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O Complexo Costeiro estende-se ao longo da costa sucleste do Brasil e é

composto por roohas gnáissico-migmatíticas de ìc1ade paleo - neoproterozói ca. Faz

parte do pelo Cinturão Ribeira, cuja origem pode ser assooiacla ao C-'iclo Brasiliano

(700-530 Ma). Na área de estudo, no rnruricípio de São Sebastiãt¡, litoral norte do

llstado de São Paulo, estruturas associadas ao Cintu¡ão Ribeira são expressas pela

'Zona de Cisalhamento llaino Alto (ZCBA), Zona de Cisalhamento Camburu

(Z,CC) e pelo Sistema de Cavalgamento São Sebastião (SCSS). Trabalhos prévios

sugerem que estas estrutnras l'ormam uma estrutura em flor positiva corno resultado

clo caráter transpressivo do Cinturão Ribe ira.

O escopo desta tese é estudar a deformação dúctil em São Sebastião a fìm de

caracterizar as rclações geornétricas clas estruturas principais, discutir os possíveis

rnoclelos para o arranj o estrutural e relacionar este arran-jo ao contexlo regional.

Este ostudo incluiu cartografìa estrutural, descrição de fabric, anírltse

petrográfìca, interpretação cle imagem de raclar, identificação de domínios lito-

estruturais e uma rnoclelagem fìnal.

Uma irnagem de radar ERS-I l-oi usada para ajudar na interpretação e

caracterização estrulural regional. Inicialmente esta interpretação f'oi utilizacla

clurante a fàse i1e trabalhos cle carnpo ç maìs tartlc cclmparada as observações

obtidas em campo. Sua interpretação mostrou a relação dos lineamentos principais e

as estrtrturação regional, o caráter dextral da Zona de Cisalharnento Camburn

indicado pela flexão dos lineamentos ao redor da z,ona.

A ocorrência de cavalgamentos em ambos os lados cla 7,ona de Cisalhamento

Camburu com vergêncìa oposta, a f'oliação culo paclrão regional varia scn ângulo de

mergr,rlho (de sr"rbvertical nas zonas transcorrentes a suave nos cavalgamentos) e

SPtg!!!g



direção (de Sts para NW), o padrão de li'eação regional, a homogeneiclade do

metamorlìsmo ao longo de toda a área e a ausência de relações c1c sobreposição são

l;rtos que apoiam a icléia de uma estnrtura em flor para a irea.

Porém um modelo que envolve lialhas 'franscorrentes Indentadas (lndent

liked str¡ke slip [;'aults) como o resultado cle uma colisão oblíqua responsável pela

fbrmação do sistema de cavalgamentos seguiclo pela irnplanlação de zonas

lranscofferltes e""back thrust" tambem é satisfàtório.

Dois corpos graníticos sin-tectônicos ocorrem na área: o Granito pìco do

Papagaio e o Gr¿rnito Gtraecá.

Devido à foliação bem desenvolvida, piualela à foliação regional, a geometria

alongada do corpo Çom o eixo maior paralelo a f'oliação regional, sua

lreterogeneidade composicion¿ll e seu 'fabric" recristalizaclo, f'oi atrib¡íclo um

caráter sintectônico ao Granito Guaecá com um f-orte componente de compressão

presente na fàse tardìa de sua colocação.

Para o Granito Pico clo Papagaio as evidências do uma colocação sintectônica

não estão claras. A irnica relação clara é clue este não corresponcle a run plúrton cie

colocação pós - tectônrca pois aprcscnta fàixa milonítica lesultaclo <la in.rplantaçãcr

daZona de Cisalhamento Uairro do Alto.

A transpressão na região de são sebastião é caracterizacla por uma lòrte

partição da clel'ormaç?io (strain) express¿ì pelo arranjo geométrico que envolve as

princìpais estruturas cla região.



-[he Complexo Costeiro is a basement complex that extencls along the Southeasl

coast of Brazil ancl is composed by Paleo, Neo-Proterozoic gneissic-granitic rocks. It is

part of the Ribeira Belt which origin is associated to the Brasiliano - pan Afiican

orogeny (700-530 Ma) responsible 1'or tire assembly ol this sector to the Gondwana

super continent.

In the study area, at São sebastião, são Paulo state, the Ribcira belt is expressecl

by the Bairuo do Alto Transçurrent Shear Zone (BASZ), the Clamburu 'franscurrent

shear Zone (cSZ) and the são Sebastião 'rhrust sysrem (ssT's). previous works

suggested that these structures f'orm a flower structure as a result of the transpressive

character ofthe t{ibeira Belt.

'l'he seope of'this thcsis is to study the ductile deft¡rmation in São Sebastião

region in order lo charaoterise the geometric relation arlong the main structures, to

discuss the model compatiblo to the strLrctural [ramç ancl relate thern to the regional

tectonic ctlntoxt.

't'his study included structural rnapping, fabric description, petrographyc analysis,

and identifìcation of litho-struclural clomains, image interpretation ancl a I'inal

modelling.

An IrRS-l radar image was used to help in the regional structural interpretation

and characterisation. It was initially nsed dLrring {ieldwork phase anil afterwarcls

compared with fìeld observation. [ts interpretation showed the relation of the main

lineaments and the regional structures, the dextral character ol the camburu Shear

Zone indicated by the flexure of lineaments around the zone.

4bt!!cÍ



'l'he oceurence of thrllsts in both sides of the camburu shear zone with opposite

verìgeancç; the f'oliation regional pattern which shift in dip-angle (fiom subver-tical in

the transcurrçnt zonçs to gently in the thrust) ancl dip-direction (flrom sF:i to NW); the

regional lineation pattern, the homogeneity ol the metamorphism along the whole area

and the absence of overprinting relations are fàcts that strpport the idea of a llower

stnicture I'or the area.

But a model involving Indent -liked strike slip Fnults as a result of a obliquc

collision responsible for the fbrmation of the thrust system firllowed by the

irnplantation of the transcurrent shea.r zones ancl a back thrust is also possible.

'l'wo sin-tectonic granitic bodìes occur in the area: the pico do papagaio and

Guaecá Granites.

Dr.re to the well developed f<rliation parallel to the regional foliation, the elongated

geometry ot' The pluton with the largest axes parallel to the regional firliati<¡n, its

compositional heterogeneity and the rccrystallized fabric a syntectonic oharacter is

attributed to the Guaecá Granite with a strong compressional component present in a

later stage of its emplacernent.

I,or the Pico do Papagaio Cranite syntectonic ernplacement evidences are not

clear. l['he only clear relation is that it does not correspond to a post tectonic plnton

indicated by the wide mylonitic zone along the llaiuo clo Alto Shear Zone.

'Ihe transpression in São Sebastião region is characterised by strong partitioning

of the strain.
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| "1- Definicño cl¡¡ n¡'r¡hlema

A geotogia do embasamento cristalino do sudeste brasileiro apresenta uma

trama estrutural na qual uma das l'eiçõcs rnais proeminentes é a rede de zonas de

oisalhamento transcorrentes, que se estende por mais de 1000 km ao longo da costa

Atlântica. Eiste sistema de zonas de cisalhamento tem sua origem associada a

evolução clo Cinturão de Dobramentos Orogênico Ribeira, ligado à Orogênese

Brasiliana - Pan - A{Ìicana (700 - 530 Ma), responsável pela amalgamação do

Super Continente Gondwana. Esta orogenia gerou metamorfismo regional, intensa

deformação dúctil e colocação de granitos sintectônicos.

Vhrios estudos realizados nos últìmos anos sugerem um caráter tlanspressivo

para a tectônica regional brasiliana.

tjsta idéia é apoiada pela ocorrência de zonas dúcteis de cisalhamento com

lineaçõe s de estiramento sutr-horizontais e oblicluas, dupiexes de cavalgamentos

regionais, zonas de cisalhamento transoomentes que delineiam estrutlr¿ìs em flor

positivas em larga çsoala, com colocação de granitos sin-tectônicos.

A, Zona de Cisalhamento Camburu (ZCC) é parte deste sistema. Afeta

locahnente litokrgias pçftencentes ao Complexo Costeiro, uma seqüência granito -

gnáissica - migmatítica de idade proterozóica ainda não bern clefinida, corn granikrs

ncoproterozó icos a canrtrrianos.

Ao redor daZ,CC a foliação regional tem uma distribuição em leque e este fato

somado à ooorrência de cavalgamentos sugere um caráter transpressivo para a

def-ormação dirctil da área (Carnpanha & Ens, 1996).
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Esta dissertação cnfbca a delonnação dúctil da região de São Sebastião; estuda

os lineamentos regionais, elernentos lineares e planares, indic¿rdotes cinemáticos e

variação rl<t "fabric'" utilizaclos para caraclerizar a geornetria estrutural.

A ìnterpretaçäo da imagern EI(S-I é usada para ajudar a iclentificação e

caracterização do padrão estrutLtral regional.

IJma área de 800 km2 lÌri selecionada para estudar oJàbric dúctil. Nesta área a

distribuição em leque da fbliação ao redor dç uma zona de cisalhamento

transcorrentç combinada com cavalgamentos divergentes sugerem a ocorrência de

rtnra estnrtura em flor (Campanha; Èins & Ponçano, 1994). Nesta disserfação maior

detalhe foi realizado na borda leste desta estrutura, ondç as conclições de

afloramcnf o sào melhores.

Embora esta estruturação tenha sido anteriormente sugerida, sua geomeffia

ainda não f'oi estudada em detalhe.

Padrões de strain, reiações de colocação de plútons graníticos o o padrão

estruturai geral são tópicos que clevem se¡ f'ocalizados para que se pos$a entender a

evolução estrutural da área de estudo. .blcs não só são irnportantes para çaractcrízæ

a esl.rutura local mas tarnbérn para se entender os prooessos envolvidos no rcginte

transpressivo, desenvolvìdo durante o Cìclo Brasiliano no Sucleste ll¡asileiro.

.1.Z:-Q-þiet¡vos

O ob.jetivo principal desta dissertação é estudar a def'ormação dúctil em uma

área de 800 km2 no leste do Estailo de São Paul<¡ visando contribuir à

caracterização estrutural dcsta área.

Mais especifìcamente pretende-se cu:ractetìz,ar a ocorrência de uma possível

macroestmtura em flor positiva, sugerìda em trabalhos anteriores.



()ryítul? I - Introiução

Um modelo fìnal do regime de

comparanclo os resultados obtidos com

regimes transpressivos.

l.J - Localizacão e Acessos

A área de estudo loc¿rliza - s0 na região sudeste do Brasil, no município de São

Sebastião, litoral norte do Estaclo de São Paulo (figura L l).

O seu aoesso a partir da cidade dc São Paulo pode ser fèito através da rodovia

dos lmigrantes até o muricípio de Cubatão, seguindo-se pela rodovia Piaçaguera até

a cidade ilo Guarujá oncle segue-se para norte através cla Rodovia Rio - Santos (tìR

l0l/ SP 55), que corta tocla porção sul/sudeste da área de estudo. Outra

possibilidade de acesso é através da Rodovia Ayrton Sena até a ciclade de São.losé

clos Campos seguindo pela Rodovia dos 'l'¿unoios (SP 99), até a cÌdade cle

Caragnatatuba onde então entra-so na llodovia Rio - li¿urtos rumo ao sul para a

cidade de São Sebastião.

5l' 46"20.+ +20.
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def'ormação é proposto e cliscutido,

modelos propostos para colocações em

24" +-
53"

São P¿tulo

fl

Figura 1.1 'Looalização da luea de
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A figura 1.2 ilustra o acesso à ërea de estudo.

Cristinu ile Queiroz Telles Moffra - ilissertação le ntestrado - 2000

Figura 1.2 - Acesso à átrea de estudo

1.4 - Aspectos Fisiosráficos

Quanto aos aspectos fisiográficos que envolvem a írea de estudo podemos

dizer que regionalmente o clima é do tipo Tropical de Altitude com temperaturas

que variam entre l8o a 26'C e amplitude térmica entre 70 a 9"C. O clima é

fbrtemente controlado pela ação da massa tropical marítima e pelas massas polares,

principais responsáveis pelo regime de chuvas. O índice pluviornétrico médio é

elevado e atinge 4.000 mm/ano na região de Bertioga (Conti & Furlan, 1998), sendo

mais intenso durante o verão (dezlabril). Estas condições de clima são fbvoráveis

para a formação de solo espesso.

A vegetação da costa do sudeste de Brasil é a Floresta Atlântica ou Floresta

Litorânea que têm a mais alta biodiversidade por hectare no mundo. É uma

floresta densa com árvores altas e vegetação rasteira densa.
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Em termos geomorfológicos regionais a costa sudeste brasileira é caructeriz,ada

pela existôncìa de uma esca{pa zrbrupta, a seffa do Mar. sua lirrmação é atribuída a

eventos tectônicos que ocorreram durante o Cenozóico.

Regionalmente a área de estudo situa-se no dominio geornorfblógico da

Província costeìra, subdividida em duas zonas; a Serrania costeira e as lJaixadas

Litorâneas (Ponçano et al., l98l).

Flm termos de geomorfologia local no municipio cle são sebastião são

reconhecidos relevos do tipo Morros e Morrotes de planalto, Morros e Montanhas

de Planalto, relevos associados a escafpa da serra d<l Mar; Morros e Morrotes

l,itorâneos e Planícies Marinhas e Fluvio - Marinhas ('fominaga, 1995).

uma importante fbição na área de cstudo são os planaltos interiores: Moraes,

.luqueriquerê e Lourenç<l velho. Eles representam uma suçessão separacla por lälhas

normais resultantes de reativação de estruturas precambrianas durante o Cretáceo

Irrlèrior, Eoceno c N4ioceno lnlèrior (Campanha, Í:ns & ponçano, 1994).

Nas unidades fbrmadas pela escarpa que compõe a Serra clo Mar, a

declividacle clevada làvorece a fbnnação de depósitos coluvionares e de tálus em

sua basc.

A fìgura 1.3 proporciona uma idéia geral da vegetação e morfologia locais.

1,5 - Método

Os métodos empregados para a realização das investigações foram os que

usualmente são utilizados em cartografìa geológica de áreas precambrianas. Assim,

a elaboração clesta dissertação pocle ser dividida em quatuo làses distintas:

preliminar, trabalhos de campo, análise e síntese f,rnal.
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Figura 1.3 - Vista Geral da al'ea de estudo. Percebe-se o relevo acidentado que compõem a Serra do Mar.

I)urante a fase preliminar l'oi realizado um estudo bibliográfìco sobre a ërea

em estudo e os tópicos a serem desenvolvidos, sendo elaborado um mapa básico

contendo infonnações topográficas, geológicas e estruturais existentes. fambém foi

fèito o tratamento e a interpretação da imagem de radar ERS- l. Uma quarta parte

desta imagem coffesponde a área de estudo. Nesta parte da imagem foram feitas as

correções radiométricas, geométricas e realce, a fim de se ampliar a

interpretabilidade da imagem.

Durante a fase de trabalhos de campo realizou-se uma cartografia estrutural

sistemática em escala 1:25.000 de parte da ërea de estudo onde foram feitas

medidas sistemáticas de foliação, lineação, boudins, orientação de eixos de dobra,

análise de indicadores cinemáticos, coleta de amostras orientadas e preparação de

seções delgadas.



A fase de análise incluiu descrição das seções delgadas e análise

microestructural, análise de estereogramas e elaboração do mapa geológico.

A f-ase cle síntese fìnal :incluiu a elaboração de um mapa contendo difbrentes

domínios lito-estruturais homogêneos e elaboração do rnodekl de cvolução

estrutural para a área.

Cabe salientar que parte das análises realizadas, principalmente aquelas

relèrentes ao tratalnento e análise da imagem de ¡aclar bern oomo elaboração e

análise de seções clelgadas f'oram realizatlas no I"l'C (lnternational Institute þr
Aetospace Sttvey and F)ctrth Sciences) da Llolancla.

1. 6:[4alclal {).rqper!ys]

1.6.1 Mapas

Neste trabalho loram utilizados os segnintes mapas:

- Mapas topográ1ìcos em escala I:50.000, correspondendo aos números

de fblhas: SF-23-Y-D-V-2, SF-23-Y-D-V-4, SF-23-Y-D-VI- l, Str-23-Y-D-Vl-

3, procluzidos pelo IBGII (lnstituto Brasileiro de Geografìa e llstatísticas) em

l91l e 198ó; mapas topográfìcos cm escal¿r l:10000 que corresponde aos

núLmeros de folhas: SF'-23-Y-D-V-l-SE-[¡, SIr-23-Y-D-V-2-S0-8, SF-23-Y-D-

V-2-SO-l'" SIì-23-Y-D-V-2-SE-11. SF-23-Y-D-V-2-S[i-F, SF-23-Y-D-VI-l-SO-

E, St'-23-Y-D-VI-l-S0-F, SIì-23-Y-D-V*3-N[i-4, SIì-23-Y-D-V-3-Nlr-l], SF-

23-Y-D-V-4-NO-A, Stì-23-Y-D-V-4-NO-U, SF-23-Y-D-V-4-NE-A, SF'-23-Y-

D-V-4-NE-8, Str-23-y-D-VI-3-NO-A, SÌì-23-Y-D-VI-3-NO-8" SIr-23-Y-D-V-

4-NII.C, SF-23-Y-D-V-4-NE-D, SF-23-Y-D-VI-3-NO-C], SI'-23-Y-D-VI-3-

NO-D, Str-23-Y-D-Vt-3-NO-E produzidos pela C-oordenadoria de Ação

Regional do Estado cie São Paub, em lL)ll; e uma base topogrirfìca cligitalizada

em escala 1:25.000 pelo Instituto Geológico do Estado de Sâo Paulo.
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- Mapa geológico em escala 1:50.000 prodr.rzida pelo lnstituto Ceológico

de São Paulo em 1996 (IG/SMA, 1996), do qLral a âurora participor-r da

elaboração.

1.6.2 F'otografTas Aéreas e Imagem de lladar

- Fotografias aéreas da á,rea em escala l:60.000; 1:45.000 e l:25.000.

- hnagem de radàr ERS-I SAR digital. Lista:imagem çobre uma área de

aproximadamente 160 x I 60 krn e tem resolução de pixel de l2.5 x I 2.5 m.

Alérn desto material, um jogo de trinta seções delgadas das litologias

abrangentes fÌri confeccionado para ser f'eita a deserição das litologias presentes, seu

metamorfismo e para o estudo microçstrutural,

1,2 - Usttuturacaq taæg

Çr,lrþ:::!" 8ly:lfþ!þ1!1!1L11 - 
tistiartação e rcstra¿o - 200a

Capítub I - Introduz a área, sìia localização, os objetivos deste estudo como

tambérn o método utilieado e o material disponível durante a elaboração da

disserlação,

Capítulo 2 - f)escreve a geologia regional, proporciona uma breve visão das

mais recentes interpretações para a estrutura regional, apresenta perfìs rcgionais

apresentaclos em trabalhos antcriores e aprescnta um perfìl regional esquemático.

Capítuto 3 -ïra:z a interpretação cle imagem de radar ERS-1.

Capitulo 4 * Apresenta a geologia local; descreve as unidades litológicas

presentes na área de estudo.

Capítulo 5 - Referente a geologia local; descreve a geologia estrutural da área

em estudo e provô urna análise estrutural clgtalhada da área em estudo.



()r¡título I * Introtluçtut

Capítulo ó - Apresenta uma discussão baseada nos resultados obtidos e

¿Ìpresentâ rnodelos que podcm explicar estes resultados.

Capítulo 7 - Concluseies e considerações finais.

Capítulo B - Iìe1èrências bibliogrirfìcas.

Anexo I - Mapa geológico em escala l: 25.000.
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Capítulo 2: Geolor¡ia Resional

2.1 - [ntroclucãq

Fjste capítulo provê uma descrição cla geologia regional com a finalidacle cle

situar a área de estudo em seu oontexto regional.

A área dc estuclo fàz parte do embasarnento cristalino que oçorîe ao longo da

fàixa litorânea do llstado de são Paulo, o qual é composto principzrlmente por

rochas gnáissico-migmatíticas o metassedimentos associados de idade pré -

cambriana.

A primeira proposìção estratigráfìca para as rochas do litoral foi feita por

Rego, 1933 (apud I'rasui, Mioto & Morales, 1994) que sugeriu reunir as roçhas

gnáissicas no complexo cristalino e as roohas metassedirnentares na sóric são

Roque.

Posteriormentc [ibert (1968) as inse¡iu no Çrna¡ao Fanaíba.

l{asui & Sadowski (1976) atribuíram as rochas mais antigas como

peftencentes ao Complexo Finçaguera e às mais jovcns corno pertcncentes ao

{ìnupo Açungui, clue foi subdividido em porções não migrnatizadas (complexo

tsilar) e porções migmatizadas (Complexo E,mbu).

Flasui e/ a|.,1978 (apudllasú, Mioto & Morales, 1994) inseriu a zona costcira

do Estado de são Paulo, no Maciço Mediano de .loinville, que apresentaria nírcleos

de granulitos, charnockitos, migmatitos e metabasitos pró-brasilianos envolviclos

por migmatitos brasilianos.

Por {ìm, devido à difìculdade de se clistingr"rir gnaisses e muitos migrnatitos de

idacles diferentes situados a SII do falhamento de Cubatão, todas essas litologias

l'oram englobadas no cornplcxo cosfciro, cle idacle Arqueana (Armeirla et ctl.,

l e8l ).



A área de estudo fàz parte cio Complexo Costeiro etn sUa porção pertencente

ao Estado cle São Paulo (figura 2. l).

A idéia geral é a existência de um embasamento rnais antigo de iclade

transanrazônioa (2.1 , 1.8 Ga) e de supracrustais a ele sobrepostos e corpos

graniticos intrusivos cle idade brasiliana (700 - 500 Ma).

O Complexo Costeiro, na inea de estudo, é composto principalmente por uma

secluência granito - gnáissica - migmatítica e por biotita gnaisses com granada.

A secluência de migmatitos é bem extensa na área. Trata-se de migmatitos com

textura estromática, oflalmítica ou nebulitica com gerações diferentes de neossoma.

os neossomas dos migmatitos de textuua estrornática e ofìalnlítica têm composição

cálcio-alcalina, são paralelos à xistosidade e são considerados mais antigos c¡ue os

neossomas de composiçâo alcalina, foliados ou não (Llasui & Sadowski, 1976). O

tnelanossoma é lreqtientemente composto de biotita ou às vezes anfibólio.

fJstes migniatitos tarnbém apreseniam interceilações decimétricas iie anfibolitos

qrìe correspondem a relìctos de rochas básicas.

outra característica importante é a presença de corpos de graníticos, colocados

durante o Ciclo Brasiliano.

Vários corpos graníticos no Estado do Rio de Jarreiro apresentam assembléia

mineral compatível com granitos do tipo s, resultaalo da anatexia de sequênoias

metassedimentares (Machado & Demange, 1991). Este fàto é apoiado pela

assembléia mineralógica deste granitóides e pela associação íntima entre eles e os

migmatitos. Esta relação pode ser evidenciacla pela ocorrência de çontatos

transioionais e dilisos entre as duas litologias.



Algum plútons discordantes qrre ocorrem na regìão de cubatão, Estaclo de São

Paulo, apresentarn f'oliação incipiente e auréolas de contato sugerinclo origenr pós-

tectônica (tlasui & Sadowski, 1976).

Próximo à são sebastiâo, o complexo costeiro é afetado por vários clìques

com orientação ENE. Trata-se de diques b1¡sicos e intermediários (diabásio e

diorito) e lamprófìros com afìnidade alcalina. I)e acordo com Garda (199-5) os

últirnos tem origem rnantélica distinta dos primeìros. os diques cle composìção

básica e intermédiá¡ia têm a1'rnidade com os basaltos da uacia do paraná e

poderiam ser gerados durante o prooesso da abertura de oceano Atlântico. os

lampróliros provavelmente são relacionados a um evento de magmatismo alcalino

que teria ocorrido na área entre a intrusão dos diques básicos e intennediários (130

Ma) e a intrusão do Complexo Sienítico de Ilha Bela, de 80 Ma.

Sedimentos cenozóicos, pré-atuais e atuais, depositaram-se ao longo das

planícies litorâneas. l'rata-se, em geral, de scclirnentos marinhos (are¡itos e sittitos)

mas, devido ao relevo de alta cleclividade, uma quantia consiclerável de clepósitos

continentais (principalmente depósitos de tálus e sedimentos coluvionares) e

sedirnentos rnistos (marinho e continental) também ocorr.em na área.

Como resultado clesta grandc cliversidade Iitológica, controvérsias perinanecem

quanto a coruelação entre o Complexo Costeiro e a estratigrafia regional.

No quadro tectônico regional a árca de estudo situa-sc no cinturÍio t{ibcira
(Almeida et ctl., l9l3 øpud Almeitla et at., lgtl), clenominação usada para uma

unidade de idade brasiliana sobreposta ao ctinturão paraíba do sul, de idade

transamazônica.

Hstudos mais recentes interpretam o cinturão Ribeira como um cinturão

transpressivo.
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Figura 2'l - Ocorrônci¿r cfo C--omplcxo Costeiro no Estado cle São Paulo. Moclificado cle Ahneitla ¿¡ a/.

( resl).

Z"Z :_l'rAnamos ttnte

A região que abrange o litoral paulista vem sendo alvo de estudos geológicos

mais sistemáticos desde a década de 30 com trabalhos de Rego, 1933 e

posteriormente Ireitas, 1947 (apud [-lasui, Mioto & Morales, 1994)

Na década de 70 mapeamentos em escala l:100.000 foram fèitos por Rideg

(1974 apudFlasui, Mioto & Morales, op. cir.)., Melo & pires Neto (1977) ao longo

do litoral e litoral nortç e o projeto sudelpa no lìto¡al sul. É desta época também o

projeto santos-Iguape (CPRM,1977), que mapeou extensa área do litoral em escala

l:250.000.

w
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Chmplexo PÂralb¡ do

Compl€xo Faralba do Sul

Complåxo Co$leìro

Complexo Costs¡r.o

l¡rlhÊs
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-l'rabalhos 
temáticos foram fèitos por Sadowski (l()74 e 1983), que estudou a

Tectônica da Serua de Cubatão e os Cinturões de cisalhamento continentais.

Na década de tÌ0 Chiodi et al. (1983) mapearam em escala t:50.000 as folhas

Natividade da Serra e Caraguatatuba.

Nos últimos anos inirmeros trabalhos de cunho geológico/ geotécnico vem

sendo desenvolvidos em áreas do litoral paulista. J'rata-se de estudos temáticos,

muitos deles em escala regional, t:250.000, vis¿urdo a compartimentação ambiental

e o plane.jamento regional.

Dentre estes trabalhos cabe ressaltar o proj eto Maorozoneamento'tèito para o

programa estadual de gerenciamento costciro. L,ste projeto, que engloba todo o

litoral paulista, loi desenvolvido com a flnalidaclc de auxiliar na racionalização do

uso dos reçursos naturais costeitos. Através deste pro.jeto foram geradas cattas

geológica-geotécnicas na escala 1 :50.000

2.2.X ,Anålise da Def,ormação [degional - ltristórico

Ebert (19ó8) denorninou Faix¡r Faraibidrs a região do Vale do Paraíba onde

utn eixo de divergência estrutural passaria, tendo as Serras cla Mantiqueira e do Mar

vergências opostas.

Posteriormente Almeida et al. (1973 crpud Almeida et al., 1981) sugeriu a

existência da F¿rixa de Dot¡ran¡entos Faraíba do Sul, que seria um embasamento

de idade transamazônica Çom processos brasilianos superpostos.

O Cinturão llihcira, tìri ontão definiclo como esta unidade de idade brasiliana

sobreposta ao Cinturão llaraíba do Sul.

Hasui et al. (1975), Almeicla et al. (1976) e HasL¡i et al. (1978) incluíram a

presente área na Região de Dohramentos Sudeste, tida como uma sequência

Cristitttr tlc Queiroz Telles Moflru - dhsertqfn de nteslrntlo - 2001)
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dobrada e metamorlizada de idacle neoproterozóica, formada por fàixas dobrarlas

separadas por áreas de rochas rnais antigas.

Outras denorninações atribuídas a este cinturão orogênico lorarn: Cìnturão

Paraíba, de Cordani et al.(1968), Cjnturão Atlântiço, tryf'e & [,eonarclos Jr. (1974),

Lockzy t{, l.adeira(1976); Província Manticlueira, Almcida et al.(1981).

T'rabalhos mais recentes de Ebert et al. (1993) e Machado & thdo (1993),

denominaratn respectivamente Cinturão 'l'ranspressivo Paraítra clo Sul e Cinturão de

CisalhamenTo Atlântico. Machado (1997) em seu trabalho de livre-docência,

est¿beleceu uma hierarquia para o Cinturão, com a existência de sistemas de

cisalhamento cle primeira ordem (Cinturão cle Cisalhamento Atlântico), segunda

ordem (como o Sistema de Cisalhamento Paraíba do Sul), e de terceira ordem

(corno no caso de zonas de cisalhamento Além -Paraíba- Cubatão).

N<l presente trabalho optou-se pela clenominação de Cinturão Ribeira, clado seu

caráter histórico. Forém o conçeito aqui atribuído vem a luz das inferpretações mais

reecntçs.

2"2"2 A eoerce¡1ção adual

Rocentemente o Cinturão Ribeira tem sido reinterpretado como um cinturão

transpressivo (Ebert e/ al., lL)93 [iragoso Cesar, 1993; Machado & Enilo" 1993;

Wiedemann, 199ó).

lÌsta interpretação é fìrvorccida pela ocorrência de zonas de cisalhamento

clúcteis de alto ângulo, sistemas de cavalgamento, oconência cle rochas de textura

milonítica e associação de granitóides foliados à zonas de cisalhamento dircteis (ern

escala regional)" bem como clobras isoclinais, dobras em bainha e o comportamento

oblíquo das estruturas lineares (ern escala local).



Trabalhos dc Machaclo & Ilndo (1993), Êber| et al. (1993), Ebert, I:lasui &
Sena Costa (1991), Campanha & Irns (1993), Campos Neto e/ al. (1993),

Fassbincler (1996) indicam a existência de cstruturas em flor ao longo de vários

segmçntos do cinturão, associadas às zonas de oisalhamento dúcteis de alto ârrgulo.

De acordo com Machado (1997) as estruturas em flor desempenham um papel

importante na col<lcação de magmatismo granítico em re gime transpressivo ao

longo do cinturão.

Normalmente regìmes transpressivos promovem o cncurtamento e

espessamento da crosta e a transferência de rnaterial da camadas infèriores da çrosta

para camadas medianas e superiores. Nesta situação mobìlização de flr.ridos e fusão

parcial são cotnuns ou, cm outras palavras, plutonismo.

Ao longo do Cinturão Ribeira vários corpos graníticos {òram mapeados. A

geometria alongada desses corpos parece ser concordante com o regime

transpressivo rogional. Itles tenclci'n a ooupff o plano XZ da elipsóide cle

deformação regioüal.

Os corpos graníticos que oçorrem ao longo clo Cinturão l{ibeira fbram

colocados predominarrtemente affavés de sheeting ou balonismo fiaco (Molyneaux

& Ebert, 1997).

Sobre este tema cabe ressaltar os trabalhos cle Wemick & Töpfher (1997),

Machado & Endo (1993), e lìigueirodo & Campos Neto (1993).

O modelo tectônico mais ace ito para explicar o rnagmatismo granitico do

cinturão é o de subducção de crosta oceânica. Porém existem divergências quanto

ao sentido de mergulho. Tassinari (1988) e Wemick (1990) acreditam que a

vergência é para leste; Machado (1990), Machado & Demange (1991), Campos

Neto (1991)" fiigueiredo & Campos Neto (1993) e Campos Neto & Irigueiredo



(1995) atribuem vergência para NW e Þ-ragoso ctesar (1993) atribuo vergêneia para

NW e SE.

A interpretação de um modelo transpressivo para o cinturão foi dada

inicialmente por lìbert et al. (1993) e Machado & Iln<lo (1993). para quem a

transpressão f'oi resultado de uina oolagem obliqua de terrenos.

Quanto às suas esrruturas, o cinturão Iìibeira pode ser subdividiclo em três

partes: uma porção interna onde predominam movimentos horizontais e zonas cle

cisalhamento transcorrentes de alto ângulo; uma porção intermeiliária com

cavalgamentos e dobras e uma porção externa ondc a def'ormação só afeta unidacles

supra-crustais.

Acredita-se que durante uma primeira fase lbram f'omrados os sistemas cle

cavalgamento e em uma segunda fase eles fbram acomodados por zonas tJe

cisalharnento transoorrentes (Ebert, Hasui & sena costa, l99l). Estas estruturas

evoluíram om alguns segrnentos do einturão para duplexes clirecionais e estruturas

enr flor (tÌbert, I-Iasui & Sena Costa, o¡t.cÌt. ).

A existência cle anornalia lìouguer na região de Bananal (no Estado do Rio de

Janeiro) estendendo-se até a região de ubatuba - caraguatatuba e submerginclo

próxirno a praia de Maresias (Estado de São Paulo),, pode sugerir a ocorrência de

uma discontinuidade crustal (Llasui el al., l99l).

Uma sutura é assumida na pafle central do cinturão Ribeira (Heilbron et al."

1996). Esta sutura pode ter sido gerada por uma junção tríplice cle três blocos

tectônicos seguida por uma inversão causada pelo movimento diferencial entre estes

blocos (EÌbert et al., 1993).

outra interpretação tectônica para o cinturão Ribeira é sua formação durante

wla colisão oblíqua entre cluas placas tectônicas com o vetor de transporte principal

em direção de E-W (Endo & Machado, 1993).
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O descnvolvimento do Cinturão Ribeira e estruturas ¿l ele associadas encorltra-

se intimamente associaclo ao Ciclo Brasiliano.

Os maiores indícios da def'onnação causada pelo Ciclo Brasiliano podem ser

encontrados no sucleste brasileiro, Este ciclo tectônico oçon'eu durante o

Neoproterozóioo, tendo reflexos até o início do Paleozóico.

O Ciclo Brasiliano parece ser uma colagem, uma assembléia orogênica de

microcontinentes ou placas continentais (placas Amazônica e do Congo de acorclo

com Endo & Machado (1993); placas Brasília, Vìtória, São Paulo de acordo com

Ilbert et ctl. (1993); e Guanhães, Curitiba, Apiaí-Guaxupé e Sera do M¿r, de acordo

com Campos Neto & F'igueiredo (1995)), arcos cle ilha e complexos acrescionarios

formando o supercontinente Gonclwana.

Esta amalgamação implicou em subducção e fèchamento de um proto oçeano

Atlântico (oceano Aclamastor) e geração de v¿Lrias estruturas complexas e cinturõçs

orogênicos.

L)ilèrentes sucessões de eventos tectônícos são propostas para o Ciclo

Ilrasiliaro. De acordo com Campos Neto & t'igueiredo (1995) houve

primeiramente a subducção de uma placa oceânica com a geraçâo de cinturõcs de

clobramento, acresção de microplacas e fotmação de um arço magmático do tipo

oordilherano com "trending" para nordeste, conhecida como orogenia Brasiliano I,

que ocorreu a 600 Ma atrás, seguida por um período extensional caracterizaclo por

plutonismo síncrono com oulra orogenia, a orogenia Rio Doce.



segunclo estes autores a orogenia Rio t)oce ftii um arco magrnátieo ativo entre

590 a 570 Ma, gerado deviclo a acresção da microplaca serua do Mar aos domínios

orogênicos anteriores.

Plutonismo calcio-alcalino e geração de migmatitos peraluminosos e granitos

também são assooiados a esta orogenia.

lIá evidências de depósitos de plataforma que gradnam no senticlo leste para

uma bacia marinha prolinda com limite de idade inferior desconhecido. Estes

metassedimentos Meso e Neoproterozóicos f'oram provavelmente a fonte para a

f'ormação clos migmatitos peraluminosos (Campos Neto & Irigueiredo, 1995).

I)ados geocronológicos obtidos no litoral norte do Estado de São paulo

(Tassinari, 1988) sugerem que o processo de migmatização está relacionado a

orogenia Brasiliano I, no início ciclo Brasiliano - Pan AFricano. Tassinari (op.cit.)

utilizando método de Rb-Sr obteve idades ao redor 600 Ma para estes litotipos.

Heilbron et al.(1996) sugere uma coLsão continental gerancio encuftamento

crustal. I)ur¿urte esta làse, cavalgamentos dúcteis fbmraram-se e em uma segunda

fuse houve convergência obliqua onde as zouas dc cisalhzunento trarlscoüentes

f'ormaram-sc, a fim de açomodar a defbrmação.

Os efeitos metamórtìcos do Brasiliano são bem registrados. Bles ocorrcram em

dois estágios principais: o primeiro associaclo ao encurtamento crustal e o segundo

associaclo a làse de relaxamento termal que envolveu intensa fusão (Lleilbron et al.,

op.cit.).

É assumido que os cinturões orogênicos fbrmaclos durante o Ciclo Brasiliano

passaraûl por uma história evolutiva semelhante aos cinturões Pan Atiicanos, sendo

genética e geometricamente correlatos.
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2.4 - A Padrão Esfrutural llesional

2"4. I'tr'rabalhos ¡\¡lteriores

Diversos trabalhos, cujas áreas de estudo enÇontl'am-se vizinhas ou compõem

o perfil regional da área de estudo, contribuíram para sintetizar o conhecinrento

sobre o arranj o estrutural regional, Entre estes trabalhos destacamos os de Ebert &

Llasui (1998), Campos Neto & Figueiredo (1995) e CPRM (1990).

A partir destes trabalhos unidos aos dados obtidos em campo fbi possível

elaborar o esboço de run perlìl tegìonal que descreve a estruturação regional quc a

area de estudo encontra-se situada.

Segundo tsbert & Hasui (1998) <l cinturão de cisalhamento transcorente

Paiailia do Sul de orier.rtação NÐ-SW solieu uma transpressão dextral enquanto quc

a porçã<l norte - sul apresenta um sistoma cle cavalgamento cssencialmente fiontal.

IJste quadro teria daclo origem a um padrão estrutural complexo gerando dominios

de detbrmação tangencial, com firliação com mergulhos moderados e lineações

suaves e indicações cinemáticas de cavalgamentos pa¡a NW e um domínio de

cleformação transcorrente. São comuns estruturas do tipo em flor (regionais),

extrusão lateral etc.

Segundo os autorçs o Cinturão dc Cìsalhamento -l'ranscomente Paraíba do Sut,

(eqr.rivalente ao Cinturão lìibeira do presente trabalho), sobrepõem - se a um

sistem¿ de cavalgeunentos que teria se fì¡rmado com a colisâo das placas Vitória e

São Paulo, esta última já colidida com a placa Brasília enì uma lase antçrior do

ciclo orogênico.

No cinturão, rampas laterais de baixo ângulo e foliação milonítica subvertical

exibem lineação de estiramento sub-horizontal que indica movimentação paralela a
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borcla da placa. Há também lìneações dc estiramento oblíquas e dip-slip que

revelam preclominância looal de encurtamento e cisalhamento "reverso". A fìgura

2.2 abaixo ilustra o perlil regional apresentaclo pelos autores,

Segundo Campos Neto & Figueiredo (1995), as estruturas regionaìs

apresentam ttm trend NF., e eonespondem a làtias de cisalhamenfo dÍrcteis, sub-

horizontaís para o nol'oeste, segr"ridas por uma pilha de cavalgamentos tambérn para

o noroeste, que são por sua vez superpostos por cinturões de cisalhamento

transcorrentes

A folìação principal conesponde a uma 52 no temeno supracrustal, enquanto

que ocorre como Sr nos granitóides e diatexitos. Esta 1Ìrliação deline o plano axial

das dobras clue podem ser associadas a lorte cisalhamento clúctil com transporte

para o norte. Esta mesma f'oliação é delormada por dobras recumbentes

assimétricas, cilíndricas geralmente orientaclas na direção NE-SW e com vergência

para NW.

Figura 2.2 - Perfil regional est¡remático aplesentado por Ebert & Hasui (1998). São apresentadas as

prittcipais estrotur¿rs incluindo as zonas de cisalhameuto de Pouso Alegre, Taubaté, São Luís do

Paraitinga. Fìste perfil, com orientação NW .- SE, foi fèito a norte da luea cle estudo.

Sto.A oniodoPinll'l Tå baté S.Lxh do P¡mitj¡g¡ì
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O sistema de cavalgamento defbrma as dobras transfbrmando-as em estrllturas

cônicas, 0 rotaciona o eixo B, que indicaria então, a direção de transporte.

Segundo Campos Neto e lrigueiredo (1995), as niaiores zonas de cisalhaniento

transcoruentes, parecem ter controlado a colocação dos plirtons graníticos. Elas

lnostram eondições iniciais em grau metamórfìÇo çlevado, sentido clextral, e eom

movimento sinistral superimposto e condições cle metamorfistno na zona da biotita.

É mencionacla a ocorrência cle anti lormes e sinlormes em grau baixo de

metarnorfìsmo em diferentes escalas. Essas ddbras aprçsentam orientação NNE

próxima às zonas de cisalhamento transpressivas e são planas nos domínios entrc

zonas.

Ç:|!U"4:a:vf,l4f !þ:y,'fl (!:!lt'u!!4!!ctatg!!!!!4!a:-2A!_

A figura 2.3 traz. o perfìl regional apresentado pelos autores.

SÛ

Micloplnca
da Serra
clo Mar

Zona de

Crrbatño

Zona dc
Cisalhamento
'Ilrxlou¡¡¡ - .. ¿o rt oclo

f igura 2.3 Perfil esquenrático aplesentado por Canrpos Neto & trrgueiredo (1995) com ccrca de 160

krn de extensão e conì ûrientação SE - NW, Apreselìta corno plincipais cshunÌlas as zonas de

cisalhamento Cubatão, '[ axaquara, Juniliuvi¡a e Três Colaçöes. Este perfìl foi traçado a norte da área cle

estr¡do.

t{w

Zona dc Cisalhan¡euto
Ilôs Corações

20 40 knr
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A CPIìM (1990) realizou mêpeamento na escala l:50.000 nas f'olhas Santa

Isabel, Mogi cfas Clruzes e Mauá, na região ifo leste paulista. Foram caracterizadas

cLiversas zonas cle cisalhamento irrseridas na "7,ona de Cisalh¿rmento São Paulo", de

I'Iastri & Sadowski (1916).

Segun<lo os autores o registro metamórfico deformacional na área apresenta

urna del'ormação inicial (Dn) gerando até duas f'oliações, metamorfìsmo na läcies

anhbolito e tendo como estmturas urn sistema cle cavalgamentos de baixo a médio

ângulo de nrergulho, gerando um bandamento composicional, dobras isoclinais e

recumbentes, além de intenso estiramento, boudinage e lenticularizacã<1. Além desta

deformação são também observadas uma deformação mìlonítica (Dm) gerando

foliação milonitica e uretamorfismo na transição das täcies xisto-vertle / ¿urfìbolito;

csta fase corresponde a implantação de um sistema de transcorrência de alto ângulo

com deseuvolvimento das zonas de cisalhamento transcorrentes gerando intcnsa

lenticularização, estiramento, bouclinage, e rotação dos litotipos. tJrna deformação

tardia (trìn+l) é caracterizada como responsável pela geração de dobramentos

cilíndricos, suaves a abertos Çom desenvolvimento de clivagern de crenulação e

localmente un.ra lolinção Sr.r'1- l.

Ç:q!y!!k Øl!rtL!g!!"" !4,![:l:: tlissefltçiío rtc nrcstmdo - 200t)

2.4.2 Pedil Regional Esquernático

0s trabalhos de campo ¡ealizados

local, na área que vai descle a Zona de

Ilairro São l,ourenço, até a ocorrências

São Sebastião.

A ñgura 2.4 apresenta estes perfis,

permitiram um detalhamento da estrutura

Cisalhamento tsairo do Alto (a oeste), no

dos cavalgamentos (a leste) na cidacle de



Capítulo 2 - Geologia Regìonal

Zoos& Cirsh¡oeúo ô
B¡irro & Alo

Cristina de Queiroz Telles Malfra - dissertação de mestado - 2000

I+ I o*ri o pi- do pspsgsio

KZ Augen cneime rr4uei

K4 complcxo cnÁissico/It{igmrtltico

trTTì
h + +l läcogÐiùo

crmitocwcâffft
þr rJ Fæie Biotira

i .""*
QA uttutitæ

tr'igura 2.4 - Perfis destalhados na area de estudo. De PA a PA' temos o perfil daZona de Cisalha¡nento

Bairro do Alto até a Zona de Cisalhamento Camburu, de PB a PB' temos o perfil da Zona de

Cisalhamento Camburu ao início do domínio dos cavalgamentos e no perfil PC a PC' temos a ocorrência

dos cavalgamentos. Todos os perfis tern orientação NW - SE.
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elaboração de um perfil esquemático regional (figura 2.5). Desta form4 podemos

Todos os perfis apresentados neste capítulo serviram como base para a

situar a estruturação da area em estudo dentro de um contexto regional

Percebe-se que a disposição da estrutura regional que compõe o Cinturão

Ribeira sugere a ocorência de varias estn¡turas em flor, bem como diversas zonas

transcorrentes e cavalgamentos associados. Este arranjo, do qual a irea de estudo

SlcmÈ-CwitEclrú pc,

está incluídA

tratrspressivo.

sugere tratar-se de uma geomeûia gerada por um sistema
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{lgAítulo 3: {Bt"çnp-regção"gla lurae.e-qlfto.$a..tgite 4g llAdar tiuropcu (EB.S,l)

3.1 - Introclttgä(l

A área de estudo tem relevo elevado que varia, em altitude, clo nívçl cle mar até

cerca cle 1200 m e apresenta densa vegetação. A acessibiliclacle e afl<lramentos

rochosos na costa são boas mas são pobros no interiol onde a vegetação é mais

densa e os acessos lilnitados. Estes fatos cornbinados com a extensão da área em

estuclo (800 km2; são latores limìtantes à cartografìa de campo.

o âmbito principal deste capítulo e caracteriz,ar o padrão estrutural da área

através do tratamento e interpretação de uma imagem de raclar adquirida pelo

Satélite do Radar Þluropeu (ERS).

Radar é um sensor remoto que trabalha na região de microondas do espectro

eletromagnético, na faixa que varia e1e 8 a l4 mm. É considerado um método ativo

porque pr<lduz e emite radiação artifìcial clue é registrada através dç um detector. A

rosolução da irnagem de radar ó controiada pela duração de pulsaçâo e pela largura

da varredura. Flá varias vantagens em se utilizar imagens cle radar: primeiro, é um

sistema que linciona independente de ser dia ou noite, segunclo, pode ser utilizaclo

em qualquer condição climática e terceiro, p<lcle ser dirigitlo à atmosfèra ou para a

superfície da Tetra, dependendo do comprimento de oncla utilizaclo. Onclas cle railar

são geradas em ufir únìco comprirnento de onda, e em fäse. lsto torna possível o uso

de radar de abertura sintético (syntetic Aperture Raclør - szll) com resofi"rção boa e

independência de alcance (Lillesand & Kielèr, 1994).

Como mencionado nos capítulos anteriores, duas zonas dc cisalhamento,

Bairuo do Alto e Camburu e um sistema de cavalgamentos, Sistema de

Cavalgamentos São Sebastião, ocorem na área de estuclo. É esperado clue eles

tenham uma expressâo topográlica f'orte.
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Vários estudos mostram clue imagens de radar têm vantagens especiais para

geoiogia estrutural, devido ao fato qr.re aÇentuam a topografìa de superfìcie e

aumentam o contraste associado com características de esoalas tnenores porque

características topográfìcas com limites angulares agem conro refletores natrrais.

Esta clepenclência do radar da aspereza dc superlìcie torna possível a identifìcação

cle variações de micro reievo invisíveis em outros sensor ópticos (Drury, 1993).

[Jma imagem de radar Ells-l foi escolhida para ajudar na interpretação e

caracterização estruttn al legional.

Interpretação e análise de imagem de radar envolvem três processos principais:

correção radiométrica e geométrica, realce e classificação.

Correções radiométricas e geométricas são procedimentos de restauração,,

normalmente aplicados antes da manipulação e a análise da imagem. São

necessários para cotigir as distorção radiornétricas porquç aIètam o contraste de

nivel <lc cinza e rcdnzern a interpretabilidade da imagern. Corueção geomélrica é

aplicacla para compensar as distorções introduzidas pela variação da altitudc,

atitucle, cwvahra cle terra etc. para obtcr na imagem a integridade de um rnapa.

Ile alce implica em processos de contrastc de nível cle cinza; ger alme nte us¿þse o

realce linear de contraste (sÍretching) e a filtragem. Seu propósiïo é aument¿u

interpretabilidade da irnagem (Lillesand & Kiefèr, t994).

Como na irnagem de radar o controle dominante sobre os valores de DN

(digital nurnber) é fbito pela topogral'ia, em geral a precisão de classifìcação tencle a

se coriomper (Drury, 1993).

A interpretação de ìmagem f'oi realizada tanto durante a fàse de tr¿rbalhos de

campo Çomo posteriormente.
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O satélitc ERS ó unr SAR (Synreûc Ahertura Radør), um sisterna

desenvolvido pela Agência Espacial Européia (ESA) desde 199 I para prover dados

durante um período de 2 a 3 anos.

O IIRS- I tem uma órbita sol-sincrona com inclinação de 98.5', um período de

"retorno" de 16 a 18 dias, três sonsores e opera na fàixa de comprimento de onda

curlo (banda C). Emprega polari^z.ação VV e um ângulo de incidência relativamente

íngreme (23"), rnais alto que outros sistemas (l,,illesand & Kiefer, op.cit.).

A resposta na imagem SAR é principalrnente controlada pelas propriedades

lìsicas da superficie como: atitude do relevo, aspereza e constante dielétrica (Elachi

et al., øpud Schetselaar & McDonough, I99ó). Outro fätor importante clue

inf'luencia a resposta é o ângulo de depressão da antena.

Variação no ângulo de depressão (e enr eontrapartida no ângulo cle visada,

" loolc ctngle" ) acentua a topografìa de superf'ície de lbrrnas diferentes, causando

gratrs clifèrentes de lcryover, þreshorteniøg e sombreamento (shadowing) (Drury,

1993). Normalmcnte a incidência em veúentes com mergulho na dircção cla

incidência resulta em alto retorno que signifìca tons de imagem luminosos.

Vertentes com mergulhos opostos ao sensor têm baixo ou nenhum retomo

(t,illesand & Kiefbr, 1994).

A imagem SAR - ERS- I tem um ângulo de visada relativamente alto (23') que

maxinrìza o efèito de escala (lctyover) (Drury, op.cit.). ii um ponto positivo em

terlenos planos mas em teffenos acidentados acentua este ef'eito e téonioas espcciais

dovem ser aplicadas para que ele seja ¡eduzido.

A imagem ER.S-I utilizada tem modo descendcnte, cobrindo uma área de

aproximadamente 160 x 160 km. A resolução de tamanho do pixel é de 12,5 x

Cristinu de ¿e ,nesfrwlo - 2001)
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i2.5m. Uma quarta partç da imagem correspotrde à ¿Lrea de estudo (ligura 3.1).

Nesta parte f'or¿ul fèitas as cotreções radiométricas, geométricas e realce para

mclhorar sua interpretabilidade.

3.3 - l)istorciîes Radiométricas c (ìeométricas e¡n SAII

Distorções radiométricas são Çausadas pela atmosfera pcla qual o sinal emitido

e registrado pelo sensor do satélite tcm que passar (Lillesand & Kiefèr, op.cit). o

próprio sçnsor também é uma f'onte de distorção.

Os aspectos que influenciam o conteúdo radiométrico da imagem SAR são

principalmente: mancha þpeckle) e padrão de antena.

A geometria da antena pode causar distorção nas intensidades dos pixels que

estiverem na direção cle alcance. Aparece como aumento e diminuição gradual nos

nívcis cle oinzadacolunaprincipal. No caso de ERS-l as itnagens fbram calibradas

e corrigidas para a antena padrão de SAR, consequenteÍrìente nenhlmra correção

adicional Foi necessária,

Imagens cle radar são mais salpicadas em sua aparência quando comparadas as

imagens ópticas.

Isto porclue um nirmero grande de sinal cle retorno (backscatter) de objetos

individr"rais, representam urna cela de resolução (pixel) causando variação no uível

cle cinza elo pixel acljacente na imagem, o chamado çtèito mancha (speckle effect)"

(Lillesancl & Kiefèt, t994).

Manchas causam aparência granosa e como trata-se de urn efeito aleatório não

é possível ¡emovôlo completameute. Mas existem algumas técnicas para redução

de manchas, a maioria delas implicando em uma redução da resolução espacial.



Figura 3'l - Imagem ERS da áreade estudo. Ref da ceria. número: órbita 2s40s frame 407.Na parte esquerda suRelo_r-{a i."¿;;;ssível ver o vale de pa¡aíba.

lttiff 
orientação geral NE ¿os iinea¡rientos. Eles correspondem às esrrururas principais do cinturão

A imag';¡¡ ERS-l foi adquirid a em24 - maio '96, unmodo descendente ¿ tem uma visada orientar.o retângulo em negro indica a ítreaã" 
"*äo.
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As fbntes de disTorção geométrica em imagens de SAR são altitude,

velocidacle da plataforma do sensor, clistorções panorâmicas, etc.

Como mencionado anteriormente, relevo acidcntado pode causar etèitos

geclmétrioos estranhos. Em â'eas montanhosas o topo é registrado nrais próximo a

plataf'orma c{o que a base o que cria a impressão que a montanha "deita" na direção

da platal'orma, este efbito é chamaclo escd,a (layovef. Outro eFeito geométrico que

afeta imagens e o Joreshortening. Ille oeore quando a superfieie da vertente é

menos íngreme que a onda emitida pelo rada (wavefront) que atinge a montanha.

Neste caso a vertente aparece menor lta imagem do que é na realidade (l,illesancl &

Kieîer, op.cit).

3.4 - Co{reção Radiométrica

Antes das correções geométricas devçm ser fcitas as correções radiornétricas.

Correções radiométricas envolvem manchas (speckle) e padrão de antena. A

redução de manchas pode ser f'eita através de filtragem. Poht (t996) utilizou dados

de ERS-I para atualização cle mapas topográlìcos e conclnìu que o Filtro M¿rpa -

Çiama (Gamct Map F'ilter\ produz rcsultados superiorcs (usando uma janela 3x3)

para este fim. O llltro Gama é usado para remover ruido dc fieqtiência (manchas)

enquanto preserva fèições de frecltiência alta como as extrçmidadcs. A descrição

conrpleta do algoritmo é dando por Lopes et al. (1993).

O filtro Frost aprìrnorado (Enhcmced Frost filter) tambem é baseado no

mesmo prinoípio. Ele suaviza a imagcm e prcserva as extremidades. O princípio do

filtro é computar um grupo de valores de peso aplicados para cada pixel dentro cla

janela de fìltro que cerca cada pixel. Schetselaar & McDonough (1996) aplicaram

urn liltro Ìrost 7x7 para redução de manchas para mapear uma zona de

cisalhamento no Canadá.
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Outro làtor que afbta fortemente a qualidade cla imagem processada é o

tamanho clo filtro.

Janelas de filtro rnuito pequenas não são efètivas na redução de manchas,

porém com o uso dejanelas grandes, detalhes podem ser perdidos.

Neste estudo, os fìltros Cama e Frost aprimorado foram aplicad<ls utilizando-se

janelas com tamaûhos dif'erentes. Comparando as irnagens resultantes concluímos

que o filtro Gama é mais indicado para a intetpretação visual porque as manchas

são mais eficazmente reduzidas em comparação Çom os outros fìltros. O contraste é

reduziclo, mas isto não afèta interpretabilidade da imagem. Por outro iado, para

geologia estrutural às vezes a redtrção de manchas não afèta a interpretação

significativamente, consequentemente nma redução mínima pode ser aplicada sem

diferença signifrcante na interpretação, já que por vezes a presença de manchas até

ajuda. De acordo com este ponto de vista o Filtro Frost aprimorad<¡ ern un.ra janela

3x3 seria o melhor rcsultado obtido.

A fìgure 3.2 traz,. a imagem IiRS-tr original (figura 3.2 A), o filtro Frost

aprimorado utilizando-se trma janela de tamanho 3x3 (figura 3.2 tì)"o mesmo filtro

porérn aplicando*se uma janela ile tamanho 7x7 (fìgura 3.2 C.) e o liltro Galna

aplicando-se uma janela de tamanho 7x7 (fìgura 3.2 D).

Q. 5 - 
-Ç 

o-rrçcãoGça¡uetrlca

A intenção da correção geométrica é corrigir distorções para que se possa

utilizar a imagern Çomo um mapa.

Para este cstudo a correção geométrica f'oi f'eita utilizando-se um módulo

disponÍvel no software PCl. A coreção é lraseada na imagem simulada, SARSIMI

(fligura 3.3) qtre é criada a partir do DIIM, modelo digital de elevação do terreno
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(figura 3.4) e de inf'ormações provenientes da imagem de radar como o ângulo de

olhar (look angle), altitude da platalorma do satélite, heading angle. Esta imagem

simLrlada georefbrenciacla, SARSIMI, parece semelhante à imagem SAR original.

L,la é utilizada como uma imagem "mestra" para coletar os pontos cle controle

usados para georeferencier a imagem lÌRS-l original. Corno a imagem simulada

contém o efeito dç escala (layover), os pontos de controle trtiiizados serão mais

precisos clo que se um mapa topográlìco f'osse usado.

Os pontos de controle são armazenados em um segmento da própria imagem

BRS-1, e o processo de reamostragem (resample) é executado.

Este procedimento de correção da geometria do lìadar é mais vantajoso que

uma correção geométrica normal (fèita utilizando-se o rnapa topográfico) porque

elimina distorções que são típicas à imagem de radar como o layover e o

foreshortening, particulamente floi1es na área de estuclo devido ao relevo

acidentado,

hrl'elizmente cl proccdimento não tevç suÇesso porque o parâmetro de órbita

exigido para a correção do desiocarnento do relevo, cerca de 2 km, não pôde ser

cxtraído da cena original do radar.

tJm procedimento de corrcção geomótrico normal, usando o mapa topográfìco

para coletar os pontos de controle, loi utilizado porém não f'oi tão ef'etivo devido ao

efbitos flortes da layover.

3.6 - Realce da Imaqent

Normalmente o uso de [ìltros passa-alta (high pass) e textural criam arlçfatos a

menos qlrs as mançhas sejam reduzidas. Por cste motivo a correção radiométrica

dcvc scr cxccutada conro prinrciro processo.
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Cupílulo 3 - Interpretaçíio da Imuqent.. Cristina de Oueintz, T'clles MufTra - disserloçíu¡ de ntestrudo - 2000

F'igura 3.2 -
A: hnagern SAR original;
B: Filtro Flost aprirnorado etn tananho 3x3;
C: Filtro Flost aprirnorado eln tamanho 7x7;
D: F'iltro Gama ern talnanho 7x7.
Note a diferença na redução das lnanchas quando o filtro com jarela 3x3 é utilizado (direita superior) e

quando a janela 7x7 é utilizada (duas itnagens na patte inferior).



Capítulo 3 - Interpretação da Imagem-.. Crìstinø de Oueìroz Telleç Maffrø - dissertação de mestrado - 2000

O programa RSTR ( Radør Data Stretch ), disponível no pacote do software

PCI, permite a realização de realce não linear de contraste ( non linear stretching )

na imagem a fim de aumentar sua interpretabilidade através do aumento da

variabilidade nos níveis de citløa.

Os dados da imagem a ser estirados têm que ter uma distribuição Gaussiana, o

que significa que mais de 95o/o da imagem tem que estar contida dentro dos dois

desvios padrões do valor principal. O algoritmo executa o seguintes passos:

a) O desvio padrão e o desvio médio são calculados;

b) Dois valores de níveis de cinzas são calculados correspondendo a dois

desvios padrões, abaixo e acima do valor principal (Zl eZ2).

c) O intervalo de 0 a Zl conesponde a base 2.5o/o da escala de cinza. O

intervalo deZl aZZ conespondem a95Vo da escala de cirza e o de 22 a255

(saturação) é o topo 2.5% da escala de cinza.

d) A extensão de contraste é executada com Zl atribuído valor 0 e 22

atribuído o valor 255.

O resultado é uma imagem com contraste de cirøa melhorado (figura 3.5) que

será utilizada para a interpretação.

3.7 - Internretacão da Imqsem

A area de estudo tem um controle topográfico estrutural forte. Lineamentos

com orientação NE-SW, que correspondem a escarpas e vales alinhados, são as

características mais proeminentes na imagem (figura 3.5).



Figura 3.3 - hnagem sirnulada SARSIMI criada a partir do DEM.
Note como o efeito de escala (layover) é reproduzido nesta imagem.
Permite uma localização precisa dos pontos de controle para que seja feita a começão geométrica.
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Figura 3.4 - Modelo Digital de Elevação do Teneno (DEM) para a á'ea de estudo. Este rnodelo foi
desenvolvido a paftir de um mapa com as culvas de nível digitalizadas e posterionnente utilizado um
software especifico (Ilwis). A partir deste modelo foi criada a imagem de radar simulada SARSIMI.

Como a imagem ERS-I foi adquirida em modo descendente, com visada para

leste, esta favorece estruturas com orientação NE- SW, que correspondem a
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orientação da folìação regional e das prìnoipa.is zonas de cisalhamcnto na árca. As

vertentes quc rnergulharn para oeste tendem a apresentar uma valor elevado cle

back.scctlÍer e aparecenì na imagem como tom branco brilhantc, enquanto que âs

vertentes oom mergulho para leste eneonfam-se quase completamente rra sotnbra,

aparecendo na irnagem como tolrs escuros" como mostradcl na figura 3.5.

o lineamento nrais proenrr'rìente corresponde à Z<>na de C--isalhamento

Camburu (segmento A da ligura 3.5 e lììgura 3.6). 'l'rafa-se de um lineamento befiì

defìnido oom orientação NlJ, fonnando unr baixo topográfìco (vale) no planallo

entrc er granito Pieo do Papagaio e o Arigen Onaisse .luqueí. Na planícic costeirâ dt

Iloracéia, cumes lineares com orie¡rtação SW, pÍ¡reûerll c<lincidir at\fil û.{ãhrìc

rnilonítico forte cla Lana de C'isalharnento Camburu. Llste ef'e ito descreve um padrão

intercssa¡rte que r.¡lûstr¿t topogralìa negativa n<¡ vale e to¡¡ogralia pos:itiva na planÍcic

do litorai. Outra característica interessante é deflexão dos lineamentos ao redor da

z,ona de cisall.ramento; eles descrevem urn padrão que indica ¡novimento dextral,

ooìneidindo eom o sentìdo do movimento mostrado por indieadores cinemátioos ern

pequena escâla. Dellexão em r¿rdar deve ser consideratia cuidadosar¡ente. Ceim

lieqùênoia não correspondern a fèições estruturais. No easo da área de esiudo

optou-se por interpretar esta eleflexão como indioador dovido à cxistência de outr¿rs

evidôncias de campo que apoiam este resultado.

liortcs lineamentos ocorem ao longo clo vale de l3oiçucanga (segmento D,

ligura 3.5), do vale de Maresias (segmento E, figura 3.5) e a escarpa elevada de

praia de Guaecá. A verificação em oanìpo apolìtou ativação rúptii em l3oiçucanga

com ocorrôncia de vários planos de falhas e slickensides, No vale cle Marcsias

nenhuma evidôncia de cisalhamento rirptil ou dúotil {ìli encontracla, apona$ ulr!

aunlento no ângulo de rirergulho da foliação (veja figura 5.l).
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Na base da escarpa em Guaecá ocorre o principal cavalgamento do Sistema de

Cavalgarnentos de São Sebastião (SCISS). O SSTS é caracterizado pelo relevo

marcante e uma veÍente anrpla cont tnergulho suave.

Todos estes lineamentos nlencionados po<leriarn ser lelaoionados a roal.ivaçãcr

ieotôrrica que ooorreu durante o Cretáceo lnferior, ìloceno e Mioceno, responsávei

pela morftrlogia clo relevo atual (Campiurha, Iins & Ponçano, lg94).

, Não lbr¿un identilìcadas variaçõos litológicas na imagem F.IìS*l. Este fato

pode ser explicado pelos litotipos envolvidos. Clomo as litologias principais

correspctndem a granitos, gnaisses e migrnatitos, nenhuura variabilidade textural aita

ocorre. A diferença textut'al maior c¡corre effre o$ sedimentos não consolidados,

depositados nas planícies litorâneas, e o embasamento cristalino.

Uma característica obserrrada é o padrão erosivo diferente observado na parte

oeste da r'magern, (canto superior csquerdo separado pela liirlia pontilhada, figura

3.5 e 3.6). Llsta é a área onde o Gr¿urito Pico do Papagaio ocore. () Granilo, enr

comparação oom o Complexo Gnáissico / Migmatítico (que ocupa a parte central e

oriental da imagem) mostra - se mais honogêneo c com padrão erosiv<l isotrópico.

Ainda na porção oeste da imagem ocorre a Z,ona de Cisalhamcnto llairro do

Alto. Esta zona difbre da Zona de Cisalhamento Camburu porque não mostrâ urn

único lineamento retilíneo, mas vários lineamentos pequenos que ooorrem ao longo

de uma zonalarga. A'Zona de Cisalhamento llairo do Alto não é tão evidente na

imagem de radzu; tem orientação NE suave, provavelmente isto pode sel relìexo de

ser unra zona que não controla a topografia.

A imageni sugcre que a V.ota de Cisalharnento Rairro do Altci afèta

lineamerfos prévios com orientação N-S (parte oeste da imageil, porção superior

esquerda cla fìgura 6 5 e 6 6) porém este làto não fo:i conlirurad<) no campo.



IJma cópia em papel da imagem foi utllizada durante o trabalho de campo e

sua interpretação estnrtural foi feita.

Durante o trabalho de campo percebeu-se que alguns lineamentos interpretados

não correspondem a feições estnrturais. Isto pode ocorrer devido ao fato qlle a

imagem SAR tem incidência a partir do leste, o que "prioriza" alguma orientações.

Por outro lado, algumas outras expressões estruturais não são evidentes na imagem.

Figura 3.5 - Imagem ERS-l com os lineamentos principais após os tratamentos radiométrico, geoméûico
e filtragern
A con'esponde à Zona de Cisalharnento Carnburu (ZCC).
B conesponde ao cavalgarnento principal do Sisterna de Cavalgarnentos São Sebastião (SCSS).

D e E são respectivamente o vales de Boiçucanga e de Maresias.
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b-igura 3.6 - lnterpfstação da hnagern ËRS-1.
Ä corresponcle à Zona <le Cisalhaurento Camburu (ZCC).
lì couesponde ao cavalgame to plincipal do Sisternn de Czrvalgamentos São Sebastião (SCSS)

D e E são respectivarnelìte o vales de Boiçucanga e de Maresias.
A linha pontilhada separa áreas com padrão erosivo distinto.
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Capítulo 4: Descricão das Unidades Litolóuicas

4J : {ntrqdução

A área em estudo apresenta litologias pçrtenoentes ao Complexo Costeiro bem

Çomo Çorpos graníticos de idade neo proterozóica, e diques básico a alcalinos cle

idade meso - cenozóica.

O Cornplexo Costeiro faz parte do Cinturão Ribeira, cuja expressão estnrtural

é representada na área em estudo pela z<tna cle cisalhamel.rto Transcorrente do

llairro do Alto (ZCBA) e pela zona de cisalhamento Transcomente camburu

(1.cc)

A figura 3.1 ilustra as principais unidades litológicas e estruturas encontradas

na área de estudo.

I)ois corpos graníticos ocorem na área: Pico do Papagaio e o de Guaecá. O

Granito Pico do Papagaio aflora entre as Zonas de cisalhairento do Raimo do Alto

(a oeste) e o a Zona de Cisalhamento Camburu (a ieste). ll'rata-se de urn

monzogranito eom foliação com intensidacle variável, de fraca a intensa.

krterpretado como de idade cambriana inlèrior e coûlo um granito peraluminoso sin

a tardi colisional (Campos Neto & Iìigueiredo, 1995).

[-ogo uma unidade cle Augen-Gnaisses é exposta a leste da 7-,ona dç

Cisalhamento Camburu. Seguinclo mais para L,este, esta unidade mostra um contato

transicional com Complexo Gnaissico/Migmatítico, a maior e mais heterogênea

unidade litológica na área de estudo.

O Granito Guaecá é un granada-leucogranodiorito. Ocorre bem próximo à

cidade de São Sebastião, e está em confato tectônico com o Complexo Gnaissico /
Migmatítico. Sua assembléia mineral consiste ern granada, biotita, rnuscovita,

sillimanita, e corclierita, que aponta para condições de metarnorfìsmo em fácies

Qt:l!t::l ¿: Q":!:g T:l!s: Ut{f!:t : :li:":r,q_cito le,mestrado - 2000
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¿urtìbolito alto, sobreposta por inctamorfìsmo de grau mais baixo em fácies xisi<r

verde.

Enxames de diclue básico a alcalinos ocorrem na parte oriental da área. Eles

são atribuíclos a um magmatismo Juro-cretácico relacionaclo a abertura do ooeano

Atlântico (Garda & Schorscher, 1994).

Sedimentos de idade cenozóica ocupam a porção leste da área em estudo. São

depósrtos clásticos heterogêneos, ma¡inhos e continentais.

As descrições litológicas providas neste capítukr estão baseadas na cartografia

em escala l:50.000 realizada pelo Instituto Geológioo de Estaclo de São paulo em

1995 e 1996 nos cluais a autora participou, e em cartogralìa adicional rcalizada em

1997 para esta dissertação.

Çt!l!!11:!ç 9t:lryl!_gllyl U:tff,g_:,wlerttç¿io ¿e nrcstr do - 20ttt)

l'igura 4.1 Mapa Geológico Gelal, ZCBA = Zona cle Cisalhamento Rairo do Alto; ZCC = Zona de

cis¿rlhamento camburu; scsS = sistema de cavalgamento São sebastião; Grpp - Granito pico do

Papagaio; AGJ = Augen Gnaisse Juqueí; CGM= Complexo Gnaissico / Migmatítico; GrGL : Granito

Guaecá fäcies Leucocrática; GIGB = G¡anito Guaecá fhcies a Bíotita; sNC = Sedimentos não

Consolidados.
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4.2 - Granito Pico do Panasaio

O Granito Pico do Papagaio é um monzogranito com foliação bem

desenvolvida. Mostra variação forte na intensidade de deformação refletida, no

fabric, que varia de milonítico, nas zonas de cisalhamento, pÍua uma textura

equigranular nas partes internas do plúton.

Localmente contém enclaves deciméricos de hornblenda-gnaisse.

Assembléia mineral do Granito Pico do Papagaio é composta por quartzo,

microclineo, plagioclasio, biotita e hornblenda.

Tassina¡i (1988) datou pelo método K-Ar, um (hornblenda) biotita granitóide

porfirítico, na região de Caraguatatuba, o qual conesponde à extensão do Granito

Pico do Papagaio ao norte, obtendo idade de 543 
*- 

16 Ma. Baseado nos resultados

obtidos por Campos Neto e Figueiredo (1995) para granitos com características

composicionais e geométricas similares ao Granito Pico do Papagaio, este plúton

pode ser interpretado como sin a tardi colisional.

A figura 4.2 ilusfra ofabric do Granito Pico do Papagaio.

44

Figura 4.2 - Granito Pico do Papagaio.
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O contato com o Augen Gnaisse.Iuqueí é tectônico e ocoffe ao longo da Zona

de Cisalhamento Camburu.

4.3 - Ausen Gnaisse.Iuoueí

Com aproximadamentc 8 km de extensão a unidade de augen gnaisse está

exposta no vale do rio Camburu, onde encontra-se em contato tectônico com o

Granito Pico do Papagaio.

Composicionalmente o augen gnaisse é um álcali - feldspato granito. Os

augens são principalmente de microclíneo. A matriz é Çomposta por quafizo ç

nricroclíneo. Biotita ocorue em 10 a l5%. A porcentagem de muscovita é infbrior a

5olo e ocorue principahnente associada a biotita. Apatita, ilmenita e zircão são

minerais assessórios.

Próximo aZona de Cisalhamento Cambunr ocoriem algumas intercalações de

antribolitos.

Ëm secção-delgada foi possivel iclentificar inclusões de ca¡bonato nos cristais

de microclineo. O augens mostram extinção ondulante. Envolturas ao redor deles

f'ormam uma fìoliação de quartzo recristalizado e fäixas de l'eldspato. Na matriz os

tninerais são principalmente poligonais devido à recristalização. Esta bimodalidacle

inclica a ocoruência cle recristalização clinârnica parcial, provavelmente associacla a

temperaturas altas e presença de fluidos. Miçrotexturas ootnuns são mirmequiLas e

pertitas. As mirmequitas cresÇem ao longo dos limites dos augens cle K-fèldspato

com orientação perpenclicular à foliação (fîgura 4.4). Isto pode representar a direção

de encurtamento e pode indicar eles furam formados em temperaturas altas

(Passschier & 'I'rouw, 1996). Localmente tiras monominerálicas de quartzo ocoffem

e criam uma aparência bandacla. Elas apresentam extinção ondulante e banclas

çlL!:fL4SQlry¡lz Tclles Mr{fru - disserkryíio tle nrcsfra¿o - 2000
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defirrmadas (deJbrmed bands), uma làse transicional entre extinção ondulante e

limite de subgrão.

cloritização parcial de biotitas e o saussuritização de plagioclásios sugerem

retrometamorfìsmo.

I'igurn 4.3 - r\ugen Gnaisse Jr.rqueí
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Figura 4.4 - Em A - seção delgada com nicóis cruzados. Minnequitas crescern ao longo dos lirnites de K-

feldspato, Augen Gnaisse Juqueí. A orientação perpendicular à foliação sugere encurtamento nesta

direção. Em B temos a descrição de como ocone este processo em Passchier & Trow (1996).

- dissertação de mestrado - 2000

4¿l - Complexo Gnáissico - Mismatítico

O Complexo Gnáissico / Migmatítico ocupa cerca de 600/o da irea de estudo.

Ocorre desde o contato transicional com a unidade de augen-gnaisse na praia de

Juquei ate a praia de Guaecá, onde está em contato tectônico com o Leucogranito

Guaecá. Esta é a unidade mais heterogênea em termos de texturas e estruturas,

Grada de um biotita gnaisse bandado a típicos migmatitos com texturas

estromáticas e de nebulíticas.

PrÓximo ao contato com o Augen Gnaisse Juqueí a estrutura varia de schlieren

para nebulítica e flebítica. Ao longo do contato com o Leucogranito Guecá, o qual

ocorre em uma zona de cavalgamento, desenvolve-se um proeminente bandamento.

Em geral esta unidade apresenta textura granolepidoblástica com, granulação

que varia de média a grossa.
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A assembléia mineral é composta por quartzo, biotita, musoovita, microclíneo,

plagioclásio, sillimanita, granada e K-feldspato subhedral (com inclusões <fe

clLta.l/zo, biotita e opacos). Localmente há ocorência cle cordierita. A fbliação é

l'ormada pela orientação preferencial de biotita e muscovita e, quando também

presente, através da sillimanita.

Biotita também ocorre como mineral seoundário, em fiaturas dos megacristais

de K-fèldspato.

Os contatos entre grãos são poligonais a interlobados e existe claramente

bimodalìdacle. h)la é observada através da existência cle megacristais subeuhdrais,

com extinção ondulante, em uma matriz recristaliz,ada de quartzo-fblclspato

euhedrais (figura 4.5). Isto pode set interpretado como evidônoia de recristalização

dinâmica parcial c¡ue poderia ser promovida por altas temperaturas e presença cle

fluidos.

Mirmequitas, intercrescimonto de quartzo no plagioclásio com textura de

vermicular, t¿rmbém oÇoffom çm ul1a proporção relativ¿unente alta em liinites de

grão de K-f'cldspab, perpendicular à foliação. Iiles podem scr associaclos com a

defÌrrmação (strdÌn) em roçhas graníticas porque implicarn enì um¿i diminuição cle

volume. Desta fòrma os lados do álcali-feldspab com mìrmequita inciicariam a

direção de encurtamenb (Passchier &'I'rouw, 1996).

Cloritização de alguns minerais como muscovita e biotita sugerom

retromet¿rmorlìsmo crtndiçõcs xisto verde.

LIá porções enriquecidas em biotita e sillimanita, no caso em que a estrutura

assume um aspecto xistoso. Numerosos enclaves de anfibolito ocorrem. Illes são

mais evidentes quando o migmatito apresenta uma estrutura flebítica. F)n textura

estromát:ica estes enclaves são paralelizados rì f'oliação.
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Os enclaves

alguns casos eles

anfibolizados (lPT,

também ocorrem

cofrespondem a

teez).

como formas discordantes e tabulares. Em

diques pré-cambrianos basicos que foram

Figura 4.5 - Seção delgada, nicóis cruzados do Augen Gnaisse Juqueí. A alta porcentagem de

recristalização é percebida através da ocorência de grâos poligonais e bimodalidade dos grãos.

As figuras 4.6 e 4.7 ilustram as principais estruturas migmatíticas encontradas

no Complexo Gnáissico -Migmatítico.
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4.5 - Granito Guaecá

granítico entre duas zonas de cavalgamento do Sistema de Cavalgamentos São

Esta litologia ocorre na parte do sudeste da

Sebastião (SCSS). Estende-se desde as praias de Guaecá e Anastão até a praia de

Baraqueçaba e o bairro Topolândia (figura 4.1).

Composicionalmente, corresponde a um monzogranito a granodiorito, com

quartzo, plagioclásio, microclíneo, biotita, muscovita e granada.

ârea em estudo como um sheel



Capítulo 4 - Descriçílo das Unidsdes Cristina de Queiroz Telles Malfra - díssertação de mestrado - 2000

granada, e outra, enriquecida em biotita.

O Granito Guaecá pode ser dividido em duas fácíes: uma, leucocrática com

Figura 4.6 - Complexo Gniüssico-Migmatítico, esfrutura estromática, Praia do Toque - Toque.

Figura 4.7 - Complexo Gnáissico - Migmatítico, estrutura nebulític4 praia da Paúba.
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4.5.1 lrácies l,eucocrática corn granada

A fäoies leucocrática com granada corresponde a utna rocha çom textura

inequigranular e com bordas de grão interlobalas e poligonais. A maioria dos grãos

tem t'orma subeuhedral a aneuhedral.

A ocorrência de grãos pequenos e grãos grandes com extinção onclulante

sugere recristalização dinâmica parcial.

Mirmequitas, pertitas e micropertitas também são comuns e são fbrmadas por

exsolução e substituição mineral.

Próximo ao contato superior esta litologia aptesenta uma textura grossa eom

mega cristais cle K-fèldspato. Ern seção delgada eles f'oram identificaclos como

microclineos com inclusões de plagioclásio e quaftzo getando uma textwa

poic¡uiloblástica.

A parte oentral do corpcl tende a apresentar textura equigranular média e

f'oliação mais intensa. A f-oliação varia em intensirlade, mas ocorue em todo o oorpo.

Ilm seçã<l clelgada a fbtiação não é muito evidente e só é indicada pelo estiramento

do quartzo e orientação prefèrencial das micas. Em escala 1:25.000 (Anexo 1) fbi

possível difèrenciar uma îácics distinta rica em biotita: a fácies biotita.

O Leucogranito Guaecá não loi clatado até o presente momçnto. .Assim a única

possibilidade é correlacioná-lo eom o contexto tectônico regional, que sugere

provavehnente idade cambriaua inferior.

ç:þ!l!l!l^t!!-8!!:y,z'þ!!"' 
^4,'lþ,, 
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4.5.2 Fácies a Biotita

Com a mesma composição geral da fácies leucocrática com granada, a fácies a

biotita apresenta l0o/o a líYo de aumento de biotita e contato transicional. A fácies a

biotita tem sua distribuição na parle externa do corpo, e em geral ocoffe cavalgando

sobre a unidade do Complexo Gnáissico/Migmatítico. Ao longo deste contato

ocone uma zona milonítica extensa. Veios de quartzo próximo ao contato sugerem

mobilização de SiO2, que pode ser explicada pela intensificação da deformação

(strain).

O anexo I correspondç æ mapr. gdógico em escala 1:25.000 da ërea

coffespondente a cidade de São Sebastião, onde o Sistema de Cavalgamentos São

Sebastião ocorre. Nesta escala foi possível identificar a fácies a biotita do Granito

de Guaecá.

As figuras 4.8 e 4.9 ilustr¿tm o Granito Guaecá em suas duas facies, a

leucocrática e a biotita.
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Figura 4. I - Granito Guaecá flicies leucocrática, praia do Guaecá.
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Figura 4.9 - Granito Guaecá fácies a biotit4 praia do Zimbo.

A ocorrência da facies a biotita na porção mais externa do corpo granítico

pode ser reflexo do processo de deformação.

Na cidade de São Sebastião, onde azonamilonítica está exposta, uma faixa de

25 metros de augen gnaisse ocorre associada aos milonitos, ao longo do contato do

Granito Guaecá, fácies a Biotita, e a unidade Gnaissico - Migmatítica. Esta

ocorrência de augen-gnaisse pode coffesponder a uma variação de textura da fácies

a biotita diante do aumento da deformação.
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4.6 - Metamorfismo

parece ser homogêneo em toda area de estudo.

A assembléia mineral presente aponta para grcu metamórfico anfibolito, o qual
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Segundo Passchier, Myers & Kröner (1993) terrenos gnáissicos podern

apresétnar camìnhos de pressão 0 tempor¿ìtura muito complexos.

Cour<l mostra a figura 4. l0 A o caminho de pressão e temperatura alcançado

em condições mctamórficas de alto grau é representado pela linha cinza porém as

paftes preservadas encontram-so em preto. Dcsta fbrrna não se torna dificil supor

clue a paragênese mineral encontracla na área de estudo possa refletir somente um¿t

parcela deste caminho P-l'.

tJm geral, nas rochas gnáissicas/ migmatíticas da árca em estud<¡ uma

paragênese comum de se observar é a dada por: sillimanita -t- granacla 1- cordierita +

plagioclásio + quarzto e por vezes k felclspato (figura 4. l0 B).

Esta associação mitreral sugere uma origem paraderivada para çstes gnaisscs.

FÌm geral o metamorfismo em rochas pelíticas ocorre primeiro com a quebra da

muscovita, seguida pela associação biotita '¡ sillimanita -t- quartzo. A associação

biotita+ sillirnanita indica làixa de rnais baixa temperatura clo metamorfìsmo dc alto

grau ( Passchier, Myers & Kröner, op. cir.).

ii interessante observar que em conclições de pressão mais elevaclas a gtanacla

substitui a cordierita gradnalmente porérn a coexistência estável de k -lètdspato 'l-

sillimanita indica condições de pressões intermediárias (Passchier, Myers & Kröner,

op. cit.).

A ocorr'ência looal de sillirnanita na uniclade Gnaissico - Migmatítica inciica

quo o metamorfìsrno alcançou temperaturas superiores a 5000 C. A zona cla

sillimanita (sillimanita, K-feldspato, granacla, biotita, quaftzo, muscovita,

plagioclásio) é o resultado da quebra da muscovita c conscqtiente fìrrmação do K-

feldspato, como inclica a reação a seguir:

musc*qtz: k-lèld -r'sillimanita -F H2O
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Neste caso, a formação da sillimanita pode coincidir com a formação dos

migmatitos porque a formação de água contribui para a redução da temperatura de

fusão (Shelley, 1993).

Yardley (1989), em um estudo detalhado, associa o desenvolvirnento de

migmatitos um pouco abaixo da isógrada da sillimanita, definida pela reação acima

descrita.

Outra feição observada é a cloritização parcial da biotita e a saussuritização do

plagioclásio no Augen Gnaisse Juqueí, cloritização da muscovita e da biotita no

Complexo Gnáissico/Migmatítico e cloritização da biotita e granada no leucogranito

o que sugere retrometamorfismo em fácies xisto verde.
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Figura 4.f 0 - Bm A temos o gráfico que descreve o caminho que P-T percorrem em tenenos gnáissicos

(Passchier, Myers & Kröneq 1993). Em B temos uma paragênese genérica da área de estudo .

4.7 - Dioues

Kbar

l0

Durante o período Juro - Cretácico a étrea foi afètada por interua atividade

magmática relacionada a abertura do Oceano Atlântico (Garda & Schorscher,

1994).

A
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A ativicfade magmática gerou rochas de caráter toleitioo (diabásios e

microdioritos) e dç caráter alcalino (lamprófìros).

Com orieniação general N50Fl, os diclues de di¿rbásio são afäníticos ou de

granulação firnerítica fìna com algumas porções internas de grã grossa.

Com augita titaníl'era, labr"adorita, magnefita e hiperstênio, eles apresentam às

vezes margens esfriadas corn l'ormação de vidro vulcânico. o rnicrodioritos têm

textura porlìrítica com lènocristais centimétricos de plagioclásio e augita, qnartzo,

hipcrsl.ênio c t'cldspato na matriz.

Os diques de lamprófiros também têrn orientação geral N50ll. Eles ocorrern

principalmente entre as cidades de são sebastião o caraguatatuba. com texturas

afanítica ou porlìrítica, neste último caso aprçsentam fenocrìstais centimétricos de

piroxênio e de olivina e "buracos" onde a remoção cla olivina deu um aspecto

poroso à rocha.

Etn geral as liTotrogias çncaixantcs nrost¡anì um intenso {iaturamento paraleig

ao eontato clos diques.

De acordo com Garda (1995) na praia de Guaecá ocorrem traquitos

provavelrnente associado às colocação das rochas aloalinas da llha llcla.

[]ma colocação de componentcs distintos do manto é atribuído para a geração

destas litologias. os diques de diabásio são relacionados ao magmatismo da Bacia

do Parar.rá que ocorreu há 130 Ma e os larnprófiros ao evento ile rnagrnatismo

alcalino clue aconteceu ao redor 80 Ma (Garda, 1995).

4.8 - Scdimentos não flonsolid¡dos

Embora o estudo dos sedimentos

desta tese mas, consideranclo-os como

uma breve descrição cios mesmos.

não consolidados não tenha sido o objetivo

pafte da litologia da área em estudo cabe
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Os sedìrnentos não consolidados ocupam areas clas grandes planícies do litoral,

sendo clue na árça em estudo a maior é a planície litorânea de Caraguatatuba (fìgura

4.I). São cle idade cçnozóica e incluen.r: seclimentos marinhos pleistocênicos da

Formaçâo Canarréia, sedimentos marinhos holocênicos,, sedimentos flLrvio-

lagunares holocênicos; e seclimentos oontinentais" aluvionares o associados a

encosta (IPT, 1992).

C)s sedimentos marinhos pleistocênicos pertencentes a lìormação Cananéia são

constituídos por areias marinhas e são encontrados somente ern porções rnais

elevadas da planície litorânea de Caraguatatuba (lP'I, op. cit.).

Sedimentos marinhos holocênicos são constituídos principalmente por areias

marinhas que são distribuídas ao longo da linha cle costa. l)epósitos holocênicos

continentais podem ser subdivididos em aluvionais e depósitos associados à

ençosta. Em algurnas áreas eles cobrem depósitos marinhos mais veihos. Os

depósitos aluvionais ocorrem ao longo cias planicies litorais maiores

(Caraguatatuba, Maresias, Clamburi) e em áreas pontnais no planalto tlo

Juqueriquerê. Eles são principalmente formados por areias de granulação grossa, e

seixos de di{èrentes litologias do embasaurento cristalino. Dstes depósitos ocoffem

principalmente ao longo das drenagcns.

Alguns depósitos aluvionais antigos fbram çncontrados. .Elcs formam terraços

llLrviais urcias inraturas cm altitudcs com J ou 4 mr'tros mais r;lcvados quc os

telTaços atuaìs, e também apresentam um nívcl compacto de argila.

Os depósitos associados à encosta comespondem a depósitos de talus e

colúvios. Com uma granulometria variável apresentam em geral uma matriz areno-

siltosa com seixos, blocos e matacões corespondentes a fragmentos de litologias do

embasameirto cristalino.
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Çêlrílulo :5 :]Gsologia fistrutu ra l

5,1, - Intr<ldu-cão

o cinturão Ribeira estende-se rnais de 1000 km ao longo da costa Atlântica

do sudeste do Brasil. Formou-se durante a assembléia do supercontinente

Gondr,vana (750 - 500 Ma). Inclui zonas de cisalhamento transcoffÕrìtes, sistemas

de cavalgamento,, duplexes direcionais e estruturas em flor. toi interpretados

recentemente çomo um cinturão transpressivo (Ebert et at., 1993; lì'rag<lso cesar,

1993; Machado & Flndo, 1993; Wìedemann et al., 1996).

A área de estuclo, localizada na pafle do surJeste do cinturâo lìibeira, é

transectada de oeste para leste pelaz,ona de cisalhamento Bairo do Alto (zc!l|),
7'ona de cisalharnento camburu (zcc) e pelo sistema de cavalgamento são

Sebastião (SCSS).

zona de cisaihamento ll'ranscor¡onte do flairro Alto (ZC'[3A) tem orientação

sndoeste-nordeste e al-eta o granito Pico do papagaio. Apresenta uma extensa e

bem-desenvolvida lbliação milonítica (fìgura 5. l).

Ä partir da z'ona de cisalhamento lJairro do Alto em clireção ao leste a
fbliação passa a apresentar mergulhos de aproxirnadamente 40 a 60 graus para sË,,

e lineação mineral com çaimento ern ângulos altos, este comportamento aliado a

indicadores cinernáticos sugere movimento na direção NW - SFl.

LJma segunda zona de cisalhamento transcorrente, a z,ona de cisalhamento

camburu (LCC), ocorre a 20 km a sudeste da zona de cisalhamento Bairro clo

Alto. Devido a seu çaráter dúctil os limites cla zcc não são bem <Jefinidos. Llma

zona de alta deformação com extensão cle cluase um quilômetro ocorre ao longo do

vale do rio carnbtm, seguida por uma zona de menor deformação, alguns

quilômetros para o leste, onde a litologia dominante é augen gnaisse.

Çltt,l! l!y4y:fll!"u":!g[!' --!"'!!!ç* tte tnestmdo - 2000
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A foliação assume atitude subvertical e o mergulho passa de SE para NW.

Seguindo cm direção leste, próximo ao valo do rio Maresias, a foliação começa a

rnergulhar com ângulos suaves a médios e as lineações mineral e de estiramento

passam a apresentar orientação oblíqua adip-slip.

Na praia de Guaecá ocorre o contato entre o Complexo

Gnáissic<l/Migmatítico c o Granito Guaecá. O Granito (ìuecá ocorre na f'orma de

sheet e é bordejado em ambos os lados por zonas de cavalgamento dúcteis

pertencentes ao Sistema cle Cavalgarnentos São Sebastião (SCSS).

O SCSS contém duas zonas principais de cavalgamento, uma ocorre próximo

a praia de Guecá e a outra próximo a cidade de São Scbastião. Estas "lascas"

interoalam fätias do Complexo Cìnáissioo/ Migmatítico e do Granito Guaecá. As

lineações neste sistema têm nma orientação oblíqua que, em conjunto com

indioadores cinemáticos, sugerem transporte tectônico oblíquo para SSB.

Listruturas do tipo S/C e porfìroclastos assimétrico são os ìitdicadores

cinemáticos mais frequcntes na área de estudo. ftoliação SiC tencle a formar*se e m

milonitos lracamente f'oliados, que contenham porcentagcm pcquçna de urica

(Passchier & Trouw, 1996). S/tl pode rel'letir heterogeneidade clo cisalhamento

simples e pode estar relacionado a fase inicial de geração do milonito.

A l-oliaçâo S é definida pela orientação prefèrencial das biotitas e laz ângulo

baixo com a foliação C (de cisalhamento), normalmente també¡n marcada pela

biotita. Os microlitons são çompostos prineipalmente por quartzo e feldspato.

Estruturas do tipo S/C säo os indicadores cinemáticos mais comuns na área de

estudo. Ocorrem tanto em macro oomo em micro esoala e em litotipos diferentes.

F, um fabric muito comum em zorlas de cisalhamento de médio - grau e em

granitos defbrmados.

Cristinu dt: Quciroz Tallcs Muffru - diss?û !ìo ¿? nnstredo - 20t,0
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Outro inclie ador cinemático muito frequente são os porfiroclastos

assimétricos. Os mais freqüentes são do tipo $, o.e ö. Porfiroclastos clo tipo $ tem

cauda mas nenhum degrar"r; porfìroclastos do tipo o tem manto$ largos próximos ao

porfiroclasto e aprçsentam duas fäces planas e duas 1àces curvas que definem stla

assimetria; porfiroclastos do tipo E tem cattdas estreitas (ou asas) ad.jacentes ao

porfiroclasto resultando no "embaiamento" da matriz (Passchier & 'l'rouw, 1996).

[¡igura 5.2 ilustra estes tipos cle porfìroclastos.

A figura 5.1 mostra o mapa estrutrral esquemático da area çstudada ç os

perfìs transversais às principais estr$turas. 'l'ambérn indica os cinco domíuios

estruturais defrnidos com base na variação do comportamento da Íoliação e

lineações. Três destes domínios contém as zonas de cisalhamento e o sistema de

cavalgamentos, outros dois dominios representam zonas de menor def'ormação.

Winged objects
I .!l¿ì it stcppirìg I jno .stair stc¡:ping i

Õ-type 0-type-", ,@ ffi
õ-type

crnbaynlent

- "w", M

complex ob-iects
(scvcrirl sets ol wings¡

-- "@" ffi

O-type oLriect
(no rvings)

&
.."('"I",,"

igura 5.2 - Classificaçäo tle por-firoclastos. Neste caso oorn sentido dc cis¿rlharnento sirristral (Passchier

& Trouw, 1996).
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5.2 - Ðornínio ltrstruturnl lz Zona dc Cisalhamento do Bainro rNo ,Alfo

AZona de Cisalhamento do Bairro do A.lto tem um caráter sinuoso regional,

Estende-se ao longo da costa de são Paulo, desde a cidade do GuarLrjá até a cidade

de tjbatuba, com uma extensão dç cerca cle 150 km. Na área de estudo esta zona de

cisalhamento oÇore na parte noroestç e bordeja o granito Pico do papagaio a oeste.

Ã Z<'¡na de Cisalh¿unento Bairuo do Alto é caracterizada por uma fbliaçâo

rnilonítica sub-vertical. Apresenta lineações sub-horizontais que caem para NIì. os

rnilonitos apresentam bandas milimétricas de quartzo e feldspato.

No extremo oeste da área em eshrdo, próximo a Capela São L,ourenço,

encontra-se a zon¿ de maior deformação com ocorrênçia de r,rltramìlonitos corn

poucos metros de largura.

O fabric é lormado por quartzo-microclineo c por menos de 5o/o de biotita.

I'lornblenda ocorre em uma porcentagem abaixo dc 5Yo. Ðsta assembléia mineral

sLlgere o Granito Pico clo Papagaio como protólito.

Embora os milonitos estejam fbrternente recristalizados, em afloramento eles

apresentam bandarnento miliniétrico cluartzo-f'eldspático distinio (ligura 5.3).

lìm seção-delgada observa-se uma clara textura bandada com camadas

f'ormadas pot quartzo recr istalizado e rnicroclíneo alternaclo com canradas cle

ribbons alongados de qnartzo.

A porcentagem de grãos recristalizados é ao redor de90%, que de acorclo com

a classifìcação cle Sibson (1977) está no limite cntre o fabric milonítico e

ultramilonítico.

A forma polígonal das bordas dos grãos e as junções tríplices sugerem

migração de limite de grão, um processo de recristalização dinâmica (fìgura 5.4).

Cristirur le Queiroz 'lelles Mnffro - lissertoção e ntestm¡lo - 2000
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Figura 5.3 - Afloramento de milonito daZona de Cisalhamento do Bairro do Alto. Este milonito tem

como protólito o Granito Pico do Papagaio. Note o bandamento miliménico distinto de quartzo e

feldspato.

Este ultramilonito é interpretado como Stripped Gneiss, umfabric milonítico

formado quando, em altas temperaturas, a diferença no comportamento reológico

entre dois minerais diminue e inicia -se o processo de difusão (Passchier & Trouw,

1996).

O resultado é uma textura bandada com alguns porflroclastos e granulometria

grossa (figura 5.5).

Na Zonas de Cisalhamento Bairro do Alto, foliações miloníticas com

mergulho para SE e com lineações com caimento suave indicam movimento

predominantemente direc i on al (s tr i ke - s I ip) .

Como observado no estereograma (figura 5.6) na area onde a Zona de

Cisalhamento Bairro do Alto ocorre, a foliação apresenta mergulhos altos

(subverticais) para SSE e as lineações tem caimento suave para Leste indicando

movimento oblíquo, mas predominantemente transcorrente.
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Figura 5.4 - Ern seção delgad4 nicóis cruzados, observa-se a fonna poligonal das bordas dos grãos e as

junções b'íplices indicando processo de recristalização dinârnica.
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Figura 5.5 - Foto de seção delgada com nicóis cruzados. Stripped Gneiss. Zona de Cisalharnento do

Bairro do Alto. Textura ba¡rdada com ribbons estirados de quartzo e quartzo recristalizado e lnicroclina.

Esta textura causa aparência de um/àbric de granulação grossa.
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Z.C.ßâirro do Alto
n. de dados: l9

Figrrra 5.6 - Estereogralna conr a projeção polar fbtiação (ern quaih aclos cinza), e da lineação (ern

círculos vermelhos), na Z.C. Ilairro do Alto.

ä.3 - lL-o.qi$iq .qstrulurgl2_:.ltrlre a Z,onede (jisalham€Illgjlo ltaiqro {lo Atfo e
a Zon dc Cisalhamento Ca¡nburu

Bnt¡c a Zona de Cisalhamento Bairuo do Alto (ZCI3A) e a Zona de

Cisalhanrento Camburu (7,CC) erî direção ao leste, a fuliação corueça

gradualmente a apresentar mergulhos suaves para slJ ern ângutos que variam de

60o a 30o (ligLrra 5.7).

Nesta área, o Jdbric varia apresentando uma c¡uase alternância de zonas mais

clef-ormadas (mais alto strøin) e zonas mcnos def'ormadas.

A lineação mineral com orientação SE dt¡t-stip (figura -5.7) aliada a

indicadores cinemáticos, como um veio tle quartzo deformado (fìgura 5.10 A) e

estruturas c1o tipo s/c sugerindo a ocorrência de cavalgamento no senticlo NW
(fìgura 5.l0 B).
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As evidências deste cavalgamento ao contrário dos cavalgamentos que

ocorrem próximo a São sebastião, são mais cliscretas pois não apresentalll nm

/itbric mllonitico intenso, nem estruturari colno cl<lbras em bainha, cstas evirlôncias

baseiam-se na orientação das fbições lineares e nos indicad<¡res cinemáticos.

Ç^:tlll:!: 9, "!:t*!!:l u :.fl::::t4s s:!!!ç.!!-!l:,iles tnnto - 2 0 0 0

Figura 5,7 - Iì.steteogr¿ìnì¿r apr'oserìta projeção polar da lbliação (enr t¡radrados cinzas) e li¡eação

(cír cr.rlos vennelhos) enfie as zorìas de cisalhalnento Raitro ckr Alto e Carnbuu. Repzue que os darlos

indicam ocotrôncia tle cavalgarnento neste domínio

5.4 - Dorûnio.Estrutural 3: Zon

[. de dådos; 7
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A 7.nna de Cisalhamento Camburu tem siclo reconhecida como uma fàlha

transcorrente dextral conr reativação durante .[uro - Cretácico c 'l'erciário

(Campanha, Ens & Ponçan<t, 1994:).

Ilsta zona de cisalhamento tem orientação NE, e pelo menos cem quilômetros

em extensão. Na área de estudo a ZCC ocorre ao longo do vale do rio Camburu e

desapareee debaixo dos depósitos quaternários da planície de Bertioga.
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Suas extremiclades se ramifìcam. O ramo norte fbi descrito como falha

lìertioga - Caraguatatuba por Chieregati et al.(apurl Campanha & Ens, 1996) ou

Iàllra de Quinhentos Reis, por i\4elo e Pires lrleto (apud Camparrha & tjns,

op.cit.,1996).

Na área cle estudo a 7-,CC ocorre ao longo d<l contato entre o Granito pico d<r

Papagaio e o Augen Gnaisse .luqueí, Ao longo da zl>na, <t fahric reflete uma

variaçâo heterogênea do strain com a filrmação de protomilonitos, milonitos c

ultramilonitos, senclo o protólito cle clificil reconhecimento.

llsta zona exibe lirliação subvcrtical (de ó0 a 85 graus de mergulho para NW).

As lineações encontra<las apresentam dois comportâmentos distintos, o

primeiro predominantemente dip-slip e o segundo predorninantemente

transcorrente çom componente obliquo (fìgura 5.8). Porém cabe salientar que as

lineações com orientação dip-slip só fbram observadas em utn ponto, no costão cla

Praia da.luréia.

Dados: 41

It'igura 5.8 - listeroograma aptesentando a px¡eção polal da foliação (erl qtadrados cinza) e da lineação

(etn circr.rlos vermelhos) na Z.C. Camburu.
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A zona milonítica apresenta uma largura cle quase um quilômetro.

Microestruturalmente ostes milonitos apreserìtam textura granoblástica,

bimodalicladc deviclo a uma matriz ooul ao ¡edor 50% cie grãos novos, e camadas

milimétricas dç ribbt¡ns cle quartzo (figura 5.9).

Junções tríplices são comuns nos grãos recristalizados sugerindo processo de

recristalização dinâmica com reclução cle borcla de grão. Devido à porcentagem alta

de recristalização e à pollca porcentagem de micas (ao redor 5% de biotita e menos

que 1% de muscovita), a foliação é pouco desenvolvida em escala cle seção

delgada, assim como os inclicadorcs cinemáticos.

listruturas do tipo s/cl e porlìroclastos assimétriço oçor¡em com fiecluência.

.Estruturas do tipo s/c são os indicaclores cinemáticos mais comuns na área de

estuclo. ocorrem tanto em macro como em micro escala e em litotipos difèrentes.

E um.fabric muito comun em zonas de cisalhamento de médi<l grau e em

granitos defor¡nados.

No Sistema cle cavalgamentos São sebastião (scss) estruturas clo tipo S/cl

ocoffem em escala centimétrica nas camadas cluartzo-fèldspáticas e indicam

movimento para SE.

No caso da zona de cisalhamento camburu, estruturas clo tipo s/c são

encontraclas com frequência ao longo da zona de maior deforrnaçâo. outra fèição

interessante é a ocorrência de uma faixa centimérica de ciataclasito associaclo a

reativação drptii da zona.

outro indicador cinemático muito frequente na zona cle cisalhamento

canibum são os porlìroclast<ls assimétricos. os mais fieclùentes são do tipo $, o e

ô. Alguns deles inclicam movimentação sinistral (figura 5.10 c), outros indicam

movimentação dextral (ligura 5.10 D). 'l'rabalhos prévios clescrevem

Cristina le Queiroz Telles Maffra - isseúucfu¡ de mestrudo - 200û
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movimentação dextral como predominante na Zona de Cisalhamento Camburu

(Campanha & Ens, [996).

[Jma possivel explicação para a ocorrência de porfiroclastos indicando ambos

sentidos de movimentos é dada por Passchier & Trouw (1996). Segundo os autores

a ocorrência de ambos indicadores em uma mesma ërea pode ser explicada pelo

movimento relativo dos porfiroclastos.

Figura 5.9 - Seção delgada do./àbric milonítico daZona de Cisalharnento Camburu. Observa-se a textura

granoblástica, bimodalidade de grãos devido a r¡rna matriz com cerca de 50o/o de grãos neofonnados.

Uma outra possível explicação para a ocorrência de indicadores cinemáticos

com diferentes sentidos seria a variação da velocidade de fluxo durante a

deformação progressiva. Diferenças no gradiente da velocidade de fluxo

produziriam vorticidades (vetor de velocidade angular) diferentes durante a

deformação. Se o gradiente de velocidade se inverter, o sentido da vorticidade

também se inverterá.
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Figura 5.10

A: Estruturas do tipo S/C em veio de quartzo, indicando cavalgamento para NW - Gra¡rito Pico do
Papagaio.

B: Lineação de estiramento com orientação dip-slip -Zonade Cisalhamento Camburu

C: Porfiroclasto do tipo o, indicando movimento sinistral - Zonade Cisalhamento Camburu.

D: Porfiroclasto do tipo <r, indicando movimento dextral - Zonade Cisalhamento Camburu.



7t

!4!!!t!gi: 9!!ltg'r Iif!yt!::,'t _cl:]:t',4 9!:!tlk!!""14û*:,,!'":!::tyl:!:'y:!:::,þ - ?!!!!

5.5 _- Domínio Estrutural 4: Ilntre a Zt¡nA de Cisalhamento Camburu e o
Sistema de Cavalsamcntos São Sebastião

Entre a Zona de Cisalharnento Camburu e o Sistema de Cavalgamentos São

sebastião o þhric geral aincla sugere alta deformação com desenvolvimento cle

textura tipo augen gnaisse.

A foliação mantém-se subvertical porém seu mergulho mucla de SE para NW.

Um ponto interessante é que a mudança do sentido do mergulho não ocorre na

zona de maior cle[ormação, mas na zofla onde a deftrrmação é menor. Isto é

evidente nos pertìs PA-PA' e PU-PB' (fìgura 5.l).

A lineação de estiramonto cai suavemente para SW e encontra-se lineações

tanto direcionars (strike -s/lp) como dip - sltp e oblíquas. A primeira orientação

pode ser causada pela proximidade dazona de cisalhamento camburu enquanto as

clemais orientações sugercm forte componente cle cavalgamento para SE or.r

indicam ainda uin componente elcvado dc cisalhantçnto prro.

O augens são principalmente de plagioclásio e ortoclásio com inclusões

angulares de plagioclásio, muscovita e biotita (figura 5.i1). A maioria destes

augens poderia ser classifiçado como do tipo 0, sem eauda presente. O tipo $

também é encontrado e algum porfiroclastos do tipo o sugerem movirnento

transcorrente dextral. Microestructuralmente a bimodalidade do fabric indica fbrtc

processo de recristalização dinâmica.

A partir da praia clo Juqueí rumo a sudeste até a praia do Guaecá é encontrada

uma zona de delòrmação mais homogênea. Esta arca corresponde a ocorrência clo

Cornplexo Gnáissico- Mi gmatítico.

A l-oliação gnáissica o por vezes xistosidade passam de mergulhos

subverticais para mergulhos meclianos sempre para NW e apresentam lineação
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mineral com caimento suave. Indicadores cinemáticos sugerem movimento oblíquo

com componente transcorrente dextral.

Crìstina de Queiro4 Telles Metffra - ilissertação de mestraelo - 2000

Figura 5.ll - Seção delgada Augen Gnaisse Juqueí. l)esenvolvido próximo aZona de Cisalharnento

Carnburu.

Uma característica estrutural comum nesta parte da area é a ocorrência de

enclaves deformados. Eles são corpos sigmoidais assimétricos formados por

anfibolitos ou pegmatitos corn foliação intema paralela à foliação gnáissica

externa. Estes corpos por vezes flexionam a foliação damatriz devido ao contraste

na competência das litologias. Há casos que a foliação interna é discordante e até

mesmo encontra-se dobrada (figura 5. 13 B). Quando associado a porções de menor

deformação estes corpos são subangulares na sua forma (figura 5. l3 A).
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linhas periodicamente espaçadas (Twiss & Moores, 1992). Eles se formam durante

deformação quando ha um componente de estiramento paralelo a camada

competente em uma matriz incompetente.

Os xenólitos deformados são distintos dos boudins porque eles não são

segmentos lineares. Eles são blocos métricos isolados, assimétricos e às vezes

Boudins são segmentos lineares de uma camada que fbi rompida ao longo de
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subangulares na forma. Normalmente estão associado a porções com menor

deformação mas quando localizados em porções com maior intensidade de

defbrmação, são estirados e é quase impossível a reconhecê-los.

são oscilações suaves nas espessuras de uma cam ada e formam-se quando a

Estruturas do tipo pinch-and-swell também são comuns neste domínio. Elas

diferença em competência de duas camadas é muito pequena para gerar boudinage.

Cristína de Queíroç Telles Maffra - díssertoção de mestrøtlo - 2000

Ocorrem principalmente nos pegmatitos e em níveis anfiboliticos paralelos à

foliação principal (figura 5.12).

Próximo ao Sistema de Cavalgamento São Sebastião, na irea que vai da praia

de Santiago para a praia Brava, a litologia assume estrutura bandada. Esta é a ënea

onde o biotita gnaisse e migmatitos de textura estromatítica predominam.

Nesta ëtrea a foliação mergulha NW num ângulo que varia entre 30 e 40 graus.

Lineações de estiramento e mineral indicam movimento desde direcional a quase

perfeito dip -slip

Granito Guaecá, associado a zonas de maior defbrmação.

S/C também ocorre no contato entre o Complexo Gnaissico-Migmatítico e o

73

Figura 5.12 - Estruturas do tipo pinch-and-swell, no Domínio estrutural 3 onde a litologia predominante

pertence ao Complexo Gnáissico/ Migmatítico.
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5.6 - Do*ínio Flrt.uúu"rl S, Siut.t.nu d* C*rqlq"*.rrto $ñn Suburtião

o sistema de cavalgamento são sebastião ocorrç no extremo sudeste da ëLrea

em çstudo. Duas zonas principais de cavalgamento borclejarn o Granitti ouaecá

(fìgura 5. l).

A primeira zona de cavalgamento ocorre próxirno à enc.sta ingrirne que

forma a Serra do Mar ao longo clo contato entre o complexo Gnáissico/

Migrnatitico e o Granito Guaecá na praia <le Guaecá. I-ocalmente, a zona de

cavalgamento comesponde a intercalações centimétricas a métricas destas duas

nnidades litológicas. A loliação apresenta rm fabric proto-milonítico conl

mergulhos suaves entre 20-30 graus para NW. Lineações de estiramento e mineral

caem obliquamente para o nortc indicando que o movimento ao longo desta zona

não lbi de cavalgamento puro mas também contou com ì-lm componente horizontal

(figura 5.1).

Inclicadores r:inemáticos ç<>nto shear hands (t\gvra 5.12 D), e porfìroclastos

do tipo o o ð são observados localmcnte e indicam transporie tectônico para o ssE
(fìgura 5.12 c). A orientação dos cixos das dobras isoclinais e dc clobras em bainha

indicam direção de movimento sirnilar a orientação indicada pelos porfìroclastos.

L)ob¡as intral'oliais e rods de quartzo são leições estruturais comuns na zona

de cavalgamonlo (fìgura 5.14).

fhn geral estas dobras intrafoliais apareçern dobrando o bandamento

composicional e tem como loliação plano axial a f'oliação regional. Apresentam

muitas vezes espessamento de charneira e flancos rompidos. São comuns também

no l)omínio 3 onde também ocorÍeln dobras D2 que aparecem dobrando a fbliação

regional e que localmente apresentam foliação plano axial, estas dobras (D2) são

porém dobras abertas, e sua ocorrência é bem restrita, ¡¡eralmente associada a

planos de cisalhan.rento que ocorem no complexo cìnáissico/ Migmatítico

ç!!1i",'-:!! 0!!!!I ll!!"' Ir!Í!!- t!!\y4l'ç,1 :g lllest t¿o - 2000
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Figura 5.13

A: Enclave de anfìbolito defomado. Próximo ao Sistema de Cavalgarnento São Sebastião

B: Foliação dobrada em enclave defonnado - Praia da Paúba.

C: Porfiroclasto indicando movimentação para SE - Sistema de Cavalgamentos São Sebastião.

D: Shear Rand (lleatdge - Sistema de Cavalgamento São Sebastião. Note o ângulo entre C' e foliação de

S.
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A segr-rnda zona de cavalgamento identifìcada no Sistema de Cavalgamentos

São Sebastião ocoüe ao longo do contato entre o Cranito de Guaecá e novanlente

um nível cle ocorrência do Complexo Gnáissico / Migmatítieo, disposto

tectoniÇamente em um paçote estrutural inferior.

Trata-se de uma zona extensa (cle alguns quilornetros) com limites não bem

defìnidos e onde o.làbric milonítico ocorre afètando todas as litologias.

A foliação milonítica nesta zona é rnais intensa do que na zona de

eavalgamento ¿mteriormente mencionada. Aqui a l'oliação tern mergulho sub-

horizontal com ângulos que variam de l0 a 30 graus.

Microestruturalmente os milonitos contém ribbons de quartzo estirados oom

extinção de onclulante, e alguns porfìroclastos de plagioclasio (tipo $)

arredondado. A loliação é bem desenvolvida deviclo à ocorrênoia de uma quantia

considcrável de biotita (ao redor de 20%). Alguns zircões arredonclados e também

rnuscovjta ocoÍrem em quantielade inf-erior a I%.

ì.,inoações mineral e de estiramento bem desenvolvidas apresentam caimento

para N. Outra fuição line¿r forte que ocorre na lapa são dobras em bainha. Il,las

ocorrern em grande quanticlacle e aplesentam eixos corn oaimcnto suave com

mesma atitude das lineações mineral e de estirarnento.

D<lbras em bainha são dobras l'orternentc não-cilíndricas na f'orma cle uma

envoltura, nonnalrnente com eixo paralelo à lineação de estiramentcl. Elas são

çomuns em zonas cisalhamento, espccialmente em rnilonitos.

São uma categoria especial de estruturas tubulares e quando em seções

longitudinais assemelham-se a um tubo, enquanto em outras seções elas apareccm

ter fbrma elíptica (Passchier & -l'rouw, 
1996).

São geradas devido a um ef'eito de distorção local no campo cle fluxo durante

gênese do milonito (Cobbold & Quinquis, 1980; I.,acasin & Mattauer, 1985 apud

(-ristinu c Queiroz Tellcs Muflru - iss.'rk\'ão .1.' ullitnulo - 20(ìll
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Passchier & Trouw, op.cit.) e quando não são tubulares mas cilíndricas, com o eixo

de dobra paralelo a lineação de estiramento, são conhecidas como dobras oblíquas.

Outra característica desta zona é o fone desenvolvimento local de estruturas

lineares. Ao longo da cost4 no Costão do Navio, as estruturas lineares são tão bem

desenvolvidas que ofabric pode ser interpretado como um L - tectonito.

Crístins de Queiroz Telles Maffra - díssertação de mestraclo - 2000
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Figura 5.14 - Dobras intrafoliais. Ocorrern em toda a area de estudo e apresentam-se dobrando o

bandamento composicional.

No caso do primeiro cavalgamento do Sistema de Cavalgamento São

Sebastião (SCSS), o que observamos nos estereogram¿N (figura 5.15) é que o

mergulho da foliação é suave (cerca de 30o a 20") para NW e as lineações de

estiramento tem caracter predominantemente obliquo para NNE.

No segundo cavalgamento o que observamos e que a foliação continua

mergulhando para NNW porém em ângulos mais baixos (20"a 15o).
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Dados:60

l'igura 5.15 - O estereogtatna apl€senta a projeção polar da foliação (em quadrados cinzas) e liteaçíIo
(cítculo vennelho) do prirneito cavalgamcutÒ do Sisterna clc Cavalgzu.nerrtos São Sebastião, na praia rle

Guaecá e no Pontal da Palticla na cidade de São Scbastião.

A lineação neste segundo cavalgamento embora mantenha-se obliqua em

relação à fuliação apresenta âtitude nlais o{nlcordante com o movinlonto de

çmpuffão, tendo caimento pâra Nort') (figura 5.16)

Neste segundo eavalgamento uma estrutura observada são ¡lobras em bainha

clÙas orientação de seus çìxos coincide Çonì ¿r orierltação cias iineações de

ostirarneûto (fìgura 5. I 7).

Estas clobras ocorrem na lapa dcl cavalgamento e tem sua oçoffência limitada

à arca da ponta do Guaecá onde aparentemente aflora a porção mais dei-ormacla

deste ca'¡algamento. como este ocorrc no contato entre litologias do cornplexo

Gnáissico/ Migmatítico (base) e o leucogranito Guaecá, muitas vezes são

observadas pequenas lascas do leucogranito no biotita gnaisse e vice-versa,

próxiir.ro ao cotìtato.

se o movimento ao iongo clo sistema de cavalgamentos são sebastìão fìri

sincrônico ao movimento ao longo da zona cle cisalhamento cambtrru r¡ma
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possível interpretação é a existência

(Campanha & llns, I996; Campanha,

!l"J!"t b,f ,tlf!!:!!t"4!5,!¿e ,nest t¿o - 2000

dç nma estrutura em flor positiva na regìão

F:ins & Ponçano, I994).

Figura 5.16 - 0 esteteograma apresenta a ptojeção polar tla foliação (ern quadrados cinzas) e lineação

(cír'culo vetrlcllto) do scgundo cavalgamcnto do Sistelna cle Cavalgarnentos $ão Sebastiâo, na ponta clo

Guaecá e praia Grarde.

Dados; ll7

q

+
frftffi
ä-ffi-s

n "b.d'
gËs

H

E

D¿tdos:27

l,inhris de contorlo: 5

Figurn 5"17-Estel eogtarnâ coln a projeção tlos eixos das dobras ent brrinha, da ponta clo Guaecá

associadas ao prirneiro cavalgamento do Sistem¿ cle Cavalgarnentos São Sebastião.
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outra possibilidade é que o processo tle clelbrr'ação iniciou com o

desenvolvimento do sistcma de cavalgamentos são sebastião e terminou em

movimento transcorrente na z<>na de cisalhamento camburu e Bair.ro lJairro do

Alfo. Ambos os casos apoiarn um mo<le lo transpressivo re sponsávcl pela

configuração estrutural da área.

5.7 - Análise da Macroestrutura

Analisando o comportamento das Iòliações e lineações da área como um todo

podenros observar que a fbliação enconl.ra-se clisposta ao longo de um grande

círculo (fìgura 5.18 A) indicando mudemça rìo rurì1o ilo mergulho de SE (Granit<r

Pico do Papagaio) para NW ( a partir clo Augen Gnaisse Juclueí para leste, a leste

da fàlha de camburu). As lineações também apresentam mudanças no sentitlo do

seu caimento e passam ao longo da área de ESSE, próximo a Zona de

cisalhamento do Bairro do Alto, para ssE entre as Zonas llairro clo Alto c

camburu e depois aprçsenta caìmento para LiNli (wsw) naz-,onacle cisalharnsnt<¡

camburu e passa a NN[i e N próxima ao sisterna de cavalgamento são sebastião

(f igura ,s.18 tì)

Dados;317

Linhas de contor.no: 9

O.32o/o cnda A

Figura 5.18 - Em A temos dados da fblìação da ¿ìr'ea tûtâl cle estudo, om B temos dados da lineação da

ár'ea krt¿rl de estudos.

D¿ìdosi 85

l,inhas de

l.l8% cada B
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Este padrão cie comportamento tanto cla f'oliação como cla lineação, tratando-

se de estruturas desenvolvidas durante unì firesfiìo evento tectônic<1, sugere que

esta geometria desenvolveu-se enl unl reginre tlanspressivo. sanderson & Marchini

( 1984) apresentam um padrão similar para uma zona transpressiva.

Em termos getais podemos dizer que:

1) lintrc as zonas de cis¿rlhamento do Bairro clo Alto e camburu foliações

miloníticas com mergulho para slr contém lineações com caimento suave para

ssE inclicando cavalgamento. Ncste caso o cavalgamento corresponcle a uma

zona discreta e indica movimento para NW.

2) No sisterna dc cavalgamonto são sebastião o caráter oblíquo clas fÌlições

lineares é cvider.rte. Esta caractçrística sustenta a icléia cle um movimento

oblíquo que combina empurrões com movimento transcorrente ciextral. tjm fato

que sugere simultaneidade na geração dos cavalgamentos e da Z,ona de

cisalharnento camburu é a ausência de relações de suporposiçãr¡. porém alóm

das lineações oblic¡uas oçoüe também no domínio clos cavalgamenlos algumas

lineações concordantes çom movirnentos direcionais c há a ocorrência local dc

lineações dip-slip ao klngo da Z,ona cle cisalharnento camburu. flstes rjaclos

podem sugerir evidências de partição do str¿tin em um regime ile tranpressivo.

Por outro lado isto pode signìfìca' a ocoruência de zonas onde as lineações de

cavalgamento encontram-se preservadas do movimento transcoüentc, clesfa

fonna as zonas cisalhamento transcorre ntes po<ler iam ter se instalaclo

tarcliamente aos cavalgamentos, t¿unbém Çomo rcsposta a partição do strain.

3) Na área cle estudo vtfias indicações apontam para partição d,o strain com

fìrrte componente de cisalhamento coaxial, em escalas regionais e locais. As

lineações de estiramento "dip slip" etcontradas na ZCC podem refletir a

predorninância local de cÌsalhamento coaxial como resultado i1a partição do

strain.
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Zonas ou cinturões de cisalh¿rmento fìrram definidos originalmente como zonas

tabulares de defurmação intensa. Ramsay & ciraham (1970) estabeleceram um modekr

cinemático inìci¿rl e aceito em linhas gerais até hoje. postularam como campos de

delonnação possíveis o cisalhamento heterogêneo, a variação cle volume heterogênea,

a deformação homogênea sobre uma zona de cisalhamento e blocos encaixantes ou a

combinação entre estes três campos.

outra corrente de pesquisadores adotou um modelo associado ao conceito de

transpressão onde assume-se a ocor¡ência de cisalhamento puro perpendicular às

paredes da zona de cisalhamçnto, e cle cisalhamento sunples paralelo a elas.

Rcgìmes transpressionais promovcm encllftamento c gspessamento da crosta, com

transf'erência de material r1a crosta inferior para a crosta meclia e superior. Este

processo ri responsável por cavalgamentos ç dobramentos, geração de estrutrffas 0m

flor positiva e, çom a mobilização de fluidos, podem oconer fùsões parciais (Ebert,

1995).

O cinturão Ribeira tem sìdo interpretado como um cinturão transpressivo (Ebert

et aÌ.,1993; tlndo & Machado, 1993, lìragoso Cesar, 1993; Wieclemann et al., 1996;

Machado, 1997; Fassbinder, 1996) e a ocomência cle cluplexes, sisfemas de

cavalgamentos, zonas de cisalhamento transcorrentes e, estruturas em flor tem sido

amplamente reportadas (Ebert el al." 1993; Campanha, Ëns & ponçano, 1994,

l leilbron et al., 1996; Machado & Hndo, 1993).

9441:!:!ç_a!91:!l:ilç!!:l SylJfra * rtisserncão tte nestruto - 2000
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Para a área de estudo trabalhos recentes sugerem a ocorrôncia de uma estrutura

em flor positiva (Cnmpanha, Ens & Ponçano, 1994; Campanha & Ilns, lgg6) nias a

geometria clesta estrutura não havia sido estudada em detalhe.

O escopo deste capítulo é analisar os dados relacionados à geologia regional,

litologias, clomínios estnrturais e interpretação de imagem, apresentaclos nos capítulos

anteriores af,rm de contribuir à caracterização da geometria da estrutura local e

entender os proÇessos envolvidos durante sua fbrmação.

6å:_T¡Anñprcssão

Nos irltimos vinte anos a interpretação de regimes de convergência obliqua ile

placas tem levado a modelos cle geração de estruturas reunidos, em geral, sob a

denominaçã<l de triurspressão.

varios significados tem sido atribuídos ao termo Transpressão. segundo Robin

& Cruden (1994), pode-se dizer que existem dois signifìcados básicos para o termo:

um mais geral, que poderia ser chamado de "tectônico", no qual a transpressão refere-

sÊ a processos e estrùturas resultantes da convergência oblíqua de duas placas ou

teruenos. lista convergência poderia, por exemplo, ser acomodada por partição da

defbrmação, em transcotrências paralelas à läixa e empurrão, a ela perpendicular.

Outro sentido, mais restrito, que poderia ser chamado de "estrutural" refère-se a

nrodelagem matemática de una z,ona de delbrmação tabular, ern geral tomacla como

vefiical, submetida simultaneamente a cisalhamento puro perpendicular a suas paredes,

e cisalhamento simples a elas paralelo.
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Hadand ( 1971) lòi um dos pioneiros a cliscutir a deformação atuante em zonas de

eonvorgôncia oblíqua de placas. llle definiu o quc convencionou-se chamar de

lranspressão simplcs, o resnltado de uma colisão de placas não ortogonal onde duas

placas convergem obliquamente em na <lireção cle encurtamento regÌonal. Fl¿¡lancl

(op.cit.) t¿unbém aponta para o que se chama sheared rrønspression, onde a

transpressão é discutida em um núrmero de diferentes possibilidades de caminhos cla

defbrmação; o primeiro corresponderia a uma compressão ortogonal seguicla por

tr¿rnscorência, o segrndo implicaria erl urn movimento obliquo seguido por

transcorrência e o terceiro possibilitaria o sincronismo entre transcorrência com a

compressâo, normal ou oblic¡ua.

sanderson & Marchini (1984) moclelaram matematicamente a transpressão e

consideraram transprcssão como um regime envolvenclo a combinação de

cisalhamento puro 0 simples sem variação <1o vol¡.lme . Neste caso só haveria a

predominância de um ou outro meoanismo em casos espeeiais. segunclo os autores

transpressão seria caracterizada por etipsoides oblatos (k<l), foliações verticais e

lineações tanto verticais como horizontais (ligura 6.l).Esta mesma aborctagem, conr

algumas vtuiações, foi seguida por diversos outros autores como þ'ossen & 'fikoff

(1993), Tikoff& trossen (1994).

Mas a modelageln apreselltada por Sanderson & Marchini (op.cit.) aprçsenta

incompatibilidades mecâiicas, uma vcz (ìue prevê que as paredes da zona <ie

transpressão não apresentam fricç2io no sentido vertical mas resistem ao deslizamcnto

no sentido horizontal.

9'rj::t¡ry t,Ql4f:f.!9!!e1 MlfJ'ra - dissertq¿¡o de n estrkto - 2000
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l'igurn 6.1 - Esta liguâ rnosûa a geomotria cle uma zona de transpressão segLrndo Sauclerso¡ &
M¿Ltchini (1984), que neste caso mostra eucnrtameÙto pzualelo ao eixo Z e cisalhamento paralelo ao eixo X.

Robin e cruden (1994) apresentaram outra modelagem matemática onde o

problema de compatibiliclade mecânica é sohlcionado através de uma distribuição

heterogênea da defbrmação ao longo da zona. Nesta moclelagem tallto a foliação como

a lineação podem variar em orientação (ligura 6.2).

Irigura ó'2 Nesta figura observarnos inicialmente (parte superior) a modelagem de Sande¡so¡ ct Ma¡chini

(1984) que ptevê volume const¿rnte e a clefor:mação dishiburda de forma hornogênea ao longo da zo¡a, abaixo

erìconha-se a modelagem de Robin e Cnrden (1994) onde a deformação é hcterogênea.

ul

j¿
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A modelagem de Sarderson & Marchini (1984) aprescnta o quç convenciouou-se

chamar de Tnanspressão ftomogômea, oncle a stt'ctin é distribuiclo unikrrmçmente ao

longo da zona. A modelagem de Robin e cnrden (1994) por sua vez apresenta o que

convencionou-se chamar Transpressão ltretenogônea, onde, o strctin variaao longo da

zona bem como a atitude da fbliação e da lineação.

outros autores apresentam o conceito de transpressão associado à partição

regional da defbrmação e à colisão obliqua. "frata-se cle modelagens fisicas, on

numéricas como em Tikofr& Teyssier (1994), Richard & cobbold (1990), Merle &
Gaspais (1991).

Nestes outros m<ldolos ao invés de se ter uma def'ormação com cisalhamento

simples e puro simultâneos ou em empurrões com movimentos oblíquos o que se tem é

uma pafiição fisica da deformação em empuuões fiontais ou oblíquos, e transcogôncia

paralela à zoira de colisão.

segundo Jones &'l'anner (1995) a partição da defbrmação pode o.orîeÍ em

função de heterogeneidades prévias (como contatos litológicos, heterogeneidades

reológicas e zonas de cisalhamenb) nos orógenos.

Há tarnbém trabalhos que consideram que o fator controlatlor da partição é o
ângLrlo de convergôncia entre as placas tectônicas ('I'ikotï& Greene. 1997).

6.3 - Colocacão de Granitos em Resimes Transnressiv¡rs

9:::lf-t fly Q:lç¡,*,?llq AlfJ,lt- llill.nf!::çito de_ nrcstruto - 200t)

Ëmbora não seja o enfoque principal deste trabalho, é relevante salientar a

ocorrência cle dois corpos graníticos na ¿rea de estudo: o Granito pico clo papagaio
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(GPP) e o Granito Guaecá (GG), isto porque as associações magmáticas de cinturões

móveis refletem as condições tectônicas cm qul: fì¡rani desenvolvidr¡s.

vários estudos mostram que plirtons granítìcos podem ser intrudidos durante

eventos contracionais (Karlstrom & Williams, 1995; Paterson & Irowler, 1993;

Nummer, 1996), neste caso o magma é injetado devido à pressão hidrostática, ao

Çontraste de densidade e a fbrças compressìonais.

Pitcher (1982) estudou diferentes tipos de granitos e os associo¡r a diferentes

çontextos tectônioos. Genericamente podemos dizer que Pitcher (op.cit.) identificou

cinco tipos básicos de granitos: granitos tipo M, basicamente plagiogranitos com

gabro subordinacio e xenólitos de rochas básicas, associados a ambientes cle arcos de

ilhas; granitos tipo I (cordilheranos) predominantemente tonalitos mas abrange toda

a faixa qtte se estende de diorito a monzogranitos, apresentam hornblencla e biotita e

são associado a ambicnte tipo margem continental atìva anciina; granitos tipo I
(c:lledonianos) predominanteme te granodioritos e granitos com biotita, ilmenita e

rnagnetita, associackrs a ambiente de soergr-rimento; granitos do tipo s, geralmente

leuco-mor.rzogranitos e granitos duas micas, associados a ambientes de colisão

continental; e granitos tipo A, geralmente biotita gLanitos e série cle alcali granitos e

sienitos, associados a ambientes pós-orogênicos e anorogênicos. o autor mcnciona a

ocorência de granitos do tipo S em uma associação n.ragmática do tipo Flercínica. Esta

associação loi primeirarnente citada como ocorência ao longo de uma cadeia

montanhosa na Europa Ocidental, fonnada por uma colìsão continental, Aqui o

magmatismo é l-ormado por uma associação de granitos peraluminosos com

predominância de granitos do tipo S porém com granitos do tipo I subordinados.

Crls.!ry1 lc Queiru¡z Tclles tuItúlrø - disserkryõo de ntesfftulo - Z0lt0
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Estes dois tipos de granitos ocorrem como plirtons alinhados separados por zonas

de cisalharnento dúcteis.

Ainda segundo Pitcher (op. cit.) zonas de cisalhamcnto de alto ângulo são

importantcs na colocação cle granitos porém cavalgamentos de baixo ângulo talvez

sej am até mais importantes porque promovem o espessamento da erosta clue contribui

para a fusão crustal.

No caso de um regime transpressivo o componente compressivo é a "mác¡uina"

que controla a ascensão do magma ao longo de zonas de cisalhamento.

Os componentes cle "achatamento" e de "cisalhamento" promovem <l estiramento

dos plirtons, a orientação mineral e fìrrte def-ormação no cstado sólido.

A geometria dos plútons graníticos é firnção das condições tectônicas da região.

Plútons alongados com forma sigmoiclal e çom eixos maiores paralelos ao plano XY

regional são caracteristicamente sìntectônicos (Nummer, o p. c it.).

Molyneux & Eberl (1997) estudaram alguns corpos grurnítioos ao longo clo

Cinfurâ<¡ tl.ibeira. Para eles os plútons associados a zonas de cisalharnento

transcomentes subverticais apresentam f'oliações em estado sóliclo e magmático

paralelas as paredes clas zonas. Composicionalmente homogôneos, eles fbran.l

colocados predominantemente através de sheeting durante trma orogenia transprcssiva.

De acord<l Çom çstes autores porém, estes plírtons não prcsorvam qualcpror

característica que indique compressão e sugerem uma ertensão local para sua

colocação.
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l-leterogeneidade composicional, alto strain magm{ttico e e¡n estaclo sólído podem

indicar f'orte componcnte dc eompressão na colocação de granitos (ll,lolyneaux &

bbert,1997).

Na área de estudo, o Granito Pico do Papagaio é um plúton bordejado pelas

Zonas de Cisalhamento lJairro do Alto e Cambu¡u. É um corpo bem foliaclo, com

variação f,orte na intensidacle de defòrmação. A foliação dentro do plúton mostra a

mesma orientação das zonas de cisalhamento. A geometria geral do plúton não é bem

definida na área de estudo em função de sua grande extensão.

O Granito Guaecá é um granodiorito bem f'oliaclo. A fbliação regional continua

dentro clo plúton que é bordeiado em ambos os lados pelos cavalgamentos principais

que peftencem ao Sistema de Cavalgamentos São Sebastião (SCSS). Este corpo

apresenta uma lorma alongada com os eixos maiores paralelos à foliação regional

(anexo l). Éi cunposieionalmente heterogêneo oom duas 1äeies distintas; uma fácics

lcuoocrática e outra läcies rica em biotita.

Estas observações sugerem que o granito Guaecá seia sintectônico com presença

dc fìrrte componente compressional durante ou nos estágios finais de sua colocação. 0

componente compressional também é sugeri<fo pela ocorrência de mirme quitas no

f,eldspato potássico perpendiculires ao plano da I'oliação.

Outra possibilidade é quc o Granito Guaecá tenha sido gerado devido a fbsão

parcial associada ao processo de migmatização.

A conexão entre granitos e migmatitos é aceita por vatios aulores e explicada

atravós da diferença na taxa c1e fusão. -laxas 
de fusão elevadas fàvorecem o

Cristina tle Queiroz Tellcs Milfru - disserl çAo ¿e rcstrulo -2000
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lnecanismo cle segregação e isso é favorecido pela presença de minerais hidratados ou

de uma lase volátil rica em água (Machado, 1997).

Na de área de estudo sillimanita ocorre associada a biotita, no Complexo

Gnáissico / Migmatítico. Neste caso a sillimanita pode representar uma reação

progressiva geradora de água (Cìapitulo 4) A sillimanita pocle coincidir com a

fbrmação dos migmatitos porque a ágr-ra contribuì para leduzil a temperatura de fusão

(Shelley, 1993).

Na área de estudo os migmatitos apresentam claramente duas estruturas

principais: a cstromatítica e a flebítica/sc hl¡eren. l.jsta variação poderia ser associada a

dif-erenças em gradientes de defbrmação þtrain). A estrutura estromatitica ocorue

próxima ao Sisterna de Cavalgamentos São Sebastião, onde maior deformação (mais

alto sÍrøin) é esperado, ela poderia ser derivada cle níveis dc restitos que sofreram

achatamento e estirament<¡. As estrutu¡as schlteren e flebítica ocorrem na ârea entïe a

Zona de Cisalhamento Camburu e o sistema cavalgamentos, onde observa-se

delòrmação menor.

No caso cio Granito Pico do Papagaio as cvidências de sua colocação sintectônica

não estão olaras. A única relação clara é que não se trata de um plúton pós - tectônico,

uma vez quo é af'etado pelas Zonas de Cisalhamento Bairro do Alto e Camburu.

llm lermos de composição, estes plútons têm assemtlléias minerais dilèrentes.

Enquanto o Granito Pico do Papagaio contém biotita, quartzo, microclina e

hornblenda, o Granito Guecá apresenta uma assembléia que inclui biotita, granada,

muscovita, k-f'eldspato (em maior proporçã<l que plagioclásio), quartzo e localmente

sillimanita. 'l'ambém foram encontrados zircões arredondados em seções delgadas do

Granito Guaecá. Bstas asscmbléias minerais sugerem que os granitos Guaecá e Pico do
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Papagaio têm origem diferentes. O granito Pico do Papagaio apresenta mais afìnidade

do tipo I enquanto o Granito Guaecá é interyretado como tipo S.

A difèrenciação entre os granitos tipo s e I fbi objeto cle vastos estudos (chappell

& Wlrite, 1974, 1984, 1992, Fline et at." t9l\, pircher, tglï, tg\2, t9B7 øptd
Nummer, 1996). As difèrenças mais signifioativas são relacionadas a mineral<lgia,

petrografìa, geoquímica e isótop<ls (Machado, 1996).

Granitos do tipo s originam-se a partir da fusão de rochas supracrustais ou cle

metassedimentares. composicionalmente eles têm biotita marrom-avermelhada,

nenhnma hornblenda, muscovita, grana<ia e ilmenita em vez de magnetita, sillimanita

podem estar presente (caráter peralunrinoso). Granitos ilo tipo S às vezes apresentam

restitos, ou seja, material que representa relíquias r-efratarias de seclimentos

parcialmente tìndidos. Zircões arredondaclos são interpretados como possíveis

relíquias sedìnrentares, ombora o arrodondamgnto possa também resultar de sqluçãg

çm tnagma (Machado, 1996). No caso do Granifu Guaccá interpretarri<is que

concentrações cle biotita possam corespondcr a estes relictos.

campos Neto & ftigueiredo (1995) rnenoionam a ocorrência de cordicrita -

sillimærita - granada - biotita granitos associaclos ao cinturão Rìbeira. Eles são

considerados mais jovem qLre 550 Ma (métoclo u-pb) cotr anomalias negativas cle Eu

e fiacionamento moderado de LRELi. tiles loram interpretados como granitos tipo s
resultantes da fì;são de uma sequência supracrustal durante a orogenia b¡asiliana.

Granitos do tipo T oriunilos da fusão cle rochas ígneas, normalmente apresentnrn

corno mineralogia hornblenda, biotita verde e lnamom e material xenolítico ígneo. De

acordo campos Neto & Figueiredo (1995) o maciço alongado dc hornblenda-biotita

monzogranito porfirítico encontrado nas proximidades da cidade de Ubatuba (norte da

Cl::!l:l:!"4:::!yl T4!9t !!$fi_!a : dits\9r!!tçño tte t estruto - 2000
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área de estudo) apresenta comportamento de Sr típico compatível com origem crustal

(16: 0 710 - 0.713), este comportamento pode coruesponder a filsão parcial cle uma

crosta granttlítica que pode estar associado a séries sin a tarde colisionais com idacles

entre 550-540 Ma. Na irrterpretação dos autores o Granito pico do papagaio loi

colocado durante este evento.

De acordo oom Didier et al. (ctpud Maohado, 1996) granitos do tipo I só ocomem

como intrusõcs enquanto granitos do tipo S podem ser gerados como colpos

autóctones durante o processo de migmatização. No caso clo Granito Guae cá sua

geometria e a associação com o sistema cle cavalgamento sugerem uma intrgsão na

forma de sheet, sintectônìca, e sua fbrte relação com os migmatitos pocle sugerir

proccsso anatótico para sua formação. Análise geocluímica detalhada poderá ajudar a

resolver esta questão.

c<lmparanclo os clados dos granit<ls pico clo lrapagaio e Guaecá com os niodelos

apresentaclos na iiteratura, podemos dizer que esta associação litológica apr.esenta

similaridacle com o tipo Hercínico de pitcher (lgs2), sugerindo urn ainbiente cle

colisão continental para $ua fbrmação.

6,3- Análise das Flstruturas l,oceiq

-c::l,tll:l:!: Q:l:t ll .!9!!9.fu[14 ; ytis;crtq¿io ¿e n'estruro - 2000

Normalmentt¡ espera-se que as lineações de estirarnento e mineral ocorram

paralelamente ou subparalelamente à direção de estiramento máximo (x).

Microestruturas observadas no plano XZ são utilizadas para detetminar o sentido cle

cisalhamento (indicadores cinernáticos). Isto é essencialmente válido para cleformações

planas (Ðy:0) e especialmente no caso de cisalhamento simples.
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Estudos recentes mostram que lineações de estiramento também podem ser

perpendiculares ao transportc tectônico deduzido (sander, I970; Huclleston e/ øl, lggg

apudrikoff & Greene, 1997), entende-se ncste caso a direção de transpofte como a

direção clo con.rponente de cisalharnento simples, ao qual é "somaclo" um componente

de cisalhamento puro. Algturs destes estudos mostram a ocorrência de lineações de

estiramento verticais em foliaçöes com alto ângulo cle mergulho ('l'ikolT & Greene,

op.cit). Neste caso é assumido que as lineações são perpendiculares a clireção cle

transporte tectônico.

sander, 1930 e 1970 (apud T'ikofr & Greçne, o¡-t.cit.) descreveu lineações

perpendiculares à direção de movimento como "tipo b". Tikoff e Greene (op.cit)

sugeriram que elas fbram geradas devido a uma combinação cle cisalhamento puro e

simples; descreveram a ocorrência de lineações com caimento elevado (steep plunging

lÌneation) em fbiiações clc alto ângulo em granitos sintectônicos do l,ìatóhto Siema

Nevatla, nos E.[J.4., associadas a uma zona trrursprcssiva.

l\4odelamentos teóricos de stra¡n rnclicam que o eixo maior do elipsóide de

defbrrnação fìnita pode ser veftical para algumas cleforrnações em regimes de

transpressão. Isto ocorre quardo houver alto ângulo de convergência (c portanto

predomínio do cisalhamertto puro, com extrusão vertical) e/or-r alto valor de strain

('I'ikofl'& Greene, l9L)1). A ocorrência simultânea de lineações verticais e horizontais

em u ìa mcsma zona de cisalliamento poderia ser resultado da partição da deformaçâo,

talvez devido ao contraste reológico entre litologias (Tikofl,& Greene, 1997).

A fìgura ó.3 descreve este modelo.

Na Zona de cisalhamento camburu indicadores cinemáticos em dìferentes

escalas sugerem movimento predominantemente dextral; a interpretação da imagem
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tJRS-l sugere fle.xão dos lineamentos ao redor da zon¿¡ (vitle capitulo 3, figura 3,6)

qr-re coincide corn a direção dc movirnenfo dextral. Estas eviclências sugerem clue o

movimento dextral l'oi predorninante.

9!,,:l!ry::þ @"jy:,,l4le: ylltlfra lliryertuäo tte n,estrwto - 2000
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It'igura 6'3 - Modelo que relaciona o ângulo de convelgência corn a orientação da liueação e lbliação.

Teyssier' & T ikoff( 1999).

No entanto ocoûem também alguns indicadores cinemáticos (porfìroclastos

assimétricos) que sugerem movimento sinistral (hgura 5.10 c). tJma explicaçâo para

este làto pode ser dada pelo movimento relativo dos porfiroclastos qìie poclcria gerar

indicações de movimento contrario ao da zona de cisalhamento (passchier & 'l ror,*, I

1996).Cabe ressaltar tambórn a existência de inirmeros porf,rroclastos simétricos, tipo

rþ. A ocorrência destcs porfiroclastos pode ser inclicio que durante a defìrrmação

plástica um forte componente coaxial estava presente. Este Çomponente coaxial qr"re

pocleria ser um cisalhamento puro, com volume constante, ou achatamento uniaxial,
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resultado de uma partição local da deformação.

com redução de volume. A ocorrência da deformação coaxial poderia ser o

Com relação ao comportamento geral da foliação e da lineação, o que podemos

observar é uma tendência, no caso da f'oliação, de uma variação de atitudes que vão de

SE para NW, a partir do centro da zona para as bordas, e, no caso da lineação, um

movimento anti - horario, de NE para N (fîgura 6.4).

Crßtín! 4! Øteiroz Telles MaÍ4t - díssertoçíIo ¿e mestrsdo - 2000

uma possível partição local da deformação, indicada pela ocorrência de duas lineações

Além disso, os estereogramas apresentados no capítulo 5 indicam que além de

(dip -slip e direcionais) no domínio de ocorrência da Zona de Cisalhamento Camburu,

há também a heterogeneidade da deformação ao longo da estrutura estudada.

A

/'n
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û

Foliação total
317 dndos

tr'igura 6.4 - Estereograrnas indicando variação de atitudes que soÍìeu a foliação e a lineação ao longo da
estrutura. Em A temos a projeção polar da foliação total da area de estudo, as flechas indicam o movimento
relativo que as foliações apresentam do centro para a borda da estrutura. Em B temos a projeção da lineação
total da area de estudo, as flechas indicam o movimento relativo que as lineações apr"."niu* do 

".nt 
o para a

borda da estrutura.

B

/.
lo

I

i1¡

\ro'l
'. a

rF\
'j:,{
ot.l

'j
oo I

I. 
,,/

Lineação Total
85 dados

1

a

l'

Centro



Cqrítub 6 - Disfltssít|

6.4- Rclac{ies Geornétricas e Modelos Pronosfos

Para discutir as relações geométricas das estruturas na area de estudo é

importante tçr em mente o modelo estrutural regional.

Como f'oi meucionado anleriormçnte a área de estudo é parte do sistema de zonas

de cisalhamenlo transcorrentes do cinturão Ribeira, associaclo à amalgamação clo

supercontinente Gondwana durante o ciclo Brasiliano.

Como esta orogenìa afetou intensivamente a parts de sudeste do Brasil a

defirrmação encontrada aí é relacionada a este evento.

Pode-se descrever tal orogenia brevemente como urla colisão continental.

Geralmente una colisão continental tem uma fàse pré-colisional com subducção do

material oceânico, uma fase o<¡lisional conì espessamenlo da çrosta e uma fàse pós-

colisional jâ com a indontação das placas e deformação associada a instabiliclade

gravitacional (Woodcock & Schuberl, 1994).

l)urante a iase colisionai, com o Çspessamento iia crosta e çm um regime de

transpressivo, possíveis estruturas que se desenvolvem em escala local são duplexes,

estruturas cm fìor, cavalgamentos e zonas tralìscoÍrentes.

Na área de estuclo a ocorrência de cavalgamentos em ambos os laclos da Zona de

cisalhamento camburu com vergência oposta, o padrão da ftrliação e lineação regional

são fatos quc sugerem a idéia de um modelo de flor positiva. Este modelo também é

apoiado pela homogeneidade do metamorfismo ao longo da ârea.
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os dados apresentados aqui sugerem que uma estrutura em flor positiva é unr

modelo satis f'atório para a Ðstrlrtura geral mas, difèrenle dos habalhos prcviaruelìtd

apresentados, mostra-se clue a estfutura apresenta um caráter assimétrico.

como demostrado pelas prqeções estereográficas (capitulo 5) as atitucles

verticalizadas das foliações não ocorrem na zona de maior def'ormação da z_,ona de

cisalhanrento camburu; na porção de maior stra¡n onde a fòliação milonítica é mais

intensa o ângulo de mergulho é rnoderaclo a alto para S[i. 'l'al fato continua a oÇoffer

na unidade cle Augeu Gnaisses Juqueí onde a mudança de direção de mergulho ocorue.

Outro ponto que confirma a assitnetria é a ocorência da Zona cle Cisalhamento Bairro

do Alto considerando que a Zona de cisalhamento Bairro do Alto desenvolveu-se

como conseqüência do mesmo regimc transpressional, alguma "lrarreira,, deve ter

ocorrido para fìnalizar os cavalgarnentos nesta parte da f'lor em outra zona de

cisalhamento transcomente, outra possibiliclade é a cle uma pequena dif'erença no

tempo em que esta zona desenvolveu-se, possivelnrente nas fases mais tardias da

estrutnra em Uor.

A fìgLrra 6.5 ilustra o modelo proposto para o padrão estrutural geral. os planos

descrevem comportamento da f'oliação ao longo tla estrutura; as linha conticlas nestes

planos representam as atitudes cla iineação mìneral e de estiramento. Alto stratn ao

longo das zonas de cisalhatnento é descrito através de linhas longas. A seta pontilhada

indica o movimento que é uma combinação de transcofiente dextrai e cavalgamentos

oblíc1uos.

se nos reportarmos aos dados apresentados na literatura e previamente

mencionados na seção 6.2 sobre transpressão, vemos que ao considerarmos um moclelo

de llor positiva, estaremos associanclo a um regime de trturspressão onde há a partiçã<r

_ ç!j:!t!!l!9QlLl!!!I !JUe.\ Mltl[ !! - ttisseútçtio de ntestruto - z00t)
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da def<rrmação. E ainda segundo alguns trabalhos, csta partiçã<l pode ter sido

estimulada por anisotropias estruturais pré-existentes na área.

Para que haja a partìção da deformação devemos ter definidos campos de

preclomínio de cisalhamento puro e campos de cisalhamento sirnples.

Otrtra hipótese é que o Sistema de Cavalgamentos Sâo Sehastião poderia tor sido

gerado durante a fase de colisão seguida por um escape tectônico de nordeste para

sudoeste respousável pela f'ormação das zonas de cisalh¿rmento Camburu e Bairro {o

Alto, como também pela lormação das zonas de cisalhamento transcorrentes regionais.

o modelo cle tectônica de escape lateral, com inclentação tectônica, foi também

proposto para o Cinturão Ribeira por Vauchez, Tommasi & Egydio Silva (1994).

Neste segundo modelo, as zonas de cisalhamento camburu e fJairro Alto podem

scr consicleradas o que woodcock & schubert (1994) convencionou chamar de flalhas

Tnanscorrentes [ndentaclas (lndent-liked str¡ke slip liaults), ou seja, f'ormadas a

paltir de um esoape lateral gerailo pot' encurtaû1cnto c¡ustal e nonnalmente associarlo a

granitos do tipo S. ¡\ rnaioria destas fàlhas é associada a vçtor cie clcslocamento

oblíquo.

De acordo com esta concepção, os cavalgamentos lbrmaram-se primeiro, devido

a uma colisão oblíqua em um regime iranspressivo e em uma mais fàse tardia

instalaram-se as zonas de cisalhamento transcon'entes. Neste caso nenhuma dif'erença

metamórfica é esperada e as estruttras lineares podem ser um resultado clo

deslocamento oblíquo. o plano de cavalgamento discreto, com vergência oposta ao clo

Sistema de cavalgzunentos são Sebastião poderia ser assumido como um "bctck-

thrust". Figura 6,6 ilustra este moclelo.
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A z,ona é caracterizada por alta deformação causando partição local conr

predomínìo do cornponente de cìsalhamento puro. Isto é evidcnciado pela ocçgência

cle estruturas do tipo pinch-and-swell, e porfiroclastos do tipo $, lineações "clip-slip"

ao longo de zonas de cisalhamento transcorrentes e fabric banclado altamentc

recristalizado.

9!il!ll :!: Qy.lfg Telles ùlttffru - lissctt(ção dc ,nestru¡to - 20û0

A rotação dos elementos lineares como eixo cle dobra, eixos maiorcs cle enclaves

também sugerem alto slrain.

Lineações minerais e de cstiramento oblíquas aos planos da foliação iro Sistema

de Cavalgamento Sõo Sebastião sugerem movimento tectônico obliquo.

'l'emperaturas altas indicadas por fácies metamórfica em, ao menos, grau

anfibolito alto, sugerem exumação lenta, típico de zonas transpressivas oblíquas

(Thompson, .lesek & Schulmann, 1997).

Diante destas evidências concluímos que o arranjo geométrico no qual enconlìra-

se clispostas as estrLlturas da área em estudo sÌrgere tratar-se de um rcgimc

transpressivo heterogêneo com partição da clef'ormação, tenclo sua origem associada a

uma colisão continental obliqua, com ângukr de convergência baixo, como apresentado

no modelo de Transprcssão Dominatla por 'lranscornência (wrench Dominatecl

Transpression), de T'ikofï& e Greene t1991).
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Zona de Cisalhamento
Baino <lo Altof
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Figura 6,5 - Modelo de lìlor positiva proposto. os planos clescrevem o oolnpoftarncnto da foliação ¿Ìo longo
da estl ututa, as lilrhas completas lepresentaüì a atitude cla lineação r¡itreral e cle estiramento. Ä linha
pontilhada indica movilnento que cornbina tr¿rtscorrênci¿r dextral e cavalg¿ìûlento obliquo. .Note a assirnetria
cla estrutura.
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IJaseado nos dados apresentados e nas infbrmaçõcs obtidas na literatura

podemos concluir que;

"/ Devido à foliação bem desenvolvida paralela à l-oliação regional, a

geometria sheet do plúton paralela à íbliação regional, sua hotcrogeneidade

composicional e o,fabric recristalizado, um carátçr sintectônico é atribuíclo ao

Granito Guecá com lorte componente compressional nos estágios finais cle sua

colocação e sua origem relacionada a firsão parcial associada ao processo de

migmatização.

{ Para a colocação sintectônica do Granito pico do papagaio as evidências

não estão claras. A única relação clara é que não se trata de um plúton pós -

tectônico o qtre é evidenciado pela larga zona milonitica ao longo d,a z,ona cle

Cisalhamer.rto Bairro do Alto,

/ A assembléia mineralógica sugere que os granitos Guaecá e pico do

Papagaio têm origens difèrentes. o graniio Pico do papagaio apresenta afinidade

do tipo l, encluanto que o Graniio Guaecá, do tipo S.

,/ A associação de granìtos do tipo I c S no mesmo evento tectônico sugere

que eles sc {òrmaram dur¿ìnte uma colisão continental em um modelo próximo

ao tipo hlercínico.

/ I\,Íetamorfìsmo em fäcies ¿Lnfìbolito alto e homogêneo em tocla área cle

estuclo, com retrometamorfismo em fácies xisto vercle.

'/ I-,ineações dip-slip encontradas ao longo da Zona de Cisalhamento

Camburu podem indicar altas taxas de strain, alto grau de pertição do

cisalhamcnto sirnples com predominância local do oomponente de cisalhamento

puro.
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"f Ãlfo stt'otn e temperaturas altas envolviclas ira deflomìação tan.rbérn são

indicadas pela ocorrência cle porf,rrocrastos, e .fabric eom alta recristalização

como o Sitriped Gneiss" naZona cle Cisalhamento Bairro do Alto

"/ Na região que e'globa o município de são sebastião a fb'nação de uma

estrutura em flor positiva assimétrica é uma moclelo satistàtório para o arranj o
ge<lmétrico das estruturas locais.

/ Ilsta geometria também poderia ter se formaclo a partìr de um 
'roclel<r

que inclui a ocorrência de sistemas de cavalgamento seguido por escape lateral
com F'allras 'llranscorrentes Indentadas e am l]øck -. 

.l,hrust.

/ A dclormaçào da árca dc cstudo curacteriza-sc rrm rcgirne lra'spressivo
heterogêneo, com heterogeneiilade cla def-ormação, aho srrctin causanclo partição

da def'ormação.

/ Esta zona transpressiva assemelha-se ao modelo de Transpressão
!)onrinarla por'f,nar¡sconrôncia (wrench .. Dominated rranspression),

associada a baixo ângulo e obliquidade de convergôncia.
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