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R.ESIIMO

Neste trabalho são apresent.ados os resulEados de um

estudo que int.egra análise estrutural, interpretação geofísica
(aeromagnetometria e gravimetria), apoiado em geocronologia,
sÍsmica marinha e interpretação tectônica, na área relativa ao

"Alinhamento de Guapiara", no sudeste do Estado de são pauIo.

Este alinhament,o é caracterizado pela ocorrência de inúmeras
anomalias magnéticas que refLetem uma esLruturação profunda,
ao qual se associam diversos feixes de diques máficos e

complexos alcalinos eocret,ácicos. Após a sua constiEuição como

estrutura arqueada, rro Paleozóico, apresentou comportamento
neutro, com discreta tendência positiva até o final do
Jurássico, quando sofreu vigoroso evento de reativação
tectono-magmática por ocasião da aberEura do sul do Continente
Gondwana, com a conseqüente separação América do suI-África. A

principar implicação da estrut,uração que se implant.ou f oi a

criação de zonas preferencias de fraquezar euê foram
reativadas no Terciário, através de E,ectônica t,ranstencional,
possivelmente no Mioceno. com isso, desenvoLveu-se uma bacia
de sedimentação Eerciáría formada por um conjunto de

depressões t,ectônicas, situados na região do Baixo rio Ribeíra
de rguape e na plataf orma cost,eira adj acente, conf j-gurando a

Planície Costeira Cananéia-Iguape.

*endereço atual do autor: delzio@ep.petrobras.com.br
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INTRODUI

O Alinhamento Estrutural de Guapiara é uma import.ante feição
tect.ônica que atravessa a Faixa Ribeira e seu embasamento, junt.o à

região costeira sudeste do Estado de São Paulo, adentrando a Bacia
do Paraná e mantendo a direção geral N50W. Integra um grupo de

quatro alinhamentos orientados proximamente a N40-60W sub-
paralelos ao eixo do Arco de Ponta Grossa. A posição que ocupa, ûo

flanco norte do Arco de Ponta Grossa, passou a ser considerada
como o seu limite setentrional após a proposição de Ferreira et
al. (1-981-) (Figura I.1).

O Alinhamento de Guapiara (Ferreira et al. 1981, Ferreira
1,982) constitui uma extensa zorra fraturada que segue do litoral
paulista, êITr direção ao Estado do Mato Grosso do Su1. São duas as

principais feições diagnóst.icas que denunciam a sua existência:
díques de diabásio e alinhamentos magnéticos. A mais acessível à

análise direta é o conjunto de diques de diabásio. Estes arranjam-
se segundo feixes sub-paral-el-os às direções N45W e N50W, bem

reconhecíveis em qualquer níve1 de observação - de produtos de

sensores remotos ao reconhecimento direto em campo - por cerca de

300 km em direção ao interior, a partir de onde seus indícios
tornam-se não mais discerníveis. ZaLán et a7. (1986) chamaram

genericamente de Zorra de Falha de Guapiara a faixa caract.erízada
por grande concentração de lineamentos magnéticos, que

essencialmente coincide com o alinhamento homônimo.

Em todo o trecho de afloramento a distribuicão dos feixes de

diques de diabásio é variável-, o que sugere uma localização
preferencial a determinados sít.ios. Na área de ocorrência do

bató1ito granítico Agudos Grandes (SE de Guapiara, Desenho 1-)

ocupam uma faixa mais larga, perfazendo maior quantidade de

exemplares, enquanto que no domínio das coberturas permo-



carboníferas (faixa central)
desaparecendo sob os basaltos
as coberturas cenozó j-cas (SE )

uma faixa de largura variável

diminui muito sua expressão, quase

da Formação Serra Geral (NW) e sob

, distribuindo-se irregularmente por
entre 20 a 60 km.

Figura I. 1- O Arco de Ponta Grossa e
estruturais int.erpretados: -1 Guapiara, 2 S.
3 Rio Piguiri e 4 - Rio Alonzo. Percebem-se
seqüências paleozóica e mesozóica da Bacia do
embasamento leste (modificado de Schobbenhaus et

seus alinhamentos
Jerônimo-Curiúva,
os cont.ornos das
Paraná e de seu

at-. 1981)

Um pad.rão mais regular de feições pode ser notado em mapas

de anomalias magnét.icas, êrì uma dimensão superior àquela dada

pelos afloramentos dos diques de diabásio. Nos desenhos 2, 3, 4 e

5 percebe-se o conjunto de estruturas que definem o Alinhamento de

Guapiara. Estes mapas foram gerados a partir de dados



aeromagrnéticos, de modo a ilustrar a tendência do campo magnético
regional. Percebe-se a direção dominante NW resultado da presenÇa

de rochas ígneas máficas, aflorantes ou não. Por refletirem o

campo magnético anômalo resultante da magnetização de corpos
ígneos mais profundos, t.êm um alcance maior, fornecendo muito bem

indícios do arranjo da infra-estrutura da região do Alinhamento de

Guapiara.

I.1 DEFTNIÇõES E LTMITES

No Desenho 5 o conjunLo de anomalias magnéticas permite
notar que existe uma faixa com cerca de 50 km de largura que se

acha ba]izada, no sudeste da área, Þor fortes anomalias elípticas
correspondentes aos complexos alcalinos de .Tacupiranga e ,Juquiá.
Estes situam-se no centro de cada uma das anomalias, dentre as

quatro mais notáveis e uma menor, locarizada 5 km a oesLe da

cidade de ,Jacupiranga. Tal- f aixa pode ser delimitada, êrì sua
ext.ensão SW, por um traÇo de direção NW próximo do limite norte do

complexo de .Tacupiranga, quase tangenciando-o. Do mesmo modo, uflì

limite NE corresponde à anomalia externa que tangencia o Complexo

de ,Juquiá, êflt sua extensão nordeste. Percebe-se ainda que o

segmento cont.ido entre as duas anomalias mais internas (Pariqüera
AÇu e Registro) contém uma outra faixa mais estreita, onde há um

arranjo mais cerrado de estruturas M, correspondend.o, assim, à

região mais proeminente e deformad.a, agui considerada como o eixo
do Alinhamento de Guapiara.

Em linhas gerais, pode-se afirmar gue o AlinhamenLo de

Guapiara atravessa três seLores bem distintos, que são os terrenos
pré-cambrianos na sua porção sudeste, toda a faixa paleozóica da

Bacia do Paraná e a área de ocorrência de unidades mesozóicas, que

ocorre mais em direção ao cenLro da bacia (Fígura I.1).

Desde a proposição inicial de Algarte (r972 ) como

"Fissuramento de Guapiara" e limitada à área pré-cambriana, t.em

sido feita a relação entre os diques de diabásio e corpos
alcalinos com uma estrutura local. Posteriormente, a importância



do alinhamento foi ampliada, €rTrvirtude do reconhecimento das
anomalias magnéticas (apresentadas inicialmente por Ferreira et
al-. 1981- e Ferreira 1,982), ao que parece resul-tantes de um cerrado
sistema de fraturas preenchidas por magmas máficos (Machado Jr.
L999 ) ou al-calinos. Est.as invariavelmente contém diques de

diabásio que arranj am-se segundo feixes irregularmente
distribuídos em det.erminadas zonas, sobreLudo no embasamento pré-
cambriano.

Por outro lado, parte de sua import.ância já havia sido
reconhecida no trato paleozóico e mesozóico da Bacia do Paraná. Os

mapas de isópacas das seqüências paleozóicas de Nortfleet. et al-.
(1969 ) e ZaLán et al-. (f 986 , 1991,) (Figura T.2) indicam que a área
do alinhamento constituía, no Paleozóico, uma est.rutura arqueada
interna a bacia (Arco de Guapiara). Este arco dividiu a Bacia do

Paraná em duas sub-bacias, estando ativo desde a deposição da

Formação Pont.a Grossa at.é a do Grupo rt.araré. Já, no neopaleozótco
constituía apenas área de passagem para o d.epocentro situado a SW,

com menor influência na evolução da Bacia d.o Paraná como um todo.

T.2 üT.TSTTFTCATIVAS

Apesar do conhecimento existente e de uma série de

inferências a respeito da dinâmica do Arco de ponta Grossa como um

Lodo, e do seu limit.e norte, desde o Paleozóico, há dúvidas no ð.tz
respeito à história evolutiva do Alinharnento de Guapiara.
Praticamente não se conhece sua história pré-paleozóica, âo passo
que suas manifestações mais novas só comeÇaram a ser mencionadas
mais recentemente.

Não se conhece, de modo

estruturação, o mecanismo gerador, âs

extensão das estruturas ligadas à

informações até agora existentes
reconhecimento para boa parte de sua

sua estruturação é mais pronunciada,
e zonas cisalhadas, enquanto out.ros

satisfatório, a idade da

épocas de ativação e a exata
sua evolução. Contudo, as

refletem a escala de

área. Existem seLores em que

com maior presenÇa de diques
não. No entanto, são sempre
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Flgura I.2 - Influência de estruturas NW e NE na
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indistintamente acompanhados por persistentes anomalias magnéticas
lineares. Na área próxima à costa sua influência ainda não é bem

conhecida, bem como no segmento submerso adjacente onde situa-se a

Bacia de Santos.

O magmatismo presente ao longo do Alinhamento de Guapiara é

mais variado do que aquele referido aos Já mencionados diques de

diabásio, responsáveis pela grande quantidade de anomalias
magnéticas presentes na região. Sem dúvida as rochas alcalinas e

lamprófiros encontradas na região do Baixo Rio Ribeira, acham-se
também a ele relacionado, restando conhecer-se a sua cronologia.

Tais considerações moLivaram â pesquisa na área ocupada pelo
Alinhamento de Guapiara com vistas ao entendimento de sua história
t.ectônica.

r.3 oB.lETrvos

Os estudos empreendidos nesta pesquisa visam:

a) delimitar a extensão do Alinhamento de Guapiara no Estad"o de

são Paulo, mo segmento gue vai desde sua plataforma
continental, passando pelo embasamento proterozóico da Bacia d.o

Paraná, e sequindo até as cobert.uras eocretácicas;

b) reconhecer e caract,erLzar a natureza tectônica e o arranjo das
principais est.ruturas component.es e interf erentes no

Alinhamento de Guapiara;

c) reconhecer as épocas de ativação tectônica,
influência do Alinhamento de Guapiara;

area de

d) compreender a natureza cinemática rej-nante em cada época de

movimentação;

e) compreender sua influência
alcalino eocretácj-co, e

no condicionamento do magmat.ismo

f) discutir o posicionament.o e sua influência no condicionamento
de bacias cenozóicas.



T..4 PRODUTOS OBTIDOS

Além da interpretação ora exposta,
trabal-ho:

obteve-se do presente

a) a síntese cartográf ica atual:-zada (L:250.000) da área afetada
pelas estruturas regionais,

b) mapas de contorno magnético e imagens de relevo magnético
sombreado para auxiliar a delimitação das estruturas t.ectônicas
componentes e int,erferentes na região esLudada,

I.5 }4ATERTÀIS E MÉTODOS EMPREGADOS

Para o desenvolvimento dos trabalhos aqui propost.os foi
adguirido um acervo de materiais gue inclui:

a) produtos de sensores remot,os tais como fotografias aéreas
l:25 .000 ( IGC L975) , 1 :35.000 (CESP - Litoral Sul - 1981 ) e

imagens digitais do satélite Landsat 5 (INPE L994)¡

b) dados aeromaqnéticos dos projetos Bauru, Botucatu, São Paulo-Rio
de .faneiro - Áreas IfI e IV e Plataforma Continent.al, e

c) mapas geológicos em escala de detalhe, semi-detalhe e de

reconhecimento de áreas pré-cambrianas e fanerozóicas
(apresentados na legenda do Desenho 1).

Dispôs-se ainda de rel-atórios e mapas inéditos que abordam

estudos para implantação de alguns aproveitamentos hidrelétricos
da região do Rio Paranapanema. A informação cartográfica foi
empregada na confecção do mapa geológrico L:250.000 (Desenho 1_) . As

imagens de satélite serviram para atualrzaçã.o e retificação de

contatos geológicos, quando constat.adas inconsistências; obtenção
de feições estruturais sugestivas da presenÇa de fraturas, falhas,
l-ineament.os em geral e feixes de diques de diabásio em áreas onde

a sua presenÇa acha-se menos registrada. Os dados aeromaginéticos
serviram para o processamento digital com vistas à elaboração de

mapas de contorno magnético, sinal analítico e imagens de relevo
sombreado, usados para a interpretação de descontinuidades
profundas.



reconhecimento,

recorreu-se ao

A informaÇão geológica foi analisada, revista e integrada, a

partir dos mapas geológicos mais recentes nas escalas de

semi-detalhe e deEalhe geológico. Para tanto
uso/ além das imag'ens de satélite, do

reconhecimento de campo em setores considerados problemáticos.
Quando constatada qualquer inconsistência resultante dos limites
de mapeamentos, foi realizada uma adaptação. Desse modo, o mapa

geológico aqui apresentado foi levement.e simplificado, devido à

escala de apresentação, mas ilustra todos os domínios litológicos
e principais estruturas da região gue pud.eram ser obtidas. Nele
estão discriminadas formalmente apenas as unidades geológicas
integrantes da Bacia do Paraná. Na área pré-cambriana as formações
geológicas discriminadas somente por sua relação cronológica e

natureza litológica. Do mesmo modo, âS d"iferentes fácies das
coberturas cenozóicas na porção sudeste da área estão agrupad.as

soment.e pela idade de sedimentação, t,erciária ou quaternária.
Assim, devido sobretudo à extensão regional da á"rea percorrida, o

presente t.rabalho integra e considera informações de natureza
heterogênea julgradas int.eressant.es, e visa contribuir para uma

nova abordagem para a região compreendida pelo Alinhamento de

Guapiara.

A estrat.égia para o desenvolvimento dos trabathos aqui
real-izados envolveu a seguinte seqüência de atividades:

1 - análise e compilação bibfiográfica referent.e à geologia,
tectônica e aeromagnetometria de interesse à área estudada;

2 - at.ualização e síntese da cartograf ia greotógica existente na

sua área de influência;

3 - sete etapas de trabalhos de campo envolvendo: coleta de dados

estruturais, mapeament.o geológico (1 : l-00. 000 ) e petrograf ia de uma

área entre Ourinhos e Taguaí (Se¡;

4 - processamento de dados digitais aeromagnéticos, com elaboração
e interpretação de mapas (anomalias magnéticas e sinal analítico)
para identificação de descontinuidades;



5 - análises geocronológì.cas Rb/Sr e

Pariquera AÇu;

K/Ar do maciço alcalino de

6 - análise visual
sensores remotos,.

interpretaÇão localizada de produtos de

7 - mapeamento geológico de

Momuna, rro Baixo Rio Ribeira;

I - análise estrutural;

f - integração de dados, e

l-0 - proposição de um modelo

do Al-inhamento de Guapiara.

detalhe (1- : 35 . 000 ) da área Serra do

para a geração e evoluÇão tectônica

r.6 Loc.ArrzAçAo E AcEssos A AREA

A área considerada neste trabalho loca]iza-se no su1 do Estado
de São Paulo, junto ao limice com o Estado do Paraná (Figura r.3).

São P¡ulo.j¡'

"?'/
,v.---.

'.-!i I I
Yli i: I

ii . I

.l

ri: l

Sr.¿6¡.'

w
;tìr l

Figura I.3 Principais acessos à área do Alinhamento de Guapiara



É' alcançada pelas rodovias SP-210 (Raposo Tavares) em seu
porção noroeste através das cidades Piraju, Xavantes e Ourinhos,
ou pela sP-255 seguindo-se por Taquarituba e Fartura. chega-se à

área central pela sP-L27, passando por Capão Bonito e Guapiara, e

na parte sudeste pela BR-116 (Réqis Bittencourt) . Estas são as
principais rodovias que dão acesso a várias outras menores,
permitindo percorrer-se a maior part.e da área.

T..7 AS FONTES DE

Foram empregados

informações, devido
Basicamente envolveram

de campo, e indiretas,
sensores distais, os

escri tório .

rNFORl,fAçÃO

procedimentos distintos para a obt.enção de

às escalas di f erent.es de observação .

observações diretas, resuJ-tado das et.apas

provenientes da análise e interpretaÇão de

quais necessitaram de processamento em

T.7 .L Diretas

Resultam da obtenção de dados em etapas de campo e da

análise de amost.ras de Lé, provenientes. Foram percorrid.as quase

todas as rodovias asfaltadas e praticamenLe t.odas as estradas
menores que seguem entre as direções NS e NE, nâ posição mediana e

longitudinar da área, sempre gue possíve1 através de perfis
cont.ínuos, além das principais na direção NW. cont.udo, os dados

estruturais de qualidade foram provenientes de exposições
artificiais como minas, pedreiras (para brita, calcário e mat.erial
de calçamento para estradas) e cortes mais profund.os em rodovias,
fato que limitou substancialmente a área de trabalho e o número de

exposições encontradas .

A ident.ificação e análise de estruturas rúpLeis visou a

compreensão do antigo mecanismo gerador de esforços e a sua época

de atuação. Buscou-se, sempre que possível, a iden[ificação de

estrut.uras mais important.es, com presenÇa ce indicadores de

movimentaÇão associados, como planos de falhas com estrias de

fricção (sl.rkensides) .
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No total foram realizadas observaÇões e descritos I92
afloramentos (alguns revisitados), número que não foi maior devido
à exigüidade de exposições em determinadas regiões de topografia
arrasada (como na faixa paleozóica e partes da porção sudeste) e à

morosidade na obtenção e registro dos dados estruturais.

T.7 .2 Indiretas

Result.aram da int.erpretação de imagens TM do satélite
Landsat 5 e do processamento de dados aerogeofísicos uLilizados na

confecção de mapas de anomalias magnéticas. Com base nos dados

aeromagnéticos foram empregados diversos mét.odos de interpolaÇão
com vistas à obtenção dos melhores produt.os visuais. O objetivo
foi reconhecer as principais descontinuid.ades que possam se

relacionar com feições de superfícies ou subafforantes, de modo a
dar suport.e à interpretaÇão tectônica.

Foram adquiridas, corrigidas geomet.ricament.e e analisadas as

imagens Landsat 5, para extensões localizadas da área est.udada.

Neste caso, buscou-se reconhecer os principais elementos
morfológicos sugestivos da estruturação regional, como lineamentos
estruturais, zonas de fraturas e farhas, digues de diabásio e

quebras de relevo que possam se relacionar com as estrut.uras
observadas em campo, afim de auxilíar a síntese geolóqica.

I. 8 TERMINOLOGTA ADOTADA

O presente trabalho empreqa a denominação de Alinhamento de

Guapiara, mais próxima da primitiva denominação de Ferreira et af.
( 198]- ) e Ferreira (L982 ) como "Alinhamento Estrutural de

Guapiara". Naquela ocasião foram apresentadas as principais
características geométricas gue permitiram a delimit.ação, êÍr

escala de reconhecimento, de uma série de lineamentos disposûos ao

longo de uma faixa de largura variável. A partir de então sempre

esteve implícito um vínculo estrutural aos lineamentos, vist.o sua

área de ocorrência cont.er inúmeros diques de diabásio que afloram
na mesma região.

il



Como se verá, a regiã,o estudada contérn um grupament,o de
feições que se destacam a partir de levant,amentos maís deÈalhados,
¡mrítas das quais podendo ser interpretadas a partír de mapas

geolégÍcos, Dela faz parte näo só lineament,os magnéticos, mas os

estruturais propriamente ditosr os quais delíneian zonas
fraturadas mais ou menos espaçadas e descont,lnuas, geradas por
ativação de falhas que Èíveram movimentação recorrente. Sua

natureza caract,erlstica é decorrente desta movímentação, çtue
inf luencíou toda uma faíxa adjacente ond.e ocorre um est,iro
estrutural semelhante. Portanto, eomo elinhament,o de Guapíara
ent,ende-se uma asrocf.açâ,o de feições geológicas visfveis,
prevalecendo líneamentos indicadores, em sua maioría, de feixes de

diques de diabásio e segirnent,os de falhas, a1ém daqueles
ínterpreÈados (magnéticos), de modo näo ser adequada a sÍngela
ref erência de Lineamento de Guapíara, à luz do det,alhe ora
apresentado,

12



II CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL

II. 1 TRJLBAI,HOS À}TTERIORES

Algarte (1972) foi quem primeiro denominou de "FissuramenLo
Guapiara" a faixa de rochas pré-cambrianas do sul do Estado de São

Paulo atravessada por um denso feixe de diques de diabásio, de

direção qeral N45W, relacionado ao Arco de Ponta Grossa. Ferreira
et al-. (1981) descreveram tal alinhamento como "uma grande feição
magnética anômala linear de direção NW-SE com mais de 600 km de

extensão e largura entre 20 e 1-00 km", que se est.end.e desde a

região de Iguape (litoral paulista) até a confluência dos rios
Verde e Paraná (j unt.o à divisa dos est.ados Sp e MS ) , send.o

considerado como limite nort.e do Arco de ponta Grossa
(Figura I.1). Deve-se destacar gue esta definição incluiu uma

important.e ramificação de direção N65Vf que parte da estrutura
principal, e da qual divergem outras estruturas NW subordinadas.
Tal conjunto é considerado mais novo pelos autores, mas ocorre
além do limite NW da área do presente t.rabalho.

A existência de complicações de ordem estratigráfica e

estrutural, resultante da presenÇa de falhamentos e intrusões,
levou Fúlfaro (L974 ) a propor o Alinhamento Estrutural do

Paranapanema. Seu traçado acompanharia o rio homônimo, mantend"o a

direção ENE-{^NW e seguiria desde a costa paulista, entre são
Sebastião e Bertioga, para o int.erior do Est.ad.o. Conforme o autor,
dataria do Cambro-Ordoviciano e teria importante atuação na

evolução tec[ônica da Bacia do Paraná, do Permo-Carbonífero ao fim
do Mesozóico, como um alto que, em certas épocas, constituiria uma

barreira geográfica à sedimentaÇão. No entanto, sua importância
como elemento estrutural- divisor da bacia pode esLar
superestimada, pois que os indícios estruturais referidos pelo
autor para a região de Fartura (Se¡ , são reflexos da marcante
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estruLuração NI^I, dada pela profusão de diques de diabásio e,

sobretudo, pelo falhamento da Serra da Fartura (cf. Vieira L973).
Entretanto, uma importante orientação EW pode ser notada a

nordeste de Fartura e leste de Piraju e gue condiciona o leito do

Rio Paranapanema, flâ altura do reservatório de Jurumirim (Desenho

l- ) . ZaLán et al-. (1991) já a haviam notado pela sua extensão e

paralelismo com l-ineamentos oceânicos, sem contudo interpretar a

natureza da sua movimentaÇão, denominando-a de Lineamento de São

Sebastião. Por outro lado, Hasui et aL. (1999) reconhecem como

Lineament.o Paranapanema os feixes de alinhamenLos e -Lineações de

drenagens e de relevo ao longo do vale homônimo, representanLes de

uma zona de falhas transcorrentes de direção EW e de atividade
sobretudo neoLectônica .

TT.2 CONTEXTO GEOTECTONICO

TT.2.1 O Arco de Ponta Grossa e Domínios Relacionados

O Arco de Ponta Grossa é uma das mais proeminentes

estruturas tectônicas que interferem na Bacia do Paraná, dela
fazend.o parte quatro faixas estreitas subparalelas ao seu eixo, e

que se sabe serem os setores de maior deformação (Figura I.1).
Como vist.o, estas faixas são bem marcadas geologicamente por
conterem feixes de diques de diabásio eocretácicos ocupando planos
de falhas e fraturas, ofiì geral, e geofisicamente caracterizadas
por lineamentos magnéticos dispostos na forma de um leque aberto
para o interior, com orientações variando de N40W a N60W. Ferreira
(L982 ) int.erpretou as zorras de magnet.ismo anômalo como

al-inhamentos estruturais-magnéticos de Guapiara, São Jerônimo-
Curiúva, Rio Alonzo e Rio Piquiri. À exceção do Alinhamento do Rio
Piquiri, os demais coincidem respectivamente com os falhamentos da

Serra da Fartura, São Jerônimo-Curiúva e do Rio AJ-onzo,

anteriormente propostos por Vieira (I913).

A natureza e intensidade da movimentaÇão ocorrida ao longo

dos cit.ados alinhamentos, mais pronunciada na faixa central,
config'uraram o gue se conhece por Arco de Ponta Grossa, como um
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arqlleamento regional que af eta at.é as unidades eocretácicas da

Bacia do Paraná. Em seu flanco norte encontra-se o Alinhamento de

Guapiara, de direção qeral N50W.

O Arco de Pont.a Grossa e o Alinhamento de Guapiara tiveram
import.ante papel no condicionamento de boa parte da d.eposição das
suas seqüências paleozóicas da Bacia do Paraná, constituindo este
último um limite tectônico para a Bacia Bauru. Contudo, as rochas
proterozóicas do embasamento adjacente distribuem-se segundo as

direções ENE, quase sem interferência destas estruturas
transversais, distribuídas em dois domínios tectônicos separados
geogrraf icamente. Um interior (Faixa Ribeira) e outro próximo à

costa (Figura II. 1 ) .

o domínio costeiro compreende uma associação orto e

paraderivada, metamorfisada em médio e alto g'rau e que aflora por
t,oda a extensão sudeste da área, diferenciada no complexo
Gnássico-Migmacítico (Dantas et al-. L981) , Maciço rt.atins
(Sadowskí L976) e restos de supracrustais atribuíd.as à Seqüência
Cachoeira (Silva & Algarte 1981-). Apresenta idades paleo-
proterozóicas, porém com evidências de retrabalhamento no

neoproterozóíco. Todo o conjunto rimita-se, através da zona de

cisalhamento Lancinha-Cubat.ão, com a Faixa Ribeira (Almeida et al-.
1973, campanha & sadowski L999) , de evolução meso a

neoproLerozól-ca e de natureza predominante metassed.iment.ar. Tal
domínio tem sido interpretado como a extensão norte de uma

microplaca proposta Basei et al-, (L992) e que se amplia para sul,
tendo sido bast.ante retrabalhada no Iocal durante o CicIo
Brasiliano.
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I - Bacia Bauru - (K Sup.)
II - Bacia do Paraná - (Pal.)
III - Faixa Ribeira - (Mesop.)
IV - Domínio Costeiro - (Eoprot.)

Figura TI.1 - Contexto tectônico do Alinhamento de Guapiara

Em uma escala mais abrangente, destaca-se um conjunto de

estuLuras que interfere diretamente na área pesquisada
(Figura IL2) . Além da própria (t) - ,,Zona de falha de Guapj_ara,',
de direção NW, ocorrem: (2) - o ,'Lineamento de São Sebastião,,, de

direção EW; as falhas de (3) - Guaxupé e (4) - Jacutinga; (5) - a

Zona de falha de Taxaquara e (6) - a Zona de falha Lancinha-
cubatão, de direção NE. segundo zarân et al. (1986, rgg1"), das
falhas de direção NW são característicos o preenchimento por
dì-ques de diabásio, padrão retilíneo e a presenÇa de estruturas
indicadoras de movimentos transcorrentes. Às fa Lhas de direção NE

estão normalmente relacionaCas est.ruturas resultant.es de

movimentaÇões transcorrentes, sendo restrita a ocorrência de

diques. Como será abordad.o, o conjunto de estruturas NE é

particularmente importante, pois imprime forte anisotropia ao

embasamento da Bacia clo paraná.
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Fi-gura II.2 - Principais
eÌement-os tectônicos da Bacia do
Paraná e do seu embasamento
adjacente; I - Arco de Ponta
Grossa, II - Sinclinal de
Torres, III Arco do Rio
Grande, IV - Arco de Assunção.
Demais est.ruturas conforme texto
(simplif icado de ZaLán et al-.
op. cit . )

Acredita-se q-ue o segmento

compreendido pelo Arco de Pont.a

Grossa e, em particular, o

Alinhamento de Guapiara, teve
sua principal fase evolutiva no

mesozói-co, reÌacionada com o

magmatismo eocretácico que

atingiu a Bacia do Paraná, o seu

embasamento adjacente e a Bacia
de Santos. Nesta area

concentram-se inúmeros diques de

diabásio orientados na direção ortogonal aos limites de ambas as

bacias, genericamente aqrupados como enxame de diques do Arco de
ponta Grossa (Almeida 1983, oliveira & Montes L9g4, sial et al_.

1,981) . Também ocorrem vários corpos alcal-inos concentrados
sobret.udo no embasamento pré-cambriano, junto à porção central do

Arco de Ponta Grossa, e cujas idades reportadas (Ulbrich & Gomes

1981, Almeida 1986) variam de eo a neocretácicas (Figura II.3).
Interessante de se notar é que os corpos aÌcalinos mais novos
(neocretácicos) Iocalizam-se sobre o eixo do Arco de Ponta Grossa
(Figura Ir.3 ) revelanclo a tendência ascencional desta zona em

tempos mais recenLes.
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Figura rI.3 - Disposição dos corpos alcalinos
cretácicos e Iineamentos magnéticos da região do
Arco de Pont.a Grossa (modif icado de Almeida 1986)

fÍ..2.2 O Magmatismo Sema Geral

A Formação Serra Geral é atravessada por boa parte das

estruturas int.egrantes do Alinhamento de Guapiara. É constituída
por rochas vulcânicas de natureza bimodal- (básicas e ácidas)
distribuídas na forma de derrames que acompanham, grosso tnodo, o

contorno estrutural do embasamento da Bacia do paraná.

Petrograficamente dominam basaltos toleíticos (guartzo toleíLos),
perfazendo cerca de 90% do volume total estimado, com menor

participação de andesitos to-Leíticos (1%) e riolitos-riodacítos
(3%) (Bell-ieni et aL. 1986, Melfi et al. 1988).

As rochas vulcânicas ácidas cla Formação Serra Geral agrupam-

se em dois tipos principais. Uma suíte contendo litot.ipos em geraÌ
afíricos, ç&le ocorrem na porção meridional da Bacia do Paraná é
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conhecida por vulcânicas tipc-r PaImas. Diferem das vulcânicas tipo
Chapecó, çlue apresentam normalmente textura porfirítica, ocorrendo
na parte central e, sobretudo, na norte, como verificado no

presente trabalho (Desenho 1) entre piraju e Fartura. euimicamente
são classificadas em alto e baixo-Ti segundo conteúdos superiores
ou inferiores a 2Z de TiOz e em elementos incompatíveis (Bellieni
et a1. L984, Piccirillo et al-. L987, comi-n-chiaramonti et al .

1988). Esses autores reconheceram que as rochas de baixo-Ti
concentram-se a sul do Lineamento do Rio Uruguai, enquanto as de

alto-Ti situam-se dominantemente a norte do Lineamento do Rio
Piqueri (Figura I.1), coexistindo ambos litotipos na região entre
os dois lineamentos.

Já os diques de diabásio do Arco de Ponta Grossa, incluindo
o Alinhamento de Guapiara, apresentam composição química e idades
eocretácicas gue permite rel-acioná-1os com as rochas vulcânicas da

Formação Serra Geral (piccirillo et al_. 1990, Renne et al_. Lg96).
contudo, apesar da semelhança quanto ao conteúdo de Tioz (alto,
intermediário e baixo-Ti) têm maior afinidade química com as

rochas vulcânicas da porção norte da Bacia do Paraná (Pinese L989,

Piccirillo et a7. 1990).

TL.2. 3 A Província paraná-Etendeka

A sucessão de derrames da Formação Serra Geral gue aflora no

sul do Brasil encontra notável correspondência com aqueles das

formações Awahab e Tafelberg que sustenLam o Planalto Etendeka,
próximo ao litoral NW da Namíbia (Figura rr.4) . Além da

coincidência entre pólos paleomagnéticos (Pacca & Hiodo Lg'76),

mesma sucessão estratigráfica e natureza química semelhante,
assinalado por diversos autores (Erlank et aL. 1984, Bell-ieni et
aL. 1-986, Piccirillo et al-. 1988a, Milner et al-. 1995a, .Jerran et
al-. 1-999) , existe contemporaneidade entre o wulcanismo das duas

áreas (Renne et al. L992, L996a; Turner et af. t994; Milner et aJ-.

1995b, stewart et af. 1996) . Tais constatações provam que o

vulcanismo da Bacia do Paraná e Planalto Etendeka é anterior à
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separaÇão continental América c1o Sul-África, tendo havido provável
continuidade física entre as áreas através da Bacia de Pelotas.
Este conjunto de wulcânicas, distribuído nos dois continent.es
conforme a Figura T1.4, constitui a Província Ígnea Paraná-

Etendeka.

De modo semelhante, Lem sido sugerida a correspondência
entre rochas vulcânicas da base de seqüências sedimentares
mesozóicas do oeste de Angola com a porção norte da Bacia do

Paraná. As bacias costeiras de Cuanza e Namibe contém rochas
wu-l.cânicas correlacionadas por seu quimismo e idade eocretácica
com a Formação Serra Geral (Alberti et aL. L992, MarzoLi et af.
1-999 ) . Marzoli et af . (op. cit. ) ressal-tam a mesma naLureza
petrogenética e correspondência entre idades de basaltos e digues
toleíticos da Bacia de Cuanza com os basaltos da Bacia de Campos e

diques da área Santos-Rio de Janeiro. Assim, o conjunto de

ocorrências descrito extende a á,rea das manifestações magmáticas

da Província Ígnea Paraná-Et.endeka até o NW d.e Angola.

Devido a natureza petrogenética semelhante, disposição
espacial próxima e idades comparáveis, também tem sido proposta
gênese comum para os diques localizados entre as áreas portadoras
de rochas wulcânicas da Província Paraná-Etendeka. Assim são

aqueles do Arco de Pont.a Grossa, da faixa Santos-Rio de .Taneiro e

os correspondentes africanos. Hunter & Reid (L987) destacam a

existência de feixes de digues de diabásio aflorantes no NW da

Namíbia que apresentam idades jurássica e eocretácica,
relacionando-os também ao magmatismo Etendeka. Milner et al-.
(1995b) também citam idades eocretácicas (125-130 ¡¿a) para diques
(doleritos) de Horingbaai no NW da Namíbia.

A Figura II.4 representa assim toda a extensão de rochas

ígneas (vulcânicas e diques) associadas à Província Magmática

Paraná-Etendeka. Nela estão incluídos os diques máficos d.a região
do Morro Vermelho (SW de Angola), situados próximos à front.eira
com a Namíbia, e cartografados por Torquato (t974). Estes diques
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são os mais prováveis correspondent.es em termos de idade e

natureza química aos encontrados na área agui pesquisada. Contudo,

são claramente menos importantes do gue no Brasil, tal como as

zonas de falhas/fraturas associadas.

Tal- como no Brasil, são também enconLrados diques alinhados
paralelamente à costa africana apresentando idades (K/Ar)

eocretácicas. Sua local izaçã,o int.ermediária entre os derrames de

Angola (a norte) e o NW da Namíbia (a su1) sugere serem a extensão
meridional do magmatismo Etendeka. Como também se nota na Figura
II.4 / ocorrem diques ocupando duas direções preferencias de

alojamento no NW da Namíbia: uma subparalela à costa e outra
aproximadamente ortogonal a ela, de modo semelhante ao que ocorre
no Arco de Ponta Grossa, região de Florianópolis (Raposo et al-.

l-998 ) , e em geral na faixa litorânea Santos-Rio de .faneiro. Por

outro lado , a conexão entre todas as áreas int,eg-rantes da

Província Paraná-Etendeka, como na Figura TT.4, incluirá
necessariamente a faixa mediana ocupada pelas bacias marginais de

Campos, Santos e Pelotas (e as correspondentes africanas), que não

foram poupadas do magmatismo eocretácico, pois contém na base das

suas seqüências pré-rifte, basaltos continentais (Ponte & Asmus

1,97 6, Fodor et aJ-. L984, Fodor & Vetter 1-985 , \ú,izuzak:- 1"987 ,

Macedo 19 9l- ) .

Assim, é lícito concluir gue os diques de diabásio
eocret.ácicos representaram uma tentativa de avanço do magmatismo

toleít.ico em direção a áreas não atingidas pelos pulsos iniciais.
EIes afloram conectando áreas portadoras de derrames, êrt

particular a faixa agui pesquisada, interposta às bacias de Santos

e Paraná. Por outro lado, percebe-se que a estruturação
representada pelo Arco de Ponta Grossa (e Alj-nhamento de Guapiara)
quase em nada interferem no lado africano. Isto sugere também ser
este arco uma feição não só posterior ao magmatismo Serra Geral,
mas sobret.udo pós-deriva continental, desvinculada do continente
africano e regida por condicionantes Ìocais.
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ilI GEOLOGIA DA AREA

rIT.1 GENERJAITDADES

Devido à extensão de cerca de 350 km entre os extremos da

área, foram alcançados diferentes compartimentos geológicos. No

Desenho 1 percebe-se que o limite da Bacia do Paraná acompanha o
paralelo 24e00's, de modo gue a área acha-se geologicamente
dividida entre um seLor noroeste, a norte de 24soo's, e ouLro
sudeste, a sul. o seLor noroeste coincide, porLanto, com a Bacia
do Paraná, e o sudest.e ao seu embasamento. No extremo NW afloram
rochas mesozóicas, compreendendo uma sucessão de arenit.os e rochas
wulcânicas eocretácicas, com delgada cobertura psamítica
neocretácica. Este domínio estende-se até a faixa central,
sobrepondo rochas sedimentares paleozóicas, onde se alojam sills
de diabásio. Em conjunt.o, tais urtidades f ormam a maior parte da

seqüência fanerozóica do preenchimento das bacias do Paraná e

Bauru.

Fora do domínio da Bacia do Paraná existem também inúmeras
ocorrências de rochas fanerozóicas, ora como coberturas cenozóicas
localizadas, ou como corpos magmáticos intrusivos. Os diques de

díabásio ocorrem em maior número por todo o embasamento da bacia,
enquanto os corpos máf ico-ultramáf ico-al-cal-inos localizam-se
somente no domínio Costeiro. Em comum, t.êm a idade eocretácica,
gue os fazem import.antes marcadores cronológicos relacionand.o-se,
via de regra, com a atividade tect.ônica.

A Faixa Ribeira Leve sua evolução do meso ao

neoproterozóLco, enquanto os complexos Costeiro e Gnáissico-
Migmatítico, evoluíram desde o eoproterozótco, com retrabalhament.o
no neoproterozóico. Há pois, uft zoneamento de idades de rochas gue

é crescente na direção do litoral, reflexo de uma compartimentação
tectônica favorável, ajudada pela movimentação ascensional meso-
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cenozóica ocorrida na parte oriental. Exceções são as coberLuras
distribuídas em área expressiva da região do baixo rio Ribeira de

rguape (domínio Costeiro), e que denunciam novo pulso tectônico no

Cenozóico.

TTI.2 SETOR SITDESTE (DOMÍNrO COSTETRO E FÀrXA RIBETRA)

A área de exposição do embasamento da Bacia do Paraná
compreende perto de 40?^ do tot,al . Nela sobressai o arranj o d"as

unidades litológicas, fortemente influenciadas por um importante
sistema de zonas de cisalhamento direcionais d.estrais, além de

falhas associadas de direções NE, ENE e Ev{. Dest,acam-se os

sistemas Lancinha-cubatão, Agudos Grandes e Figueira, a1ém de

lineamentos menores de direção NE, gue afloram em trechos
preservados das coberturas fanerozíicas.

O Complexo Costeiro como propost.o inicialmente (Hasui et aL.
1981) compreende terrenos sem separação litoestratigráfica formal
gue af loram por todo leste de são pau]o. Na á.rea, compõe-se por
dois domínios separados. Um compreende as unidades charno-
enderbíticas (Macigo do ltatins) e xistos da Següência Cachoeira,
consideradas mais antigas. o outro é formado por unidades
gnássico-migmatít,icas contendo ortognaisses e granitos de anatexia
(Complexo Gnáissico-Migrmatítico) e uma unidade metapelítica
superior (Complexo Turvo-Cajati) .

Picanço et al_. (1991) obtiveram idade U/pb (Shrimp) d.e 2Ll-3

+ 18 Ma para o metamorf ismo de charnoguit.os do Maciço It.atins,
enquanto Siga 'Jr. (1995 ) encontrou valores em torno de 2600 Ma

para granulitos possivelmente correlacionáveis, àflorantes no
Paraná. Sobrepõem esta associação xistos e filitos do Complexo

Turvo-cajati, aflorando entre ,Iacupiranga e pariqüera AÇu,

totalment.e em meio ao Complexo gnáissico-migmatítico. Alguns
corpos graníticos intrusivos (neoproterozóicos ) e de filiação
alcalina ocorrem ainda no extremo sul da área.

A Faixa Ribeira compreende grande

metassediment,ares terrígenas e químicas
número de unidades

com metavulcânicas
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associadas, atravessadas por diversos corpos granítjcos. Apesar da

variedade de litotipos existente, suas unidades puderam ser
correlacionadas cronologricamente e espacialmente (Campanha &

Sadowski 1,999) , de modo que sua descrição no Desenho 1 considera
sobretudo sua natureza litológica. Seus litotipos distribuem-se de

NW para SE em: Grupo Itaiacoca, Formação Água Clara, Subgrupo

Lajeado, Subgrupo Ribeira e Formação Iporanqa, conforme um

zoneamento indicativo da existência de plataf orma rasa, a M, e

mar profundo, flo sent.ido SE. Ainda segundo Campanha & Sadowski
(op. cit . ) sua evolução teria se iniciado com deposição de

sedimentos de borda continent.al- no mesoprot erozótco, tend.o

evoluído até o neoprot.erozóíco e eocambri-ano, com metamorfismo e

intrusão de diversos corpos graníticos.

fff.2.1 Coberturas

Cananéia e lgruape)

Cenozóicas (Grábens de Sete Barras,

No setor sudeste da área existe uma significativa
concentraÇão de cobert,uras cenozóicas, estendendo-se de modo

descontínuo, desde o litoral até o médio vale do rio Ribeira de

fguape. Em conjunto, ocorrem sediment.os de natureza variada:
f luvia j-s, lacust.res, f lúvio-marinhos e marinhos, deposit,ados de

modo intermitente e Iocalizado possivelmente desde o Oligoceno,
acempanhando pulsos da atividade Eectônica (Melo 1990). Boa parte
dos depósitos mais antigos está encobert.a pela sedimentação

fluvial recente, ãflorando somente pequenas exposições, de modo

que as diferentes fácies interpretadas e mapeadas por CPRM (198f)

e Melo (op, cit.) necessitaram ser agui agrupadas (Desenho 1).

As unidades cenozóicas acham-se distribuídas seg,undo duas

áreas sedimentares principais. A maior forma uma ampla planície,
dominada por sedimentação recente que se abre em leque a partir
das confluências dos rios Ribeira e Juquiá para sudeste,
constituindo a Planície Costeira. Uma outra mais recent.e ocorre
confinada aos vales dos rios Ribeira de Iguape e .Tacupiranga, em

seus médios cursos no sentido SW, onde existem extensões
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Cescontínuas de sedimentos em terraços elevados sobre o nível Ce

sedimentaÇão moderno, e que foram depositados por paleodrenagiens

orientadas, de modo geral, conforme a rede fluvial atual (Melo

1990). O contorno da Planície Costeira mostra bordas festonadas
junto às exposições do embasamento migmatítico, e sobretudo junto
a corpos graníticos, os quais também costumam formar maciços

isolados int.ernamente à planície.

A maior parte deste
quaternários depositados sob a

representado pelo rio Ribeira
maré. Foram também em par

tectônicas que recentemente vem

domínio compreende sedimentos

inf luência do nível- de base local,
, e controlados pela variação de

te condicionaCos por estrut.uras
sendo reconhecidas.

Uma extensão apreciável, que segue desde norte da cidade de

Registro até sul de Pariqüera AÇu, é ocupada por sedimentos

fluviais da Formação Pariqüera AÇu (Desenho 1). Est.es estendem-se
para leste, sendo encobertos pelos aluviões recentes.

Já entre Sete Barras e Eldorado existe um pequeno gráben que

coincide com ampla planície aluvionar do rio Ribeira. Denominado

de Gráben de Sete Barras (Melo et al-. 1-989 ) , orienta-se
int.egralmente segundo a zona de cisalhamento Lancinha-Cubatão
ocupando cerca de 5 x L9 km. Acha-se preenchido por sedimentos

rudáceos que passam a finos, indicando possibilidade de

sedimentação lacustre em seu interior. Segundo Melo (1990) tais
sedimentos poderiam indicar atividade tectônica anterior à

deposição da Formação Pariqüera AÇu, constituindo os mais antigos
registros de idade terciária na região.

Na área da Planície Costeira entre Cananéia e lguape ocorrem

dois baixos gravimétricos, ufl deles confirmado por sondagem,

denominados de modo único como Grábem de Cananéia por Souza

(1995) . Estes acham-se separados por um alto gravimétrico (v.

Figura V.4, Cap. V) coincidente com a zona axial do Alinhamento de

Guapiara (Arco de Guapiara) . Como será mostrado à frente, nest.e

1ocal o alto coincide com uma zona de transferência, com falhas
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transcorrentes dest-rais. A SI^/ clest-e allo loca) rza se o baixo
gravimétrico c1e Cananéia, coincidente com o (sub)grábem homônimo,

e encoberto por sedimentos quaternários (Desenho 1). Sua borda
oeste coincide com a falha normal de direção N45E que seque até o

Maciço de Pariqüera AÇu. A espessura de sedimentos gue o preenche

foi estimada em mais de 400 m (Souza 1995), e seu fundo acha-se
basculado para NW.

A NE do alto gravimétrico , o baixo existent.e é mais

discreto, e corresponde a uma parte do agui denominado Grábem de

Ignrape. Sua espessura sedimentar máxima foi estimada (Souza op.

cit.) em cerca de 400 m, estando seu fundo basculado para SE.

A Figura rlf.1 apresenta duas linhas sísmicas, obtidas na

plataforma continental defronte a Planície Costeira (Desenho f). A

LS 034 0505 é paralela à costa, e confi-rma a exist.ência de uma

depressão mar adentro com perto de 20 km de extensão linear na

altura do Grábem de lguape. Percebe-se que ela é influenciada por
falhas que provém da costa, sendo fortemente est.ruturada na sua
parte central- por um bloco abatido que correspondente ao Grábem de

fguape, nâ área submersa. Na part.e SE da mesma linha exist.e outra
depressão, mais profunda que primeira, e disposta paralelamente ao

setor SW da Ilha Comprida por cerca de 18 km, e que corresponde a
continuação, mar adentro, do Grábem de Cananéia. Provavel-mente foi
gerado por f alhas transcorrentes NI^I dest.rais encontradas no

continente, e gue produziram o rejeito normal presente na sua

borda SW, como será abordado adiant.e.

A LS 034 0506 é uma linha ort.ogonal à costa, flâ altura do

Grábem de Cananéia, que permite localizar sua borda externa, cerca
de 20 km mar adentro. Acha-se confinado a um compartimento em

forma de calha, visível pelo contorno interpreEado do embasamento

cristalino, que reteve um trato sedimentar (continen[al? )

aparentemente distinto daquele de mar aberto, presente acima e em

posição mais disEal na seÇão.
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III.3 SETOR NOROESTE (BACIA DO PAR]AIIA)

A Bacia do Paraná é uma ampla depressão desenvolvida na

Plataforma Sulamericana a partir do neordoviciano (Milani 1-997)

logo após cessado o tectonismo eocambriano, no encerramento do

Ciclo Brasiliano. Como se observa no Desenho I, o seu embasamento

constitui um segmento de grande complexidade geológica, a julgar
pela trama de falhas e zonas de cisalhamento adjacentes que dispôs
blocos de natureza distinta lado a lado. Sua borda orienta-se
proximamente na direção EW, acompanhando o contorno do Arco de

Ponta Grossa gue se delineia para sul-. A Bacia Bauru (IPT L989,

Fernandes 1992) compreende a depressão neocretácica superposta à

primeira, onde se acumularam sedimentos tradicional-mente incluídos
na Bacia do Paraná, estando parcialmente represent.ados na parte
norte da área. A importância que apresenta a Bacia Bauru para o

presente estudo, restringe-se ao fato da sua borda sudeste
l-imitar-se com a feição positiva, representada pelo próprio
Alinhamento de Guapiara, ño Cretáceo fnferior.

Nas bacias do Paraná e Bauru afloram rochas sedimentares
paleozóicas e uma sucessão sediment.ar-vulcânica-sediment.ar
mesozóica compreendida nas seqüências Paraná, Gondwana T, Gondwana

II, Gondwana III e Bauru, conforme Milani (1,997) . Compreende as

unidades litoestratigrráficas tradicionalmente incluídas, no senso

de Schneider et al-. (1,974) , no Grupo Paranâ, Supergrrupo Tubarão,

grupos Guatá, Passa Dois, São Bento e Bauru (Desenho 1). De todas
as unidades presentes neste segmenlo, destacam-se as seqüências

Gondwana I, II e fII, sobretudo as rochas vul-cânicas da Formação

Serra Geral, pois conservaram feições diagnósticas do t.ectonismo e

geração das esLruLuras ora em discussão. Em essência este conjunto
é correlacionado à Bacia Karoo no su1 africano.
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III.3.1 Paleozóico

A Seqüência Paraná ocorre restritamente na área, sendo

representada pelos arenitos devonianos da Formação Furnas.

Compreende arenitos feldspáticos de granulação média grrossa,

portadores de estratificação cruzada de médio porte. Sua

ocorrência se dá em altos de colinas e relevos pouco escarpados

presentes a sul de ltapeva.

A Seqüência Gondwana f compreende o Grupo Itararé e as

formações Rio Bonito, Palermo e Tatuí. O Subgrupo Itararé tem

ampla distribuição na parte central, contudo com limit.adas
exposições acessíveis, devido a topografia suave da sua área de

ocorrêncj-a. Predominam arenitos cinza claros, finos a médios,

imaturos e diamictitos cinza e avermelhados, com matriz areno-

argilosa e sílt,ica. São conhecidas t.ambém camadas pouco espessas

de carvão na região de Buri, totalmente subordinadas no contexto
terrígeno. Mais para o topo da seqüência neopaleozóíca ocorrem

sil-Ls de diabásio.

A Formação Rio Bonit.o ocorre acima do Subgrupo ftararé,
estando individualizada desde a porÇão oeste da á.rea até a

central. Constitui-se por siltitos e folhelhos cinza, com níveis
de calcário, arenj-tos e ocasionalmente, conglomerados.

A Formação Palermo associa-se ao topo da Formação Rio

Bonito, constituindo-se por siltitos e arenitos finos cinzentos. A

partir da porção central para leste não se diferencia mais da

primeira, passando ambas a ser representadas como Formação Tatuí.

A Formação Irati compreende folhelhos cinza-escuros e

camadas de calcário restriLas, ocorrendo quase continuamente de

oesLe a leste da área. Em seu topo encontra-se a Formação Serra

Alta, const.ituída por folhelhos e siltitos cinza-escuros. Tal
semelhança não permitiu a separação enLre as duas formações no

lado paranaense, de modo gue estão representadas juntas próximo ao

reservatório de Xavantes (Desenho 1-) .
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A Formação Terezina compõe-se por camadas bem

individualizadas de argilitos e folhelhos, e silt.itos e arenitos
muit.o f inos.

O desfecho da sedimentaÇão da Superseqüência Gondwana I se

faz com a Formação Rio do Rasto. Compreendida unicamente pelo
Membro Serrinha, é formada por arenitos muito finos, siltitos e

folhelhos de cores esverdeada e avermelhada, onde ocorrem

associados níveis de calcário, sílex e coquina. Em São Paulo tais
característ.icas não são bem reconhecidas, de modo que a Formação

Rio Bonito, mais parte expressiva da Formação Terezina, é referida
por Formação Corumbataí.

III.3.2 Mesoz6j-c,o

As unidades mesozóicas presentes
formações Pirambóia, Botucatu e Serra
formadoras do Grupo São Bento.

na á.rea compreendem as

Geral, sendo as úItimas

A Formação Pirambóia constit.ui um pacote arenoso pouco

espesso que aflora na parte inferior da Serra da Fartura, não

sendo possível a separação da Formação Botucatu que a superpõe.

,Juntas compõem um pacote de arenitos de cores amareladas e

rosadas, com estrat,ificações de cruzadas de médio a grande porte,
contendo alguns níveis lamíticos e conglomeráticos na base.

III.3.2.L Formaçäo Serra Geral-

A Formação Serra Geral compreende rochas vulcânicas de

naLureza bimodal - fé1sica e máfica representadas por l-atit.os e

basaltos, respectivamente. No Desenho 1 está clara a posição

estratigráfica inferior dos latitos em quase toda a extensão de

afloramento da formação. Apenas na porção oeste, entre Jacarezinho

e o Reservatório Xavantes, os latitos são precedidos estratigra-
ficamente por um derrame de basalt,o.

Af loram principalmente entre os reservatórios 'Jurumirim e

Xavantes, e entre as cidades de Fartura e Piraju, adjacentes à

zorra axial do Alinhamento de Guapiara. Ocupam a parte superior do
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front da Serra da Fartura, mant.endo o relevo de cuest¿ Iá
exist.ente. Seu contato inferior é feito com o pacote de arenitos
das formações Pirambóia-BotucaLu, sendo bem marcado no relevo.

Os latitos são rochas vulcânicas de composição ácida, de cor
cínza, cinza avermel-hado e cinza azulado, textura porfirítica com

matriz de granulação fina e fenocristais de piroxênio e de

feldspatos ripiformes e de granulação média. Nos topos dos

derrames, são comuns horizontes vesículo-amigdaloidais, com

amígdalas preenchidas por quartzo microcristalino, calcita e

filossilicatos verdes ou castanhos, de dimensões milimétricas a

até 20 cm de diâmetro, encontrados junto a vertente sul do rio
Paranapanema (afloramento 39 - piraju).

Também a NW de Piraju (afloramentos 38 e 63 - piraju) os

latitos apresentam disposição subhorizontal marcanLe, dada por
planos paralelos ao f luxo magmát,ico, indicadores de ant,igas
superfícies de derrames. Apresentam-se ligeiramente curvados com

pequenas variações de mergulho (Foto 1). Localmente (afloramentos

37, 38 e 39 piraju) também foram observadas fraturas
subverticais com preenchimento de zeóIit.as placóides centimétricas
(heulandita) sobre suas superf ícies, gue representam f rat.uras

abertas (trativas) decorrentes de deformação. A alteração destas
rochas produz um solo de cor rosada, com matriz de granulação fina
argilo-arenosa, com pont.os brancos de caulinita e rico em geodos

de quartzo/calcedônia .

Estas rochas t.êm estruLura maciça e pet,rograf icamente

textura intersertal a hial-ofítica, granulação muito fina, com

matriz víLrea a microcristalina, basicamente composta por

feldspato alcalino. Os plagioclásios representam 10 a 30t do

volume da rocha e se apresentam levemente saussuritizados, com

orientação decorrente do fluxo magmático. Piroxênios (5 a 1-0% da

rocha) estão geralmente alt.erados em filossilicatos castanhos e

minerais opacos associados. Há argilominerais e óxidos/hidróxidos
de ferro preenchendo microfissuras nos fenocristajs de feldspat.o.
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Fot,o 1- - Conjunto persistente de juntas de cisalhament.o de
baixo ângulo paralelas à superfície de derrame - So

(latitos da Formação Serra Geral Rod. Raposo Tavares a
NNE de Timburi, setor noroeste - Afloramento 63)

Os derrames basálticos afloram conLinuamente a partir do

vale do rio Paranapanema para norte e de Ourinhos para oeste,
sendo raros a sul. Em geral, mantém contato inferior com os

lat,itos. Ocorrências menores e descontínuas foram interpretadas a

su1 do rio Paranapanema como extensão lateral de afloramentos, êilì

áreas de latossolo vermelho típico. Na região a SE de Ourinhos e a

oeste do Reservatório Xavantes existe um derrame basáltico
intercalado no pacote de arenitos Pirambóia-Bot,ucatu,

correspondendo a manifestação precoce do vulcanismo Serra Geral.

As rochas basá1tícas t.êm coloração cínza-acastanhado a

marron-amarelado, estrutura compacta e granulação fina (textura
fanerítica), sendo às vezes micro-porfiríticas. A sul de Piraju
(afloramentos 50 e 53 ) apresentam disjunções colunares curvadas e

inclinadas.
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TIT.4 INTRUSIVAS DA AREA

As rochas intrusivas de interesse ao presente estudo

compreendem corpos alcalinos, srJ.Js e digues de diabásio de idade

eocretácica. Os corpos alcalinos constj-tuem ocorrências isoladas
situadas no setor sudeste (,lacupiranga,,fuquiá, Pariqüera AÇu e

Registro), com formas circulares a e1ípticas, e com excelente
resposta nos mapas aeromagnéticos (desenhos 3 e 5). Os diques de

diabásio ocorrem como feixes de distribuição variada, que aumentam

em número a partir do litoral, ûo sentido NW. Assim são os da

Serra do Momuna (1este de Pariqüera eçu) e demais ocorrências
dispersas pela parte sudeste da área, a1ém da impressionante
concentraÇão verificada próximo à cidade de Guapiara. Os siLLs de

diabásio são de dist.ribuição mais restrita, int,rudindo
principalmente rochas neopaleozóicas (Fartura, Taguaí e

Taquarituba), e em menor quantidade o Subgrupo Itararé.

III.4.1 Corpos A1ca1inos

No setor sudeste localizam-se os maciços alcalinos do tipo
central situados em sua porção mais a leste. Estão presentes os

complexos de .racupiranga e Juquiá, os maciÇos alcalinos de

Pariqüera AÇu e Barro Branco e a anomalia magnética de Registro
(desenhos I, 3 e 5). Os dois primeiros compreendem associações
plutônicas de rochas máficas-ultramáficas alcal-inas, estando

presente peridot.itos, piroxenitos , Ljol-itos, nef elina sienitos,
álcali gabros e núcl-eos carbonatíticos. O maciÇo do Barro Branco

(Vasconcelos et aL. L999) constitui pequena exposição de biotita-
olivina gabros localtzada 5 km a leste da borda sul do Complexo de

Jacupiranga. Sua identificação deve-se a interpretação de forte
anomalia magnét,ica dipolar a partir de dados de aerolevantamentos
(Vasconcelos et âf., op. cit.l. Pariqüera Açu e Registro foram

sugeridas por Ferreira & Algarte (1"979) e Ferreira et al-. (L987),

também a partir do reconhecimento de anomal-ias magnéticas.

fnicialmente supostas como duas novas ocorrências de eruptivas
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alcalinas, somente a de Pariqüera AÇu confirmou-se como ta1. Est.a

constitui assim, um discreto cenLro alcalino formado

principalmente por shonkinitos, malignit.os e piroxenit.os (Ferreira
et aJ-. op. cit., Coutinho et aL. 1-998) . ,Já a anomalia de Registro
não tem afloramentos, achando-se em área totalmente tomada por

sedimentos recentes do rio Ribeira de Iquape.

TaI grupamento de cenLros alcal-inos e anomalias magnét.icas

já, havia sido considerado por Almeida (1983) como integrantes da

Província Alcalina do Arco de Pont.a Grossa. Entretanto, formam um

conjunto distinto das demais por apresenLar idades eocretácicas,
sendo condicionados por uma zorla dist.ensiva exclusiva orientada a

NW, em paridade aos diques toleíticos. Fato interessante é gue

todas estas ocorrências situam-se dentro do Complexo Gnáissico-
Migmatítico (domínio Costeiro), o que pode resultar da sua

natureza tectônica distinta.

Ainda de destaque por sua importância, embora impossíveis de

serem cartografados, são os digues de lamprófiros máficos
eventualmente encontrados, e vez ou outra descritos na literatura
(IPT 1985, 1989). No presente trabalho, pelo menos uma exposição
não superior a um metro de largura permitiu o reconhecimento de um

lamprófiro alcalino alterado atravessando outro dique de diabásio,
junto aos migmatitos do Complexo Gnássico-Migmatítico (afloramento

108 - Pariqüera Açu).

TIT.4.2 SiIJs de Dial¡ásio

Os siLLs de diabásio de maiores ext.ensões ocorrem

principalmente junto às formações Rio Bonito e Irati, com pequenas

exposições sit,uadas inteiramente sobre rochas do Subgrupo Itararé.
Ocorrem, em sua maior extensão, próximo ou sobre a zorra axial do

Alinhamento de Guapiara, cujos principais exemplares são o sil-l- de

Fartura e de Taquarituba, portadores das maiores espessuras

conhecidas. Petrograficamente apresentam cores c:-nza médio a

claro, que os diferem dos diabásios de digues, e normalmente de
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t.extura mais grossa. Exibem bordas de resfriamento típica junt.o

sua base, com granulação crescente para as partes superiores.

IrI.4.3 Diçres de Diabásio

Os diques de diabásio que integram o Alinhamento de Guapiara

constituem a sua feição geológica mais notável. Inúmeros

representantes ocorrem pela área e de há muito tem chamado a

at.enção de diversos pesquisadores. São normalmente associados

cronologicamente (Renne et al-. 1-996 ) e geogulmicamente (Amaral et
al-. L966, Piccirillo et al-. 1"987, l-988b, Pinese 1-989, Turner et
al-. 1,994, Stewart et af . L996 ) aos derrames da Formação Serra

Geral, e apresent.am espessuras variadas de alguns centímet.ros a

mais de 500 m. No geral são enconLrados por toda a extensão do

Alinhamento de Guapiara, embora formem feixes mais ou menos

concentrados em determinados setores. Isso deve resultar tanto de

condições favoráveis a sua exposj-ção, como de um condicionamento
local do fraturament.o. Por ouLro lado, o padrão de distribuição de

lineamentos magnéticos existente no Alinhamento de Guapiara mostra

boa coincidência com a localizaçã.o de digues mapeados, sobretudo
nas áreas com levantamentos de detalhe, o que tem feito alguns
auLores generalLzar a presenÇa destes corpos baseado simplesmente

na dist,ribuição de lineamentos (Figura TTI.2) .

Verifica-se gue a presenÇa dos diques de diabásio é muit.o

diminuída na área de afloramento do Subgrupo It.araré (faixa
central) sem que haja uma diminuição correspondente no número de

lineament.os magnéticos . Contudo, esta dist.ribuição heterogênea

pode result.ar de um conhecimento geológico ainda precário e

heterogêneo, que os discriminaram mais em determinadas áreas. Onde

ocorrem em maior densidade percebe-se gue dispõem-se em feixes
estreitos e descontínuos, quase sempre relacj-onados com anomalias

magnéticas lineares. Assim, seu número poderá ser maj-or dependendo

de detalhamenLos geológicos futuros, a julgar pela distribuição
mais homogênea de anomalias magnéticas que seguem em total
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continuidade entre o limite de áreas com e sem diques aflorantes
(capítulo 5) .

A grande maioria dos digues da região têm direção NW-SE,

condicionados que são à estruturação regional. Entret.anto, alguns
poucos exemplares seguem as direções NE e ENE, alojando-se em

fraturas associadas com estruLuras gue interferem sobre o conjunto
principal do alinhamento. A clara identificação, sobret.udo em

fotos aéreas e imagens de satélite, é bastante facilitada em boa

parte das rochas neopaleozóícas e arenitos mesozóicos. Nas demais

rochas da Formação Serra Geral a sua presenÇa também foi
confirmada secionando os derrames de l-atitos e, aLé mesmo os

basaltos estratigraficamente superiores (cf. Zem-Gimenez I996) .

Quando frescos ou pouco alterados, os diabásios apresentam

coloração cínza escura a preta, o gue facilita a distinção dos

exemplares provenì-entes de sil.J.s. Petrograf icamente são

invariavelmente diabásios que apresentam texLura interqranular
subofítica, por vezes porfirítica. Compõem-se de plagioclásios
ripiformes milimétricos, pj-roxênios e opacos. A matriz é vítrea e

ocupa espaços intergranulares. Pseudomorfos de olivina
substituídos por filossilicat.os verdes podem ocorrer esparsamente.

IfI. 4.3.1 Modo de ocorrência

A grande quant.idade de diques de diabásio encontrada permite
general:-zar a ocorrência de alguns tipos de feições, euê parecem

const,it.uir um padrão para a área. No entanto, algumas diferenças
entre o seu modo de ocorrência podem resultar dos diferentes
litotipos atravessados em diferent.es profundidades. As rochas do

setor sudeste, por exemplo, são tipicamente de infra-estruLura,
sendo nest.e local menos comum a formação de feições invasivas e

gue poderiam resul-tar de anisotropias locais. Do mesmo modo, os

diques agui parecem ser menos segmenLados longit.udinalmente,
quando comparado aos existentes em áreas sedimentares, contudo sem

serem necessariamente mais largos ou volumosos (Foto 2) .
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Foto 2 - Dique de diabásio vertical em corte transversal com cerca
de 20 m de largura. Presente pequena apófise em sua margem direita
(migmatit,os BR-l-l-6 enL,re Regist,ro e ,Jacupiraflgê, setor sudest,e

Af loramento 1-68 )

Quase sempre os díques apresent.am-se vert,icais a

subverticais, mostrando razões comprimenLo/ largura eLevadas.

Injeções na forma de apófíses são comuns, podendo existir ainda
sil,ls partíndo de uma das paredes do díque e esLruturas arqueadas

do tipo dobras de arrasto e sinclinais periféricos, junto aos

contatos com rochas sedimentares (Fot,o 3 ) . Porém, não foi
observada brechação associada com as encaixantes. Desse modo,

parecem ter intrudido em condições predominantemente passivas, com

pressão magmátíca bem próximo ou igual à litostática reinante.

As feições associadas a diques mais freqrientemente

observadas f oram salt,os ou degraus, êÍt que a seção de cort,e
apresenta-se com deslocamento Iateral, Euçterindo movimentação por

atividade tectônica (Èranscorrente) após a consolidação do magma.

Facilmente são encont.rados díques com uma extensão linear de

quilômetros, sendo comuns exemplares com dezenas de quilômetros,
como pode ser notado a oest.e do reservatório Xavantes, a leste de

Fartura e de Taquarituba, na região de Guapiara e próximo a

.Iacupiranga (Desenho 1). Entretanto, alguns exemplares apresentam

a1ém da extensão elevada, larguras que podem atingir centenas de
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metros, de modo gue sustentam algumas feições orográficas de

destague nas áreas planá1ticas, como espigões e pequenas serras.
Um desses exemplares, perfeitamente orientado a N40W, ocorre
sustentando a chamada Serra do Mat,ão, situada 20 km a lest.e de

Taguarituba. Outro, com perto de 50 km de extensão e cerca de 500

m de largura, forma um ext,enso espigão orientado a N45W a l-est,e de

Taguaí. Afl-ora descontinuamente desde NW de Taguarituba, passando

a leste das cidades de Taguaí e Fartura, até at.ingir a Serra da

Fartura, logo a norte da cidade homônima. Provavelmente constitui
um dos mais volumosos diques do Alinhamento de Guapiara, além de

acompanhar a orientação da Falha da Serra da Fartura (cf. Vieira
L973), preenchendo boa parte da extensão de seus planos

formadores. Como se observa no mapa de anomalias magnéticas da

região (Capítulo 5) coincide com uma profunda descontinuidade,
reconhecível como uma intensa anomalia magnética linear. A este
possante digue associam-se outros tipos de int.rusões menores

(sjlJs e bismálitos) gue partem do seu flanco SW formando um

arranjo complexo, como as mostradas na Foto 3 (afloramento 4L

Taguaí). outros digues desenvolvendo feições similares também são

encontrados no feixe existente a oesLe do reservatório Xavantes.

Ocorrências igualmente interessantes são diques gue passam

longitudinalmente à falhas, quase sempre normais, encontrados no

setor noroeste (próximo a Fartura, Taguaí e Taquarituba)
representados no Desenho 1 e em mapas de maior detalhe utilizados
na síntese geológica. Indicam sincronismo entre as atividades
magmática e tectônica, devido à orientação dos tensores
distensivos serem coincidentes para ambas as feições. São

particularmente reconhecíveis na faixa de afloramento das

seqüências neopaleozóicas da Bacia do Paraná, situadas logo acima

do Subgrupo rtararé, pois estas constituem bons marcadores

estratigráficos.
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Foto 3 - Arqueamentos associados com intrusão de bismálito de
diabásio (estrutura em gaivota) próximos a grande digue de
díabásio posicionado à esquerda da fotografia (siltitos da
Formação Teresina Rod. Taquarituba Taguaí, setor noroeste
Afloramento 4L)

Pode-se notar gue as falhas em questão passam de orientação
NNW, no segmento extremo-leste da faixa neopaleozóica, para cerca
de N50W em direção oeste, onde alinham-se em posição subparalela,
e coincidem com os diques de diabásio da porção axial do

Alinhamento de Guapiara, próximo a Fartura. Do mesmo modo, foram

também mapeados diques ocupando planos de falhas em outras áreas

do alinhamento (CPRM L982), de modo ser esta uma associação bem

comum. No setor sudeste também foi observada situação semelhante,

mas neste caso envolvendo falhas direcional-s, não necessariamente

contemporâneas aos diques. No Complexo Turvo-Cajati (afloramento

106 - ,facupiranga) um digue de diabásio de 1 m de largura ocorre
em uma zorra de falha transcorrent,e, bem marcada por uma ampla

estrutura em flor (Foto 4) . Neste caso, não há como se determinar
a real cronologia entre tais feições, embora a falha em questão

pareça condicíonar a sedimentação de unidades cenozóicas (FormaÇão

Pariqüera Açu) gue ocorre logo a nordeste, sendo pois ativa após a
intrusão do dique.
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Foto 4 - Falha transcorrente dextral N5OW/Vert com
estrutura em flor negativa. Present.e duas camadas de xistos
negros intercaladas em mármores, deslocadas conforme
rejeito normal no centro da zorra de falha. Lado direit.o da
fotografia dique de diabásio de atitude N60vû/Subvertical
(Complexo Turvo-Cajati Estrada Pariqüera Açu
.Tacupiraflgâ, setor sudeste - Afloramento 1-06)

Já nos migmatit,os (af loramento 1,7 4 - ,.luquiá ) ocorre uma

associação complexa entre digues e um sill- est.reito de diabásio.
Na Foto 5 observa-se um'dique de diabásio que parece lançar uma

apófise que ocupa um plano de fratura discordante da foliação do

migmatito, e que limita a part.e inferior do dique. O dique, neste
caso, não continua para baixo, sendo provavelmente formado por

fluxo magmático horizontal.

No mesmo afloramento existe outro dique de diabásio e um

estreito sil-L, ambos incl-inados e dispost.os em padrão en echeTon,

com deslocamentos por saltos ou degraus (Foto 6). O arranjo geral
most.rado pelas intrusivas segrmentadas deLineia uma estrutura em

fl-or, revelada por traÇos de planos de uma provável falha
transcorrente transpressiva anterior, euê atingiu larga área do

afloramento. Neste caso, a segmentação devido aos saltos serj-a
result.ado de mudanças na orientação do esforço compressivo mínimo
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(o3) ao longo da direção de propagação do magma nas fraturas,
provavelmente favorecido pela presença das descontinuidades
apresentadas. Anderson (1951) e Delaney & Pollard (1-981-)

ínt,erpretam a formação de arranjo en echel-on desse modo, o gue

geraria segment.ação e deslocamentos aparentes observados

freqüentemente em corpos tabulares, conforme a Figura III.3. Desse

modo, considerando os diques (fotos 5 e 6) e o si77 pode-se

suspeitar que sua formação se deu em uma zona de falha através de

fluxo magmático predominantemente lateral, que teve alterada
ligeiramente sua direção de propagação junto a descontinuidades
pré-exist,entes .

Foto 5 - Dique de diabásio N43VII/88N8 em corte transversal.
Truncado (porção inferior) por plano de falha preenchido
por apófise da mesma composição (migmatitos BR-l-16 a SE
de .fuguiá, setor sudeste - Afloramento 1,74)
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Foto 6 - Dique (acima) e siLL de diabásio inclinados em

corte transversal arranjados em en echeTon. Lado direito
da f ot.o not,a-se um escalonamento por salto contínuo no
si77. É sugerido o conLorno de uma estrutura em flor
negativa (migmatitos BR-116 a SE de ,Juquiá, setor
sudeste - Afloramento 1,74)

Figura III.3 - Mudança na orientação
dique ao longo de sua direção de
Pollard 1-981)

de abertura (o3) de um
propagação (Delaney &

Direção de propagação



rv A TNIFoRMACÃo RADToMÉrnlcA

A Figura IV.1 represenLa a área de ocorrôncia de rochas
magmáticas relacionadas com o Al-inhament.o de Guapiara, e a

localizaçã,o das amostras obtidas para determinações até agora
realizadas. Pode-se concluir çnle o número é pequeno considerando-
se a extensão da área. Contudo, as det.erminações abrangem os

diferent.es modos de ocorrência existentes, contemplando diques,
silLs, derrames e complexos intrusivos alcalinos. No presente
trabalho t.odos os valores de idade reportados estão de acordo com

as atuais constantes de decaimento radiativo, conforme
recomendação de Steiger & .faeger (L977), incl-uindo aqueles obtidos
anteriormente e que foram recalculados por Sonoki & Garda (f988).

IV.1 COMPLEXOS E I'ÍACIÇOS ALCALINOS

A primeira referência a idades de complexos al-calinos de

int,eresse à área agui enf ocada deve-se a Amaral et al-. (L967 ) .

Estes aut,ores obtiveram idades K/Ar pioneiras para os complexos

ultramáf ico-alcalino-carbonatíticos de .Tacupiranga e ,Juquiá
(outrora Serrote). Do Complexo de .Tacupiranga foram reportados
resultados de análises de minerais de cinco amostras, incluindo
nef elina sienito (bit,ot.ita) , carbonatito (f logopita) , piroxenit.o
(f eldspato) e jacupiranguit,os (rocha total e piroxênio) . os

valores recalculados são: L34,1- r 4,6; 135,9 + 6,8; 1,37,3 + 5,2¡

L39,7 * 7,I e 1,91",6 + L4,6 Ma. para o Complexo de Juguiá foram

analisados nefel-ina sienito (rocha total) e sienitos (biotita e

feldspato), cujos respectivos resultados são: I32,6 + 4,2; I48,2 e

1,62,6 t 4,7 Ma (Sonoki & Garda op. cit.).

Outros valores de idades K/Ar obtidos a partir de sienitos e

biotitas foram citados para o complexo de Juguiá por Born et al-.

Tais autores discutem resultados preliminares,(L972)
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reconhecendo a existência de dois conjunt.os discrepantes de

idades, urû deles eocretácico em torno de L32 Mâ, e out.ro mais
antigo. Sonoki & Garda (op. cit.) fornecem resultados analíticos
K/Ar para este complexo, entre os quais se percebe a mesma

dispersão de valores.

Amaral (1978) apresentou novos resultados K/Ar para

'Jacupiraflgâ, elevando para guarenta e cinco o total de

determinações conhecidas para este complexo. O conjunto envolve
determinaÇões isotópicas em rocha total, biotita, flogopita,
feldspatos, nefelina e piroxênio.

que

até

A Figura IV.2 apresenta um diagrama

ilustra a distribuição preferencial de

o presente para os dois complexos.
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Figura IV.2 Idades K/Ar dos complexos
,Juquiá, com média dos resul-tados
recalculados por Sonoki & Garda 1988)

Triássico

a1cal
mais

Por sua

mineral Rb-Sr

idade de 131

valores K/Ar
complexo.

inos de ,Jacupiranga e
freqüentes (valores

vez, Roden et al. (1985) apresentam uma isócrona
para o carbonatito de .Tacupiraûgâ, gue forneceu

t 3 Ma (Ro = 0,70501- + 0,00006), muito próximo dos

mais freqüentes obtidos para outras rochas do
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Já Ferreira et al-. (1987) apresentaram uma única
determinação K/Ar em rocha total para a intrusão de Pariqüera Açu,

cuja cifra de 200 t 3 Ma sugere j-ncorporação de argônio à amostra
analisada, visto ser demasiadamente el-evada e t,ot.almente f ora do

contexto reqional, considerando-se os demais complexos vizinhos.
Tal resultado nos motivou à confecção de uma isócrona Rb/Sr
apresentada e discutida a seguir,

fV.1.1 ldade de Parigüera Açu

A intrusão al-calina de Pariqüera Açu é um pequeno maciço com

cerca de 2,5 X 3,5 km de exposição, orientado na direção N40W, no

gual expõem-se descontinuamente shonkintos, malj-gnitos, álca1i
piroxenitos e raros nefelina sienitos. Tais rochas ocorrem na

localidade de Pariqüera Mirim, localizada a 10 km a leste da

cidade de Pariqüera Açu (Desenho 1).

A boa qualidade dos afloramentos do maciço de Pariqüera AÇu,

aliada à natureza máfica-alcalina apresentada pelas amostras,
favoreceu a escolha de sete exemplares shonkinitos para análise
Rb/Sr. Embora os shonkinitos apresentem-se Lextural e

sutis namj-neralogicamente homogêneos, exist.em variações
distribuição dos minerais máficos e félsicos que permitiram a

aná1íse isotópica em rocha total para Rb e sr, conforme se

verifica na Tabela 1.

No Amostra/No
Camoo

Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86

1 13497 I DL-1378 1 05,1 3 803.93 0.3784 0.0031 0.70600 0,00008

2 13498 I DL-141A 217.20 627,90 1 .0010 0.0280 0.70830 0,00009

3 13499 / DL-135A 172,90 626,90 0,7990 0.0230 0.70685 0.00008

4 13500 / DL-1358 294,80 543.40 1,5700 0,0440 0,70852 0.00009

5 13501 / DL-135C 195.60 576,80 0,9810 0,0280 0,70711 0,00009

6 13502 / DL-'1418 203.80 512.50 1,1510 0,0330 0,70744 0,00008

7 1 3503 / DL-1 41 C 232,8O 541.90 1.2430 0,0350 0,70768 0,00008

Tabela IV.1 - Resultados analíticos Rb/Sr para shonkinitos de
Pariqüera Açu
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Nela estão os resultados analít.icos para Rb e Sr, bem como

as razões isotópicas obtidas para as amostras de shonkinitos
provenientes das exposições assinaladas no Desenho i_. A

homogeneidade apresentada pelos exemplares escolhidos, aliada à

proximidade dos pontos de col-eta em af loramento, garant.em sua

cogenet.icidade, o gue pode ser atestado pelos resul-tados obt,idos.

Como pode ser notado na Tabela L, as combinações dos

parâmetros encontrados forneceram val-ores de Rb87/Sr86 e Sr87/Sr86

favoráveis à construção de uma isócrona, apresentada na

Figura IV.3. Obteve-se um excelente alinhamento util-izando-se seis
amostras, cujos pontos definiram uma reta de inclinação
correspondent,e à idade de L42 ,L + 7 ,3 Ma. A validade desta
det.erminação pode ser estimada pelos bons níveis de correlaÇão
linear R = 0,99528 e MSWD = 0,7308 obtidos. O valor encontrado
para a razão inicial (Ro = 0,705203 + 0,00010) confirma uma

derivação mantél-ica, sem indicar contaminação por material crustal
para a int.rusão de Pariqüera AÇu. Uma única amostra (ponto 2, DL-

141-A) não foi incluída no cálculo da isócrona. Tal- amost.ra é muito
semelhante guanto a composição mineral e pet.rografia a outras duas

também j-nvestigadas (DL-l-418 e DL-l-41c), sendo todas obt.idas
essencialment,e da mesma área de exposição. A julgar pelos teores
de Rb e Sr obtidos para o t,rio analisado (Tabela I) , a razão
isotópica Rb87/5186 da amostra DL-141-A provavelmente foi minorada
por excesso de Sr, o gue comprometeu um melhor alinhamento entre
os pont.os 2 , 6 e 7 e, de resto, entre os demais da isócrona
(Figura IV.3 ) . Mesmo após reanálise, suas razões isot.ópicas
inicialmenLe obtidas foram confirmadas. por outro lado, os

resul-tados encontrados para as demais amostras (DL-1378, DL-1354,

DL-1358 e DL-135C) confirmam a vinculação genética do conjunto,
al-ém de mostrar coerência ent.re a distribuição dos valores
isotópicos. Assim, preferiu-se eliminar a amostra referente ao

pont,o 2 do cálculo real-izado de modo a minimizar os fatores gue
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Figura IV.3 - Diagrama isocrônico de shonkinitos de
Pariqüera AÇu

aumentassem a incerteza e afetassem o valor da idade para o Maciço

de Pariqüera Açu.

Quando se considera o resultado agui apresentado e, de modo

favorável, a margem de erro envolvida, aliado à natureza magrmática

peculiar e proximidade espacial, pode-se concluir que o magmatismo

em Pariqüera AÇu deve ter sido contemporâneo aos demais complexos

vizinhos. A despeito de sua natureza alcalina potássica, Pariqüera
AÇu é mais um dentre vários centros de manifestação alcalina
neocomianos, int,egrante da primeira f ase de ativação
Lectonomagmática no Mesozóico ocorrida no Brasil Meridional, como

proposto anLeriormente por Almeida (I97L).

Ív.2 vul,cÂìrrcAs

As determj-nações radiométricas de rochas wulcânicas
(FormaÇão Serra Geral) de interesse à área do Alinhamento de

Guapiara são em número reduzido e, em geral, acompanham os valores
apresentados pelos demais conjuntos lit.ológicos eocretácicos
(Figura IV.4 ) . Basi-cament.e ref erem-se às exposições próximas às

cidades de Fartura e Piraju, no setor noroeste da área,
compreendendo rochas wulcânicas félsicas e máficas. Apenas uma

lf@a) = 142'n +V'3
Flo=0,705203+0,0001
MSWD = 0,7308
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amost.ra proveniente de derrame da Bacia de Santos acha-se agui
referida pela sua contemporaneidade com rochas equivalentes da

área cont.inentaf .

Raposo (1987 ) apresenta resultados K/Ar de quatro amostras

de derrames máficos e félsicos da região próxima a Piraju, os

quais f oram também interpretados por Piccirill-o et al-. (1-987 ) .

Foram analisados plagioclásios de andesi basaltos e feldspatos de

riodacitos compreendendo os dois lit.ot,ipos vulcânicos exist.entes
na região. Apenas um result.ado 79 t 3 Ma - mostra grande

discrepância se comparado aos demais valores já obt.idos para a

Formação Serra Gera1. No entanto, três resultados interessam
diretamente ao presente estudo, devido aos valores apresentarem
proximidade com os demais agui reportados.

Duas amostras de riodacitos pórfiros da base da seqüência

vulcânica apresentaram 134 + 6 e 133 t 6 l,Ia, enquanto outra de

andesi basal-to correspondendo a um derrame estratigraficamente
superior apresent.a L22 t 7 Ma. A despeito do limitado número de

amostras envolvido, os valores dì-spõem-se de modo coerente com

respeito à estratigrafia wulcânica, existindo a possibilidade dos

resultados revelarem ainda um discreto hiato temporal existent,e
entre as manifestações félsicas e máficas.

Turner et al-. (1,994) apresentam uma isócrona Ar40/Ar3e em

rocha total para riolitos próximos a Piraju, gue forneceu idade de

L28,7 t 1r1 Ma, valor que se aproxima do conjunto de valores K/Ar
referidos atrás.

Fodor et al-. (1984) citam resultados de determinações K/Ar
no domínio das bacias costeiras da região sudeste, destacando-se
uma determinação obtida em rocha t.ota1 recuperada de sondagem

(SPS-44) na Bacia de Santos (Figura IV. l- ) , que f orneceu
138,1 + 3r5 Ma coerenLe, port.anto, com o verificado para a área

continental adj acente.
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IV.3 INTRUSIVAS

As determinações radiométricas envolvendo intrusivas do

Alinhamento de Guapiara são em número maior do que aquelas

divulgadas para as rochas wulcânicas. Acham-se concentradas, Dâ

sua mai-oria, no setor noroeste da área, compreendendo tanto idades

K/Ar como resul-tados recentes considerados mais precisos
provenientes d.a técnica Ar40/Ar3e referidas atrás.

M vutcânicas

E lnûusivas

10

4

U,o
¡O(}.
(U

.c
E
o
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100Cretáceo
lnferior lSuperior

Figura IV.4 Idades R/Ar e ArlAr de interesse ao
Alinhamento de Guapiara

Rocha-Campos et al-. (1988) referem-se ao siLl de Angatuba

(Fúlfaro 1,967 ) gue apresenta uma determinação K/Ar em rocha tota]
fornecendo t32,5 t 6,8 Ma. Pinese (1989) apresenta resultados de

três determinações K/Ar de diques de diabásio próximos a

Itaporanga, Ribeirão Branco e Guapiara. Tais determinações

envolveram, respectivamente, uma anáIise em rocha total, com

L25,L t 5,5 Ma, e duas em plagioclásios, com L27,6 t 516 e

L43,7 t 613 Ma. Considerando as margens de erro apresent,adas, tais
result.ados são, de cerLo modo, de boa gualidade, a julgar pela

concordância com os demais agui reportados.

Renne et aL. (L996) apresentam cinco determinaÇões Arno/Artn

em plagrioclásios de diques provenientes da região de Fart.ura.

150
Jurássico

50 (Ma)
erciário
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Conforme destacam os autores, oS resultados comprovam urna notáveL
equivalência entre as Eécnicas de idade platô e isocrônica,
definindo uma idade perfeitamente concordante entre si e

coj-ncidente com 131 Ma para o magmatismo formador dos diques d.e

Fartura.
rv.4 sÍNrsse
Diante do quadro geocronoJ-ógico representado pelo conjunLo

de idades, envolvendo os diversos produtos do mag'matismo

eocretácico, pode-se definir sequramente um importante período de

atividade magmát.ica concentrado no andar Neocomiano.

Considerando a extensão da região, a diferença no

magmatismo e as margens de erro analítico agui relatadas,
verifica-se haver certo sincronismo entre o magmatismo alcalino e

a atividade maior toleítica, concentrando-se, em geral, entre
l-30-135 Ma. Entretanto, a ligeira diferença verificada entre a

moda das idades dos corpos alcalinos com as demais ocorrências do

alinhamento, mais o resultado de Pariqüera AÇu, parece indicar
uma certa anterioridade do maqmatismo alcalino na evolução do

Al-inhamento de Guapiara. Por ouLro lado, âs ocorrências de rochas

alcalinas concentram-se no extremo sudeste da ârea, relativamente
distantes dos diques e rochas wulcânicas analisadas, o que impede

uma observação inequívoca das relações de contato. Além disso, à

Luz dos dados agui reportados, não é possíve1 ident.ificar se

houve migração de font.es magmáticas com o tempo longitudinalmenLe
pela área, tal como sugerido para a província Paraná-Etendeka por
Turner et af . (1994) e Stewart et aL . (L996) . De t.odo o modo,

serão necessárias novas determinações radiométricas, sobreEudo

alcançando diques de diabásio do setor sudeste da área, mas

utilizando-se t.écnicas de análise mais refinadas, e que

apresent.em merÌor margem de erro analítico associadar como o

método Ar40/Arle.



A INFORMA AO GEOFISICA

Neste capítulo est.ão descritos os procedimenLos envolvidos
na análise e interpretação de dados gravimétricos e aeromagnéticos
disponíveis para a área do Al-inhamento de Guapiara. A

interpretaÇão foi realizada a part.ir de mapas de contorno
integrados para toda a extensão da área, visando a identificação
de esLruturas de abrangência regional.

V. 1 PROCEDIMENTOS EMPREGADOS

Devido à natureza das grandezas representadas (campos

potenciais) e à grande guantidade de informaÇões, o processamenLo

dos dados geofísicos foi realizado com o uso de programas

computacionais específicos. os dados de cada projeto foram
inicialmenLe interpotados para diversas malhas regulares,
buscando-se obter mapas de contorno com desenho de curvas
suavj-zadas e com o mínimo de ruído possível. Os mapas d.e anomalias
magnéticas na área terrestre foram gerados a partir de uma malha
quadrada de 250 X 250 m, e na plataforma continental de 1000 X

1000 m. Ambos foram interpolados segundo o mét.odo da curvatura
mínima. No gravimétrj-co foi utilizad.a malha de 5oo x 500 m, com

interporação através de krigagem. o principal objetivo foi
discriminar estruturas da inf ra-est,rut.ura, oll gue interf iram no

traçado do Alinhamento de Guapiara, de modo a dest,acar além
daguelas de direção NW, as NE.

Todos os mapas foram confeccionados utilizando-se
sombreamento, visando realçar anomalias lineares. Nesta t.écnica,
uma fonte de iluminação é simulada à distância infinita a partir
de um azimute e inclinação sobre o horizonte, posicionados de modo

conveniente nos quadrantes NE (Az=45e, r=454) e NW (Az=330e,

I=35e). Como resultado, há um realce de tendência de anomalia nas

direções ortogonais à iluminação, de modo que se percebem feições
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l-ineares em número, extensão e definição superiores aos mét.odos de

anáIise tradicionais. Ta1 procedimenLo é particularmente
interessante para dest.acar anomalias maqnét.icas, que

invariavelment.e refletem o padrão de fraturamenLo em mais de uma

direção. Assim, cada par de imagens sombreadas foi post.eriormenLe

mescl-ado em uma única que realça duas direções. Contudo, a

gualidade dos resul-tados depende, além do processamento, dos

parâmetros empregados na obtenção dos dados, envolvendo a

densidade e dist.ribuição reg:ular das leituras.

Bons resultados do emprego desta técnica para o

reconhecimento de diqr:es máf icos e interpretação tect,ônica f oram

obtidos para o escudo canadense (Schwarz et aL. 1987) e oest.e

aust.raliano (Boyd & Tucker 1990 ) a part.ir de dados de

levantamentos aeromagnéticos. Recentemente foi elaborado um mapa

para o território brasileiro (CPRM 1"996 ) baseado em técnica
similar. A despeito dos parâmetros utilizados, percebe-se gue a

análise é vantajosa para a identificação de fontes magnét,icas

rasas, quando comparada com as técnicas tradicionais de

interpret.ação magnética a partir de mapas de contorno e/ou perfj-s,
pois é capaz de discriminar melhor a geometria e arranjo do

fraturamento, resultado da identificação de número maior de

anomal-ias -

V.1.1 Sinal Analítico

O Sinal Analítico é um procedimento matemático para emprego

em campos potenciais gue mel-hora a represent.ação de anomalj-as em

mapas, favorecendo sua int.erpretação. Sua aplicação destina-se
sobret.udo para campos magnétícos e visa gerar uma função analítica
simétrica a partir do sinal ori-ginal, de modo que os picos de

intensidade situam-se sobre o corpo que produziu a anomal-ia.

Assi-m, tem a vant.aqem de local tzar precisamente os limites das

fontes geradoras de anomalia, notadamente prismas magrnetizados
(diques), pois discrimina os maiores gradientes magnéticos (maior

contrasle magnético), sequndo máximos de int.ensidade.
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A Figura V.1 exemplifica a transformação do sj-nal magnét.ì-co

original em sinal- analítico, medida pela sua amplitude. Observa-se
que o máximo de amplitude situa-se junto às bordas do prisma

maqnetizado q.ue produz a anomalia, onde normalmente fica o maior
contraste magnét.ico.

Figura V.l- Resul-tado da aplicação do sinal
analítico em uma anomalia magnét.ica junto à borda de
um dique de diabásio (Roest et aL. 1,992).

Nabighian (1,972) formulou originalmente o sinal analítico
como um modo de otimizar a interpretação magnética para corpos
bidimensionais. Posteriormente sua aplicação foi ampliada para
corpos 3D (Nabighian 1984, Roest et al-. L991-) , tendo sido para

aplicações em gravimetria (Hansen et aL. 1-987). O processamenLo do

sinal analítico envolve duas derivadas aplicadas ao vetor campo

(M) nas direções X-Y (horizontais) e uma na vertical, de modo que

sua amplitude é dada simplificadamente por:

C)o)È
õ.
E

lA (x,y) I = (?u) '* ( ôttr

0y
a')
ðz
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Uma vantagem decorrente do

representa uma grandeza escalar,
campo magnético terrestre, nem da

da f ont.e . Mede, portanto, a

magnetizado.

uso sinal analítico é que ele
não dependendo da orient.ação do

direção de magnetização original
intensidade magnét.ica do corpo

Durante a etapa de processamento matemático, os dados foram

também filtrados para diferent.es altitudes (continuaÇão para cima)

no sentido de se aLenuar a influência das altas freqüências, e

minorar o sinal de font.es magnéticas rasas. Neste caso, o objetivo
foi verificar a localização de anomal-ias geradas por fontes
profundas.

v.2 AQUTSTçÃO E pRO\ZENrÊUCre DOS DÀDOS

V.2.L Gravimétricos

Os dados gravimétricos empregados são provenientes dos

levantamenLos do mapa gravimétrico do Estado de São Paulo (IpT

1985, L987) , incluindo pequenas porções vizinhas do Estado do

Paraná, e o detalhamento real-izado na Planície Cost.eira ent.re
Cananéia e Iguape (Souza 1995). Foram gentilmente cedidos pelo
Institut,o de Pesguisas Tecnológicas do Est.ado de São Paulo - IPT e

pelo seu auLor (L.4. P. Souza) , respect.ivamente.

V . 2 .2 Aeromagnetométricos

Os mapas de anomalias magnéticas foram gerados a part,ir de

quat.ro pro j eLos, articulados conf orme a Figura V .2 , onde é

mostrada a orientação das linhas de vôo. São eles: 1 Bauru
(Paulipetro 1980), 2 - Botucatu (Paulipetro 1980), 3 - São Paulo

Rio de ,faneiro (CPRM 1-978 ) e 4 Plataforma Continent.al Sul
(Petrobrás I97 0) . Foram gent.ilmente cedidos pelo IPT (l- e 2) ,

Companhia de Pesguisas de Recursos Minerais-CPRM (3) (at.ravés da

atenciosa intervenção do fnsLitut.o Ast.ronômico e Geof ísico d.a

Universidade de São Paulo IAGUSP) e Petrobrás (4).

Os dois levantamenLos situados mais a noroeste da área
aquele situado na plataforma continental sudeste, objetivaram

e

a
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pesquisa de petróleo nas bacias do Paraná

terceiro compreendeu a área precambriana

alguma sobreposição junto aos limites dos

foi suprimida na apresentaÇão agui feita.

os dados aeromagnéticos ut.i I izados

seguintes especificações :

e de Sant.os, enquanto o
. Original-mente existiu

levantamentos, mas que

foram obtidos com AS

1 - Projeto Bauru

o DireÇão das linhas de vôo (LV) - N30W
o EspaÇamento entre as linhas de vôo 2000 m

o Altura de vôo 450 m

o InLervalo entre as medidas 62 m

o EspaÇament.o das linhas de contro]e 20 km
o OireÇão das linhas de controle - N60E

2 - Projeto Botucatu

o Direção das linhas de vôo (LV) - NS
. EspaÇamenLo entre as linhas de vôo - 2000 m

o Altura de vôo 450 m

o Intervalo entre as medidas 100 m

. EspaÇament,o das linhas de cont,role 20 km
o oireÇão das línhas de controle EW

3 - Projeto São Paulo Rio de ,.faneiro

o DireÇão das linhas de vôo (LV) - NS

. Espaçamento enLre as linhas de vôo 1000 m

o Altura de vôo l-50 m

. Intervalo entre as medidas 100 m

. EspaÇamento das ]inhas de controle 10 km
o DireÇão das linhas de controle EW

4 - Projeto Plataforma Continental Sul

o DireÇão das linhas de vôo (LV) Perpendicular à linha de costa
. EspaÇamento entre as ]inhas de vôo 5 km
o Altura de vôo 700 m

o Intervalo entre as medidas 60 m

. Espaçamento das l-inhas de control-e 25 km
o DireÇão das linhas de controle Paralela à linha de costa
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Os dados provenientes da área marinha provém de uma malha

NS-EW 1000 X l-000 m obtida diretamente a part,ir de mapas de

conLorno, o gue comprometeu o reconheciment.o de feições menores.

Por outro 1ado, o menor espaÇamento das l-inhas de vôo do Projeto
São Paulo - Rio de .faneiro aumenta a resolução dos mapas,

favorecendo a identificação de anomal-ias geradas por fontes
magnéticas menores e mais próximas à superfície, como as geradas

por diques de diabásio, falhas e/ou fraturas. Assim, a análise
agui empreendida é essencial-mente gualitativa, não envolvendo
quantificação nem reamostragem de dados. Desse modo , a

interpretação e conclusões agui obtidas referem-se à área dos

respect.ivos projelos, devendo-se reparar nos seus limites, onde

pode ocorrer uma discret.a mudança no traçado de algumas curvas.

V. 4 ESTRUTUR;AS INTERPRETÀDAS

V.4.1 Por Gravimetria

A Fi-gura V.3 ilustra as anomalias bouguer e sinal anal-ítico
obtidos para o Alinhamento de Guapiara. Not.a-se que existe um

lj-neamento de direção N50W marcando a sua posição. O padrão de

anomalias bouguer caracteriza-se por fortes gradient.es l-aterais
para SW e NE, enquanto o sinal analítico destaca exclusivamente o

efeit,o da infra-estrutura próxima do alinhamenLo, sendo neste caso

mínima a influência regional. Indica a concent.ração elevada de

rochas intrusivas básicas subaflorantes, sugerida pela
coincidência entre os contornos dos siLl.s de Fartura e Taquarituba
(Desenho 1) .

A NNE ocorre uma ampla região caractertzada por baixos
gravimét.ricos, €Íì sua maior parte coincidente com a Bacia do

Paraná. Já a SSW ocorre uma área tomada por valores mais altos,
coincidindo com o Arco de Ponta Grossa. Neste caso, percebe-se o

seu contorno seguindo em direção sudeste, t.ornando-se paral-elo ao
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Iitoral. É, nesLe local onde ocorrem as maiores anomalias
gravimétricas da região, contidas no domínio costeiro.

Percebe-se que a localrzação dos corpos alcalinos da região
do Baixo Rio Ribeira também coincide com áreas de fortes anomalias
gravimétricas, destacando-se o Complexo de Jacupiranga. A maior
proximidade enLre os corpos alcal-inos, e destes com a zon.a axial
do al-inhamento, acentua o sinal gravimétri.co local-, destacando uma

região anômala mais larga próxima a costa. Seu efeito t.orna-se bem

visível no mapa do sinal analítico da Figura V.3.

Percebe-se ainda que o lineamento gravimétrico gue marca o

Alinhamento de Guapiara acha-se interceptado por outras estrut,uras
t.ransversais, Lambém marcadas por valores mais elevados, sugerindo
deslocamento lateral na sua crista.

V.4 .L .2 Planície Costeira

A região da Planície Costeira entre Cananéia e Iguape foi
detalhada por gravimetria por Souza (1995), que identificou duas

pequenas depressões junto a linha de cosLa, formadoras do

denominado Grábem de Cananéia. Conforme o auLor, a depressão

sit.uada a SW teria seu fundo basculado para NW, enquanto a situada
mais a NE mergulharia para SE.

O mapa gravimétrico detalhado da área (Figura V.4) mostra

uma delas situada l-0 km a sul de Pariqüera AÇu, balizada por um

segmento com perto de L2 km na direção WNW, definido por um alto
gradiente gravimétrico e sugerindo um plano de falha de alto
ângulo. Esta estrutura acha-se conect,ada com segmentos de

características semelhantes, desenhando um bloco de seção rômbica.

A norte desta depressão está um alto gravimétrico orient.ado

com a zor.a axial do Alinhamento de Guapiara. A NE deste alto
ocorre a outra depressão aberta para o mar, representada por um

baixo gravimétrico mais discreto localizado imediatamente a suf de

Iguape, e cujo substrato acha-se basculado para SE. Devido a

proximidade e conLexLo estrutural semelhante, é provável
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gue represente, em Lerra, a extensão

apresentado no Capítulo III (Figura III.l-)
do Grábem de Iquape

V.4.2 Por Aeromagnetometria

Observa-se nos mapas de anomalias magnéticas que o

Alinhamento de Guapiara tem largura média de 50 km, medida tomada

entre os complexos de Juquiá e .Tacupiranga. É, caracterizado por um

conjunLo de l-ineamentos magnéticos subparalelos, orientados na

direção NW, que seguem até a área marinha (desenhos 2 e 3).
Existem também centros de convergência das linhas de contorno no

seLor sudeste, indicando fort.es anomalias (desenhos 3 e 5 )

cent.radas nos corpos alcalinos.

Os lineamentos magnéticos refletem descontinuidades
( fraturas) preenchidas por material magnetizado. Entretanto,
consi-derando a quantidade de digues de diabásio orientados a NW, é

altamente sugestiva a associação entre as duas feições. Percebe-se
que há ainda uma faixa central com pouco mais de 15 km de largura
mais densamente ocupada por lineamentos magnéticos, onde são mais

freqüentes os diques de diabásio. Esta faixa atravessa toda a

área, desde Ourinhos - a NW - até fguape, a SE, sendo balizada
pelas anomalias circulares de Pariqüera AÇu e Registro. Como

visto, corresponde ao eixo do alinhamento ou o ápice da estrut,ura
em arco assinalada atrás, tendo sido no passado referido de modo

simplificado como um único lineamento.

MagneticamenLe o Alinhamento de Guapiara caracteriza-se pelo
relevo mais movimentado do que nas áreas vizinhas, com linhas de

contorno orientadas em geral a NW, e gue são tanto mais cerradas
quanto mais estrut.urado for o segmento anal-isado. Por toda a sua

ext.ensão percebe-se gue as anomalias são delineadas por dipó1os
magnéticos, cuja polaridade é normal- (valores negativos em azul,
na parte sul, e positivos em vermelho, na norte), indicando
condições semelhantes de magnet.ização durante sua formação no

Neocomiano. A única exceção notável é o complexo alcalino de

Juguiá (Desenho 3) gue tem a posição dos dipólos invert.ida. Embora
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tal mudança possa ser atribuída à influência do campo geomagnét.ico

atual, ela pode refletir uma das variações do campo no Cretáceo

Inf erior, devido à al-t.a f reqüência das reversões àguela época.

Neste caso, a idade estimada para o complexo (L32,8 Ma,

Valanginiano Superior) coincide com uma reversão conhecida
(Gradstein et al-. 1995 ) . Contudo, a margem de erro at.ribuída às

ídades do Complexo de ,Juquiá não permíte uma única concl-usão.

As fontes magnéticas, em gera1, orientam-se de modo

subparalelo à direção do alinhamento . No ent.ant.o, podem sof rer
deflexões no seu traçado, definindo áreas com um padrão amendoado

alongado ou losangulares, bem reconhecíveis nos mapas

apresentados. Em algumas zonas o padrão apresentado pelas linhas
de contorno acompanha as direções NE e ENE, sendo também mais ou

menos reconhecíveis por toda a extensão da área.

V.4.2.L Setor Noroeste

Na região de Ourinhos (desenhos 2 e 4) uma estrutura bem

discreta pode ser interpretada na direção N65E (OUn¡. Sugere

discreta movimentação destral na zorla axial do Alinhamento de

Guapiara. Na sua continuação para norte curva-se suavemente para a

direção N40E.

Pouco mais a sul outra anomalia interpretada (XAV) passa

perto da cidade de Xavantes (desenhos 2 e 4) . Segue por N40E e

afeta com deslocamento destral o eixo do Alinhamento, continuando

na direção subparalela à primeira. Mais para sul- ocorrem duas

est.ruturas paralelas na direção N50E (FAR1 e FAR2), que sugerem

também movimentaÇão destral, uma a norte e outra a sul da cidade

de FarLura.

Próximo a cidade de Itapeva nota-se a mais evidente das

anomalias magnéticas do setor noroeste, disposta na direção EW-NE

(ITA) . Ocorre inteiramente sob o Grupo It.araré, sem apresent.ar

feições superficiais associadas. Pelo modo como interage com o
eixo do alinhamento, é secionada pelas estruturas NW. Sua

continuação para leste em terrenos proterozóicos não é nítida,
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embora oriente-se em direção à zorla de cisalhamento de Taxaquara,

pelo que se conclui da análise de mapas geológicos de síntese
(Bistrichi et al-. 1-981 , L995) .

V.4.2 .2 Setor Sudeste

Próximo a Guapiara ocorrem duas anomalias pouco extensas

coincidindo com o t.raçado de falhas Lranscorrentes (GUAW e GUAE),

bem notáveis nos mapas aeromagnéticos (desenhos L, 3 e 5). Aquela

sit.uada mais a leste (GUAE) sugere movimentação destral sobre o

eixo do Alinhamento de Guapiara.

Dois outros lineamentos de direção NE e ENE, também

coincidentes com zonas de cisalhament,o, são observados no Desenho

5. Coincidem com os lineamentos Agudos Grandes (AGR) e Lancinha-

Cubatão (LAN-CUB), ambos sem definição do modo como int.erferem no

Alinhamento de Guapiara.

Um Iineamento magnético de direção NE pode ser not.ado

discretamenLe ligando as anomalias circulares de ,Jacupiranga e

Registro. NoLa-se, nest.e caso, que sua ext.ensão é limitada, e que

ele é segmentado na altura do complexo, indicando Ler sido
atravessado pelas int.rusivas. De modo semelhante, percebe-se outro
lineamento que parte do Complexo de,Juquiá e segue na direção ENE.

Uma ouLra feição aná1oga, mas com desenho pouco mais difuso é

vist.a at.ingindo o Maciço de Pariqüera AÇu pelo seu lado SW. Em

posição paralela também se noLa um lineamento margeando a costa
próximo ao canal que separa a Ilha Comprida do continente.
Atravessa o eixo do Alinhamento e inflete suavemente para o mar na

altura de Iguape. Todas estas falhas apresentam direção paralela à

zona de cisalhamento Lancinha-Cubatão.

Confrontando-se o traço de todos esLes lineamentos descritos
para ao setor sudest.e com o mapa geológico (Desenho 1), percebe-se

a quase total coincidência dos mesmos com falhas já cartografadas,
demonstrando a boa resposta magnética dessas estruturas.
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V.4.3 Feixes de Diques Máficos Interpretados

Quando se compara o padrão de anomalias magnéticas NW

(desenhos 4 e 5) com o conjunto de diques de diabásio mapeados

(Desenho 1,), nota-se haver uma boa coincidência espacial entre
ambos (Figura III.2). Observa-se que os lineamentos independem da

presenÇa de cobertura sedimentar fanerozóica, ao passo que o

número de diques é nitidamente maior na área de rochas pré-
cambrianas. A partir da latitude de Fartura e Itaí para N afloram
as rochas wulcânicas da Formação Serra Geral, que aLenuam em parte
o sinal magnético, dificultando o reconhecimento de lineamentos.
Já, no setor sudeste, destaca-se muito bem uma faixa mediana

portadora de qrande guantidade deles.

Tal qual para as anomalias magnéticas, ocorre maior
quantidade de diques mapeados ao longo do eixo do Alinhamento de

Guapiara. Verifica-se que os mesmos estão concent.rados entre
Xavantes, Fartura e Taquarituba e entre Itapeva, Guapj-ara e

Iguape. Estas áreas são caracterizadas não só pela maj-or

quantidade de digues e lineamentos, mas sobretudo pela
continuidade e ext.ensão dos úl-timos.

Percebe-se ainda que nas áreas onde afloram em maior número,

os digues dispõem-se em feixes est.reitos e descontínuos,
normal-mente relacionados com as anomalias magnét.icas através de

três modos principais:

I - superpondo-as, mas apresentando menor comprimento; 2 - segundo

f eixes paralelos e muito próximos aos lineament.os, e 3 -
deslocados longit.udinalmente às anomalias, representando a

continuidade das mesmas. Existem ainda casos menos comuns em que a
presenÇa de diques não está associada com a existência de

lineamentos magnéticos assinalados .

Embora em menor número, sê comparados aos lineamentos, os

diques de dj-abásio acompanham o traçado dos mesmos, parecendo de

fato serem subordinado a eles. A Figura V.5, por exemplo, mostra a
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boa coincidênc j-a exi-st.ente, onde f oram mapead.os, com os

lineamentos agui identificados, considerando-se as quadrícu1as
1:50.000 da região de Guapiara. Neste caso, a localização de

lineamentos é compatíve1 com a escaÌa de mapeamento dos diques,
sendo esta uma maneira auxiliar para a sua detecção. Já para a

ârea da serra do Momuna (entre rguape e pariqüera AÇu

Figura V.6) a sua identificação a partir de mapeamento geológico
(1:35.000) superou a detecção por Iineamentos magnéticos.

Da análise do conjunto de lineamentos int.erpretados,
sobressai a semelhança entre geometria do seu traçado com a dos

diques (desenhos 4 e 5), o gue sugere uma associação genética
comum. Assim, é bem prováve1 que devam constituir a expressão
superficial do fraturament.o gue foi permeado por maqma máfico.

Como visto, o setor sudeste apresenta relevo compartimentado
em um domínio planáltico, compreendo a região de Guapiara
(Planalto de Guapiara), onde aflora maior número de d.igues, e a

área costeira, tomada pelas planícies aluvionares atuais e pré-
atuais, a partir de Set.e Barras e Eldorado para sud.este (Desenho

1). Nesta última, a presença de diques é bem reduzid.a e restrita a

locais poupados da sedimentação cenozóica. contudo, not.a-se a

disposição NW dos lineament.os magnéticos em perfeita continuid.ade
com a área planáltica, indicando esLarem os digues encobertos
neste setor.

Por outro 1ado, o padrão magnético geral observado na área
pré-cambriana reflete t.ambém os principais traços da foliação
regional, que varia de ENE a NE, sobretudo quanto à localização
das principais zonas de cisalhamento NE. Não se Lem conheciment.o
de campo de estruturas rúpteis mais antigas orj-entadas a NVü que,

reativadas, condicionassem os diques de diabásio mesozóicos, na

quantidade e possanÇa como se apresentam no Alinhamento de

Guapiara. Assim, parece certo gue o tect,onj-smo gerador de tal
guantidade de descontinuidades, como agui assj-naladas, é restrito
ao fanerozóico, de modo gue intrusão dos diques de diabásio e
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formação das anomal-ias magnéticas NW devem ser eventos vinculados
no tempo e no espaÇo. Assim, a existência do cerrado conjunto de

l-ineamentos pode ser vista como extensão dos diques de diabásio em

um nível crustal mais inferior. contudo, podem não ter sido
discriminados em maior número devido sua preservação est.ar
condicionada a determinados setores de relevo, e também pera
ausência de cartografia de detalhe que confirme a sua existência.

V.4.4 E'OCOS DE }ÍAGùÍATISMO

Analisando-se os mapas obtidos, percebe-se que a

distribuição de anomarias magnéticas é heterogênea, sendo

concentrada em determinadas zonas, como no setor sudeste. Nesta
área, a alta densidade de lineamentos indica maior proximidade
entre fontes magnéticas, sugerindo maior concentraÇão de corpos
magmáticos (diques).

Quando se observa os mapas de anomalias filtrados para
dif erentes altit.udes, af im de se realçar as anomal-ias de origem
profunda, percebe-se gue as zonas anômalas t.ornam-se ma j-s

definidas e mais restritas em área, âo mesmo tempo em que há uma

forte at.enuação daquelas de alta freqüência, geradas por fontes
magnéticas rasas. Nestes l-ocais o sinal magnético é mais
persistente, independente das diferentes altitudes de proces-
samento, indicando exist.ir f ort.e magnetização em profundid.ades
maiores. Assim são as anomalias dos corpos alcalinos, aquela que

define a zona axial- do alinhamento e as referid.as a seguir no

setor sudeste (Figura V.7) t

o A 10 km NE do corpo de Pariqüera Açu. Apresenta diâmet.ro
próximo a 10 h, embora oriente-se grosso modo na direção
geral do alinhamento. Tal como o corpo de pariqüera AÇu,

localiza-se na mesma zor.a de falha de direção NE-sw.

Corresponde em superfície com o feixe de diques de diabásio da

Serra do Momuna;
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Figuro V.7
Grupo de onomolios do
Alinhomento de Guopioro
- Setor Sudeste



o A 5 km NW de Sete Barras. Tem forma mais irregular e

ocorre adjacente a zonas de cisalhamento de direção NE. Não

apresenta feições superficiais claramente associadas, pois boa

parte da área acha-se coberta por aluviões recentes, e

. A nort,e de Guapiara. Aqui ocorre a mai-or área
interpret.ada, estendendo-se de modo irregular por quase 20 km

na direção NE, e 10 km a NW, embora dela partam segmentos que

avanÇam para SE. Tem como expressão superficial mais evident.e
o feixe de digues de Guapiara, constituindo o principal
grupament.o desses corpos no al-inhamento. Ta] como as demais,
associam-se a falhas e zonas de cisalhamento de direção NE,

que parecem influenciar sua colocação.

v.5 TNTERPRETAçÃO EECTôNICÀ

A conjugação dos feixes de diques de diabásio e anomalias
magnét.icas é expressão do tectonismo eocretácico na área do

Alinhamento de Guapiara. Relaciona-se à formação do oceano

Atlântico Sul e com a separação América do Sul-África.

É' possível que as d.uas áreas que receberam profusa invasão
de magma basáltico no Cretáceo Inferior bacias do Paraná e de

Sant.os estiveram relacionadas (ou ligadas) através da regrião do

Alinhamento de Guapiara. É provável que as descontinuidades NW em

formação resultassem de esforços dist.encionais cada vez mais

freqüentes, homogeneamente distribuídos pela faixa do al-inhamento
e ligados à iminente separação continental. Ta1 regime distensivo
permitiu a migração de magmas lat.eralmente a part ir das d.uas

bacias, concomitante à abertura das extensas fraturas. Desse modo,

a intrusão dos diques seria seqüencial e resultado do incremento
do tectonismo distencional, a julgar pela indicação de fluxo
lat.eral de magma verificada em diques (fotos 5 e 6). A este
respeito, vale destacar as direções de f]uxo predominantemente

lateral, baseadas em estudos de anisotropia de suscetibilidade
magnét,ica, para as áreas de Fartura e Guapiara, report.ados por
Raposo & Erneslo (1_995).
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VI NATUREZA DAS ESTRUTURAS
UISADAS

Na área estudada, âs juntas e falhas foram as estrut.uras
tectônicas procuradas nas diversas unidades 1ito1ógricas para
fins de análise estrutural. Estas estruturas definem famílias
de fraturas com espaÇamentos variados, predominantemente

centimétricos ou decimétricos, individualizando bl-ocos dentro
dos maciços analisados. A presenÇa de afloramenLos com planos

orientados no quadrante NW, portadores de esLrias de atrit.o
(sl.ikensjdes) ou associados a digues de diabásio, constituíram
indícios para o reconhecimento da deformação atribuída ao

Alinhamento de Guapiara.

Por outro lado, houve movimentação ao longo de outras
direções que interferem sobre o conjunLo principal do

Alinhamento de Guapiara. As figuras VI.1, 2 e 3 mostram

estereogramas e rosáceas ilustrando as principais direções de

deslocamento em três regiões da área estudada, obtidas a

part.ir da atitude das estrias. Nota-se que sobressaem algumas

direções principais de moviment.ação, decorrent.es dos

deslocament,os ocorridos na área do alinhamenLo, destacando-se
NNW, NW, WNW e ENE. Do mesmo modo, percebe-se que, em geral,
são baixos os ângulos de caiment.o das estrias, indicando
movimentação de natureza direcional.

Em g'eral, a direção N\^r é contrastante com a orientação
NE dominant,e nas rochas proterozóicas, sendo a primeira
onipresente ao longo da área estudada, t.ant,o na Bacia do

Paraná como no seu embasamento. São raras as exposições em que

é ausente, casos localizados mais na área pré-cambriana. No

geral é bem persisLente, a julgar pelo desenvolvimento de

fraturas penetrativas, observáveis em todas as dimensões
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anal-isadas, incluindo imagens de satéIite. São reconhecidas em

aflorament.os de dimensões mesoscópicas, pedreiras e minas para
extração de mármores ou brita, cujas extensões seguem por
centenas de metros. Além disso, sua disposição quase ortogonal
às principais estruturas proterozóicas favorece a sua

identificação (fotos 7 e 8).

VI.l .funtas

Nas áreas dominadas por derrames da Formação Serra Geral
(afforamenLos 50 e 53, p.ex. ) observa-se claramente a

existência de juntas provenienLes do resfriamento da lava.
Est.as arranjam-se como disjunções colunares constituindo
estruturas primárias. Porém, hâ maj-oria dos afloramentos, âs

juntas definem concentraÇões /famílias sistemáticas, indicando
prováve1 origem ou reaproveit.amento por esf orços t.ectônicos.
Assim são algumas famílias de baixo ânguJ-o de mergulho,
subparalel-as às superfícies de fluxo de lavas (So), e que foram

afetadas por deformação superposLa, pois que apresentam planos
de cisalhamento (Foto 1) contendo estrias de atrito.

Em geral são freqüentes também juntas de cisalhamento,
gue podem associar-se às de extensão. Na falta de marcadores

inequívocos que indiquem a movimentação das falhas, priorizou-
se a análise da associação cisalhamento-ext.ensionais, com

vistas à obt,enção de elementos discriminantes do regime de

esforços nos diversos domínios considerados.

t/T..2 Falhas

As falhas são estruturas tectônicas freqüent.es gue

também definem concentrações / famíl ias sistemáticas.
Caract.erizam-se por apresentar superfície estriada e, por
vezes, escalonada em degraus centimétricos ou milimétricos,
permitindo deduzir, respectivamente, a direção de moviment,o de

blocos falhados e o sentido relativo do mesmo (cf. Petit,
1-987 ) . Assim, f oram sistematicamente analisadas, dent.ro das
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Foto 7 - Milonito (fol. milonítica N30E/86NVù) afetado por
est,reit,a zorLa de falha sinistral com planos NsOI,V/subv. Os
planos secionam a foliação sendo portadoras de estrj-as
indicando movimentação sinistral e normal- (zona de
cisalhament.o Lancinha/Cubatão Est.rad.a Eldorado - Set,e
Barras, setor sudeste - Afloramento 98)

Foto 8 - Blastomilonitos (f o1. milonít.ica N80E/75NVü em
primeiro plano) . Present.e dois sistemas de juntas
principais N30I,V/60NE com estrias indicando movimento normal-
e N30E/7OSE, sinistral (milonit.o, zor'a de cisalhamento
Lancinha/Cubatão
Aflorament.o L02)

BR-11-6 Mj-racatu, set.or sudeste
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limitações devidas à gualidade das exposições, de modo a se

estimar a naLureza de sua movimentação e o seu mecanismo

gerador.

A presenÇa de falhas na região estudada se dá de modo

variado, sugerindo mecanismos ou épocas diferentes de geração.

Estão distribuídas entre as de alto ângulo de mergulho
(predominant.es ) com valores de obliqüidade (rake) variável,
contendo indicadores direcionais, em sua maioria, ou

subverticais.

VI.3 Evidências de Transcorrência

As fot.os 9 a L2 ilustram afloramentos situados próximos

à zor.a cent.ral do alinhamento. Neles ocorrem estruturas em

flor negativas que revelam regime transtensivo, dominante em

dois setores dist.ant.es entre si.

A existência de estruturas em flor consti-tuem um bom

indicador da presenÇa de falhas transcorrentes. Ao que parece

são mais freqüent.es do que se pôde observar, pois as condições

das exposições variam bastante. Em geral, tanto na área pré-
cambriana como na Bacia do Paraná os mergulhos dos planos de

acamamento observados são próximos à horizontal, de modo qtre o

principal deslocamento das falhas transcorrentes pode estar
paralelo à superfície e aos elementos planares indicadores de

rejeito, o gue dificult.a o seu reconhecimento. Est.e tipo de

situação (trace sTip f aul-ts; Beckwith 1,94L, Sylvester 1988 )

acaba por impedir o reconhecimento imediat.o de tais estruturas
em algumas regiões do Alinhamento de Guapiara, partì-cularment,e

entre as cidades de Jacupiranga e Pariqüera AÇu (Desenho 1,),

onde ocorre um sistema de falhas transcorrentes de direção NW.

De qualquer modo, normalmente é no detalhe de afl-oramento gue

se conclui sobre a localizaçã.o de falhas com movimentação

direcional.
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Foto 9 - Falha transcorrente dest.ral N5Otnl/vert. com
estrutura em fl-or negativa associada. presente duas
camadas de xistos negros intercaladas em mármores,
deslocadas apresent,ando rejeito normal no centro da zorra
de falha (Complexo Turvo-Cajati Estrada pariqüera AÇu
,Jacupirangâ, seLor sudeste - Af loramento 1_06)

1-.---

-"-
z -'/-/'

Figura VT.4 - Esquema ilustrativo do af loramento 1-06 . O
principal rej eito é direcional, e muit.o pouco vertical .

Zona de transferência de Jacupiranqa.
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Foto l-0
N7 5El 85SE
(arenito
noroeste

- Est.rutura
próxíma ao

Pirambóia
- Afloramento

em flor
eixo do
Estrada

68)

negativa em f alhament,o
Al-inhamento de Guapiara
Fartura-Piraju setor

Foto 1-1 - Detalhe
acamamento mostrando
(arenito Pirambóia
noroest.e )

da fotografia
discreto rejeito

Estrada Fartura

ü.\

anterior. Visível
normal centimétrico

Piraju setor
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Foto L2 - Falha transcorrente N10Vü/65S8 destral com rejeito
normal associado. Visíveis planos de uma est.rutura em fl-or e,
na met.ade superior, grande quantidade de material brechado e
um degrau onde se reconhece um dique de diabásio, também
afetado por el-a (contato arenit.o Pirambóia/Fm. Serra Geral
Fal-ha da Serra da Fartura - setor noroeste - Afloramento 43)

Na região central, junto ao eixo do Alinhamento de

Guapiara, a deformação parece ter sido mais intensa, pois são

reconhecidas estruturas em flor, zonas brechadas e planos

estriados (fotos 13 a l-5). Mesmo sendo relat,ivamente comuns em

níve1 megascópico, o reconheciment,o dest,as estruturas é

dificultado, por serem discretas à percepção, e dependent,es

sobretudo da existênci-a de boas exposições artificiaís, como

cortes de estradas mais profundos e em posição favorável e/ou
pedreiras ou minas com frent,es de extração avançadas. Além

disso, tal dificuldade deve-se:
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Foto 13 Pequena estrutura em flor definida por planos
de atitude N55E/subv. e EI/V/45S8, estes contendo estrias
de baixo ângulo de caimento indicando movimentação
destral (díamictitos do Subgrupo Itararé Itapeva
setor noroeste - Afloramento 84)

- aos rejeitos visíveis aparentemente não serem grandes em

cort,e, sugeríndo pequenos deslocamentos, principalmente de

natureza direcional;
- à relativa diminuta massa de rocha normalment,e afetada com

cominuição de material, pois a deformação parece estar
concentrada junto aos principais planos de falhas,

e principalmente pelo fato das rochas observad.as serem

muito homogêneas, não apresentando, rrâ maioria das vezes,
níveis-guia capazes de denunciar os rejeitos Ç¡tfê, como

dit,o, costumam ser direcionais.

No mais, ocorrem comumente planos de direção NtV, com

altos ângulos de mergulho contendo estrias de atrito de baixa
obliqüidade, reveladoras, de qualquer modo, de movimentação

direcional (f otos t4 e 15 ) . Nos af lorament.os 90 e L00 (f otos
1'6 e I7) ocorrem pequenos fal-hamentos formando conjugados, com

fraturas de cisalhamento provenientes também de esforços
compressivos, frâ zona de influência do alinhamento.
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Fot,o 14 - Plano de falha
subhorizontalizados. É
moviment,ação principal
Estrada Pariqüera Açu
Af lorament,o 107 )

transcorrente N50W/subv. em xistos
homogeneamente estriado indicando
destral (Complexo Turvo-Cajati
- Jacupirang'a - setor sudeste

Foto 1-5 - Estrias de at.rit,o subhorizontais
movimentação dest.ral (latito da Fm. Serra Geral
Serra da Fartura - Est.rada Fart,ura Piraju
noroeste - Afloramento 43)

indicando
Falha da

setor
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Fot,o 16 - Quart.zito milonítico (fol. milonítica N50E/7558/ /
a veios de quart.zo) atravessado por zona de faLha N65Vìt/77NlV
(lápis / / à direção indícando rej eit,o destral ) . Not,a-se
deslocamento de veios de guartzo com rejeitos decimétricos
próximos ao eíxo do Alinhamento de Guapiara (Estrada Capão
Bonito - Guapiara, setor sudeste - Afloramento 90)

Fot,o L7 - Conjugado de fraturas de cisalhamento em
milonit.o (fo]. milonítica N50E/subv. ) . Observam-se veios
de quartzo desLocados pelas pequenas falhas. Zona de
cisaLhamento Lancinha-Cubat,ão Estrada Eldorado
Itapeúna, setor sudeste - Afloramento 1-00)

Fot,o L7
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VII ANALISE DA DEFORMACAO

O t.rabalho de sistematrzação dos dados estruturais agui
apresentado é sobretudo gualit.ativo. Sempre gue possível
buscou-se ilustrar o conjunto de estruturas, obtidas em campo

e a partir de foto-interpretação, relacionando-as genetica-
mente com feições maiores. Objetivou, portanlo, encontrar as

principais direções de esforços ativos durante a movimentação

da trama de descontinuidades presente na área, baseado no

reconhecimento de estruturas rúpteis. Por questões
operacionaj-s está aqui dividido entre as áreas inicialmenLe
consideradas - seLores sudeste e noroesLe compreendendo,

respectivamente, a totalidade dos terrenos ocupados por rochas
pré-cambrianas, e as cobert.uras fanerozóicas d.a Baci-a do

Paraná.

VIT.I PROCESSÀ}íENTO DOS DADOS DE CAI\ÍPO

Para cada afloramento onde foi constatada a presença de

est.ruturas interessantes, e com número razoável de planos
estriados, foram determinadas graficamenLe a orientação dos

eixos de esforços, através da técnica proposta por Angelier &

Mechler (L977) e Angelier (L979 ) (método dos diedros retos).
Este é um método simples e poderoso que discrimina diferent,es
direções (eventos) de (paleo)tensores, fornecendo a orientação
dos esforços máximo e mínimo (of e 03), portanto do elipsóide
de tensão, dada uma população de planos estriados cogenéticos.
Tem como premissa serem as est.rias cont.idas nos planos
indicadoras das tensões cisalhantes, quando a falha esteve
ativa, podendo-se recompor as direções dos esforços
compressivo ou dist,ensivo a partir delas. Em geral, a posição
do mínimo esforço indica efetivamente extensão, havendo uma
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série de exemplos em que ocorre associado a falhas normais ou

com diques.

O método de Angelier & Mechler (op. cit.) tem ainda a

vantagem de poder ser aplicado em locais jé" afetados por
deformação rúpt.i1, desde que a movimentação deduzida pelo
conjunto de planos e estrias seja coerenLe com uma direção
regular de esforços.

Quando a maior parte dos planos estriados computados

aparece sem a natureza do movimento (destral, sinistral,
normal ou inverso), e somente com indicações de sua direção,
foram est.imados os eixos cinemáticos de maior e menor

movimentação (X e Z). Nestes casos, a partir da análise dos

planos de movimento, tal como propost.o por Arthaud (l_969) .

Os dados estruturais foram processados utilizando-se
intensivamente os prog:ramas de computador StereoNETT (v. 2 . 4 ,

de 30/1,I/99, método de Angelier & Mechler) , desenvolvido pelo
Institut für Geologie Ruhr Universit.ät., da Alemanha, e TRADE

(método de Arthaud), do Instituto de pesquisas Tecnológicas
IPT. Este último é apresentado em det,alhes por Campanha et aJ-.

(1996), e uma resenha sobre os métodos de det.erminação de

paleoesforços através de populações de falhas acha-se em

Carneiro et aL. (1996). O primeiro programa ilustra os seLores

mais prováveis de conter 01 e 03, segundo diagramas represen-
tando curvas de contagem de mesma porcentagem (0 a 90%),

enquanto o segundo fornece diretament.e as direções de X e Z.

Para cada afloramento analisado e descrito existe um

diagrama correspondente ao método empregado, acompanhado de

estereogramas indicat.ivos de planos e estrias. Todos os

diagramas referem-se à rede Schimidt-Lambert, hemisfério
inferior. Em cada afloramento foi obtida a atit.ude e o senso

de movimento baseado na impressão das esLrias no bloco baixo
de cada falha (cf . Petit 1"981). Assim, a notação do movimento

em cada estereograma refere-se exclusivamente ao deslocamento

85



da capa (teto), conforme a legenda da Figura VII.1. Para fins
de confecção e apresentaÇão dos est.ereogramas, âs falhas foram

convertidas em normais ou inversas, independente do ângulo de

obligüidade de suas estrias, de modo a discriminar
essencialmente campos compressivos e dist.ensivos.

Eixos Ginemáticos

X- Extensão
Z- Encurlamento

Natureza das Falhas

+ - lndeterminada
À - lnversa
V - Normal
* - Näo computada

Figura VIr.1 - Esquema explicativo dos diagramas apresentados

Sempre que necessário, foi analisada a coerência entre
as diversas direções e sentidos de desl-ocamento dos planos

estriados obtidos, de modo a evit.ar-se incompatibilidade entre
o campo de esforços. Constatada incoerência, os dados foram
reagrrupados em famí1ias, buscando-se identificar diferentes
direções de esforços que relacionem-se a épocas e regimes

t.ectônicos distint.os .

A apresentação e aná1ise dos dados baseia-se na

guantidade de planos medidos, mas sobretudo na identificação
de direções prevalecentes realizada em campo, euê permitiu uma

abordagem gualitativa sobre o mecanismo e direções de esforços
geradores de estruturas. Desse modo , aflorament.os com menor

número de planos são também apresentados, pois constituem a

única informação disponível para algumas áreas, aIém de

servirem como elemento de comparação a fim de ilustrar
t,endências locais
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VTl.2 SETOR SUDESTE

O setor sudeste compreende toda a met.ade da área a sul
do paralelo 24a00'S. Corresponde à região por onde afloram
rochas e estruturas pré-cambrianas, e onde é mais larga a zorra

influenciada pelo Alinhamento de Guapiara, aqui bem expressa
por possantes feixes de diques de diabásio, conforme se

verifica no Desenho 1. Em posição secanLe com a direção dos

feixes, destacam-se algumas zonas de cisalhamento de direção
NE-ENE, como Lancinha/Cubatão, Figueira, Agudos Grandes e

Espírito Sant.o.

Como já, visto, o seLor sudeste divide-se
fisiograficamente em dois compartiment.os distintos, um a NW e

outro a SE. A porção NW deste setor estende-se aproximadament,e

até o batólito granít,ico Agudos Grandes, e compreende um

conjunto de elevações integrantes do Planalto de Guapiara. A
porção a SE apresenta uma rápida transição para cotas
topográficas mais baixas, onde situa-se a região do baixo rio
Ribeira de Iguape e Planície Costeira , já próximo ao litoral.
A área planá1tica acha-se estruturada por maior número de

zonas de cisalhament.o e falhas eocambrianas, enquanto gue o

baixo rio Ribeira destaca-se unicament.e a de Lancinha-Cubatão.

No baixo rio Ribeira as exposições existent.es
concentram-se na região de Iguape e ao longo da zorra de

cisalhamento Lancinha-Cubatão, enguanto que na área planáltica
situam-se entre as cidades de Guapiara, ftapeva e Capão

Bonito.

VII.2.1 BAIXO RIO RIBETRJA DE IGUAPE

A região de fguape é dominada por um maciço granitóide
neoproterozóico, homogêneo, porfirít.ico, foliado e intrusivo
em migmatitos do Complexo Gnáissico-Migmatítico. Neste maciço
f oram encontradas poucas est.rut.uras devido às precárias
exposições e à alteração avançada. A nordeste de Iguape
(afloramento 1l-0) ocorre uma pedreira em granitóide de fácies
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de granulação mais fina, de cor cinza e com textura egui a

ineguigranular. Embora não seja visível gualguer estruturação
maior, estão presentes planos contendo estrias de fricção
resultantes da ação de pequenas falhas sem expressão em escala
megascópica. A natureza da movimentação e a solução encontrada

para o afloramento l-10, indica um eixo compressivo (o1) a ENE,

como ilustrado nos diagramas correspondentes (Figura VII.2).

o3

ol

Figura - 01, 03, falhas e estrias - Afloramento l-10

No afloramento L14 encontra-se um digue de diabásio
fraturado, com pouco mais de 3 m de largura, intrusivo no

granitóide referido atrás e com atitude N10W/subv. Nele estão
presentes diversos planos de médio a al-t.o ângulos de mergulho,

represent,ando f rat.uras de cisalhamenLo muito reguJ-armente

distribuídas, dispostas em posição ortogonal às paredes do

granitóide, e curiosamente sem adentrar em nenhum loca1 este
litotipo. O diabásio é anisót,ropo e, neste caso, respondeu ao

esforço fraturando-se, enguanto o granitó1de deve t.ê-lo
dissipado ao longo dos seus planos de foliação. Nest.e caso, o

comportamento mecânico distinto entre os dois litotipos
favoreceu o fraturamento apenas no diabásio.

Analisando-se a solução enconLrada para o conjunto
planos est,riados, obtém-se um eixo de mínimo esf orÇo (o3 )

de

VII.2
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N70E (Figura VII.3). Verifica-se ser esLa direÇão compatíve1

com a abertura para a colocação do dique, significando
manutenção do esforço dist.ensivo após a consolidação
magmática. Por outro lado, âs evidências de compressão

representadas por falhas sinistrais visíveis no estereograma

da Figura VII. {J devem j-ndicar evento compressivo posterior que

afetou o conjunto, neste caso coerente com o verificado no

vizinho af lorament.o 1-l-0.

Figrura VII .3 - oI, 03, falhas e estrias - Af loramento 1,1,4

O afloramento 163 situa-se em uma pedreira abandonada em

um dos corpos graníticos al-calinos que constituem o Maciço

Mandira, 2 km da estrada que segue para Cananéia (ext,remo sul
da área). Nest.e local ocorrem planos portadores de estrias
distribuídos em duas direções principais, correspondendo às

duas estruturas maiores localizadas próximo e visíveis no

Desenho 1-. Uma delas é uma extensa f rat.ura ocupada por um

digue de diabásio que segiue no rumo do maciço de Jacupiranga.
A outra é a falha de direção NE que condiciona o grábem de

Cananéia e a planície guaternária associada. A Figura VII.4
mostra a solução obtida através do método de AngeJ-ier para o

conjunto de planos encontrado. Obteve-se 03 a NNE e 01 em

posição mais variante, €ff média próximo a WNW.
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Figura VII.4 - 01, 03, falhas e

O afloramento L65

localiza-se na extremidade sul
de outro corpo granítico
(Granito Cordeiro). Neste caso,

estão presentes poucos planos

devido a exposiçã.o ser mais

restrita. A solução encontrada

(método de Arthaud - ao l-ado +)
indica extensão a partir de um

eixo em posição NNE.

estrias - AfloramenLo L63

No afloramento l-06 ]ná. uma lent.e de mármore branco

pertencente ao Complexo Turvo-Cajati em ampla exposição para

extração mineral. É portador de vários planos est.riados, de

obliqüidade variante, associados a uma grande estruLura em

flor negativa (fotos 4 e 9). Taís planos e estrutura estão

ligados a zorra de transferência (transcorrente destral)
presente entre .facupiranga Pariqüera AÇu, de direção geral
N50-70W, represent.ada no mapa do Desenho 1-. Associa-se também

a transcorrência um dique de diabásio subvert,icaÌ de direção
N60W e largura máxima de i- m.
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Figura VII.5 - 01, 03, falhas e estrias - Afloramento 1-06

Neste aflorament.o ocorrem duas famí1ias principais de

planos quanto a sua gênese. Os di-agramas apresenLam as

situações de eixos compressivo e distensivo em posição

ortogronal, respectivamente a NNW e NE. Uma delas é decorrente
de regime distensivo, interpretada como geradora do falhamento

transcorrente principal (Figura VII.5, inferior). A outra
famí1ia constitui-se de planos indicadores de moviment.ação

inversa, ligado a uma compressão orientada a NW (Figura VII.5
superior) antecessora do evento transcorrente.

No vizinho afloramento 1,07 estão presentes filitos-
xistos finos muito homogêneos em pedreira para brita do mesmo

Complexo-Turvo Cajati. Apresentam foliação principal (Sn) em
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posiÇão subhorizontal, sendo atravessados por fraturas
proeminentes, cuja superfície é portadora de ressal-tos e

estrias de baixa obligüidade (Foto L4), freqüentemente

arranjadas em 1eque, e resul-tantes de falhamento a N55W em

continuação ao afloramento 106 (v. Desenho 1). No respectivo
diagrama (Figura VII.6) destaca-se 03 em posição horizont.al e

localizado a WNW.

Figura VIf.6 - 6I, 03, falhas e estrias - Afloramento I01

No af lorament.o l-09 ocorrem xistos muit.o homogêneos do

Complexo Turvo-Cajati (eoproterozó:-co) em uma extração para

brita, gue se apresentam cortados por um digue de diabásio de

atitude N93E/35 com l- m de espessura. Analisados os planos

estriados presentes nos xist.os, not,am-se áreas compressivas

bem definidas, e direção correspondente para 01 a NNW, como no

respectivo diagrama (Figura VII.7) .
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Figura VIf.7 - ol, 03, falhas e estrias - Afloramento 109

No afl-orament.o 115 ocorrem qaarlzitos em restrit.o corte
de est.rada. A pequena quantidade de dados obtidos, sem a
indicação do sentido do movimento, não garante agui uma

afirmação muj-to segura. contudo, permite estimar a orientação
dos esforços máximo e mínimo a
partir dos eixos cinemáticos
(método de Arthaud - ao Iado +)
e da posição dos planos de

falhas observados. ReveIa,
neste caso, concordância com o

enconLrado nas demais

exposições no seLor sudeste,
indicando encurtamento no

guadrante NW e extensão a NE.

No afloramento L02

afloram blastomilonitos com forte estruturaÇão ENE result.ante
de foliação milonítica principal de orientação N80E/75NW. São

atravessados por frat,uras subverticai-s de direção em torno de

N60W (Foto 8), ricas em planos com estrias de média a baixa
obli-qúidade, e geradas por esforços distensivos NE. A soJ_ução

encontrada para o regime de esforços indica 03 a NE (Figura
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VIf.8), com 01

caracterizando
no diagrama,

Figura VII. I - 01, 03, falhas e estrias - Af loramento 1,Oz

os milonitos d.a zona de cisalhamento de Lancinha-
rtapeúna/cubatão foram observados somente em limitadas
exposições de cortes de estrada, devid.o ao alt,o grau de

alteração gue dificultou a obtenção de planos em maior número.
Assim, alguns afloramentos foram agrupados - como o L1,7 e j-18

- devido à proximidade, mesmo litotipo e situação estrutural
similar (afloram junto ao grábem de Sete Barras), inferindo-se
o mesmo domínio estrutural-. No afloramento LL7 os milonitos
apresentam poucos planos portadores de estrias dispostos em

torno de N50w. No af l-oramento 118 estão mais preservad.os,
mostrando forte foliação milonítica (Foto 1). A solução
encontrada para o conjunto (Figura VII.9) baseou-se também no

método de Arthaud, o gue permitiu uma melhor definição para a
localízação da direção estensiva (o¡ a NNW), com 01 em posição
subvertical. Esta direção representa a abertura para o grábem

de Sete Barras.

em posição um pouco mais centrada
regime distensivo, neste seLor.

94



Figura VIf .9 - 01, o3, f alhas e estrias af lor . 1,Ll e 118

No afloramento 98 os milonitos apresentam-se bastante
fraturados, ocorrendo em uma área próxima a Eldorado e que é

fortemente estrut.rada pela presenÇa de um feixe de diques de

diabásio NW (Desenho l-). Os dados disponíveis são poucos, mas

coerentes com máximo esforço distensivo (o3) orientado no

quadrante NE, de acordo com o reguerido para a intrusão do

feixe de diques (Figura VII.10).

Figura VII.10 - 01, 03, falhas e estrias - Afloramento 98

95



VT.T..2.2 PI,AI{AÍ.TO DE GUAPIAR,A

Este setor compreende aflorament,os mais próximos à

cidade de Guapiara. Apenas os de números 1,L9 e 1,21, encontram-
se mais afastados da zor'a axial do Alinhamento de Guapiara,
onde é maior a ocorrência de esLruturas NW. A maior parte das

medidas foi obtida em mármores de idade mesoproterozóica,
atribuídos ao Subgrupo Lageado. Acham-se muito afetados por
falhament.os, brechação e zonas cisalhament.o que os atravessam
na direção ENE.

No afloramento L21, os planos analisados fornecem uma

direção para o máximo esforço (o1) orientada próxima a N50E e

para o mínimo (o3) em posição mais central ao diagrama

(Figura VII. l1- ) .

Figura VII.11 - ol-, 03, falhas e estrias - Afloramento L2I

No afloramento LLg os mesmos mármores são ricos em

planos estriados gerados a partir de dois sistemas principais
de esforços. Os diagramas correspondentes mostram um grupo com

01 orientado a NNW e <l3 vertical, enquanto o outro 01 a NE e

o3 vertical (Figura VII.1,2) .
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Figura VTI.L2 - 01, 03, falhas e estrias - Af loramento 1,L9

O afloramento 1,22 refere-se a uma extraÇão de mármore

cinzento, êfit continuidade (distante - 23 km NE) aos do ponto

II9. Neste caso, acham-se atravessados por um dique de granito
porfirít.ico neoproterozóico com 6,5 m de largura, atitude N40W

e muito rico em superfícies de fraturas estriadas (Foto l-8).
Em posição subparalela ao dique ocorre ainda uma falha
transcorrente sinist,ral de atit.ude próxima a N70W/subv., que

gerou muita brechação nos mármores e uma discreta estrutura em

flor, gue atravessa toda a área minerada (Foto 19), onde foram

obtidas as medidas para o mármore. Os diagramas para o granito
apresentam direção de 01

mostra padrão invertido,
N50W, e 03 a N408. ,Jâ o marmore

a NE e 03 a NW (Figura vrr. 13 ) .

diagramas

ressal-tam

a

o1

Esta diferença pode ser notada comparando-se os

representativos de planos de falhas associados, gue

a dj-reção NW para o granito.
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Gran
o3
ito

Mármore

Figura VII. l-3 - ol-, 03 , f alhas e estrias - Af loramento 1,22

O af loramento 1,23 ocorre contíguo ao 1-22, ocorrendo os

mesmos mármores bandados do Subgrupo Lageado. Também aqui
estão presentes segmentos de planos f al-has Lranscorrent,es, com

rejeitos decimétricos, orientados a N40-50W e associados a

estruturas em flor menores. O diagrama da Figura VII. l-4 mostra

uma região dist.ensiva, com 03 a NW e 01 com orientação
variante pela porção central do diagrama, igual aos mármores

do ponto I22.
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Foto 1-8 - nique de granito porf irítico N45W/vert.. (metade
direita) intrusivo em mármores. Destacam-se plano de salto
ortoqonal à direção do dique e a profusão de direções de
frat,ura no granito, com a principal orientada paralelamente
ao seu conLato (Subgrupo Lajeado - setor sudeste ExtraÇão
da Mineração Paulista - Guapiara - Afloramento I22)

Foto L9 - Est,rutura em flor em mármore cinzento. Definida
por dois planos ortogonais acompanhados por ouLros
menores em posição sub-paralela (melhor visível próximo
ao de menor mergulho, metade direita). Falha
transcorrent.e sinistral (mesma localização anterior) .
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Figura VII. 1-4 - ol- , 63 , f alhas e estrias - Af loramenLo 1-23

O af loramento L24 ocorre em ampla mina de mármore, @rTì

continuidade aos demais, limit.ada por um ext.enso digue de

diabásio com 15 m de largura e orientado a N65Vü. Presente

sistema de falhas transcorrentes com esLruturas em flor
orientadas a N10E (Foto 20). A solução encontrada para os

planos medidos indica o1 a N20W, e 03 a N30E (Figura VII.15).

e afetado por falha
transcorrente N10E/subvertical com rejeito sinistral
(Subgrupo Lageado Mineração Minercal - Guapiara setor
sudest.e - Afloramento 1,24)

¡NS"i"lTUTO f,i: rìt;Or;tÊNitM.S _ USp
[JIE1LIoTEoA
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Figura Vf I. 15 - ol , Ç3 , falhas e est.rias - Af loramento 1,24

No afloramento I25 ocorrem os mármores cLnza escuros

atravessados por granito porfirítico, em situação semelhant.e

ao pont.o 1,22. A solução do mecanismo de paleoesf orços revel-a

uma zona distensiva orient.ada a NNW, e compressão (of ¡ a ENE,

com eixos deduzidos como indicado na Figura VII.16.
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Figura VII. l-6 - 01 , 63 , f alhas e estrias - Af loramento L25

No af lorament.o 1"42 ocorrem os mesmos mármores do ponto
122 e L23, apresentando padrão similar de faixas brechadas
cimentadas por carbonato branco, e também com presenÇa de

ouLro dique de granito porfirítico. a aná1ise dos diagramas
revela uma zorra distensiva orient.ada a NE, do que se deduzem

o,1 e <¡3 (Figura VII.17).

03

Fisura gl.;l;r, o3, ralhas e estrias - Afloramento L42
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Os afloramentos 9I, 92 e 93

apresentam poucos dados que

indicam a natureza do movj-ment,o,

de modo que a interpretação
baseia-se apenas nos respectivos

eixos cinemáticos (91 ao l-ado -+,

92 e 93 abaixo Jl estimados a

partir da disposição de falhas e

es trias , e o método de Art.haud.

Indicam, em geral, distensão a E

(ENE em 9L e 92) e a ESE (93),

conforme (Figura VII. 1B ) .

Figura VII.18 - 01, 03, falhas e estrias aflor.91,, 92 e 93

As duas ocorrências de quartzito dos afloramentos 90 e

94 indicam solução de certo modo similar (f i-guras VIf .19 e

20). Estão discriminados regiões compressivas próximas a EW.

Para o afloramento 90 verificou-se a presenÇa de vários
sistemas de falhas/frat.uras conjugados, cujo posicionamento

ocorre com orientação coerente com a direÇão 01 indicada (Foto

L7).
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Figura Vf f .19 - ol- , 63 , falhas e est,rias - Afloramento 90

N

ol

Figura VII.20 - ol-, 03, falhas e estrias - Afloramento 94

O afloramento 97 apresent.a poucos dados que sugerem a
presença de esforço compressivo a NE, baseado na posição dos

eixos cinemáticos, como indicado no diagrama da Figura VII.21-.

Figura VII.2L - 01, 03, falhas e estrias - Afloramento 97
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Os diagramas referentes ao

VII.22) permitem a delimitação de uma

loca]iza-se 01. Outra zona claramente

de menor esforÇo (o3).

afloramento 86 (Figura

zor-ra de direção NE, onde

ortogonal cont.ém o ej-xo

Figura VIT.22 - ol-, 63, falhas e estrias - Afloramento 86

Nos diagramas do afloramento 126 estão bem delimitadas
as zonas contendo os eixos 01 e o3, respectivamente nas

direções NW e NE (Figura VII.23). Agui refletem a presença de

um sistema transcorrente destral com estrutura em flor
associada. Ta1 estrutura, ao gue parece, é transpressiva e de

direção próxima a hlNW, na qual ocorrem planos isolando largas
zonas brechadas ricas em material cominuído.

e

Figura VII.23 - 01, 03, falhas e estrias - Afloramento 1,26
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VII.3 SETOR NOROESTE

Na maioria dos af]oramentos deste setor foram descrit.as
principal-mente falhas e juntas subverticais. Planos de baixo
ângulo são subordinados em número. A disposição das esLrias,
nestes casos, indica predomínio de movimentação direcional
sendo comuns esLruturas indicando movimentação transcorrente.
Como se nota na análise dos diagramas deste setor, predominam

aflorament.os com indicadores de movimentação direcional, como

estrias subhorizontais em planos subverticais, sobre as

normais ou inversas. Somente nos afloramentos 38, 4I, 55, 60 e
l6 foram identificadas falhas normais em número superior aos

demais, indicando tect.ônica distensiva subordinada (figuras
vII.24 a 29) .

De fato, são comuns fal-has direcionais com estruturas
flor megascópicas (afloramentos 68 e 43 - fotos l-0, 11 e L2)

uma menor no afloramento 84 (Foto 13).

Nos af l-orament.os 40, 52 e 55 (Taguaí e piraju) os planos
definem também estruturas semelhant.es e de dimensões

mesoscópicas, contudo sem indicadores claros da sua natureza
transpressiva ou transtrativa. Os planos de mergulho baixo,
normalmente associados com falhas transcorrentes, apresent.am

em parte dos afloramentos movimentação normal, e em outros,
inversa sem gue fosse ident,ificado níveis-guia capazes de

caracLer:.zar os rejeitos.

Movimentação tipicamente vertical é observada no

afloramento 41,. Aqui as estrias apresentam maiores ângulos de

obliqúidade, ocorrendo em planos subverticais, antecessoras da

intrusão de corpos máficos. NesLe caso, arenitos finos e

siltitos constituem as encaixantes de apófises de diques de

diabásio, achando-se deslocadas por falhas subverticais
predominantemente normais, q.ue definem uma seqüência de

pequenos blocos abatidos e escalonados
(Foto 2Ll .

em afloramento

em

e
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Figura VTT.24 - 01, 63, falhas e estrias - Afloramento 38

É provável gue t.al movimentação tenha se dado à época da

entrada dos diques de diabásio, pois ambas direções são

compatíveis. Por sua vez, observa-se que os diques est.ão

desl-ocados por estruturas compressivas de baixo ângulo que

produzem rejeitos aparentes centimétricos e milimétricos.
Portanto, neste afloramento percebe-se um evento distensivo,
responsável pela colocação de diques e bismálitos, seguida de

outro compressivo, que afeta incl-usive as próprias intrusivas.
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Figura VII.25 - o1,

N

n=l1

03, falhas e estrias - Afl-oramento 55

N

Figura VII.26 - 01, o3, falhas e estrias - Aflorament,o 60

N..

Figura VIl.27 - 01, 03, falhas e estrias - Afloramento 76

O diagrama correspondente ao afloramento 41-

(encaixant,es) revel-a distensão (o3) no quadrante NE (N40-508),

compatível com a orientação de abertura para os diques na
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região. Esta manifestaÇão parece

dique estudado, pois verifica-se
mesmo (digue - Figura VII.28) .

prosseguir após a intrusão
manut.enção dest,a direção

do

no

Encaixante

Dì-que

Figura VII.28 - 01, 63, falhas e estrias - AfloramenLo 4I

Regime distensivo pode ser estimado também para os

afloramentos 63 e 66 (figuras VII.29 e 30). Nestes casos

ocorre 03 a NW (63) e NE (66), com 01 em posição mais central.
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Figura VII.31 - 01, 03, falhas e estrias - Aflorament.o 63
N

Figura VII.30 - 01, 03, falhas e estrias - Afloramento 66

Para o af l-oramento 40 (Figrura VII.31) é f ornecida uma

solução que indj-ca um eixo de máximo esforço compressivo a NE,

mas posicionado mais para o centro do diagrama, sugerindo
também regime distensivo orientado a NNW.
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Foto 2L Sistema de pequenas falhas N40-6OV,V/NE, normais
aflorando acima de um delgado siLL de diabásio (faixa clara)
(siltitos - Fm. Serra Alta - Taguaí - seLor noroeste
Afloramento 41)

Figura VII.31 - ol-, 03, falhas e estrias - Afloramento 40
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Ocorrências importantes de vulcânicas são os latitos gue

agrupam-se junto ao vale do rio Paranapanema, encontrados nos

afloramentos 37,39,52,69 e I27 (figuras VII.32 a 35). A

interpretação obtida pelos diagramas correspondentes sugere
máximo esforço no quadrante Nhl, variando ent.re N20-60W, com

exceção para os afloramentos 39 e 69 sujeitos, âo que parece,

a um outro regime def ormatj-vo.

Figura VII.32 - 01, 03, falhas e est.rias - Afloramento 37

Devido à proximidade e

geológico estudado, os dados
juntados (Figura VII.34) .

por constituírem
dos afloramentos

o mesmo domínio

52 e 1,27 foram
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Figura VII.33 - 01, 03, fa

3

lhas e estrias - Afloramento 39

N

ol

Figura VII.34 - o1-, 03, fal-has e estrias afloram. 52 e L27
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Figura VII.35 - 01 , 63, falhas e est,rias - Afloramento 69

Em geral, para os corpos de díabásio estudados
(af lorament,os 56 , 60, 6L, 62 , '7I , I44) e excluindo-se algumas

raras exceções, a solução apresentada é coerente com 03 a M,
sobretudo aqueles da região de Fartura. Os afloramentos 62 e
78 constituem exposições de um mesmo sil-L de diabásio (sjl.l de

Fartura), agui interpretados juntos (Figura VIf.36).

Figura VII.36 - <¡1, 03, falhas e estrias - Afloram. 62 e 78
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apresenta

gue o

refere-se
contudo

indicação

o af l-oramento L44

poucos dados, de modo

diagrama (ao lado-+)

ao método de Arthaud,

sem invalidar a

de extensão NE.

As poucas exposições do

Subgrupo Itararé (afloramentos

82, 83 e 84 ) resulLam da

dificuldade de obter-se bons

Ocorrem em direção sudeste
aqrupadas num único domínio.

diagramas (Figura VII.37) revela
a N25W acompanhando, como visto,

afloramentos nesta unidade.
(região de ltapeva) estando

A solução fornecida pelos

(o1) no quadrante NW, próximo

a tendência neste seLor.

o1

n=7

Figura VII.37 - 01 , c3, falhas e estrias aflor . 82, 83 e 84

Para os basaltos da região de ftaí (afloramenLos 1,45 e

L46) verifica-se que há uma concordância nas soluções
apresentadas nos diagramas (Figura VII.38). Os respectivos
eixos compressivos determinados orientam-se a ENE, de modo

coerenLe com os planos de falhas agrupados. A proximidade e o

mesmo context.o verificado em campo permitiu-nos agrupar os

dois afloramentos, pois gue integram um mesmo domínio

estrutural.
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Figura VII.38 - 01, 03, falhas e estrias afloram. 1,45 e 1,46

No afloramento l- estão expostos três derrames de

basaltos bem mapeáveis em uma pedreira das cercanias de

Ourinhos, local gue const,itui a extremidade NW da área
pesguisada. Acham-se sobrepostos sem hiatos discerníveis enLre

e1es. Existe um padrão sistemático de falhas de direção N65E

atravessando o maciço e que imprime um padrão aparentemenLe

disperso de fraturamento, devido à aparente falta de

continuidade. Contudo, a solução encontrada no diagrama de

Angelier define um eixo compressivo principal (o1) localtzado
a N35W, e 03 em posição perpendicular (Figura VII.39),
coerente com a direção das falhas.

Figura VIf .39 - 01, 03, falhas e est.rias - Afloramento l-
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VIII

VIII.1 GENERÀIJIDADES

O AlinhamenE.o de Guapiara apresenta uma hist,ória
t,ectônica marcada por moviment,ação recorrente em uma f aixa
relativamente estreit,a, comparada com a sua dimensão

longitudinaL. Baseado no que foi apresenEado, é possíveI
estabelecer um quadro que discrimina com algum detalhe a

geração de estruturas, a seqüência de eventos identificados e

a natureza da movimentação ocorrida. Contudo, deve-se
ressalt,ar um faEor limitante que é a exigüidade de dados em

det,erminados afloramenE,os, e mesmo a falta de exposições que

inviabilizou a observação contínua, LaLvez não permitindo a

consagração de uma única inEerpretação tectônica. Assim, é

necessário certa ponderação devido ao número de dados em

algumas situações. Por ouEro lado, a inEerpret,ação aqui feíta
buscou contemplar ouEras informações disponíveis na

literatura, afim de dar maior consisLência aos dados

divulgados, sempre considerando uma abordagem regional.

Uma primeira consEat.ação é que há registros diferentes
ao longo da área, indicando sucessão de eventos de

deformação. Os seEores sudeste e noroeste mostram esta
distinção no registro do regime tecEônico vigent,e. No set,or
noroesEe são encont,radas evidências de regime de cisalhament,o
puro, relacionado à abertura das frat,uras para a entrada dos

magmas máf icos no Cretáceo Inf erior. ,Já no setor sudeste
(Baixo rio Ribeira) prevalecem indicadores de uma tectônica
transtencional, êo que parece Miocênica, que obliterou quase

por completo os registros previamente formados.
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VIII .2 A ImplanÈação do ÀLínha¡rento de Guapíara
Ao longo da f aixa que constítui o Alinhament,o de

Guapiara não é comum, e nem costuma ser relaEado, a presença

de estrut,urag planares reconhecidamenEe mais anEigas
(protorez6icas) orientadas no quadranEe Nhf . Como vist,o, Eoda

a Erama de esE.ruturas encont.rada na área mostra orientações
variando, de NE a ENE, localmente EW, ref lexo dos est,ágios
finais da deformação eocambriana, que gerou grande

deslocamento laEera1 de blocos aEravés das zonas de

cisalhamento (Campanha et a7. L993).

Uma feição destoanEe do padrão encont,rado no

alinhamento, e digna de nota, é um grupo de diques de granito
porfirítico present,es na região próxima a Guapiara, Çu€

atravessam mármores do Subgrupo Lageado. O maior desÈes

corpos encontrado (fot.o 18) orienta-se a N45W e não excede

l-00 m de comprimenLo, tendo sido por nós daEado (K-Ar),

fornecendo idade de 569,2 + 1-0,1 Ma. Representam os únicos
indícios de uma estrut,uração NW cambro-ordoviciana,
constituindo uma evidente direção de anisoÈropia que poderia
ser ret,omada por implantação de novo padrão rúptiI. Contudo,

sua ocorrência restrita, aliada a natureza féLsica das

rochasr pêrmite relacioná-los apenas aos granitos
eocambrianos, comuns na Faixa Ribeira e formâdos, como se

acredita, êm um context.o tectônico compressivo, não

vinculados a uma direção de extensão regional NW.

Assim, a ocorrência de estruturas mais antigas próximas

à Guapiara, não é a regra para o alinhament,o inteiro,
parecendo inadequado pensar-se em um condicionante esErutural
antigo de orient,ação NW (precambriano) , de amplitude
regional. A suspeita referência a diques de granófiro (ou

granito) cartografada em mapas (CPRM t-981-, Bistrichi et a7.

l18



L981), e supostament.e aflorantes ent,re lguape e Pariqüera Açu

(Serra do Momuna) consEitui, na verdade, o feixe de diques de

diabásio siEuado mais a sudesEe, dent,re aqueles que povoam a

zorLa axial do alinhamento.
Por outro lado, no Paleozóico começa a se definir um

trend NW no local do AlinhamenEo de Guapiara. Os mapas de

isópacas da Formação Ponta Grossa e Subgrupo Itararé são

claros ao mostrar a import,ância que teve o alinhamento como

feição positiva no Devoniano. Comportamento este diferente
dos vizinhos alinhamentos estruturais S. .ferônimo-Curiúva e

Rio Piqueri (Ferreira L9821, coincidentes com a zor:a de

falhas Curitiba-Maringá (cf . ZaIân et a7. L986, 1-99L,) , e que

constitulam um depocent,ro na mesma época (Figura VIII.L) .

-T

r-*'--l

s.\'r-z \t]

I-r

+

T

-t

e- -t

Èb

-l

-+t

mtn

Devoniano zarâ,n et al_. ¡-990 Carbonifero

;:J"IiN

I
I
I
I
!-
\'.)r
I

*\.

I

Figura VIII.1 - Alinhamento de Guapiara (AG) e Zona
de falhas Curitiba-Maringá (ZFCM)

lt9



No Carbonffero a situação se inverEe, com soerguimento

da Zona de falhas Curitiba-Maringá, passando a região do

alinhamento a cont,rolar um depocentro situado logo a norte.

Assj-m, pela primeira vez estabelece-se regionalmente no

Devoniano, uma esE.rut,ura tecLônica persisÈente ao longo de

uma extensa área. TaI estruEura deve ter envolvido o

embasamento da Bacia do Paraná, pois gerou um alto inEerno
(arco) que a dividiu em duas subbacias, de modo a condicionar
parte do aporte sediment,ar no Devoniano e no Carbonífero.
Contudo, não se conhecem estruturas diagnóst,icas que possam

ser associadas cLaramente a est,as feições paleogeográficos.

vrrr.3 A ÀTrvAçÃo MEsozórcA

Durant,e o Mesozóico, aÈé o f inal do ,Jurássico, o

Al-inhament,o de Guapiara não mostrou Eer passado por períodos

de atividade significativa, devido a falta de registro
sediment,ar mais expressivo. Somente no Cretáceo Inferior é

que e1e apresentará comportamento ativo, quando associam-se

regionalmente tectonismo distensivo, magmatismo alcalino e

fissural toleítico.

Embora não sejam indiscutíveis os dados geocronológicos
que distinguem cronologicamente os dois Eipos de atividade
magmática do alinhamento, é possível que a manifestação
alcalina preceda ligeiramente a toleítica fissural.

ÉJ sugestiva a localização dos complexos alcalinos
eocretácicos, exclusivamente no domÍnio cosLeiro, e centrados

em determinados int,ercepEos de falhas NE eocambrianas com

f rat,uras profundas de direção Nl{ recém formadas. EsEa

situação pode indicar um regime tectônico exclusivo do

domínio cost,eiro, âo qual perE,enceriam falhas mais profundas,

e convenientemenEe dispost,as a ENE e NW, que foram reaEivadas
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em regime de cisalhamento puro, capazes de mobilizar magmas

manto-derivados, dist,intamenEe do restante da área.
Por ouEro 1ado, a orientação regular apresenÈada pelos

diques de diabásio, sua forma tabular caracEerística e a

disposição geral (presumida) vertical, indicam também

formação sob regime de cisalhamenEo puro. Neste caso, 62 e o3

dispõem-se horizont,alment,e, com o2 em posição longitudinal e

o3 ortogonal à direção dos diques. Este regime de esforços
deve ter prevalecido durante um Eempo razoável no Cret,áceo

Inferior, conEinuando após a formação dos diabásios. De fato,
como observado no setor noroeste, âs direções de extensão NE

observadas nas encaixanteg mant,êm-se nos diques e sil,l,s
próximo a FarEura e Taguaf (Figura VIII.2).

Do mesmo modo, podem associar-se a esta direção de

extensão falhas normais também orientadas, em geral, a NW,

algumas contendo diques de diabásio, acompanhando

longiEudinaLmente os seus planos (Desenho L).

Esta fase dist,ensiva NE é a mais antiga, e dat,a do

eocretáceo. Foi sucedida por um imporEanEe evento gerador de

falhas normais NE, com <r3 orient,ado próximo a N3OVl. Este

evento está bem marcado nas vulcânicas (lat,it,os e basaltos)
da Formação Serra Geral (p.ex. Figura VII.39, afloramento
01), e gerou as esLruturas anteriormente referidas como OUR,

XAV, FARL e FAR2 (Desenho 41. Como já abordado, sugerem

deslocament.o desEral no eixo do alinhament,o.

Conforme Zal-ân eû a7. (1990) tais estruturas
correspondem às zonas de cisalhamento de Jacutinga e Guaxupé,

Taxaquara(?) e Lancinha-Cubatão do embasamento da Bacia do

Paraná. Esta última obedece a um regime cinemático vinculado
à evolução t,ecEônica do seLor sudesEe (Baixo Ribeira) no

Terciário, sendo apresentada em detalhes adiante.
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vrrr.3 À REATTvAçÃo rsncrÁnra
A área que apresentou maior número de informações

consistentes, permitindo detalhar o principal event,o de

reativação tectônica no Alinhamento de Guapiara, é o Baixo
rio Ribeíra. Nest.e 1ocal, ês estrut,uras preexist,enLes
determinaram a implantação de uma nova trama de

descont.inuidades no Terciário, caracterizada por falhas
normais e transcorrenEes, e responsáveis pela formação de

grábens terciários presentes na Planfcie Costeira e

plataforma cont,inental .

As depressões Eectônicas 1á geradas podem ter sua área
original mínima sugerida pela atual extensão de afLoramento
da Formação Pariqüera Açu. Nota-se no Desenho L que estes
sediment.os ocorrem inÈeiramente sobre o ALinhamento Guapiara,
no âmbÍto do embasamenEo gnáissico-migmaEÍticoe e Complexo

Turvo-Cajati. Tal segmenEo é bastante afetado pelos sistemas
de falhas ENE e NW, que continuam na plat,aforma continenEal.

O papel desempenhado pela t,rama rúptiI no control-e da

sedimenEação na região jâ havia sido destacado por Melo et
aL. (L989) e Melo (L990), ao descreveram sedimentos rudáceos
preenchendo o Grábem de sete Barras, junEo à cidade homônima.

Melo (1990) também descreveu a presença de

fanglomerados e depósitos de leques aluviais condicionados a

falhas sinsedímentares, gradando para planícíe fluvial,
dentro da Formação Pariqüera Açu. O mesmo autor reafirma a

correspondência da formação com a unidade c1ást,ica mais

inferior (basal?) "seqüência I, do interior do Grábem de

Cananéia (conglomerados e areias conglomeráicas), descríta
por Petri c Suguio (L973) a partir de um furo de sondagem com

L67 m, realizado em seu flanco NE (coord. UTM aprox. 226 X

7248 -' Desenho L).
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A área submersa do Grábem de Cananéia que se pode

visualizar na LS 034 0506 (Figura III. l-) estende-se cerca de

20 km mar adenÈro, onde divisa-se um a1t,o esErutural externo,
sugest,ivamente disposto paralelamente à cost,a. É razoáve1

admitir-se que esEe alEo conEinue na direção nordeste por

dois mot,ivos:

o acompanharia o trend regional apresentado pelas zonas de

ci salhament,o regionalment,e,

o a preservação da seqüência sedimentar em seu interior,
sugerida pela continuidade dos refl-etores na LS 034 0505.

Assim, são compatíveis as exEensões das ocorrências
sedimentares das seções slsmicas (Figura III.1) com as da

Formação Pariqüera Açu. Jâ a espessura que se visualiza pode

se assemelhar com a indicada por PeÈri & Suguio (op. cit. )

para sua seqüência I (LL8 m). Assim, consideram-se aqui
equívalentes a Formação Pariqüera Açu, os depósitos
inferiores do Grábem de Cananéia e os que se estendem acima

do embasament,o assinalado nas seções slsmicas apresenEadas.

A seção LS 034 0506 revela ainda existir uma important,e

E.rama de faLhas NE confígurando o fundo do Grábem de

Cananéia, até o seu limite com o alt,o externo. Delas pode-se

deduzir movimenEação principal normal, dada a disposição
escalonada de blocos que se verifica.,Iá a seção I-JS 034 0505

mostra um menor número de esEruEuras NV'f provenienEes do

conEinente, estando as mesmas mais espaçadas, e via de regra
limitando blocos inEernamenÈe às duas principais depressões.

A movimentação que propiciou o abatimenÈo dos grábens

de lguape e Cananéia, conforme aqui interpret,ada, está
baseada no mecanismo de paleoesforços obtidos nos

afloramenEos da região do Baixo rio Ribeira, documentad.os no

Capítu1o VII. Considera a análise estrutural sobre a trama de
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falhas já mapeadas, aLém de outras interpretadas a partir das

anomalias magnéticas e gravimét,ricas.
Dois conjunt,os principais de falhas apresenEam posição

crítica, e sua movimentação conjugada explica o afundament,o

dos blocos em quesÈão. O primeiro deles funcionou como uma

zona transferente (cf. Morley eË a7. L990) que separa os

grábens de Cananéia e lguape, aEravés do alEo gravimétrico a

eles interposto (Arco de Guapiara, Fígura III.1) . O ouEro é o

sistema NE paralelo à linha de costa que acaba por delimitar
lateralmente os referidos grábens.

O primeiro sisÈema corresponde às falhas EranscorrenÈes

destrais de direção N60!{, como as encontradas nos

afloramenEos L06 e L07 e mapeadas (fotos 9, 14 e Desenho L) .

ELe constitui um importante elemento discriminanEe do regime

de cisalhamento vÍgente durante a época de movimenEação.

A est.rutura em flor negativa interpretada na parte SW

seção LS 034 0505 (Figura III. L) representa um cont,ext,o

análogo ao mosE.rado na foto 9, ocorrendo na projeção da zona

de Èransf erência, mar adent,ro . Acompanha o f orte gradient,e

gravimét,rico da parte su1 do Grábem de Cananéia (Figura V.4),
permitindo deduzir a naEureza destraL d movimenEo. Do mesmo

modo, outra est.rutura em flor foi interpretada internament,e

ao Grábem de Iguape. Assim, a criação do espaço para a

acumulação sedimentar, no int,erior das depressões, considera
a movimentação desEas três estruturas através de esforços
distensivos EW-ENE.

A falha transcorrente sinistral que configura o

interior do Grábem de lguape (Figura III.1, seção 034 0505)

atinge o lado sul do maciço granítico do nordeste de lguape.
A sul da cidade ela coincide com o Eraçado da anomalía

magnética que segue pelo Canal do Mar Pequeno. A

interpretação do mecanismo esforços obtidos nos afloramentos
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1-L0 e L1-4, Índica compressão orientada a ENE, em regime de

cisalhamento simples. Embora exisE.am poucos planos com

estrias no granit,o de lguape, eles são compatíveis com esta
compressão ENE, resulEado, portanto, da transcorrência
sinist,ral interpretada (Figura VIII.2) . No vizinho
afloramento 1L4 o mesmo evento compressivo foi reconhecido.
Contudo, agiu sobre planos formados ant,eriormente sob regime

distensivo, result,ado do fraturamenEo ligado à ent.rada de um

dique de diabásio NE.

Considerando os demais afl-oramentos da região do Baixo

rio Ribeira, conclui-se ter atuado um regime geral de

esf orços distensivos orient,ado proximament,e a EI¡¡-ENE,

causador da moviment,ação predominantement.e horizonEaL. Mas

havendo abatimenEo de blocos, devido a presença favorável de

falhas em posição NE, caracterizando assim Eectônica
transtencional. Est.a movimenEação foi f acil-itada por

Eranscorrências localizadas, principalmente sobre antigas
fraturas NW, mas também nas NE, gerando assim segmentos de

falhas sem grande continuidade, e delímitando pequenos blocos
abatidos em uma área sedimentar mais ampla.

A área envolvida por esEa EecEônica horizontal e

sedimentação associadas, alcançou a zona de cisalhamento
Lancinha-CubaEão, a oest.e, onde localiza-se o último dos

blocos abatidos (Grábem de Sete Barras). Do mesmo modo, não

parece ultrapassar o aLto externo, guê limiEa os grábens de

Cananéia e Iguape, a leste. Assim delineia-se uma

consideráveL bacia Eerciária de sedimentação para a região do

Baixo rio Ribeira, oü da Formação Pariqüera AÇu, havendo

equivalência dos sediment,os conEinentais exist,entes no fundo

do Grábem de Cananéia (Petri & Suguio op. cjÊ. ), com os

visÍveis nas seções sÍsmicas aqui apresentadas (Figura

VTII.2).
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Dentro desEe contexto, parece pouco prováve1 que o

Grábem de Sete Barras esEeja excluldo desta movimenÈação

toda, e associado a outro evento que o gerou como único
testemunho de uma tect.ônica mais antiga, embora terciária. A

correlação proposta por Melo (op. cit . ) com estrut.uras
EecEônicas mais distantes e de evolução mais anEiga
(Paleogênica), como a Bacia de São Paulo e Taubaté parece

desnecessária à luz do que se apresenta agora, sobreÈudo sem

haver uma confirmação mais segura do seu conteúdo
fossilífero. Os mesmos condicionantes estruturais vigenEes
para a formação do Grábem de SeEe Barras estão present,es nas

demais depressões aqui abordadas. Não deve vincular-se,
portanEo, sua origen e a dos demais grábens da região com o
RifË Cont,inental do Sudeste Brasileiro (Riccomini t 989) .

Contudo, é possíveI a coexistência do cisalhamento Neogênico

aqui descrito com uma das fases de evolução da Bacia de

Taubat,é, particularmente a E,ranscorrência sinistraL neogênica

descrita por Riccomini (op. ciË. ), resuLtando de uma mesma

origem tectônica afetando áreas mais amplas.

Finalmente, parece t,er havido movimentação sinistraL ao

longo de falhas NE-ENE, como na zona de cisalhamento
Lancinha-CubaEão em seu t,recho a lest,e do Grábem de Sete

Barras. Neste caso, o afLoramento 1-02 (Foto 8, Figura VII.B)
apresenta Índicadores cinemáticos de transcorrência NE, aLém

de quaEro planos marcados por movimentação sinistral.
É! Eambém provável que a maior part,e do esf orço

distensivo regional tenha sido dissipado na própria zona de

cisal-hamento Lancinha-Cubat,ão, não havendo propagação para
áreas mais à oeste. Tal resulta do fato de não serem

conhecidos tesEemunhos significativos de sedimentação

terciária, Lectonicamente cont,rolada, com distribuição
significaEiva, pârâ oesEe deste imporEante limite Eectônico.
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vrrr.4 coNsrDERÀçõEs FrNArs

Do que se pôde aquilatar, verifica-se que a hist,ória
tectônica do Alinhament.o de Guapiara não é simples,
sobressaindo algumas caracEerísticas locais em relação a

outras, dependendo do Eema que se aborde sobre ele. Assim, a

busca por uma definição geológica mais precisa e do seu

corret.o papel tectônico, poderá incorrer em considerá-Io como

mais de uma estrut.ura, dado o comportamento em parte dist,into
que se verifica nos segment.os aqui analisados (set,or nordeste
e sudeste) devido a sua grande extensão. Ou então pode-se

manter a designação mais abrangente de "Alinhamento de

Guapiara", menos comprometedora, mas sem o qualificar
geologicamente.

A designação de Alinhamento (EstruÈural) de Guapiara
f oi adequada desde que foi proposta pelo aspecE,o

essencialmente descritivo que tem, por isso preferiu-se
utilizá-Ia aqui, embora acabe por perpetuar a falta de

detalhe da época da sua proposição. Deve substituir o termo
Lineamento de Guapiara, mais específico, porém empregado

geralment.e sem um adjeEÍvo que o qualifique melhor
(gravimétrico, tecÈônico, magmático etc) o que induz pensar-
se na existência de estruE.ura única e possível de

represenLação em mapa. Definitivamente não é o seu caso, pois
conforme o mapa do Desenho L, não se conseguiu ilustrar a

existência de feição una e disposta continuamente pela área,
mas sim grupos de estrut,uras compondo domínios locais.

Dado o considerável número de trabaLhos citando o

alinhamenEo, deve-se melhorar sua designação de modo a

sint,etizar af inal o que ela é. Para tant.o, é importante
analisar feições diagnósticas que caracterizem a sua

história, arranjo ou natureza tectônica. Uma abordagem neste
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sentido foi aplicada (adequadamente) por Zalám eË aI. (1986,

L990, L99L) quando referem-se à Zoîa de Falhas de Guapiara,
destacando com propriedade uma caracEerística fundamental
sua, confirmada no presente trabalho.

Por outro lado, com respeito à sua hisEória geológica e
tectônica, uma característ.ica sut.iL e que the parece típica,
tendo persist.ido no tempo, mesmo mascarada pela existência do

vizinho Arco de Ponta Grossa, é sua natureza ascensional.
Pode ser exemplificada por:

. apresent,ar, Do Paleozóico, comportament,o positivo,
condicionando parte da sedimenEação Ponta Grossa e

Itararé;
o concentrar, preferencialmenEe, o magmatismo fissural e

alcalino do tipo central no Cretáceo Inferiorr euê se

implantou na área ent,re as atuais bacias do Paraná e

Santos, no lado sul-americano (cont,endo exatamente em seu

eixo um expressivo sí77 de díabásio em Fartura),
associações ígneas tlpicas de áreas em ascensão,

o apresentar uma zor:a axial relaEivamenEe erguida no

Neogeno, separando grábens Èerciários,
. e persist,ir como área de fraqueza favorável à erosão

quaEernária.

A referência como Arco de Guapiara parece-nos, assim,

sintetizar melhor uma característica sua mais prímitiva, e

que o acompanha ao longo de sua história, e que o define mais

adequadamente.
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IX CONICLUSOES

O presente trabalho Eeve o intuiEo de descobrir a

import,ância geológica de um conjunto de anomalias magnéticas

que ocorrem confinadas a uma faixa anôma1a, e relacionadas a

ocorrência de feixes de diques de diabásio, êffi escala
regional, e corpos alcalinos mais localizados. Para o seu

desdobramenEo f oram invest,igados os condicionantes
est.ruturais que pudessem explicá-la, buscando reLacionar sua

importância t.ectônica a possÍveis épocas de ativação. Do que

se pôde concluir, baseado na pesquisa realizada, é que a área

representa uma faixa esEruturada por diversos eventos

EecEônicos, com registros distintamente preservados ao longo

de sua exEensão. Contudo, as feições aqui apresentadas e
int,erpretadas podem ser consideradas como decorrentes de uma

única estrutura principal, um arqueamenLo crustaL de direção
N50Vù Arco de Guapiara - desenvolvido no Devoniano e que

influenciou parte da sedimentação paleozóica da Bacia do

Paraná.

Devido a inexistência de condicionanEes estruturais
claros, ou de ocorrências de rochas lgneas dessa idade que

pudessem estar associadas, os registros desta época são

restritos à Bacia do Paraná. Contudo, de algum modo deve Eer

debiliÈado uma área equivalente no embasament,o da bacia, onde

veio a se implant,ar, no Cret,áceo Inferior, parte considerável
dos produtos da reaEivação tectono-magmática mesozóica.

Posteriormente, passou a t.er movimenEação recorrente, com

reat.ivação de estruturas anteriormenEe formadas, sendo

afetados por outras mais antigas e transversais.
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A razáo da imptanEação deste arco nesEa região parece

obscura, jâ, que não há fortes indicadores de direções que

pudessem a vir cont,rolá-1o, aIém de poucos diques ácidos
eocambrianos de orientação coincidenLe, mas de distribuição
rest,rita e importância irrelevante. Tampouco se locaLizam

est,ruEuras aná1ogas em posição complement,ar no continente
africano. No litoral NW da Namíbia e SW angolano a

est.ruturação do embasamento precambriano, tal como na área

aqui considerada, acompanha o litoral (Iá NS), enquanto a

direção geral de diques eocretácicos, relacionados ao

magmatismo Paraná-Etendeka é NS.

A projeção dos diques de diabásio e do sinal magnét,ico

que deles continua atinge totalment,e a Bacia de Santos, dela
parecendo partir. Cont,udo, enquanto feição tectônica de

escala globaI, eIe e o Arco de Ponta Grossa retringem-se
somente ao continent,e sul-americano.

Ao longo de sua história a movimentação ocorrida foi de

natureza variável, e esteve concentrada em alguns perÍodos
que marcam cronologicamente evenEos t,ectônicos de repercussão

local e regional, com registros no Devoniano, Carbonífero,
Cretáceo Inferior e Terciário (provavelmente Mioceno).

Contudo, âs melhores evidências são de época mais recenEe,

assinalando a intensa reativação tectono-magmática, no

eocret,áceo, e transtencional amagmática, no Terciário.
O detalhe estrutural que se pôde alcançar permite

afirmar guê, no Cretáceo Inferior a região envolvida suport,ou

tectônica dist,ensiva, com o3 orientado em posição N30-408 e
que gerou aberEura para intrusão de complexos alcalinos
posicionados no cruzamenÈo de estruEuras profundas NW e NE, e
uma quant,idade gigantesca de diques de diabásio, Dâ forma de

feixes que acompanham a direção N60W, desde a plaÈaforma

continental paulist.a, junt.o a Bacia de Santos, aEé as rochas
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vulcânicas da Formação Serra Gera1. Tais diques conecÈam,

portanto, ês áreas de derrames das bacias de SanÈos e do

Paraná, através de cenE,ros magmáEicos posicionados em regiões
intermediárias, de onde parecem provir.

Apesar da forte anisotropia criada na direção N50-60W,

por ocasião da implantação de estruturas de reativação, houve

posterior movimentação de ouEras mais ant,igas, dispostas
quase ortogonalmenEe a ENE, segmentando e deslocando

lateralmente alguns trechos da sua região axial, obedecendo a

pulsos tecEônicos. Isto se deveu à existência de um set de

estruturas a ENE e N50-60W com disposição favoráveL para

moviment,ação a partir de esforços situados na direção geral
EW-ENE. O melhor testemunho da disposição favoráveI de

estruturas que foram mobilizadas no Terciário é o conjunto de

grábens, limitados por falhas de ambas direções, e siEuados

na porção sudesEe de São Paulo (Baixo rio Ribeira).
A região do Baixo rio Ribeira evoluiu no Neogeno

(Mioceno?) em regime de cisalhamento sÍmpIes, com tectônica
Eranscorrente transtencional e formação de bacias Eectônicas

cont,inentais. Admit,e-se um l-imite tectônico principal na zona

de cisalhamento Lancinha-CubaÈão, e ouEro em um alto
est,rutural posicionado na plataforma continental,
sugestivamenLe acompanhando ouLra zona de cj-salhamento

mest,ra. EsËa f oi a área l-imitada aonde f icou conf inada a

principal movimentação de falhas, combinando principalmente
transcorrência destral, abatimento dos blocos, sedimentação e

preservação sedimentar.
A úIt,ima conclusão que se pode relacionar ao conjunto

de feições diagnósticas é quanto a gênese da P1anÍcie

CosEeira Cananéia-rguape. EIa const,itui feição única no

Iitoral paulista, constituindo o único loca1 em que a Serra

do Mar está profundamenEe recuada. Com tal caracEerística, sê
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assemelha muiEo a ouE,ra conhecÍda reent,rância da regíão
sudeste, e ç¡ue promove efeíto semelhanEe na Serra do Mar, o
Grábem da Guanabara. No caso da PlanfcÍe Cogteira Cananéia-

Iguape, a fort,e reentrância que a caracterfza agsocia-se
clarament,e às direções eEtruturais aç¡ui analieadas, e ao

domfnio dag depressõee apresent,ado, de modo que Eua origem

deve ser devída à tectôníca terclária extencional neogênica,
quando ocorreram movimenÈos horizontais importantes
acompanhadoe de uma componente gravit,acíonal. que permítiu a

impJ.ant,ação de uma ampJ.a planlcie tercíária, que pereiste até
oe dias aEuaie.
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