut¡s faixas de concentração.
B¡otitas acastanhadas a verde-acastanhadas localmente cloritizadas ocorrem em plaquetas
¡sorientadas, ao lado de muscovitas e sericitas, sendo freqüentemente crenuladas ou definindo
k¡nk-bands. Muscovitas poiquiloblásticas de d¡str¡buiçåo caótica podem ocorrer como cr¡stais
isolados, definindo uma segunda geração pós-cinemática, Os acessórios mais comuns säo as
turmalinas pós-cinemáticas (poiquiloblastos subid¡omórficos, verde-acastanhados) e opacos tardios
(corroídos e oxidados), além de traços de fibrolita e rutilo.

Os horr¡fels xistosos d¡spersam-se como lentes de formas e dimensões variadas, conf¡gurando
tetos pendentes, ou mega-xenólitos no maciço granftico da Cantareira (FOTO 0B), ou como faixas
estre¡tas em suas bordas. Diferenc¡am-se dos demais xistos por feições atr¡buiveis à ação do
contato termal, tais como estrutura maciça a compacta, maculada por agregados sericíticos
originários da alteraçåo de muscovitas porfiroblást¡cas, além de textura granonematoblástica a
granoblástica, contatos tectônicos freqüentes e forte feldspatização e pegmat¡zaçåo (pegmat¡tos
quanzo-feldspáticos e turmaliníferos).

As teiçoes acima são observadas em alguns afloramentos (e.9, GS-357) direramente
solJrepostos aos granitóides, escasseando a panir de uma d¡stância de s a 10m do contato O

padráo de dobramentos dos hornfels é bastante distinto, configurando dobras abertas a suaves,
por vezes sem folração plano-axial. Foram observadas raras crenulaçóes, tanto afetando os nlveis
hornfélsicos, como dispostas em xenólitos (ponto GS-12).

Pelrùgraficamente, os hornfels se diferenciam dos demais micaxistos peto arranjr
gränolep¡doblástico mais freqüente, dado pela maior quant¡dade de quartzo, pela abundåncia de
lruscovitas porf iroblásticas tard¡as e de turmalinas prismát¡cas dispersas, por raros pseudomorlos
sericitizados de sillimanita e granada e por traços de mlcroclfn¡o xenomÖrf¡co.

Os xistos migmdizados distribuem-se numa faixa de cerca de 800m adlacente à Falha Oo

Mandaqui, desde o Córrego Barrocada até a reg¡åo do Lotamento Honolåndia, borda sude$e do
Maciço da Cantare¡ra. Veios quartzo-feldspáticos injetaram-se concofdantemente aos planos de
fol¡açäo dos x¡stos configurando estrutura gnáissica bandada a migmatÍtica estromatítica.
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3.2.6.2 Micaxistos Porfiroblásticos (SiXp)

Esta unidade ocofie em diversas áreas da porçåo norte da folha, bem como a osstð, sntre
Caislras e Pêrus, Possul contatos bruscos (€mbora náo observáveis diretamento) com os
mstarritm¡tos da Unidade Superior ê transicionais com as unidades SiFv e S¡X, Contatos têctônicos
såo comuns com as rochas granitóid€s, enquanto uma d¡scordåncia sstrutural com a un¡dade SiX,

no bairro dos Valos, marca um possfvel cavalgamento, com os xistos porf iroblásticos sobrepondo-
se subor¡zontalmente aos xistos veftical¡zados.

São rochas acinzentadas, quando sås, a avermelhadas, quando alteradas, de granulaçåo
média a grossa, possu¡ndo lelituras variáveis (lep¡doblástica, nematoblást¡ca, granoblástica e
porfiroblástica).

O traço característico destss x¡stos é a presonça de porliroblastos de sillimenita, estaurolita,
granada € turmalina em quanlidades variáveis em meio a muscovita e/ou biotita (QUADRO lll). Os
minerais acessór¡os säo mais diversificados que na unidadê S¡X, destacando-se opacos, zircäo,
epídoto, clorita, leucoxên¡o e tltanite.

Os sillimanita xistos têm maior expressåo na porçåo a nórte do Mac¡ço de Mairiporå, mais
raramênte na regiåo da Vila Rosina (norle de Perus) e ocorrências puntuais na regiåo de Guarulhos.
Nestes corpos a sillimanita pode ser notada em pseudomorfos ocelares, submilimétricos a
miliméficos alongados segundo a foliaçåo S,, ou gm agregados fibrosos, por vezes radiados,
afêtados pela crenulaçáo S2.

Estaurolita x¡stos são os tipos predominantes na região a leste de Franco da Rocha, às
margens do Rio Juqueri e em algumas ocorrênc¡as pontuais, a oeste de Ca¡e¡ras. Ocorrem em
poiquiloblastos subidiomórficos a idiomórficos (apresentando, por vezes, tfpica geminaçåo em cruz,
como no ponto GN-139) alongados segundo a tol¡ação s, e afetados pela crenulação s2 (GN-19'

GN-20, GN-23),

Os granada xistos ocoffem principalmente na região de Caìeiras-Perus, em hornfels de tetos
pendentes do Maciço da Cantareira ou suas bordas. As granadas apresentam-se como cristais
subid¡omórf¡cos alongados, comumente l¡monit¡zados, subcsntimétr¡cos, por vezes emprestando
aspecto nodular à rocha. Estão presentes duas geraçÕes: o pr¡meiro tipo, comumente orientado
segundo Sa, difere de cr¡stais poiquiloblásticos arredondados, nitidamente poster¡ores, que
ocorrem, pr¡ncipalmente, nos contatos com rochas granitóides da regiáo de Perus (pontos JC-024,
JC-1084, JÇ-77C).

Por fim, os turmalina xistos distribuem-se em tetos pendentes hornfélsicos e na borda norte
do Maciço da Cantareira, onde turmal¡nas negras, subcent¡métr¡cas e de hábito prismático,

dispersam-se em matriz xistosa, tendo sua or¡gem possivelmente ligada aos fenômenos de natureza
hidrotermal-pneumatolitica caracterfsticos dos estágios fina¡s de evoluçåo das rochas granitóides
próximas,

3.2.6.3. Micaxistos e Metarenitos alternados (SiXm)

Esta unidade constitui uma variedade faclológica dos micax¡stos (SiX e SiXp), que apresentam
freqüentes intercalaçÕes de níveis de metarenitos finos (metassihitos), puros a arcoseanos, em

bancos de dimensóes cent¡métr¡cas a decimétr¡cas, mais r€ramente métricas.

Os contatos ¡nternos entre estes bancos säo geralmente bruscos, nåo sendo raras, porém,
passagens transicionais, definidas pelo aumento do teor de quartzo. Estes litotipos encerram
inteicalaçÕes quartzít¡cas, f¡líticas e, mais raramente, calciossil¡cáticas e anf¡bolfticas, tendo contatos
trar¡sicionais com as demais rochas metapellticas, def¡nidos pela progressiva perda dos níveis

metapsamfticos,

As áreas onde estas alternåncias possuem maior expressáo localizam-se na perìferia de
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Caieiras, mas oxposiçóss menores ocorrêm no erfremo NW (Francisco Morato) e região N-NE da

ár€e (Córrego Estiva e Jard¡m Lucla), assim como na borda N do Maciço da Centare¡ra ou sm

restritos hofnfgls sm seu interlor,

3.2.6.4. Filltos Laminados (SiFv)

lncluem quartzo o/ou ssricita filitos como tipos predominantes e, subordinadamenle, nfve¡s

intercalados de filitos ser¡cft¡cos clnza, filitos grefitosos e manganesfferos, magnêtita nlnos, bem

como raros nfveis d€ ardósias.

Ocupando dê 25 I 30% da ároa mapeada, os f¡litos distribuem-se pr¡ncipalmente na parte

norte da folha, entre os maciços granitóides da Cantare¡ra e Ma¡riporå, desde a Vila dos Remédios

até Franco da Rocha, ou €m exposiçöes descontínuas desde Francisco Morato até a porçäo

terminal NE Clo Maciço de Mairiporå. Possuem boa expressåo, também, na faixa compreendida

entre a borda NE do Maciço da Cantareira e Guarulhos, além de áreas de afloramentos isoladas nos

báirros de Vila Nova Cachoeirinha, Pkituba e P€rus, na Capital

Os filitos laminados possuem intercalaçóes de quase todos os outros l¡totipos, notademente

motarenitos arcoseanos finos a microconglomeráticos, ou de micax¡stos, quartz¡tos e, mais rara-

mente, de rochas calciossilicáticas e metabásicas.

Os contatos com as oL¡tras un¡dades sáo diversif¡cados. Contatos tectônicos såo comuns com

fochas do embasamento na região sudeste da folha, às vezes com discordåncias angulares, como

no ponto GS-645. Uma discordância erosiva, marcando o contato com os sedimentos da Bacia de

Sáo Paulo foi observada no ponto GS-222, no baìrro de Sarnana As passagens para rochas

metapsamlt¡cas sáo bruscas, porém concordantes, ao passo que discordåncias estrüurais säo

comuns com anfibolitos (GS-71). A transiçåo para os micaxistos dá-se pelo aumento de granulação

e progressivo aparecimento de micas, visfveis a olho nu, critér¡o este utilizado para a distinçâo entre

essas un¡dades. A passagem para a unidade SiXm é marcada pelo aparecimento de intercalaçóes

nìelafeníticas

Os sêricita-filitos e os quartzo-filitos såo rochas finamente laminadas, com leitos milimétr¡cos a

centimétricos, cores de alteraçäo predominantemente arroxeadas a avermelhadas, mais reramente

esbranquiçadas, amareladas e marrons, Em raras amostras sás mostram-se com cor cinza clara a

escura,

A foliaçâo é definida por uma finfssima clivagem de crenulação (Sr) ¡ntersectando Llm

þandatnento composicional (SJ concordante e subparalelo a uma clivagem ardosiana (S.). A esla

crenulaçáo associa-se um bandamento diferenc¡ado definido pela alternância de leitos

submilimétricos sericíticos e quartzosos (FOTO 32), fe¡çäo particularmente notável entre Mair¡pore e

Franco da Bocha. Nas proximidades de falhamentos, estas fol¡açóes tendem ao paralelismo, com os

filitos assumindo uma fol¡açáo milonftica f¡níss¡ma, sendo melhor caracterizados como filonitos.

Apesar da deformaçáo atuante, ainda são observadas algumas estruturas primárras como

estratificaçáo reliquiar plano-paralela e cruzada de pequeno porte, acamamento gradacional,

acamamento lenticular, raras marcas onduladas e laminaçóes convolt¡tas, de grande importância

para a dêterminação da polaridade estratigráfica das camadas

Estes filitos apresenram uma composição mineralógica bastante simples (QUADRO lll), com a

seficita podendo alcançar até 90% em volume da rocha e o quartzo compondo de 20 a 30%

(eventualmente até 50o/o nas proximidades dos corpos graníticos). O arranjo lep¡doblástico a

Jranolep¡doblástico é dado por fitas de sericita contornando pequenos gråos achalados c¡e quartzo,

dispostos em níveis contínuos dentro dos micrólitons mil¡métricos de uma crenulação zonal. Os

acêssórios principais såo turmalinas e opacos, dispostos caoticaflìente em relação à foliaçäo .
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Os ñlitoe ssrifticc c¡nza såo rochas de coloraçäo c¡nza-chumbo, ssdosas e lustrosas, ffsssis,
compostas quase que unicamente de sericita, aprsssntando uma proem¡nente clivagem ardoslana.
Ocorrem como nfveis subordinados, geralmente em porçóes ad¡acentgs a falhamentos,
particularmente nas rsgióes da Vila Alice, bairro dos Veigas, Jardim Cambará (Guarulhos) e Jardim
Cinco Lagos (Mairiporå), As áreas de maior expressáo foram delimitadas com contatos litológicos e
assinaladas com a slmbologia SiFv(c).

Os filitos grdtææ ocorrem €m restritos nfveis centimétricos, cinza escuros a negros,
intercalados nos filitos sericlticos cinza, com traços de grafita êm quantidade suficiente para sujar
os dedos (e.9. ponto GS-208). Embora disseminados por toda a área, sáo mais comuns na regiåo
do Jardim Santa Emllia (Guarulhos), tendo sido assinalados em mapa como ocorrências pontuais.

Níveis cent¡métricos de filitos manganesfferos profundamente alterados, de cor marrom
escura, podem ser encontrados na regiäo de Taipas e de Guarulhos, geralmente nas proximidades
de contatos com rochas calciossilicatadas ou anfibolÍticas, por vezes assemelhando-se a cherts
manganesfferos.

Alguns pequenos leitos enriquecidos em opacos (magnetita e ilmenita) säo esparsamente
encontrados, Na regiåo do Capim Branco (extremo E da área), ocorrem bancos centimétricos a
métricos de magnetita filitos, enriquecidos em quartzo, onde magnetita e agregados limoníticos
perfazem àIé 15o/o em volume da rocha,

Nas proximidades de zonas de falhas podem ocorrer níveis métricos de ardósias brancas,
compactas, endurecidas e de grande fissilidade. Um exemplo típico é encontrado no ponto GS-2S4,
na regiäo do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, nas bordas do Morro Grande.

3.3. GRUPO SAO ROQUE. UNIDADE SUPERIOR

3.3.1. Filitos Bandados (SsFb)

Aflorando nas imediaçóes da cidade de Franco da Rocha (NW da área), esta unidade
compreende litotipo definido pela alternåncia rltmica de bandas cent¡métricas a decimétricas, por
vezes métricas, de material argiloso roxo escuro, laminado e siltico-argiloso roxo claro a amarelado,
macrço.

Além de estratificação reliquiar plano-paralela, poucas säo as estruturas primárias reconheo-
das, basicamente estratif¡caçäo gradual e marcas de onda de pequena amplitude.

Säo bastante comuns as intercalaçÕes de metarenitos finos maciços e, mais raramente, de
sericita xistos. Os contatos com a unidade SiFv sotopostas não säo perfeitamente definidos, ora
possuindo um caráter tectÔnico (como na regiåo ao sul do Ribeiräo Tapera Grande), ora sugerindo
uma passagem transicional dada pelo gradativo aparecimento de niveis filíticos laminados (como na
região do bairro de Vila Santista, em Franco da Rocha),

3.3.2. Metarritmitos pelito-psamÍticos (SsMr)

Ocupam duas áreas de maior expressåo em afloramentos: na regiáo de Franco da Rocha,
estendendo'se até o bairro de Vargem Grande e no bairro do Machado (Mairiporå), entre os
maciços granitóides da Cantareira e de Mairiporä,

Esta unidade é caracterizada pela alternância r'¡tmica de metapsamitos e metapelitos, em
bancos decimétricos a centimétricos (FOTO 3B). Por vezes a ritmicidade é quebrada pela
predominância de um dos litotipos e por intercalaçÕes de filitos bandados (SsFb) para os quais a
passagem é transicional, Seus contatos com as unidades metapelfticas da Unidade lnferior (SiFv e
SiX) mostram-se gradacionais, definidos pelo progressivo aparecimento de bancos metapsamfticos,
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part¡cularmente nas ocorrências de Mairiporâ. Já com os xistos porfiroblásticos, a passagem é

brusca (na regiåo do Rlbeiräo ltaim), embora pouco caractêrÞada.

As bandas metapsamfticas são constitufdas por arenitos finos a metass¡hitos amarelados,
avermelhados ou amarronzados, subarcoseanos e micáceos (raros termos metarcos€anos ocorrem
¡soladamente, como no ponto GN-164). A mineralogia é dada por quartzo em gråos de bordas
irregulares, raramente recristalizados e com moderada e).tinçáo ondulante, plagioclásios
(oligoclásio) e gräos xenomórficos de microclfnio micropertftico, além de quantidades variáveis de
muscovita fina e sericita. Turmalina e opacos sáo os acessórios mais comuns (QUADRO lll).

As estruturas primárias presentes säo tênues estratif¡caçöes plano-paralelas, graduais e

cruzadas de pequeno porte (ponto GN-250), algumas prováveis laminaçÓes convolutas e estruturas
de deslizamenro (FoTo 38).

A foliaçåo é dada pela fraca orientaçåo dos gråos de quartzo e por sutil disposiçäo paralela

das micas, enquanto uma clivagem de fratura pode aparecer nas charneiras de dobras isópacas.

Nos niveis metapelÍticos ocorrem filitos laminados ou sericita-muscovita-quartzo xtstos, onde
clorrta, opacos, turmalina e zircâo såo os acessórios mais comuns. A xistosidade S, é proemtnente,

com uma crenulaçåo S, geralmente associada a um bandamento diferenciado que, por vezes, ê a
foliaçáo principal.

3.3.3. Metarenitos Bandados (SsMt)

Ocorrem principalmente em faixa alongada de direçåo E-W desde o Ribeiräo Patara (Francisco

Morato), bordejando o Maciço de Mairiporä até o bairro do Cardoso, próximo à Rodovia Fernäo Dias.

Manchas isoladas desta unidade foram mapeadas nas regiÕes do Morro Grande e do Górrego do
Engenho (Caieiras), Jardim Suiça e Morro Acima (Mairiporå).

Seus contatos com as rochas da Unidade lnferior såo geralmente tectônicos ou oruscos,
enquanto sua passagem para a unidade SsMr é eminentemente transicional, marcada pela
progressiva predominåncia dos níveis metarenÍticos.

A estrutura bandada é definida por delgados nÍveis de filitos ou sericita xistos finos
intercalados nos bancos arenÍticos maciços (FOTO 33). Estes constituem-se cte material cle

coloraçäo amarelada a avermelhada. A granulação é variável de fina, na regiâo ao norte do maciço
de Mairiporä, a média ou grossa, no Morro Grande e bairro Rio Acima (Mairiporä).

Níveis de metarenitos conglomeráticos sáo encontrados esparsamente no bairro Rio Acima
(GN-544) e no Morro Grande (GN-755), em Mairiporã, com grânulos milimétricos a subcentimetricos
de quartzo imersos em matriz fina a média, No úhimo local incluem níveis de metarenitos grossos,
portando cristais cúbicos subcentimétricos de pirita, dispersos entre os gråos de quartzo

Petrograficamente, a unidade SsMt é formada por metarenitos micáceos e metarenitos arcose-
anos a subarcoseanos, estes predominando na regiåo de Franco da Rocha. A mineralogia (QUADRO

lll) é definida pelo grãos irregulares de quartzo, com bordas denteadas. Termos subarcoseanos a

arcoseanos såo caracterizados pela presença de grãos xenomórficos de plagioclásio e biotita
preenchendo interstícios. Plaquetas de muscovita e sericita dispóem-se caoticamente em relaçäo â
foliação ou como produtos secundários de alteraçåo de plagioclásios. Os acessónos mais comuns
são opacos e turmalina

Filitos laminados sáo as intercalaçóes mais comuns, enquanto nfueis de filitos bandados
(SsFb) säo encontrados esparsamente. Estratificaçäo plano-paralela e acamamento gradacional

säo as únicas estruturas primárias visÍveis, podendo algumas fracas ondulaçóes representarem

marcas de onda.
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3.4. ROCHAS GRANffÓIDES INTRUSIVAS

As rochas gran¡tó¡des que compóem os maciços intrusivos na área estudada foram agrupadas

em funçäo de sua relaçåo temporal relativa com a principal fase de delormaçâo aÌuante, defininclo

as suites pré-, sin- a tardi-, tardl- e pós-teaônicas. A FIGURA 6 mostra a d¡str¡buiçâo dos maciços

granitóides da área mapeada.
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3.4.1. SuÍte Granitóide Pré-Tectônica (y,)

Esta sufte lnclul roches de divsrsos corpos alongeclos segundo uma direçåo aproximada-

ment€ E-W, localizados na porção norte da folha, em árêas adjac€ntes às pr¡nc¡pais zonas de felhes.

Possuindo larguras de afloramento variando de poucas dszenas de metros eté cerce de 1,5 km,

êstes corpos distr¡buem-ss em uma faixa descontínua de psrto de 25 km, dssde a regiáo de

Francisco Morato à porçåo terminal NE da área.

A fe¡çäo mais tlp¡ca destas rochas é a intensa deformaçåo oriunde da açåo dos sucessivos

episódios tectônicos a que estiveram submetidas (FOTO 09). Os contatos com as encaixant€s

possuem natursza brusca e/ou tectônìca, embora, em sua grande maioria, estruturelmente

concordantes.

Tais litotipos fòram aqui agrupados em diversos mac¡ços, e as característ¡cas minsralógicas

das amostras analisadas estáo sumarizadas no QUADRO lV, enquento sua clessif¡cação

composic¡onal por critérios modais é ilustrada no diegrema QAP da FIGURA 7.

Suíle Groniid¡de Prd -Teclõnico

a Mociço Borroco Fundo - 7¡Bf
o Mociço Vilo dos Remédios - YlVr
À Mociço Moto Denlro - Y¡lld
o ÎÍlociço Pedro Vermelho - Yfv
x Mociço de Fronc¡sco Moroto-7¡Fm
+ Mociço de Vorgem Gmnde 'Y¡Vg

FIGURA 07 - D¡agrama OAP (IUGS. 1973) dê amostras da Sufte Grsnilóide PrêTeclônica
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8.4.1,1. Maciço da Barroca Funda (/180

Local¡za-se no €xtremo NW da ársa, com direçáo E-W, comprimenlo da ordem d€ 2,5km e
largura máxima de 500m, possulndo lorma lenticular secrioneda por transcorrências de)Íra¡s NE-
SW.

Compreende blotita monzogranitos poliróides, mesocráticos (cor cinza esverdeada), de
estrl¡tura orientada e mac¡ça e te)ûuras porfiroclástica-blastomilonhica a granular-hlp¡diomórf¡ce.

Possui nftido zoneamento te)dural das bordas, onde prsdom¡nam rochas blastom¡lonfticas, com
ocelos subcent¡métricos de K-leldspato (FOTO 10), para o centro, sftio de rochas pof¡ró¡dos com
megacristais id¡omórficos e esbranquiçados de microcllnio d¡sporsos sobre matr¡z granodiorh¡ca
milonitica frna e inequigranular.

Em sue porçåo central, pode-se perceber que coexistem duas geraçoes de K-teldspato: a
primeira com megacr¡stais ocelares subcentimélricos ê a segunda com megacristais centimétricos
subidiomórficos, dispersos caoticamente, Estes últimos cortam enclaves submicáceos e
microgranulares (hornblenda-quertzo dioritos) centimétricos a decimétricos, estirados e orientedos
segundo a foliação milonlt¡ca (ponto GN-85).

3.4.1,2, Maciço de Francisco Morato (y1Fm)

Ocorre como corpos descontlnuos, lenticulafes, bastante alterados, de largura máxima em
torno de 300m que afloram por cerca de skm, desde a regiáo cle Francisco Morato até o R¡beiräo
Palara. lnclui rochas leucocrá1icas, predomina emente inequigranulares, grå grossa a méd¡a, com
termos porfiróides restr¡tos na borda, com ocelos de microclínio suþcentimétr¡cos a milimétr¡cos.

A estrüura é gnáissica. com termos bandados restrilos, onde são vistos xenólitos
centimêtricos de xistos mu[o alterados. Os contatos säo bruscos ou def¡ntdos por falhas, ocofrondo
milon¡tos de baixo ångulo na porção leste, suger¡ndo alçamento tectôn¡co nesla borda. Em suas
imediaçÕes ocorrem pegmalitos dobrados, de dimensões variáveis, profundamente alterados e
caulinrzados.

Petrograficarnente, constituem leucomonzogranilos miloníticos a muscov¡ta, com variaçoes
pare teucosienogranitos. Os minerais pr¡ncipais såo o plagioclás¡o. o quanzo em agregados
granoblásticos finos compondo te)iituras fnortar e o microcl¡nio de duas geraçoes distintas.
lvluscov¡ta-sericitä, geralmente deformada, é a principal mica, com biotila ern quant¡dades

acessórias, Opacos, epidoto, apat¡ta e alanita ocorrem como traços.

3,4. i .3. Mac¡ço de Vargerr Grande (y1vg)

Conrpreende corpo lent¡cular de 350m de largura máx¡ma e skrn de compr¡mento. A
oomposiQão predominante é monzogranítica, a te)ítura inequigranular â porfiroclástica ou
blastornilonitica e estrutura gná¡ssica (com termos mais bandados nas bordas), Seus contatos são
iectónicos, com passagens para protomilonitos, milonitos e ultramilonitos, por vezes de baixo
ångulo, e abundância de pegmat¡tos gnaissif¡cados nas bordas. lnclul-se, ne$a unidade, pequena
€xposiçåo (GN-138) no bairro Lago Azul de leucotonal¡to gnáissico blastom¡lonítico.

Petrograficartente, ident¡fica-se como pr¡ncipais constituintes o quartzo, quase totalmente
recr¡stalizado ou em r/bbons alongados, e plagioclás¡o, em gråos levemente arredondados.
M¡croclinio xenomorfo e biotita ocorrem restritamente, enquanto muscovita e clorita preenchem
planos de fratura. Opacos, zircão e alanrta são os principais acessórios.
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3.4.1.4. Mac¡ço do Mato Dentro (ylMd)

É def¡nido por um pequeno corpo de forma irregular a arongada, com 1,6km de comprimsnto
por largura máxima de 500m, localizado ao sul do Ribs¡räo ltaim. De contetos bruscos a tsctónicos,
possui como f€içåo princ¡pal a pr€sença de veios e bolsÕos de mobilizedos quartzoJeldspáticos, o
que lhe empresta, por vezes, uma aparência migmatÍtìca.

Engloba rochas de cor cinza méd¡a, estrutura maciça a foliada, te)itura porfiroclástica e
inequigranular, raramente porfiróide, classificâdas como monzogranÍtos milonfticos a duas micas.
Plagioclásios (ol¡goclás¡o) såo xenomórf¡cos, arredondados a angulosos, fracamente zonados e
deforrîados. M¡croclfnio ocorre em cr¡stais subidiomórficos m¡cropertít¡cos e com ebundåncia de
inclusÕes de plagioclásio, biotita e quartzo. o quartzo apresenta-se como cordóes ou agregados
granoblást¡cos f¡nos. Plaquetas lenticulares isorientadas (raramente isoladas) cle muscov¡ta e
palhetas de biotita verde-parda säo os filossilicatos presentes, Opacos limonitizados, turmal¡na,
titanita, zircåo e alan¡la sâo os acessórios, enquanto clor¡ta, epídoto e catbonatos såo os minera¡s
secundários encontrados.

3.4.1.5. Maciço da Pedra Vermelha (/,Pv)

constitu¡ corpo alongado na d¡reçáo ENE-wsw, com expos¡çäo descontlnua por
aproximadamênte 4km, possuindo largura máxima em torno de 750m. seus contatos com os
metassedimentos circundantes såo tectônicos ou bruscos, mascarados pela milonitização na
passagem para os gnaisses (EGnb) e migmatitos (EMtx e EDtx) do Embasamento présão Roque.

O Maciço de Pedra Vermelha inclui rochas leucocrâicas de grå méd¡a a grossa, de estrutura
gnáissica bandada nas bordas, passando a isótropa ou pouco or¡entada no centro, com a te)iûura
porf¡roclástice a milonítica (FOTO 10) passando a inequigranular no mesmo senticlo.

Petrografrcamente, classificam-se como granito-gnaisses milonÍticos a duas micas, de
composição leucomonzogranít¡ca a leucosienogranítica. O quartzo ocorre em faixas de agregados
granoblást¡cos alternadas com faixas mais enr¡quecidas em plagioclásios (oligoclásio) zonados.
Portiroclastos ovóides de microclínio, portando inclusóes de quartzo, säo envottos por matr¡z
com¡nulda de quartzo e serìcìta, B¡otitas ocorrem em microplaquetas isorientadas de cor marrom.
Opacos, zircäo e turmalina säo os acessórios presentes, esta última de cristalizaçåo tardia, pois
cr¡stais mil¡métricos cortam discorda emente o bandemento tectôn¡co.

3.4.1.6. Maciço da Vlla dos Remédios (l1vr)

Representa o corpo de maiores dimensóes desta suite, aflorando na forma de uma lente
alongada desde a regiáo do R¡beirão ltaim até a extremidade NE da folha, num total aproximado de
'1zkm, com uma largura máxima de 950m.

Quase que inteiramente limitado por falhas, desenvolve extensa zona milonítìca em suas
bordas, Por vezes de baixo ångulo (GN-549). Sua fêiçáo me¡s caracter¡stica é a ocorrência de
litotipos com estrutura do tipo augen, onde megacrista¡s ocelares esbranqu¡çados de K-feldspato,
com eixos maiores de até 3cm, são circundados por finas películas de biotita ou por malriz quartzo-
feldspática fortemente deformada (Foro 10). Tais feiçÕes dão lugar a termos cacta vez menos
deformados em direçáo ao centro do corpo, com os megaclastos assumindo formas anedondadas
(FOTO 1 1) e, f¡nalmente, euédricas. As te)'furas também variam, no mesmo sentido, de
porflroclásticas a granulares hipidiomórficas. Termos maciços inequ¡granulares grossos säo muito
raios, poréni ocorrem localizadameilte.

Petrogreficamente, classificam-se como biotita-sienog ran¡to gnaisses miloníticos, com
variaçÕes para quartzo sienitos miloníticos, O principal mineral essencial é o microclínio que, ao
microscópio, apresenta-se bastante fraturado (com ser¡cita de preench¡mento) e pertftico. o
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plag¡ocláslo é intensamer¡te deformado o o quarEo ocÐrra em agregados granoblásticos
equlgrenulares flnos €nvolvsndo megacristeis de mlcroclfnlo ou sm velos terdios presnchendo
fraturas. A biotita êsverdeada ocone em delgadas fakas. Opacos, apatha (prismáticss ou
aciculares), zlrcåo € alanita são os principa¡s minerais acessórios presentos,

3.4.2. Sufte Granitóide Sin- a Tardi-Tectônica (',J

lnclui o batólito da Cantareira (y"C) e o stock dB Ma¡riporä (%M), possuidores de fe¡çöês que
dsfinem um aloJamento contemporâneo a tardio, em rslação à principal fase de deformaçáo (F")
atuante nas rochas encaixantes.

3.4.2.1. Cerac.i.erlstices Gerais

3.4.2,1.1. Macrço or Calremraa (y.C)

Compreende um corpo de forma aproximadamente tr¡angular, alongado segundo a direçåo
NE-SW, estendendo-se desde os bairros de P¡rituba-Vila Guedes (região norte da Capital), até o
bairro P¡rucaia (municfpio de Mair¡porá), na porçåo NE da folha. De d¡mênsóes batolÍticas, ocupa
uma área de aproximadamente 320km2, possuindo um compr¡mento total da ordem de gokm, com
largura máxima de 13,5km, entre os bairros do Tucuruvi (Sáo Paulo) 6 de Santa lnês (Makiporä).

Os contatos com as €ncaixantes têm natureza var¡ada, o gue confere caráter parautóctone
(no sentido de HUTCHINSON, 1970) ao maciço. Em sua borda sudeste, os contatos såo tectôn¡cos,
marcados pela Falha do Mandaqui. Em sua porção sul, a passagem para metassedimentos do
Grupo Såo Roque e ortognaisses do embasamento é mascarada pelo manto de alteraçäo e
ocupaçåo urbana.

Em sua borde norte e noroeste ocorrem contatos tectônicos, bem como limhes concofdantes
com a foliação geral das encaixantes, sendo estas subparalêlas à foliaçäo ¡ntema dos granitóides.
Nesta borda, o contato se dá através de reduzida e irregular auréola de metamorfismo termal (no
máx¡mo 250m), marcada por feldspat¡zação, turmalinizaçåo e recr¡stalizaçäo de filossilicatos das
encaixantes, com fochas foliadas assumindo estruturas maciças dev¡do ao coz¡mento.

Contatos discordantes ocorrem nas bordas oeste e nordeste do maciço, com truncamento de
estruturas na reg¡ão entre Perus e Caieiras e fone feldspatização das encaixantes na regiáo entre os
bairros Hortolåndia e P¡rucaia (Mairiporá)-

Embora, texturalmente, o Maciço da Cantareira apresente grande diversidade, e teição
dominante é o seu caráter porfiróide, com megacristais subcentimétricos a centimétricos de K-
feldspato imersos em matriz fanerítica, definindo, principalmente, uma te)ítura granular
hipid¡omórfica (FOTO 16).

A matriz é inequigranular, granulaçåo média a grossa, com foliaçáo característ¡ca dada pela
orientaçäo de biotitas. A superposição dos eventos de deformaçâo regional sobre estrrÍuras de
fluxo primário, or¡gina fe¡çÕes como alinhamento de m¡nerais e enclaves, recristalizaçåo de quartzo
e feldspatos, es qua¡s possuem um claro incremento do centro para as bordas do corpo, onde såo
comuns telduras milonhico-blastomilonft¡cas.

Tipos faciológicos equigranulares e inequigranulares ocorrem subordinadameme, enquanto o
acúmulo locallzado de megacristals pode definir feiçóes pegmaróides (FOTO 12).

A estrutura é mac¡ça a orientada, com clara zonaçåo do centro para as bordas. por vezes, a
concBntraçäo diferencial de megacristais combinada com o fluxo pr¡már¡o origina t¡pos levemente
acamadados, próximos às zonas de contato.
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A coloração é leucocrática a mesocrát¡ca, perecendo hev€r um leve aumento do lnd¡cê de
coloraçâo do centro para as bordas, pelo aumento do teor €m biotlts. A cor prsdominame é clnza

clara a mádia, com tonalidadss clnza esverdeadas a escuras definidas sm zonas de epldotizaçáo.

Existe no Maciço da Cantareira uma ampla variedade compos¡c¡onal (FIGURA 8). Predominam

termos granodioriticos e monzogranft¡cos (granito 3b), com variaçóes subordlnadas para os campos
dos quartzo monzodioritos, quartzo d¡or¡tos, tonelitos, guanzo monzonitos e sienogranitos (granitos

3a).

FIGURA 08 ' Diagrema OAP (IUGS, 1973) de amoslras do Mac¡ço da Cantaroira (/2C),

3.4.2.1,2. Mrcrco oe Mernreona þ"M)

O Maciço de Mair¡porå localiza-se na porçäo centro-norte da folha mapeada, entre as cidades

de Franco da Rocha e Mairipofã. Na forma aproximada de elipsóide oblato a losangular, com eixo

rìaior or¡entado segundo a d¡reçåo N30E, possui. cerca de 37km2 aflorantes. O comprimento.total do
corpo é de 14,6km, com lafgura máxima de 3,5km.

O contato entre o sfock de Mairiporã e suas encaixantes é brusco, eminentemente discordante

e, tnenos comumente, tectÓnicos ou concordantes, caracterizando sua natufeza parautóctone.

Na borda none, seus limites com os metassedimentos sáo marcados por forte feldspatizaçåo,
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achatamento das encalxantss s roduz¡dlsslma açåo termel, estas consistindo de restrito cozlmsnto
e þndursclmsnto de motapglltos. Contatos por falha sáo observados na r€giäo do Jerdh Oklnaga s
Olho d'Agua. A borda sul tem sous contatos, possiv€lmsnte tectônicos, €ncob€nos psla represa d€

Malriporä.

Nas term¡naçóes SW e NE, ã passagem, apesar de brusca, é estruturalmente concorderÌte,

marcada pelo amoldamento das encaixentes.

Mals cle 90% do Maciço de Mairiporã é composta por litot¡pos porfiróides, embora, no todo, a
quant¡dade de megacr¡stais de K-feldspato sê¡a lrìferiof à encontrada no Maciço da cantare¡r8.

lmersos numa matr¡z de textura inêqu¡granular, d6 grå média a grossa, os megacr¡stais de

microclín¡o säo subédr¡cos a euédricos, subordinadamente irregulares a alongados, com d¡mensÕes

subcentimétr¡cas a centimétricas e cor creme a esbranquiçada predominante. Os termos

equigranulares e inequigranulares såo de expressåo bastar¡te l¡mitadas.

A estrutura é maciça a pouco orientada € leve bandamento pode ocorrer em zonas de

contato. A or¡entaçáo existente é dade pelo al¡nhamento das biot¡tas da matf¡z, mostrando nft¡da

afinidade pelas regióes próximas às bordas. Feiçóes de deformagåo são bem menos pronunciedas

que no Maciço da Cantareira, embora restritos litot¡pos de textura m¡lonft¡ca possam estar presentes

nas partes mafginais do corpo.

Suíte Gronitóide Sin o Tortti . Tcclönico

MociÇo de iroiriporö

o Tipo Pirltubo - ï2m¡
+ Tipo Moir¡porö - yzma

a Tipo Conirete - Y2m3
-x Tipo Mondoqui . Yæ4
r lipo Tremembé - 7?m5
O lipo Sonto lnës- Yzm?

FIOURA 09 - Dlagrama OAP (1UOS,1973) do amolrao do Maclço de MairlPorá
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Uma nft¡da quantidad€ maior de máficos (biot¡ta), define um lndice de coloreçåo mais etevado,
que d€crssce des bordas para o centro,

A composiçåo geral no Maciço de Mairiporå (FlGuRA 9) é bem menos expandida qu€ no
Maciço da Cantereira, predominando granodioritos, com variaçÕes para monzogranitos e raros
monzodioritos. Se relatade separadamonte, a matriz é predom¡nantemente granodiorft¡ca, com
variaçÕes tonalhicas a monzogranft¡ces.

3.4.2.2. Minerafogia e petrograf¡a

As caracteristicas mineralógicas e petrográficas dos maciços da Cantarerra e de Mair¡porå
såo bastants similares, possibil¡tando descriçÕes comuns.

Os dados m¡neralógicos modais de amostras dos dots maciços estáo sistemat¡zados no
QUADRO V. os minera¡s essenc¡ais såo o quanzo, plagroclásio (oligoclásio, subordrnadamente
albita e andes¡na), microclínio e biotita.

QuarEo forma, em média, 25o/o a 30% em volume da matriz, notando-se sensfvel d¡m¡nu¡ção
destes valores nas fácies de borda, enquanto chegam a poñazer alé 40% nas fácies mais poþres em
megacr¡sta¡s de K-feldspato. No quanzo, as feiçôes de deformaçäo säo comuns, ¡nclurndo
fraturamento, fraca a moderada e),rtinçåo ondulante, lamelas cre deformaçåo, te)íuras monar e
moderacfa recristalizaçâo. ocofrem na forma de cf¡stais inegulares cte até 3mm, de bordas
serrilhadas ou contornos interlobados. Formam, ainda, comumente, agregados granoblåstrcos, por
vezes em cordões, Gråos estirados såo muito comuns nas fácies'ile þorda do Mec¡ço cta Cantare¡re,
denotando maior dêformaçåo.

uma g€raçäo po$eflor de quartzo ocorre, prrncipalmente, no Macrço da cantareira, na forma
de vênulas, conando leldspatos nas fác¡es mais tard¡as ou preenchendo ¡ntersticios nos lrtotipos de
maior altêtaçåo secundár¡a.

Plagioclásios ocorrem em cristais com freqüente geminação polissintética, subidiomórficos a
xenornórf¡cos, ¡rregulares a ripiformes, alcançando até 1cm. Perfazern, em média, g0% da rocha total
ou até 707o da matr¡z, d¡minuindo em t¡pos mais r¡cos em megacrisla¡s de m¡croclínio. A açåo da
deformaçäo reflete-se em feiçóes como fraturamenro, geminaçoes encurvadas, recri$altzaçeo e
mtrmequitizaçåo em limites de grâos, principalme e nas fác¡es de borda. o oligoclásio é
predom¡nanle, ocorrendo alþita em termos ma¡s diferenciados e andes¡na nas fáctes de borda.

zorìeamento composic¡onat srmples (com núcleos mais cálcicos), ou múttiptos (com
alternância de l¡nhas de crescimento) são bastante comuns. No Mac¡ço da cantare¡ra. os
plagloclásios apresentam poucas ¡nclusoes de quartzo e biotita, enquanto raros m¡croclin¡os
xenornortos da maÍiz foram encontrados inclusos. No Maciço de Mairiporã, as inclusÕes em
plagioctásios sáo ma¡s raras.

Saussur¡tlzaçào. sericit¡zaçeo e carbonataçâo sâo os pnncipa¡s processos de aleraçao, mats
atuantes nos tipos hidrotermal¡zados do Mac¡ço de Cantareira e menos pronunciados no corpo de
h4airiporå.

O rnicroclín¡o ocorre na matriz ou como megacristais. Na matr¡Z, são xenomórficos e lfmpidos,
por vezes intersticiais, sendo raros os cristais micropertfticos.

Os megacr¡stais cle m¡croclinio såo subédricos a euédricos, com ttpos anédricos ¡rregutares
rnais comuns nas bordas do maciço. Com dimensöes alcançando até 6crn, ocorrem dispersos nas
fác¡es centra¡s, podendo se apresentar orientados ou dispostos em sutis camadas nas fácies
¡-narginais. Zonas de ma¡or concentraçác de megacÍ¡stais Íormam mobilizados de aspecto
pegmatóide, eût quAse todos os tipos fac¡ológicos observados,

No Maciço da Cantare¡ra há uma tendência mais pronunciada de en¡quecimenro err
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megacrlsta¡s no sentldo þorcla-csntro, Nesles, a coloraçào predomlnante é creme gsbranqulçada,
com matizes ac¡nzenledas a azuladas em tipos mais cllferenclados e róseas om tipos meis
localizados. No maciço de Mairiporä, näo foram obseNedos tipos róseos.

Microscop¡canìsnte, os megacristais de K-feldspato apresentam fe¡çóes de deformação
variando de fraturamenlo e bordas microgranulares, até neoformaçåo o recristal¡zação marginal.
Såo comumonte microperllticos a pertÍticos, com geminaçäo em grade € mirmequ¡tas cl¡scre¡as nas
borclas, podondo mostrar zoneamento.

Feiçåo marcante é e âbundåncia e a disposiçâo em arranio concêntr¡co de inclusÖes de
prat¡camenÌe todos os clemais minera¡s, sugerinclo cristalizaçäo tardia. Nota-se que as inclusóes
maiores e lrregulares de plagioclásio mostram clara prelerência pelos núcleos dos megacr¡stais de
micrclclfnio, enquanto os cristais r¡piformes são dispostos, pref erenc¡almente, nas bordas. Msrecen¡
méngåo raras inclusÕes de microclín¡o xenomorfo da matriz nos megacristais, pot vezes, notam-se
invasÕes de microclfn¡o na forma de cunha em plagioclásios ou truncando bruscamente sua
gêminação, feiçÕes tipicas de blasrese tardta (HtppERTT, 1990).

No Maciço da Cantareira as b¡otitas perfazem de 5 a 15o/o dos l¡totipos, sendo mars abundantes
e titanÍferas nas fácies marginais, onde a cor esverdeada clara predominante dá lugar a tipos
acastanlìados No Maciço do Mairiporä, há uma maior abundåncia relativa em biotitas, sendo mais
comuns tonalidades acastanhadas e var¡açóes marrons a avermelhadas

As biot¡tas apresentam-se em microplaquetas isorientadas ou em filetes circundancto os
minerais ma¡ores, estando, com freqüênc¡a, deformadas em lamelas encuryadas ou mo$rando klnk-
Þa¡,ds. Clorít¡zaçåo é comum, principalmente prôxima a microfraturas. As inctusoes pr¡ncipais säo a
epatita, titanita, opacos e zircåo, sendo ma¡s comuns no Maciço da Cantareira.

Ðentre os prlncipais acessórios, lemos: a litanita, em cristais idiomórf¡cos ou agregaoos
geminados, comumente associados a Þiotitas, abundantes no corpo da Cantaretra e mais raras no
oe Maifiporå; apatita em gråos ovalados ou prismas retangulares; alannas ataranjadas a
avermelhadas, ¡d¡omórficas, zonadas e de bordas epidot¡zadas e os opacos (titano-magnetrta,
rlmenita e sulletos). geralmente englobados por titanrtas, corroídos oLr em pseudomodos
l¡monitizados, mais abundantes no Meciço de Mairiporâ.

Turmalina e z¡rcáo (inclusos em apatita ou mostrando halos pleocróicos em biotitas) ocorrem
em arnbos os maciços em quantidadesìraço. Hornblenda esvefdeada ocorre em guantidades muûo
rsduzicjas associada a b¡otita, em fác¡es de borda na regiào do Jaraguå, no Macrço da Cantare¡ra,
nåa sendo enconrada no corpo de Mairipore.

Os princ¡pais minerais de alteraçáo encontrados sáo a sericita, muscovita epidoto, cloritas
carbonatos e zeólitas. A abundânc¡a relativa destes minera¡s é bem menor no Maciço de Mair¡porã,
denotando uma reduzida incidência de processos de alteraçáo pós-magmática,

3,4.2,3, Enclaves

O ternro enclave é aqui ut¡lizado com significado genérico, incluindo todo e qualquer rnater¡al
englobado por rochas granitóides que dela dif¡ram composicional ou telturalmente (DlDtER, i97g).
Foram identif¡cados aúól¡tos, xenólitos, restitos e diques sinintrusivos, todos mo$rando nftida
afinidade pelas zonas de borda do mac¡ço.

Os autólitos correspondenì a enclaves microgranitóides ou máficos (ambos em quantidades
muito mais expressivas no Mac¡ço da Cantareira), centimétr¡cos a métricos, de contatos gerelmente
bruscos, mostrando enriquecimento em b¡otita nas prox¡midades dos seus limites que, por vezes,
apresenta¡Tì levÈ crenuiaçåo, A fonÌta dos enclaves é fusiforme alongada nas bordas, passando por
arredondadas, alé irregulares, no centro do corpo. A te)ttura é inequigranular, grä tina, e a estrutura
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é maclça a orientada. Såo, comumente, cortados por megecristals de K-f€ldspato que costumam
conc€ntrar-a€ em auas clrcunvÞlnhançes (FOTO 39). Outra fo¡çáo marcante é a abundAncia de
pontuaçöss submlllmétricas ds plrttas dissem¡nadas.

Composicionalm€nte, os enclaves m¡crogranitó¡des def¡n6m, no Mac¡ço da Cantarelra,
quartro d¡orftos, tonalitos, gfanodloritos e quartzo monzonltos, bastants enr¡quec¡dos em blotttâ e,

mais raramont€, anfibolitos. Granodioritos, quartzo d¡oritos e d¡oritos pr€dominam no Mac¡ço de
Mairiporä, A mineralogia báslca é dada por plagioclásio, quartzo, biotita e mlcroclfnio, tendo apatita,
z¡rcáo e thanita (esta principalmente no Maciço da Cantareira) como acessórios princlpals.

Hornblenda é encontrada em pequenas quantidades, alteredas para biotitas. Epfdoto, muscovita,
clorita, carbonetos e zeólitas såo os demais minerais secundários encontredos.

O ananjo microscópico granular mostra feiçÕes de fraca deformaçäo, basicamente restrita à

elit¡nçäo ondulante do quartzo e raras bordas m¡crogranulares nos feldspatos.

Os xenólitos foram encontrados exclusivamente no Mac¡ço da Cantare¡ra, denotando o

elojamento em nlveis mais rasos. lncluem fragmenlos de dimensöes variando de centímetros a

dezenas de metros (FOTO 31), de micaxistos, calciossil¡cát¡cas, anfibolitos e quartzitos, todos de

fe¡ções hornléls¡cas, ocorrendo, princ¡palmente nas bordâs do mac¡ço.

As formas dos xenólitos variam de irregulares, com alta angulosidade, a tabulares, fortemente

achatados, como no aterro sanitário de Vila Albertina, Alguns deles apresentam-se conados por

megacr¡stais de Kjeldspato, atestando o caráter tardio da m¡croclin¡zaçåo. Xenólitos de rochas
granitóidss podem ser encontrados êm bolsÕes tard¡os de granitó¡des equ¡granulares (GS-218).

Os restitos ocorrem como enclaves submicáceos e restos parcialmente digeridos. Os enclaves

submicáceos säo menos abundantes no Mac¡ço de Mairiporã que no da Cantareira, Apresentam-se,

v¡a de regra, em corpos melanocráticos, centimétricos, elongados, fusiformes, com eixos de ma¡or

elongação acompanhando a d¡reçåo da foliaçåo do granitóide (FOTO 13). Raramente, ocorrem com

a forma arredondada, sendo comum e presença de megacristais de microclínio em seu inter¡or, O
contato com o granitóide hospedeiro é brusco a transicional. Por vezes, ocorrem como nebulitos

micáceos de passagem difusa.

A mineralogia dos enclaves submicáceos é definida por biotita (geralmente em quant¡dades

maiores que 50%, chegando até 90%), plagiocásìo e guartzo, em quantidades subordinadas.

T¡tanita, opacos e apalita såo os principais acessórìos, sendo a muscovita, clorita e epfdoto os

minerais secundários presentes.

Raros remanescentes gná¡ssicos bandados, félsicos, decimétncos, parcialmente digeridos e

corï contatos ditusos conì a rocha hospede¡ra foram encontrados na borda SE do Maciço da

Cantareira e no Maciço de Taipas (FOTO 14). No ponto GS-761, moslram forte muscov¡tização e

epidotizaçáo.

Alguns restos difusos e de pequenas dimensóes de rochas anf¡bolfticas muito alteradas sáo

esparsamente encontrados em ambos os maciços, também em fácies marg¡nais.

A natureza de diques sinintrusivos fo¡ a interpretaçåo dada a fragmentos tabulares,

descontfnuos, de larguras métricas (FOTO 15) de rocha antibolftica, encontrados exclusivam6nte na

frente de lavra da Pedre¡ra Cachoeira (GS-760), no Maciço da Cantareira, mostrando contatos

bruscos e d¡scordantes com a rocha granitó¡de. WERNICK (inf. verbal) registrou a ocorrência de

d¡ques sinirltrusivos no Maciço de Mair¡porá.

3.4.2.4. Ptincipais Fácies Texturais-petrográficas

As rochas granitóides dos maciços da Cantare¡ra e de Mairiporä, quando agrupadas segundo
suas feiçóes te)turais, estruturais e petrográf¡cas, definem litotipos faciológicos, com nuances
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composicionais distlfias, cu¡as zonas de predomlnância forem mapeadas € encontram€e

rspresentadas no DESENHO 1 com l¡nhas pontilhedas.

ut¡l¡zando-ge como critérios principals a telitura, estrutufa, orlentaçáo, cor de megacrls:tais,

f€lçóes cle deformaçáo €, subsicf iariemente, a composiçáo, fol possfuel reconhecer es segu¡ntes

fác¡6s, cuja distr¡bulgäo nos meciços þode ser visualizada na FIGURA 10.

3.4,2,4,1. Maoço on Curenane (y.C)

a) y-C. - Eésþq fadßElg--glerng (tiÞo Pirituba. de MORAES REGO, 1934 - É o tipo
predom¡nante no maciço, compondo a maior parte do corpo em sua porção SE e mostrendo

pret€rência pela reg¡ão central. Apresenta megacrista¡s de m¡croclínio creme a esbranquiçados,

d¡spostos caoticamente om matfiz isótfopa a or¡entada (FoTos 16 e 18). seus contatos säo por

falha com as encaixantes e transicionais com a maioria dos outros t¡pos. Foram também encontrados

nas fác¡es marg¡nais (z.CJ na forma de bolsÕes irregulares e de contato brusco

Compos¡cionalmente, def¡nem biot¡ta granod¡or¡tos, subord¡nadamente moruogranitos €
quartzo monzodior¡tos (FIGURA 1 1a). A abundåncia de enclaves microgranitóides e restitos

subm¡cáceos, a ocorrência de titan¡tas m¡l¡métricas e a raríssima prosença de hornblenda como

máf¡co säo feiçÕes peculiares,

b) y"C. - Fácies Porfiróide Rósea (tipo ltaquassu. de MORAES REGO & SOUZA SANTOS,

1938) - Ocone em diversos locais do corpo, possuindo maior expressáo na regiáo do Córrego

Itaguassu. Forma bolsoes ¡rregulares de dimensóes variadas, adjacentes a zonas de fratura, com

conlatos transiciona¡s ou bfuscos com as demais fácies. caracteriza-se pela cor rósea dos

megacristais de microclínio e intensa epidotizaçåo, que confere uma cor c¡nza esverdeada para a
matriz (FOTO 17).

Associam-se, comumente, a veios feldspát¡cos róseos, métricos, de onde irradiam-se os

megacristais de mesma cor. Notável é o fato da manutençåo da cor esbranquiçada dos K-feldspatos

da matfiz e sua presença como inclusóes em megacfistais, evidenciando o caráter tardio da

formaçåo destes últimos. Outras feiçöes peculiares såo a abundância de restitos submicáceos e de

sulfetos em planos de fraturas. Ao microscóp¡o, mostram gfânde ¡ntensidade de processos de

atteraçäo deutérica (saussur¡tização, sericitizaçäo, cloritizaçåo, carbonataçåo e zeolitizaçáo), bem

como a rara ocorrênc¡a de hornblenda como máfico (GS-3294).

A composiçáo predominante é monzogranítica a granodiorftica (FIGURA 11b), mas inclui,

subord¡nadamente, monzodioritos, quartzo d¡orhos, quartzo monzonhos e sienogranitos. A matr¡z é

predomÌnantemente tonalít¡ca-granodiorítica.

c) y.C" - Fácies Porfiróide Cl ftipo Canivete) - Ocorre, princ¡palmente, entre o
ba¡rro de Parada de Taipas e o R¡beirão Canivete ou nas cabeceiras do Ribe¡räo do Cavalheiro, na

porçáo SW do maciço. Caracteriza-se pela ocorrência de megacr¡stais de microclín¡o de coloraçåo

c¡nza azutada a cinza clara, dispostos caoticamente (FoTO 18). Os contatos com os demais tipos

porfiró¡des é brusco a transicional, mostrando d¡scordåncia com as encaixantes, As feiçöes

peculiares são a abundância de enclaves microgranitóides, com ausência dos demais tipos, a

relativa escassez em máticos, a isotrop¡a da matr¡z e a aha porcentagem de quartzo (geralmente

mais de 30%).

A composiçäo pr¡ncipal é bastante variada, predominando monzogranitos, subordinadamente

granodioritos, inclu¡ndo, também, variaçöes para tonalilos, quartzo monzodioritos e s¡snogranitos

(FIGURA 11c). F€içåo pêtrográfica tlpica é a forma ripiforme idiomórfica dos plagioclásios, que

possuem composiçÓes albíticas freqtlentes.

d) y-C. - Fáçies Peomatóide lt¡po PetróÞolis) - Constitui um tipo onde a concentração

)
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exagereda d€ megacristais de K-feldspato euédricos, de cor creme predom¡nante (locâlmente rósBo
ou cinza), confere um aspocto pegmetólde. ocone na forma de bolsóss lnegulãres, às vezes
assoclados a vônulas lrregulares de f€ldspato que pafecem ser o núcleo ds irred¡açåo de
megacristais (FOTO 40). Formam zonas dB predominância ou ocorrências local¡zadas d¡sp€rsas por
quase todo o corpo, escasseando em sua term¡naçäo NE.

I'¡GURA 11 . Dlagrsma OAP (IUGS. 1973) para amostras do Maclço da Cantarolra,
a) FáoioÊ Profkólde Creme; b) FÁclo6 Poliróldo Rós€aj o) Fácios porlkóldê Clnza Azulade o
Fáo¡e6 Pogmatóld€i d) Fáoie6 OrtognÁlg3lca,

6oft.Croñtóid. Gi. û torúi-T.c rôn¡co
¡¡oc¡ço tþ C,õltorai.o
g TD. Þ|.¡tobô - f¿Ct

ÞTiÞo P.trdpoli¡ -12c.

Soí1. (¡.q|irí¡& E¡ñ o Ìorti-r.ctârico

S!ít. C.o¡¡titió. S¡ll o loró¡-Lc!&ico
Xoc¡ço lo Coâto7.nô

ATioo Co¡iv.l. - feCJ

6ùí1. G.oñ¡r¡íió. !üñ o lorói-tcr6ñico

loc¡ço rh Conlora¡ro

rTiþo ¡¡oñdoqui -l2Cá
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Felçåo peculiar do tipo P€trópolls é a abundâncla de encleves, (pr¡nclpalmsnte

microgranltóldes e submlcáceos) com forle concs raçäo de megacrista¡s no ssu entomo €, por
v€zes, lnclusos €m sua zona ¡ntsrna. A composiçåo predom¡nanta é granodiorftica,
subordinadamente monzogranftica (FIGURA 11d).

e) y-C. - Fácies Ortoonáissica (tipo MandaouD- É representada por termos grsnitóides
porf¡ró¡des, com matriz deformada s orientada, comumente milonftica-blastom¡lonftica, gnglobando

megacristais d€ cor creme, subcent¡métr¡cos a csntimétricos, xenomorfos a erredondados ou
alongados segundo a matriz (FoTo 19).

Localizando-se, pref erencialmentê, nas partss marginais do maciço ou adiace es às zonas
de falhas, possui contatos concordantes com as rochas enca¡xantes e tfans¡cionais com as demais
fác¡es granitóides (dedos pela atenuação paulat¡na da intensidades de deformação),

A composiçåo é variável, prodominando granodioritos e monzogranitos, mas lncluindo quartzo

monzodioritos, quartzo monzonitos e tonalitos (FIGURA 11d), todos com grande quantidade de
titanita.

f) y.C. - Fácies Eouioranular Cinza (tipo Tremembé de MORAES REGO & SOUZA SANTOS,

1938) - Engloba rochas granitóides c¡nza claro a médio, equigranulares, de granulaçåo média a fina
(FOTO 22), ocorrêndo como bolsöes irregulares ou diques métricos intrudidos nas demais fácies.
Dispersos por todo o maciço, possuem maior expressåo na regiáo do Jaraguá e Tremembé, sendo
muito comuns em bolsóes dentro do tipo Can¡vête. Na Pêdreira Tremembé (GS-218) foram
observadas rochas desse tipo englobando xenólito anguloso de granitóide do tipo Pirituba, não
havendo registros de qualquer outro t¡po de enclaves (FOTO 20).

A composiçåo predominante é monzogranltica, contendo, ainda, granodioritos e quartzo

monzonitos (FIGURA rza),

Ð y"C, - Fác¡es lneauiqranular C¡nza (tipo Hortolåndia) - Configura corpos alongados I
irfegulares, restritos às partes marginais do maciço, sobretudo em sua porçáo NE, desde o bairro
Hoftolândia até a região de Rio das Pedras. Såo rochas cinza claras a méd¡as, granulaçáo média a
grossa, inequigranulares, onentadas (FOTO 22). Podem incluir raros megacristais de microclínio,

cujo aparecimento gradativo caracterlza a maior¡a dos contalos transicionais com as tácies
porf¡róides, Enclaves de todos os tipos sáo comuns, sempre deformados ê alongados,

A composiçåo prìncipal é definida por monzogranitos e granodioritos, com variaçóes para
quartzo monzodioritos e tonalitos (FIGURA 12b). A caraderística petrográf¡ca mais marcante é a

freqúente natureza maìs cálcica dos plagioclásios (andesina).

h) ¿C" - Fácies Miqmatitica ou Bandada (tipo Santa lnês) - Trata-se de fácies de borda none
do maciço, com maior expressäo na região dos bairros Santa lnês e Boa Vista (Mairiporå). lnclui

rochas porfiróides bastante orientadas, com megacristais de KJeldspatos subédricos a euédr¡cos
orientados (por fluxo pr¡mário) segundo a maúiz ou em sutis concentraçÕes acamadadas,

fornecendo à rocha um aspecto gnáissico bandado ou m¡gmatítico (FOTO 21). No bairro Boa Vista,

a presença de vênulas feldspáticas confere à rocha uma estrutura do tipo arteritico (MEHNERT,

1968), enquanto concentraçÕes de biot¡ta forma estruturas nebulíticas (G¡¡os¡ strucfures),

Outra fe¡çäo marcante é a abundånc¡a de epixenólitos xistosos, além de enclaves máticos.
microgranitóides e restitos submicáceos. A composição pr€dominante é granodiorítica, com raras

var¡açÕes monzogranfticas (FIGURA 12c).

ù y-C^ - Fácies lneouioranular Leucocrática (tiÞo Jaraguá) - Ê. caraaerizada por quartzo

monzonitos leucocrát¡cos (FIGURA 12c), esbranqu¡çados, grä média a grossa, ocorrendo na forma
de bolsöes irregulares métricos ou diques cerìtimétr¡cos a decimétricos ¡ntrudidos em outras tácies
granitóides. A estrutura é maciça e processos de alteraçäo hidrotermal säo bastante ¡ntensos, Por
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vez€s, apr€sentam tenocristais xsnomórficos m¡limétricos a subcent¡métricos de microcllnio e I
guantidade de biotita (geralmente castanha) é bastanto reduzida ou mesmo ausente €m algumes
porçóes, embora nas bordas possam apresentar maior fndice de máficos (FOTO 22). possusm

maior expressåo na regiäo do Jaraguá, €m pedreira abandonada (GS4S4), onde chsgam a
aprosentar largurâ de afloramento de dezenas de mstros.

9.4.2.4.?. M¡c'ço c,e Mararcoal þ"M)

a) Z"M, - Fácies Porf¡róide Creme (tipo P¡ritubal - Constituem mais de s0% do maciço de
Meir¡porå, distribuindo-se, principalmênte, nas porçÕ6s csntral e oeste do corpo. Os contatos com
as demais fácies mapeadas são transicionais, onquanto mostram discordånc¡a com as rochas
encaixântes, Em relaçåo à fác¡es homóloga, descrita no Maciço da Cantareira, apresentam, como
nuanoes, uma ma¡or isotropia de matr¡z (bem menos dêtormada), menor abundånc¡a relativa de
megacristais de feldspato, maior quantidade de biotitas e predominância de enclaves
m¡crogranitóides sobre os demais tipos.

Composicionalmente, def¡nem, majoritar¡amente, granodioritos e biotita granod¡oritos com
variaçóes para monzodioritos e monzogran¡tos (FIGURA 9).

b) y"M, - Fácies Porfiróide a lhequiqranular Cinza (tipo MairiÞorä) - Constiluindo uma var¡açäo
do t¡po Pirituba, ocorre apenas no Maciço de Ma¡rlporä, pgrfazendo cerca de 25% do corpo. Såo
concentraçöes ¡rregulares ou bolsÔes de litotipos ineguigranulares, mesocráticos (nas bordas) a
leucocrát¡cos (nas zonas mais centrais), cor cinza média a clara, ¡sótropos a pouco orientactos,
onde podem ser enconlrados raros megacr¡stais creme-esbranguiçados e idiomórficos de
m¡croclínio, que podem atingir até 8cm.

Os contetos com os gran¡tóides do t¡po Pir¡tuba såo transic¡onais e marcados por aumento na
quantidade de K-feldspato. Mostram pouca guantidadê de enclaves microgranitóides e restitos
suÞmicáceos em relaçäo aos demais tipos, A composiçäo é granod¡orÍtice a monzogranftica
(FTGURA 9)

c) y"M" - Fácíes Porfiróide Cinza Azulada (tipo Canivete) - Ocorrem em raros afloramentos
próximos à barragem de Mair¡porå, englobados em uma zona de predominância bastante d¡fusa.
Por vezes, podem ocorrer como bolsóes ou ocorrências pontuais nos outros litotipos. Os
megacristais dispÕem-se caoticamente e moslram uma tonalidade cinza azulado clara a creme
acinzentada. Apresentam matr¡z baslante isótropa e englobam enclaves exclustvamente
microgran itóides.

Petrograficamente, caracterizam-se por plagiocláslos sódicos (albiÌa), biotitas castanho-
avermelhadas e abundåncia de apat¡ta como acessório, classificando-se como leucomonzogranitos
(F|GURA 9).

d) y"M, - Fàcres Onoqnáissica (lipo Mandaqu - Característico t¡po de borda, ocorre em taixas
alongadas na porçäo NE do corpo e nas ad¡acências de zonas de falhas internas, constttu¡ndo
cercâ de 157o clo maciço. As fe¡çÖes são muito sim¡lares àquelas descrites para o Maciço da
Cantareira, incluindo a abundânc¡a de enclaves var¡ados, excêto xenólitos. Mostram duas geraçÕes
de mlcroclfnios: os da matriz, xenomórticos e subcentimétricos e os megacr¡$ais, arredondados a
ocelares, cent¡métricos. O tipo composicional principal é granodiorÍtico, raramente monzogranftico
(FTGURA e).

e) zzMo - Fác¡es Equioranular Cinza (tipo Tremembé) - Conf¡gura pequenos núcleos irregutares,
nas áreas cenlrais do corpo. Ao contrário do tipo sim¡lar no maciço da Cantar€lra, nåo foram
observadas relaçóes intfusivas tardias, com a passagem transicional dominando para a¡¡ dema¡s
fácies. Por vezes, sáo de difícil distinçäo dos termos inequlgranulares a pouco porf¡ró¡dês das fác¡es
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Hortolândia s Mair¡porä, respectivamente.

Definsm tipos composicionais moruogranhicos e granod¡orhicos, lsucocráticos, onde,
gxclusfuamente, rarfssimos gnclaves subm¡cáceos foram obseruados,

0 z"u" - (tipo Hortolândia) - Compreende t¡pos monzogranfticos e
granodiorlt¡cos encontrados como variaçóês laterâis e localizadas dos tlpos Mairiporã e Tremembé,
sondo reprssentados gm mapa como raras ocorrências puntuais dispersas.

FIGURA 12 - Diagrama OAP (IUGS, 1973) de âmostrao do Mac¡ço da Cantareka.

a) FÁo¡es Equlgranular Clnza; b) Fáclo6 lnequlgranular clnza; o) FÁcles Bandada o Fácles

lnequlgranular Leucocrática.
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9) l"Mr - Fácies Bandada (tipo Santa lnês) - lnclui faixas confinadas nas bordas NNE do corpo
de rochas com composiçóes modais granodiorfticas a monzogranfticas (FIGURA 9), de dimensóes
restritas e com estrutura levemente acamadada pela concentraçáo diferencial e orientada de
megacristais devido ao fluxo primário. Há zonas de forte enriquecimento em biotita e Gs contatos
com os demais t¡pos adjacentes såo transicionais. Foram observados raros enclaves
tnicrogranitóides alongados, além de um único enclave máfico (GN-0s) de dimensóes centimétr¡cas.

h) T"M" - Fácies Peomatóide (tipo Petrópolis) - Caracterizados por monzogranitos em
pequenos bolsÓes de maior concentraçäo de megacrista¡s, inclusos nos demais litotipos porfrróides
e assinalados como raras ocorrêncras puntuats,

3.4.3. Suite Granitóide Tardi-Tectônica (y.)

3.4,3.1. Maciço de Taipas þ"f)

3.4.3.1 .1 . C¡n¡crenrsrc¡-. GEq¡rs

O Maciço de Taipas ocupa uma área de cerca de 5 km2 entre os bairros de Pirituba e perus. na
porçáo SW da folha mapeada. A forma grosseiramente circular encontra-se mascarada por
coberturas coluvionares e manto de alteraçáo intempérica, originando os limites irregulares
observados no DESENHO 1, sendo escassos os afloramentos em bom estado de preservaçåo.

Os contatos do Maciço de Taipas com as encaixantes såo discordantes, com forte deformação
em sua borda NE e truncamento de estruturas em sua porçäo marginal oeste. A reduzida auréola de
contato mostra apenas feiçÕes de cozimento, endurecimento e feldspatização de encaixantes. onde
é impossível separar-se a ação dos maciços de Taipas e da Cantareira, dado a proximidade entre
ambos.

Cerca de 80lo do maciço é composta de rochas porfiróides, onde megacr¡stais
subidiomóficos a xenomórflcos, centrmétricos, creme-esbranqurçados, subordlnactamerne róseos,
cinza-claros ou acastanhados, dispersam-se caot¡camente em uma matr¡z inequigranutar, média a
grossa. caracterizando uma te)lura granular hipidiomórfica a hipautomórflca. Tipos com texluras
lnequlgranulares e equigranulares, pegmatóides ou aplÍticas ocorrem subordinadamente

A estrutura é predominantemente maciça, isótropa a pouco onentada. Estruturas pnmanas cte
fluxo, com concentraçåo e alinhamento de zonas micáceas, emprestam, por vezes, em zorìas de
t¡orda, aspecto gnáissico bandado e dobrado, visíveis na Pedreira Riuma (GS-3B9)

o caráter leucocrático definido por cores cinza claras é predominante, com zonas restritas de
coloraçáo cinza média a esverdeada, devido ao enriquecimento em máficos ou epidotizaçåo local,

Os leucomonzogranitos predominam no Maciço de Taipas, com termos granodioríticos,
tonalít¡cos e monzodioríticos restritos (FIGURA 13), geralmente nas porçóes marginais.
Diferenciados tardios, na forma de diques tabulares, fortemente enriquecidos em K-feldspatos,
mostram composiçÕes quartzo sienÍticas a quartzo monzonfticas.

3.4.3,1.2. Mrt.tERolor¡ e PErnocnerr¡

Os minerais essenciais nos granitóides do Maciço de Taipas são o quartzo, plagioclásio e
microclínio, tendo biotita como máfico principat (OUADRO Vl).

Quarizu crJrtst¡tui quant¡cjades entre 25 a 35o/" da rocha, ocorrendo como gråos xet'ìornorfos
ou lamelas e mostrarn poucas evidências de deformaçäo, restr¡ngindo-se à fraca ext¡nção ondulante
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s fara recristalizâçáo em subgräos.
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FIGURA 13 - Diagrama OAP (IUGS, 1973) de amoflras do Mac¡ço dê TaiÞas 0r'ol')

Plagicclásios (de 30 a 4O./. da rocha) sáo subidiomórficos e apresentam zonaçáo
ùornposicionai s¡mples a múltipla, onde núcleos mais cálcicos (ol¡goclásio/anclêsina) mostram
auréolas albíticas. Apresentarn fraca sericitização e saussL,ritizaçåo.

M¡croclinio (de 20 a 307" da rocha) apresenta'se em cristais limpidos e xenomortos na matriz e
em megacrlslais subédricos a euédr¡cos, por vezes fralurados ou com restrita recnstalizaçäo de
borda. lnclusÕes de plagioclásio, quartzo e biotita såo encontradas dispersamente, sem padråo
def¡nido. Nos diferenciados tardios a deformação é mais intensa, mostrando os efeitos de intrusão
tabular em estado poss¡velmente sólido.

B¡otitas, em pouca quant¡dade (máximo de 1 1%), dispóem-se em m¡croplaquetas verde
acastanhadas e castanhas, localmente clor¡tlzadas.

Os principais acessórios såo as tÌtanhas, apatitas e opacos (sulfetos, ilmenita e titano.
mag¡ìet¡ta), com quantidades subsidiárlas de zircåo, homblenda, alanita e tumalina Dentre os
ñ¡n€Íã¡s secJ dár¡os, são observacios o epídoto, cio¡ita sericita (muscovita) e carbot8tos.
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3.4.3.1.3. ENcr¡vee

Enclaves mlcrogranitó¡des foram os únicos t¡pos encontrados no Maciço de Taipas,
geralmente €ngolfados êm granitó¡des do t¡po Pirituba (ponto GS389). Possuem formas ovaladas a
arredondadas, d¡mensöes centimétricas, bordas bruscas e näo apresentam orientaçåo def¡nida.
Mostram te)ûura fgnea equigranular fina, cor cinze esvêrdeeda e classificam-se com b¡otila-
hornblenda granodioritos, quartzo dior¡tos ou tonalitos.

Nestes enclaves, a hornblenda chsga a alcançar 25% do total dos minerais (amostra GS-
389F), enquanto plagioclás¡os zonados mostram núcleos cálcicos (andes¡nalebrador¡ta). A
quantidade de microclínio m¡cropertltico é bastante reduzida (nåo mais que 5%) e, dentre os
acessórios, o pr¡ncipal é a titanita,

3.4,3.1.4, Pnr¡¡cre¡s FÁcres Tqrun¡rs -P sraocBÁF¡cas

Os principais t¡pos fac¡ológ¡cos identif¡cados no Maciço de Taipas foram os seguintes:

a) ?/"T1 - Fácies Portiróide Creme (tiÞo Pir¡tuba) - Representa 75% do maciço, tBndo, como
fêição caractefíst¡ca, megacristais creme-esbranquiçados a c¡nza claros dispersos em matr¡z
inequigranular sem orientação (FOTO 24). Apresentem feiçÕes fluidais de borda e raros enclaves
microgrân¡tóides. Monzogrenitos e leucogranodioritos säo os tipos composicionais predominantes.

¡) yJ" - Fácies Porfiró¡de Rósea (tioo ltaouassu) - Ocorre em bolsöes irregulares, associados
a vênulas feldspáticas róseas (FOTO 23), que passam trans¡c¡onalmente para rochas do tipo
Pirituba, constituindo cerca de 5% do maciço. Caracterizam-se por megacristais centimétricos,
subédricos a l¡geiramente arredondados, de cor rósea a acastanhada, dispersos em matriz cinza
clara, fortemente epidot¡zada (FOTO 24). Composicionalmenle, def¡nsm tipos leucomorìzogranfticos,
com malr¡z granodioritica a tonallt¡ca.

c) /Ã - Fácies lneouiqranufar Cinza (tioo Hortolånd¡a) - CompÕe cerca de 100,6 do maciço, em
sua porçåo sul, pr¡ncipalmente, O fone grau de alteraçáo ¡ntempérica e a cobenura colúvio-aluv¡onar
näo permitem observaçóes mais acuradas. Na frente de lavra da Pedreira Riuma (ponto GS389)
este litotipo ocorÍe como concentrações monzograníticas métricas, ¡rregulares, de contatos bruscos
com os demais fácies observados, apresentando fraca orientaçáo de f¡lossil¡catos,

d) y.l - Fácies Peqmatóide (tipo PetróÞolis) - É representado por raros bolsÕes métricos de
maior concenlração de megacr¡stais de microclínio, nas circunvizinhanças de veios feldspáticos
irregulares. A quase ausència de biotita é feiçåo característica, classif¡cando-se tais litot¡pos como
leucogranodio ritos,

e) yaTõ - Fácies Ortoanáissica (tipo Mandaqui) - lnclui restr¡tas faixas métricas, adjacentes a
zonas de falha, onde megacr¡stais subcentimétr¡cos e arredondados de microclínio se orientam
segundo a fol¡açâo da matriz. Tais litotipos foram representados em mapa como ocorrências
pontuais.

Ð yÃ - Fác¡es Equioranular Cinza (tipo Tremembé) - Ocorre em área bastante atterada e
cataclasada na porçåo norte do corpo ou como bolsóes métr¡cos irregulares nos oûros litot¡pos. Os
contatos nåo foram obs€Nados d¡retamente, mas parecem configurar um passagem brusca. Uma
amostra recolhida na Pêdreira Riuma (GS389C) foi classificada como biotita monzogranito.

S) y.l - Fácies Equ¡qranular Fina ou Aolítica (tipo Riuma) - Observado apenas na frente de
lavra da Pedreira Riuma, inclui material eguigranular f¡no, leucocrático, cor c¡nza clara a
esbranquiçada (FOTO 24), ocorrendo na forma de diques tabulares métricos intrudidos em
gían¡tó¡des do tipo Pir¡tuba. Nestas rochas, o plagioclásio ocorre em quantidades super¡ores a 50%,
microcllnio é m¡neral bastante raro (nåo mais que 5%) e biotitas praticamente ausentes, sendo
classif¡cadas petrograf¡camente como leucotonalitos,

J
l¿.

$
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h) /Ð\ - Fácles Equtoranuter Rósea ltipo Visra Ateor€, de MORAES REGO & SOUZA SANTOS,
1938) - D€finldo por quartzo slonltos e quarÞo monzonltos lntrudidos ne forma d€ dlques
decimétricos a métricos nos demeis litotipos. As fs¡çõgs principais säo reprosentadas por
granitóides finos, oqu¡granulares, d€ cor rósea, com reduzidas guantidedes de máficos (FOTO A4) e
teores de microcl¡n¡o muito frarurac,os próx¡mos a SO9ú,.

3.4.4, Suite Granitóide Pós-Tectônica (¿)

3,4.4.1. Maciço Morro de Perus þoMp)

3.4,4,1,1 , C¡arcrenlsrc¡s Gen¡rs

O Maciço Morro de Pêrus localiza-se no bairro do mesmo nome âo norte do Córrego Andanclo.
De formato ¡rregular a amebó¡de, possui compr¡mento da ord€m de goom e largura máxima de
120m.

Os contatos com micaxislos do Grupo Sáo Roque såo discordantes, marcados por falhamento
na borda norte do corpo.

A texiurã ê variâvet predom¡nando t¡pos porf¡róides nas bordas e inequ¡granulares a
equigranularês de grá média a grossa, no centro. As estruturas são mac¡ças e isótropas. A coloraçäo
varia de cinza médio a cinza claro, com tonalidades cinza esverdeadas em tipos localizados,
brancas em dfersnciados tardios.

A ox¡daçåo de sulfetos pode conferir, tocalmente, aspecto mosqueado, com pintas
avefrnelhadas caracterlst¡cas, não lendo sido oÞservados enclaves de qualquer natureza no corpo.

Compos¡cionalmente, o Maciço Morro de Perus é formado por leucogranodioritos (rochas
porf¡ró¡des), feucomonzogranitos (rochas inequi- a eguigranulares) e, subordinadamênte, leuco-
mrcrosienogranitos tardios (FIGURA t4).

3,4,4,1,2, Mr¡ren*oen e Pgrnoea¡¡n

A m¡neratogia do Maciço Morro de perus é simples (ouADRo vl), com quartzo, microctín¡o e
plagioclásios corno mineraìs essenc¡a¡s, granada, apatita, titenita, zircão e opacos, como acessórios.
Fe¡çao tipica é a relativa abundåncia de sulfetos, preenchendo fraturas ou d¡ssem¡nados na rocna,

Quartzo ocorre ern cristais xenomorfos intefobados, com moderada elitinçåo ondulanle.
M¡croclínio em grâos xenomórficos micropertft¡cos ou megacristats subcentimétricos irregulares a
subêdÍ¡cos. Plag¡oclásios (oligoclásio) consl¡tuem gråos xenomórficos a subid¡omórícos, pouco
zonaclos e fracamente ser¡citizados. B¡otitas ocorrem em m¡croplaquetas castanho-claras,
ellglobarìdo cr¡stais de z¡t'cåo efil halos pleocró¡cos, enquanto pr¡smas de apatita e titanita estão
dispersos, estes últimos associados a opacos, Granadas ocorrem em faras ponluaçóes
suþmil¡mètf icas, em t¡pos inequigranulares.

Em seçeo pol¡da, folam observados, em ordem de abundåncia, os seguintes minera¡s: pirita,
ilmênita, pirrotita, magnetitâ, calcop¡rita e hematita.

3.4.4.i'S Pnncrp¡s FÁoes Terrun¡rs-PsrnocRÁrþÀs

a) Fác¡es Porf¡rólde Creme (tipo pirituba?) - Restrito à borda sudeste do corpo, Rocha de
matriz inequigranular média a grossa, cinza clara, pouco oriedada a isótropa, €nglobando
megacr¡stais de microclinio creme-esbranguiçaclos, cer¡timétricos, irregulares a subédr¡cos,
dispersos (FOTO 27). Såo leucogranodioritos bastante similares ao t¡po plrituba, descrftos
ameriormênte, diferindo ligeiramente pela menor quarf¡dade de mêgacristais e de máficos.
Apresentam abundantes concentfaçÕes de sulfetos ao longo de planos de fratura (Foro 2g).
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b) Fácies lneouloranular Leucocrática - Definlda por leucomonzogranitos de cor clnza-clara a
esbranquiçadas, granulaçäo fina a média, portando pontuaçöss submll¡métricâs de granada. Blotlta
é prat¡camente ausente, reslring¡ndo-se a raras palhotes flnes e dlspsrses, A fácles ocorre em
bolsÕes irreguleres, de contatos näo observedos, nas reglóes de borda sul € central do corpo.

c) Fácies lneauioranular Mosqueada - Rochas leucomonzogranfticas fenerfticas de granulaçäo
grossa, cor cinza módio a esverdeada, onde esparsos agregados de b¡otita configuram um aspecto
mosqueado (FOTO 27), Neste litotipo há concentragóês subcentimétricas de sulfstos, em planos de
ffaturas ou dissem¡nadas no seio da rocha. Os contatos com as demais fácies nåo puderam sef
observados.

d) Fác¡es Aplít¡ca - Ocorrem em bolsóes irr€gulares ou vênulas centimétrìcas. Säo roches
equigrenulares finas, brancas a cinza claro, ponando pontuagÕes submilimétricas de sulfetos
disseminados. Sáo cortadas por delgados diques de pegmatitos turmalinfferos e quartzo-
feldspáticos (FOTO 28).

3.4,4.2. Maciço do Juquer¡ (/4Ju)

3,4,4.2.1 Cmrct¡fsrc¡s Gen¡ls

O Meciço do Juquer¡ localiza-sê em área do Hospital Psiqu¡átrico do Juqueri (municfp¡o de
Franco da Rocha), na porgåo centro-oeste da folha mapeada,, configurando um corpo de tormato
levemente tr¡angular. Possui cerca de 1,6km de comprimento e largura máxima de 800 metros, com
área total em torno de 1,4km2.

O corpo intrude-se €m metapelitos do Grupo Sáo Roque, com o qual possui contatos bruscos
e discordantes, com falhas de borda configurando seus limit€s leste e sul, Na regiåo de contato nåo
foi possivel observar qualquer ev¡dênc¡a de metamorfismo termal, por ausência dê afloramentos.

O Mac¡ço do Juquer¡ mostra grande homogeneidade textural e estrutural, sendo defindo por
granflóides inequigranulares, grã fina a média, cor cinza clara. A estrutura mac¡ça é bastante
orientada e calaclasada nes bordas do corpo, dando lugar a termos mais isótfopos (FoTo 26) na
região central,

Não toram obsorvados enclaves de qualquer natureza no inter¡or do maciço e o tipo
petrográfico dominante é definido por monzogranitos.

3,4,4,2,2 MrNgacrocr¡ e Prraocarrn

Quartzo, mÍcroclínio e plagioclás¡o ocorrem em quantidades aproximadamente iguais no
Mac¡ço do Juqueri, sendo a biotita o ún¡co máfico presente.

O quartro apr€senta forte deformação, pr¡nc¡palmente nas zonas marginais do corpo, com
agregados e cordÕss granoblásticos recristalizados, r,bbons alongados e moderada extinçåo
ondulante. Plagioclás¡os (oligoclásio) mostram-se em cristais xenomórficos a sub¡d¡omórficos
zonados, fortemente sericitizados e saussuritizados. M¡crodínio ocorre como cris{ais xenomórficos,
micropertít¡cos, apresentando bordas mirmequit¡zadas e freq[¡entes inclusÕes de plag¡oclásio.
Biotitas em quarÍidades muito reduzidas, possuem cor verde acastanhada .

Os principais acessórios såo opaoos limonitizados, alani¡as zonadas e apditas pr¡smát¡cas,

tendo o epídoto, clorita e ssricita, como minerais secundár¡os.
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3.4.4.3. Maclços Turmalinfferos de Perus f.Tp)

3.4,4,3.1. CÆ¡cr¡nlsïcAs Genas

Os Maclços Turmalinfferos de Perus constitusm pBquenas bossas intrudidas €m
metassedimentos do Grupo Såo Roque na regiåo do Córrego Andando, bairro de Perus, €m São
Paulo (porçåo SW da área mapeeda). Foram ldentif¡cados cinco pequenos corpos de formato
¡rregular que mostram um alinhemento NWSE com ¡nflexão lige¡ra para E-W na regiäo de Perus. As
d¡mensöes são hectométricas a decamétrìcas, o maior delBs possuindo compr¡mento da ordem de
400m, por uma largura máxima de 170m, enquanto o menor não ultrapassa 50m em ambas as
d¡mens0es.

Duas pequenas ocorrências de granitóides turmaliníforos, na forma de bolsÕ€s ou diques
irregulares métricos, foram detectadas na pedreira Riuma (ponto GS€89), intrud¡ndo rochas
porfiróides do Maciço de Taìpas.

Os Maciços Turmaliníferos de Perus acham-se ¡ntrudidos por possantes veios pegmatfticos,

estando, hoje, bastante decapados pela ativ¡dade explotatória de f€ldspatos e caul¡m para a
indústria ceråmica.

É posslvel que, em protundidade tais corpos constituam uma única intrusáo, como sugericlo
por ETCHEBEHERE ef a/. (1985), com estruturaçáo geral ¡ndicando posicionamento em núcleo
antiformal de ondulaçóes lardies, como já eventado por HASUI (1963). Aqueles autores, ¡nclusive,

atr¡buem um caráter pegmatÍtico para todo o conjunto de granitóides, cpmo iá o fizera KNECHT
(1937) quando descreveu, pela Þrimeira vez, tais corpos.

Os contatos dos granitó¡des de Perus com as rochas encaixantes (micaxistos e

calc¡ossilicátìcas) säo discordantes e marcados por estre¡ta auréola de metamorfismo de contato,

As características te)dufais e estrutura¡s dos Maciços Turmaliníferos de Perus mostram sutil
zoneamento borda-centro. Te)ituras equigranulares finas de borda dåo lugar a arranjos
equigranulares a inequ¡granulares, de grã méd¡a a grossa, no centro. Texturas micropegmatíticas e
gráf¡cas localizadas ocorrem nas porçóes centrais.

Estfr,rturas bandadas (por fluxo primár¡o), com a ocorrênc¡a de raras estrrnuras do tipo
schliercn, passam a maciças e isótropas em direçåo ao centro do corpo. O bandamento é
configurado pela atternância cle zonas de maiores e menores quantidades de turmalina, creme-
esbranquiçadas e cinza claras, e com composiçÕes, respectivamente, monzogranfticas ê

granodiorit¡câs (FOTO 25).

Nos corpos turmal¡níferos de Perus, os granitó¡des classificam-se petrograf icamente em

leucomonzogran¡tos e leucogranodioritos (FIGURA 14), com afinidades maiores com borda e centro

dos cofpos, respectivamente. Bolsöes ¡ntrusivos de leucosienogranitos (granito 3a) a quartzo

sienitos foranì também observados no Maciço de Taipas (amostra GS€89E). Tais rochas possuem
quantidades bem mais reduzidas de turmalina e são de difíc¡l distinçåo dos veios aplíticos ou

micropegmatiticos mais tard¡os.

3.4,4,3'2 MrNentocr¡ e Prmocn¡rt¡

A mineralog¡a básica dos granitóides turmalinfieros cje Perus (OUADRO Vl) é definida por
,quanzo, plagioclás¡o, microclínio e turmal¡nas. Biotitas podem estar presente em quant¡dades

subord¡nadas e granadas såo comuns nas zonas centrais do corpo, Opacos e apatita são os

âÒesgór¡cg e¡contÍados É n,ijscoJ¡'.a (seiic¡ta) Ë epfdotc, såo os minera¡s secundários.
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Quartzo ocorre como gfåos poligonizados, raramente alongados. o plagioclásio (oligocláslo e
elbita nas bordas, até andes¡na nas porçöes csntrais do corpo), ocorrem em cristais subidlomórficos
a idlomórf¡cos, levemente zonados e sBr¡cit¡zados, com raras bordas mirmequfticss. O mlcroclfn¡o
(de 10 a 20% da rocha) ocorrBm como cr¡stais xenomórf¡cos e subidiomórficos micropenh¡cos ou
¡nterst¡c¡elmente, em pequenos gräos lrregulares.

As turmalrnas pretas (atrisitas) const¡tuem alé 1oo/. da rocha e oconem como gräos
pnsmâticos, de até zmm, ouando observadas ao m¡croscópio, parecem compof duas geraçÖes
d¡stintas, sugerindo, rospectivament€, caráter pr¡mário e secundár¡o. A prime¡ra, de cor verc,e
escura a verde acastanhada, forma pr¡smas alongados e orisntados. Na låm¡na GS3g6 fofam
observados pequenos cr¡stais prismáticos de turmalina como inclusÖes em oulro minerais, A
segunda' de cor esverdeada clara, fofma gråos arredondados, de menores dimensóes drspersos na
focha.

Granadas ocorrem esparsamente, em quant¡dades não superiores a l%, em cr¡stais
subédricos a euédr¡cos, contendo inclusÕes de turmalina e quartzo. Mostram grande afin¡dacle
pelas zonas de conlalo do corpo ou próximas às bordas de xenólitos metassedimenlares. Objeto de
es(udos especÍficos por MADUREIRA FILHO et a/, (1986), as granadas ev¡denciam uma diferenc¡açäo
conl o progressivo aumenlo da ra¿âo FeyMn, com almand¡nas nas bordas passando a espgrssalitas
no centro do corpo.

B¡otita foi observade em apenas uma amosrra (Jc-z7plg), em microplaquetas castanhas
drspersas, sem or¡entaçåo preferenc¡al.

Epidoto e muscovita (sericita) ocorrem como alteraçäo de feldspatos. plaquetas de
muscovitas mil¡métricas Poc¡enì ser encontradas em amostras das regiÕes centrais do corpo,
podendo relacionar-se a metassomatismo nas proximidactes de veios pegmat¡t¡cos.

Raríssimos prismas de apat'ta e minúsculos grãos irregulares de opacos foram os acessórios
encontrados.

3.4.4.3.3. E ¡¡cr¡v¡s

Os únicos tipos de enclaves encontrados nos granitóides turmai¡níferos de perus referem-se a
epixen0litos de hornfels metapelíticos anf¡bolíticos e calciossilicáticos. As d¡mensöes variam de
dec¡métricas a métr¡cas (5 a 6m), com formas irregulares angulosas, Xenólitos angulosos métricos
do granitóide turmalinifero podem ser obseNados no seio de pegmatitos mais possantes.

3.4.4,3.4 Pnnc eers FÁcr¡s -l-ec¡ua¡s-prrnocnÁ¡lc¡s

Ëmbora não representadas em mapa, dev¡do às l¡mitaçÕes de escala, ctistintas fácies såo
observados nos corpos turmalinfferos de Perus, obedecendo, corno feferidÕ anter¡orment€, tone
zoneamerìto Þotda-centro.

Nas zonas e)Íernas prectominem granitó¡des equigranulares finos, com até 10?o d€ turmalina,
¡eucocráticos, com ausência de biotita. Feiçåo notável é a oconéncia de estrúuras bancladas e
dobradas (dobras desarmônicas de fluxo) devido à movimentaçáo fluidal primár¡a de borda (FOTO
2ô), realçadas pela orientaçáo dos prismas de turmalina, o que confere a estas zonas um aspêcto
pseudo-migmatftico- Tais bandas lambém mostram variaçäo composic¡onal, alternando termos
granod¡orÍt¡cos e monzogranfticos.

Nas zonas ¡ntermediár¡es a centrais, a textura dos granitó¡des é equigranular a inequigranular
médi? a orossa, corr] estrutura maciça e isótropa. A coloraçäo é cinza clara, com turmalinas em
menores quantidades.
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Grânltos gráf¡cos brancos de texturas micropegmatfticas a gráflcas såo bastante comuns nss

zonas centrais, principalm€nte próxlmo sos contatos oom rochas psgmatfticas. Nsslss, o

intercfesc¡mento de gráos de quartzo aclnzentado € feldspatos brancos formam um mosa¡co

bastante peculiar,

FIGUR 14 - DiagrômÊ OAP (IUGS, 1973) de amo6três dos Maciços Turmalinfforo6 de Porus floTp), Morro do

Perus (yaMp) e Juqusr¡ (/aJu).
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s.s. RocHAS tNTRustvAS Actons FtLoNtAMS (yJ

3.5.1. Pegmatitos (yoP)

lncluem corpos de foiçöes € d¡mensóes muito varláveis, sendo aqueles de maior porte,

ind¡cados no mapa de estrutures (DESENHO 2), representando-se no mapa geológico (DESENHO

1) apenas quando a gscala o pêrmitiu. Os pr¡nclpals t¡pos observados foram:

a) Peomatitos de Substituicåo - Sob esta designâção, emprestada de ELLERT (1964), 8áo

englobados mater¡ais formados quesê que exclusivamente por concentaçó€s de megacr¡stais d€

microclín¡o que, por vezes, ocorrem na forma de vênulas irregulares ou bolsóes métricos, Confinam-

se ao interior dos maciços granitóides da Cantareira e, em menor escala, de Mairiporå. Pontuaçô@s

sulfetadas associam-se às fraturas.

b) Peomatitos Quanzo-feldsÞáticos - lncluem corpos de dimensÕes métricas, quase que

unìcamonte formados por quartzo e feldspato, podendo incluir quantidades subordinadas de

muscovita e lurmalina, em cr¡steis menores que 3cm. A cor é branca, por vezes rósea (êstès de

dimensÕes cent¡métr¡cas a dec¡métr¡cas), Enquadram-se no tipo simples da classificação proposta
por SMIRNOV (1982).

São raramente zonados e distribuem-se por todas as unidades mapeadas. Em rochas
granfticas, geralmente incluem muscovitas (GS-761), afr¡sitas(Gs4g8) e, por vezes, biotitas (GN-

7144), sendo comumente ponadores de pontuaçÕes sulfetadas, Nas rochas metassedimentares

formam massas caulin¡zadas, às vezes dobradas e de grande utilidade para a análise estrutural.

c) Peqmatitos Turmalinfferos - lncluem corpos taþulares, lenticulares ou boÌsóes irregulares,

com dimensöes de até 1O metros, Caracter¡sticamente zonados, o núcleo central é de quartzo, com

zonas externas enriquecidas em plag¡oclásio (albita), KJeldspato, afr¡sita e muscovita. Nas zonas de
contato ostentam, comume e, teltura gráfica, podendo haver concentraçÕes localizadas de

granada (ponto JC-77),

Såo comumente encontrados intrudidos nos corpos turmalinfferos de Perus e, mais raramente,

no Maciço da Cantareira (com menores dimensöes). Na reg¡äo de Perus, há um enr¡quecimento em

diversos m¡nerais raros, como rubelita, berilo esverdeado, lepidolita e minerais de urånio (pintas de

autunita verdelimåo). HASUI (1963) relata, ainda, a presença de opala uranffera, torbenita e beta-

uranofånio. Estes tipos correspondem, na classfficação de SMIRNOV (op. c¡t.) aos pegmatitos

recristalizados e complexos.

3.5.2. Aplitos

lncluem corpos de dimensÕes centimétricas a métricas, intrudidos nas rochas granitóides,

sendo muito comuns no Maciço de Taipas. De coloraçåo cinza clara e rósea (ma¡s tard¡os), textura

microgranular, possuem composiçÕes variadas,

3.5.3. Mobilizados Quartzo-Feldspáticos, Veios de Quartzo e Epídoto

Os mobilizados quartzo-feldspát¡cos são mu¡to comuns em todas as unidades,
part¡cularmente nas adjacênc¡as das zonas de cisalhamento, como produto de anatex¡a parcial, em

faixas de forte mêtamorfismo dinâm¡co. DispÕem-se como vênulas centimétr¡cas a métricas,

freqüentemente dobradas e caulinizadas.

Veios de quarEo têm grande distribuiçâo na ârea, remobilizando-se com maior facilidade em

rochäs metassediírentares, possuindo dimensÕes geralmente centimétricas.

Veios de epfdoto m¡limétricos a subcent¡métrlcos säo comuns em granitoides ma¡s afetaclos
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por h¡drotermahsmo, particularmente no tipo ltaguassu (FOTO 1Ð.

s.6. RocHAS MrLoNfTrcAS E cATAcLÁsïcAS (amc)

Nesta unidacte foram ¡ndividualizadas estr€itas faixas adiacentes às principais zonas de falha
onde a deformação mascara a netureza da rocha afetada, expondo rochas mlloniticas e
cataclástrcas predominantemefi e.

A recorrência no tempo de diversos episódios de cisalhamento faz com que co€xistam rochas
com fo¡çóas de deformaçåo dúctil predominentes ao lado de outras onde os processos rúpteis
toram mais marcantes, sendo aqui denominadas, respectivamente, de rochas mllonfticas e
cataclástìcas, embora sejam muito comuns termos de transiçäo entre elas. Esta term¡nologia basêia-
se no conce¡to de HIGGINS (1971) sobre a predominånc¡a relat¡va da recr¡stalizeçåo e
neomineralização, nas rochas milonftices, ou de cominuiçäo, nas rochas cataclást¡cas, Fo¡ adotada
neste trabalho a term¡nologia defin¡da por SIBSON (1977), procurando-se a distlnçáo entre os
diversos litotipos, lendo como critérios as feiçÕes deformacionais descritas por TAKAGI (1986).

As faixas de rochas deformadas mostram espessura de afloramentos bastante variável, de
dezenas de metros até 1 km, sendo a ma¡s expressiva encontrada na porçeo none da área, iunto à
Falha de Jundiuvira. Predominam, nestas faixas, rochas de composiçåo quartzojeldspática a
granitóide, clef¡nindo protomilon¡tos, m¡lonitos e ultramilonitos em funçâo da relaçåo matriy'
porf¡roclastos, e termos blastom¡loníticos (estágio avançado de rocristalização).

Protomilonrtos ocorrem em porçoes mais afastadas da zona de mator detormaçäo
configurando rochas onde porf¡roclastos de feldspeto pouco alongados a arredondados, säo
circundados por peliculas micáceas e a matriz näo excede 20%.

Nos milonitos sensu sÍrlcfu, mais comuns nas bordas dos corpos graníticos de Francisco
Morato e Vila dos Remédios, a matriz é mais significativa (20 a 90%) e os porfiroclastos atongacros
de teldspatos definem um bandamento gnáiss¡co caracteristico.

Ultram¡lonitos såo vistos em le¡tos centimétr¡cos, definidos quase que só pela matr¡z e
fonnando bandas tectÔn¡cas subcenlimétr¡cas e afenft¡cas, de coloraçåo cinza escura (CJ-812, GN-
574).

Blastom¡lonitos e milonito-gnaisses ocelares sáo muito comuns compondo boa parte dos
mac¡ços granfticos da V¡la dos Remédios þ,Vr) e de Maro Dentro (l.Md). Ne$es, porfiroctaslos dê
microclin¡o são envolvidos por fina película micácea e quartzosa, definindo uma estrutura tipo
augeli. As principa¡s feiçóes petrográficas observadas säo a tenura porfiroclástica interloþada e
arnebóide oorn malriz granoblást¡ca inequigranular,

Quanzo ocorre em agregados granoblásticos f¡nos ou em grãos anédr¡cos, lenticularizados e,
progredindo paß r¡bbons com a deformaçåo crescente. Ocorre, ainda, como cordÕes envolvondo
leldspalos (texlura mor¡ar). Microclínio mostra-se em cristais alongados e orientados, Såo raramente
pertit¡cos, conr geminaçåo em grade e apresentam fraturas preenchidas por epidoto e ser¡cita.
Plagioclásios ocoíem como cristais tabulares a levemerìte ocelares, com lamelas de geminaçäo
encurvadas. Foram obseryadas algumas antipennas e raras mirmeguitas nas bordas. Biotitas
ocorrenì como palhetas isorientadas, localmente apresentando knks e parcialmente alteradas em
clontas.

Dentre as rochas quartzo-teldspáticas deformaclas predominarûemente por processos rúpteis,
as ma¡s comuns säo os cataclasitos quartzosos. Sáo rochas de estrutura mac¡ça, telitura
microporfiroclástica, granulaçáo fina a média, cor c¡nza azuleda, possuindo um padråo de altêraçäo
peculiar na forma de um mater¡al terroso amarelo ouro a arroxeado. Termos mais finos, com matr¡z
compondo n¡ais de 80% da rocha, constituem ultracataclasitos. Ressalte-se, ainda, a ocorréncia
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esparsa de brechas cataclásticas, onde fragmentos angulosos de rocha granitóide coexistem com
matr¡z fina, alterada.

Nos metassedimentos metapelft¡cos, os efeitos da deformaçäo säo bastar¡te dificeis de serem
observados devido à natureza do material. Percebe-se, nas adjacências das zonas de falha, a
ocorråncia de filonitos bastante laminados e flsseis, por vezes mostrando grânulos de quartzo
estirados ao longo da foliaçåo.

As rochas anfibolfticas geralmente nåo exibem feiçöes de deformaçåo, mesmo quando
intercaladas em rochas afetadas por tais processos. Os efeitos da deformaçäo restr¡ngem-se à
presença de microfraturas preenchidas por epidoto ou quartzo.

Nas rochas quartzíticas, protocataclasitos mostram quartzo com bordas serrilhadas ou em
raros cordóes microgranulares preenchendo fraturas. Os quartzitos apresentam deformação dúctil
em graus variáveis, cujos principais indicadores såo: estiramento de grãos de quartzo, forte a
moderada extinçåo ondulante e lamelas de micas (muscovitas) com formas sigmoidais ("mica fish')
ou formando kink-bands.

3.7. COBERTURAS CENOZÓICAS

3.7.1. Formação Sáo Paulo (Tas) e Sedimentos correlatos (TQis)

Os sedimentos da Formaçäo Sáo Paulo ocupam a porçåo sudeste da área, sendo limitados
pela Falha do Rio Jaguari a NNW, encobertos por depósitos aluvionares recentes e por restritos
depósitos coluvionares na parte NE. A espessura máxima alcançada por estes sedimentos na área
gira em torno de 90 a 100 metros na regiäo do leito do Rio T¡etê (ALMEIDA, 1955), enquanto na
regiåo norte de Guarulhos alguns poços caseiros atingem o embasamento a 10m de profundidade.

Apesar da considerável expressâo destes sedimentos na área mapeada, a ocupaçáo urbana
destruiu os seus principais afloramentos sendo as escassas exposiçÕes formadas por camadas
intercaladas de conglomerados polimíticos, areias argilosas finas a grossas, por vezes arcoseanas,
e por argilas siltlcas e/ou arenosas.

Os conglomerados polimíticos são constituídos de blocos de quartzo e quartzito, gnaisses,
granitos, filitos e xistos alterados, além de pelotas de argila (clay balls) que alcançam até 20cm de
diâmetro, em meio a uma malriz de arera grossa argilosa, de cor cinza a arroxeada, variegada. Em
um afloramento (GS-222), verifica-se a presença deste conglomerado sobreposto diretamente a
rochas, do embasamento, discordantemente, embora nem sempre ocupem porçoes basais.

Forarn observados niveis conglomeráticos sobrepostos aos niveis de areias a. argilas
arenosas, o que é compatível com fenômenos de tectonismo sin-sedimentar aventados para a Bacia
de Såo Paulo. As pelotas de argila podem representar registros de fenômenos erosivos no contelfo
dos deslocamentos verticals de blocos de falha e das subseqüentes modificaçÕes do nível de base
das drenagens pretéritas,

Os níveis arenosos e argilosos sáo bem mais comuns na área, Os primeiros, de fração fina a
grossa, contêm apreciáveis quantidades de argila, sendo, por vezes, arcoseanos. Possuem cores
vanegadas (cinza, amarelo, marrom, roxo) e encerram algumas pelotas de argila e gráos de quartzo
centimétr¡cos. Os nlveis argilosos possuem quantidades variáveis de fraçäo silte e areia, com a
mesma variaçåo de cores dos nfveis arenosos, A ahernåncia rftmica dos nlveis arenosos e argilosos
dá-se com as camadas variando de centímetros até mais de um me,tro. A passagem entre eles, na
vertical, é brusca, havendo raros casos de gradação de termos mais grossos para mais finos.

O contato dos sedimentos da Formaçåo Såo Paulo com os depósitos colwionares é marcada
por uma discordåncia erosiva representada pela ocorrência de cascalheiras ou linha de seixos que
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atingem mais de um metro, cujos seixos säo de quanzo e quartzito, subarredondados a angulosos,
c€ntimétricos a decimétricos

A maioria dos autorss admite um ambiente. de deposição flúv¡olacustrino para os sedimentos
da Bacia de Säo Paulo.

Os sed¡mentos conelatos à Formaçäo Säo Paulo ocorrem na forma de afloramentos ¡solados,
pontuais ou em pequenos bancos métricos, principalmente na rogiåo ao longo do vale do Rio
Juquer¡ e seus tr¡butår¡os, ocupando meia encostas. Possuem características muito semelhantes às
dos sodimentos acima descritos, particularmente a alternåncia dos nlve¡s arenosos e argllosos
var¡egados. Em dois pontos (GN-43 e GS€21) toram obssrvados conglomerados repousendo
discordantemente sobre rochas do embasamenlo.

Apesar da correlaçåo estabelec¡de com os sedimentos da Bacia de Sáo Paulo, admite-se a
possibilidade de te¡s depósitos serem controledos por soleiras loceis. MELO & PONçANO (1983)

levantam a hipótese da ligaçåo destes depósitos às variaçöes climáticas do Quaternário.

3.7.2. Depósitos Colúvio-Eluvionares (Qc) e Aluvionares (Qa)

Os depósitos colúv¡o-elw¡onares (Qc) distribuem-se generalizadamente por toda a área,
sendo, porém, mais comuns nas regiÕes de Franco da Rocha-Caieiras e Guarulhos. De coloraçåo
amarelada a avermelhada, compôem-se de misturas em graus var¡áveis de fraçôes argilosas e
arenosas, sendo comum a presença de grânulos angulosos e milimétr¡cos de quanzo, Por vezes,

niveis inconsolidaclos de até 8m de espessura sâo marcados, na base, por cascalheiras
cent¡métr¡cas a métricas, incluindo seixos e blocos dos ma¡s var¡ados tamanhos, forma e natureza
litológica. Por vezes, o topo é marcado por cangas limonft¡cas Rnas, comuns na regiåo do Hospital
Psiquiátrlco de Franco da Rocha.

Os depósitos alwionares (Qa) preenchem as calhas dos principais cursos d'água da regiáo e
incluem os sedimentos inconsolidados das vázeas atuais e baixos terraços pré-atua¡s alçados.
Deslacam-se, em expressão, os depósitos dos rios Tietê e Cabuçu na porçåo SE da área e Juquer¡,
a NNW. As vázeas atuais sáo formadas por sedimentos síltico-argilosos de planfcies de ¡nundaçáo
e depósitos arenosos a areno-argilosos de canal e diques marginais que apresentam cores c¡nza

escura, bege e amarelada, Os baixos terraços, com menores dimensoes e geralmente nåo
rnapeáveis, såo compostos de cascalhos com seixos de quaftzo e quartzilo ¡mersos em matnz

arg¡lo-arenosa, englobando, a¡nda, pequenas lentes de areias mal selecionadas.
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CAPITULO 4 - LITOQUfMICA

As amostras submotidas a anállsos qufmicas no present€ trabalho, cuJos resultados sstäo
contidos na TABELA l, perfazem um totel de 108, lnclu¡ndo 94 determlnaçöas €m rochas granhóldes
e sBus €nclaves, dez determinaçÕss em rochas metabásicas e uma det€rmlnação sm m¡cexlstos do
Grupo Såo Roque, além de outras três em rochas gnáissicas clo Embasamento pré€äo Roque.

4.1. ROCHAS METABÁSICAS DO GRUPO SÃO ROOUE

As rochas analisadas compÕem quatro conjuntos petrográficos: hornblenda anfibolitos (GS-
s014, GS-625, GN-481 e GN-689), diopsfdio anf¡bolitos (GN-227 e GN-999), quartzo anfibotitos (cS-
1 07 e GS-146) e anfibolitos bandados ou prováveis metatufos (GS-6224). Os teores méd¡os dos
pr¡ncipa¡s elementos, discriminados por conjuntos, eståo contidos na TABELA ll.

o diegrama álcal¡s total vs. síl¡ca de LE BAS er a/. (1986) da FIGURA 15, no qual se inclui
dados de hornblênda anf¡bÕlitos da regiáo do Jaraguá (GoMES of. €/., 1964), mostra que, em
termos composicionais, a grande maior¡a das amostras refere-se a basaltos. Duas das amostras,
empobrecidas em S¡O2 ocupam campos ultrabásicos (basalto picrltico e têfrito-basan¡to), ao passo
que uma amostra de quanzo anf¡bolito (GS-107) é dêslocada para o campo dos dacitos,
provavelmente refletindo transformaçÕes metamórficas aloquímicas, responsáveis por var¡ação
pronunciada do conteúdo em sílica. As composiçÕes basálticas andesÍticas referem-se às amostras
de hornblenda anfibol¡tos (GS-625 e GS-689) da porçäo leste da folha e podem refletir processo
incip¡ente de diferenc¡açáo magmática, pois se associam a anf¡bolitos bandados (ou metatufos)
classificados como andesitos. Outra hipótese para estas composiçÕes é a prováveì albit¡zaçåo por
reação com a água do mar, como admitido por ANDREIS (i990).
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FIGUBA 15 - Diagrama TAS

Cl'olol áfcal¡s ys. Sll¡ca) de

LE BAS ot â/, (1986).
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O diagrame AFM (FIGURA 16) mostra o posiclonamento proferenc¡al das emos'tras analisadas

no trend tolelt¡co como iá constatado pof vários autor€s (GOMES ef 8/., 1964; LAZZARI, 1987i

FRASCÁ of s/,, 1987), embora a dispersão näo p€rmita constatar difsrenc¡açäo magmát¡ca marcante.

As amostras, em sua maior¡a, ocupam o campo defin¡do por PETRO et a/. (1979) para as suhes de

ambientes lectÓnicos €)itensìonais.

FIGURA 16 - D¡agrama AFM da€

rochsô metabásicas do Grupo

Såo Roquo, Llnhô oheie ôepe-

rando os campos Cálcio-aloalino
(CA) € Toleftico (Ð. Linhe

traoejBdâ dolimitando o çampo
das Êuftès de amb¡ontes

loctônioos €xtensìonais (E) do

PETRO €t ¿i. (1979)

A tendência toleítica geral é a¡nda evidenciada nos d¡agramas Cr vs. FeO'/MgO (FIGURA 17)

rle KUNO (1968) e FeO' vs FeO'/MgO (FIGURA 18) de MIYASHIRO (1974, apud CAWOOD, 1984).

Neste último. as amostras analisadas mostram bom alinhamento com a curva dos toleítos abissais

de MIYASHIRO (197s).

o caráter oceånico para as rochas metabásicas do Grupo Sâo Roque, aventado por vår¡os

aurores (MACHADO FILHO et a¿., 1983; LÆZARI, 1987i FRASCÁ et al., 1987" BERGMANN, 1988) é

ressaitadc¡ pelos diagramas T¡O,-tçO-PrOs (FIGURA 19) de PEARCE et al. (1575) e TiO2 vs. ZrOjP"O"
(FIGURA 20) de FLOYD & WINCHESTER (1976), onde, com exceçáo de três amostras empobrecidas

eûr T¡ e enriquecidas em K, todas as outras plotam no campo dos toleítos oceånicos.

Os diagramas de HARKER (1909) da FIGURA 21 apresentam claras tendências de correlaçâo

0egat¡va para Al2Oe e FerO3, menos pronuncidas para TiO?, MgO e CaO. Fracas correlaçÓes posit¡vas

seo apresentadas pslo çO e MnO, enquanto P2Os, Feor e N4O apresentam grande dispersåo.

O comportamento do AlaO3 parêce refletir a proxim¡dade com o granitóide da Cantareira, sm

cuia zona de contato eståo as amostras de maiores leores naquele elemento e mais ricas em

plagioclásio, rofletindo prováveis condiçoes mais enérgicas de pressáo e temperatura. p teor mais

etevado em NEO daquelas amostras refletem a maior presença de plagioclásio, embora o padráo

gerat deste óxido seia d¡sperso. As amostras de tetos pendentes no se¡o da massa granitica

mosrram um maior conteúdo de b¡olita e m¡croclín¡o, provavelmente de or¡gem metassomática, fato

reflet¡do no comportamento do lqo.

o componamento apresentado pelo TiO,, MgO e CaO sáo compatfveis com um trend de
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FIGURA 17 - Dlagrama Cr ras,

FeOi/MgO (KUNO, 1968)

para rochâs m6tabá6lcô6 do
Grupo Sáo Roqu€.

'l) Campo CÁlclÈqloalino.

2) Campo lolêftico.

FIGURA l8 - Diagrame Fed rc.

FoOVMsO (MIYASHIRo,

1975) pqre rochas mots.

básioas do crupo Sáo

Roque, Símbolos como na

Flgura 17,

diferenciaçáo magmática, embora as amostras de contato com os granitóides apresentem mais Ti e
Mg, fato atr¡bufdo por GOMES et al. (1972) à presença de hornblenda mais rica naquelês €lementos,
devido ao metamorf¡smo termal, As tendências indicar¡am um caráter menos diferenciado para os
hornblenda anfibolitos do Jaraguá, com grau de diferenc¡açåo aumentando para os quartzo-

ånfibolitos e anfibolitos bandados.

Os conteúdos médios dos principais óxidos e alguns elementos menores dos diferentes

Tole¡los Abisso¡s

FèOl/
'Mco

0,0



conjuntos pstrográf,cos, quando tomados seperadamente e comparados na TABELA ll com os
leores médios das rochas básicas de LE MAITRE (1976) e das amostras de embientes tectônlcos
selecionados por WLsoN (1989) mo$ram comportamento diferenciado, refletindo, provavetmente,
a complex¡dade das relaçÕes magmálicas envolvldas.

FIGURA 19 - Diasrama Tior-ÇGP.o" (PEARCE erâ/., 1975) pars rochas merabás¡Ças do crupo sáo Roque.

os homblenda anfibolitos apresentam comportamento um pouco dist¡nto na reg¡âo do
¿araguá (a W da folha) em relação às rochas sim¡lares da regiåo de Guarulhos-Mairiporå ou tetos
pendentes no Macieo da Cantareira, mais a leste.

Nos antibolitos do Jaraguá' os óxidos ma¡ores mostram teores compatíveis com aqueles dos
rofeltos de LE MATTRE (op.clf.), embora N%o e proõ apresentem varores mais baixos que os
esperados Sáo tambéÍr muito próx¡mos aos valores de basahos de cadeias meso-oceånicas (M/d
Ccean Ridge €asa/fs - MORB), com MgO e Na"O de valores pouco mais baixos que o esperado. A
r-r¡esma tendência é mostrada pe¡os erementos menores, com teores de Ba e cu mais ahos
(provavelmente atribuíveis, respect¡vamente, ao metamorf¡smo e h¡dfotermalismo) e cr mais ba¡xo
que o esperacto.

os hornblendas anfibolitos da porçåo ma¡s a leste da folha iá apresentam teores dê s¡o2 eTio, elevados para a média de rochas basálticas tolefticas, ma¡s compatfveis com anclesitos,
enquanto os valores de CaO e FeOt (muito attos) nåo são compatíveis com rochas básicas em geral,

noo

a 0uorl¿o A¡libotrtos
o Anfibotitos
X Anfibolitos bondodos
a 0iopsídio Aif¡botitos
+ Arìfrbotitos Joroguó

A - Compo dos Eosollos Oceonrcos

B - Conpo dos Bo6oltos nõo oceõn¡cos
o
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devendo r€fletir s atueçåo d€ processos pós-magmátlcos. Os t€ores dos doma¡s óxldos

acompanham a tendência toleÍtica g€ral, como ne reglão do Jaraguá, com valor€s compatlve¡s

àqueles de basaltos do tipo MORB, exc€tuando-se Si e T¡, mals compatfvels com basaltos de ercos

de llha. Os elementos traços Ba, Ce, Cr, Y e Zr mostrani compat¡bilidade com os velores médios de

basaltos de riffs con¡nentais (DAVIES & MoDONALD, 1984 enquanto Co, Ni e Sr aproximam-se

mais a valores dê basahos do lipo MORB.

Tr 02
(%)

I
I
/ co.po tole ít ico

T/l
/o

+

++ +
. loi_a 

O

ì=- ----/

Zr 0z/ Pz0s

FIGURA 20 - DiagramÊ TlOa vs, ZrO?i

P2O5 fLOYD & WNCHESïER,
'1976). Slmbolo6 como nE F¡gurâ 19,

Os quarÞo anfibolitos apresentam Sio2 TiOr, Mgo, Pros e MnO compativeis com a média dos

andesitos de LE MAITRE (op.ci¿), com os valores muito baixos cle çO e ahos de CaO, mais
próximos da média dos toleítos. Na2O possui valores muito baixos para rochas básicas em geral,

enquanto, novamente, é bastante elevado o teor de FeO', fato esle muito comum nas rochas básicas

da maior¡a das faixas móveis proterozóicas do Brasil (M.C.H. FIGUEIREDO, ¡nl verbal), devendo

refletir peculiar¡dades composicìonais do manto. Comparando com os dados dos ambientes

tectônicos selecionados, as amostras mostram comportamento dúbio. Os valores de SiO., TiO, e
MgO seo muito próximos daqueles das rochas andeslticas de margem continental, enquanto os

baixos valores de çO e Na2O e o enriquecimento em CaO e FeOt apontam para basaltos

continentais, basaltos tipo MORB ou, mesmo, de bacias retro-arco.

O nresmo ocorre com os elementos traços analisados, quando os teores de Co, Cr, N¡, V, Y e
Ce sáo bastante sim¡lares àqueles das rochas basálticas e andesíticas de margem cont¡nental,

enquanto alguns outros elementos litófilos com Ba, Sr e Zr náo se concentram em quant¡dades afins

com as rochas referidas, aproximando-se mais da média dos l,fts continentais ou bac¡a retro-arco,

Os diopsldio anfibolitos possuom quimismo compatível com a média dos toleítos, à exceçáo

dos óxidos de Ti e Mg, de valorês baixos para estas rochas. Novamente NEO (muito baixo) e CaO

(muito alto) mostram valores anômalos para rochas básicas em geral, suger¡ndo a açåo de

processos pós-magmát¡cos de alteraçåo ou metassomatismo a partir das rochas granitóides

acijacentes, com provável contaminaçáo crustal. hlåo fossem os valores baixos de MgO e TiOz o
quim¡smo dos elementos pr¡ncipais possuiria maiores ãfinidades com o da média de basaltos de

ífls continentais, o que é reforçado pelos teores de Cr, Co, Ba, Y e Zt, embora Ni mostre valores

muito baixos.
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A únlca amostra d€ anflbolltos bandados analisada tem cÐmponamento multo irregular e
dlstinto dgs dema¡s rochas metebásicas d¡sârt¡das. Os valores de SIO?, KrO (attos) e TiO" (bako),
apesar de compatÍveis com rochas andesfticas de margem conlinsntal, contrastam com os altos
valores de CaO, MgO € FoOt e com os baixos valores de Na:O e Alros. O componemento irregular
dos elomentos menores ora lndlca compatib¡lidade com roches básicas (e.9. baixo valor de Sr), ora
mostre valores incompatfvels (baixos teores de Co, Cr, Ni, V € altos leores gm Ba). Esie con¡unto de
fsiçöes, associado à estreita relaçåo destas rochas com as rochas calcioss¡l¡cát¡cas do Grupo Säo
Roque, parece sv¡dênc¡ar mistura com material sed¡mentar (metamargas), como evontado por
COUïINHO ef a/. (1982). Com efsito, o padrâo dos elementos maiores e menores analisados é
bastante similar com aqueles das rochas calc¡ossil¡cáticas bandadas da Sena de ltaberaba,
analisadas por FRASCA et a/. (1987).

O diagrama TiO. vs Zr (FIGURA 22) de PEARCE (1980) apud GASS (1982), d¡scriminanre de
ambientes tectônicos de rochas básicas e intermediárias, mostra a tendência geral das rochas
metabásicas que, em sua maior¡a plotam no campo dos basaltos de cadeia meso-oceânica (MORB),

enquanto as amostras de baixo-Ti r€ferentes aos diopsídio anfibolitos e anfibolitos bandados caem
no campo dos basaltos de arcos de ilhas,

FIGURA 22 - Disgrâma TiO, vs. Zr (PEARCE et e/,, 1980 apud GASS, 1982) para as rochag motabágicas do Grupo São Roque,

O padróes dos elementos das rochas metabás¡cas da área estudada, mostram, quando
comparados com os padrÕes normal¡zados de THOMPSON ef a/., (1984), algumas similar¡dades
(FIGURA 23). Os anfibolitos bandados (SiAb), nåo fosse os mais baixos teores dos êlementos
litófilos (La, Ce e Sr) mostrariam uma curva similar à dos basahos cálcio-alcalinos, enquanto os
hornblenda anfibolitos, embora mostrem valores mais elevados para os litóf¡los menc¡onados,

exibern grarrcle diferença nos teores de K e Ba, näo mostrando quaisquer af¡nidades com as curvas
selscionadas. As,grande anomalias evidenc¡adas para o Nb ev¡denc¡am a baixa qual¡dadB dos
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dados analíticos para aquele elemênto, produzindo velores incompatlv€is com a média das rochas
básicas em geral, Já os anf¡bolitos da regiäo do Jaraguá têm padrÖes próximos eos dos basanos de
cadeia meso-oceånica (MORB), €mbora destoem nos teores de y B K. bem maiores
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FIGURA 23 - Padráo do elêmontos Ùaços das

rochaE motabáB¡cas do Grupo São Roque e

padróèÊ normalizadoo de bôsahgs

0HOMPSON et€1, 1984).
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2,21
o,32
o,35

o,ù2

r04,æ 67,00 3a.o0 33¡f,oo 331,00 21ø,1JO 3æ,00 ñ2.pO ?60,æ
42,@ 19.m 27.70 21,aÐ 22.rO l?,50 16,¿10 r0,AO 17,m
<4,00 - <¿,æ <4,00 æ,00
s6,00 5a,00 t24,@ 81,æ 91,@ r12,æ 116,æ æ,@ !þ,æ
74@ 74,Ø 71,Ø f4,@ 74,æ la8,æ 4@ f4,@ 7¡\æ
f7,00 14,00 2,Ø f,@ 1,@ 6,00 1,00 t,æ t,@
2g,oo ¡6.@ 21,(n t7,@ 15,CÞ 20,00 12.00 6.@ 28,æ

8f,f9
0,æ
ral*

9.91
f,al
0,0¿f
0,æ

5,O7
0,05
a,s€

o,,ù2

ftù
GN€5

ea,æ
o,42

14,13

o,7ø
0,0a
r,93

5,24
o,21

:''

':'
3€,00

¿06,50

:'o

5,@
B,@

17,O0

f tv'
GNã@ GN<ÞO

æ,¡{r €€,.0
0,6 o24

':,* '1.
+o7 3,74
o.á ozf
o,tf¡ o,o7r.æ 2313,15 3,Bt
6.40 B,æ
o.o7 0,(Þo.æ 0,14

o.æ 0,æ

594,10
1,90

33.00
22,OO

17,00

I,O0

1*
10,00
6,70

131,70
.¿64,00

3A,fi)

97.e
144,æ
35,00

136,00

lô

tgItI
Ë

I
g

r
È

ñ

Ëj
*ô
t'
9
*
g
'tt

o

Ë¡
d*

I
I
?
n

8
!,
o

':,*
¿â,æ

1,50

20,00
10,00

101,@

97,æ
33€,æ

1,æ
æ,00

2,Ct

53,æ
€2€,€O

tæ.00
33,60

3@.@
I ¡4,@
5r,æ
96,00

31,90g€,10 231,00

<5,æ .:.-
62,CO ¡lO,(Þ

1.5€O,CO 154,æ
3-,Zt 3,20

2,@ 3,@
6,@ 11,æ
r:'t tt't

r.5@,æ r.270,@

24,@ æ,@
563,æ 521,0(1

5,ro 5,æ
€,æ 7,@

37-,1 ) .1,.

5.æ e,€o
r¿9 j0 19¿æ

2 r 3!,æ 2.67,(þ

7,æ 10,@
42,æ .3.æ

gô,æ 78,æ

111,@ E¿æ
201.6 t79,æ

250,@

æ.@

1e,@
34,00

5.60
?67,90
3,Â7,@

39,æ
21,@

510,æ

76,æ
f26,00



Y
stq
fl0?
al2q
F"P3

M€o
MnO
CaO
NâP
K2o
P¿os

NW¡
ZtOz

H¿J'
S

TzM t

GN-437 GN3A5 GN-447 GN-444

TABEL I - ANÁusEs ouitvlcas DË aMcsTRAs oo EMB -s¡ME¡no pBËsÂo FoouE. GFuPo sÂo mouE E NrBUslv s GFANrójD€S Assoclacìas {côfllnueçãþ)

69,44 6A.75 89,75 64,ø4
0,3¡ 0,3€ 0,37 0,56
,o:ut ,1o t1,^ 15.24

3,37 4,O7 3,51 441
0,73 0,s6 0,91 1,24

0,o5 0,0s 0,06 0,0€
2,4A 3,15 3,2S 4,64
4,14 3,72 3,71 3,e6
411 3,9€ 4,O4 3,S3

o,z3 0,23 0,21 0,32
o,æ o.¡r9 0,37 0,50
o,or <0,01 <0,01 0,@
o,@ 0,03 0,0¡ 0,o¿

ÌF{ÂÇC6 þ.p.õ.)

B
Bå
A¿
8l
cl
C¡
Co
cl
Cs

Ga
u

NI

Sn
S.
Sr¡
Th
U

Z!1

Z¡

C'

fzvz
GN¡EI GN.329 GN43

¡2,05 É8,f6 84,@
o,25 0,35 0,40
14,17 ,1* t1-,75

2,47 3,56 3,79
0,5€ o,B€ 0,s5
0,05 0,0€ 0,46
2,31 3,22 3,¡C
4,03 4,30 4,23
3,52 4,72 3,45
o,1s 0,21 0,æ
o,¿Ð 0.'Í1 0,33
o,ç2 <0,10 <0,01
0,02 0,0¡ 0,05

<5-æ .:,. .:,- .:.-
. 3€,00 24@ 51.00

1,00 901,70 1.7@,00 1.443,@
,,:o 3,5O 2-,7O 1,ao

SulE GEnltólde Sln- s T¿rdl-fcct6nlcâ - Mæìço de Mdripo.å

fzvo
GN{€AA1

3,0o 6,@ 4,0o 10,00

to,oo 16,00 :5,00 25,æ
t2.00 f3,00 10,00 9,00

TzMa

GN-{Os GN@AF GN-¡I31 GÀIlOAB GN¡36 GNãS

67,m
0,36

':''
3,79
1,æ
0,07
3,50
3,99
4,24
o,21
0,24
0,09
0,03

30,00 59,@ 34,00 ?2,Út
354.@ 6æ,00 4æ,00 ¿66,00
<1,00 5,0O 5,0o 5,CO

6,00 9,00 4,00 0,00

: T,. s6,0o .:,.
11.CrO

4,00 5,50 48O 4,û
fæ,æ 727,æ SO.¡K' 666,50

3_352,¿0 3.131,ó 3193,æ á.4d4,17

25@ Cæ 39,æ ô2,00
s,7o 7,30 4,30 12,æ

il,@ ø7,@ f7,@ 81,00
1¡€,ú 400 2S6,æ ?96,00
2t.00 ¡13,00 53,æ 36,00
p1.m 61,00 83,00 €7,(F

@,93 63,73 æ,3? 6/,17 e7,52 65,€7

0,33 0,35 0,38 0,30 0,¡14 0,45

t4,43 14,æ 1447 15,15 15,09 15,02

3.37 3,@ 3,S5 4O7 43Q 4,53
o,g5 0,96 1,01 1,01 1,03 ',1,16

o,o7 o,o5 0,o7 0,07 0,06 0,o7
2,ø7 2,39 3,34 2,ø4 2,ø1 3,99
3,75 3,92 3,e6 414 40¿ 4,æ
3,È7 3,67 4,14 3,79 3,35 4ll
o,1B O,4 0,13 0,27 0,32 0,27

0,35 O,7€ 0,32 0,45 0,1t6 o,4f
o,o1 0,02 0,13 q@ 0,03 <0,10
o.o3 0.o2 0,@ 0,@ 0,03 0,04

.:,* .:,. <5,0o

- 29,00 44,æ
795,@ !.54É,00 1,604,00

:."o 2,ç0 2-,7O

4,00 5,co 7,00
10,00 13,00 ô3,00
10,00 15,@ 12,00

' DådG cônigjdc pâ't loo%.
- Corn er<crção aai mostras o.(þ Fe2O3 bl dosâdo, G 6loE dè FoO ÉteÉñ'e À !mâ dc ¿oddc rr' Fê

- 6S0.æ

2€,0o 35,00 32,00
417,00 ^73,@ :i@,oo
<1,00 5,00 5,00
4,00 9,00 1,to

- 1,. 33,00

11,00
3,A0 A,10 4,40

e10,00 a5q,00 9s4,so
?.5¿3,20 3.041.00 3,458,6

32.@ æ.(F 43,@
æ,æ 10,70 14,60
- <doo

¡r5,0o 74CO S7,q'
r¡8,00 296,00 370,00
¡(9,00 5?,co 6€,(F
5e,(Ð ror,m !23,00

<5,@

55,00
1.493,00

<5m <5.æ <5.@

s,@
r7,æ

'T*

36,00
5Z¿,00

5,@
s,00.:,.

6,50
7fø,m

"a*
49,CO

'1''
67,æ

4,Ø
¿to,00

a3,oo

a¿,@ - 26,@ 35,æ
s94,70 1.337,m l,37A,OO 1.¡150,00 1.7/2,00 1.6ê9,æ

3,€o 2,60 :,uo 1,ro 2.,44 2,5o

4,OO 3,OO 6,@ ¡,@ 5,00 6,æ
1o.oo s,oo 12,co 12,00 21,00 f8,æ
1o,oo 11,00 11,00 13,cþ 16,00 t9,æ

/zt,s
GN-¡161 Gt'l-1¿3 GN-4¿4 Gl.l-¿3¿8 GN<31

æ.71 æ,6 69,50 @,35 6S,¿S
0,32 0,37 0,34 0,51 0,3d

14,8e 14,ø7 14,5r€ 11,9 15,04
, 0,84

2,91 3,13 3,3€ aæ 3,31

0,76 0,66 0,4€ 0.80 0,€3
o,o5 0,c6 0,c6 006 0,06
zú 2,* 2,4 2,¿4 3,05
4,t3 4,AÌ 3,77 4,70 ¿25
a,3a 3,84 3,8€ 1,æ 43O
0,1€ o,z3 o,ao 0,19 0,18

0,21 0,4 0,72 0,41 0,10
<0.01 0,@ <0,01 - 0,06
0,04 0,æ 0,G . 0,03- 0,¡þ

- o,aI
. 0,01

¡16,00 36,00 3a,00 31,00 2g,m 36,æ
569.00 391,@ 516.40 æ1,00 49'1,æ 5,19,00

5,OO < 1,00 5,0O 5,00 <1,0o 5,00
7.OO 5,OO 5,(þ t1,00 6.00 7,@

5a,oo 
: :,. _ 

-- 50,00

- r€,æ - rzæ 14,00
5,æ 5,OO 5,5O 5,3O 5,10 4æ

@a,oo 636,70 eo5,éo 7¿6,@ 799,70 SOI,S
? eé6.oo 3 ¿6a,OO 3.31A,@ 3.æO,rrc 4¡g¿SO 3 470,æ

38,00 31,æ 4€,f)O 47,@ 45,@ ¿e.æ
r:,- 11;4ã ,1.- '1,t 1410 li*
6l.00 æ,cf) 79,@ TZ@ Sá.00 64,æ

æpo f4a.@ Ð,oo 4ú æ,@ æ,@
r9,@ ¡9,0O a4,æ 57,æ 49,00 63.æ
3å m 14tn t2.00 ¡¡.@ 105,50 105.ø

5,00 <5,00 <5,@

@(¡¡

ãa
Èo
ß

ü

â



st02
n02

aì2%
F-F¡

Mgo

Clg
Nâ?o
KP

N%o5
za2

Hzo*
u-¿o-

TztÂt

GN€?B

64.@
0,34

á,ee
0,95
0,0e

4,15
4,@
0.23
0,01

<0,10
0,Gl

fzct
GN€06 G9292A G9252 GN-¡€z GN-{A€A GS?€3 G91738 GN-26¿t G+2644

qf,la 66,31 65,75 64,6-¿ ô4.55 @æ æ,@ 81,æ €O.79
0,39 0,53 0,45 0,58 0,61 O,5€ 0,75 0,@ 0,æ

15,60 14,79 15,6A 1a,3¿ 15,2A 16,3¿ 14,3C 16,77 15,72

ã.e, i.¿z )¡s d.ro i.sz à,m arg ri,zs à,e7
1.01 1,?¿ 1.29 1,21 1.54 l,6A 1,57 1,Ae 1.81
0,06 o,os o,o€ 0,0e 0,07 0,w o,o7 0,0€ 0,@
2,A7 3,55 3.29 4,67 3,79 3,84 4,æ 1,!2 5,@
433 4,1S 3,92 1,Á5 3,6O ¿,15 4,77 4,45 1,48
41O 1,?¿ 4,A2 3,1? 4,CO 4,37 3,49 3,71 3,æ
o,27 0,34 0,27 0,3,o 0,32 0,41 0,14 0,@ 0,62
0,æ 0,31 0,35 0,39 0,ô6 0,50 I,A7 0,3S O,44

<0,01 <0,10 <0,01 <0,10 <0,01 <0,01 <q10 <0,01 0,03

9;03 9,03 9p' 9.- !.' 9¡c 9'os 9,03 Sp6

<5.00 <5.00 <5,00 <5,00 <5,æ <5,00 <5.00 <5,00 <5.00
lR çæ (Þ.p.n

B
Ba
Eè
BI
cl
Co
Cu
Cr

Ga
U

NT

Sn
Sc
Sr¡
U

Zt
Z'
L¡

<5.00

21,@
1.374@

,2,90

8,0()
s,00

'1*
750.@

34,00

5,@
l0,oo
49,oo

5.¡lo
6?0,¡tO

3130-,00

44.00
15.50

6€,@
æ,@

¡t3,00
61,00

SulÞ GEñhóldê Src a Tardl'Tectônl.å MÊciço d6 C€nterekà

. 216,@ - 75,00 æ1,00 - 3¿,00
1*,@ f 1¿6,@ r.497,0O SA5,A0 r 56S,00 2.273,0O 13dO,0O 1,ZZ¿@ 1445.00

7,60 1,9O 1,rO 3,60 l,to 2-,Ø 1.,4A 2-,1O 1,80

5,00 5,@ ô,00 10,00 s,00 8,00 11,00 lo,@ 11,00
27,00 16,00 2,0O 3O,0O 13.@ 11,00 f40O 17,@ 16,@
11,00 13,CO r2,OO 12,OO 14,00 12,@ 20,00 13,6 20,00

- f.noo,co - 1.250,oo 9€0,00 - 1 100.00

s3,oo tsoo ,",o0 5s.oo 3a.oo ai.* zi.ø t".- ri.-
1177,OO ¡?4.0O 5O3.0O 617.00 555,Cþ 57s,CrO 557,@ 623,00 600.00

r,00 5.oo ¿.@ s oo ?.00 2,(n s,cn 1.00 5.00
5.ø 10.Cn r3,OO ¡,OO g,tÐ 1r,0O I I,OO E(n 13@
- 26,00 - ¿1,OO rA,Cn - 3¿,0O

r€.00 . a.00 13,æ 2,so ¿æ
460 5,0o 6,5O 7,æ 6,70 7,& å3O 7,æ a,go

a10,30 75a,90 7e9,40 673,00 737.50 817,40 643,Ø 459,20 en.@
3 93O,¡lC 4 549,35 ¿.5@,¿O 5 056,a'á €-t26,8O 5.780,m €.¿55,47 €.2¿2,¡O 6 S95,2p

{6.00 60,00 5a.(þ 57.(þ 79,00 7zØ as,oo 80,00 84.æ
12,60 rA,rO 13.4l) 39,.O 13.10 25,20 r3,€O 16,60 ZJ,€O
- <Á,co - <4,0O .¡,ñ : . <¿,0o

æ,æ 54,CO 6a0O 9¡,00 94,@ 8õ,æ t01,0O S5,@ 46,00
æ,@ æ,oc 14s,00 296,00 1¡8,0(' æ,@ c70,@ æ,Ø 1a4,@
4O,0O ^7,OO 2A,@ 57,00 33,ø 37.@ 54,æ 14,@ 75,æ

fz9¿
GS-4€642 G93A5 GS-64A G93¡r8 GS7€OO1 GN-46a8 G¡{{3A G92ðA G+tt¡

' Odæ cÐrll9rlo6 Þúra læ%.
I Con aæçåo dæ aaclEs o¡de Feæs ñôi

æ,25 6A31 67,10 66,¡0 æ24 æ,7e æ,71 æ"4 58,57
o,tz 0,'/ 0,01 0,¡19 0,@ 0,6 0,@ o.æ o:r9
14,L9 14,æ 1¿,O9 1¿,64 1483 l5,g 15,æ 15,6 14,0¡r

à,n ã,oe i,æ i,¿s À,ta i,æ +æ É.er ã,æ
0,8a o,a6 0,96 0,06 f,3l 1,6¿ 1,31 1,61 221
0,05 0,05 0,o5 l,æ 0.06 0,t¡ 0,(F 0,o7 0,10
2,e4 2,83 X,27 3,35 Zæ 3,97 411 45€ 1,ø7
3,71 3,91 3,92 3,e2 4,93 3,91 3,eÉ 4,.8 4m
43€ 4.95 4,?ø ¿,35 3,32 3,75 5,6 3,11 3,æ
0,æ 0.30 0,39 0,25 0.30 0,41 o,zf o.4¡! 0,@
0,2€ 0.25 0,33 l,0l 0,97 0,s1 0,æ o,€€ 1,6

<0,01 0,o5 0,01 <0,10 <0,01 <0,01 <0,10 0,@ <0,10
0,02 0.05 0,0á o,o2 0,o2 0,æ 0,03 o,cE 0,c6

<5,e,o <5,æ <s,æ <5,0o .:,. .1t <5,æ .:,- .:,-

- 2A7,@ 37,@ 73,æ 1@,(Þ Z@ 50,CE

074,00 1f61,@ 1.031,@ 14AO,00 9æ.@ 1.Êæ,æ 2.317,ú 1,fø1,@ 1-577,ú

lro 1.,7O r,5O r,¡rO 1,90 1,€Ð 1.,4 1rO 1rO

5,0o 2,@ 5,æ 6,@ 8,æ 6,æ 10,æ 8,@ 1¿æ
8,@ 7.00 13,m 7,CO 12,@ 14,(E rg,ao 13.æ 7,tû

rr,- 
':,* 

,:,. 12-.@ 14-qr t:,* ,:,- t:.- 

=-- 1.áOO,@ 1.050,æ '-'¿O,co s,to,æ lã,@ l2@,æ

43,00 ¡o.@ 21,æ 20,00 18.@ 3¿,æ 18,æ 15,@ 27,û
,15,00 354,00 366,co ¡¿6,cO ,461,@ æ7,Ø ¿€3,æ 3?€.æ €Or,æ

1,DO 5.@ 5,æ 5,CO 1r'lo 1,1Þ 5.@ 5,æ 5.æ
o,fxr 8.00 io,m 9,00 E,an 1r,(þ 6,00 7,1Ð 1t,ao
- 2?.6 3r,m 3?,CO {4,ø Zfdl 33,æ

€,00 - s.fE 12,æ
4,30 4,7O 9,æ ¿,10 450 5,ÊO I,fo 7ø 10,i0

536,30 3A,æ 67¿70 €€7,æ 633,20 7A3,10 864,æ 933,æ 95¿,Ð
231-,& 4944-13 5.21_,V¿ 1æ1-,æ 6-011,æ 6.¡73-,A0 5,aS,34 5,955-,29 €-@,æ

50,æ 52,Cþ €1,6 55,æ tt5.@ €3,æ æ,CÉ æ,6 Þ1,(þ
10,tìo lo,3o 11,m 11,70 12,@ 10,ø 1¿æ æ,4 21,æ
- <¿,0o <4@ <4,0o <¡,6 <¡.6 <4,æ

€o,0o 57,@ 74,Ø 70,@ 8a6 95,æ 7A,æ 7A,@ l(Ð,dt
148,æ 370,æ æ6,00 14A,@ 11Ã,û 4Ø 4@ n0,@ 37!,æ
30,m 34,(F sA,CO æ,00 33,æ 36,æ 5i,(Þ 44,@ 121,@

æfrl â:lm iraó 1370ô

PI
B,
B

Ë
g
g
àr

g
!
Þ
È

F

g

a

il
ã
I
Å
g
I
Fo

3*
äf
ç
I
@

Ê
n
g
t

5

o



sqîq
Ã*s
FèÐ3

M9o

CaO
N6P
@
PPs

Nb2os
Zt<t-
Hzo*
H?o_
s

TzPa

c{9211!r G3-45¡tÁ G8-333 JC737 GS-3168 GS-315 G+31€C G9316A

7r,ø7 71,76 70,59 tO,52 70,40 70,t2 89,05 æ,¡t3
0,30 0.36 0,a4 0,3€ 0,40 o,¡o 0,64 0,711:,* r:,. 

':.o 
r4,r1 ,:,* ,î,,i; 

'1,* 
t4:24

zæ ¿ÉO 3,22 3,26 3,35 3,n z,Ot) 5,19
o,a3 0,56 0,70 0,73 0,70 0,76 0,7e 1,36
0,05 0,fÞ 0,05 0,04 0,05 0o! 0,06 0,6
2,24 1,S9 2,56 2,27 2,43 2,45 2 30 3,97
3,45 3,92 3,90 4,03 3,7 t' 4,O4 4,10 4,æ
4,06 4,ÁÃ 4,2¿ 4,23 4,¿ß 4,19 4,S0 3,18
0,16 0,r3 0,2a o,1a 0,25 0,16 o,!9 o,3g
0,31 0,41 0,3e o,24 a,2A O27 0,3€ 0,35<0,01 <0,o1 o,12 <0,o1 <0,01 <0,01 - o,(F:- i, o,o¿ :- :- :,* i:fr :,*

. o,o2

laaELA r - ,1NÁLEES oufMþAs DE ÄMosrfìr"s oo EMBASaMEMTo FnÉ-sÃo BoouE GBUpo sÀo BoouE Ê tNrBustvas GRÀNrÖìDES assæ1,cDÀs Fo¡rnu¡çao)

ÌRAçæ (p.p.n.)

E
Ea
Bc
BI
cl
Co
Cu
Cr
Cs

GÂ
U

NI

9r
Sc
SrÍ
Ìl'
u

Z^
Zt
L¡
C.

.:,* .1t <5,00 <5.0o <5,0o <5,0o <5 oo <s,oo
- <0,005

64,æ 4¡,O0 - 10,00
691,50 ê€7,æ V1,@ SO5,5O 1,131,00 976,00 LO5O,oO 1.017,æ2,æ :,ro z,co 2,6! 2.'i 1.* .i3:ff 1-,7o

<?o,00
4,0o ¿@ 2,0o 4,0o 3,0o 5,0o 6.00 s,(þ
4,0f) 7,00 15,00 11,00 13.00 11,00 to,@ l2,oo

13,00 a,@ 15,00 e,00 11,00 10,00 9,00 14,@
< 10,00

r,100,00 7ÞO,OO r 5@,00
' 23,00

21,00 40,00 ¿to,æ !o,00 33,00 35.OO aO,OO 2,@
342,00 370,00 36'2,00 347,00 35?.00 335 00 tø6,00 t€Ð,@

3,0c 1,00 5,00 f,00 5 00 l,æ <5.00 5,6
a,oo 5,oo 7,Ø 6,@ i.00 8,00 1600 6,00

43,00 ¡a,00 31,00
t 50,00

6,00 z& - 5,00 6,00 13,@ <5,00
2,æ 3,10 a,20 2,90 2,@ 2,eo <5,00 4.70

4¡7,@ 3€ö,30 575,70 4SO,20 563,90 5æ,50 7(þ,00 ¡55,@
3.@5,60 3 593,@ 3.938,00 3.314,8O 4Cì¡6,0O ¿.046,@ 3.A¡O.@ €_3A8,4O

< 15,00
35,æ 31,@ 3A,tþ 42,00 43,00 €,00 €O,OO 7ø!Ð
3,70 €,@ 7,4þ 7,10 a,70 7,60 11,00 12,60

<4,@ - <15,00 <a,@
¿4,æ 53.00 6¡r,æ 71,00 67,00 66,00 n,ú 8O,@l¡rs,(þ t¡t6,(þ æ€.æ 14€,00 1¡€,00 1¿a.cìo 2ao.00 2s6 q)

SutÞ Gr¿nltóldê Sln- r'rsrdl,Tectónl.â - Mælço da C€¡râÉtlå

€9,10
0,53

':,*
3,8¡
q81
0,05
3,01
4,1S
3,77
0,æ
0,36

<0,01
0,t13

fzÇt
GS-S1 0929 g92eÁ c930 G92188 GN-71¡A1 ê¡t¡æ G97dlÀ3 cgfi58 c9i5õ

6e,50 08,æ t'8,2O 87,42 67,13 6¿,01 tF,75 €8,¡€ 8ô,Cn !6,14
0.¡t€ o,¿1 o,47 0,51 O,¿t6 0,54 O,¡A 0,6A O,7O 0,76

13-,O7 1¿.,O7 14:æ r1O 14-,m 14,73 1483 14,æ 14æ 15,æ
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4.2. ROCHAS GRANITOIDES

4.2.1. Elementos Maiores e Traços

4.2.1.1. Aspedos Gerais

Os padrÖos de distribuiçáo dos elemenlos majores e traços das rochas granitóicfes analisadas
mostram valores médìos e extremos, além de elgumas razÕes méd¡as de lnleresse petroqufmico,
FABEU lll) aponrando para uma evoluçâo magmática complexa, com provávet ¡nteraçäo de
vanados processos petrogenéttcos.
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As rochas granitójdes da área definem suhes relativamente expandidas, em termos
composicionais, que, quando plotadas em dlagrama AFM 0RVINE a BARAGAR, 1971), alinham_se
preferencialmente segundo o tend câlcio-alcalino (FIGURA 24). Neste d¡agrama, a maioria ctas
amostras ocupa o campo das suftes magmâicâs de ambientes compressionais de PETRO ef a/,
(1979)' com aquelas dos maciços pós-tectôn¡cos de perus (rJp), Morro de perus þ.Mp) e maciços
pré-tecÎôn¡cos da Banoca Funda (y1BD e vila dos Reméd¡os (},,vr), englobadas na áiea comum aos
campos elitensional e compressional.

A dominânc¡a do caráter cálcio-alcalino é ev¡denciada, também, nos diagramas do lndice
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cálc¡o-álcaris r¿s. sllica de BRowN (1982) da FTGURA 2s. Nests dlagrama, es amostras majs
difersnciaclas mostram rBlat¡va âllnidado com o campo dos grarìitos cálclco-alcalinos sin- a tarcfl-
tectônicos de Ar Amar-rdsas (Arábia sâudita), estudados por LE BEL & LAvAL (1986).

FIGURA 24 ' Diagrama AFM (lRVlNE & BAF GAR' 1971) das rocha. granitóidês dq área, incluindo os campos dos âmbientos
tectôn¡cos compressionais (C) o oxtenoíonsrs (E) de PETRO era/. (1979).

A afinidade geral das rochas granitó¡des da área estudada com a sêr¡e cálcio-alcat¡na grano-
diorít¡ca (médio-rg, é ¡rustrada no d¡agrama de LAMEYRE & BowDEN, 1982 (FlcuRA 26), sendo as
especificidades discutidas adiante.

o diagrama da FTGURA 27 de soARES e¡ a/. (1987), seguindo conceituaçäo de SHAND
(1927), êxpressa o quimismo eminentemente peraluminoso de todas as suftes estudadas. As razÕes
Alros/lço+NEo+cao (A/KNO), com varores sempre maiores que 1,i (cHAppELL & wHfrE, 1974) e
os fndices agpaÍticos (total álcal¡s/AlroJ, menores que i, seguncfo valores médios conticfos na
TABELA llr, rêaf¡rmam o caráter peraruminoso das diversas sultes, típico de fonres
pr€dominantomente crustais.

os diagramas de Harksr (óxidos vs. sflica), confeccionados de modo a englobar todas as
suftes descritas (FIGURA 28), mostram lendèncias gerais ¡ndlcat¡vas de diferenciJçao magmátlca
expressiva, embora a rolatlva disp€rsåo de alguns óxldos con$itua evldêncla de €voluçåo
magmática mais complexa, envolv€ndo, possivolm€nte, processos como mistura magmát¡ca l
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asslmllaçåo, mslassomatismo s alteraçåo hidrotermal. As curyas dqs óxldos MgO, CsO, TiOe, F€O,
apresentam forte correleçäo llnsar nsgativa, o mêsmo ocoffsnclo, mais modsradameme, para as
curvas ds Al?O! e MnO. Con€laçåo positiva tênue € com r€latlva dispsrsåo é aprssentadâ pela curva
de lçO, mo$rando, possivelmente, os efeitos ds åssimilaçáo de encaixantes o auo-
metassomatismo. N+O mostra dispersäo muito acentuada A grancle dispersâo apresentada para
es-tes dois úftimos elementos ó sugestiva da divBrsidade e var¡açåo de teores das rochas or¡ginais
fund¡das e/ou assimiladas.
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FIGURA 25 - Dragrama do lndrce Cálcto-atcslis ys. Siltce de BROWN (1982j.

Trscejedoi Campo dâ Série Cálcio-alcâltnq.

Traço-pontot Campo dos granitos rardi"teclónicos cÁlcioalcalinos dâ Arábiâ Saudita (LE BEL & LAVAL

o conìponamento dos óxidos maiores sugere comagmatismo para a seqüência Taipas C1,3T)-
cantareira 0,rc)-Mairiporã þ.M)-Mono de Perus þoMp), com tend gerat de diferenciação crescente
na ordem expo$a, €mbora o Maciço de Taipas apresent€ posiçäo dw¡dosa. Ne$e. o relat¡vo
enriquecimento em Mgo, Tio2 e F€ot e empobrecimento em ALoo e lço, contrastam com os valores
mais baixos de CaO, que poder¡am suger¡r um caráter mais diferenciado em relação aos maciços da
canrareira e Ma¡r¡porå. A posição das amostras do granitos Ìurmalinfferos de perus (/Jp) no
refer¡do d¡agrama mostra o seu alto grau de diferenciação, porém, suas características
m¡nefalógicas, estrutura¡s a qufmicas (como discutir-se-á a segu¡r) sugerem processo de evoluçåo
magmática peculiar, nåo ¡mplicando, necessar¡amente, que constituam resíduos tardios produzidos
num úÌtimo sstág¡o de fracionamento magmático da seqüência ac¡ma citada.
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Pouco se pode falar dos maciços pré{ectôn¡cos (t,Bf e y,V4, devido ao número reduzido de
dadcs, embora o comportamento anômalo de MgO, TiO2, PaO5 e CaO, em relação ao ttend geß'.
seja sugestivo de evolução magmática distinta. O número insuf¡ciente de dados das rochas
granitóides do Emþasamento Pré-Såo Roque não permite qualquer consideraçåo conseqüente em
rermos de processos evolL¡t¡vos

o diagrama de variação multicat¡ônica de DE LA ROCHE e¡ a/. (1980) da FIGURA 29 fornece
ri,dicaÇoes sobt'e o amb¡ente tectÔnicc-r de aloiamento oas rocnas granrtóides anaìisadas. A figure
ilostra uma foñe af¡nidade das diversas suites com o campo 4, correspondente aos granitóides
lafdi-ofogênicos, com parte das amostras dos maciços da cantareira e Mair¡porã ocupando o
carÌpo 3, relatìvos aos granitóides pós-colisionais (t¡po Catedoniano de pITCHER, 1982). O campo 6
(dos granitóides oL¡ mob¡l¡zados crustais) encerra quase todas as amostras dos granitóides
ruríraliníteros de Perus (lJp), com algumas incluidas no campo 4 e uma única no campo 5, dos
granrtos enorogênicos.

O comportamer o dos elementos traços segue um padräo que corfirma a tendência de
comagm?tic¡dade, com crescente diferenc¡ação para os maciços de Taipas, cantare¡ra, Mairiporã,
Morro de Perus e Turmalinfferos de Perus, nesta seqüência. A FIGURA 30 sintetiza a variaçåo dos
elementos traços nos maciços supracitados. O empobrecimer¡to contfnuo de elementos lhófilos com
Ba e Sr, na ordem acima descrita, é compatlvel com o processo de cristalizaçåo frac¡onada de
feldspatos e biotita, produzindo baixos teores nos diferenciados mais terd¡os. O mesmo se aplica a
elementos granitóf¡los como Ce e La, cujo empobrecimento, ao lado do relativo enriquecimento em
Li e Be (mais concentrados em traçóes tard¡as), såo ¡ndicaivos da dlerenc¡açåo aventada. A



GÊo,æl^ o F¡¡¡ 8¡o fucLE E trTR-lrl,/¡s Aæ oas M Ès¡to ÞnE S¡o Pa¡! E t¡l¡mRÄ llqtE oÀ q^rc S¡o Palo

seqüência apreser¡ta, einda, cresc€nts empobreclmento €m Ni, Cr, V € Co em direçåo aos termæ
mais diferenciados. Os teores meis ahos dos olomentos ceìcófilos (Cu, Pb e Zn) parsc€m rsfl€t¡r

hidfotefmalismo mais ecer uado, com presença de solu@s sulfetadas, nos maclços Morro ds

Psrus, Taipas, Mairiporá e Cantareira.

O d¡agrama ternário Rb-Ba€r (FIGURA 31) de EL BOUSEILY & EL SOKKARY (1975), em pane

confeccionado com a utilizaçäo dos dados cont¡dos em WERNICK et a/. (1985), llu$ra o grau de

diferencieçåo das suftes granitó¡des, com as amostras dos maciços da Cantareira s Mairiporå

ocupando, pref erencialmente, o campo dos granitos anômalos, tlpico da atuação de processos

mais complexos de evoluçäo magmática (e.9. m¡slura de magmas, ass¡milação, metassomatismo

etc.), com algumas amostras no campo dos granodioritos e granitos pouco diferenciados, enquanto

amostras dos maciços turmalìnfferos pós{ectônicos (/Jp) ocupam o campo dos granilos attamente

diferenciedos.

O incremento do grau de drferenciação nos maciços analisados pode ser observado pelo

empobrec¡mento simultâneo de Ba e Sr, no diagrama cartesiano destes elementos (FIGURA 32),

A associaçáo geral das rochas granitóides com o processo orogênico fica patente com a
distribu¡çäo quase que total das amostras anal¡sadas no campo dos granitóides colisionais e de

arcos vulcânicos do diagrama Y vs. SiO, (FIGURA 33), de PEARCE et a/. (1984).
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DIAGRAMA R1-R2 (De lo Roche et ol.,l9B0)
compos Begundo Botchelor! Bord€n (19E5)
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FIGURA æ - Diagramô B1-F2 de variaçÁo multicatiônica de DE LA BOCHE ot8l. ('1980)

4.2.1.2. Onognaisses do Embasamento Pré€áo Roque

Pouco se pode extrair dos dados químicos dessa unidade, po¡s apenas duas amostras foram

da var¡ab¡lidade da rocha fonte, como com a m¡gmat¡zação de uma das amostras (GS-148).

Notável é o pos¡c¡onamento geral das amostras dos ortognaisses do embasamento no

diagrama de LAMEYRE & BOWDEN, 1982 (FIGURA 26), quando plotam no campo dos granitóides

de fusáo crustal, parte superpondo-se aos campos das séries cálcio-alcalinas granodiorítica (médio-

lq e monzonít¡ca (alto-K),

As razÕes mécjias fuKNC e (}çO+NEO)/A|.O., respectivamente maior e menor que 1,

ressaltam o caráter eminentemente crustal da unidade, sendo que ambas as amostras plotaram no

campo 4 (granitos tardi-col¡s¡onais) do diagrama R1-R2 (FIGURA 29).

4.2.1.3. Granitóides da Suite PrêTec'tônica (/1).

Foram anal¡sadas três amostras, sendo duas do Maciço Vila dos Remédios (/rvf) e a outra do

Maciço de Barroca Funda (yjB0. De restrita var¡ação de síl¡ca (68,4 a 69,4), mostram teor médio de

lçO aÌto, em relaçáo à média das rochas granít¡cas de LE MAITRE (1976).

As amostras analisadas moslram teores méd¡os em óx¡dos muito próximos àqueles do tipcs
do SE da Austrália (WHALEN et ar., 1987), cont¡dos na TABEI-A lV, particularmer¡te do BatólÌto de

Kosciusko (HINE er al., 1978), diferindo l€vemente nos valor€s ma¡s altos d€ NEO e lçO.

Quando comparadas com os demais granitóides da área, astas rochas mostram r€lativo
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empobrecimento de Mg, Ga e Na. Dentre os elsmentos-traços, mostram teores médios mais eltos de
La, Ce € Y e mais baixos de Ba, Sr e Go. Tais leiçôes sâo compatfveis com graus avançados de
dilerenctaçäo magmât¡ca e com natur€za crustal para a fonte magmâtica original
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FIGURÂ 33 - Diegrama Y vs SiCr (PEARCE et a/. . 1 984). Campos dos graniróides de arco vutcânico (VAG colisionais
tCOLG; e intraplac,as (WPGI

No dtagrama QAP c-le LAMEYRE & BOWDEN (1982), a maior¡a oas anlostras ptctanr nos
carr'ìpos oos granitÓides oas sénes cálcio-alcalinas de médlo a a[o-l"i As arnosiras dc Mactço da
Vtla dos RemeCros mostranr componamenlo mars drversrfrcado, con¡ pane das arrrostras tnclulda no
campo 5 (granrtoides alumtnosos de provincras alcalinas¡ e pane no ca'^np() 7. oos grannoides de
lusao crustal

No diagratna Rl-R2 (FIGURA 29), as amostras dos maciços pre{eclonicos analisacos plotanr
no campo dos granrtos tardi-colisionais.

A razâo média ÇO/NarO muito aha (1,70) é típica de mobilizados cruslais e fortemente
indicativa de fontes originais metassed¡mentares WENRONG & HONGNIAN, 1985), sendo a rczâo
média AKNC/AK-NC muito próxima ctaquelas encontradas por QINGHAO et a/. (1985) para os
gran¡tos ttpos do sul da china.
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(1) M&iå dæ øñpodçó€s q!íñicå5 . G¡ÊnlÌc llpo S . tlå.|ço de Oue gLrt (Pidnouc) , FC{..rt€ÁDE & AI'I-ÊGFìE, ls€ 1

f2) FålxÀ dê vårlåçåo . G¡E¡ììos riÞo S. B€rdtto ch Kosclusko (SE då Austrált4 . H|NE d a]., 1978
(3) Méd,å d€ 578 !m61ras cts Þlarhc6 ¡Þo S - Wli,{LEN.r r¿, lS7.
(4) Méd¡! dè ?78 .r¡cl¡!l3 c¡,s g'añltc. TIpo S fåbþæ . Wli,{LEN d.1., 19€?.

þl Médh do 0€1 ¡¡n6tês dê gla¡n¡ô-TlFo l- \ryT{ALEN d.l, 1Ë7.
(6) M&h dê 1{¡ eJn€Étrås dc g.a¡lto6 llpo A - lVtlÂLEN d d, 1É7.
(¡) llucocrE¡lbo tuñallnfrürc'! d. Ms¡lrlu, TI!.t' tE FORÍ d rl. I Ðs 1 -

{e) [ruco€EnhG t!¡Ìn¡llñftorÉ dc Pbrâ¡¿.|, B¡sta€lle (Êr!r\ê) - PICHÂVANI & M.ANNING, tæ4
(9) Módlå d6 r'onzo€rtr¡ttæ . LE MÂIIRÊ. 1 e7o.
(10) Ììlédiã dG qßnodlodlc6 . LE MÂITRE, 1s76

4.2.1 .4. Mac¡ço da Cantareira (y"C)

A divers¡dade faciológica encontrada no Maciço da Cantareira é responsável por grande

complex¡dade guímica. Composicionalmente, é o mais expandido dos corpos mapeados, com as 55

amostras analisadas mostfando gfande variaçáo Bm sil¡ca (58,1 a 74,1) acompanhada por,
praticamente, todos os or.rtros elemenlos maiores CrABELA lll) e traços (FIGURA 30). Os valores
médios dos óxidos maiores apresentam um certo empobrecimento em Alzoo, CaO e MgO e

significativo enriquec¡mento em lqo, quando comparados com os valores médios de LE MATTRE

(1976) para os granodioritos CrABELA lV), refletindo a relativa diferenciação e, pÍovavelmente, os

efeitos da assimilaçáo de encaixantes e composiçÕes fortemente potáss¡cas do fundido orìginal.

Quando comparados com os dados do Batólito de Kosciusko (HINE et a/., 1978), os valores
méd¡os dos elementos analisados no Mac¡ço dâ Cantareira, enquadram-se perfeitamente dentro da
faixa de variaçáo daquele corpo, apesar de mostrarem valores levemente mais anos pare l(?O e

Na-O.

Em relaçáo aos dados médios de WHALEN et a/. (1987), dos granitó¡des dos tiposl e -s do
C¡nturáo Dobrado de Lachlan (SE da Austrália), contidos na TABEI-A lV, o padráo geral do Maciço
da Cantareira apresenta comportamento dúbio, sugerindo uma nalureza hibrida. Apesar da maioria
dos seus valor€s médios ser muito similar àqueles do tipcs, os valores de CaO e FeOr, relativamente
mais elevados, e o d€ S¡Or, um pouco menor, såo mais compatfu€¡s oom os dados méd¡os dos
granitó¡des do tlpo-l menos dif€renciados. Da mesma maneira, valores ds NszO s¡milares só säo
encontrados nos tipos-l mais dif€renciados. Em relaçäo aos €lêmentos-traços, o Maciço da

Cantare¡ra mostra concentraçöes baslante elevadas de Ba e Sr, em comparaçåo com ambos os
tipos (l e S), embora o padráo geral sela compatfuel com a médla do t¡pGS.
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Os dados qulmicos cto Maciço da Camarsira sâo os que mais ev¡clenciam a auaçâo de
mecantsmo complexos de evoluçäo magmática, por sua maior variaçåo e drspersäo,
comparativamente aos demais corpos mapeados na área. O maclço apresenta maiores teores
médios de AlrO. e CaO, bem como menores teores módios de SiO, gue os demais, indicancto o grau
menos avançado de diferenciaçäo e, provavelmente, maior intensidade de assimilaçäo de
encaixantes' predominantemente pelitos aluminosos. Os valores médios relativamente elevados de
tr4go, Feo', Tio?, Pao^, ce, sr, V e Gr. reforçam seu caráter mais primitivo

Ao nível inlerno, é notável o incremento do grau de diferenciaçäo das fácies da borda para as
facies do centro do corpo, evidenciando o seu caráter diapírico. Assim fácies de disposiçåc marginal
conro os ttpos Mandaqur, Santa lnês e Hortolândia, apresentam, ao lado da fácies pnncrpal ffrpo
Prriluba), valores médios mais elevados em Mgo, cao, Feo,, Tio? p.oo, sr, Ba, ce, co, cr, Ni, V, e y,
sendo relativamenle mais pobres em SiO., KO, Na^O. Ao contrário esres elementos mostram
valcres médios mais baixos no grupo formado pelos tipos Tremembé, Petrôpolis, Canivete e Jaraguá
(esle ulltmo com as caraclerísttcas mats drferencladas dentre todos), justamente aquetes que
nìcslrarrì relaçoes de campo lndrcatrvas de nalureza mats lardra O trpo ltaguassu mostra
ca:acierrstrcas Intermediårras dentre os dors grupos.

As amostras do Maciço da cantareira, quando plotadas no diagrama QAp de I-AMEyRE &
BOWDEN (1982)' da FIGURA 26, plotem, em sua maioria, no campo dos granitóides da série cálcio
alcalina de médio-K (ou granodioritica), com boa parte detas superpondo-se ao carnpo dos
gran'rtÓides de fusão crustal. Algumas raras amostras, de conteúdo mais reduzido em K4eldspato,
plctam no campo cålcro-atcalino de baxo-K (ou trodhjemÍtico).

As razoes A/KNC (mator que 1,1) e AKNC/AK-NC (maior que 1,43) são indicatrvas de fontes
magmáticas crustais para o Maciço da Cantareira (QINGHAO er at., 1985). por outro tado, o valor
'1,00 para a razào Ço/Naro é considerado por WENRoNG & HoNGNIAN (1985) como típ¡co para
rocnas híbridas. sendo o valor limite entre as rochas de contr¡buiçåo mantélica dominante, com
aqdelas onde a contribulçäo crustal e mais signifrcatrva

As três amostras de enclaves analrsadas mo$ranì comportamenro bastante complexo clos
seJs dados quimicos [fABELA l), refletindo as transformaçÕes diversificadas a que foram
suometrdas

tJm enclave microgranttóide máfico (GS€918) possui vatores mais baixos de CaO e FeO,gue
rochas básicas enr geral, sendo mais ricos em sílica e çO Tais feiçÕes säo sugestivas de mistura
maqrnålrca tncompleta (magma mtngt¡ng de DlDlER, 1984 entre gtóbulos mâflcos oe porçôes
'ri"alÍusials e mater¡al félsrco de c/oste fu¡ndrda, mecantsmo admúido por drversos aúores para ¿
tc:nlaçåc-' de$e trpo de enclaves (CANTAGREL e¡al., 1984: SPARKS & MARSHALL, 1985 VERNCN
e: a,' , 1988).

A arnostra GS-760C1 mostra texlura microgranitÓide mais desenvolvida, coÍ¡ quimismo
:c:rrpaiível com uma mistura mais comple|a (magma mixing, de DlDlER. op. cit.), enriquecida em si
e Al e cont valores mats Þaxos de Fe, Mg e ca

A amostra GS-76181 representa um restno xistoso, mostrando sensiveis modrfrcaçöes
qulmlcas. quando comparados com micaxistos cto Grupo Säo Roque (GS-s1g), possuindo attos
valores cle sílica e valores muito baixos de ÇO e Al.Or. O caráter básico originat é sugerido pelo
teores de Ba e Sr (baixos) e de Cr e Ni (relativamente attos para metassedimentos), embora
apresentem valores muito baixos de Fe, Mg, Ca e Ti,

Os dados dos enciaves, quando disposos nos diagramas de Harker (FIGURA 29), mostram
cornponamento bastante aleatÓrio enl relação aos trends gerais, embora as amostras GS€918 e
GS-760c1' por vezes, apresentem alguma proximidade. Tal comportamento é coerente com a
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natureza nâo comagmática dos onclavês descritos o grau variávêl de mistura entre os materiais
máficos e félslcos.

4.2.1.5. Maciço de Mairiporå o,rM)

As v¡r¡tB e uma amostras do Mac¡ço de Ma¡riporä analisadas, incluem-se num intervalo de
veriaçáo de s¡o, (&1,8 a 72,0) menor que as amostr€¡s do Maciço da Cantareira. A análise cfos teores
méd¡os e faixas de var¡açáo dos elementos maiores e tfaços contidos na TABELA llt e FlcuRA 30
ev¡dencia, também, menor dispersão.

As fe¡ções acima, associadas ao exame do comporlamento das amostras do Mac¡ço de
Mairiporã nos diagramas de variaçåo de HARKER (FrcuRA 28) e Rb-Basr ds EL BousElly & EL
SoKKARY (197s) da FrcuRA 91, permftem concru¡r por um grau mais avançado de diferenciaçäopare este corpo em reração ao da serra da cantareira, possivermente com os mecan¡smos defracionamento magmático predominando na evotução magmática, com menor ¡nterferência deprocessos mais complexos.

A assoc¡açáo das amostras do Maciço de Mair¡porã com a série cálc¡o-alcal¡na de médio-K (ou
granodiorírica) é evidenc¡ada no diagrama eAp de LAMEYRE & BowDEN (1982), da FTGURA 26,onde a quase totaridade das amostras é englobada no campo 3. Neste diagrama, a ausênc¡a desuperpos¡ção com o campo dos granitóides de fusão crustal parece relacionada à pouca
assimilaçáo de encaixantes, como sugerido pela escassez de xenólitos e enclaves submicáceos.

A assinatura química média das amostras do maciço é compatívêr com a média dos
monzogranitos de LE MAITRE (1976), possuindo bastanto similar¡dade com os t€rmos granitóides
modefadamente diferenc¡ados do Batólito de Kosciusko (t¡pos) do sE da Austrália (HINE e¡ a/,,
1978) cujas faixas de variaçöes dos elementos são ilustradas na TABELA lv. os teores médios dos
diversos elementos, quando comparados com as médias dos granitóides dos tipos r e s de WHALEN
et a/ (1984, sugerem um caráter híbrido, com ligeiras diferenças nos valores de S¡o, (mais baixo) êNEo (mais erevado), mais compatíveis com o tipor, enquanto varores um pouco mais ahos de cu,
Pb e zn mostram maior coerência com granitóides do tipos. ço, Ba e sr apresentam valores mu1o
elevados para ambos os tipos comparados.

-A 
razào média KrO/NarO (0,99) reforça o caráter híbrido sugerido acima, embora a razäo

AKNC/AK-NC (2,69) esteja no inrervato admitido por QINGHAo er a/. (1985) para os gfaniros do tipo_
S do SE da China.

Em reraçåo aos demais corpos mapeados, o Maciço de Mairiporå apreserìta argumas
peculiaridades importantes. A maior pobreza em Tio, é compativel com a menor quantidade de
titanita observada no campo e em seçoes dergadas. A rerativa pobreza em ço, reg¡strando a menor
assim¡laçäo de encaixantes e quant¡dades mais reduzidas de megacristais de K-felspato nos
litotipos porfiró¡des. os teores elevados em sr, Ba e Y reforçam seu caráter ma¡s primit¡vo, enquanto
valores méd¡os maiores em Cu, Pb e zn podem estar relacionados ao hidfotermalismo ma¡s
acentuado.

As fácies texturais-petrográf¡cas mapeadas náo mostram tendência de diferenc¡açåo tåo claraquanto no Mac¡ço da cantareira, porém os t¡pos Mandaqu¡, Hortolândia e pirftuba mostram os
maiores varores de Feor, Mgo, cao e Tio2' com ma¡s baixos varofes €m sírica, sugerindo um caráter
ma¡s primitivo, os tlpos Tremembé e canivete säo os mais diferenclados, embora à úftimo apresenÌe
valores relatvamentg behos de SiO..

4.2.1.6. Maciço de Taipas (1,3Ð

Embora as únicas três amo$ras anarisadas quimrcam€nt€ CTABELA r) possuam caráter

.tl
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r€lativamer e localizado, o oomponamento gersl dos olementos no Maciço ds Taipas é sugssiivo de
natur€za menos diferenclada, em rolaçâo aos demals meciços da ársa. Porém, e quantldade

limitada de clados e I grande var¡açäo dos teorss dos elementos nas amostras, tornâ p€r¡gosa
qualquer comparaçäo ao nfuel cle média.

A emostra GS389B rofere-se a monzogranito da fác¡es inequ¡granular de borda (t¡po

Honolândia), sendo mais rica em FeOr, TO" e P.O" que os valores méd¡os dos demais mac¡ços o
que, junto à relativa pobreza om lç0 e altos valores de Ba e Sr, suger€m menor grau de'

diterenciaçåo, ressalvada a incoerência com tal assertiva do alto conteúdo em sfl¡ca € escassez de
CaO. São peculiaridades da amostra a razoável quant¡dade de titanita e opacos (principalms e

titano-magnetna). Por outro lado, as razöes ÇOÄ{a"O (0,r4 e A,/KNC (1,62) ¡nd¡car¡am.

respectivamente, contr¡buiçåo manlélica expressiva e dominânc¡a de natureza cruslal para a fonte.
segundo crfrèrios de WËNRONG & HOGNIAN (1985) e QINGHAO e¡ 8/. (1985).

A amo$ra JC-691 (granodrorÌto porliró¡de do tipo Petrópolis) iá apresenta teores dos
elenlenÌos enalisados bastante próx¡mos à média dos valores para o Mac¡ço da Cantareira. com
exceçe.ì do Na-O, um pouco mais elevado, sugerindo um grau de dferenciação mais avançado que

a amostra GS389B, Novamente, as razÕes ÇO/N4O (0,71) e A/KCN (1,40) indicam contribuiçåo
mantél¡cà imponante, mas caráter crustal predominante para o magma original.

A amostra GS€89C refere-se a um moruogranito equigranular do tipo Tremembé, com
relaÇoes intrusives nas demais fác¡es, que mostra características químicas bastante anômalas,

Nola-se umâ cena incompatibil¡dade entre o þa¡xo valor de SiO, com a quantidade modal de quartzo

e com a classificaçåo obtida pela relação entre quaftzo e feldspatos (IUGS, 1973), podendo, tal lato,
refletrr problemas analiticos. Porém, os valores dos demais eleme os ¡ndicam um incipiente grau

de dilerencraçåo.

Dentre os óxidos, FeO'apresenta altíssimo valor para a média das rochas ác¡das, enquanto os
valores de [19O, CaO, TiO? P?O. såo relatrvamefie altos, quando comparados com as demats

rochas granrlÓìdes anahsadas, ouanto aos tfaços. os baixos valores de Ba, simultâneo a um tênue
empobrecrmento em Sr e os relatryamente allos valores de La e Ce säo indicetivos de fraçoes
tardias de cr¡slalizaçáo fracionada, Pequeno enr¡quecimento em Zn, Cu e V podem estar ltgados a
soluçoes aquosas percolantes.

No d¡agrama OAP de LAMEYFIE & BOWDEN (1982), da FIGURA 26, as amostras do Maciço de
Tarpas evicjencram um qurmismo cálcio-alcal¡no de médro K Duas amostras do t¡po Vt$a Alegre,
f¡lonranr) tafdro. plolam no campo da séne dos granrtóìdes cálcio-alcalinos de afto-K (ou

:nonzoiilice. eiìquanro ume amostra de tonalilo equ¡granular. fino (tlpo R¡uma). tambem f¡ìonìano

rardio, plota nc campo da série cálcio-alcalina de baixo-K (ou trodhjemÍtica).

4,2,1.7. Maciço Morro de Perus (),¡Mp)

Foranì analìsadas duas amostras desse maciço referentes a um leucomonzogranilo

equrgranula' (JC-1092C) e a um microsrenogranito alasquitico (JC-109241). Ambos representam as

fraÇoes mars lardias do maciço, ocorrendo o último na lorma cle vênulas rrfegulares. Ambas as
amostras apresentam-se com micÍofraturas preenchidas por sutletos var¡ados.

A composiçåo química dessas amostras såo muito similares, moslrando teores de SiOz lçO e
Na.O bem mais elevados e de FeO', MgO e CaO bem mais baixos que as amostras dos demais
maciços analisados, refletindo o maior grau de dlerenc¡açáo, Valores ainda relativamente elevados

de Ba e Sr, podem slgnificar contaminaçåo, enquanlo o enriquecimento em La e Ce, realçam o seu

caráter de traçóes tardias de cr¡stal¡zaçáo fracionada, em magma crustal.

A percolação de soluçöes hidrotermais, responsáveis pelo preenchimento de m¡crofraturas e
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d¡ssem¡naçö€s sulfstadas pode €xplicår os valores r€lativos mals el€vados €m cu, pb € zn.
o caráter €m¡nentemante crustal clo magma é evidsnciedo p€las rezö€s lço/Naro (1,17 e

1'06) € ¡y'KCN (1,34 e 1,24). As amostras anal¡sadas mostram boa compatibil¡dade- com'os termos
ma¡s diferenciados do Batólito d€ Kosciusko (HINE ef a/., 1978), Apresentam, também, perf€ita
compatibil¡dade com a média dos granitó¡des do lipo€ télsico fiABELA lV) contida sm WHALEN er
at. (sgn.

As amostras das fácies porf¡ró¡des e inequigranulares plotam, respectivamente, nos campos
das séries calcio-alcal¡nas de médio 6 aho-K de LAMEYRE & BowDEN (19g2), FIGURA 26, enquanto
amostras des fácies equigranulares finas, plotam no campo 5, típico dos granitóides alum¡nosos de
províncias alcalinas,

4.2.1.8. Maciços Turmaliníferos de Perus (',1Tp)

Foram analisadas oito amostras destes corpos o-ABELA l), contando-se, ainda, para efeito
das ¡nterpretaçóes, com maìs dez amostras existentes na literatura prévia (WERNICK er s/., 19g5).

O padráo litoquímìco destes corpos mostra diversas peculiaridades, náo somente em relaçåo
aos dema¡s maciços da área, como em relaçáo às iochas granitóides em geral, como pode ser
obsorvado através da comparaçåo dos seus dados com a composiçäo média dos monzogranitos de
LE MAITRE (1976), contida na TABETA tV.

o teor em sílica varia de 74,2 e 7s,6, embora a amostra pR-1c (referênte a granito gráfico
m¡cropegmatítico) reduza a média apresentada na TABELA K Outras especif¡cidades säo os
anomalamente baixos valores de Mgo, cao, Tio? Feor e pao5, coêxistindo com valores elevados cls
Na.O e ÇO Dentre os etementos traços, o altíssimo teor de boro é a peculiaridade mais notável,
sendo muito característ¡cos os baixos valores em Ba e Sr (ilustrando o alto grau de difersnciaçäo).
os baixos valores. de sc, F, co, cr, Ni e v ev¡denciam o caráter crustal marcante. os intervalos de
variaçåo dos teores dos elementos menores apresentados na TABELA lll e FIGURA 30 mostram-se
mais expandidos pela ¡nfluência da amostra GS€86, provinda de mater¡al intrudido em granitóide
porf¡ró¡de do Maciço de Taipas (r.Ð, provavelmente reflet¡ndo alguma contaminaçáo,

As razÕes médias ÇO/NarO (1,31) e A/KNC (1,29) säo ¡ndicativas do caráter eminentemente
crustal e natureza peraluminosa dos corpos turmalinferos, com a vafiaçåo no teor de Ba reflet¡ndo a
heterogene¡dade da distr¡buição deste elemento no material fundido.

Na FIGURA 26, de LAMEYRE & BowDEN (1982), boa parte das amostras plotam no campo
dos granitóides da série cálc¡o-alcal¡na de médio-K, algumas superpondo-se ao campo dos
granitóides de fusão crustal. Uma das amostras (GS-3S98), referente a quartzo sienûo de te)dura
gráfica plota no campo dos granitóides aluminosos típicos de províncias alcalinas. porém, o padräo
geoquímico peculiar descrito ac¡ma náo encontra sim¡laridade nos maciços cálcio-alcal¡nos crustais
utilizados para comparação |I-ABELA lV). Os valores médios dos granitos tipo€ mais diferenciados
do Batólìto de Kosciusko (HINE e¡ a/, 1978) e de Querigul nos p¡fin€us franceses (FouRcADE &
ALLEGRE, 1981) mostram pouca analogia, o mesmo sucedendo com os valores médios dos tipos
félsicos de WHALEN er 8/. (1987).

WHALEN et dl. (op.cit.) ressaÌtam a semelhança das composiçÕes qufmicas entre os granitos
t¡po€ félsicos € os do tipo-A (anorogênicos) de LolsEr rF & woNEs (1979), Embora algumas
feiçóes geoquímicas dos granitos turmaliníferos de perus (attos sio' NEo+lço, F€/Mg) pudessem
sugerir a c-onelaçäo com granitos do tipo-A de séries ma¡s alum¡nosas, os baixos velores de F, y, Zr,
Ga e do tolal de torras-raras, allados à ausôncia de enclaves máficos ê de rochas vulcånicas
assocladas, inviabilizanr tal possibil¡dade.

Porém, sáo notáve¡s as slmilarldacles geológicas, estruturais, composic¡onals e qulmlcas dos

ì

{

!

j

I

I



r08 kfl0¡orlþr$Ð

granltos de Perus, com os Þucogranhos turmalinffsros pós-toctônlcos d€ Manaslu, Nopsl (Hlmalalas

sup€r¡ores) Bsludados por LE FORT (1981) o dB Plouazel-Brstagne (França), d€scritos por

COUNTURIE & CAEN-VACHETTE (1980), que constituem corpos ¡solados, estr€itamonte

rBlacionados às tases tardras de têclônica colisional, A marcente ldsnt¡dade clos daclos qulmicos

fica patsnte no exame comparativo com os dedos dos leores médios daqueles corpos CrABEI-A lV),

extrafdos de PICHAVANT & MANNING (1984).

4.2.2. Paù-ao dos Elementos Terras-Raras

A análise dos padrÕes dos elementos terras-raras (ETR) nas investigaçóes de natureza
petrogenética deve-se ao seu relativo imobilismo com relação aos efeitos do metamorfismo, embora
tenhanr algume mobilidade em relaçäo ao intemper¡smo e alteraçÕes hidrotermais e metassomáticas
(HANSON, 1978, HUh4PHRIS. 1984).

Foram efetivadas quatro anál¡ses para ETR nas rochas granhó¡des da área e$udada,
correspondendo e amostras selecionadas dos maciços da Cantareira, Mair¡porà, Morro de Perus e
Turmaliníferos de Perus, cujos dados analíticos. estäo expressos na TABELA V. Os padroes de ETR

obttdos eslêo ¡lustrados na FIGURA 34, onde loram plolados os valores normalizados segundo o
condriro de EVENSEN el €i. (1978).

FIGURA 34 . Padráo dos €lementos ter¡as.

r6ras de roohaô gtaniió¡des da âres

Valores notmal¡zados 6ê9undo o

Condriro de EVENSEN et a/. (1985)

As aßroslras dos maciços da Canlareira, Mairiporá e Morro de Perus mostran, padróes

bastante senìelnarìÎes, na forma de linha descendente para a direila, sem anomaliâ significet¡va de

Eu. enriqrjecioos cm terras-raras leves (ETRL) de 15G200 vezes em relação ao condrito e

empobrec¡dos ern terras-raras pesadas (ETRP) de 4 a 10 vezes

Os valores relativos de ETRL clos mac¡ços de Mairiporä e Morro de Perus sugerem grau de

fracionaÍìento magmático tevemente mais elevado para estes maciços, em relaçåo ao Maciço da

Cantareira, sugeståo expressa nas razöes ETRUETRP e (La/Lu)". Os mais baixos valores em ETRP

nos maciços da Cantareira e Mairiporå e o maior fracionamento de ETRP no Maciço Morro de Perus,
podem ser explicados, respectivamente, pelo maior grau de assrmilaçäo de encaixantês no primeiro

nOCH Ä/COr{OÊ t.rO

Suíte Rir.tcctônico
o Moc¡ço l¿orro dc Pa.us . f,..Mp
ô Moc¡ço'fufmol¡ñílcro dc Pe ¡iß - f,.Tp
$líle Sin- o To.di-leclôñico
+Moc¡ço do Coñtore¡io - D2C
rMociço de llo¡riporõ . ÞzM

Sm Eu Gd |b Er Tln \ô L!
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e pera cristarizaçäo hacionada da granada (min€fal ds lorte dinidade com ETRP), no últ¡mo

fztt fzc YcIp f$p coôdrrùo cb Elemè¡
N<3¡a OS3tæ Jqflåz "Çt@c

9 I ö1,71 36'€? l,æ a7,gÌ 0,24¡6cc I 16,z z¡,0¡ ii¡e F,¡ro o,8o7st{d lß,€ lt2,81 4,78 æ,00 o.¡r7is6m I 0,50 5,84 1,7¡ 6,g2 0.1540Eu I t,63 1,31 O,ta l,3r 0 GaoGd | 3,7ô 3.æ 2,n 2.8é 0.2o¡t3Dy | ¿01 r.&3 3,!¿ 1,æ 0.25¡rr-lo I 0,38 0,31 O,S O.t? 0.0567Er I o,Ð€ o,77 i,æ 0,.6 0,1660Yb | 0,67 0,5€ 1.æ O.¡¡ 0,165iþ | 0,13 O,tO5 0,15 0.6 0,02æ

I rn I erz.er r57,s? 34,18 1s.'
ErÊJ. I 2os,95 rs1.oz 24,Ê7 teo.eETRÞ I 7,98 6.80 8,21 s,21

(1)
(1)

þ)

4,04 3,e7 2,¡t5 5,043,s€ 382 1,88 5,9741,æ 35,? 1,72 æ,060,a6 0,s6 0,20 o,os

(1) Vålor* iori¿Jiados rêglndo o @ndito ctc EVEÀÀSEN d.J. heTBr
12)Êu' - (sm +Gdr'Æ

TABEL^ v - A¡¿fuJsEs oufMcås oE pARÄ)rETRc€ FETrcaUfMrcG s€LEctoNAÊìG
Dos ELEMÊI.¡Tæ lEBaa$R4Âas o€ ffi{4s cRA]{ltóio€s DA ÁBÊA Ës.ruDAD¡

os três maciços acima mostram moderado ffacionamedo de ETRL e de ETRP, expressos nas
razÓes (wsm)" e (Gd/Lu)", e os varores da razäo Eu"/Eu' próximos a I ¡ndicam a auséncia de
anomalla negat¡va de Eu significativa,

os padröes para os maciços cantareira, Mairiporâ e Morro de perus sáo ba$ánte s¡milaÍes
àqueles encontrados por KEQIN et a/. (1984) para os granitos da série sintexia da china. Tais
padrÕes såo indicativos de granitóides cálcio-alcal¡nos associados a zonas de subducçåo, de
derivação híbr¡da, (fontes crustais, com contr¡bu¡çåo mantélica).

o padrão sem anomalìa de Eu e atta fazão ETRUFI-RP sugerem granada e/ou hornbrenda
como fase res¡dual, exig¡ndo pouco ou nenhum plagioclás¡o fesidual nas rochas-forìtes, o que é
compativel com uma origem a partir de fusáo de rochas da crosta ¡nferior como gnaisses quaftzo-
feldspáticos e metagrauvacas, ou mesmo, rochas básicas e gfanulitos máfìcos, TU ef a/. (1980),
estudando granitos crustais do sul da ch¡na, encontram padróes s¡milares em granitos afetados por
metassomatismo, enquanto corpos normais tinham pequena anomalja de Eu,

A amostra Jc-77A2, de turntalina granitos de Perus fornece um padrão de ETR totalmente
diferente, sugerindo mecanismos petrogenéticos distintos para a sua evoluçåo magmát¡ca.

Nos granÍtó¡des turmal¡níferos de Perus, o lotal de ETR é signif icat¡vamenle menor e há um
relativo equ¡líbr¡o nas quantidades de ETRL e ETRP, expresso nas baixas razões ETRUETRP (2,71)e (wLu)" = 4,72. A sígnificativa anomaria dê Eu (Eu"/Ëu' = 0,2) é ind¡cativa da remoçäo dê
plagioclásio do magma parental. O fracionamento de ETRL (LalSm¡^ mostra_se levemer¡t€ superior
ao de ETRP (Gd/Lu)".

o padråo desc¡ito para os turmalina granitos de Perus é s¡milar aos dos granitóides da Série
de Transîormaçâo cte KEQIN et a/. (1984), que lncluem granitóides associados a rona de colisäo
cont¡n€ntal, com derivaçåo por refusão d€ matsrial em¡nentement€ crustal. cul r FRS & GRAFF
(1984) assoc¡am a e$e padräo uma evoruçåo magmática calcada em duas etapas drstintas,
€nvolvendo fusão de fonte enriquecída em t€ldspato e sua postsrior cristalÞaçäo frac¡onada.
Granada é admitida na fonts para €xplicar o relativo equilhrio €ntrê ETFL " srRp, sngua o o

:



relatÛo empobroclmento no total de ETH pocle ser €xplicådo pola lnteråçåo oom tasos fluldas
residuais MDAL or a/., t9B2),

os rsucogran¡tos de Manesru, Tibet, oriundos de fusäo perc¡ar de seqüôncias
predomìnantemente metapelít¡cas, possuêm padróes bastanle semslhames om ETR aos corpos cle
Perus' embora mostrem anomar¡as de Eu um pouco menos pronunciadas (LE FoRT, lggli vrDAL et
a/., 19&4).

os granitóides pós{ectônicos do tipo-A, de uma maneira geral, possuem padrö€s de curva de
ETFì muito similares aos descritos para os turmalina granitos de perus, com equilíbrio c,e E¡RL e
FTRP e anomal¡a signif¡cativa de Eu, porém, o totãt de ETRL é muito maior (cerca de go0 vezês o
valor do condrilo). Este padråo é muito constante, sendo apresentado pelos granhos pós{ectônicos
oa N¡géria (BOWDEN & KTNNATRD, 1984) e do Escudo Árabe (HARRts, 1985j, cHtoDr FrLHo ef a/.
(1989) referem-se a padrÕes s¡mirares nos graniros Guaraú e Mand¡ra (oLrvErFtA, 1989), da regiåo
SE de Såo Pauto,

o diagrama dos varores de La-ce-y normarizados ao condrito (FREY et a/,, 1 968) pode ser
usaco para s¡mular o padrao gei'al de fracionamento de ETR, dev¡do às simllaridades geoquimicas
dc Y com os elementos finais da série dos lantanídeos.

A FTGURA 35 mostfa os diagramas La-ce-y, confeccionados com os teofes méd¡os nas
rochas granftóides da Folha Guarulhos, onde såo represenladas faixas de var¡açäo de teores
normalizados entre as amostras das diversas suites identifrcadas. os onognaisses do Embasame o
Pré-Sào Roque e os mac¡ços pré-teclônicos de Barroca Funda e v¡la dos Reméd¡os (FIGURA 35a, b)
mostram padröes descendentes, com valores de ETRL de 2oo a g00 vezes-condr¡to, e totat de ETR
um pouco maiores que a faixa de var¡açäo dos Mac¡ços cta cantareira e Mairiporå (FIGURAS 35c, cl).
Nestes úttimos, o padråo gefal discutido acima é conf¡fmado para, praticament", tooa" as fác¡es,
com o Mac¡ço da cantareira mostfando variaçÖes maiores que o de Ma¡riporå no totar de ETR. opadrâo é simirar para as rochas do Maciço de Taipas (FIGURA a5e), excetuando-se a renctênc¡a
mais rica em ETR das fåc¡es equigranulares tard¡as (tipo Tremembé), os maciços Mono de perus e
turmal¡niferos de Perus confirmam o padrão descrito acima para o conjunto das terras raras (FIGURA
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CAPhULO 5 - GEOLOGIA ESTRUTURAL

5.1. ESTRUTURAS PRIMARAS

5.1.1. Embasamento Pré-São Roque

As eslruturas primárias såo feiçó€s raras nas rochas gnáissicas e migmatíticas do
Embasam€rto Pré€ão Roque, obliteradas que sáo pelo metamorfismo e deformaçåo,

O único reg¡stro destas estruturas retere-se à eslratiñceçåo feliquiar (SJ observada nos
gnaisses s quartzitos alternados da un¡dade EGnq, em afloramentos da Rodovia Femåc Dias, no
extfemo nort€ da folha mapeade (e.9. ponto GN-506), Nestas rochas o bandamento composicional
é dado por bencos decimétricos de gnaisses quartzosos atternados com quartzrtos em disposiçåo
plano-paralela. A passagem transic¡onal entre leitos sucessivos, marcada pela variação do conteúdo
de quartzo e micas, com sut¡s var¡açÕes granulométricas da base para o topo, säo indicatìvas de
estrutura sedimentar herdada.

5.1.2. Grupo São Roque

Nos metassedimenlos do Grupo Säo Roque, as estruturas primárias mais comuns säo as de
natureza intra-estratal, representadas principalmente, pelos vár¡os tipos de estralificaçóes e
lam¡nagöes rel¡quiares. Os princ¡pais parâmetros de reconhecimento do acamamento são a
ritmicidade e as variações de coloração, composição e granulometria.

A estratif¡caçáo planepaøga é reconhecida, principalmente, graças ao bandamento
composicional. O melhor exemplo res¡de nas unidades de filitos bandados (SsFb), onde se
alteranam leitos decimétricos sílticos e argilosos, realçados por diferenças d6 coloraçåo. Também
nas rochas metarrÍtmicas (SsMr) e metareníticas bandadas (SsMt), as diferenças composic¡onais e
granulométrlcas entre cemadas psamíticas e peliticas evidenciam o acamamento relÍquiar (FOTO

38). Nas rochas calciossilicál¡cas, bandas anfibolíticas xistosas finas escuras ahernam-se com
bandas quanzo-feldspáticas grossas e claras, provavelmente refletindo a estratifrcaçäo originat
(FOrO 2e).

A estratif¡caçåo gradac¡onal é relativamerte comum em l¡totipos psamÍticos das un¡dades
SsMr, SsMt, SiQ e SiMc, Em camadas centimétricas de metarenitos bandados da regiäo de Mair¡porá
(e.9. ponto GN-544) e do Juqueri (e.9. ponto GN-755), níveis microconglomeráticos, gradam da
base para o topo, para arenitos méd¡os a finos. Gradaçoes em metassiltitos intercaladcs em f¡litos
bandados da un¡dade SsFb podem ser observadas em afloramentos na Estrada Velha de Campinas
(ponto CJ-&3, por exemplo).

Em rochas metapelÍticas das unidades SiFv, SiX, SXp e SXm, onde há ausência de e$ruturas
primárias, a estratificaçáo gradacional ocorre, por vezes, em intercalaçöes metarenít¡cas
subordinadas, constituindo um importarìte subsidio para a reconstituiçáo estratigráfica. Näo såo
raras, também, passagens de fraçöes siltosas para argilosas em f¡litos laminados, acompanhadas
de sutis variaçóes de coloraçäo.

Estraliñcaçöes cruzadas de p€queno porte foram obseryadas no quartz¡to da Serra da
Pirucaia e em metarenitos da unidads SsMr, na regiäo de Franco da Rocha-Mair¡porä (ponto GN-
2s0).

Raras na¡ câs de cdas de ampl¡îudes cent¡métricas foram oþs€rvadas em f¡litos bandados da
unidade SsFb € metaren¡tos da un¡dads SsMt. Em alguns ñlitos bandados, delgados leitos
(millmétrlcos) qu€ ple€nchem depressöes centimétricas em nfuels siltosos, foram ¡ntsrpretados

1
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oomo €struturas do tlpo ,tâser, denotando prováveis veriaç{ss local¡zadas na enorgla de
sedimentaçäo.

Näo loram observâdâs estruturas lnteÊestratais (como as de origem por con€ €
preenchlmento, marcas d8 objetos €tc.), €mbora algumas lrregular¡dades e cavidades preenchldes
por material arenoso de grå média êm metarenitos finos da unldade SsMr possam r€presentar
ostruturas de deslizamento (ponto GN30, na estrada Mair¡porä-Franco da Rocha). Nesta mesma
un¡dade, a ocorréncia de låminas pelft¡cas cûntorcidas e penurbaçôes centimétr¡cas pode ser
atr¡bufdas a deformaçÓes penecontemporâneas como laminaçö€s convolutas.

Nas rochas metaJgneas básicas a intermed¡árias não foram observadas estruturas clo tipo
p¡llow-lavas, descritas em outras ár€as do Grupo Såo Roque (FIGUE|REDO er a/., i9B2; BERGMANN.
1988. 1990), Nódulos argilosos subcen métr¡cos enì anf¡bolitos da regiåo da Vila Clar¡sse (JC-iOO3)
e do bairro dos veigas (GS-103) podem representar amígdates preservadas. por oüro lado, o
ceráter listredo, com coloraçóes var¡adas, tâo peculiar aos anf¡bolitos bandados (SiAb) e metatufos
liticos e vítreos da regiäo de Tâipas (ponto GS-289 da unidade SiTu), podem represenlar distintos
eventos de deposrçâo piroclástica (ANDREIS, 199C;.

5.1.3. Rochas Granrtóides

As estruturas primárias em rochas granrtóides säo associadas principalmente ao ftuxo
megmático pr¡már¡o. A identificaçäo destas feiçÕes tem como cr¡tério fundamental o reconhecimento
de tramas internas que não apresentam deformaçåo intracristalina de natureza plástica, significando
que foram 

. 
adqu¡r¡das em meios relalivamente f¡uidos, bem como elementos geométricos sem

relaçäo com a estruturaçäo lectôn¡ca regional impressas por deformaçÕes singenéticas ou pós-
alojamenro (KulRoNG, 1985).

Em áreas polideformadas, o efeito das delormaçÕes tectônicas sucessivas torna ba$ante
dil¡cil o reconhecimento de estruturas primárias atr¡buidas a processos que envolvam apenas
rotaçáo e translação de cristais e orientaçâc de formas intramagmát¡cas.

Na área em questão as principais feiçoes relac¡onadas ao fluxo magmát¡co observadas
referem-se às foliaçóes paralelas aos contaios, à orientaçáo de megacr¡stais e ao achalamento de
en claves.

As foliaçoes de fluro são defin¡das pelo alinhamento de minerais pnmar¡os, sem envotver
recrtstallzaçào, sendo as biotitas e leldspatos mais suscet¡ve¡s a este processo, No Maclço da
Cantareira estas folÌaçÕes estáo presentes na porçäo norte, panicularmente nas fácies bandadas
til tipo Sania lnês (FOTO 21), onde o alinhamenro das biolitas acompanha o conrorno irregular dgs
uontatos dc nìac¡ço e associa-se à orientação do quartzo e leldspatos pouco deformados. Embor¿t
biol.itas possam, também, alinhar-se em condiçoes sólidas, esta foliaçào é dist¡nguida daqueta dÉ
nalureza regronal: 1) pela localização preferencial nas þordas, 2) or¡entaçâo bastante vanávet
(apesar de relatfvamente constantes na escala de afloramentos), mas, gefalmente paralelas às
fol¡açÓes das encaixantes e 3) pelas deflexoes que configura no entorno dos enclaves. Na porção
su¡ do lvlaciço da Cantareira, a intensa deformação por falhamentos oblitera bastante ta¡s ÍeiçÕes, o
mesmo sucedendo nas bordas do Maciço de Mairiporå.

Exempto notável de estruura de fluxo é encontrado nas bordas dos corpos turmalinfferos de
Perus (Foro 30), quando o al¡nhamento dos minerais primár¡os é realçado pela presença de
turmalinas prismáticas corìlinadas em "camadas" de disl¡rfios conteúdos, definindo um proeminente
bandamento dobrado essemelhado a estruturas migmatíticas.

A orientaçåo de megacristais de. microclínio é feição típica de bofda, ocofendo ma¡s
comumente em rochas da fácies bandada (t¡po Santa lnês), na porçáo NNE do Maciço da Cantare¡ra,
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possuindo menos expressáo nas bordas do Maciço de Mair¡porä. Por vezes, osta orientaçåo tende a
definlr zonas d€ malor clncerìtraçäo do megacristais que podsm simular tênuos acamamsntos.
BATEMAN (1985) susterìta qus a orientaçåo de megacrista¡s ss dá €m meter¡ais com até 70% de
material cr¡stal¡no, possuindo componamsnto a¡nda tfpico do estado llquido.

Enclavss achatados têm sido abusivam€nte utilizados na l¡teratura geológica como
indicadores de d€formaçáo €m granitóides, embora o achatamento s elongaçåo seiam, na ma¡oria
das vszes, feiçó€s or¡undas do lfuD(o magmático (VERNON et €/., 1988). Enclaves m¡crogranitóides
cristal¡zam antes do magma granftico (DlDlER, 1987), mas possuem comportamento reológico
similar ao material hospede¡ro, durante o fh¡(o magmát¡co.

Nos maciços da Carìtareira e Mairiporå, se observa a presençe de enclaves microgranitóides
oada voz mais achatados no sentido centro-bordas dos corpos. Nas bordas, apresentam or¡entaçäo
do eixo ma¡or de elongaçåo paralela aos contatos do corpo, enquanto em direção ao centro perdem
paulatìnamente a ofientaçåo preferencial. Da mesma maneifa o grau de elongaçáo é maior nas
bordas que no centro (alcança 15:l), o que reflete a ¡ntens¡dade de fluxo magmático. sua
abundåncia é reduzida em termos mais dilerenc¡ados dos maciços sin- e tardi{ectôn¡cos, inexistindo
nas suítes granitóides tard¡as.

Os restilos subm¡cáceos parecem ter comportamento similar aos enclaves m¡crogranitóides,
no que tange à ofientação pteferencial nas bordas e elongaçåo, porém o alto grau de assimilaçåo
torna imprudente qualquer generalizaçåo,

Os xenólitos såo encontrados em maior quantidade nas þorclas, escasseando em direçåo ao
centro do Maciço da Cantareira, sendo praticamente inexistentes no Maciço de Ma¡riporå. por
vezes, apresentam-se intensamente achatados nas zonas de borda e paralelizados aos contatos.
Exemplos notáveis ocorrem nas pedre¡ras Santana (FOTO 31) e atero sanitár¡o de V¡la Albert¡na, na
borda SE do Maciço de Cantareira, onde hipoxenólitos de metassedimentos assumem . formas
tabulares e elongaçóes de até 40:1. Ao exame em seçoes delgadas, os xenólitos xistosos referidos,
mostram incipieme deformaçåo plástica e recr¡stalÞaçáo, Epixenólitos angulosos ou irregulares a
arredondados säo mais comuns no Maciço da Cantareira, denotando incorporação em níveis mais
rasos de alojamenlo, com menor contraste de ductil¡dade.

5.2. ESTRUTURAS SECUNDÁRAS

lncluem foliaçÕes, l¡neaçóes, dobras, falhas, juntas e fraturas.

5.2. 1. Foliaçoes

O termo foliaÇáo é aqui ut¡l¡zado conforme conotaçáo genér¡ca e allrangente cje HOBBS et a/.
(1976), englobando as d¡versas feiçÕes planares relacionadas à deformaçáo. O termo clivaoem é
aplicado às estruturas de vár¡as origens que possuem, como ponto em comum, a f¡ssilidade ao
longo dos planos de folíaçáo.

5.2.1.1. Foliaçöes Secundárias em Rochas Metamórficas

Foram obsefvadas na área mapeada as seguintes foliaçóes:

5.2,1.1,1. Boro¡mrwo Gmssrco (SJ

OcoÍs nas unldades do Embasamor o Pré.säo Roque. Nos gnaisses bandâdos da unidade
EGnb, caracteriza-se por bandas b¡otfticas escuras, de textura granolepidoblástica que se alternam
bruscamente com bandas quartzGfeldspáticas claras ds textura granoblástica Este tipo de foliaçáo
ocore, também, em núcleos paleossomáticos dos migmatilos metatexft¡cos (EMu). Na unldade



EGnq, os paragnaissss quartzosos ePrssgntam transiçäo de banclas cleclmétricss ac¡fìzentadas
Bscurâs, de grå grossa, para quartzilqs blothicos cinza claros de grå média.

5,2,1,1.2. Cw¡cEv Aa¡æ,r,¡ e X'sroerolor (S,)

A clivagem erdosiana € a xistos¡dade, cor¡forme conceltuação adotada no preseme trabalho,
corÌespondem às clivagens contlnuas finas e grossas, respectivament€, no sentido de powELL
(1979), tendo como critério de distinção a possibilidade de visuelização, I olho nu, dos minerais
orientados.

A clivagem ardoslana aleta principalmente metapelitos (f¡lhos e ardósias), sendo muito comum
sua disposiçåo paralela à estratificaçåo reliquiar (SJ, assoc¡adas a flancos transpostos de dobras
intrafolia¡s, Apresentam dois t¡pos de morfologia: uma anastornosante, onde domfnios lenticulares
ricos em quartzo intercalam-se em domínios de filossil¡catos (sericita) e outro de aspeclo contínuo.
formado unicamente por micas paralelas. Os pr¡meiros såo mais comuns em filitos laminados da
unidade S¡Fv e bandados da unidade SsFÞ, bem como em nive¡s metapetiticos da unidade SsMr,
gradando freqÜentemente, por aumento de granulaçáo para xistosìdades, panicularmente nas
bordas dos mac¡ços granitóides, por efeito de recr¡sta¡¡zaçåo termal. O segundo tipo é mais comum
em filitos edjacentes a zonas de c¡salhamento, sendo encontrados nos filitos sericít¡cos cinza e
grafitosos da unidade SiFv e em nÍveis de ardós¡as da região do Morro Grende,

A xistosidade é definida não só pela orientaçåo paralela de micas, mas, também. de outros
minerats nåo-placóìdes. Encontrada em micax¡s1os das untdades SiXp, SX e SiXm, é retatrvamer¡te
comum em níveis metarenhicos micáceos das un¡dades SiMc e SsMr (FOTO 38), além de lhotipos
anfibolhicos da unidade SiA. A conspícua ocorrência de gråos submilimétricos achatados cfe
quartzo, entre os planos de xistosidade, pode simular um bandamento diferenciado, fato comum em
micaxistos das regrÕes de caieiras e Francisco Morato. os efeitos cle transposiçäo podem, por
vezes, serem observados em dobras intrafoliais subcentimétr¡cas de ve¡os de quartzo

Fol¡ações finas em rochas calc¡ossi¡icát¡cas e quartzít¡cas das unidades SiCs e Sie. definidas
pela orientação de minerais pr¡smálicos e micáceos, foram, em função do critério granutométrico
citado acrma, des¡!¡nadas como clivagem ardosiana ou xistosidade,

5.2.1 ,1 ,3. C-,r¡¿:r*s os Cn¡¡ruLaçÅc (S, e S")

A clrvagen] de cfenulaçâo, definida por planos de crsalhamento paratetos e ftancos d€
microdobras simétricas ou assimétrjcas, possuj modologi¿ mu¡to var¡ável, em fdnÇeo do
espaçamentc' entre os planos e tamanho de mlcrodobras. Ná área estudada, lorani ¡j:ntif¡cedos
dojs tipos de clivagens de crenulação superpostas, desigrrados cie S, e S",

A pr¡meira clivagem de crenulaçåo (S.) possui anìpla disribuiçåo por toda a árc., mapeada
rmprimindo. enr diversas regiôes. a estruturaçäo principai ENE-tvsw marcante. ocupaq, posiçâo
plano-axral em doþras de estilo, d¡mensóes e alttudes varjavets

Nas un¡dades de micaxislos, o espaçamento submilimétr¡co de Sa é bastante comum, sendo.
em geral, di'fícil a observação à vista desarmada, Microscopicamente exibem dobras fechadas de
décimos a centésimos de milímetro, ceracterizando o tipo discrelo definido por GRAy (1977a e
1977b),

Em filitos, s, apresenta como feição característica a presença de forte bandamento
diferenciado (FOTO 32) definido pela akernånc¡a de níveis submilimétricos a m¡limétricos de quartzo
(adjacente ao plano de clivagêm) e f¡lossilicalos (no interior do micróliton), atribuíveis a processos
de recr¡stalizaçåo seletiva (SOLESUGRAÑES, 1976) ou diterenc¡açåo me{amórf¡ca (CARNEIRO &
LIMA, 1990). Tais feiçÕes såo encontradas, principalmente, em filitos e me{anitmitos da regiåo erìtre
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Franco de Rocha € Ma¡r¡porä e em xìstos da rsgiäo de Caieiras. Nos cornatos ontre lltotipos
metapellticos e me€psamfticos da unidadg SD(m ou em totos p€nderìtes hoÍìféls¡cos endurec¡dùs
do Maciço da cantar€ira é possfuel p€rcebgr-s€ a passagem da clivagsm d€ crenulaçäo sz para
clivagens de tratura, pelo aumento do espaçamer¡to entre os planos de c¡salhamonto.

A ssgunda clivagem de crenulagáo (SJ tipifica-se por um espaçamento mil¡métrico, às vezes
cent¡métr¡co. Ds atitude gsralmente vert¡cal¡zada, possu¡ orientaçåo geral NNE a SSW, ocupando
posiçáo plano-axial em dobras abertas ou ondulaçó€s de comprimento de onda cent¡métrico e
hectométrico. Esta foliaçáo é observadâ €m praticamente todas as un¡dades litológicas mapeadas,
ocorrendo mais conspicuamente nas regiÖes centro-norte e noroeste da área, ssndo sua ¡nfluência
denotada pela sinuosidade do ttend reg¡onal imposto pelas foliações descritas anteriormerìte, como
pode ser visto no mapa de estruturas anexo (DESENHO Z).

Em rochas filíticas é freqüente sua gredeçåo para clivagem de fratura, enquanto em micaxistos
é bastante comum a ocorrência de k¡nk-bands de espaçemento cent¡métr¡co. Em roches quartzíticas
o espaçamento pode alcançar dezenas de centímetros, caracterizando fraturas e juntas.

Náo foi observado bandamento diferenciado associado à clivagem de crenulação 53.

5.2.1,1.4. Cw¡oe¡¡s oE Furune (S" e S)

São foliaçóes definidas por micrólitons separados por fratur¿rs de espaçamento infer¡or a scm,
s€gundo conceituaçåo de PRICE & HANCOCK (1972 apud POWELL, t9Z9), correspondendo ao que
POWELL (op.clt.) denominou de clivagem disjuntiva. Sua pfincipat característice, na área em
questão, é a pouca penetratividade e a grande variação de espaçamer¡to, em funçåo d¡reta do
litotipo afetado.

Em metapelitos, os espaçamentos såo da ordem de 1cm e ocorrem freqúentes gradaçÕes de
clivagens de fratura para clivagens de crenulaçåo (pr¡ncipalmente s., menos freqüentemefte pafa
S.). Em rochas metapsamíticas, calciossilicáticas e hornfélsicas este espaçamento é menor e as
gradaçÕ€s menos Comuns, sendo comum a passagem para sistemas de iuntas ou refraçäo dos
planos de clivagem pela progressiva mudança de orientaçäo.

Nas proximidades de Perus e de Mair¡porä podem ser observadas juntas e fraturas inclinadas
a verticais, com espaçamento ¡nferior a 5 cm de or¡entação NNW.SSE, que, por vezes, dispÒem-se
em pos¡çáo plano-axial de ondulaçóes e dobras suaves, caracterizândo clivagem de fratura muito
pouco penetrativa, aqui designada de S¡.

5.2.1.1,5. FoueçÒes Mlloruhcls e Clr¡cr¡s¡c¡s

As foliaçÕes m¡loníticas e cataclásticas foram definidas em funçao da predominância relativa
dos processos de recristal¡zação e neoformaçáo de minerais em condiçóes dúcte¡s (nas primeiras)
ou de trituramento ê moagern em condiçöes rúpteis (nas últimas). No primeiro caso, a feiçáo mais
comum é a ocorrencia de megaclastos deformados e alongados envottos em matriz quartzo-
feldspática fina, rscristãlizada e orientada, No segundo caso, a fe¡çåo mais comum é dada por uma
massa rochosa moída, pulverizadâ, envolvendo clastos, parcial ou totalmente deformados, com
moagem e aredondamento nas bordas.

A intensidade destes processos é var¡ável e dependente do litot¡po afetado, cond¡c¡onando
d¡stintos lermos texturais e estruturais já discrrtidos anteriormerìte (item 9.6.).

As foliaçó€s mllonfticas e cataclásticas såo encomradas nas adiacênc¡as das princlpais zonas
de c¡sâlham€nto da área mapêada, onde mo$ram fone paralelismo com as dsmais sup€rllcies
planares dsscritas anteriormente. Freqüentemente assoc¡am-se a uma transpos¡çåo, evidenciada
pelo deslocamento de veios do quartzo e mobilÞados quartzo-feldspáticos e por vezes encontram-



tt8 kfla5æ fiEm æ

se dobrades, com a variedade de €st¡los € atitudes dos diversos ov€ntos ds dobram€rìtæ atuantes
na área.

5.2.1.2, Foliaçöes Socundár¡es em Flochas Granltóides

As foliaçöss secundárlas em rochas granitóides desenvolvem-se durar¡te a d€lormaçào
regional s¡ncinemática ou no periodo pós-alo¡emento, atuando sobre corpos Já em e$ado sólido,

Durant€ o aloiâmento dos corpos granitóides, €m cond¡çöes de alta tomp€ratura € moderadas
pressÓes, a deformaçåo ainda possui caráter plásl¡co exibindo leiçóes diagnó$¡cas cte ctuctil¡dade
predominanle. Esta deformação é pr¡ncipalmente näo-coax¡al e o cisalhamento simples é o modelo
que melhor se adapta às suas caraclerist¡cas (BLUMENFELD & BOUCHEZ, 1988).

As foliaçóes encontradas nos maciços da Cantareira (mais penetrativas) e de Ma¡r¡porã säo
def¡nidas p€lo alinhamento e deformaçåo de minerais placó¡des e prismáticos, impresso pelo
princ¡pel evento de deformaçäo regional atuante na área, Sàc caracterizadas por plaquelas de
biotitas circundendo megacristars de KJeldspato, freqüenremente aìongados e est¡rados Exemplos
notáveis residem nos granitó¡des da lácies ortognáissìca (tipo Mandaqui), que säo mais comuns nas
bordas SSE dos corpos, Nestes litotipos, o esl¡ramento dos megacr¡stais de K-feldspato orlginâ
ocelos subcentimétricos, envolv¡dos por finos agregados da matriz, caracterizando fe¡çÕes milontto-
gnáissicas a blastomilonit¡cas. Possivelmenle, ne$e caso houve a superposiçåo de deformaçöes
teclÔnicas contemporåneas e posteriores ao alojamento sobre feiçÕes de fluxo primár¡o, hole
mascaradas.

Os cr¡térios de distinçäo entre as loliaçÕes lectônicas daquelas oriundas do flrD(o magmático
consiste na identifìcaçäo de leiçöes cle recristalização e cletormaçåo plást¡ca cle minerars (agregados
de quartzo recr¡$alizados, ex:t¡nçåo ondulanle, klnks e fraturamento de feldspatos). Fe¡çãc típtca é a
conttnuictade e f€gularidade da fol¡açåo por todo o corpo, sua passagem alfavés d€ enclaves
mtcrogranitóides e xenólrlos e a existência de pontos triplices de foltaçöes (PATTERSON e¡ sl.,
1989) na porção terminal NE do Mac¡ço da Canlareira.

No Mac¡ço de Taipas, as foliaçóes tedônicas devidas ao evento regionar pnncrpal de
delormaçåo såo mal caraderizadas, restflngindo-se a poLjcas evidéncias em rochas da lácies
inequigranular (t¡po Hortolåndia), sendo mais comuns fe¡çoes dÉ deformaçáo pós-alojamento do
corpo

As deformaçóes or¡ginadas pós-aloJamento dåo ongem a feiÇoes domtnantemerfe rúptels ol,l
rupteìs-dúcrteis, gerando foliacoes milonit¡cas localizaoas São enconrradas tndisttnta.'nenle enì
iirJos os maciços granitóides' cja área, sendo o único tipo de foliaçâo secundária dos ma:ìços pös.
tectónicos de Perus, Morro oe Perus e Juqueri.

5.2.2 Lineações

D¡versos tipos de lineaçöes são encontradas nas rochas da área, destacando-se os eixos de
dobras, as lineaçÕes de intersecçäo, as estrias de cisalhamento. as lineaçóes mir¡erais e ãs
elongaçóes de obietos deformados.

5.2.2.1. Eixos de Dobras

Os eixos de dobras são lineaçöes muito penetrativas e excelentes ¡ndicadoras das
propr¡edades geométricas das dobras maiores. São muito comuns na forma de chameiras de
microdobras das crenulaçóee ou dobras de pequena escala. Såo raros os eixos de cloÞras dê
estratificaçáo reliquiar (L,) observados, sendo mais comuns eixos L? e q de clobras da xistosidad€
(ou clivagem ardosiana) e da crenulação. As rochas metapelíticas ê metapsamíticas såo as ma¡s
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apropr¡adas para s obsorvaçåo destas e$ruturas.

5.2.2.2. Uneaçô€s de lntersecçåo

As l¡neaçöes de intersecçåo possuem grancle imponância para a Análiso Estrutural,
Geralmente muito penetrativas, såo paralelas aos eixos das dobras, quando d€finidas p€lo
cruzamento da foliaçäo plano-axial com a superfície dobrada, possibilitando desta mane¡ra modidas
indiretas daqueles eixos.

As l¡neaçóes de ¡ntersecçäo Lr, entre a x¡stosidade (ou clivagem ardosiana) s, e a
estratificaçåo rel¡quiar So, são pouco comuns na área mapeada devido ao freqüente parelslismo
entre as superfícies citadas. Em raras observaçÕes, mostram-se com atitudes muno variáveis, em
funçåo da superposiçäo de eventos sucessivos de deformaçåo.

As lineaçöes de intersecçåo q correspondem ao cruzamento da clivagem de crenulaçáo s2
com a xistos¡dade (ou clivagem ardos¡ana) S,. Såo muito comuns em metapelitos da reg¡áo norte da
área, possuindo espaçamento muito reduzido em rochas portadoras de bandamento dilerenc¡ado.
são freqùentemente oblíquas à e$ratificaçáo rel¡quiar so e seu aspecto é de pequenas l¡nhas
corrugadas. orientam-se principalmente na direçäo NE€w, com caimenlo variável, mostfando
suaves ondulaçöes.

As lineações de intersecçåo Lr são pouco freqüentes em razão da pequena presença da
cl¡vagem do crenulaçáo So, cuja intersecçáo com S, as def¡ne. Raras observaçóes foram Êfetuadas
em x¡stos da regiåo nofte da área.

5.2.2.3. Estrias de Cisalhamento (Lc)

As estr¡as de c¡salhameñto såo muito comuns em planos de falhas das diversas zonas de
cisalhamento, ¡ndicando a d¡reção de moviméntação ao longo daquelas superfícies, e ocorrem em
posiçäo suborizontal ou com baixo ca¡mento. Såo praticamente inexistentes em l¡totipos
metapelít¡cos e mais comuns em rochas graniticas, gnáissicas e quartzft¡cas. Raras lineaç6es de
baixo ca¡mento, indicando movimentaçåo inversa, podem ser encontradas nos extremos N e Nw da
área (e.9. pontos cJ-864, GN-813, GN-36o) cuja variaçáo de atitudes evidenc¡a deformações
posieriores. Estrias verticais sáo vistas em espelhos de falhas mesoscópicas local¡zadas
(principalmente em rochas granitóides), como na pedreira Tremembé (ponto cs-218).

5.2.2.4 LineaçÕes Minera¡s (Lm)

As lineaçóes minerais identificadas na área referem-se principalmente à orientaçåo dos eixos
maiores de porf¡roblastos alongados de sillimanitas, estaurolitas e, mais raramente, de granadas, da
unldade sxp. Nestes casos esta orientação, por vezes, acompanha a x¡stosrdade, entre cujos
planos os cristais se posicionam, mas na maior¡a dos casos guarda orientaçáo d¡versa dos eixos de
dobras. Este comportamento variável das atitudes, possivelmente devicfo à rotaçäo de crista¡s ou à
recristalizaçáo sob cena orientaçäo prelerencial, l¡mitam a ut¡l¡zação deste tipo de lineação na
Análise Estrutural.

Merecgm mençäo lineaçö€s minerais oriundas da ori€ntaçäo dos eixos maiores de foldspatos
ocelares paral€lamente à foliaçäo milonftica de rochas onognáissicas do Embasamento préSäo
Roque 0og) e nas fácies ortognáissicas do tipo Mandaqui nos maciços da Cantareira e Mairiporâ

5.2.2.5. L¡n€açöss por Elongaçäo d€ Ob¡etos Delormados

Estas llneaçÕes dependêm da or¡er açåo e natureza da deformação, guardando rêlaçÖ€s
angulares div€rsas com os okos de dobras.



Lineaçöes devldas à orisntaçåo de sehos dsformådos foram v¡stas un¡cament€ nos

metaconglomerados da regläo de Talpas (ponto GS446), enquanlo raros öoud,hs d€ quartzo em

litotipos metap€lhic-os sâo ssparsamente observados (FOTOS 05 € 2s).

A or¡enraçåo dos eixos maiores de enclaves achatadæ (microgranhóides, submlcáceos s,

mais raramente, xenolfticos) defin6m uma lineaçáo de oriontaçåo às vezes homogênea ao nfuel de

afloramento, mas variável em €scalas menores, devido à Sua origem Por fluxo magmático, como

discrJt¡do anter¡ormsnte.

5.2.3. Dobras

As dobras obseNadas nos diversos locais foram, através da observaçáo dos d¡stintos

elementos da trema mesoscópica, reunidas em determinados grupos que guerdam, entle s¡,

s¡m¡lar¡dades morfológicas, geométricas e de aspeç1os genéticos. Poster¡ormente, esles conjuntos

toram ordenados cronolog¡camente e comparados geograficamente, lornecendo indicaçÕes de

amarraçåo a determinados episódios regìonais, Ponanto, conforme conceituaçåo de HOBBS et a/.

(1976), grupos de dobras foram separados com base no seu ggug passando através de critérios de

superposicão a constituir distintas geraÇÓes, que, correlacionadas no tempo e espaço, podem

corresoonder a lases de dobramentos.

5.2.3.1. Dobras no Embasamento Pré€åo Roque

A escassez de afloramentos constitui lorte obstáculo ao reconhecimento do padräo dos

dobramentos no Embasamento Pré-Såo Roque.

Em afloramenlos isolados de gnaisses bandados (EGnb) e paragnaisses quanzosos (EGnq)

na regiáo de Terra Prêta (Mairlporá) e ao longo da Rodovia Femão Dias, no extremo norte da folha,

foram observadas dobras métricas, fechadas ã cerradas, locålmente isoclinais â intrafoliais, do

bandamento gnáissico, atribuíveis a um evento genér¡co Dn*1. Com os ápices ligeiramente

espessados a angulosos (classe 1C de RAMSAY, 1967), possuem tênue xistosidade em posiçåo

plano-axial, associada a uma clivagem de transposiçáo ou gradando para uma foliação m¡lonitica. A

or¡entaçáo é variável. No ponto GN-509 podem ser vistos €ixos suborizontais e plenos-axiaìs

inctinados e verticâlizados sendo, porém, mais comuns encontrar-se, ambos, vert¡calizados,

configurando dobras neutras e inferindo a presença de, no mínimo, um evento arner¡or (DJ de

dobramentos Raras dobras, mal caracterizadas, em núcleos paleossomáticos gná¡ssicos de

metatexitos intemperizados, podem se referir a evenlos ainda mais antigos que D.

PossÌvelmente do grupo D"*1, sâo as dobras observades ern afloramenlos de gnaisses do

Embasamento Pré-Såo Roque, na Rodov¡a Fernâo Dias. a cerca de 1 km além do limite norte da área

estudada, onde são vistos eixos curvos (embora contidos no plano-axial), caracterizando dobras em

bainha (s¡¡eath folds), atribuíveis a deformaçóes progressivas rolacionais (COBBOLD & OUINOUIS,

1980), A superfície dobrada é um bandamento gnáissico, com uma f oliaçáo milonÍtica em posiçåo

pleno-axial,

O grupo D.*, corresponde a dobras de ápices pouco espessados, eixos suborÞontais e

planos-axiais verticalizados a inclinados, em biotita gnaisses bandados. Uma crenulaçåo é visível

somente nas bandas mais xisítosas, gradando para uma clivagem de fratura, nas bandas mais

guartzosas, A or¡entação é var¡ável, com os eixos ondulados, em atitudes ENE-SSW (visíveis no

DESENHO 2, em área adiacente a Falha de Pedra Vermelha), Estas ondulaçöes säo clecamétr¡cas,

nåo possuindo clivagens plano-a)(lais vislveis e carader¡zam o grupo aqui denominado de Dn*3.

Seus eixos são ¡nclinados a suborizontais, de direçåo N-s a NNESSW, com planos axiais

venicalizados.
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Pode-se, elnda, mencionar dobras de flr-xo, desarmônicas e pt¡gmáticas, sm vslos
feldspáticos de migmatitos (EMþ0 ou €m onognaisses mllonfticos (yog). N€stes úkimqs, såo
freqrlentemente intrafol¡als, com follaçåo m¡lonftica sm poslçåo plano-axial (e.g. ponto GS42z, na
Pedreira Firpavi, em Guarulhos).

5.2,3.2. Dobras no Grupo Såo Roque

5,2.3.2.1. Gnueo oe Doeaas D,

Compreende dobres dêfinidas pela foliaçäo plano-axial do tipo xistos¡dade ou clivagem
ardosiana (S,), efetando a estratificação reliquiar (SJ. Såo dobras cerradas a fechedas, freqüen-
temente isoclinais de ápices espessados e flancos pouco adelgaçados (tipo 1c de RAMsAy, 1967),
sendo comum o ¡solamento de regiÕes apicais por transposigåo. Têm dimensóes centimétricas a
métr¡cas, embora dobras maiores seiam sugeridas pela pressnça de xistosidades subor¡zonta¡s, em
áreas de micax¡slos da regiåo do Ribe¡räo do Cavalheiro, em Caieiras.

As dobras D1 são encontradas com pouca freqriência, sendo mais comuns em litotipos
calciossilicáticos bandados, filitos bandados e leminados e metapsamitos com intercalaçóes
xistosas (FIGURA 36 e FOTO 33). Nåo foram vistas em micaxistos, anf¡bolitos e quartzitos, devido à
dificuldade de ident¡ficaçåo de So. A or¡entaçáo das dobras observadas é muito variável, em funçåo
dos efeitos dos dobramentos superpostos.

FIGURA 36 - METARRITMITOS DE FRANCO DA ROCHA (GN-753)
coM SUPERPOSTçÃODE DOBRAS Dl E D2 (extroído do FOTO 33)

Em rochas calc¡oss¡l¡cát¡cas da região de perus (e.9. ponto GN-712), dobras D1 métricas,
intrafoliais e recumbentes, rêalçadas pela transpos¡çáo de nfveis quartzo-feldspáticos, que ¡solam
ápices, com foliaçáo plano-ax¡al näo idenlificada. No Parque Naçóes Unidas (centrolêste da folha)
as rochas calciossilicáticas mostram dobras D1 métr¡cas a decamétricas, de atitudes var¡áveis,
configurando dobras reclinadas, recumbentes e inclinadas com caimento, com notável clivagem
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ardos¡ana plano-ax¡al (ê.9. ponto JC-684).

Em rochas filfticas (SiFv e SsFb), as dobras Dr são intrafoliais e náo têm dimensóes super¡ores
a centimétrlcas. Säo raramente obssNáv€is em litotipos meta¡rftmicos das unidadss SsMr e SsMt
em escala ds afloremento. Oobras lnversas decamétricas, de eixos suborizontais e planos Ð(ia¡s
¡nclinados, podem ser v¡stas na Estrada ds Santa lnês (Meir¡porá), no ponto GN-194, moslrando
superposiçåo de dobramerÌtos posler¡orss (FIGURA 38).

Nos xistos da regiäo do R¡beiräo do Cavalheiro (Caie¡ras), a incidêncie de atitucles
suÞonzonta¡s para as superfícìes 51 medidas, sugere a existåncia de doþras Dr recumbentes, em
níveis estruturais inferiores, possNelmente alçados pela movimentaçäo inversa da Falha de Caieiras.

5.2.3.2.?. Gnueo or Doems 0,

As dobras D? säo as mais comuns na área, sendo def¡nidas pof uma clivagem ardosiana ou
x¡stosidade (S,) como superficie deformada, tendo a clivagem de crenufaçäo S, em posiçäo plano-
axial (FOTO 33). Nas rochas metapelíticas, S, associa-se, comumente, a um bandamento
diferenciado, enquanto em litotipos metapsemíticos, calciossilicáticos e m¡ìonrt¡cos podem constrtuìr
uma clivagem de fratura pouco espaçada. Estes dobras são, na maioria das vezes, reconhecidas
quando afetam a estratificaçáo rel¡quiar (SJ, geralmênte paralelizada à S1.

As d¡mensÕes das dobras Dz var¡am de centimétricas a quilométricas e, morlof ogicamente,
mostram perfis fechados a abedos (comuns nos litotipos metapsamíticos), localmente cerrados
(prtncipalmente nas proximidades de zonas de cisalhamento ou dos contatos com os maciços
granitóides). Os ápices pouco espessados, geralmente arrêdondados a pouco angulosos € os
flancos l¡geiramente adelgaçados caracterizam a classe lc de RAMSAy (1964 como o tipo mais
comum. Dobfas das classes I B, raramente 14, podem ser vistas, localmente, em litotipos
r-netapsamit¡cos, Dobras similares das classes 2, centimétricas, loram observadas em metapelitos
oa reglåo de Parada de Ta¡pas (e.9. ponto JC-53).

A orientaçåo dos elementos de trama dâs dobras D, é variada, em funçâo da atitude das
estruturas anteriores. Porém, é muilo marcante e presença de eixos suborizontais a pouco
inclinados, com caimento oscilando para ENE ou WSW e planos axiais normais a pouco ¡nclinados.
de d¡reçáo predominante WSW-ENE. Tal sÌtuaçáo é muito comum na regiáo entro Franco da Rocha
e L¡atriporá (FIGURA 38), Dobras com flancos invert¡dos são relativamente comuns na regtâo de
Perus e Taipas e nas bordas do maciço granitóide de Ma¡riporâ. sendo rambém obseryadas nos
quartzitos da Serra da Pirucaia (FOTO 34). Dobras D, recumbentes e reclinadas sáo comuns e sut
do l/aciço de Taipas (FOTO 35), como no ponto JC-692 a leste da Fábrica Voith, enquanto dobras
,, erticais näo foram observadas.

5,¿.3.2.3. Gnueo oe Doaaas D.

As dobras D" ocorrem, princ¡palmente, na porçåo none da área, configurando dobras abenas
a suaves ondulaçÕes que afetam os eixos e superficies a(iais das geraçóes D1 e D?, observadas
tanto na escala de amostra de mäo até na escala regional. Suas dimensóes säo hectométricas a
centimêtricas, possuindo perfis isópacos, de ¡sógonas convergentes (clesse lB, de RAMSAY, i964.

A foliaçåo plano-axial de D. é uma clivagem d€ fratura (SJ de espaçamento variável, sendo
comum a ausênc¡a de foliaçåo plano-axial. Em alguns afloramontos d€ xistos da regiäo nono da
folha, esta foliaçäo é uma clivagom de crenulaçäo €spaçada

As dobras D3 sáo normais ou inclinadas com caimento, recl¡nadas ou vert¡cais, com planos
ax¡ais suÞverticais a muito inclinados (ds direçáo NNE a NS), êmbora mostrem ¡ncl¡naçóes
menores em tetos pendentes hornfélsicos no Mac¡ço da Cantareka Os eixos possuem m€rgulhos
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ver¡áveis, em funçáo direta da atitude das sup€rffcies dobredas, sendo, geralmont€, muito inclinados
a sub-verticals, com caimento para NNE.

Em motapelitos da porçåo nortê, foram obseNados kink-bands cent¡métricos, om flancos de
dobras da geraçäo Ds, com efios paralelos aos olxos das dobras maiores e, por v€zes, coniugados
a eixos dê direçäo NW€E,

5,2,3.2.4. Gnueo or Doearc Do

Såo definidas por suav€s ondulaçÕes d€ dimensöes decamétr¡cas a qu¡lométricas, de okos e
planos axiais muito lnclinados a verticais (FOTO 36), caracterizendo dobras neutras reclinadas a
ven¡cais. A projeçåo dos seus traços axiais em superfície fornece uma direçåo predominantsmente
NW-SE, e os raros e¡xos medidos têm caimsnto para NW. lnexiste foliaçáo plano-axial, mas, por
vezes, percebe-se um sistema de iuntas espaçadas, paralelas ao plano-axial.

Esta geraçáo de dobras é pouca penetrativa em escala regional, possuindo distr¡buiçåo
geográf¡ca sugest¡va de associação com as intrusões granitóides.

5.2.4. Zonas de Cisalhamento, Falhas e Fraturas

As feições geológ¡cas e estruturais da área estudada encontram-se fonemente modeladas
por eventos pluri-episódicos de cisalhamento que deixaram como registros eltensas faixas de
deformaçÕes dúcte¡s e/ou rúpteis (conforme o nfvel estrutural exposto), carecter¡zadas pela
ocorrência de rochas milonfticas e cataclást¡cas. Tais faixas (ou zonas cte cisalhamento), quando
¡ndividualizadas em escalas menores, têm sido representadas como traços continuos e, comumente
designadas como falhas. Em escalas ma¡ores, mostram (como ilustrado no DESENHO 2) padråo
bastante complexo, definindo feixes de zonas de cisalhamento menores e alternåncia de faixas maìs
deformadas com zonas anastomosadas mais preservadas.

Neste trabalho (DESENHOS 1 e 2), foram representadas com traços contfnuos as zonas de
maior deformação, utilizando-se da designação falha para aquelas com reg¡stros de processos
rúpteis de deformação.

5.2.4.1. Principais Zonas de Cisalhamento

A FIGURA 37 procura representar os limites aproximados das pr¡nc¡pais zonas de
c¡salhamento da área mapeada.

Zona de Cisalhamento de Jund¡uv¡ra - Conf¡gura uma faixa na porção norte da folha, onde
diversas falhas e zonas de cisalhamento menores def¡nem um complexo padrão anastomosado,
com ¡nterseçóes, encuryamentos e seccionamentos. Possui forma geral ligeiramente encurvada,
com direção aproximada E-W, com várias inflexões e ramificaçóes para NESW (e.g. falhas da
Barroca Funda, Pedra Vermelha e dos Remédios). A largura total da faixa deformada é variável,
tendo um máximo na reg¡áo de Franc¡sco Morato de aproximadamente 10 km, sencto mâis estreita
(náo mais que 1,5 km), quando conada pela Rodovia Fernão Dias, a norte de Ma¡riporá.

No seu inter¡or, a Zona de Cisalhamento de Jundiwira, apresenta alternåncia de faixas
bastante deformadas (de d¡mensÕes decimétricas a hêctométricas) com outres, onde as feiçÕes
or¡g¡nais das rochas afetadas ainda såo relat¡vamente preservadas. Estas, €mbora de difícil
delimitaçáo foram indiv¡dualizadas no Mapa Geológico (DESENHO 1). O meramomsmo dinåmico
alcançou condiçÕes de anatexia localizada, originando uma profusão de mob¡lizados quarÌzo-
feldspáticos e pegmató¡des que percolam, general¡zadamente, as fraturas.

A coexistência de feiçóes de cataclase e recristal¡zação e de tectonitos do tipo LS (marcados
pela ocorrência de foliaçáo e lineaçáo, no sent¡do de DAVIS (198!., apud HASUI & COSTA, 19BB)
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def¡nem um caráter predominentemente dúctil-ruptll para toda a faka deformada, embora,
localizedamenle, possam dominar feiçöes de um ou outro tlpo. Estes fslçöes são ldgntlflcadas,
principalments, nas rochas quartzo-fsldspát¡cas (granitó¡dos e gnaisses), sendo obliteradãs em
metapelitos, onde, por vezes, nåo ss percebe e continuldade da faha deformada
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FrcuRA 3z - pRrNopas zoNAs DE crsaLHAMENTo oa Áne¡ EsruDAoa

A natureza da movimentaçäo é predominantemente transcorrente, com fe¡çöes de estiramento
¿ encunamento, estr¡as de cisalhamento horizontalizadas a pouco inclinadas e foliaçöes miloniticas
venicalizadas. A presença de lineaçöes com mergulhos cle até 1 5., de estruturas s¡gmoida¡s e

virgaçáo dê falhas menores, assim como o desnivelamento d€ blocos, por vezes preservando
pacotes de metassedimentos (como no e)Ítremo NE da folha), sugerem um rejeito dextral oblfquo
paÂ a Zona de Cisalhamento de Jundiuvira (CAMPOS NETO & BASEI, 1983b). Tais feiçóes,
associadas aos arrastos de un¡dades, assimetfia de dobras, constituem indicadores c¡nemáticos de
rotaçåo (SIMPSON, 1986), sugerindo a atuaçáo de proc€sso ds c¡salhamento dúctil não coaxial
heterogêneo.

Algumas mov¡mentaçö€s inversas e cavalgamentos restritos foram identilìcados pela
presença d€ m¡lonitos de baixo (e variado) ångulo, associados a disc-ordåncias €strutura¡s. Tal é o
caso de p€quenos segmer os na porçäo NW da folha que pargcsm limitar lascas de empuÍåo,



OEc¡-ær^ DA F^q 8¡o fuot s E hffRJüvra AM D¡s M Èqùo ENTFE gþ P^¡¡-o E MÄEpoB¡i ],loßlE o OR }0E S¡o P^rto 125

com vergêncla gsral para norte, alçando rochss granltóidss deformad¿¡s. Na regiäo do Vargem
Grands, a þste de Franclsco Moreto, a disposlçáo paralela destas lascas per€cem lndicâr lequos

':ilmbricados cortados por falha lransvsrsal de dirsçäo NE (possivelmente do t¡po teÊ¡ sàear zonos, no
s€ntido de HASUI & COSTA, 1988). Nesta rogiäo, mas ao none da Falha de Jundlwira, o sentido de
cavalgamento é inverso, Esta f€içäo é tfpica de retro-smpurÕes (öack tf¡rus¡s de BUTLER, 1982),
com desenvolv¡manto de zonas tr¡angulares.

Zona de Clsalhamonto de Mairiporä - É oet¡nida por faixa de aproximadamente zkm de
largura, desenvolvida com direçåo E-W desde a regiåo de Caiolras, infletindo para NE entre os
mac¡ços granitó¡des da Cantaroira e Mair¡porå, passando pela c¡dade de Mairiporã e prolongando-
se para o €)rtremo NE da folha. As falhas de Caieiras e de Mair¡porã representam es zonas de maior
deformação da faixa descr¡ta.

As feiçÕes gerais desta faixa são de difíc¡l observaçáo, dado o caráter motapêlítico
predom¡nante das rochas afetadas. Na região de Mairiporå, há nítida paralelizaçåo das foliegÕes S1

e S2 e fechamento do perfil das dobras nas prox¡midades da Falha de Mair¡porä, enquanto na reg¡áo
do Morro Grande (W de Caieiras) são vistos cataclasitos quartzosos e ultracetaclasitos passando a
ardósias, Tais feiçÕes denotâm um caráter rúptil-dúct¡l para a Zone de Cisalhamento de Mair¡porã.

Embora a verticalizaçäo e o encurvamento das estruturas pêrmitam infer¡r uma movimentaçåo
transcorrente, com rejeito dextral, a presença de foliaçÕes horizontal¡zadas e ¡nversão de camadas
(perfil A-A' do DESENHO 1) na regiåo do R¡beiråo Cavalheiro, em Caieiras, são sugestivas de
movimentação inversa neste trecho da Falha de Caieiras.

zona de C¡salhamento do Mandaoui - É definida por uma faixa compreendida entre duas
zonas de maior deformaçåo (falhas do Mandaqui e do Rio Jaguari). Estendê-se desde a regiåo norte
da Capital, com direçåo NE-SW, passando pela Sena da Pirucaia e a SE de Mairiporä, possuindo
largura máxlma de 2,5km, a sul do Loteamento Hortolândia. No seu interior pode-se notar diversas
zonas menos deformadas, cujas delimitaçÕes aprox¡madas sáo representadas no DESENHO 1.

As feiçÕes de recristalização intensa e estiramento, denotam um caráter eminentemente
dúctil, atestado pela conspícua presença de milonito-gnaisses e blastomilonitos. Tais fe¡çÕes podem
ser observadas nas bordas do Maciço da Cantåreira, nas proximidades da Rodovia Fernão D¡as
(e.9. pontos GS-29, cS-30, cS€1 e GS€z) e em onognaisses da pedreira Firpavi (pontos GS-427,
GS428, GS-54). FoliaçÕes venicalizadas e lineaçöes de estiramento suborizontais realçam o rejeito
direcional, com sentido näo defin¡do, embora restritas áreas com mergulhos de baixo ångulo
reg¡strem movimentaçåo ¡nversa subordinada,

Zonas de ¡ntensa deformação existem entre Sáo Paulo e Guarulhos, A Falha do Rio Jaguar¡,
tida como conl¡nuidade da Falha de Taxaquara (BISTRICHI ef a/., 1981 ; CAMPOS NETO & BASEI,
1983b) encontra-se mascarada pola ocupação urbana e cobenura sedimentar cenozóica, mas
mostra alinhemento fotogeológico NESW, desde a regiåo do Tucuruvi, na Capital, até a área
urbana de Guarulhos. Na altura da V¡la Galvão, apresenta duas ramificaçoes para NE (falhas do
Cabuçu e dos Veigas), em cujas porçÕes centrais as fol¡açóes apresentam-se verticalizadas,
embora, novamente, movimentaçóes ¡nversas localizadas tenham sido detectaclas.

No alinhamento E-W da drenagem, desde a regiáo de Taipas, passando pelo Horto Florestal,
até o bairro do Tremembé (Falha do Tremembé de ALMEIDA, 1955), nåo foram observados reg¡stros
de milonitizeção. Num dos raros atloramentos existentes (GS-218, na antiga Pedreira Tr€membé) os
milonitos observados possuem direção NESW, sugerindo cont¡nuidade da Falha do Barro Branco,
embora falhas mesoscópicas de rejeito vert¡cal de direção E-W tenham s¡do também observadas.

Diversos Íalharrenios nìenores sáo representacios no DESEililO 2, bem corno eKensos
alinhamentos fotogeológico assumiram caráter de falha inferida.
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5.2.4.2. Fraturas

Um sistema de fraturamento NE-SW, subvgrtical, possu¡ bastante expressåo na área, etinglndo
quase todos os litotipos presorìtes. Nas rochas granfticas da Cantaroira Ma¡riporä s Taipes, sstas
fraluras abrigam grande pane dos veios de aplitos e pegmetitos quartzo-foldspáticos observados,
sugerindo sua assoc¡açåo com a fass f¡nal de resfriamento dos maciços granitóidss. Na reg¡äo entre
Caielras s Mairiporä, €ste sistema possui €streita rslaçäo com as onduleçóes € dobras D3. por
vezes, est¿ls rochas intrusivas fissurais tard¡as aloiam-se em sistema subor¡zontal de fraturas,
observado em quase todas as pedre¡ras do Maciço da Cantareire.

Um outro sistema de fraturas importante apresenta atitudes NW-SE, subvertical, s abriga
grande pane dos pegmat¡tos turmâlinleros no seio do Maciço da Cantareira, quÊ corta os aplitos
acima referidos. Estas fraturas parecem, também, condic¡onar as intrusivas turmalìníferas de Perus,
onde se assocram às ondulaçóes D1.

5.2.4.3. A Recorrência e Sucessáo dos Eventos de C¡salhamento

Embore a recorrência no tempo dos d¡versos eventos de cisalhamento mascare as feìçoes de
superposiçáo, algumas consideraçóes podem ser teitas sobre sua ordenação relativa e relaçåo
temporal com as geraçÕes de dobras ¡dentif¡cadas,

A presença de uma lineaçáo de estiramento dobrada em rochas mìgmatíticas e ortognáissicas
do Embasamento Pré-Säo Roque na regiåo ao norte da área mapeada. tevou HASUI (1986) a
relactoná-la com evento antigo (possivelmente arqueano) de cisalhamento dúct¡l de bao(o ånguto,
por deformaçâo nåo-coaxial heterogênea. Raras lineações desta natureza, na regiåo central dos
maciços onognáissicos da regiåo de Guarulhos, preservadas de deformaçÕes posteriores e a
ocorrência de dobras em bainha nos gnaissss ao norte da área mapeada, podem estar relacionadas
ao evento descrito por HASUI (op.c,'t.).

A removimentação de antigas zonas de traqueza, imprim¡ndo um estilo marcadamente
transcorrente para as zonas de cisalhamento da reg¡åo, teve grande recorrêncla no tempo. Uma
componente vertical importante pode ser imaginada para os estágios ìnicia¡s de ctsalhamento.
associada à deposição na Bacia Säo Roque.

M¡lonitos afetados por dobras dos grupos D. e D, sào bastante comuns (CARNEIRO. 19BA:

CAMPOS NETO & BASEI, 1983a) na reg¡áo éa Zona de Cisalhamento de Jundiuvira. Por outro lado.
o paralelismo das fol¡açóes S, e S, dos metapelrtos na regiäo de Ma¡r¡porá, bem como à milonitizaçao
da borda SE do Maciço da Cantaferfa constituem efeûos desta transcorrência e aponÌam para
pulsos recorrenles no tempo,

As dobras ¡nversas e cavalgamentos ¡dentificados sáo inte¡'pretados por CARNETRO (op.cít)
como s¡n-D.. Com efe¡to, os milon¡tos de baixo ângulo possuem forte paralelismo com S, nas
regiões onde foram constatados (e.9. nas reg¡Ões de Vargem Grande, em Francisco Morato) e sua
associação com as rochas do embasamento ou porçÕes basais do Grupo Säo Roque, permite supô-
los como equivalentes de niveis estruturais inferiores dos mifonrtos de atto ångulo. Algumas talhas
inversas mesoscópicas foram obsêrvadas em metapelnos, com disposiçåo paralela à S. {e.g. ponro
GN-14, em Franco da Rocha, FOTO 37).

No entanto, a modelagem atual de área devs'se, principatmente, aos episódios de
trenscorrência. para os quais as relaçöes de campo indicam uma ¡dade r€lativa pré-D3.

Pequenas transcoÍèncias de d¡r€çáo NE e caráter ruptil dominante, de reioitos centimétricos
a heclométr¡co, deslocando lnclusive falxas milonhicas, parecem relaclonar-se ao fraluramonto sin-
S3 descrito acima Sua r€pressntaçáo macroscópica, por exemplo, na reg¡åo da Vila dos Remédios
(elitr€mo NE da folha) pode ser obseNada nos DESENHOS 1 e 2.
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Falhamsntos venlcals, de poqusnas dim€nsô€s o atltudss pfóxlmas a E-w, såo bastante
comuns om guase todos os lttotipos, pert¡cularmsntè na regláo da Capttal, ao sul da tolha, dsvondo
relaclonar-se à tatrogênese formadora da Bacia de Såo Paulo, no T€rc¡ário. Não foram €ncontradas
ev¡dênclas de movimentaçäo normal nos limhes da bacia, devldo à cobenura c-olwlonar € ocupaçäo
urbana. A reativaçåo normal de falhas antigas e basculamsnto de blocos parece, tembém, a
explicaçáo mais palpável para a sedimentaçåo cenozóica ¡unto a falhas de Mair¡porå (Estrada
Franco da Rocha-MakiporÐ. Do mesmo modo, a preserveçåo dð metassedimentos epizonais da
unidade superior do Grupo såo Roque, €m toda a faixa €ntre as zonas de cisalhamento de
Ma¡r¡porã e Jundiuvira, é sugestiva da movimentação diferencial daquele bloco.

5.3. PADRÖES DE SUpERpOStçÃO DAS ESTBUTURAS

Os distintos grupos de dobras identificados obedêcem uma relaçäo de sucessáo tsmporal,
defin¡da a partir da observação de critér¡os de superposição. A superposiçåo de foliaçÕes plano-
axiais e do padrão de interferência de dobras, o levantamento em detalhe de afloramentos
selecionados e o estudo estatístico de domín¡os homogêneos foram os princ¡pa¡s critérios t¡til¡zados
neste trabalho para a ident¡ticação dos padrões de superposiçáo das estruturas. Tais
procedimentos desenvolveram-se em diferentes escalas (mesoscópica, macroscópica e
microscópica) seguindo l¡nha de abordagem sugerida por TURNER & wEtss (1969) pera Anál¡se
Estrutural.

5.3.1. Análise Mesoscópica

Compreendeu a observaçäo de foliaçÕes superpostas e dos padrÕes de interferência de
dobras,

5.3.1.1. Superposiçåo de Fol¡açÕes

Não sáo muito comuns os casos de superposição entre so e s1, dado o seu paralelismo, lsto é
possivel, em charne¡ras de algumas dobras ¡ntrafoliais de rochas bandadas ou na passagem de
bandas metapelfticas para metapsamít¡cas, quando há alguma obtiqüidade (Foro 3B). por outro
lado a superposição da clivagens de crenulação s2 e de fratura s3 (Foro 33, FIGURA 96) sobre so é
bastante comum.

os exemplos mais comuns de superpos¡ção de foliaçoes são devidos às crenulaçóes sa
cortando a x¡stosidade 51 de metapelitos, realçadas por dobras subcentimétricas apertadas. Na
região entre Franco da Rocha e Mairiporã, estas foliaçóes possuem direçóes paralelas, mas forte
divergência de mergulhos, permitindo pronta distinção da superposiçâo, encontrando-se, ambas,
afetadas por uma cl¡vagem de fratura (SJ.

Por raras vezes, em litot¡pos xistosos da regiáo a NE de Francisco Morato. seo detectadas
duas clivâgens de crenulaçáo (S, e SJ, afetando a xistos¡dade S,. O exame cfas fe¡çoes morfológicas
e as atitudes sáo os critérios determinantes para a vinculaçáo daquelas clivagens aos grupos de
dobras (D, e DJ correlatos.

5.3,1,2, PadrÕes de interferência de dobras

Os padröss de interferência de dobras de mesma escalq ao nível de afloramentos, passíveis
de aplicaçáo da classificaçåo de RAMSAY (1967), sáo escassos na área. Nos raÍos casos, a
ausência de um bandamento composicional realgante e e inadequaçåo dos ångulos de corte dos
aflorañ¡entos se constitueñt em entraves à sua observaçáo.

Os padrões de interferência entre as dobras D1 e D2 sáo bastante similares aos dos tipo g
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(laço) de RAMSAY (op.cit.), suger¡ndo um caráter orlginalmente lnverso a rscumb€nt€ para D,

(FIGURA 36). Padróes intermedlárlos entr€ os tipos 2 (cogumslos) s 3 (laços) e entre os tipos 2 € 1

(domo e bacia) säo mais comuns na interferèncla ontrs dobras D¿ e Do. Em mstanitmitos da Estrada

de Santa lnês (Ma¡riporä), pod€ so observer dobras D2 redobradas por Ds, originando padróes

próximos ao tipo 3. Por vezes, quando os eixos de Da e de De säo aproxlmadamente onogonais
(FIGURA 38), o padräo, em planta, é similar eo tipo 1 (domos e bacias).

'lcuRA 38 . Bloco-diagrama osquemático de allo¡amento de metarritm¡tos (ponto GN-194) da unidado Sslllr. na Estrada MairipoÍã-

Franco d6 Roahq. Dobra rèclin6da Dr com dobras 0z (mênor€s) lmpressas om seus llancos. Em plsnta. é rgaonstûuido o padrão

de int€rf€rência entr6 02 o D3 srmilar ao lpo 1 (domos e b8ciqs) de MMSAY {1 967).

PadrÕes de ¡nterferência em dobras de escalas diferentes sáo os mais comuns na área, sendo

comumente reconhecidos pelas virgaçöes e var¡açöes dê atitude dos e¡xos e traços axiais das

dobras afetadas. Nos metarritmitos do ponto GN-194, säo observados dobramer¡tos de traços axiais

de Dl, efetadas por dobras D., de menores dim€nsÖ€s (FIGURA 38). OndulaçÕss de €o(os de dobras

D1 dev¡do a dobras D. (de maiores dimensöes) superimposlas, sáo comuns em quase todos os

l¡lotipos de área (FOTO 34). Tais padrõæ såo muito claros ao nÍvel macroscópico, pela obs€rvaçåo

no mapa de estn¡turas (DESENHO 2) das ondulaçôes dos traços axiais das dobras Oz, por açåo de

--a-.-\r.J
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D. ou D., posteriores, Padróes de lntsrferênc¡a entre D. € D. näo foram diretamente observados.

5.3.2. Análise Macroscópica

Conesponde ao estudo do arranjo espacial de estruturas mesoscópicas visfueis em grandes
corpos de rochas ou configuraçÖes de dimensöes nåo passfueis de observaçåo ao nfvel de
afloramento. lnclui como procedimentos principais o mapsamento das formas dobradas em detalhe
de afloramento e o estudo estatístico de domínios homogêneos,

5.3.2.1. Levantamento em Detalhe de Afloramentos

Diversos afloramentos foram investigados em detalhe com o objetivo da reconstituiçåo das
formas dobradas e entendimento das relaçóes geométricas das estruturas planares e lineares
presentes, através da medição sistemática dos seus diversos elementos de trama mesoscópica.

No ponto GN-195, na Estrada de Santa lnês (Mairiporã), representativo do padråo geral de
dobramentos na regiåo, bandas decimétricas metassílticas finas e filiticas mostram-se dobradas e

redobradas (FIGURA 39), com um padrão de superposiçáo similar ao t¡po 3 (laços) de RAMSAY
(1967). Alguns traços de continuidade de camadas foram inferidos no campo, devido à obliteraçáo
por alteraçåo. O perfil da dobra é aparente, pois o corte forma ângulo agudo com o plano
perpendicular ao eixo da dobra.

A análise efetuada no afloramento citado evidencia dobras métricas da geração D' onde a
supeñície afetada é uma clivagem ardosiana (S.,), paralela à estratificaçäo reliquiar (SJ, São dobras
de eixos suborizontais a pouco inclinados ora para NE, ora para SW, planos-axiais inclinados a
subverticais com direçäo NE€W predominante. O perfil é simétrico a ligeiramente assimétrico,
fechado a cerrado, com ápices pouco espessados (classe 1C, de RAMSAY, op.cit.). Um ápice
isolado na porçåo central do afloramento sugere dobra intrafolial de So, porém näo foi possivel
perceber-se a presença de xistosidade S, devido o caráter arenoso.

O diagrama de S, mostra concentraçóes de polos nos quadrantes NNE e SSW, sugerindo
uma guirlanda com eixo de baixo mergulho na direçäo WNW-ESE, Pode se creditar a ausência de
polos nos quadrantes NW e SE (como era de se esperar a partir da observação do diagrama de !) a
processo de medida centrado preferencialmente nas porçoes visíveis das dobras e a grande
dispersão verificada à ação dos dobramentos D.. A quantidade de medidas de L, não foi suficiente
para qualquer observaçáo.

Uma clivagem de crenulação S2 é encontrada em posição plano-axial, associada a

bandamento diferenciado marcante. O diagrama de S, esboça uma guirlanda com eixo de alto
caimento, como a interseçáo dos planos S, e S. induziriam a esperar, embora a quantidade de

medidas de Ç tenha sido insuficiente para caraclerizâ-lo. Os traços axiais de D. mostram-se
encurvados e virgados devido à superposição de dobras suaves a ondulaçóes decamétricas D.,
(com clivagem de fratura S. plano-axial), que são responsáveis pela variaçâo observada para WSW
e ENE nas atitudes dos eixos Ç, registrada no diagrama estereográfico respectivo da FIGURA 39,

No afloramento JC-684, no bairro do Jaraguá, levantado em detalhe por CARNEIRO (1983),

dobras reclinadas D, superpóem-se nos flanco de dobras D,, maiores. No local, pode-se constatar o
perfil fechado e similar das dobras D.,.

5.3,2.2, Estudo Estatístico de Domínios Homogêneos

Os elementos de trama escolhidos na definição dos domínios homogêneos analisados foram
as superfícies plano-axiais e eixos de dobras Þr, em funçáo do seu componamento geográfico
relativamente homogêneo, caráter cilíndrico desta geraçäo de dobras e sua importåncia na
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estruturaçåo geral da área. O procedimeilo incluiu a definiçäo de 15 subdomfnios, cu¡a anátise
estatfst¡ca do comportamento dos seus elementos de trama permitiu a escolha dos quaro domfnios
maiores aqui enfocados (FIGURA 40).

r'IGURA 39 - Elocodragrama esquemático do atloramento GN-195 lEstrada Mairiporá-Franco da Bocna) onde rertos afiernados cte
filitos e metassìltilos realçam dobras D, de traços axiais ondulados por 0.. Dragramas estereográf;cos dos ele6enios de trame
nledidos ¡lustram o padráo geral (vertexto). A continuidade das camadas e sua projeçáo em ptanta foram ir1eridas (quan,Jo
lracelada) em åtgumas porçöes do alloramento.

O domínio 1 (Mairiporã) apresenta, na FIGURA 41, diagramas dos potos de S, e S, mostrando
grande dispersáo, embora fique patente seu paralelismo. Ambos esboçam guirlandas suger¡ndo
dobras D, e D. stmétricas, relat¡vamente fechadas (D, um pouco mais abertas), de planos axiats
inclinados e de direçâo predominanternente ENE-WSW. S, mostra uma guirlanda sugerindo dobras
D, <je planos €uiais subverticais ENE-WSW. O eixo n paÂ D. mostra mergulho baixo para ENE com
ondulaçÓes para SW, coincidindo com um máximo de t... Já para D., o diagrama sugere um caráter
suborizontal para os eixos, nâo confirmado pela escassez e dispersão de dados de \. O
proximidade das direçoes de S, e S2 está relacionada à açäo paralelizante da Zona de Cisalhamento
de Mairiporâ

Os escasso dados de S. såo sugestivos de leve arqueamento, denotando a direçåo NNESSW
para os seus planos ax¡ais, enquanto S. apresenta direçÕes NW-SE, conì mergulhos altos para SW
ou NE. A açåo destas ondulaçÖes (DJ parece responsável pela dispersäo em torno de um eixo
verticalizado dos polos de Sr, S2 e S' bem como pelas ondulaçóes de \. lnfelizmente, a ausência de
rnedidas dos eixos (L) desta geraçåo de dobras de escala macroscópica náo permite certeza para
esta suposiçåo.
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FIGURA 40 - Looalizâçáo dos domfn¡os ostrutulals r€fer¡dos no lexlo. 1- Mair¡porá. 2- Jaraguá-Perus. s Vargem Grandg-Vl¡â dos
Homédios. + Calelrôs-Franc¡ôoo Morato,

o domínio 2 (Jaraguá-perus) ¡nclui daclos das regióes das bordas S e N (sub-domín¡os J e K,
respectivamente) do Maciço de Taipas, que exerce fone influència nas configuraçoes mo$radâs
nos diagramas da FIGURA 42. os polos de so mostram grande dispersáo, embora sugiram uma



distarçada guirland4 indicetiva de dobras ebert¿rs, de planos âx¡ais WNW_ESE, cls ekos J7
suborizontais ou levgmsnt€ inclinados para sE, como sugersm os parcos dados de \.

os dedos de S, têm disporsåo rolacionada à €xistência cto dobras assimétricas € inversas em
ambas as bordas do mac¡ço granitóide, cuia convergência de planos ax¡ais (vsrgênc¡as para NNE
na borda sul e para SSW, na borda none) ¡ndicam intrusäo em estruura antiformal D.. O elxo z
suger¡do (de caimento para sÐ, sncontra um máx¡mo do concentraçäo corrêspondentê no
diagrama de t?, embora a pouca quantidad€ de dados e a dispefsâo impliquem em feservas.

os potos de s, (tamÞém muito dispefsos) esþoçam uma guirlanda sugestiva de dobfas D3
relativamente abertas de planos axia¡s muito inclinados NE€w. o eixo ,¿ (mergulhando para sE)
sugerido näo se mostra contido no plano de S, que apresenta um máx¡mo de concenlraçäo
¡ndicando uma direçäo pr¡nc¡pal NEsw. lodas as superfíc¡es planares analisadas mostram razoavet
d¡spersäo em torno de um eixo subvertical, poss¡velmente relacionados aos dobramentos tardtos.
porém a ausêncla de dados de l-! e L. nào pe[mtte confirmar tal assertiva.

o domínio 3 (Vargem Grande-V¡la dos Remédios) cujos diagramas êståo contidos na FlcuRA€ apresenta dados de so em quantidade ¡nsuficiente para qualquer análise, devido à predom¡nåncia
de litolipos metapelÍtìcos. Os polos de S, esboçam uma disfarçada gu¡rlanda sugerindo dobras D2
relat¡vamente abertas, assimétricas, com direçåo aprox¡mada ENE-wsw para os planos axiâis,
incl¡nados para sE. Eixo Í com caimento, predominantemente, para NE podem ser ¡nfer¡dos,
possuindo coffespondente máximo de concentraçåo no diagrama de Ç. As concentraçÕes de s,
sugerem dobras Da assimétr¡cas com planos axiais próximos à direçao E_W.

A grande dispersäo de 53 poder¡a ser atribuída tanto à super¡mposiçåo sobre superfíc¡es
prévias de atnudes variáveis devido ao redobramento, como pela diflculdade do sua distinçåo das
loliaçoes So. Nesse domínio, parec€m coex¡stir clivagens cte fratura com direçóes NESW e NW-SE,
conjugadamente, ambas verlicalizadas. o insuf¡ciente número de dactos de lì, se levado em
consideração, mo$raria total ¡ncoerênc¡a com o eixo r suborizontal sugerido pelo diagrama de Sr.

Finalmente, as concentraçöes de s4 (identif¡cadas, neste domínio, somente pera onentação)
realçam a drreçäo NWSE, subvertical, porém dobras D4 náo fofam enconlradas, De quarquer
maneira, estas deformaçöes tardias, mesmo näo individualizadas, poderiam ser responsáveis pela
marcante dìspersäo em torno de eixos vertica¡s das foliaçóes S, e Sr.

O domínio 4 (Caieiras-Franc¡sco lvlorato) mostra na FIGURA 44 uma grande dispersáo dos
po¡os de S,' embora possa sugerir, grosseiramente. dobras assimétncas, de ptano axial ENE-WSW.
de afto mergulho, As escassas medìdas de Lr säo muito dispersas, näo permûindo corfirmar o eixo
z, moderadamente ¡nclinedo para SW, sugerido pelo d¡agrama de S^.

A foliação s,, embora eno¡'memente dispersa, mostra dois máximos de concentração
èvidenciando dobramentos oz relativamente abertos, de tendênc¡as holomórficas, visíveis nos traços
axia¡s representados no DESENHo 2. A direçåo predom¡nante do prano axiat é ENE-wsw. com eixon sugefrndo carmento mais comum para NE, os dados de q mostram do¡s máxrmos de
concenrraçâo: ENE e WSW. A grand€ dispersäo na pane centfar do diagrama de sr e de ! pode ser
atf¡buída, coniunlamente, tanto à açäo das dobras D3 e D. (reclinadas a neutras), como às freqüentes
med¡das em áreas de terminaçóes de dobras D2' de componamentos comumente cônrcos, com
eixos de ma¡or inclinaçåo.

A foliaçåo s. já mosra menor dispersão, sugerindo dobras de prano axiar ENE-wsw, com
eixo Í sugerindo calmento para NE. s3 mo$ra concentraçóes difusas, indicando ondulaçöes a
dobras suaves reclinadas D1, de planos Ð(ia¡s NEsw, enquanto os máximos de concer ração de s{
indicam direção NW-sE, subvertical. A dispersåo de s. e s. em rorno de um eixo subvertical, pode
ser' novamente, atribulda à açäo de D., apesar das dimensáo hectométrica desras ondulaçóes
imp€dir medidas direras d€ L..
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5.3.3 Análise Microscópica

A observação de s€çöes delgadas dos metamorfitos do Grupo Sáo Roque teve, nesta escela
de análise, o obietivo de caracterizar os elemsntos de trama mesoscóplca € seus padröos de
superposiçäo ao nfvsl microscóplco, ressaltando a correspondênc¡a das rslaçöes entre ambas as
€scalas. Permftiu, a¡nda, estudar a coÍelaçáo cronológica entre os eventos de deformaçäo e a
porfiroblastese de diversos minerais, r€lac¡onada aos eventos metamórficos.

A estratificaçáo reliquiar (sJ é, por vezes, ident¡f¡cada na forma de gradaçöes no tamanho dos
gräos de quartzo ou pela alternância ds bandas submilimétricas quartzosas e micác€as, A
xlstosidade ou clivagem ardosiana (s,), pôde, amiúde, ser v¡sta êm pos¡çåo paralela ou oblfqua a so
(e.9, GN-268). As microdobras cerredas de S1, de ápices arredondados € com flancos bordejadoi
por fraturas de espaçamento milimétr¡co, säo as feiçÕes microscóp¡cas principais da clivagem de
crenulaçåo sr. comumente, s" associa-se a um bandamento difersnciado, onde leitos
subm¡limétr¡cos m¡cáceos ocupam posiçåo central no micról¡ton, com leitos quartzosos adjacentes
âo fraturamsnto. Em algumas de låminas de m¡caxistos (e.g. GN-139 € GN-29), observa-se uma
segunda clivagem de crenulaçáo (sJ afetando s? def¡n¡ndo microdobras abertas a suaves
ondulaçÕes.

A análise cronológica entre o cresc¡mento e/ou recristalização de porf¡roblastos com as
foliaçÕes ¡dentif¡cadas, que a FIGURA 45 procura sinletizar, teve como critérios as relaçöes da
margem dos cr¡stais com a matr¡z e entre Si (superfÍcies internas definidas por inclusÕes) e Se
(superfície externa definida pelas foliagÕes da rocha). Os t¡pos de relaçÕes encontradas são muito
d¡versificados, devido ao fato dos evenlos metamórf¡cos possuirem duraçáo no tempo maiorss que
os eventos deformac¡onais, geradores dos elementos de tramas (MATTAUER, 19z6) e que precedem
picos metamórficos,

Os padrÕes de porfiroblastese observados foram comparedos com aqueles dos trabalhos
clássicos de zwART (1962), SPRY (1969) e vERNoN (1s77, '1978), embora com os cuidados
necessários com as generalizaçóes ¡nd¡scr¡minadas, como sugeridos pela revisäo de critérios
contidas em trabalhos ma¡s recentes (WILLIAMS, 1985; JOHNSON, 1990).

Porf¡roblastos de sillimanita têm, geralmente, or¡entaçÕes dos e¡xos maiores paralelas,
raramente oblíquas à s,, sendo comumente afeladas pela crenulaçáo s2, sugerindo um caráter sin-
a pós-S, e pré-Sr.

Os crista¡s de granada possuem relações similares aos de sillimanfta, porém em uma lâm¡na
de micaxisto (GS-101), foi observado um cristal de granada, aparentemente truncando uma
superfície de crenulação, podendo sua blastese ter se estencf¡do ao período de formação, ou
imediatamente posterior de Sa, ou, mesmo, representar uma segunda geração sin- a pós-Sr.

Porfiroblastos de es,laurolita sáo geralmente afetados e paralel¡zados à S/ Na låmina GN-1g9
ocelos deste mineral tèm elongaçáo maiores e superfícies Si obliquas à 52, sendo porém controlados
pelos nfveis quartzosos do bandamento diferenciado. Já na låmina GN-29, s, deflete em torno de
cr¡stais de estaurolita, que possue si oblíquo à se. CARNEIRo (1989) descreve e$aurolitas
envolvendo clistais de granada, demonstrando a maior duração da porfiroblastese das primeiras.
As fe¡çÕes acima permitem supor uma natureza sin- a pós-s1 e pré- a sins2 para ambos os m¡nera¡s.

Opacos são comumente envottos por biotitas, ambos alongando-se segundo S, e afetados
por sz. Por vezes, possuem disposiçáo obllqua à s,, (lâmina GN-20), sendo possível que parte dos
cr¡stais tenha origem detrítica pré-s, e parte tenha cr¡stalizado durante o perfodo sin- a pós-
formação de sr. uma geração tardia de opacos é mo$rada meso- e microscopicamente em
inetassedirnentos dos pontos Gl!-755 e GN-705, onde p¡r¡tas e magnetitas, respectivamente,
dispersam-se caoticamente, aparentemente controladas pela clivagem de fratura S3 e, possivel-
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mente, relacionadas a h¡drotermalismo. Uma geraçäo tardia de biotitas é sugerida por CARNEIRO
(op.cit.), quando descreve recuperaçåo destas micas em chameiras de microdobras D..

Os cristais pr¡smáticos de turmalina observados no presente trabalho cortam
discordantsmente todas as foliaçóes observadas (lâminas GS-10'1, JC-02A, JC€81, embora
CARNEIRO (op.cit.) repone-se ao seu paralelismo com a foliaçåo S.. O mesmo ocorre com os
porfrroblastos subcentimêtricos de muscov¡ta encontrados em hornlels metapelfticos ou em
metarenitos próximos às borctas dos Maciço da Cantareira (ponto GN-200), dispersos sem relaçäo
aparente com qualquer foliaçäo.

A origem a partir de metassomatrsmo por soluçÕes ennquec¡das em boro e potássio €

admitida para a turmalina e muscovita, em contraposiçáo à açäo de metamorfismo de contato, pelo

fato de recristalizaçäo e crescimento tâo acentuados não ocorrerem em muscovitas que definem a

xtstostdade destas rochas.

Nas rochas anfibolíticas de borda dos Maciços Turmaliníferos de Perus, foi observado o
crescrmento estático de diopsídio, atribuído por CARNEIRO (op.clf.) ao metamorfismo de contato
(possivelmente pós€J. Cristais de diopsídío ocorrem em anfibolitos de tetos pendentes do Maciço
da Carìtareira (GN-225, GN-227), podendo possuir as mesmas origens, pois não foram observadas
quai;quer relaçoes com foliaçÕes.

FTGURA 45 - RELAçOES eHrn¡ CRESCTMENTO OE pORflRO-

a-asros E As FoLrqcöes METAMdRFtcAs

5.4. FASES DE DOBRAMENTOS

5.4.1. Grupo São Roque

A correlaçåo estrutural entre as geraçóes de dobras identificadas no Grupo Sáo Roque foi
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ef€tuada segundo critérios propostos por PRICE & COSGROVE (1990) e PARK (1989), através de
comparação s determ¡naçåo das relaçÕes temporais, com €stabelecimento de sucessóes locais.
Desta mane¡ra foi possível identificar quatro fases de dobramentos superpostas, cujas
caracterlsticas eståo sumarizadas no QUADRO Vll. Este número deve sor ênt€ndido como mfnimo,
pois é freqiiente em áreas polldeformadas de baixo grau o mascaramento de fases de deformaçåo
por homoaxialidede, superposiçäo de deformaçÕes pouco intênsas (que podem não de¡xar
registros), bem como obliteraçäo de fases anterior€s por superposiçáo de fases mais intensas
(MATTAUER, 1976; SÁ & HACHSPACKER, 19S2, 1983).

A Fase de Dobramentos Ft possui grande dispersáo dos seus elementos de trame e nåo
configura grandes estruturas preservadas, sendo definida por dobras mesoscópicas similares (tipo
1C de RAMSAY, 1967) ds So, com uma xistos¡dade S1 plâno-exial, expondo-se €m raras zones
apica¡s de D1,

O comportamento de F, é variável em funçáo do nÍvel estrutural e estrat¡gråfico afetado. Em
níve¡s ¡nfer¡ores formou dobras ¡soclinais a intrafoliais, do fone ¡nclinaçäo do plano axial, com
freqüente caráter recumbente a recl¡nado, associadas a restrilo aloctonismo e inversöes dg
camadas. Já nos nÍveis superiores, predominam dobras inversas e assimétficas. Tal comportamento
parece sugerir mecanismos de cisalhamento dúctil não-coaxial dê baixo ångulo nos nÍveis inferiores,
com gradaçáo para ângulos maiores em nÍveis superiores, ou mesmo, deformaçáo progressiva,
com levantamento simultåneo do nivel estrutural e atenuação da deformaçäo nos nfveis mais rasos
(HOPGOOD, 1e80).

Alguns autores (CAMPOS NETO & BASEI, 1983ai BERGMANN, 1 9BB) referem-se a uma
provável fase mais antiga, quando descrevem a xistosidade aqu¡ chamada de S,, afetando uma
outra xistosidade preex¡stente. Na área da Folha Guarulhos tal fato não foi observado. Porém, o
reduzido número de observaçÕes da superposição Sl X So, associada à dificuldade de explicaçåo
por redobramentos superpostos para raras dobras Dr dê planos axiais vert¡cais, faz com que näo se
descarte a possibilidade acima levantada, podendo esta fase mais antiga estar obliterada, na árêa
em questäo, por deformaçåo posterior mais intensa ou, mesmo, homoaxialidade.

A Fase d€ Dobramentos F" é a responsável principal pela estruturação regional da área,
configurando as estruturas maioreÞ representadas no DESENHO 2. São definides por dobras do
grupo Da, afêtando 51, tendo uma clivagem de crenulaçâo ou bandamento diferenciado 52 em
posição plano axial. As dimensÕes são centimétricas a quilométricas, o perfil é variávet, de fechado
a aberto, simétrico a assimétrico, predominantemente do t¡po 1C (com tipos 14, 1B e A,

subordinados) de RAMSAY (1967). Dobras cerradas sâo encontradas na regiáo de þordas dos
maciços gfan¡tóides e adiacênc¡as das principa¡s zonas do cisalhamento.

A fone incidênc¡a de planos axiais verticalizados a muito inclinados e eixos suborizonta¡s nas
dobras Dr, bem como de paralelismo comum entre as direçóes de S2 e Sr, sugerem um caráter
or¡ginalments recumbente a pouco inclinado para as dobras D1, com D2 sup€r¡mpondo-se
homoaxialmente, Tais direçÕes såo mais comuns em níveis estfatigráficos inferiores, enquanto
dobras inversas e até rêclinadas ocorrem com ma¡s freqüência nas porçöes superiores.

As direçÕes princ¡pa¡s associadas a F2, podem ser observadas no DESENHO 2, com os traços
Ð(iais das macroesttuturas D, e foliaçöes S2, assumindo uma estruturaçåo ENE-WSW. Os eixos
atternam seu caimento ora para NE, ora para SW, por efeito das deformaçóes posteriores. Embora
näo sendo possfuel a caracterizaçåo da vergåncia geral de F2, há uma sugest¡va inclinaçåo dos
plenos axiais das ostruturas maiores em d¡reçåo aos maciços granitóides mapeados, ¡nstalados em
prováveis estruturas antiformais (HASUI et a,., l98O).

A Fase de Dobramentos F¡ expressa-se regionalmente nas ondulaçó€s dos eixos, foliaçöes e
traços Ð(¡a¡s de F, (DESENHO 2), causadas pelas dobras abenas a suaves, teclinadas a neutras e
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de perfil lsópaco do grupo D.. A foliaçäo plano ax¡al (SJ, nem sempre observada, é uma clvegem ds
fratura, mals raramente, uma clivagem de crenulaçäo.

A incldência da fase F¡ é mals lmensa na porçäo none da área, sendo suas dlreçöes pr¡ncipais

de tendåncla NNËSSW, com ê¡xos, mais freqüentemente, mergulhando pera SW. A variaçäo restrita

de atltudes d€ Ss par€ce associar-se tanto a uma refração de clivegem, como à açåo de delormaçöes
tard¡as. lnteressante lembrar que, ao nfvel de faixa dobrada esta clivagem de fratura S" sofre uma
lorte virgaçåo, com direçÖes próximes e E-W descritas na regiäo do Sinclinório de Pirapora
(BlSTRlCHl, 1982; ALMEIDA 6t a/., 1984), a ENE-WSW na regiåo êntre o Pico do Jaraguá e a Serra
dos Cristais (CARNEIRO, 1983), aproximando-se de N-s nas folhas P¡racaia e lgaralá (CAMPOS

NETO or e/,, 1983).

A Fase cle Dobramentos F4 nåo possui penetrat¡v¡dade ao nfvel reg¡onal, sendo deflnidas por

suaves ondulaçóes hectométricas das estruturas preex¡stente. Såo dobras do grupo Do, reclinadas
a neutfas, comumente sem follaçäo plano-axial v¡sfv6l, com traços axiais NW€E e eixos
mergulhando para NW. Sua estreita essociaçäo geográf¡ca com os maciços granitóides sugere uma
vinculaçåo genética àqueles corpos, indutores de deformaçôes tardias, Por outro lado, a presença

de kink-bands centimétricos conjugados, com eixos de direçÕes similares às de Fo e F.. deixam em
abeno a poss¡bilidade destas estruturas repetirem-se ao nível macroscópico, vinculadas ao mesmo
evento deformacional. Mega-k nk-ôands quilométricos relac¡onados a deformâçÕes tardias, em
cinturão dobrado de baixo grau motamórfico, foram descritos por POWELL ef a/. (1985), no sul da
Austrália (Lachlan Fold Ben).
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5.4.2. Embasamento Pré-Sáo Roque

Os poucos padrÕes de interferência observados nas rochas de alto grau do Embasamento
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Présäo Roque, ao norte da área, nåo permit€m a caracte[izaçåo das fases supgrpostas de
dobramentos. Porém, os dlstlntos grupos de dobras ldentificados, descr¡tos no ltem 5.2.g.1.,
possuem caractgrfsticas multo próximas às quatro geraçóes reclnhec¡c,as por MORALES ef a/.
(198s), na Folha Atlbata (ao norte) e por BATtsrA 6r s/. (1986) na Folha Jundiaf (a NW),
representatives de quatro d¡stintas fases de dobramentos.

Por outro lado, as caracterlsticas em t€rmos de sst¡lo (forma, classif¡caçåo e natur€za das
dobras e seus elemBntos de trama) e de orientaçäo (foliaçóes, eixos, traços e superffcies Ð(¡als) dos
grupos de dÕbras Dn+1, Dn*. ê Dn*. permitem corfelac¡oná_los às fases F' F? e Fs, atuantes no Grupo
Såo Roque Uma fase mais ant¡ga (F") é inferida a partir dos eixos e planó-axiãis venicalizaclos das
dobfas D"*1.

lmportante ressaltaf que, caso comprovada a vinculaçäo genét¡ca das dobras em bainha,
encontfadas em gneisses da Rodovle Fernão D¡as, à geraçäo Dn*l, teríamos ume forte evidênc¡a de
processos de cisalhamento dúctil nåo-coaxial de baixo ângulo associados à fase de dobramentos
Fr.
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CAPÍTULO 6 - METAMORFISMO

6.1. GENERALIDADES

A superposiçäo ds evBntos dispostos em pulsos ou fesos sucessivas e condic¡onando
distintas paragêneses de oquilfbr¡o configura um quadro polifásico e plurifacial para o motamorf¡smo
da área estudada. Variando da fácies xisto verde a anfibolito (grau módio a fone no êmbasamento e
fraco a médio nas supracrustais, segundo conceitueçäo de WINKLER, 1977), o metemorf¡smo
mostra, gross€iramente, polaridade de NNW para SSE.

E comum a disposiçäo marg¡nal às rochas granitóides de litot¡pos portadores de assembléias
m¡nera¡s significativas de maior grau metamórfico, alçados que foram com o processo intrusivo. A
forte lsnticular¡zaçåo de unidades litológicas e a intsnsidade dos fenômenos de cisalhamento,
paral€lizando e juslapondo blocos de d¡ferentes nfveis €struturais, assoc¡adas à relativa escassez
de minerais-fndices, dif¡cultam sobremaneira o traçado de isógradas.

Evenlos de metamorf¡smo de contato såo relacionados às ¡ntrusÕes dos maciços sin- a terd¡-
tectônicos (Cantareira, Mairiporå e Taipas) e pós-tectôn¡cos (turmalinfieros de Perus). Nos pr¡meiros,
o baixo contrast€ termal entre ¡ntfusão e encaixante, em níve¡s estruturais lnferiores, resultou na
formaçåo de fsduzida auréola de metamorfismo em zonas de borda e em tetos pendentes. Em
Perus, a restrita auréola termal deve-se às reduzidas d¡mensóes da ¡ntrusåo e ao médio grau
metamórf¡co das encaixantes.

O metamorfismo dinâmico, provocado pela recorrênciá dos diversos episódios de
cisalhamento atuantes na área, tem maior expressåo em rochas quartzo-feldspáticas de níveis
infer¡ores, sendo permeado por fenômenos de recr¡stalizaçeo e neoformaçåo de minerais, além de
anatexia local geradora de mobilizados quartzojeldspát¡cos de restritas dimensÕes. Em nfueis
super¡ores, observa-se a ocorrência de processos diaftoréticos em áreas ad¡acentes às principais
falhas, com percolação de soluçÕes hidrotermais e aheraçáo secundár¡a de m¡nerais.

Procurar-se-á, a seguir, descrever as principa¡s assemblé¡as minerais encontradas e seu
significado metamórfico, objetivando-se, posteriormente, traçar um quadro evolutivo dos diversos
eventos metamórficos ocorrentes na ârea, corfelacionando-os às fases de deformação.

6.2. ASSEMBLÉIRS Ir¡IruCN¡IS E FÁCIES METAMÓRFICAS

6.2.1, Embasamento Pré-Sáo Boque

As associaçÕes minerais das rochas do Embasamento Pré-São Roque sáo ind¡cativas dê um
regime metamórfico em fácies anfibolito, correspondendo aos graus médio e forte de WNKLER
(1e77).

Paragêneses slgnificativas de grau méd¡o podêm ser encontradas em rochas xistosas da
unidade Ex ou núcleos paleossomáticos xistosos, gnáissicos e anfibolÍticos de migmatitos das
unidades EMb( 6 EDu, s6ndo exemplificadas, respectivamente, pelas associaçÕes:

(4 quarÞo + muscovita + b¡otilâ t sill¡manita

(b) homblende + plagioolásio + quaÈo I biotitô

Ainda do grau médio, quase no limite com o grau forte podem ser consideradas as seguintes
paragêneses, respeclivamente, em rochas gnáissicas e quartzíticas das unidades EGnb e EGnq:
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(c) qudruo + plaglocláslo + mlcroot¡nio + bloüta

(d) qu6.Eo + plagloclÁslo + blotita a andÊttrzta

o lim¡ar do grau fon€ é mercado segundo W|NKLER (op.clt ) com o aparecimento da
associaçåo mineral K{eldspato + Al?sioã, possivelmente como produto da desintegraçåo da
muscovite (MUScovlrA + QUARrzo = K-FELDSPATo + At2sioõ + H,o), defin¡ndo, em gnaisses
bandados e anfibolÍticos, as segu¡ntes paragêneses:

(o) qua.tso + plagtoclá6io + mioroclln¡o + bloüta + e¡lllmanda a cordleritq
(0 hornblenda + quarzo + ptagtoolásto + microclfnio + biotita-

O metamorf¡smo em fácies anfibolito incidente no Embasamento pré-São Roque culmine com
migmatização gêneral¡zada, melhor representada na área da Folha At¡baia, ao none dã área aqui
enfocada (OUVEIRA e¡ a/., 1985). A pres€nça de estruturas migmatítices homófanas a estromatÍtices
sugerem a fusáo parcial e d¡ferenciaçåo metamórfice como processos pfedominantes,
caracterizando um sistema relativamente fechado para as transformaçóes ocorridas (ASHWORTH,
1985). segundo WINKLER (op.cit.l, a enatexia de gnaisses defin€ o começo do metamorfismo d€
grau forte quando a pressão d'água for maior que 3,5 kb. uma segunda tase de migmatizaçäo é
observada pela presença de neossomas pegmatóides intrudidos na forma de vênulas e bolsÕes,
caracterizando poss¡vel inieçáo magmática em sistema relet¡vamente aberto, acompanhado de
provável meta'ssomatismo potássico evidenciado pela restrìta formaçåo de estruturas oftalmÍt¡cas"

Eventos retrometamórticos tardios såo ¡ndicados pela e),itensiva sericit¡zaçåo de
aluminoss¡licatos ê formação de diversos minerais secundários (epídoto, ctorita, muscovÌta e
carbonatos, pr¡ncipalmente).

6.2.2. Grupo São Roque

As associaçöes paragenéticas reconhecidas no Grupo säo Roque såo indicativas de
nìetamorfismo regional em fácies xisto verde a almandina-anfibolito (COUTINHO, 1972) ou aos
graus fraco a médio de WINKLER (op.clf,), envolvendo moderadas condiçÕes de pressåo.

6.2.2.1 . Rochas rnetapelíticas e metapsamíticas

Nas unidades dos metapelitos (siFv, siX, sixp e sixm), dos quartzitos (sie) e dos
metarritmitos superiores (SsMr, SsMt), as principais associaçÕes minerais encontradas såo âs
seguintes:

(a) so.icûa + quarto t clorita I grafits

(b) quo¡Þo + muscovita + b¡otitg

(c) qur¡tro + muscovita + blotita + gmn€dâ (slmand¡n4

(d) quoùo + musoovita + blorib + o{taurolita

(o) quo¡tzo + blotilâ + s¡lllmanita a mwcovitâ

(0 quartzo + blodtÂ + si ¡manitq + plagbcláslo

(g) quüÞo + biotitô + s¡lllma¡ita 1 gr¡nâda

As associaçóes (a) e (b) såo típicas da fácies xisto-verde ou grau baixo, rspresentando,
rssp€ctivamente, as zonâs da clorfta (onde ss encaixa a paragênese s€ricita + quaftzo, comum nos
metarritmitos dã un¡dade superior do Grupo säo Foque) s da biotita. A associaçåo (c) repr€senta
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um lncremsnto d€ temperatura, com o aparocim€nto da grenada almand¡na.

THOMPSON & NORTON (1968, åpud WINKLER, 19f4 sugêrem uma origom pare a granada a
partlr da r€açåo cLoRlTA + MUSCOVITA + OUARTZO = ALMANDTNA + B|oTITA + HeO, sm
condiçóes ac¡ma de 4 kb de pressåo de fluldos ê 50æC dê temperatura, nos limltes ontre os graus
fraco e médio,

A assoc¡açåo €xpressa em (d), marcando o aparecimento da €staurolita, define o infclo do
grau médio, sendo a blastese da esraurolita explicada por HoscHEK (1969) p€la reaçäo cLoRlrA
+ MUSCOVITA = ESTAUROLITA + BIOT|TA + QUARIZO + H,O, a 4 kb de pressäos s4eo ou 7 kb
e 565"C.

A zona da sillimanita é caracterizada pelas associeçÕes (e), (f) e (g), com o surgimento
daquele mineral-fndice podendo ser explicado arrevés da reaçåo ESTAURoLITA + MuscovlrA +
QUART:ZO = SILLIMANITA + ALMANDINA + BIOTITA + H?O.

O metamorfismo de contato nos metapelilos manfiesta-se pelo endurecimento e compactaçäo
da rocha, perda do anisotropia (mascaramento de foliaçÕes) e aumento de granulaçåo pela
recrlstalização dos filossilicatos, transformando fil¡tos em xistos f¡nos e, estes, êm xistos grosseiros.
A formação de muscovitas porfiroblásticas parece assoc¡ada a evento metassomático tarclto,
descartando-se a açäo termal, pois muscov¡tas da folieçåo permaneceram incólumes. Tais soluçóes
seriam enriquecidas em potássio e boro (este responsável pela extensiva turmalinizaçåo tardia das
encalxant6s).

6.2.2.2. Rochas anfibolfticas

Nas rochas anf¡bolíticas das unidades siA e siAb o grau traco de metamorf¡smo é
representado pela assemblé¡a

(a) actinolha + plâgloclásio (albitå) + €pldoto

reconhecida em epídoto-anfibolitos de tetos pender¡tes (Gs-586, GN-225). o grau médio,
correspondendo ao fácies almandina-anfibol¡ro de TURNER & vERHoocEN (1960), é det¡n¡do peto
aparecimento de oligoclásio e repfesentado na área pelas seguintes paragêneses:

(b) Homblends (actinolitd + ol¡goclásio r quarÞo t ep¡doto (cgSB6, c$Sgl, cN-1169)

(o) Homblonda (acUnolilq) + ollgoolÁslo t quârÞo f biolita t microclfn¡o (GgSOlA, cN€¿2A1)
(d) Homblenda (actinolits) + andoslna + d¡opsfdio +quarÞo + biotita a miorocllnio (ON¿2S, cN-222)

Um incremento na temperatura de metamorfismo pode ser depreendido a partir do aumento
do teor de anortita dos plag¡oclás¡os (WENK & KELLER, 1969 apud W|NKLER, 1972) no senrido de
(b) para (d), Com efeito, a presença de diopsídio reflete açåo de metamorfismo termal sobre tetos
pendentes anfibolfticos. A ocorrênc¡a simultånea de feições como zoneamento de plagioclásios
(núcleos mais cálcicos), tenuras mais grossas e estruturas mais maciças, presença de hornblenda
castanhas nas bordas dos granitó¡des em Vila Olarisse, bem como o relativo enriquecimento em
SiO" é sugestiva de motamorfismo de contato.

A presença de microclín¡o e biotita reflete a açáo de metassomat¡smo tardio a part¡r de
soluçÕes potáss¡cas hidrotermais que agiram sobre os granitó¡dês. Outras transformaçóes
aloqufmicas são reconhecidas pela muscovitizaçáo/sericitização e epidotizaçäo secundár¡as.

il
it
I

li
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6.2,2"3 Rochas metacarbonáticas

Nas unidades metacarbonáticas (SiCs, SiQcs e SiMm), as assembléias indicativas de grau
fraco de metamorfismo (zona da clorita) ocorrem nos mármores calcíticos:

a) colcib + clorita + temolita + qua¡tzo (G9133)

A assembléia (a) sería originada pela reação DOLOMITA + QUARîZO + H"O = TREMOLTTA +
CALCITA + CO2 que parece ocorrer a 58trC ê 5 kb (METZ & PUHAN, 1970 apud W|NKLER, 1972).

Na zona da biottta, a¡nda no grau fraco, próximo eos l¡mites do gfau médio, reconhecem-se as
seguintes assembléias:

(bl calcûa + tremolita + musoovrta ï flogopitâ (JCr/b)
(c)Ao{nolita (ùomolit4 + plâgloolásto (albila) + quareo I calcita l epidoto {om oalciosst¡icáttcas)

O equilfbrio da assocíação (c) é alcançado entre 350 e 475.C, a uma pressäo dê 4 a 5 kb
(LIOU ef a/., 1981).

O aparecimento do diopsídio é possívelmente explicado pela reaçáo TREMOLITA + CALCITA
+ QUARTZO - DIOPSÍDÍO + CO2 + H20' cujo equilibrio se dá a 4 kb e 6oo.c (MElz' 1970' apud
WINKLER, 1974 que, associado ao aumento da tJasic¡dad€ dos plagioclásios, marca a passagem
para o grau médÌo de metamorfismo, onde såo rnd¡cat¡vas as segu¡ntes assembléias d€ mtnerats:

d) aotinolita r plagioclás¡o (labrqdorita) + d¡opsld¡o + quarÈo + flogopitâ ú opidoto = microeltnro

o) quarto l- hoÍnbl€nclg + p¡agroclás¡o (¡sbradorit¡) + 6¡llimanite + granada r m¡crgallnio (em quertldoe calcio$¡l¡cótioosl

Na assembléia (e) a presença conjunta de Kjeldspato, silliman¡ta e granada é sugestiva da
passagsrn para o grau forte, embora não possa ser descanada uma pretérita natureza deÍítica para
o K-feldspato.

O metamorfismo de contato nestes litotipos é de difícil caractenzaçáo dado o grau
tnetamÓrfico preex¡stente. Algumas evìdências surgem pela constataçåo da presença de minerats
típicos. Nas imediaçóes de Perus, oþserva-se o crescimento estático de cl¡opsídio em rochas
calciossilicáticas, Para a formação de clinopiroxênios durante metamorfismo, SPEAR (1981 apud
LIOU ef a/., 1981) sugere uma temperatura de 670 a 710"C a uma pressåo máxima de 5 kb.

6.s METAMORFTSMO E DEFORMAÇÃO

Os svenlos metamórficos atuantes na faixa Såo Roque (embasamento e supracrustais), na
ârea mapeada, podem ser correlacionados às fases de deformaçåo reconhecidas, como se renta
¡lustrar, resumidamente, no OUADRO Vlll. Dentre os critérios utilizados para esta correlaçäo, as
fsiçôes d€ ordem microe$rutural assumem um papel fundamental.

No Embasamento Pré€äo Roque, os escassos dados estrutura¡s conduzem à interpretaÇáo
da existènc¡a dê uma fase genéricâ de deformação pré-F1, po¡s eixos vertical¡zados inferem um
provável evento de dobramsntos anter¡or, náo observado na área. A fase pré-F, associa-se a
m€tamorf¡smo reg¡onal em fácies anfibolito (grau médio a forte) com processos de diterenciaçâo
melamórfica originando um bandamonto gnáissico e migmatizaçáo (um ou ma¡s eventos)
generalizada, ¡ncluindo anatexla localÞada. Relaciona-se a este processo â blastese de
aluminossil¡catos (andaluzita, sillimanita e cordierita) em associaçåo com Kjeldspato.
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oUADRO VI - ASSOCßçÃO ENIRE OS PRtNCIPA|S EVENTOS DEFORMACIONATS E METAMÓBF|COS DESCRITOS NA AREA

Concomitantemente com os dobfamentos da fase Fr, o evento metamórfico de recristalizaçáo
de quartzo e m¡cas origÍna a foliaçáo S, (xistos¡dade e clivagem ardosiana), remob¡lizando quartzo
em ve¡os hidrotermais e formando uma primeira geraçåo de opacos (pr¡ncipalmente sulfetos),
marcando uma pr¡meira fase de metamorfismo regional. O pico de$e evento metamórfico é pós-F,,
com associaçÕes de fácies anf¡bolito (grau médio) defin¡das pela blasrese de opacos, granadas,
estaurolitas e sillimanitas.

Cond¡çÕes mais drásticas de metamorfismo ocorrem em nfueis estruturais mais pfotundos,
com migmatização local em regime de sistema aberto (predominam os processos de injeçåo
magmática e metassomatismo). Esta migmatização afeta o embasamento e as porçóes basais das
supracrustais.

Durante a fase Fz de deformaçáo há a formação de uma clivagem de crenulaçáo (Sr),
estreitamente l¡gada a bandamento diferenciado oriundo de mecanismos de dissoluçåo por prsssåo
c red¡sti'¡buiçáo local de quartzo

Relaçöes microestruturais entre foliaçÕes e portiroblastos mostram o. clesenvolvimento de

EVENTOS DE DEFOHMAçÄO EVENTOS METAMORFICOS

pré-F. - Dobrs€ Dn . moooocóplcae tochôdâs 6 lntr6folia¡6.
' Rocllnedâs Â ñ6úrâß.

. Foliaçóe6 mllonftlcôB ou xlstooldado do transposlção
plano-axlal,

Formsção do ¡lumlno-rll¡oôtos (andsl!trltâ, rllllmanhÊ,
cordlorltâ) em aosoclação com K-tôldÊpsto.
Dltoronolação motamórflca orlglnando båndêmgrúo

gnÁ¡6s¡oo.
M¡gmalizaçåo do clotomd loohado o snatsxlo looallzada.

F1 . Dobrâs D1 . Mo6osoóplca6 fochadas s lntralolìai6
lnvgrsao a rooumbontgs,

- X¡6to6ldâdÞ ou cl¡vqgsm ardo6¡ana (S1) planGax¡al.
- Fêlhas ¡nvêrsâs ê cavalgamontog localizados.

Recr¡stolizaçáo do quarÞo o mlca6 om mêlspelltoô.
Cre6oimonto do porllroblsolos do granadâ, cllllmânha,
opacls o ostaurolllas.
Mígmat¡zaçäo locallzada dê ôlstema aborlo em nlvo16
lnf€r¡ores.

F2 - Dobra6 D2 - Cent¡mê'lr¡css å qullométrlca6.FgchEdas
a abedas. Flancos lnve¡tld08 lroqúento6, Homoo¡lais
o D1 ou produto6 finalB de deformaçáo progrossiva.

- Clivagom dê crenulação (S?) planoax¡al.
- lñtrusöss 6intoctôn¡oas dê granitóid€6.

Cor¡linuidade do or€sclmsnto dê port¡roblô6tos de
o6t6urolitâ € opaoos,
Metamorfiomo de oontatÒ rgEtrito oom rocriGtallzôçáo de
lilossilicato6 om motapèlito6.
Bandamênto dìforono¡ado por disEoluçâo pot prossÁo e
redistr¡bulçáo dê quarÞo,
Formaçáo do ôgrogado6 do blotlta ao rodor de opacos,

F" - Dobra6 Ds - Suâvos 6 abortaG ou lsv€s ondulaçóêÊ- dec¡métrlcâs B hgctométricq6.
- Clivagem de oronulação ou do frstura (S") plano-

êxial, nêm 6êmpre ptosgnto.
- lntru$óes tardltoctôn¡cas.

Rooupâr6çáo do mlcaÊ 6m zona6 dg charn€ira de D3.
FormÊção de K-feld6pato6 nqs rochas granltóideô e
feldspat¡zaçáo de borda6.
Blastss€ ds porliroblastos d€ turmalina e muËoovlta por
âportê de B g K motaÊsomÁt¡co,
Serioitlzação genersllzada de alumlno-sllioatos.

F, - DoformqQõeo terdis6.
' - ondulaçóes hectométr¡oa6,

- Clivggêm de tratura (Sr, juntas e lraturas näo pô-
notrat¡vÂs o raiômento plâno-ax¡rls,

. Cronulaçóos locaì6 e'klnk.band6',
- lnt¡u6ó66 pós-tootôniogÊ.
- Tra¡5corfénciÊÊ genoraliuEdês.

Mgtsmorf¡Gmo de cgntqto com cresclmonlo ootático do
diopsld¡o iunto aos turmalina-Orantto6 d6 Poru6.
Mstalnorfismo d¡nâmioo. Cataclase e d¡aftorsse 9m

zonôs do lalha6.
Pôroolação do 60luçó96 h¡drot€rmalo-pnoumatolttlcas.
Altoraçåo hldrotormal ê lormôçáo dê m¡noral6
s6cundárioÊ.
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estaurol¡tas e opacos desde o período pós-F1 até o início de Fr, elém de granadas sin- a pÓs-Fr.

Agregados de b¡ot¡ta fine encontram-se relacionados aos opecos, como observado por CARNEIRO

et a/. (1984c).

O restrito metamorfismo de contato associado às ¡ntrusóes dos granitóides da Cantarê¡ra e

Mairiporä nåo parece condicionar paragèneses específicas, limitando-so ao cozimento, percla de

anisorropias e recr¡stalizaçåo de filossilicatos nas auréolas termais.

O período pós-F, até sin-Fs parece corresponder ao interualo principal do evento de

feldspatização das encaixantes nas bordas N e NE do Maciço da Cantareira, concom¡tante à
e)densiva þlastese dos megacrista¡s de microclfn¡o nas rochas granitóides.

A fase F3, marcada pela formaçáo de uma cl¡vagem de crenulaçào (ou de hatula) S", é

associada å recuperaçáo de micas em chafneiras de dobras D3. Relaciona-se, ainda' à lase F3 a

porfiroblastese de turmalinas e muscovitas em metapelitos, possivelmente devida ao

¡Tìetassomatismo causado por soluçÕes enr¡quecidas em B e K, bem como a extensiva sericit¡zaçáo

retrometamórf ica que afeta todas as unidades da ärea enfocada.

As detormaçóes tardias, por vezes marcadas por uma clivagem de fratura (SJ såo

contemporåneas ao restrito metamorf¡smo de contato associados às ¡ntrusÖes pós-tectônicas e

responsável pelo crescimento estático de diopsídio em rochas calcioss¡licáticas. Seguem-se

fa¡hamentos de caráter rúptil e fraturamento generalizado, por onde afluem soluçÕes residuais

tardias portadoras de sulfetos e responsável por alteraçÕes de baixa temperatura.
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cAprruLo 7 - MAcMATtSMo cnANróroe: AspEcros ee¡¡Érrcos e
recrôucos

7,1, GENERALIDADES

A integraçäo dos diversos aspectos das rochas granitóides pode fornecer subsfdios para o
entendimento de natureza or¡ginal do magma e evoluçåo pefogenética. Tal entendimento tem sido
fundamental para a definiçáo da ambiêncie tectônica pretérita e da histór¡a de evoluçåo crustal dos
terrenos analisados, tendo servido de €scopo para diversas propostas de classificaçåo e
sistematizaçáo genéticas e tectônicas (CHAPPEL & WHITE, 197a; ISHIHARA, 1972, 1981; WANG ef
8/., 1980i DIDIER or a/., 1982; P|TCHER, 1983; PËARCE er a/., 1984; WU L|REN, 1985; CHAOQUN,
1985, dentre outras).

Além dos tradic¡onais critér¡os morfológicos, estrúturais, te!íturais e compos¡c¡onais,
parâmetros como a natureza dos enclaves, padräo geoqulmico (elementos maiores, traços e terras-
reras), relaçÕes isotópicas e presença de determinados minerais e/ou associaçöes, tèm sido cada
vez ma¡s utilizados na literatura especializada nas inferências de otdem genética, tectônica e
evohjtiva das rochas granitó¡des.

A análiso de algumas dessas fe¡çÕes presentes nos maciços granitóides da área estudada
neste trabalho, sumar¡zadas no QUADRO lX, permite tecer algumas consideraçÕes e especulaçÕes
de cunho genético (processo de geração e material-fonte), evolutivo (processos petrogenéticos
envolv¡dos) e tectônico (mobil¡dade relativa dos corpos, mecanismos de asc€nsåo, nível crustal e
amb¡ente de alojamento),

7.2. ORTOGNATSSSES DO EMBASAMENTO PRÉ-SAO ROaUE (7og)

7.2.1. Aspectos Genéticos

A assoc¡açäo estreita com rochas migmatíÌ¡cas e presença de restitos nåo digeridos de
rochas gná¡ssicas, calc¡ossil¡cáticas e anfibolít¡cas, o quimismo peralum¡noso e a presença de
granada são indicativas da provável or¡gem a partir de fusåo parcial de material eminentemente
crustal das rochas dessa unidade. Tal assertiva é retorçada pelo pos¡cionamento das amostras
analisadas no campo dos mobilizados crustais de LAMEYRE & BOWDEN (1982), com superposiçào
nos campos das sér¡es de alto e médio-K (FIGURA 26), bem como pela elevada razåo fuKNC
ITABELA ilD,

Merece mençáo a grande similaridade textural e composic¡onal dos ortognaisses com aqueles
encontrados como seixos nos metaconglomerados da reg¡ão do Jaraguá, vizinha à área mapeada,
cuja elevada razão inicial S18?/5186 (0,737) ind¡ca uma fonte crustal IÍASSINARI, 1988), com cuNa de
evoluçáo ¡sotópica de Sr apontando para uma idade mfnima de 2,4 Ga.

Este padráo de feiçÕes é similar ao encontrado nos granitóides do t¡pos de CHAPPEL &
WHITE, 1974, t¡po CR (refusåo de fonte crustal) de CHAOOUN (1985) ou tipo de Tranlormaçåo de
KEQIN ef a/. (1982, apud WU UREN, 1985).

7.2.2. lec't5nica de Alojamento

O caráter de embasamento para os ortognaisses é ressaltado pelas discordâncias estruturais
e relaçÕes de contaÌo com os metassed¡mentos do Grupo Såo Roque, abordadas em ftens
anter¡ores, com movimentaçóes posleriores por falhas s6ndo, freqüentemente, responsáveis por
sua expos¡ção em nfveis superiores.
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Pode-se supor para est€s granitóides uma natureze autóctone original e um posicionamento
em arco magmático antigo, provavelmênte assoc¡ado a evento colisional sincrono à lormaçáo de
rochas e acreçåo continental ¡ncidente no Domínio PiracaiaJundiaí ¡fASSlNARl, op.clt,), ao norte
da área estudada neste trabalho.

2.3. suíTE GRAN|TóIDE pRÉ-TEcrôNtCA (y,)

7.3.1. Aspectos Genéticos

As caracterlsticas gerais dos maciços pré-tectôn¡cos da área apontam para fontes
em¡nentemente crustais para o magma original. A composiçäo pouco expandida, compreendida no
trend de médio a alto-K de LAMEYRE & BOWDEN (19s2) da FIGURA 26, a presença de raros restitos
metapelíticos e de muscov¡ta primária em diversos maciços são feições marcantes de contribu¡çåo
crustal. O quimismo peraluminoso, com altas razÕes A,/KNC e [O/Na"O e o padráo geral dos teores
em óxidos maiores e elementos-traços são indicat¡vos das font€s crustais aventadas.

A ocorrência de um enclave máfico (hornblenda-quartzodiorito) no Maciço de Barroca Funda
e a conspícua presença de apat¡ta e alanita dentre os acessórios pr¡ncipais podem representar
¡ndícios de provável e reduz¡da contribuiçåo mentélica.

As consideraçoes anter¡ores permitem assinalar a relat¡va similaridade entre os maciços pré-
tectônicos desta unidade, com os gran¡tóides do tipo€ de cHAppELL & wHlrE (1974) e com o Tipo
Ïransformaçáo de KEQIN et al. (1982, apud WU LIREN, 1985), típicos de ambienres relacionados a
colisÕes cont¡nentais.

7.3.2. Ëvoluçäo Magmática

Apesar do reduzido número de análises químicas dos granitó¡des pré-tectônicos, os teores
significativamente distintos de vários elemontos traços e de alguns óx¡dos maiores, em retaçáo aos
corpos das demals suítes, conforme d¡scutido no Capitulo 4, podem signif¡car reflexos de €volução
magmática peculiar. Ressalte-se o fato dos daclos qufmicos de algumas amostras destas suÍtes
plotarem relativamente loß do trend geral dos diagramas de HARKER (1909) cfa FIGURA 2g,
particularmente para os óxidos de Mg, T¡, Ca e p.

A incidência de fenômenos metassomáticos na evoluçåo magmática dos corpos pré-
tectôn¡cos, induz¡dos por fluidos enriquecidos em B e K, é sugerida pela presença de turmal¡na pós-
cinemát¡ca e por uma geraçåo tardia de megacrista¡s subédricos de microcllnio.

7.3.3. Tectônica de Alojamento

Contatos tectônicos a concordantes indicam o caráter parautóctone destes corpos, com a
presença dê hipoxenól¡tos de xisto evidenciando uma certa mobilidade e níve¡s crustais de
alo¡amento relativarnênte profundos (mesozonais).

A associação com falhas ¡nversas e dê cavalgamentos nas bordas, sugerem o alçamento
tectôn¡co para níveis ma¡s rasos, A natureza mais diferenciada do Maciço da Vila dos Remédios,
associada à ausência de enclaves ê contatos discordantes mais comuns, parecem sugerir um
caráter mais tardio s, possivelmentê, €m níve¡s cfe alojamento mais rasos. A plotagem das amostras
do Maciço de V¡la dos Remédios no campo das rochas de ambientes distênsionais de PETRO et ar.
(1979) do diagrama AFM (FIGURA 24) relorça a última assertiva.

As principais evidênclas da natureza pr6tectônica à fase F, de deformaçåo encontÍadas nos
diversos maciços desta un¡dade rsfêrem-se náo soments à forma alongada" mas, também, à
prssença ds milonitos do borda, pegmatitos gnalssiflcados o mob¡llzados quartzo-feldspátlcos,
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todos dobrados (dobres Dr), caracterizando um alolamento sin- a tardi-Ft o pré-Fc. Nåo oxist€m
dataçöss geocronológicas espBcffices para ostas rochas granhóidss, porém €las sê assoclarlam ao
p¡co do €vento metamórfico, que teria uma idade dB 1300 r 100 Ma, com porlodo de resfr¡amento
regional entre 1100-1000 Ma OASSINAHI, 1988).

7.4. SUITE GRANTTÓtDE StN- A TARDT-TECTÔNtCA t&)

Compreende os meciços da Cantareira (yro) o do Me¡riporã (y,M) que, apesar de nuances
êspecfficas, mostram similar¡dades quanto aos paråmetros de interesse à uma abordagem genét¡ca
e têctônica.

7.4.1. Aspectos Genéticos

Embore o quim¡smo peraluminoso marcante, a assinatura geoqufmica e o padråo de teías-
raras apontem para importante contr¡buição cruslal ao magma original dos mâciços da Cantareirä e
Mair¡porå, são êncontradas evidências de contr¡buiçåo mantélica significativa. Os valores das razöes

çO/NarO próximos a I såo tlpicos de rochas híbridas. Da mesma mane¡ra, as razÕes in¡ciais Sfl
Sff de 0,708 e 0,710, obtidos por TASSINARI (1988), respectivamente, para os maciços de Mairiporã
e Cantareira, såo considerados dentro da faixa de transiçäo entre rochas de contribuiçåo
eminentemente mantél¡ca e crustal (PITCHER, 1983; VLACH & CORDANI , 1986).

As composiçóes bastante expandidas e assoc¡açÕes minerais incluindo alanita, titanita,
magnêtita e apatita como os acessórios principais, aliados à presença, einda que restr¡ta, cte
hornblenda, näo são tfpicas de rochas de origem exclusivamente crustal. porém, é a presença
conjunta de enclaves microgranitó¡des máficos e restitos (submicáceos e gnáissicos) que fornece a
maior evidênc¡a do hibrid¡smo. Enclaves microgranitóides såo admit¡dos como oriundos de mistura
de magmas máficos de origem mantél¡ca e magmas ácidos crustais (CANTAGREL et a/., 1984i
DtDrER, 1987).

Dentre es classificações genéticas de roches granitóides existentes na literatura, os mac¡ços
da Cantareira e Mair¡porã apresentariam caracterfsticas mistas €ntre os tipos S e I d€ CHAPPELL &
WHITE (1974, 1984), os t¡pos llmenita-granitos e Magnotita-granitos de ISHIHARA (1977). Perante a
escola chinesa, corresponderiam aos granitos do tipo Sintexia de KEQIN et at. (1982, apud W)
LIREN, 1985) ou ao tipo MM (metamórf ico-metassomático de fonte mista, prectominando crosta
continentel) de CHAOOUN (1985).

TASSINARI (1988), a partir de dados geoqufmicos isotópicos de pb e Sr, admite mãteriais
originários de fusåo parcial da crosta inferior (que possuiria idade mínima de 2,0 Ga) para o magma
dos Maciços da Cantareira e Mairiporã. Um modelo genét¡co produzido a partir do aquecimento de
porçÕes ir¡fracrustais por magmas básicos oriundos do manto, gerando fundldos eminentemente
crustaìs, com registros da mistura magmát¡ca nas frações ma¡s pr¡mitivas, é bastante coerente com
os dados referidos acima, sendo modernamente aplicado na literatura geológica (P|TCHER, f 997;
CASTRO, 1987; FYFE, 1987i ZORPI et a/., 1989) para explicar a or¡gem de granitóides catcio-
alcal¡nos aluminosos.

7.4.2. Evoluçáo Magmática

O padrão de distribuiçâo e var¡ação dos elementos maiores, traços e terras-raras como
discut¡do no Capftulo 4, apontam para o mecen¡smo de diferenclaçäo por cristalizaçåo fracionada,
como o pr¡ncipal procosso atuante na evoluçäo do magma gerador dos maciços da Cantareira e
Mairiporå.

A cristalizaçåo fracionada é sugerida, também, pelo próprio zoneamento composicional dos
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corpos (mais evidente no Mac¡ço da Cantareira). Os litotipos marg¡nais apresentam menores
quantidades de quartro, plagioclásios mais básicos, biotitas mais titaníferas e a rara presença de
hornblenda. Concentram, também, maior número d6 enclaves microgranitóides máficos. lsto implica
que fácies menos diferenciadas são, gerelmente, encontrados nas bordas, mostlando progressiva

solidificaçáo em direçáo ao centro.

A FIGURA 46 é uma tentativa esquemática dê ilustraçåo da seqi¡ência de diterenciaçåo das
diversas fácies dos maciços estudados, calcada, principalmente, nos dados químicos. Nela,

procura-se mostrar o caráter menos diferenciado das fác¡ês inequigranulares c¡nza (tipo

Honolândia) s ortognáissicas (tipo Mandaqui), seguidas pelas demais fácies porfkóides. As fácies

equigranufares cinza (t¡po Tremembé) e inequigranular alasquítica (tipo Jaraguá) mostram maror

nivel de diferencìaçáo.

Porém, os ¡rends de distribuiçáo com relat¡va d¡spersáo dos elementos químicos, associados

a diversas evidênc¡as geológ¡cas, sugerem a influência de mecanismos petrogenéticos mars

complexos, envolvendo contaminaçáo por ass¡milaçáo dg encaixantes, metassomatismo e

hidrotermal¡smo.

A natureza composicionalmente mais expandida ê a acentuada d¡spersåo do padráo
geoquímico no Mec¡ço de Cantareire parecem estrsitamente ligadas à maior intensidade de
ass¡milaçáo de rochas encaixantes, em relaçáo ao Maciço de Mair¡porá, lsto é evidenciado pela

relat¡va pobreza do último maciço em restitos subm¡cáceos e ausência de xenólitos
metassedimentares. Reflexo destes fatos é a relativa concentraçáo dos pontos reterentes ao Maciço

de Mairiporå nos diagramas interelementa¡s (FIGURA 28) e compos¡cionais (FIGURA 26),

associando-o de uma mane¡ra bem defin¡da à séri6 cálcio-alcal¡na de méd¡o-K

A atuaçáo de processos hidrotermais é mais ¡ntensa no Maciço da Cantere¡ra, com as

alterações pós-magmálicas principais envolvendo saussuritizaçåo, sericitizaçåo, cloritizaçáo e

carbonatação. A fácies porfiróide rósea (t¡po ltaguassu) é a mais atetada por estes processos, com

a ¡ntensa epìdotizaçåo confer¡ndo coloraçöes levemente esverdeadas para a sua matriz. O próprio

caráter róseo dos megacristais está comumente assoc¡ado a vênulas feldspáticas quo preenchem

traturas e afetam indistintamento todas as fácies, evidenciando a percolaçåo de soluçÕes aquosas
residuais (FOTO 23).

A atuação de processos metassomát¡cos é sugerida de diferentes formas. O crescimento pós-

cinemát¡co de turmalinas encontra-se nit¡damente assoc¡ado à introduçåo e partir de ve¡os

feldspáticos turmaliníÍeros, poss¡velmente ligados a fraçóes residuâis enriquecidas em boro.

Os teores relativamente anômalos de Ba e Sr das rochas dos maciços da Cantareira e
l¡air¡pofå e os elevados teores d€ K quando comparados com outras roches granitóides calcio-
alcalinas parecem ligados a processos aloquímicos. TU et a/. (1980), no sul da China, comparando
granitóides cácio-alcal¡nos aluminosos anatéticos norma¡s com outros corpos de intensa atividade

metassomát¡ca obseruaram, nestes últ¡mos, padröes de distribuiçáo de Ba, Sr, K s terras-raras,
bastante similares aos encontrados nos maciços da Cantareira e Mairiporå. Os autores associam

tais fenômenos ao crescimento tardio de K{eldspatos.

7.4.2.1. O Problema dos Megacristais Tardios de K-feldspato

Megacrista¡s centimétricos de Kjeldspato são as f€¡çÕês mais notáve¡s dos maciços
granitó¡des da Cantare¡ra e Makiporã, chamando atençåo o seu caráter idiomórfico a subid¡omórfico.

As relaçÖes pstrográf¡cas indicam cristalizaçáo posterior aos demds mln€rais e seu carát€r tardio iá
era admit¡do por MORAES REGO & SOUZA SANTOS (1938). A mais notável evidència de formaçåo

tardia reside nos efeitos pouco pronunciados a ausentes da d€formaçáo reglonal qus afeta a matrlz,

denunciando uma formaçáo sin- a pós-F., Diversas outras evldênclas meso- e microscóplcas foram
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observadas na área, sugostivas da cristalizaçåo tardia dos megacrista¡s:

. Cresclmsnto em xenólltos metassed¡mentares € rsstltos Bubmlcác€os (dfuersos pontos, o,g.
GS-760), sm torno dos quals formam concentraçóos prefersnclais (FOTOS 13 o 39).

. Maior quantidade d€ megacr¡stais em zonas de maior ocorrência de xenólitos e €nclaves
submicácsos (FOTO 40).

. Mogacri$ais cortando veios âplíticos pegmathicos (e.9. ponto GS-255).

. Associaçåo de zonas de maior concontração de megecristais e bolsöes e vônulas de K-

feldspato, discordantes das rochas granitóides hospedeiras.

. Ausênc¡a ou relat¡va escassez em rochas de fácies menos diferenciadas, in¡c¡ais e marginais
aos maciços.

. Crescim€nto em d¡ques sinintrusìvos básicos (FOTO 15).

. Presença de duas geraçöes de K-feldspato. Na matriz, xenomórficos, lrregulares e
mil¡métr¡cos, dsformados, sem geminaçåo, com raras ¡nclusóes. Megacr¡stais subédricos a
euédficos, centimétricos, pouco deformados, com abundantes ¡nclusÕes comumente geminados
em grade. Por vezes, uma terceira geração, intersticial, pode ocorrer, com pequenos cristais
lfmpidos, nåo pertfticos.

, lnc¡usóes de cristais xenomórf¡cos de m¡croclfnio da matriz em megacristais.

. Pfesença de zoneamento e bordas de crsscimento englobando cristais dos dema¡s minerais
presentes, geralmente dispostos concentricamente (FoTo 41).

. Presença de grãos irregulares e corroídos de plagioclás¡os seric¡t¡zedos como ¡nclusÕes em

núcleos de megacr¡sta¡s, com foiçáo ripiforme, quando incluso próximos às bordas.

. Truncamento e perturbaçäo da foliação def¡nida pelo alinhamento de m¡cas.

, lnvesåo na forma de cunha de cristais de plagioclásio por microclfnio, com truncamento de
geminaçôes.

. Associaçåo estreita de zonas de maior concentraçåo ou bolsões de megacristals com
processos de turmal¡nizaçåo tardios. Por vezes observa-se crescimento de turmalinas em
megacrista¡s maiores (FoTO 12).

. Megacristais de K-feldspato, estreitamer¡te associados a pontuaçóes sulfetadas, dispondo-
se, preferenc¡almente, em fratufas ou contatos de faces.

A ¡dentificaçáo do caráter tardio é vital para a discussão acerca da gênese de megacristais de

KJeldspato em rochas granftóides. A grande maioria das feiçÕes indicativas de natureza tardia
possuem, na literatura geológÌca, explicações alternativas, que conduzem, por vezes, a intefpre.
taçóes opostas. VERNON (1986), postulando um caráter de fenocrista¡s para os megacristais em
queståo, compila da literetura dezenas de fe¡çÕes ind¡cativas de natureza tard¡a, conssguindo, para

a grande maior¡a delas, argumentos alternativos. Porém, fica difícil a aplicaçäo coniunta de tais
explicaçÕes quando um grande número de feiçoes ocorre simultaneamente.

A maior polêm¡ca reside na gênese dos megacr¡sta¡s. A controvérsia fenocr¡stal ys.

porfiroblasto implica na aceitaçåo, respect¡vamente, de processos magmáticos ou metassomát¡cos.

Pode-se reportar a dezenas de trabalhos c¡entfficos sobre o assunto, com esta ou aquela postura,

náo sendo este, porém, o objetivo.

Náo obstante, é importante mencionar que a h¡pótese de metassomatismo tem ganhado
crescente imponância nos últimos tempos, à medida que trabalhos experimentais compfovaram
que em sistemas granfticos, sob pressöes crusta¡s de nfveis super¡ores, os fundidos tornam-se
saturados em potássio em temperaturas levemente superiores à do estado sólido. Tanto assim que

megacristais de K-feldspato crescem após a cr¡stalizaçåo de outros minefais pfincipais,
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Diversos autores admitêrfr a tormaçâo de porfiroblastos de Kjeldspato através de
metassomatismo por p€rcolaçáo de soluçóes ricas €m K (EMMERMANN & REIN, 1979t MEHNERT,
1973; SNOWDEN & SNOWDEN, 1979; SHENBAO, 1982; LE BAS, 19Bz; HtppERT, 1990). O tenômeno
nâo se daria em eslado sótido, com o K-feldspato ¡niciando sua cr¡stalizeçáo quando 60 a 70% do
sistema ainda €staria lfquido, terminando com cerca d€ 30% ds fundido (WINKLER & SCHULTES,
1982).

O eporte de material potássico seria or¡ginár¡o näo somente de materiais ¡nfracrustais
fundidos, como de rochas encaixantes metassodimentares assimiladas. Tais var¡antes autometas-
somáticas sâo bastante comuns nos diversos exemplos mundiais cte gran¡tó¡des cle fusåo
emrnentemente crustal, relacronados a ambtenres colisionais (PITCHER, 1983).

7.4.3. TectÔnica de Alojamento

Os contalos ora concordantes, ora d¡scordantes conferem o carárter parautóctone aos
mac¡ços da Canlareira e Maìriporá. A concordânc¡a com a estruturaçao regional e as reduzidas
auréolas de conlato evidenc¡am o beixo contraste de ductilidade e temperatura enlre os corpos
granrtóides e encaixantes, denunciando o alojamento em condiçôes mesozonais. lsto é relorçado
pela presença de enclaves achatados, s¡gnifrcativos de condiçÕes reologicamente similares às do
granitóide. No Maciço de Mairiporä, as poucas evidências de metamorfismo termal, associadas à
ausência de xenólitos e telos pendentes, sugerem uma ma¡or taxa de erosåo, expondo. hoie, nlveis
mais profundos.

A intrusäo dos corpos gran¡tóides na forma de pulsos sucessivos (ou su¡ges, de COBBING &
PITCHER, 1972Ì, e o relat¡vo zoneamento des lácies composicionais, indicam uma natureza cl¡apfrica
para a ascensåo magmática.

A estreita relaçäo entre a d¡stribuiçáo das fác¡es e o mecanismo de alojamênto (CASTRO,
1987) permite infer¡r espalhamento lateral ou baloneamento (Þaloon¡ng). O modelo requer condtçÒes
de crosta dúctil (PATTERSON ef a/., 1989) e implica em sucessivos influxos magmáticos de baixas
velocidades de movimentaçäo, ascendendo ao núcleo das intrusóes, concomttantemente à
sol¡dificaçAo das porçóes de borda, Assim, tác¡es menos diferenciadas d¡spóem-se em posiçóes
margina¡s, gradando para termos maìs evoluidos em direção ao núcleo do corpo. Tal fêiçâo ocorre
claramente no Maciço da Cantareira, sendo menos pronunciada no Maciço de Mair¡porå.

Modelo ilustrat¡vo do processo de alojamento com baloneamento associado fo¡ elaborado por
ZORPI eI al. (1989), conforme FIGURA 47. Descriçóes detalhadas de fe¡çóes indicativas desres
processos sáo devidas a RAMSAY (1981) no Batólìto de Chindamora (Zimbabwe) e CASTRO (1986)
no Batóhto de EKfemadura (Herc¡niano da Espanha),

O padråo estrúural dos maciços discutido inclui, ainda, diversas feições indicativas de
baloneamento. visíve¡s ao exame do nìapa de estrrrturas (DESENHO 2): formas levemente
losangulares, alongadas e concordantes com o l¡end regional; carapaça enerna do maciço mais
achatada, presença de enclaves oblatos nas bordas e irregulares a esletoidais no centro;
decréscimo da abundância de enclaves m¡crogranitóides máficos em direçäo ao centro; fone
achatamenlo das encaixantes pefpendicularment€ aos conÎatos, apertando doÞras; ocorrèncra de
s¡nclinais anelares apertados; foliação das encaixantes paralela aos contatos, com crssc¡mento
sincinemático de porfiroblaslos.

Os mecanismos aclma descritos têm umâ duraçäo no tempo relativamente longa, podendo
oxplicar a ocorrência s¡multånea de feiçoes slncronas e tardias à deformação reg¡onal das
encaixantes, originando o caráter sin, a tardi-F, dos maciços da Cantareira e Mairiporä.

São feiçóes sin-S? o paralelismo e concordånc¡a das foliaçóes dos gran¡tóides e das
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encaixantes, os pontos triplos de foliaçöes nas terminaçöes dos corpos (panicularmente na regiáo
NE do Maciço da Cantare¡ra), as formas alongadas e o posicionamento em prováve¡s grandes
estruturas antiformais. Como feições tardi-tectônicas pode-se citar o truncamento de estruturas Dz

na região de Perus, a presença de fácies nâo deformadas (panicularmente no Maciço de Mairiporå)
o presença de xenólitos apresentando a foliaçåo S, (crenulaçáo).

Ao nfvel ¡nterno dos corpos, as relaçóes de intrusáo entre as d¡vêrsas fác¡es såo de diffcil
observaçáo, mas perm¡tem constatar caráter mais antigo para as fác¡es inequigranular cinza (tipo
Hortolåndia), ortognáissica (tipo Mandaqui) e bandada (tipo Santa lnês). A fác¡es dominantê (tipo
Pirituba) possui algumas raras passagens bruscas para as fácies menc¡onadas anteriormente,
porém sem relação d€ temporaliclade. As fác¡es pegmatóide (tipo P€trópolis) e port¡róide rósea (tipo
Itaguassu) mostram raras Íelaçóes ds intrusão com as anteriores, onquanto a fácies equigranular
cinza (tipo Trsmombé) ocorrs na forma ds diques e bolsóes intrusivos nas demais (FOTO 20). Nåo
foram obseNadas relaçöes diretas de intrusåo nas fácies pofiróide cinza azulada (tipo Canivet€) e
equìgranular leucocrática (tipo Jaraguá), ambas correspondendo a tlpologias bastante
diferenciadas, porém passagens bruscas sugerem uma natureza tard¡a

O coniunto das características compos¡cionais, qufmicas, gênéticas e tectônicas dos maciços
da Cantareira I Mairiporå, såo coerentes com aquelas descritas por BROWN el a/. (1984) para os
granitos cálcio-alcalinos peraluminosos, produtos da fusão parcial de crosta h€terogênea, com
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cr¡stalizaçåo fracionada acompanhade por assimilaçáo, tfpicos de ãmbisntss collslonals, ond6 se
alojam em condiçôes tardias.

7.s. suhE eBANrÓtDE TARDT-TEcrôNtcA (d

7.5.1. Aspectos Genét¡cos

O Maciço ds Ta¡pas (r" I nas suas fác¡es predom¡nantes mostra caracterlstlcas simllares aos
mac¡ços da Cantareira e de Ma¡riporã. Sua or¡gem hfbrida, com panic¡pação ds material crustal e
mantélico, é indicada pelo padråo geoqulmico misto e quimismo peralum¡noso, conforme discuticto
no Capítulo 4, associados à exclusiv¡dade na prssença dos enclaves microgranhóides máficos €
associaçåo de mineraÍs acessór¡os (onde inclui.se a hornblenda), com abundåncia de titan¡tas e
apatitas.

Ta¡s ceraclêrísticas conduzem à interpÍetaçåo deste corpo como de tipo intermed¡ário entre
os granitóides t¡pos I e s de CHAPPEL & WHIrE (1974, 1984) ou como sim¡laf aos granitos do Tipo
Sintexia (com predominância de material crusral) de KEQIN ef a/. (.1982, spud WU LIREN, 1995) e
permitem inferir uma génese relac¡onada à fusáo parc¡aì de porçÕes infracrusta¡s, com provável
mistura magmát¡ca de mater¡al máfico de origem mantélica.

7.5.2. TectÔnica de Alojamento

As feiçÕes de contato ¡rregulares e discordantes, parcialmente por falhas, com truncamento
de estruturas da fase Fz de deformaçáo, na borda oeste do corpo e a ausência de feiçÕes de
deformação tectônica caracterizam o Mac¡ço de Taipas como tardi-tectônico a F?.

As r€laçÕes internas entre as fác¡es mostram a presença de fraçÕes tardias f¡lon¡anas (tipos
vista Alegre - T"T, e Riuma - t"TJ, com as demais fácies reproduzindo relaçÕes cronológicas
similares àquelas encontradas nos mac¡ços da Cantareira e Mãir¡porá.

Em termos de mobilidade relativa seriam classif¡cávêis como parautóctones a alóctones,
incluindo fácies mais tard¡as típicas de in¡eçåo do t¡po passiva (MARRE, 1982), embora a reduzida
euréola de contato, ausência de xenólitos, presença de restitos gnáiss¡cos parcialmenle digeridos
sugiram profundidade de alojamento ainda relativamente profundas (mesozonâis).

Embora a presença de fácies variadas indiquem ascensåo em pulsos, suger¡ndo um caráter
diapírico, nåo se observa no Mac¡ço de Taipas zoneamento das fác¡es e de enclaves tão tlp¡cos
quanto aos encontrados nos cofpos descritos anter¡ormente, nåo se podendo inferif mecan¡smos
de espalhamento lateral (baloon¡ng).

7.5.3. Evoluçáo Magmática

As fe¡çÕes indicativas dos mecanismos de diferenciação sáo complexas. Nas fraçÕes
principais do Mac¡ço de Taipas, as fe¡çóes geoquímicas gerais ¡ndicam tanto condiçóes de msnor
grau de diferenc¡açåo (relativo enriquecimênto em FeOt, MgO, prOu, TiO, e empobrecimento em

ço), quanto de condiçÕes mais evoluídas (alto Ba, sr, [.a e ce) que os maciços da cantareira e de
Mairiporã, Nas fraçóes tardias (pr¡ncipalmente no t¡po Riuma) o comportamênto dos elementos
maiores sugere um menor grau de d¡ferenciaçåo, enguanto os menores såo típicos de termos mais
diferenciados.

O comportamento dúbio acima descrito pode estar ligado à ass¡m¡lação cliferenciada cte
êncaixantes de natureza anfibolitica e/ou calciossilicática. predominantemente aflorantes no entorno
do Maciço de Taipas, embora enclaves do tipo restito näo fossem observados.

Situação peculiar é mostráda pelos litotipos da fácies equigranular rósea (tipo Vista Ategre)

t.i
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que parecem tipif¡car indubitáve¡s difêrenciados tardios ds alto-K (como sugerem sua posiçåo no
d¡egrama dê I-AMEYRE & BOWDEN, 1982, da FIGURA 26).

Evidências de percolaçåo de soluçÕes h¡droterma¡s no Maciço de Taipas säo dadas pela

conspícua presença de concentraçÖes de sulfetos (pkitas e calcopiritas) em fraturas.

7.6 SUITE GRANITÓIDE PÓS-TECTÔNIoA

7.6.1. Aspectos Genéticos

A análise conjunta dos aspectos composiciona¡s, m¡neralógicos e químicos dos maciços do
Moro de Perus (/1Mp) e Turmaliníferos de Perus (r.Tp), conduzem a uma ¡ndubitável origem a part¡r

de fonles crustais. Pode-se citar, assim, como paråmetros indicativos de material{onte crustal, a
presença de granada e muscovita, ausência de enclaves microgranitóides, o qu¡mrsmo
peraluminoso, o padráo de distribu¡ção dos elementos menores e maiores e a presença de fácies
microsieníticas tardias.

Pouco se pode talar do Maciço de Juqueri (ynJu) em termos genéticos, pela escassez de
dados,

Os gran¡tóides do lraciço Mono de Pefus são perfeitamente classificáve¡s dentfe os granitos
do tipo€ de CHAPPEL & WHITE (1974, 1984), correspondendo aos termos mais félsicos descritos
por WHALEN e¿ a/. (1987) ou aos granitóides do tipo Transformação de KEQIN et a/. (1 982, apud WU
LIREN, 1985), bem como aos granitóides do tipo CR (de refusáo crustal) descritos por CHAOQUN
(1 98s).

As mesmas class¡ficaçoes se aplicariam aos granrtos lurmaliníferos, embora nuances
específ¡cas exijam mecanismos de evolução magmática distintos, como d¡scutiremos ad¡ante.
Porém, a quase total identidade dos granitóides turmaliníferos com corpos análogos existentes no
Cinluråo Leucogranitico de Manaslu, T¡bet (Himalaias Superiores) estudados por LE FORT (1981) e
VIDAL et al. (1982, 1984), apontam para a uma origem comum, a partir de fusäo parcial de materiai
crustal de níveis superiores (metapelitos, espec¡ficamente) enriquecidos em boro, ocupando
câmarâs magmáticas de alguma indep€ndência em relåçåo à do material gerador dos demais
corpos granitó¡des.

7.6.2. Tectônica de Alojamento

Os maciços do Morro de Perus, Juquer¡ e Turmaliniferos de Perus intrudiram-se em episód¡o
único, em condiçÕes poster¡ores à deformaçäo regional, como atestam a ausência de feiçöes de
or¡entaçåo e deformaçåo secundária e o truncamento geral de estruturas da fase F?. Nos dois
primeiros mac¡ços c¡Îados, há sugestivas evidências de associaçáo com charneiras de ondulaçoes
Dn e a falhas e fraturas de direçåo NE€W, o que lhes daria um provável caráter pós-F3. Nos

Eranitóides turmal¡níferos esta tendência näo é clara, embora se¡a visivel o controle dos pegmatitos
associados a fraturamento de direção NW-SE, paralelo aos eixos das ondulaçÕes D4. D€ qualquer
man€ira, a idade Rb/Sr convencional ds 580 r- 40 relatada por TASSINARI (1988) para o aloiamento
destes corpos confirma a sua natureza pós-F..

As reduzidas dimensöes, o caráter c¡rcunscrito, os contatos d¡scordantes com encaixantes,
associaçåo com falhas, fraturas o magmatismo filoniano e reduzidas auréolas de contato configuram
intrusöes alóctones, do tipo passivo (MARRE, 1982), de alto contraste de viscosidads, aloiadas em
condiçö€s epizonais. Níveis relalivaments ma¡s rasos podsm ser inleridos para os granitos
turmal¡níferos, a partir da presença de inúmeros epixenólitos meta$sedimentares, bastant€
angulosos e sua sstre¡ta associaçåo com soluçóes aquosas tardlas,
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7.6.3. Evoluçåo Magmática

Para as roches do Maciço do Morro d6 Perus, os dados qufmlcos disponfueis e,
princ¡palmsnte, o padrão de terras-raras sugerem o mais elevado grau dg dlforsnciaçäo na suhe co-
magmática gue lnclui os maciços de Te¡pas, Cantare¡ra e Mair¡porä (FIGURA 46). A atuaçäo de
soluçöes h¡drotermais, com presença de sulfetos em planos de fraturas, reflete-se nos mais eltos
teores relativos ds Cu, Pb, e Zn. A FIGURA 46 procura ¡lustrar tal processo evolutivo.

Porém, as psculiaridades existsntes nos granitos turmalinÍÍoros de Perus, como abundânc¡a
de turmalinas primárias e a lntima associaçåo com rochas pegmatíticas, associadas com sua
pos¡çáo no campo dos mobilizados crustais do diagrama de LAMEYRE & BOWDEN (1982) da
FIGURA 26, a distribuição dos elementos maiores e menores sem analogia com a maior¡a dos
granitóides crustais calcio-alcalinos de embientês orogênicos e o pedråo totalmente distinto dB

terras-raras, såo características que exigem explicaçöes especÍficas para os mecãnismos genéticos
e evohJtivos atuântes.

A presença de turmalina primár¡a em granitóides é atr¡bufda por CHORLTON & MARTIN (1978,

apud PICHAVANT & MANNING, 1984) à saturaçåo em boro do magma, provav€lmente assoc¡ada à
composição, or¡g¡nalmente rica naquele elemento, das rochas crustais fundidas. Os autores aclme
comprovaram exper¡mentalmente que a presença do boro no magma abaixa a temperalura de
solidificaçáo, possibil¡tando ascensão a nfve¡s crusta¡s mais resos,

Assim, pode-se postular para os granitos turmalinfferos de Perus uma evoluçáo magmática a
pânir da anatexia de metapel¡tos de nlveis cruste¡s superiores, gerando um fund¡do imisclvel
enr¡quecido em quartzo, K-feldspato e boro associado a soluçÕes hidrotermais. Esle fundido gerar¡a

os granitos turmalinÍferos e pegmatitos complexos com turmalina. Os termos microsienft¡cos mono-
feldspát¡cos e os veios de quartzo turmalinitos representariam fraçóes mars diferenciadas do
processo como indicado na FIGURA 48. Tais mecanismos evohjtivos são semelhantes àqueles
sugeridos por CHAROY (1982) para os granitos turmal¡níferos da prov¡ncia de Cornwall, lnglaterra,

A coexistência de uma segunda geraçåo de turmalinas pós-cinemáticas nas rochas graniticas

de Perus pode ser atribuída à remobilizaçåo de boro, associada à mesma ativ¡dade hidrotermal
responsável por albitizaçáo, caulinizaçáo e muscovitização.

!
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CAPITULO 8 - ESTRATIGRAFIA

8.1. EMBASAMENTO PRÉ.SAO ROQUE

8.1.1. Relaçöes Estratigráficas

Dentre as rochas do Embasamento Pré€äo Roque, os ortognaisses milonfticos e
blastomilonÍt¡cos (tog) såo aquelas onde relaçöes de d¡scordånc¡a com as supracruslais såo
encontradas. Ass¡m, na porçáo SE da área mapeada, foram observadas discordåncias angulares
com quartzitos da Serra da Pirucaia (SiQ) e da regiåo de Guarulhos (Pedreira Firpavi, pontos GS-tr
e GS-428), como é ilustrado pela FOTO 42.

Outras d¡scordâncias estruturais foram ident¡ficadas entrs os ortognaisses do embasamento
e os metapelitos das unidades SX e SiFv na r€giäo entre as falhas do Cabuçu e Batro Branco. Por
outro lado, o fr€qüente caráter têctônico dos contatos das rochas onognáissicas com as demais
unidedes adjacentes e sua presença em núcleos de estruturas antiformais, entre as falhas do
Mandaqui e dos Veigas, rêforçam a natureza subjacente daqueles l¡totipos. Tais relaçóes podem ser
observadas quando do exame das seçÕes geológicas esquemát¡cas F-F', G-G'e H-H', no DESENHO
1 anexo.

A assoc¡açáo dos onognaisses com rochas migmatft¡ces nas regiÕes do Jardim Monte Aho e
do Ribelräo do Engordador admite, localmenle, o seu entendimenlo como núcleos mais granitizados
daqueles litotipos. A presença de restos paleossomát¡cos de rochas calc¡ossilicát¡cas bandadas,
anfibolitos e gnaisses bandados reforçam tal possib¡l¡dade.

Com relaçäo aos migmatitos (EMr( e EDrx), gnaisses (EGnb e EGnq) e micaxistos (Ex) cfo
complexo Gnáissico-M¡gmatftico, poucas inferências de natureza estrat¡gráf¡ca podem ser feitas,
em funçåo da escassez de afloramentos, das reduz¡das áreas de expos¡çåo e do aho grau de
alteraçäo inlempér¡ca.

Os migmatitos metatexfticos (EMtx) e diatexÍticos (EDü) possuem contatos eminentemente
tectônicos com os metassedimentos do Grupo Sáo Rogue, como pode ser observado nas diversas
seçöes geológicas locadas no DESENHO 1. Embora seu relacionamento com as unidades cte
gnaisses e micaxistos se dê normalmente por falhas, nåo sáo raras as passagens trans¡cionais,
Assim, metatexitos passam lateralm€nte para gnaisses bandados (EGnb) na região de pedra

Vermelha (Seçáo H-H' do DESENHO 1) e para micaxisros de Serra do Botujuru, a NW da folha
mapeada.

Micaxistos da unidade Ex foram observados em discordåncia estrrjtural ou sotopostos por
empurráo a metapelfios e metarcóseos do Grupo São Roque na regiåo do bairro da Cascata (Seçåo
B-B' do DESENHO 1).

Os gnaisses bandados da unidade EGnb possuem l¡mites teclônicos com metapelitos da
Unidade lnferior do Grupo São Roque, enquanto a sua localizaçáo €m abas de estrutura sinformal
na reg¡áo de Pedra Preta, cujo núcleo abr¡ga paragnaisses e quartz¡tos da unidade EGnq, p€rmite
inferir uma pos¡çáo estrat¡graficamente superior para estes últimos.

A caracterizaçåo dos gnaisses e micaxistos (EGnb, EGnq e Ex) como componentes da
Unidade Superior do Complexo Gnáissico-Migmatftico, sobrepondo-se às unidades EMtx e EDb(,
leva em conta as relaçöes acima descritas, bem como as relatadas por OLIVEIRA et a/. (1984 e
encontradas na Folha Atibaia, onde estas unidades encontram-se melhor expostas,
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8.1.2. Correlaçoes e ldade

Os ortognaisses milonÍt¡cos e blastomiloniticos (7og) da folha mapeacla foram reconhec¡dos,

prlme¡ramente, por MORAES REGO & SOUZA SANTOS (1938), sendo referidos como "onogna¡ssss

pré-devonianos". Posteriormente, COUTINHO (1980) map€ia-os como "migmatitos e gna¡sses d¡ver'

sos", atr¡bu¡ndo-lhes uma idade pré-cambriena indifelenciada.

A inserçåo dos litotipos ortognáiss¡cos no Grupo Sáo Roque é efetivada por BISTRICHI eú a/.

(1981), admitindo uma idede proterozóica superior. Neste mesmo trabalho, os granito-gnaisses dos

arredores da capital (anteriormente reconhecidos por FRANCO, 1955) foram englobaoos no

Complexo Embu, de ¡dade bras¡liana.

HASUI (1983) admite para estas rochas ume origem no Proterozóico lnferior, a partir de

cisalhamento dúctil agindo sobre um suþstrato granítico-gnáisslco de ¡dade arqueana.

Mais a NE da área aqui ênfocada, foi detectada por CAMPOS NETo et a/' (1983) a presençe

de ¡mportante sequência blastomilonítica por eles denominada de Complexo Santa lsabel, de idade

transamazônica, rsconhecendo estes litot¡pos inclusive na unidade basal do Complexo P¡raca¡e, por

eles definido, na regiåo de mesmo nome.

A presença dê ssixos ortognáissicos m¡loníticos, bastante sim¡lares aos aqui descritos, no

seio dos metaconglomerados do Jereguá reforça a idade pré-brasil¡ana adotada neste trabalho.

TASSINARI (1988) admite pare estes seixos uma idado de 2,4 Ga, indicada por diagrama de

evoluçáo isotópica de Sr.

Com relaçáo às rochas do Embasamento Pré-São Roque aflorantes no norte da área, no

Domfnio PiracaiaJundial d6 TASSINARI (op,cit.), tem hav¡do, por parte de vários autores, um

entend¡mento mu¡to diversificado.

Baseando-se no conceito vigente na década de 70, do compartimentos geográficos

delimitados por falhas, as seqr.iências ao norte da falha de Jund¡uv¡ra toram quase sempre

correlacionaclos ao Grupo Amparo (de EBERT, 1968), como exemplificado pelos traþalhos cfe

DANTAS & TEIXË|RA (f983), na folha do Guarulhos e de OLIVEIRA eÍ a/. (1985, 1984 e BATISTA er

a/. (1986), na Folha Alibaia,.

Na área em foco, as rochas gnáissicas e migmatíticas da parte norte foram atribuidas por

BISTRICHI et a/. (1981) em pane ao Complexo Amparo (em sua porçäo oeste) e em parte ao

Complexo ParaÍba do Sul (em sua porçâo leste), ambos adm¡tidos com ¡dade lransamazÖnica.

As unidades EGnb, EGnq e Ex possuem fortes similaridades com aquelas de seqüêncie

freqtrentemente ¡dent¡t¡cada por diversos autores como pacote supracrustal do Grupo Amparo

(EBERT, 1971; FlORl, 1979; FIORI er a/., 1978, 1981; CAMPANHA ef a'., 1983 e CAMPOS NETO 6far.,

1983, dentre outros), correlacionável ao Grupo ltapira (EBERT, 1968).

Nesto trabalho, é admitida a corr€lação das un¡dades gnáissicas e xistosas citadas com o
Grupo ltapira, tendo como suporte as relaçóes descritas por OLIVEIRA ef a/. (1987) na região de

Atibaia. As unidades migmatfticas, pelas relaçóes encontradas, pod€riam ser corrêlacionadas eo

Compfexo Amparo. Ev¡tou-s€ formalmente a ut¡lizâçåo de tais denominaçóes, devido à pouca

representat¡v¡dâde em área das seqtlênc¡as menc¡onadas e à d¡stånc¡a geográfica das àreas onde

os termos foram definidos, prefelindo-so as des¡gnaçöes informa¡s de Unidade lnferior e Untdade

Super¡or.

As dalaçóos radiométricas, pelo método Rb/Sr, ex¡stentes para estas rochas do Grupo/

Complexo Amparo, fora do åmbito da área aqu¡ estudada têm r€velado ¡dades transamazÔn¡cas,

corÌ valorss arqueanos para o seu substrato (ARTUR, 1980; WERNICK et ar., 1981). Dados t(Ar têm

caractBr¡zado os êfeitos do ciclo Brasiliano (HAMA ef a/., 1979; ARTUR, op. cif.), enquanto alguns

outros dados sug€rem um reiwenescimento ¡sotópico no Prot€rozóico Médlo (CORDANI &

E|TTENCOURT, 1967; ARTUR er a/., 1979 ; ARTUR, 1980).
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Rscsnte rsv¡säo goocronológica smpresnd¡da por TASSINARI (1988) fomoce ¡dades de 3.414
È 52 Ma om mlgmatltos do Complsxo Amparo (lsócrona Pb/Pb) e de 2114 r 90 Me €m gnalss€s
(isócrona Rb/Sr, com R.l.=0,709), admitidas como ldades de formaçáo. NBsts trabalho, dataçô€s
ofetuãdas por ARTUR (1988) na regläo ds Undóia, fornocando valorBs isocrônicos Rb/Sr de 1860 r
75 e 1810 r 60 Ma, foram lnterpretadas como eventos de migmatÞaçáo transamazônica, ao passo
que a ldade lsocrônicâ do 590 r 22 Ma ¡ndicaria o ev€nto do m¡gmatizaçáo, com inleçáo de
magmas, do C¡clo Brasil¡ano.

Com relaçäo às rochás supracrustais, idades isocrônicas de gnaisses da reg¡åo de ltapira,
fornecem valores da ordem ds 1,9-2,1 Ga para evento interpretado como de retrabalhamênto

OASSINARI, 1988). Este autor relaciona, ainda, as idades Rb/Sr de 1316 a 35 Ma, 832 + 27 Ma e
588 + 33 Ma, a três eventos de migmatizaçäo.

8.2. GRUPO SÃO ROOUE

8.2.1. Consideraçoes Gerais

As primeiras referênc¡as de natureza estratigráfica na Faixa Såo Roque couberam a MORAES
REGO (19334) quando suger¡u uma seqüência infer¡or (calcár¡os, f¡litos e quartzilos) e uma superior
(mêtapelitos e metapsamitos), entre Araçar¡guama e Caieiras. A distinçåo de uma unidacle basal
também é aventada por COUTINHO & TAKEDA (1955), englobando os metacongtomêrados do
Jaraguá.

HASUI et a/. (1976) formalizam uma primeira proposta de empilhamerao ao definir, na reg¡åo
de Pirapora do Bom Jesus, as formaçóes Boturuna (metapelitos com níveis quartzfticos e
metaconglomeráticos na base e carbonáticos no topo) e Pirajibu (t¡litos rftmicos). Admitem, na
ocasiåo, um possfvel caráter de embasamento para as metavulcânicas básicas.

COUTINHO et al. (1982) admite, na regiáo da Serra de ltaberaba, uma seqüência vulcano-
sedimentar inferior onde predominam metapelitos de águas profundas sotoposta a uma seqüência
de metarritmitos sfltico-argilosos com nfueis carbonáticos, ambas corelacionadas, respectivamente,
às formaçóes Boturuna e Pirai¡bu de HASUI et al. (op.cit.). Emp¡lhamento similar é relatado, na
mesma reg¡ão, por JULIANI & BEUAVSKIS (1983), que sugerem uma provável origem tahogênica
para a Bacia Såo Foque. Posteriormente, JULIANI ef a/. (f 986) formalizam proposta de donom¡naçåo
de Grupo Serra de ltaberaba para a unidade inferior, reservando a designação de Grupo Såo Roque
às seqüências superiores citadas acima,

CAMPOS NETO et a/. (1983), estudando a região de Pirecaia-lgaratá, referem-se a um pacote
basal de natureza vulcano-sedimentar (incluindo rochas calciossilicáticas e quartzhicas) sotoposto
a metapsamitos rftmicos, em posição intermediária, capeados por metapelitos (com nfveis
quartzíticos).

CARNEIRO (1983) e CARNEIRO et a/. (1984) descrevem quatro grandes pacotes superpostos
em área adiacênte à enfocada no presente trabalho, na regiáo entre o Pico de Jaraguá e a Serra dos
Cr¡stais. Da base para o topo ocorrer¡am metapsamitos impuros (metarcóseos, metarenitos
arcoseanos e metagrauvacas, com intercalaçÕes metavulcånicas, quartzfticas € meta-
conglomerát¡cas), metapelitos (com níveis de anfibolitos, calciossilicáticas e metarenitos), metacar-
bonáticas e metavulcânicas, com uma seqüência de topo def¡nida por metapsamitos rítm¡cos. Tal

disposição é reafirmada, posteriormente, por ALMEIDA ef a/. (1984) em mapoamento da Folha
Santana de Parnafba.

DANTAS &'lElXElRA (1984) referem-se, na reglåo de Guarulhoslvlair¡porå a urn pacote basal
englobando calclossillcáticas, anfibolitos e metapelitos com níveis quartzíticos, sobreposto por um

ti

I
:)
'i
'i
il



166 DBsarÀç¡o oE MESTFAæ

pacote pelftico com nfve¡s quartzíticos e raras lentes calcioss¡licáticas e anfibolfticas. O conjunto
sotopor-ss-ia a um pacote super¡or de metarenitos bandados e filitos laminados, Para estas
seqt¡êncies, respectivamente, DANTAS et a/. (1986) sugerem as dsnominaçÕes de Jaraguá,
Botufuna e Pira¡¡bu, com sfafus de formaçáo.

Na regiåo de Caiamar, SANTORO ef a/. (1988) relalam a presença da bas6 para o topo de
rochas xistosas (com nlveis anfibolfticos e quarEíticos), filitos (com intercalaçÕes de metarenitos),
calcários e metarenitos banclados.

BERGMANN (1988) propöe um esquema estrat¡gráfico formal para o Grupo São Roque, na
região de Pirapora do Bom Jesus. A un¡dade inferior (Formaçäo Pirapora) seria composta por

rochas vulcânicas básicas (incluindo piroclásticas) e um membro carbonático estromatolÍtico. A
Formaçáo Estrada dos Romeiros, sobrepo$A constaria de urna seqrlência metapsamítica'
metapelÍtica. Por fim, a unidade de topo (Formação Boturuna) englobar¡a dois memþros psamíticos

¡mpuros s do¡s memþros metavulcân¡cos, Posteriormente, BERGMANN (1990) admìte a narureza
alóctone da Un¡dade Superior, com as sequências cavalgadas sendo refer¡das pelas designaçÕes
¡nforma¡s de 'Unidade Clástica Turbidit¡ca Superiof ê "Un¡dade Vulcano-sed¡mentar Basal'.

Da anál¡se das d¡versas propostas de empi¡hamento existentes, ressaltam-se as segu¡ntes
observaçóes:

- O caráter localizado das áreas estudadas e as freqiientes generalizaçÕes das propostas ao
nivel dê faixa como um todo.

- A escassez relativa de estruturas primár¡as ind¡cativas de base e lopo fez com que alguns
autores se utilizassêm comumente da xistosidade S, (principalmento em metapelitos) como
superflcie dê referência para o empilhamento, subestimando os efeitos da transposição associeda.

- Ausência general¡zada de requisitos forma¡s para definiçåo de unidades litoestratigráficas
(estratót¡pos, seçÕes-tipo, mapeabilidadê, etc..).

- A presença de seqüência basal, ond€ concentrar-se-iam as metavulcânicas, e aspeoo
quase que consensual entre as diversas ptopostas. Tal seqüência seria caracterizada pelo

desequ¡lfbrio de paragêneses metamórficas, dispos¡çáo marginal aos corpos granitóides,
associaçäo complexa com embasamento, posiçåo basal em tetos pendentes, padråo deformacional
mais enèrgico, vocaçåo metalogenética e nalureza paleoambiental d¡stintas.

- A referência quase que generalizada a metapsamitos rítmicos em uma posrçáo esrratigràf¡ca
super¡or.

- A ¡ndefiniçáo quanto ao caráter do contato embasamento/supracrustais, ora descritos como
rransicionais (COUTINHO, 1972, 1977i CARNEIRO, 1983), ora com referèncias a discordåncias
locais (DANTAS & TEIXEIRA, 1S84i JULIANI et a/., 1986). A controvérsia inclu¡ as relaçÕes rlas

seqllências metavulcano-sedimentares do Grupo Sáo Roque, com as rochas gnáìssico-migmatíticas

ao none da Zona de cisalhamento de Jundiuvira

- A complicada definiçáo da posiçåo estratigráfica dos pacotes metacarbonäticos (calcários

de Caiamar e calciossilicát¡cas de Såo Paulo-Perus, por exemplo), bem como de suas relaçÕes

mt¡uas. O mesmo pode-se dizer em relação aos espessos bancos quanzÍt¡cos, täo comuns na Fa¡xa

Sáo Roque (e.9. os corpos de Guav¡rutuba, Jaraguá, Pirucaia, Boturuna).

- A rara ¡dentificaçäo de prováve¡s ¡nversöes estratigráficas por grandes rêcumbências ou,
quiçá, por napismo, como sugeridas por freqüentes atitudes suþorizontars de foliaçÖ€s secundárias.

8.2.2. Relaçoes Estratigráficas na Área da Folha de Guarulhos

A reconstituiçâo da geometria original das unidades litológicas mapeadas encerra, na área
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estudada, divgrsos obstáculos.

A €scaBsgz ds gstruturas pr¡márias ¡ndicadoras ds topo e bese (praticamente gussntes nos
lltotlpos xlstosos) e a complex¡dade do padråo deformaclonel såo os principals problemas
encontrados para a def¡nigåo do €mpilhamento des unldades. As complicaçô€s devldas à
superposiçäo dos distintos evsntos d€ dobramentos, à açåo dos sucessivos êplsódios ds
clsalhamento venlcalizando ou ¡nvertendo s6qüênc¡as, parelellzendo foliaçöes sucesslvas e
obliterando fe¡ções primár¡as, ou mesmo às d€tormaçöes induzidas pslas intrusöos granfticas,
tornam ã área em questäo um sftio näo ¡deal para investigaçóes de ordem êstratigráfica.

Procurou-se, à medida do possfvel, utilizar-se das poucas €struturas primár¡as e dos cr¡térios
de vergência de dobras s de clivagens na recomposiçáo da polaridade estratigráfica (factng) das
camadas. Partiu-se também do pressuposto que a tfanspos¡çåo assoc¡ade aos dobramentos
in¡ciais, mesmo complicando a sstratigrafla ao nlvel de d€talhe interno, permite o €mpilhamento em
terrmos de pacotes ma¡ores,

O procedimsnto utilizado neste trabalho consistlu da análise de dezenas ds seções
geológicas êsquomáticas, nove delas representadas no DESENHO 1, com êstabelscimento de
colunas locais, posteriormente correlacionadas, permitindo a elaboraçåo de uma coluna composta,
A supellcie de referênc¡a utilizada fo¡ a estratif¡caçåo reliquiar (SJ, quando posslvel. A xistosidade
S1 teve seu emprego na reconstituiçäo confinado aos grandes pacotes mBtapelÍticos, após prévios
cu¡dados que descartassem possfusis inversöes.

Os procedimentos acima permitiram compor o quadro de superposlção de pacotes litológicos
¡lustrado na coluna oslrat¡gráfica esquemática da FIGURA 49.

A Unidade lnferior compóe-se de uma seqüência eminentemente metapelftica (micaxistos,
micaxistos porfiroblást¡cos e f¡litos lam¡nados), rochas metabásicas intrusivas e elitrusivas (incluindo
restritos níveis metatuffticos), calciossil¡cáticas, além de nfueis subordinaclos de metarcóseos,
bancos quartzíticos e raros metaconglomerados.

As rochas metabásicas säo mais comuns nas porçÕes basâis da seqüência, onde constitusm
freqüentes estrr¡turas antiformais com metapelitos nas bordas, como na regiáo adjacente à Falha
dos Veigas ou no Rio Pinheiros (seçÕes H-H', e l-l' do DESENHO 1, respectivamentê). Ocupam
geralmente porçóBs merginais aos corpos granitóides (como na regiäo de Taipas), Såo bastante
escassas nos nlveis superiores da unidade, resumindo.se a intercalaçöes tabulares na forma de
sills e diques, As rochas anf¡bolfticas bandadas (prováveis metatúos da unidade SiAb) e os tufos
líticos e vitreos säo encontrados em estreita assoc¡açäo aos anfibolitos acima.

As rochas calc¡ossilicáticas possuem comportamento bastante similar às metabásicas, com
as quais freqüentemente se associam, sendo porém um pouco mais comuns como intercalaçóes
restritas nos nfveis metapelíticos, Ocorrem em núcleos antiformais nas regiÕes de Taipas e Vlla Alice
(seçóes A-A' e F-F'), sendo bastante comuns em lentes adjacentes aos principais falhamentos. É

notável a assoc¡açåo de rochas calciossilicáticas aos nfveis restritos de anf¡bolitos bandados na
regiäo de Taipas, Neste local, a lente metaconglomerát¡ca encontrada parece ocupar uma pos¡çåo

basal no pacote.

Os bâncos quartzfticos ocupam posiçöes var¡adas na seqüência. Nota-se, porém, gue as
dimensóes såo ma¡s restritas em d¡reçáo ao topo da Un¡dade lnferior, O quartzito Piruca¡a ocupa
posiçåo nos nfveis inferiores do pacote ¡azendo sob merapelnos na reg¡äo do Capim Branco e
Hortolândla (seçóes l-l' e H-H'). Discordåncias sobre ortognaisses do embasamento såo
encontradas nesta úhima regiåo (seçáo G-G') e na Psdreira Firpav¡, em Guarulhos.

Os nretarcóseos e metagrauvacas intercalam-se nos metapelitos (seçáo E-E') enì nlvels
variados, mostrando afinidade pêla região da borda N da faixa, próxima à Zona de Cisalhamento de
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Jundiwira. Na borda sudeste såo encontrados em pequenos bancos lenticulares dlspersos.

Os metapelitos apressntam uma d¡stribuiçåo venical ond€ os micÐ(istos porf¡roblásticos

(SXp) ocupam porçÖes Inferiores, gradando para filitos laminados (SiFv) nas porçóes superiores.

As seçõ€s A-A' e B-8, ilustram situações representativ¿¡s dest€ posicionamento, embora na rêgiåo

entre Perus e Caie¡ras, devam ser vistas com cuidado pois ocorrem frequentes ¡nversóes por

recumbência de dobras. o condicionante princ¡pal para esta gradaçåo é, sem dúvida, o grau

metamórfico, porém peculiaridades de granulometria par€cem existir, pois níveis de filitos laminados

ocorrem como intercâlaçóes em porçöes ma¡s basais do pacote.

Os f¡litos laminados (SiFv) mostram freqrlentes contatos laterais com os micexistos,

localizando-se, porém, pref erencialmente no topo do pacote (seçÖes B-B' e H-H')' Em direção aos

seus níveis mais supefiores apresentam paulatino enfiquec¡menlo em þancos cle arenltos finos e

metassiltitos, configurando um contato gfadacional com os filitos bandedos da Un¡dade Superior do

Grupo Sáo Roque. Com estas ¡ntercalaçöes, ¡á bastante comuns, ¡nterdigitam-se com a un¡dade de

xistos e metaren¡tos alternados (SiXm) na regiâo do Ribeiráo do Cavalhe¡ro (seçäo A-A').

A Unidade Superior do Grupo Sáo Roquê engloba as seqüências metapelíticas-

metapsamíticas rítmicas, enfe¡xadas nas unidades SsFb, SsMr e SsMt, ocorrendo confinadas à

borda N-NW da faixa, O pacote catacter¡za-se pela monotonia litológica, padräo deformacional

menos enérgico, ocorrência de restos ¡solados, quase configurando uma natureza vestigial, bem

como por freqiientes l¡mites dados por falhas, possivelmente condicionantes de sua preservaçåo.

O pacote basal è representado pelos filitos þandados (alternåncia de níveis sílticos e

ârg¡losos) da unidad€ SsFb. A passagem inferior é eminentemente lransicional, como descrita

acima, mas ocorrem contatos tectónicos € bruscos localizados. Contatos d¡retos säo observados

em Franco da Rocha (seçåo A-A) e entrs os ribeirÕes Tapera Grand€ e Água Vermelha (seçáo c-
c').

Os metarritm¡tos pelito-psamiticos (SsMr) sobrepóem-se aos filitos bandados (SsFb) em

diversos pontos como ilustram as seções A-A' e C-C', Seus contatos såo transiciona¡s ou tectônicos.

Por vezes sobrepÕem-se brusca e d¡retamente sobre filitos laminados e xistos da Unidads lnferlor

como representado nas seçÕes B-B',e D-D'.

os metafenitos bandados (ssMt) ocoßem gefalmente em corpos limitados por falhas. seus

contatos com a unidade SsMr säo eminentemente transic¡onais, marcados pelo enriquecimento ern

bancos metareníticos. Geralmente, a sobreposição sobre aquela unidade é bastante nítida e
realçada pela relat¡va abundância de estruturas primárias. As seçóes B-B' e O-D' mostram tais

relaçóes nas reg¡ões entrs o Rio Juquer¡ e o R¡beirão do Eusébio ê na regiáo do Ribeiråo lta¡m.

Outras vezes mostram passagens laterais ou interd¡g¡taçöes que causam ¡nversöes locais, como

nas regiÕes dos bairros Santa lnês e Machado, em Mair¡porâ e Vargem Grande ou Lago Azul, em

Francisco Morato (seçäo D-D'). Contatos diretos (teclônicos) com filitos da Unidade lnferior podem

ser observaclos no Morro Grande (seçäo C-C'), em Franco da Rocha, marcados por nive¡s

microconglomerállcos centimétricos a dêc¡métricos,

8.2.3. Correlações e ldades

De uma maneira geral, podo-se dizer que as diversas propostas de emp¡lhamento das rochas

supracrusta¡s da Faixa Säo Roque mostram muita s¡milaridade entre si, dÌfefindo nä ausónc¡a local

de determinados litotipos e na ma¡or ou mênor expressäo de alguns pacotes, causadas pela

prgsença de vafiaçö€s faciológicas laterais, movim€nto relativos do falhas, erosáo diferenc¡al €

localizaçåo em nichos especlficos da bacia deposiclonal.

A Unidade lnterior representada na FIGURA 49 correspond€ a uma seqüência reconhecida na
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lfetðrenitos bandôdos cinza a avermelhados, con in
tercalaçðes de filitos lðminðdos, Bancos métricos,
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FIG,49 - CRUPO SÃO ROOUE - COLUNA ESTRATIGRÄFICA ESOUEMÁTICA COMPOSTA
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maioria dos trebalhos anteriores, porém com estratigrafia ¡nterna geralmente om¡tida pela
complexidads deformacional. A Unidade Superlor é identificada com maior facilidad€ nos trabalhos
de mapeamento realizados nas proximidades das bordas NNW da faixa.

Com relaçáo ao esquema proposto por HASUI er a/. (1976), a Unidade lnferior corresponde à
Formaçäo Boturuna, englobando os nívois vulcånicos adm¡tidos pelos autores como emba¡ìamento.
Faltam, na regiåo cle Guarulhos-Mairiporå os pacotes de calcários intercalados no topo da
seqüência. A Un¡dade Supenor correlac¡ona-se à Formaçäo Pira¡ibu dos autores acima.

A seqüêncra basal reconhecida por COUTINHO er a/. (1982) e JULIANI & BELJAVSKIS (1983),

na regiâo da Serra de ltaþeraba, seria correlacionável à Unidade Infer¡or aqui proposta se
englobasse os sedimentos carbonát¡cos, colocados pelos autores no topo da seqüência. Os ritmitos
síltico-arg¡losos superiores descritos naquela área parecem corresponder à parte basal da Unidade
Superior (SsFb), defin¡da neste trabalho.

Os pacotes descritos acima para a regiáo da Serra de ltaberaba foram, posteriormente,
admitidos por JULIANI et a/. (1986) como unidades litoestratigráficas distintas, a seqüência basal
sendo denominada de Grupo Sena de ltaberaba e a seqüênc¡a superior resguardando a
denominação de Grupo Sáo Roque. A correlaçäo destas unidades formais com as unidades lnferior
e Superior aqui descritas náo encerra muitos problemas, ombora os autores acima náo tenham
apres€ntado estratótipo ou seção-tipo. As diferenças principais encontram-se na seqüência basal e
prendem-se à maior expressáo de litotipos vulcanoclásticos, à presença ds formações ferrlferas, à
relativa escassez de rochas calcioss¡licáticas e às relaçôes de d¡scordância entre os do¡s pacotes
na região estudada p€los autores.

Para área das folhes de Piracaia e lgaratá, CAMPOS NETO e¡ a/. (1983) apresentam ume
coluna onde a seqùência basal (englobando os metarcóseos) pode ser correlacionada à Unidade
lnferiol aqui descrita. O pacote superior dos autores suprac¡tados mostra uma inversåo com relaçåo
à proposta aqu¡ apresentada" que se admitida propiciar¡a uma correlaçåo parc¡al entre os
metaren¡tos rnm¡cos e os metarenitos bandados (SsMt) da Unidade Superior.

A coluna estratigráfica contida em CARNEIRO (1983) & CARNEIRO ef a/. (1984) para a região
entre o Pico do Jaraguá e a Serra dos Cristais possui grande correspondência com a proposta na
FIGURA 49. A Un¡dade Inferior corlesponderia aos pacotes de "metapsamitos impuros",
"metapelitos", "metamargas e prováveis metatufos", os primeiros com menor expressäo na área de
Guarulhos-Mairiporå, onde faltarìam as rochas calcårias, A base da Unidade Super¡or (SsFb) retere-
sê aos fililos ritmicos de ropo do pacote metapelítico dos autores citados. O pacote de
"metapsamitos puros" corresponderia aos metarenitos þandados (SsMt) e metarr¡tmûos pelítico.
psamíticos (SsMr) da Unidade Inferior, embora na ârea de Guarulhos-Mairipotá näo tênham s¡do
observadas intercalações anf¡bolÍtiôas.

Na coluna proposta por DANTAS & TEIXEIRA (1984), DANTAS et a,. (1986) e DANTAS (1987)
pafa a âtea das folhas Sentana do Parnaíba e Guarulhos, os pacotes inf€rior e intermediário,
correlacionam-se à Unidade lnferior aqui descrha, enquãnto o seu pacote superior, embora nåo
discrimínando litofácies, corresponderia ¡n totum à Unidade Superior descrita ne$s traþalho.

A proposiçåo ostratigráfica de BERGMANN (1988) para o Grupo Såo Roque na regráo de
Pirapora do Bom Jesus, embora seja a única a apresentar os pré-requisitos fo[mais (estratótipos,
seçÕes{¡po, €tc.) é a que apresentâ ma¡ores problêmas de correlaçáo com as unidades aqui
descritas. A Formaçáo Pirapora (basaf) pode ser parcialmente correlacionada à Unidade lnferior,
embora mostre ma¡or rêpreserìtatividade dos termos vulcån¡cos básicos, relativa gscassez cle

ìnetapel¡tos aluminosos, e ¡nex¡stènc¡e de rochas calcioss¡licáticas. A Formaçáo Estrada dos
Romeiros (lntermed¡ária) descrita pela autora parece corresponder aos m€tassed¡mentos rÍtmicos e
m€tar€nltos bandados (SsMr e Sslrtt) de topo da Unldad€ Superlor, resguardando-se do fato de
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inêxistlrem formaçóos tenfferas associadas. A Formaçåo Boturune (supsrlo0 ou Unldacle Alóc-tons
(BERGMANN, 1990), no ontanto apresenta litofác¡ss correlaclonávols aos termo6 basals da Unldade
lnfsrlor aqul dsscrlta, lncluindo o espesso Membro Quartzftico do Morro Boturuna" Porém, admitindo-
se o aloctonismo da Formaçäo Boturuna, é possfvel uma correleçåo parcial com a Unidads lnferior
proposta no pres€nte trabalho.

os exercfclos de correlaçäo realizedos acima evidenclam, ainda, diversos problemas
pendentes, bas¡camente oriundos de escala local de invest¡gaçåo dos trabalhos cÌtados, lançando
dúv¡das sobre a possibil¡dade de generalizeção ao nfuel de faka como um todo, pare os esquemas
estratigráf¡cos propostos. Tal fato, aliado às dif¡culdados de obtençäo dê €stratót¡pos € defin¡ção de
seçÕes-tipo na área enfocada neste trabalho e à confusáo gerada pela proliferação ¡ndiscriminada
de terminolog¡as, lustificam a não-util¡zação dê denominaçÕos formais para as unidades aqu¡
apfesentadas, êmbora o cr¡tér¡o de mapeab¡lidade ne escala 1:25.000 (HEDBERG, 1976) pudesse
justif¡car o sfatus de formação para as un¡dades lnferior e Superior.

Por outro lado, a atr¡buição hierárquica d€ Grupo eo pacote basal da Fa¡xa Såo Roque, como
efetivada por JULIANI er a/, (1986) parece encerrar alguns problemas, mesmo se abstrairmos as
necessidade de cumprimento dos pfé-requisitos formais para a designaçåo estratigfáfica,

As diferenças de regime metamórf¡co, mais enérgico nos tsrmos basais (possivelmente uma
s¡mples queståo de nível estrutural, no sentido de MATTAUER, 1976), o provável padråo estrutural
distinto (ainda bastante polêmico e controverso) e a vocaçäo metalogenética peculiar náo parec€m
ser critérios suficientes para a dilerenciaçäo h¡erárquica como grupos das un¡dades lnferior e
Superior mapeadas, embora as diferentes associaçÕes de litofác¡es possam sugerir pretéritas
seqüências sedimentares dist¡ntas. Ademais, as freqüentes d€scr¡çöes de passagens transicionais
entfe os dois pacotes (cARNElRo et at., lg8/; ALMEIDA ef a/., 1984; DANTAS & TElxElRA, 1984),
parecem sugerir um provável caráter erosivo e local para as raras discordånc¡as descritas €ntre
eles.

A integraçäo de 117 dados geocronológicos da faixa Såo Roque efetivacta por TASSINARI
(1988) permite admitir o valor de 1790 r- 14 (U/Pb em zircöes) obtido por VAN SCHMUS et a/. (i986)
em metavulcân¡cas do Morro do Polvilho e interpretado como associado à cr¡stalização magmática,
como l¡mite inferior para a sedimentaçáo do Grupo Såo Roque, O limite superior seria definido pelas
intrusóes granitóides tardi-tec{ônicas, assoc¡adas por TASSINARI (op. clf,) aos valores em torno cte
520 Ma,

JULIANI et a/. (1986) sugerem uma idade transamazônica para o Grupo Serra de ltaberaba e
bras¡liana para o Grupo säo Roque. Embora näo se descarte a possibil¡dade de um hieto
cons¡derável de tempo entre a sedimentaçâo das duas seqüências sed¡mentares acima discutidas,
a precar¡edade do conhecimento geocronológico nåo confirma tal ¡nterregno. Por outro lado, o
reconhecimento da possível presença de rochas vulcânicas básicas nos nfveis correlacionáveis à
Unidade Super¡or (CARNE|RO er a/., 1984; BERGMANN, 1988) é faror compticante para aqueta
asseniva,

Desta mane¡ra, admite-se neste trabalho o amplo intervalo do Proterozóico lnferior-
Proterozó¡co Médio como ¡dade de deposiçáo dos metassedimentos e vulcanismo no Grupo São
Roque.

8.2.4. Ambiente de Sed¡mentação e Tectônica: Consideraçöes Gerais

Em que pese a reduzida ocorrênc¡a de estruturas sed¡mentares nas seqüências mapeadas, a
¡i¡áli¡; di n¿tuiÈza, d¡sií¡buiçáo e sucessão cias litofácies presentes, coniuntatrrente co¡¡ì as feiçÕes
descritas nas áreas adjacentes, permite uma abordagem preliminar, ainda que bastante tì

l;
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especulat¡va, acerca do ambiente ds sedimentaçäo e tectônica da bacia Sáo Roque.

A natureza eminentemente pelílica da Unidade lrìfgr¡or sugere deposição em ambientes

mar¡nhos de águas pouco profundas. O caráter amidaloidal das rochas metavulcânicas e a ausência

de levas almofadadas ind¡cativas de pressÕ€s de gases maiores que a prsssáo da coluna d'água
(ANDREIS, 1990) sugerem profundidades inferiores a 300m na porção da bacla esluclade neste

trabalho. CondiçÕes mais profundas podem t€r sido alcançadas €m outros pontos da bacie

Metarcóseos, metagrauvacas, metaconglomerados e quartzitos grosseiros e imaturos com

estfat¡ficaçÕes cruzadas e portando metabrechas intraformacionais, em bancos restritos próx¡mos

aos prováveis limites da bacia, såo sugestivos de influxos terrígenos associados a pulsaçóes de

Þorda. ' ìr

A ocorrência de rochas metacarbonáticas em associação com pelitos e vulcånicas em porçóes

estratigraficas basa¡s indica condições de águas mais rasas e quentes, podendo ser atr¡bufdas a
tentativas abortadas de instalação de regtme plataformal por var¡ações episódicas do nivel do mar

ou mesmo sign¡ficar porçóes dista¡s de sequências neriticas.

O topo da Uiìidade lnferior, onde bancos metareníticos e metessilticos ¡ntercalam-se amiúde

em metapelitos (fil¡tos e m¡caxistos sericíticos), é prolongamento de litofácies similar que ocorre

desde Pirepora do Bom Jesus € que engloba calcários dolomíticos e calcíticos com estromatól¡tos,

¡ndicat¡vos de águas rasas, quentes e pouco agitadas (FIGUEIREDO et al., 1982i BERGMANN, 1988)

tfp¡cos de regimes plataformais, como sugerido por SANTORO et ar. (1988) em trabalho na regiåo dÊ

Calamar, a oeste da área ern foco.

A Unidade Superior parece representar a instalaçáo de uma nova seqüêncta sedimentar.

Condiçóes marinhas epicontinentais de águas rasas têm sido admitidas por quase todos os autores
para as unidades metarrítmicas pelito-psamft¡cas e metapsamitos bandados. HASUI (1976) e

JULIANI & BELJAVSKIS (1983) caracterizam-nas como depósitos flyschóides plataformais, enquanto

SANTORO ot a/. (1988) sugerem-lhes um caráter regressivo. BERGMANN (1988) conclu¡ por um

ambient€ costeiro, com a ritmic¡dada e estruturas sedimentares indicando cond¡çóes de alternåncia

de zonas de pra¡a e de transiçäe:4para plataforma, associadas a prováveis oscilaçÖes do nivel do
mar.

As caracteristicas de d¡stribuiçáo da Unidade Superior na Faixa São Roque, configurando
lobos adiacentes à zona de borda desde a regiáo da Serra do Japi (SANTORO, 1982), possuindo

maior expressåo na Serra dos Cristais (CARNEIRO, 1983), prolongando-se até a regiäo entre Franco

da Rocha e Mairiporå, assoc¡ada à natureza das litofác¡es mapeadas e sua sucessåo relativa no

espaço (com as unidades SsFb, SsMr e SsMt indicando uma sequêncie granocrescente), p€rmitem

especular sobre uma sed¡mentaçåo em possível sistema dettaico progradacional sobrê seqüência
platatormal subiacente. O caráter telitural maturo a submaturo (FOLK 1968) e os tipos de estnJturas

sedimentares encontradas sáo compatíveis com este tipo de sedimentaçåo.

A litofácies enì posiçáo basal é constituída por sedimentos rftmicos síh¡co-arg¡losos da

unidade SsFb, telituralmente submaturos encerrando estruturas como laminaçåo plano-paralela,

marcas de onda de pequena amplitud€ com prováveis f/asers assocÍados, säo muito sim¡laf€s aos

encontrados em seqüências do tipo pró-delta. Tais depósilos são de difcil distinçäo dos depósnos

de trans¡çåo entte zonas do lama da plataforma e zonas do sedim€ntaçáo ds areias coste¡ras

(¡/ENOES, 1s84)

Os rnetarritmitos psamít¡cos-pelíticos (SsM0 s metarenitos bandados (SsMt) ocorrem ora com

relagÕes que sugerem interdigitações e passagens laterais, ora com os últimos em posiçäo

estratigraficamente sup'srior. As estrrjturas mais comuns sáo å estratificaçåo gradac¡onal e

lamlnaçäo plano-paralela Os metarritmitos (SsMr) apresentam ainda estratificaçóes cruzadas de
n
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pequeno porte B algumas fsiçÓes sugsstivas de laminaçöss clnvolutas € estruturas d6 desllzamento
(s/umps), enquanto rares marcas de onda de pequono porte podem ser sncontradas nos
metarenltos bandados. As carecterlstlcas gerals destas litofácies säo compatfuels com aquelas da
uma seqüôncia de frente d€ltaica, onde os corpos de areia poder¡am reprosentar baÍas de
dêsêmbocadura de distributários. É possfvel que alguns depósitos arenosos reprosentom
condiçóss subaéreas ou mesmo de planfcles dehaices, mes nenhume evidência p€rmite especular
sobro o assunto.

De qualquor maneira, a €xata caractefizaçåo do ambiente deposicional, com a precisa

identificaçåo dos subsistemas aventados ac¡ma, está na dependência do desenvolvlmento de
estudos paleoamb¡entais e estretigráficos especfficos de sem¡-detalhe a detalhe, onde a regiåo da
Serra dos Crista¡s parece ser um sftio propfcio peia representat¡v¡dade dos depósitos discutidos.

A FIGURA 50, de natureza bastante especulativa, tenta esquematicamene ilustrar as relaçóes
e distr¡buiçåo das litofácies no ambiente de sed¡mentaçåo do Grupo Säo Roque, como sugerido
pelo modelo €speculativo aventado acima, reproduzindo um hipotét¡co cort€ longitudinal NNWSSE.

Quanto à natureza tectônica da bac¡a Såo Roque, o magmatismo b¡modal, os l¡m¡tes por
falhamentos profundos, associado à presença de sedimentaçåo imatura nas bordas indicativa de
condiçÕes de deposição rápida, permitem ¡nferir uma natureza do tipo riff, com restrita abertura
oceânica. Tal estrutura, de dimensóes âulacogênicas, ter-se-ia ¡mplantado em assoalho predomi-

nantemente ensiálico, com feiçöes comparáveis às bacias do tipo lF (inte ot fracturc) de KINGSTON

et a/. (1983), de margem cont¡nental passiva.

A dispos¡çáo pr.eferencial de influxos terrígenos e sedimentos imaturos na borda SSE em
relaçáo à borda NNW e o aumento da profundidade do amb¡ente de sed¡mentaçáo nos sent¡do
NNW€SE e ENE-WSW såo sugestivos de forma essimétrica para a bacia, com a borda SE
possuindo um carâer mais pulsante. As relaçÕes entre as litofácies indicam ahernância de
cond¡çÕes de quietude e in$abil¡dade tectôn¡ca com variaçöes signif¡cativas do nfvel do mar.

Um segundo estágio de evoluçåo da bac¡a Säo Roque pode ser inferido a panir da análise clas

caracterírsticas da seqüência deposicìonal superior, de natureza progradac¡onal, "afogando'' a

seqüência plataformal adjacente e extrevasando os presumidos limites NNW da bac¡a. Tais feiçôes
såo bastante s¡milares àquelas das bacias do tipo MS (margmal sag) de KINGSTON e¡ a/. (1983).
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cAPnuLo s - EvoLUçÃo cEoLÓcrcA

A natureza policfcl¡ca dos terrenos pré-cambrianos da ár€a €studada no presente trabalho é a
responsáv€l psla complêxidade geológ¡ca vêr¡ficada. Asslm, os dist¡ntos eventos de metamorfismo,
mlgmatização, dobramentos, cisalhamento e magmatismo ocor€ram em fasos nsm sempr€
passfveis de perfetta discr¡minaçáo em termos geocronológicos, A variaçåo de ¡ntensidade, escala e
distr¡buiçäo gêográfica destes eventos, assoc¡ados aos sfêitos da superposiçäo, erosão e
intemperismo, além da relativa esòassez de dados geocronológicos constituem obstáculos que,

muitas vezes, mascaram a percepçäo da correta sucessåo dos episódios no decorror do tempo
geológico.

Nåo obstante, a integreção do conjunto des observeçÕes e dedos geológ¡cos inseridos nos
capltulos precedentes permitem esboçar o exerclcio de compreensåo das relaçÕes cronológicas
relâtivas dos vários eventos identificados que o QUADRO X procura sintetizar. Neste, em que pese a
inevitável dose de interpretação e especulaçåo envolvida, procura-se respeitar o nfuol de
informaçÕes existentes, caracterizando os eventos como comprovados, infer¡dos ou possíveis, mas
não verificados.

Os €p¡sódios geológicos e tectônicos relatados encerram nuances próprias que, para efeitos
descritivos, säo discutidas em funçåo de dois compartimentos geográficos d¡st¡ntos: Os domfnios
P¡racaiaJundiaf e Såo Roque OASSINARI, 1988). O primeko engloba as unidades geológicas

situadas no extremo norte da área mapeada, nas adjacências da Zona de Cisaihamento de
Jundiuvira e o .segundo ¡nclui as unidades das porçÖes central ê sul. A simbologia reterenciada aos
eventos mencionados no texto a seguir v¡sa relac¡oná-lo ao QUADRO X.

9.1. DOMÍNIO PIBACAIA-JUNDAÍ

Os eventos geológicos e tectôn¡cos registrados nesta porção do Pré-Cambr¡ano paulista tsve
como palco uma crosta em¡nentemente continental, cujos dados geocronológicos disponlveis

OASSINAR¡, op,clt,) ¡nd¡cam exisrtência anter¡or a 2,1 Ga. As rochas do Embasamento PréSåo
Roque, expostas principalmente no Domínio PiracaiaJundiaí, såo comumente correlacionadas ao
Complexo Amparo (substrato migmatftico) e Grupo ltapira (supracrustais), aflorantes mais ao none
da área (BATISTA er 8/., 1986; OLIVEIRA er a/., 1985, 1987).

Os paragnaisses, xistos com níveis anfibolfticos e quartzít¡cos da Unidade Superior do
Complexo Gnáissico-Migmatít¡co ¡ndicam um evento de deposiçåo (l) de seqrlênc¡a vulcano-
sedimentar, no Domfnio PiracaiaJunöiaí, correlacionáveis a rochas similares da regiáo leste de

Itapira estudadas por ARTUR (1980). O evento metamórfico MM' de grau alto, com provável

migmatização associada, atuante neslas rochas, forneceu idades isocrôn¡cas (dados retrabalhados
por TASSINARI, 1988) de 2114 ! 90 Ma e 1994 t 42 Ma, respectivamente, €m rochas máficas e
félsicas, As razÕes iniclais (respectivamente 0,7019 e 0,7274) indicatiam mater¡ais-fonte bastante
distintos, o primeiro derivado de vulcanismo (G) pouco dif8renc¡ado (provavelmente mantélico) e o
segundo indicando uma longa vida crustal anterior.

A generalizada fo¡çåo milonftica das rochas gná¡ssicas-migmatfticas está associadas,
provavelmente, a um evento de c¡salhamenlo dúctil (C), enquanto rar¿¡s dobras isoladas do
bandamento gnáissico encontradas em núcleos paleossomáticos såo l¡gadas ao evento de
deformaçäo genérico F",

TASSINARI (op.cit.) rclala para as rochas do Domínio P¡racaiaJund¡af, a atuaçäo de mais três

eventos metamórficos, com migmatizaçåo associada, provavelmente associados às atividades
graníticas do Proterozó¡co Méd¡o e Superior, ldades Rb/Sr destes eventos fornecem valores de 1316 ìi
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+ 35 Ma (MM'r), 832 -t- 27 Ma (MM'J e 588 -F 33 Ma (MM'J. Do¡s destes eventos såo identif¡cados na
área estudada, possivelment€ correspondentes ao primeiro e último. O primeiro é caracterizado por
processos de sistema relativamente fechado (diferenciaçåo metamórfica e fusáo parcial), geranclo
estruturas mais homogêneas (diatexíticas), enquanto o segundo mostra processos restritos de
inleção magmática de fundidos pegmatóides e de processos metassomáticos, gerando estruturas
oftalmftlcas.

Os demais eventos incidentes no Domfnio PiracaiaJundiaf (principalment€ os de
c¡salhamento e dobramentos) estáo estre¡tamente relac¡onados à evoluçåo geológica no
Proterozó¡co Médio e Superior e têm seus efe¡tos melhor registrados no Dominio seo Roque, sendo
discutidos a seguir.

9.2. DOMíNIO SÄO ROAUE

Os restitos de þiotita gna¡sses bandados, anfibolitos e calciossilicáticas encontrados em
onognaissss do Domlnio Säo Roque, podem ter origem crono-corfelata ao evento de deposiçåo (l)
s metamorf¡smo (MM') discutidos ac¡ma.

Os ortognaisses mtloníticos (7og) refletem, possrvelmente, episódio cle granitogènese (G'),
cuja assoc¡açåo migmatitica e caráter peraluminoso, remetem à anatexia de material de vicla crustal
anter¡or, com alolamento ,n slfu, em condiçÕes mesozonais. Não se .descana e poss¡b¡lidade de
idades bem mais ant¡gas para ostes litotipos, po¡s seixos de ortognaisses milonlticos, petrográfica è
te¡ituralmente bastante sim¡lares aos aqu¡ abordados, que ocofrem em metaconglomerados da
regiäo do Jaraguá (DANTAS e¡ a/., 1986), defin¡ram curvas ¡sotópicas de Sr Cì'ASSINARI, 19BB)

lnd¡cativas de ¡dades ma¡ores que 2,4 Ga.

Um antigo evento de cisalhamento dúctil (C), não incidente nas rochas metamórficas
circundantes, é responsável pelas feiçÕes milonít¡co-gná¡ssicas e blastomilonit¡cas desta unidade.

Em que pese o caráter ainda especulativo da discussáo acima, os dados configuram um
ëmbasamento de natureza ens¡álica (provavelmente relacionado a antigo arco magmático) como
cenário de instauraçåo da bacia Såo Roquê nos primórdios do Proterozóico Méd¡o. As teiçÕes
gêrais dos llmites, magmatismo e sed¡montação na bacia sugerem um caráter dg rú intracontinenral,
implantado a partir de evento d6 cisalhamento (C1) de movimentação predom¡nantemente normal.

Embora o vulcanismo inicial da bac¡a seia tipicamente de natureza tole¡tica, a possível
ples€nça ds rochas intermed¡árias com quimismo de afinidade cálc¡o-alcalina poderia ser atribuida
à ¡ncipient€ diferenciação, fato comum nêste tipo de bacia intracontinental (KRONER, 1984). Por
outro lado, a abertura oceån¡ca nåo ¡mpl¡ca, necessariamontê, na atuaçåo completa do Ciclo dê
Wilson, envolvendo consumo de crosta oceânica, faltando, no nívêl d€ conhecimento atual da Fa¡xa

Såo Roqus, as feiçÕ€s petrotectônicas distintivas de tais processos.

A formaçäo de orógenos intracontinentais (ensiálicos) no Proterozóico lnferior é explicada por
I(RONER (1983) através de rifteamento, sêguido de adelgaçamento crustal, delaminação do manto
litosférico e subducçäo do tipo-A (FIGURA 51). ETHERIDGE et ar. (1987) aplicaram tais conceitos às
bac¡as do Proterozó¡co lnÌerior-Médio (C¡clo Barramundiano) do NE da Austrália, enfatizando como
fe¡çÕes principais destas est(.¡turas a ausência de ofiolitos e cinturóes metamórficos pareados,
presença de embasamento ensiálico, pobreza em vulcanísmo andesÍtico, predominåncia do
depósrtos. sed¡mentaras de águas rasas o a mov¡mentaçáo vertical pouco significativa.

A sodim€ntação inicial (lr) eminêntemente pelft¡ca, de natureza marinha, ocorre em águas
pouco profundas, caracterfstlcas dg ' mares epicontinerìtais, embora condiçóes locais de ma¡ores
profundidades possam ter acontecido. Profundidades proglessivamênt€ cresc€ntes de NW para SE
sugersm natursza originalmsnte assimétrica pata a bacia
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FIGURA 5] - DESENHO ESOUEI4ÁTICO. EXIRAI'OO DE KRONER (1984)
TLUSTRANDO TR.ËS F_STÁG|OS DE EVOLUçÃO DE UM Ct¡t_
TURÃo MóvEL,,ElsrÁLrco", erruõ.uirroo'n,rrEAMENro,
ADELGAçAMENTo CRUSTAL, oELAfÚINAçAo Do MANTo LI
rosFÉRrco E coLrsÃo ou srBoucçÃo'oo ,iro i ãori
SANDO ENCURTAMENTO HORIZONTAL E OROGENIA.
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A deposiçäo é acompanhada por magmatismo (G,) básico a ¡ntermediário de caráter tol€ftico
(lavas basálticas, andesfticas e sr'l/s de d¡abásio), episódios explosivos ¡solados gerando rochas
vulcanoclásticas restritas 6, com menor expressäo, por manifestaçÕês subvulcånicas ácidas a

interm€diárias.

As condições de ráp¡da deposiçäo e tectônica instável se expressam na presença de influxos
terrígenos (a¡enitos. arenitos arcoseanos, arcóseos, grawacas, brechas e conglomerados). A forte
concentraçåo destes lltotipos nas porçö€s adiacsntes à borda SSE da bacia, com presença bastante
expressiva de conglomerados polimíticos e arcóseos na regiáo a oeste da área mapeada
(CARNÊIRO, 1983; ALMEIDA et al., 1984i DANTAS eú a/, 1986), ¡ndica um caráter provavelmente
mais pulsante para esta borda. A presença destas litofácies em níveis diversos da Unidade lnferior
atestam a continuidade do regime de alternânc¡a entre períodos de quietude e ¡nstab¡l¡dade

tectôn¡ca. Da mesma maneira, os níveis carbonáticos margosos parecern indicer tentativas
Èsporádicas de instalaçåo de regim€ plataformal.

A sedimentaçáo plataformal ocoÍe com a alternåncia dos níveis pelíticos e psamrticos do topo
da Unidade lnferior, que em sua continuidadê para oestê abrigam abundantês rntercalaçÖes de
calcários dolomft¡cos e celcíticos (ALMEIDA et al., op.cit.i SANTORO et a/., 1988).

As caracterfsticas litológicas e estruturas pecul¡ares dos ritmitos da Unidade Superior do
Grupo Säo Roque sugerem uma nova seqüência de sed¡mentação, em condiçóes de águas rasas,

cujas litofácies e ordenamento ¡nterno säo bastante sim¡lares às dos sistemas delta¡cos.

Necessário lembrar que náo foi observado qualquer hiato erosÍvo ou discordåncra entre os
dois pacotes. Pelo contrário, passagens transiciona¡s para o topo da Unidade lnferior conrra-
indicam a h¡pótese de descontinu¡dede na sedimentaçåo. De qualquer maneira. nåo s6 deve
dêscartar a poss¡bilidade dos metassed¡m€ntos da Unidade Superior repfesentarem evento
deposicional (l) posterior a período erosivo, uma vez que indícios de incontorm¡dades såo descritos
em outras regióes (JULIANI et a/., 1986).

A primerra tase dê dobramentos (F,), síncrona à fase Fn*, do DomÍnio PiracaiaJundiaí e o

metamorfismo em fácies xisto-verde a anfibolito, acompanhado do restnta migmatizaçåo (MM'i) e

porfiroblastese de diferentes aluminossilicatos sáo os pr¡me¡ros registros de tectônica
compressionai, provavelrnerìte associados ao inlcio do fechamento da bacia.

Ém condiçÕes sin- a tardi-cinemáticas, ocorre o magmatismo granitóide (Gr) da Suite Pré-

Tectónrca. de natureza crustal e qu¡mismo aluminoso, gerando os maciços alongados, comuns em

cinturöes de cisalhamento ¡ntracontinentais.

O evento de cisalhamento C", com importante componente de baixo ànqulo, gerando diversos
talhamentos ¡nversos, cavafgamentos restritos e expondo rochas de nívers estruturais tnferiores.

associa-se aos eventos deformacionais (Fr). O câráter otiginalmente recumbente de grande pane

dos dobramentos de Fl, associado à presença de dobfas em bainha de fase síncrona, nos gnaisses

do domínio PiracaiaJundiaf, são sugestivos de c¡salhamento dúct¡l de baixo ångulo por d€formaçåo
heterogênea náo-coaxial, p€lo menos nos níveis ma¡s profundos.

Admite-se para este evento metamórf¡co e deformacional uma idade em torno dê 1300 -r- 100

lvla, com resfriamento regional entre 1000 e 1100 Ma (lASSlNARl, 1988).

o evento metamórfico M2 tem o seu pico um pouco antes da segunda fase de dobramentos,
sendo caracterizado pela cont¡nu¡dade do crescimento de porfiroblastos em perfodos anteriores ê

sfncronos à formaçåo da foliaçäo Sr. As dataçÕes geocronológicas disponÍveis apontam para o
¡nt€rvalo de 800 a 720 Ma para o período principal ds metamorfismo OASSINARI, op. c,t.). ldade

¡socrönica Rb/Sr de 800 -¡ 30 foi obt¡da por VAN SCHMUS €f a/. (1986) na matriz dos
metaconglom€rados do Jaraguá, sendo interpretada como representativa do evento metamórlico
prlncipal atuante no Grupo Säo Roqu€.
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A ssgunda fase de dobramentos (FJ, homoexlal a Fr, lmpr¡ms as folçöss gerals da área

estudada e da falxe dobrada como um todo, originando as princlpals macrosstruturas ldentif¡cadas.

Os e, ventos megmátlcos G. e G. sáo definldos em funçäo de suas relaçóes temporals cÐm e

fase de dobramentos Fz, embora guardem fe¡çÕ€s de continuidade no tempo,

A granilogênese (GJ, sin- a tard¡-teclônica à Fr, é responsável pela maloria das rochas
plurônicas ácidas da Faixe Säo Roque, originendo corpos cálcio-alcalinos peraluminosos, de f¡l¡açåo

eminentemente crustal, possivêlmênte relacionados a processo de colisão continental. lncluom-se

dentre eles os maciços da Cantarelra e Mairiporä, que se posicionam nesta ordem cronológica. Este

magmatismo ocorre numa faixa de idade entre 600 e 700 Ma, compatlvel com os valores de 669 + I
Ma (U/Pb em zircåo) e 625 r- 85 Ma (isócrona Rb/So obtidos para o Maciço da Cantarelra

flASSlNARl, op.crT.)

O evento G4 inclu¡ o Maciço de Taipas e as fraçÖes mais tardias dos maciços da Cantareira e

Mair¡porå (e.9. tipos Tremembé, Jaraguá), possivelmente relacionados ao resfr¡amento da fase

metamórfica M2, êm torno de 620 a 600 Ma.

O metamorfismo Mu refere-se à diaftorese generalizada das rochas da Feixa São Roque (com

extensiva ser¡citizaçáo de aluminossilicatos), sendo contemporåneo à fase de dobramentos Fs, de
pouca intensidade e penetrativ¡dade.

A etapa principal de transcorrênc¡a (evento CJ, com e formeçåo de milonitos de alto ångulo €
estruturaçäo do atual padråo das zonas de c¡salhamento da ârea, tem grande continu¡dads no
tempo, com maior importância no perfodo pré-F" a Pré- Fs. lsto é ev¡denclado por fe¡çöes como

milonitos dobrados por D2 ou paralelismo das fol¡açÕes Sa e S1 nas proximidades das zonas de

cisalhamento, O evento de c¡salhamento C. é configurado por intenso fraturamento NE €

transcorrências localizadas, deslocando faixas m¡lonit¡cas.

Deformaçöes tardias na forma de suaves arqueamentos de grande amplitude, possivelmsnte

relacionadas aos corpos granitóides de maiores dimensóes, definem a pouco penetrativa fase F1 de
dobramentos.

Já no Eopaleozó¡co, em condiçÕes cte teclônica distensiva, ocorrem as intrusÕes pós-

tectôn¡cas, em condiçÕes epizonais, dos maciços do Juqueri, Morro de Perus e corpos turmal¡nfferos

de Perus (GJ, com M1 representando o restrito metamorfismo de contato associado aos dois úkimos

corpos. Possantes intrusÕes pegmatít¡cas tinais e diferenc¡ados aplíticos constituem o evento final
(GJ na evoluçåo brasiliana da faixa Säo Roque, controlados por fraturamento e falhamentos de

direçåo NW-SE (CJ.

Um período de relativa quietude tectôn¡ca marca o perfodo entre o Eopaleozóico e o

Mesozóico, com soerguimento geral e erosáo acenluada do Escudo Atlânt¡co, concomitantemente à

subsidência da Bacia do Paraná, a NW.

Novo período paraplataformal se instala no Mesozóico, correspondendo à fase de Heativaçäo

Wealdeniana (ALMEIDA, 1967), com mov¡mentaçäo normal de falhas (CJ.

Após breve pelodo de soerguimento e erosåo, nova e intensa mov¡mentação venical de

falhas antigas e basculamento de blocos, tem lugar no Escudo Atlånt¡co. Data desta época, a
tafrogênese responsável pela formaçäo da Bac¡a de Såo Paulo, com sedimentaçáo (lJ de idade

eocênica-oligocênica (LIMA & MELO, 1989), em ambiente flúviolacustrino,

Duas importentes etapas de reativação de falhas (C, e C) parecem relacionar-se aos perfodos

paleogênicos e neogênicos, como sugere ALMEIDA (1976).

Segue-se nova epirogênese, entremeada por variações climáticas signif¡cativas e

ssculpimento de superfícies de aplainamento, culminando pela deposiçáo (lJ de sedimentos

aluvionares recentes nas cálhas das pr¡ncipais drenagens,
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GAPITULO 10 - RECURSOS MINERAIS

As ocorrênc¡as m¡norais cadastradas, na área estudada no prssont€ trabalho, gncontram-sê

plotadas no DESENHO 3.

Os pr¡ncipais bens m¡n€rals €xplorados na região N da Grande Sáo Paulo roferem-se aos ljåg
metálicos para construçáo civil e uso lndustr¡al, tendo em vista a ênorme demanda que surgê das
necessidades da reg¡äo metropolitana,

A argila é amplamsnte explotada na r€giáo NW da área, nos vales dos ribekôss lta¡m e da
Estira, dentrê outros. E}itralda das vázeas e baixos terraços, abastecem dezenas de pequsnas
olarias semi-artesanais. O declfn¡o d8sta at¡vidade em funçåo da expansão urbene pode sor medido
a partir da observação das sfnteses de ocorrências m¡nerais efetuadas por KNECHT (1950) e
ALMEIDA E.B, ef a/. (1981), quando se cadastraram números muito supsr¡ores de ocorrênc¡as em
explotaçåo.

Os granitos såo intensamente explotados para a produçáo de materiais variados para

construção civil (brita, paralelepfpedos), mais raramefte como rocha ornamental. Såo inúmeras as
pedreiras de grande porte na área, sendo ¡ncontáveis as pequonas pedreiras anesana¡s de
explotaçåo sazonal, pr¡ncipalmenle nos maciços da Cantareira e Mairiporå, inclusive em Areas de
Proteção Ambientel.

Areia é explotada, em pequene escala, artesanalmente, nos leitos alw¡onares da área.

ElrtraçÕes de maior porte sáo registradas como subprodutos em pedre¡ras de granitos, pela
decomposiçåo mecânica de nív€¡s alterados ou rochas quartzfticas (e.9. Pedreira Firpav¡, borda do
quartzito da serra da Pirucaia).

De uma maneira geral, a falta de fiscalizaçäo deixa aberta a possibilidade de ¡números
problemas de ordem amb¡ental advindos destas €xploraçóes, como assoreamênto de córregos
(provocando inundaçÕes freqüentes, como na regiäo do Bairro Cabuçu, sm Guarulhos) e
deterioraçåo de malha viár¡a (pelo tráfego pesado), dentre outros.

Os pegmatitos encaixados nas bossas turmalinlferas de Perus e encaixantes sáo
intensamente lavrados, embora com produçåo em declínio e várias pedreiras desativadas. O
pr¡ncipal produto é o feldspato para a indústria ceråmica e de vidro, caulim para ¡ndústria de papel e
cerâmica, sendo, aincla, conhecidas ocorrências de Li (lep¡dolitas), B (turmalinas), U-Th (autunita,

opala uranffera, beta-uranofânio) e Ber¡lo.

A água mineral (ou potável de mesa) é elitraída na regiáo de Perus (ponto JC-705) e na reg¡åo

do Horto Florestal, na Capital.

As ocorrências de minerais metálicos såo muilo raras e de reduzida importância, na área
estudada.

Algumas referênc¡as sobre a ocorrência de ouro na região estudada eståo cont¡das em

KNECHT (1950). O autor cita antigas ocorrências aluv¡onares no Ribeiräo dos Cr¡sta¡s (Franco da
Rocha), Ribeirão das Lavras (em Guarulhos) e no Rio Juquer¡ (entre Franco da Rocha e Mairiporå),

explotadas no século Xvlll, que teriam como fonte veios de quartzo contendo piritas aurfferas,

encaixados em metamorfitos de baixo grau da "Série Såo Roque",

ALMEIDA et a/. (1984) descrevem antigas cavas de explotaçáo de Au na regiáo a NW do Pico

do Jaraguá, em veios sulfetados de quartzo, ressaltando sua dispos¡çáo linear ao longo dos €ixos
de dobras da fase Fz e de contatos entre unidades calc¡ossil¡cáticas e metapelít¡cas-metapsamfticas.

Uma amostra de quaftzito sulfetado cotetada em uma dessas cavas forneceu uma dosagem da
ordem de 15,6 p.p.m de Au (CARNEIRO, 1983).
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Tais ¡nformaçôes conduzem a considerar a prospectividade de áreas metapeliticas com

atuação de soluçóes hidroterma¡s, dêstacando-se aqu€la a NE de Mair¡porá, onds micaxistos

¡ntensamonte afetados por falhamentos encontram-se penetrados por abundantes veios de quaftzo

e mobilizados quartzo-feldspáticos.

Ocorrências dê sultetos (pirita e cålcop¡rita) säo encontradas associadas às rochas
granitóides, porém em quant¡dades bastants diminutas para justificar qualquer intêresss comercial.

Localizam-se preferencialm€nts em bordas dos enclavês microgranitóides, fratura dê msgacrìstais e
rochas, bem como em alguns pegmetitos quartzoJeldspáticos. Mostram, nos mac¡ços da Cantare¡ra,

Mair¡porâ e Taipas. particular af¡nidade com as fácies menos diferenciadas (tipos Mandaqui e

Hortolândia).

ConcenraçÕes um pouco maiores € disseminaçöes ma¡s express¡vas de p¡rita, associadas a
esfalerita s galena, em fraturas, foram constatadas em afloramento do Maciço Morro de Perus

(y,¡/p), no ponto JC-1092 (FOTO 28), onde análise química revelou teores mais elevados de Pb e Zn.

Outras ocorrências a destacar sáo aquelas de titanitas em crista¡s milimétricos até I cm na

borda SE do Maciço da Cantareira (Fác¡es Ortognáissica-tipo Mandaqui).

Feno em concentraçöes supérgenas é encontrado em crost¿rs limoníticas de filitos na reg¡ão

do Hosp¡tal Ps¡quiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha,

ConcentraçÕes centimétricas a decimétricas de óxidos de manganês sáo ba$ante comuns
em fraturamento de rochas antibolíticas e calciossilicáticas (FOTO 04), enquanto alguns nÍveis de
filitos sericíticos f¡nos da regiåo de Guarulhos e Faz.Tocantins (Mair¡porã) mostram-se enriquecidos
em grafita

Por f¡m, ressatte-se que granitóides cálcio-alcalinos alum¡nosos, de fontes crustais, de
ambiêncra tectônica e f6içöes petrográticas-telcura¡s, composicionais e qufmicas similares às dos

maciços descritos na regiåo èstudada neste trabalho, têm apresentado, por informaçÕes da
l¡teratura geológrca, . uma vocaçâo metalogenética bastante peculiar, gerafmente dé importåncia
crescente nos termos mais diferenciados.

Os granitos tipo€ da Austrália e Tasmania (CHAPPELL & WHITE, 1974) e os llmenita-gran¡tos

do Japåo (ISHIHARA, 1981) associam-s€ a mineral¡zaçóes em Sn e W (sch€elita nos contatos e

wolfram¡ta em veios de quartzo), com B e F concentrados nos pegmatitos finais. W Sn, Nb, U e
terras-raras estáo associados aos leucogranitos de fusåo cfustal do Maciço central da França
(LAMEYRE & BOWDEN, 1982). Na China, os biotita-granitos da Série ¡ associam-se a ¡mponarìles

m¡neral¡zaçÕes de terras-rates, onquanto os leucogran¡tos mais d¡ferenciados relacionam-s€ a
concentraçöes de Nb-Ta, Li, Rb, Cs, Sn, Be, Mo ê U ( WANG ef a/., 1980, 1983).
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CAPhULO 11 - CONCLUSOES

1) A ároa a norte da Grande Såo Paulo, objeto deste trabalho, constitul porção de um cinturåo
mêtamórfico polldBformado de bako e méd¡o grau, ds natureza conv€ncional, implantade no lnfcio
do Protsrozólco Médio, com svolução tectônica englobando o Proterozólco Super¡or o atlngindo
cond¡çóes paraplataformais ¡á no Eo-Pal6ozólco.

Seus llmhos a none nåo säo bêm definidos, com continu¡dade de sua seqr.iência supracrustal
sobre unidadss mais antigas do Domfnio P¡racaiaJundlaí, e)iitravasando a Zona de C¡salhamento de
Jundiuvlra.

A sul, os limites com a Fa¡xa Aplaf (com a qual a Faixa São Roque possui fortes similaridades
l¡toestratigráf¡cas, metamórficas, estruture¡s e geocronológicas) são de natureza teclônica.

A possibilidade de continuidade er¡tre as áreas dobradas êm questäo, possivelmente através
da porçåo encoberta pela Bacie do Paraná, a leste, define o caráter meramente geográfico e a
conotação intormal da designaçáo Faixa Säo Roque, utilizada neste trabalho.

2) Foram reconhecidas e del¡mitaclas diversas exposiçÕes de rochas àe aho grau metamórfico,
atr¡bulveis ao Embasamento da Faka Såo Roque, e englobadas no Complexo Gnáissico-
Migmatftico.

A norte da Zona de C¡salhamento de Jund¡uvira, estas rochas definem uma Unidade lnferlor
(metatexitos e diatexitos) e uma Unldade Superior (gnaisses e micÐ(¡stos) com fe¡çöes lndutoras de
correlaçåo, respectivam€nte, com os grupos Amparo e ltapira, definidos mais ao norte da área
estudade, para os quais acfmite-se uma êvoluçåo policlclica, remontando a per[odos anter¡orss a 2,1
Ga,

A SE, na região enlre Guarulhos e Mair¡porå, o êmbasamento é definido por ortognaisses
miloníticos e blastomilonÍticos, possivêlmente alçados tectonicamente a nfveis superiores, .que
apresentam discordâncias localizadas com as rochas supracrustais do Grupo São Roque. O
quimismo peralum¡noso e a associação m¡gmatitica desta unidade sugeremlhe uma or¡gem a pan¡r
de magmat¡smo granitóide, provavelmente relacionado a evento colisional antigo.

3) O pacote supracrustal é representado por uma seqùência vulcano-sedimentar de ba¡xo a
méd¡o grau metamórfico, englobada no Grupo São Roque. As relaçöes de emp¡lhamento
estrat¡gráf¡co permitìram sua subdiv¡são nas un¡dades lnfer¡or e Superior, de contatos transiciona¡s
e/ou têctÔnicos. Apesar da mapeabil¡dade na escala 1:25.000, evitou-se designaçoes estratigráficas
tormais para estas unidades, face às dificuldades de estabelec¡mento de seçóes, estratót¡pos ou
áreas-tlpo dêv¡do à complexidade do padráo deformacional.

4) A Un¡dade lnferior do Grupo São Roque ¡nclui termos metapelíticos predominantes
(m¡caxistos e f¡lilos), com intercalaçÕes metavulcân¡cas e metavulcanoclásticas básicas a
intermediárias (anfibolitos maciços, xistosos ou bandados e metatufos líticos e vítreos), mais
rêstritamente ác¡das, CompÕem, ainda, esta unidade, expressivas ocorrências de rochas
calciossilicáticas (prováveis metamargas, contaminadas com tufos), metapsamilos impuros
(metarcóseos, metagrauvacas), lerìtes quartzft¡cas e restritos nfveis conglomeráticos, A fácies
metamórf¡ca varia de xisto-verdê a arfibolito médio (baixo a médio grau), sendo correlacionávêl ao
Grupo Serra de ltaberaba de JULIANI et a/. (1986) ou, parc¡almente, à Formaçåo Pirapora de
BERGMANN (1e88).

A Un¡dade Superior é definida por uma seqr.¡ênc¡a de metarr¡tmitos de baixo grau metamórfico,
compreendendo, predominantemente, filitos bandados e' altêrnânc¡a de sericita-xistos e filitos com
metapsamitos puros a subarcoseanos. Esta unidade corrêlaciona-se ao Grupo Såo Roque, no
sentido estrito de JULIANI et. al. (op.cit.) ou, parcialmente, à Formaçåo Estrada dos Romeiros, de

rl
il
t;
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BERGMANN (op.clt.).

5) Embora com padráo geral complicado pelos fenômenos metarnórficos e m€tassomáticos,
os dados qufmicos das rochas metabásicas apontam para uma natureza prêdominantsmenté
tolelt¡ca e carátêr oceån¡co. Os tipos litológicos mapeados compöem conjuntos com nuances
compos¡cionais d¡stintas,

A SW (regiåo do Jaraguá), hornblenda anfibolitos o diopsídio anfibolitos possuem
composiçÕes predominantem€nte basálticas e estfrJturas, respectivamsnte, ¡nd¡cativas de natureza
ênrusiva ê intrusiva h¡po-abissal (sl//s e diques). A SE (regiåo de Guarulhos-Ma¡riporá), quartzo-
hornblenda anfibolitos e anfibolitos bandados, já apresentam compos¡eÕes basátticas andeshicas a
andesÍticas, com feiçÕes indicativas, respectivamente, de extrusóes e deposiçäo piroclástica (tufos
contaminados com mêtapelitos e metamargas).

As feiçÕes geoquímicas gerais såo bastante sim¡lares aos de basaltos de cadeias meso-
oceânicas (MORB) ou de rlfts continentais, com os quartzo anf¡bolitos da área SE mostrando
padrÕes de elementos menores s¡milares aos de basaltos de margem continental at¡va. Tais fatos,
quando associados a dados de áreas vizinhas (I-AZZARI, 1987) sâo sugestivos de possível

zoneamento composic¡onal e químico de W para E, que a evoluçáo do conhecimento poderå
esclarecer, Não é descartada, também, a hipótese de existência de magmatismo básico ligado a
sventos pré-colisionais, relacionados a processos de subducçåo de placa oceånica no Proterozóico
Médio, ao qual poderiam se relacionar as rochas andesfticas d€ quimismo cálcio-alcalino.

6) As bordes defin¡das por falhas, a natureza e distribuiçåo dos sedimentos, com evidências
de deposiçåo ráp¡da e grande inquietude tectônica dadas por ¡nfluxos terrlgenos, a presença de
vulcanismo toleÍtico oceånico de caráter bimodal, säo fe¡ções quê induzem, para o ambiente
deposic¡onal pretérito do Grupo Säo Roque, um modelo de r,fl intracont¡nental assímétrico, com
Íestrita aberture oceånica, ¡mplantado sobre assoalho ens¡álico de um provável arco magmát¡co
antigo. A deposiçåo inicial teria ocorrido nos pr¡mórdios do Proterozóico Médio, como ind¡cado por

determ¡naçÕes radiométricas sm rochas metavulcånicas (IASSINARI, 1988),

4 As características g€rais permitem inferir para a bacia Såo Roque um ambiente depos¡cional
inicial de åguas rolativamente pouco profundas, com deposição do metapelitos, concomitantê a
vulcan¡smo bás¡co toleÍtico. lnfluxos terrígenos (areias, grauvacas, arcóseos, conglomerados),
apontam para a relativa mob¡l¡dade tectônica com as rochas carbonáticas, disposlas em diversos
níveis da seqüencia, devendo representar tentativas abortadas de instauraçáo ds regime
plataformal. O topo da Unidade lnferior (pel¡tos alternados com psamitos e intercalaQÕes calcárias a
W da área) representariam ambient€ nerítico de maior.quietud€.

A natureza da sed¡mentaçäo da Unidade Superior do Grupo Säo Roquê è sugestiva dê nova
seqriência deposicional, embora se tenha constatado contatos transiciona¡s e nåo fosse observada
qualquer inconformidade. A distribuiçåo geográfica, e$ratigrafia e estruturas primárias regìstradas,
sáo sugestivas de um possível sistema deltaico progradante sobro a plataforma.

As caracteristicas evolutivas da bacia Säo Roque abordadas acrma säo similares às das
bacias classificadas por KINGSTON et a/. (198iÌ) como do tipo lF Qnterior Frccturc Typel, evoluindo
para o tipo MS (Malginal Sag fype).

8) O grau do d¡ficuldade encontrado para os procedimentos ds análise estrutural na porçáo
estudada da Faixa Säo Roque é significativo, po¡s há forte paralelizaçáo de estruturas d€vida às
eKensas zonas de cisalhamento presentes, além do aumento da complexidade do padräo
deformacional ¡nduzida pslas intrusóês granitóides. Nâo obstante, o padråo de sup€rposiçâo das

estruturas lineares, planares e das geraçóes de dobras reconhecidas, associado ao estudo
sstatfstlco de domfnios homogôneos (em d¡fsrentes escalar¡), psrmitiram o r€conh€clmento de
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quatfo fases ds dobramentos.

A fese Fr näo consthul grandes estruturas, sendo ca€dsrlzadas por uma xlstosldade plano-
axial a dobrâs cerradas a lsocllnais de So, com fone transposiçäo assoclada Admlte-sê, sm nfuels
estruturais inferiores, a existêncla de processos de cisalhamento dúclil dê bako ångulo näo4oÐ(ial,
nåo percebido nos nfveis superiorss. À fase F, assocla-se movim€r¡taçåo lnvorsa, com
descolam€ntos de poqueno a mádio porte, €xpondo nfusls crustals mais profundos.

A fase F2 é a princ¡pal tase registrada na área, responsável pela estruturaçâo regional
observada, sendo{he atribulda as maiores estruturas dobradas presentes. Mostra uma perslst@nte

clivagem de crenulaçåo plano-axial às dobras de Sr, possuindo uma d¡reçáo geral ENE-WSW.

As fases Fs e F4 possuem pouca penetratividade e intensidade, caracterizando-se por imprimir
ondulaçÕes e v¡rgaçóes das estruturas preex¡stent€s. Fs define uma clivegem de fratura plano-axial
às dobras Do, tendo orientaçåo geral NNE€SW. F4 é associada às deformaçóes tardias induz¡das
pelos corpos granitóidos e raramonte mostram foliaçåo associada, com os traços axiais de Do com
direçäo geral NWSE.

9) Foram reconhecidas três grandes faixas de concentraçåo dos fenômenos de c¡salhamento,
as zonas de cisalhamento de Jundiuvira (a norte da área), de Mairiporá (na porçåo centro-norte) e
do Mandaqui (a SE), as duas primeiras de re¡eito dextral e a última de re¡eÌto näo dotinido. A
movimentaçáo é prsdominantemente direcional, com mov¡mentaçÕes inversar¡ e cavalgamontos
subordinados. As feiçóes milonfticas generalizadas apontam para uma natureze dúctil-rúpt¡l
predominante, embora teiçÕes cataclásticas se¡am imponar¡tes na Zona de Cisalhamento de
Mair¡porã.

As relaçÕes de superposiçáo das deformaçóes por cisalhamento com as demais estruturas
indicam movimentação recorrente no tsmpo para as pr¡ncipais zonas de c¡salhamento, com as mais
intensas deformaçÕes ocorrendo no período sin-Fl a pós-F2. Associado ao traturamento sin-Fo,

ocorrem transcorrênc¡as rúpteis localizadas, deslocando as principais faixãs m¡lonfticas
preexistentes.

Movimsntaçáo ven¡cal, provavelmente relacionada à Reativaçåo Mesozóica, associam-se a
diversas falhas norma¡s de direçåo E-W, muito comuns na porçäo sul da área. É posslvel que a
proservação de motassedimentos da Un¡dade Superior do Grupo Såo Roque, frêqüentemênte
embutidos em zonas de falhas, esteia relacioneda a esta mov¡mentaçåo. A conspfcua ocorrência
destes metamorfitos na regiäo entre os mac¡ços de Mairiporä e da Cantare¡ra, aliada à ausência de
restos de tetos pendentes no primeiro corpo granitó¡de (talvez erod¡dos com a crlpula), permhe
especular sobre um provável abatimento do bloco entre os dois mac¡ços.

10) O metamorîismo incidente na porçåo estudada da Faixa Säo Roque é plurlfacial e
pol¡fás¡co, Var¡ando do grau médio (em níveis estruturais inferiores) a baixo, detine três fases
pr¡ncipais, Os dois primeiros eventos metamórficos são reconhecidos pela porfiroblastese de
aluminossilicatos (relativamente amarradas no tempo através das evidências m¡croestruturais) e
psla formaçäo de foliaçóes. A terceira fase caracter¡za-se por eventos retrometamórticos.
Metamorfrsmo de contato restrito é identif¡cado nas bordas dos maciços granitóldes, enquanto
eventos mstassomáticos parecem explicar a formaçåo de porfiroblastos tard¡os de muscovita e
turmalina.

11) Os metamorfitos do Grupo Sáo Roquo foram intrudidos por d¡versos corpos granitóides
aluminosos, de fontes predominantemente crusta¡s, provavelmente associados a evento de
fechamento da bacia Såo Roque e poster¡or col¡são continental. O relac¡onamento com as
deforrraçÕes associadas à fase pr¡nc¡pal cje dobramentos (Fr) permit¡u o agrupamento dos diversos
mac¡ços em suites pré-, sin- a tardi, tardi- e póstectônicas à Fz.
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12) A Suite Granitóide Pré-Tectônica ¡nclui os maciços ds Barroca Funda, Franc¡sco Morato,
Vargem Grande, Mato Dentro, Pedra Vermelha e Vila dos Remédios. Såo intrusóes simples,
alongadas, bastant€ dêfotmadas, ds contatos tectônicos, associadas à fase Fr de deformação, As
feiçÕes gerais e o quimismo ¡ndicam orlgem provável a panir de anat€xia de matorial crustal (tipo€
de CHAPPELL & WHITE, 1974).

Admite-se para estes corpos o posicionamento slncrono ao pr¡meiro ev€nto ds m€tamorfismo,
de idades em torno de 1300 a 1400 Ma, com resfriamento em torno do 1000 a 1100 Ma.

13) A Suite Granitó¡c,e Sin- a Tardi-Tectônica inclui os maciços da Cantarêira e Mairiporå, cte

origem híbrida, a partir de fusåo de material infracrustal, com reduzida contribu¡çåo mantélica
indicada pela presença dê enclaves máficos e microgranitóides, admitidos como or¡undos de
mistura de magmas máficos € félsicos. Ambos classificam-se como intermediários enlre os tipos I e
S da escola australiana ou Tipo de Sintexia da escola chinesa.

Verifica-se que grande pane das feiçÕes de deformaçáo identif¡cadas säo d€ natureza
primária, com foliaçÕes e lineaçÕes tectônicas restritas a algumas fácies especfficas. Disposiçåo
das fácies denota um caráter zonado, composicional e estruturalmente, O alojamento destes corpos,
parc¡almente discordantes, se deu em condiçöes de baixe mobilidacte (parautóctones,¡, êm nfue¡s
mesozonais, através do processo diapír¡co com espalhamento lateral (baloneamento).

Os meciços da Cantareira e Mairiporä, de idade em torno de 670 Ma, säo entend¡dos como
relacionados a sventos tardi-colisionais, posteriores ao segundo episódio metamórfico, entre 720 e
800 Ma. r'

14) As rochas granitó¡des do Maciço de Taipas definem a Suite Tard¡-Tectônica. De natureza
composicional e química s¡milar aos maciços Cantare¡ra e Mairiporä, este maciço d¡stingue-se pelos
contatos discordantes, forma irregular, ausência de zoneamento e ¡ncipiente deformaçäo tectônica
secundária. Sua idade podê ser admitida como próxima à época de resfriamento do segundo
êvento fnotanìórf¡co, €m torno de 620 a 600 Ma.

15) Nos maciços da Cantare¡ra, Taipas e Mairiporå, apesar do caráter porfkóide predom¡nante,
foram idêntificadas diversas fácies distintas, individual¡zadas como zonas de predominåncia. A
maiofia guarda, entre si, relaçÕes temporais de intrusäo, evidenciando alo¡amento em pulsos
sucessivos e definidos, enquanto outras representam meras variaçóes texturais-petrográticas ou de
deformaçåo.

16) A Surte Granitóide Pós-Tectônica engloba as ¡ntrusöes simples, discordantes o epizonais
de Juqueri, Morro de Perus e as bossas turmaliníferas de Perus, pós-col¡siona¡s, já relacionadas a
uma tectônica distensiva, Uma época Bm torno de 550 Ma é sugerida pafa as man¡festaçóes finais
do Ciclo Bras¡liano OASSINARI, 1988) às quais estariam essociados estes corpos. Representam
telmos mais evolufdos de rnagma crustal, classificáveis como tipo-s de escola austral¡ana. Os do¡s
últimos såo estreitamente associados a frações magmát¡cas residuais.

17) Os maciços da Cantare¡ra, Mairiporá, Taipas e Morro de Perus possuem uma ass¡natura
geoquímica quo permite enquadrálos como co-magmáticos, poss¡velmente com seqtiência ds
diferenciaçáo na ordem acima, nåo fosse a posiçäo duvidosa do corpo de Taipas. As caracÎelsticas
observadas indicam a presença de fenðmenos de assimileçåo de encaixantes bastante inlenso no
Maciço dâ Cantareira o rslativamente menos importantes nos demais. Processos metassomáticos e
de alteraçÕes h¡drotermais também estâo presentes na evoluçäo magmática destes corpos.

18) Os megacr¡stais de K-fsldspato tfpicos dos Maciços da Cantareira, Mairiporå e Ta¡pas,
possuem feiçÕes que denotam umâ natureza tardia para sue cristalizaçäo, sendo, provavelmente,

associados a autometassomatismo oriundo de soluçóes saturadas em K
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19) Os corpos turmalinfferos do Perus possusm fslçöss lndicstlvas de natureza genética
peculiar, a partir de anatexla de mstassedimsntos dg porçóes crustais mals rasâs, com lnclp¡ents
diferenciaçäo magmátlca. Parto da turmalina soria primár¡a, edv¡nda de magmas €nriquscidos om
boro, enquanto outra fraçåo (minoritária) gstaria rolacioneda às soluçóes aquosas hidrotermels-
pneumatolfticas estreitamente associadas àqueles corpos. É notável ã sim¡larldade das
caracterfsticas dos corpos de Perus, com as dos leucogranhos de Manaslu (nbet, Himalaias), ticfos
como or¡ginados por fusåo parcial de rochas mstapelfticas.

20) Os pegmatitos de meior porte da reg¡äo WSW cle folha (Psrus) säo fortsments controlados
por fraturamento de direção NW-SE.

21) No nlvel atual de conhec¡mentos da Faka Säo Roque, såo desconhec¡das fe¡çöes tfpicas
envolvêndo consumo de crosla oceânica ou associaçóes petro-tectôn¡cas indicativas de orogenia
r€lacionada a margons etivas de placa. As cerecterísticas gerais da Faixa såo Roque såo
compatÍveis com o modelo genético de IGoNER (1983), ênvolvendo delamineçåo do manto
litosférico e subducçåo do tipo A, para a formaçåo de orógenos ensiálicos intraco ¡nentais.
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GEoloora DA FArxA SÀo tbouE E ltÍFus¡vas Aasocr DAs NA FìÊoùo ENÌRE 8Ào P^uLo E L¡aFJpoaÀ, NoFlrE DA GR NoE SÀo P^uLo 1

FOTO 01 - Nrlcloo paloos6omátioo de tocha oalciossilicátioô om migmatitos dêtormados Podrelra
F¡rpavi, Guarulhos (ponto Gs-427).

FoTo 02 - Amostras d€ ortognâlsses mllonlt¡cos (1,og). Mostrando, da e6quorda para ê d¡roltq' greus do
doformação menoro6. (GS{8),



DEsEñr^ç¡o DE MEsrF æ

FOTo 03 . Roohas do Complexo Gnáisslco-Migmatíl¡co. Na loto, amostlas de neos6oma po¡firóido (GS-

74), ¡nequ¡granular (GN-999) o do gnsiGÊoe bandados (GN-313).

FOTO 04 - Aspecto tlplco do ânf¡bolitos
slteradoo mostrando flaturas
proonohldas por óxldo de
mangan6s e bolsåo pogma"
tlt¡co quar¿o-foldspático
(GS-27, Rodovia Fornão
Dias),



GEolocrÀ DÀ F^Dû SÃo tkrouE E lNrausv .e Assær DAa l{^ REGrÁo ENÍÊE SÀo PAULo E MAF¡PoRA, NorrE DÁ OR^NoE SÂo PÂu[o I

à x¡stosidadê, aprosentando dobras D2 dosqrmônlcas, oom boud¡nagem nos nlvelo mals
compgtentêe (JG53, Parada de lalpa6) o algun6 nódulos 6orlcftlcos lrr€gularos nos nlvolG

mErrong.

FoTo 06 - Nrlcleo paleossomátlco dêformqdo de rocha calclo6sllloát¡ca lnjetado
p6gmatóldos (ponto GS'427, Podrelra Fkpâv¡, Guarulhos).



Dc€EFrÂoÀo DE ME6'Ír Do

FOTO 07 - Br€cha lntraformac¡onal êm
quarÞlto de Sêria da
P¡rucale (ponto GN-1 176).

FOTO 08. Toto pondonts de mloaxisto no lvac¡ço da Cantareira. Notar x€nólito enguloso d6 m¡cax¡sto no
centro da loto {ponto GS-760, Podro¡ra Cachoekq).



GEoLootA DA FAD(À SÄo tbouE E lMEJslvAs Assoct DÀa M tGGùo Êt'fIRE S^o PAUr'o E

FOTO 09 - Aspecto da dÊtolmaçáo €m granitólde pré'toctônico do Maciço dotlarroca Funde' orig¡nqndo

t;otonilos tiPo LS, ¿e tsnura milonlt¡ca (Ponto GN-85, Francìsoo Morato)

FOTO 
.tO - Amostfae de sufte Granltóidê Pró-Tectôn¡ca refêrontes aos maoiços de vila doe Bomédlos

(GN-i046), Barrocq Funda (GNa5) o Podra Vermolha (GN€55)



D€sEFrAçÀo DE MEsrF^æ

FOTO 11 - Amostre do granitóldo pré-
t€ot6nlco da Vllâ do6 Romé'
dros (/1Vr), com megacris-
tsl6 de até 3 cm. arredon-
dados a llregularêo om
matr¡z milonft¡oa (Ponto GN'
532. Vlla do6 Remédioe)

FO'tO 12 - Aspocto da fÁoies Petrópol¡s (y2c, rêEssltsndG6è conoenllaçóes de K-feldsPÂto conler¡ndo

aJpecto pegmatóido. óbservï iésociação com cr¡stâls dê turmalinâ na porçäo oentral da

foto (ponto GS-717)



GEotooIA oA FAXA SI(o TboUE E INfFUsMAs AasæuDAa M REoúo ENÍFE SÀo PAULo E MA|BII,OÊ,{. NOßTE DA GR/\NDE SÀO PAUTO

FoTo'13 - Ënclêve ôubm¡cÁoêo alongado, ¡nclulndo meoâcrista¡s arrsdondadoo do K-fold6pato,

FOTO 14. Bostltos gnáis6icos bandâd06, métricos, parclalmonto ass¡mllado6 no Maclço do Talpas (ysT).
Ponto GS-389.
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DEgEFrecÄo cr MeerRÂD

FOTO 15 - Provévêl d¡que metebÁsico êlnintrus¡vo om granitóidos deformâdos (?./aCJ cortando vetos
apllticos. Notar orescimonto do megacríota¡s dê K-loldGpeto na rochâ m?î¡oä e a preeonçad€
x6nólitos lÌrogulârê€ (ponto GS-760, pedroira Cachool¡a).

FOTO 16- Grônitóide t¡po P¡r¡tuba (ya,CJ) com mogacr¡stais 6ubéd¡icoG dlgpêrsos om mat.izcom follaçáo
Irrogular do lluxo (ponto G5-440 - V¡la Cardoso).



OEoLætA DA FaxA SÃo BæuE E lNrBjsvÁa AEsooADAs NA REoùo ENrRE S1Âo Parto E MaEpoBÀ, NoBrE o OFÌANDE SÀo P.lr.{¡

FOTO 17 - Gránltó¡do t¡po ltagua66u (/2C2) oom mogâcr¡¡itais ró3oos lmoroos €m matrlz mosoolátloa
Notar intenêa epldotizsção Þor vozos a66ooiada a lraturaG, como v¡6lo no o€ntro da lglo
(ponro GS-760), Borda SE do Msoiço da Cantareira.

FOTO 18 - Fe¡çõês texturals prodom¡nantes dÊs lácies porflró¡des dos t¡pos Pkttuba (G9268, G9174)'
Itaguassu (Gs-331) o cân¡v€to (GS-334) do Maclço dâ Cantareira



hssffiraçÀo DE MEsrnÀDo

t Ctti22

FOTO 19 -Amo6trss rêpreGontâtivas das rochas gra¡ltóldes da Fáole6 Ortognálsslca (t¡po Mandaqul) do
Maoiço da Cantare¡ra.

FOTO 20 - Detalhe de intruÊão do granitó¡dê dq FÁcles Equ¡granulor (tiPoTremembé't''zos) onglobando

xonóljto de 50 om da Fácies Porf¡róldo (tlPo P¡ritube). Ponto GN'218, Pedr€¡râ Tremêmbé



OEoLoGtÂ DA FÆr"c SAo tbouE E lNrRJBrvâs Aasocr^D a N^ RE€ o E {rFE sÀo PruLo E MÀRPoßÃ, l¡offE D^ OnÂNDE SÅo Prurc

FOTO 21 - Follaçáo do lluxo em granitóldo dotipo sênta lnês (/2cJ, ovidonciando or¡entaçáo de ênolavo

máfioo o rnegacrietais, Ponto GN472 (borda N do Mac¡ço da Cgntarolra)

FOTO 2. - Amostra6 do Maclço dâ CentarolrÀ rêferentos Às Fáciê6 Equlgrânulâr (GS'2608) do tlpo
Trêmêmbé ¡nèqu¡granularos médla (GS-3900) o grossa (GN-643) do t¡po Hortolând¡a A
direita, amostrâ do tlpo Jarêguá (GS-45481) oom biatila



DÉsEffr çÀo oE MEsrFÂDo

FOTo 23 Assoclaçáo da lácies

Port¡róide roaos (tipo
Itsgue66u) com vênulaô K-

foldspátlcEs, no MEclço de
Talpq6 (Ponto Gs-386)

FOTO 24 - AmoEtras replèsentativas de lácios texturais do Maciço de Taipas
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$r,

FOTO 25 . Estruturâ bandada do fluxo nos granitos turmallnlferog dê Perus, dof¡nlda por oonogntrôçöe8
diforoncials de turmalina o tônuo varlsçâo oompoglclonql (pgnto G$386, PgruÊ)

FOTO 26 - Amostrao roprosontat¡vds do Maciço do Juqu€r¡ (CJ-783) ê da fÁcles bandqda dos Mqc¡ço6



DssEFrÂçÀo DE MEsfnaDo

FOIO 27 - Amostras das lÁc¡es polkóldê (JG10928), ¡nequigranular mosqueadâ (JG1092C) o
inequ¡granular loucoorát¡oa (JCl092A) do Mac¡ço Moro de Poruê (/aMP).

FOTo 28 - Nódulos do 6qlfoios (plrifas o calqop¡ritas) om smostras dafác¡es polkóldo e vêlo pogmatlt¡oo
turmal¡nllèro, cortando amostra dÂ láo¡os 6plftlcâ do Maciço Morro de Pêrus
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FOTO 29 . Rocha calcloss¡l¡cálic8 bandada. Noiar asp€oto de eltsrqção sm bandas arrgxêqdqs o
amarelêd46. Nlve¡o anfibolfticos monos oompotontoo eáo boud¡nadoe om llanoos d6 dobra6
Da (ponto GSó59).

FOTO 30 - Dobras d€olmétricas do lluxo primÁrio em granitóldes turmal¡nlferos d€ Peru6, def¡nlda6 por
bandâs ênriquecidas €m prisma6 oriontados dê turmallnas (ponto JC77).



f6 DsserrlçÀo oe MEernlDo

FOTO 31 - Mega-xenólito delormado de rooha calcioesllloátioa no Maciço da Gantaroira' em fácles de
' borda (ponto GS'761 , Pedreira Santana)'

FOTO 32 - Clivagern do crenulaçáo S, com proeminente bandamonto diferenoiado, em posição plane

axial a dobras D.. Filitos láminados (ponto JG692, Jardim Sáo João)'



Geou¡or¡ o¡ Flx¡ SÄo Fboue r lrrnuevAs Agsocx Dtrs NA REcûo ENrnE SÀo Prur-o e MernPonÄ, ltloFtril)A GRANoe 8Ao P¡uto 17

FOTO 33 - Aspscto de metanitmitos da unidade SsMr aþ¡esentando bandas xisloeas orenuladas por Sr,

piano-o<ial a dobras D. abertas. Notar dobras lechadas D., em nfveis metapsamftioo6 (ponto

GN-753, MairiPorá).

FOTO 34 - Dobra Inversa e assimétrica (Dr) de quartzito da Serra da Pirucaia, com eho enourvado pela

ação de 03. (Ponto GN-683, bãino Hortolândia' Mairiporã).
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FOTO 35 - A6F.ec1o de dobras macroscópicae D, , roclinadas, oorn lraço6 Ð(iais encuruados, denotando
presença das ondulaçóes D. (JC-692, rochas calciosslllcátioas do Jardim Panamericano).

r'3'.
f7t

*t

FOTO 36 - Ondulações (D¿) de grancle porte afstan¿lo a superficie S, de lilitoe laminadoe. Ponto GN-l4,



Geoloola o¡ Feue 8Ão Flooue e lurnusv¡s AssocriÀD s NA REcûo ENTRE SÀo Pruuo e M¡nroR{, Norre o¡ Gn¡r¡oe sìo pruþ 19

Foro 37 ' Falha lnverea mesosoópica (oapa à dlrefta) em firitos raminados, asgopiada à fase F, de
dolormação.

FOTO 38' Fina xistosidade..(S1), realçada nos nÍveis.:ericfticos, oblíqua a acamamonto (Sj de
metarritimitos pelftico-psamiticos. (Ponto GN-30 - Estrada Francó da Rooha-Mairiporãj. Ñotar
poquona laminação convoluta, onguanto algumas cavidades de topo àe camada
preenchidas por material mais grosseiro podem indicar estruturas de deslizamento.
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FOTO 39'-"Enclav'i¡ lÌlicrogranitóidê ar¡edondadoom granitóide tipo Piitrt¡bd \TaAl,.conado por
mogaorretal de microclinio (ponto GS437, PiritUba). 't' :

FOTO {0 : tonoontteçf,o {iler.enclal dp megocrist¡lEorh tornp dè enclaves oubmicáceos hrogulares e
.desorienlados;{f1S.729). As 3onaç..dp mâior" gono€ilreçáo,de megacriçtaiç definem o tipo
Petrópolis (Fácies Pegmatóide), estando associadas a bolsões irregulares.



Georo<¡lq o¡ F¡¡<¡ SÀo Fl¡our e lrrrulsrv¡.s Assoq DÀs ryA Fsúo ErfiFE SÀo P¡utQ E M¡r¡qg¡Ä, NoRrE oA Gnru¡oc 8Äo Peurc 21

FOTO:41 - Mogacristal.zonaclo de. K"feld6pqto, oln Incluç9os do'Þlotita,dispostes gonoontrlcsmente.
(Ponro GS-354).

FOTQ. 42;.: Discordånoia rrngulàú €htrË quartrlto€ horizonlalizados, {a'Serrá da rPiruoèia (SiQ)
-. . ; ortognaiss€s vêrticalizados do embásamento (7og). Ponto GS'54; Gusrulhos,
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