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RESUMO

A área estudada
Paulo e arredores do município
po1ígono de aproximadamente 480
ficas enr 1:50.000 de Enbu-Guaçu

abrange a porção su1 da Grande São

de Embu-Guaçu, correspondendo a um

kmz inscrito nas folhas topográ-
e Riacho Grancle.

Foram aÍ caracterizadas duas unidades pré-cambria-
nas intrudidas pelos granitos de Embu-Guaçu, Parelheiros e Co1ô-
nia, aqui redefinido, e parcialmente recobertas por sedinentos
terciários correlatos aos da Bacia de São Paulo e aluviões quater
¡rários.

As seqtiências pré-cambrianas, atribuÍdas ao Conple
xo Pilar do Grupo Açungui, estão representadas por um conjunto,in
formalmente denominado Santa Rita, composto por micaxistos e quart-
zo xistos alternados ritmicamente e intercalados por veios pegmatí
ticos, rochas cálcio-silicáticas, meta-ultramáficas e anfibotíti-
cas, e por uma unidade de sericita xistos e filitos m¿ris honrogô-
neos .

Sobre o acamamento sedimentar preservado tanto na
unidade dos xistos rítnicos quanto nos sericita xistos e filitos,
acham-se expressos sob a forma de dobras e foliações pelo menos
três eventos de deformação dúcti1 (Dl, DZ, DS) e um evento rúptil
(D¿) materializado através de texturas miloníticas e cataclásti-
cas.

Contemporaneamente a Dt e em condições pr6-cinemátj..
cas u DZ houve a atuação dc um episódio de netamorfismo rcgional
Ml que atingiu seu ápice a pressões maiores que skb e temperatura
entre 575oC e 700oC, compatíveis com as esperadas para o fãcies an

fibolito.

Associadas ã colocação dos corpos granÍticos proces
saram-se transfornações netassomáticas de caráter regional e que

resultaram na cristalizaçã,o de moscovita, fibrolita e turnalina
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sin-cinenáticas a tardias a Dr. E prováve1, ainda, que este even-
to tenha sido responsável pela granitização do corpo de Colônia a

través da introdução de u¡na solução ácida, rica ern potássio sohre
un substrato básico.

0 resfriamento que se seguiu a este perÍodo prono
veu a adaptação das assenlblóias minerais produzidas cm M, a novas
condições, caracterizando um episódio M., de Tnetamorfisno retró-
grado ,

Finalmente, relacionado ã rnovimentação nas z.onas

de falha hã un evento MO, de metanorfismo cataclástico, restïito.

Datações efetuadas através do m6todo K/Ar sobre o

Granito de E¡nbu-Guaçu e sobre un pegnatito a ele associado aponta
ram valores de 612 Ma e 550 Ma interpretadas cono as idades de
formação destas rochas.

Para os xistos rítmicos, determinações re¡¡lizadas
a partì.r do nétodo Rb/Sr definirarn urna isócrona com idade de 750
Ma e razão inicial igual a 0,7277 + 0,0009.



ABSTRACT

The area considered by this study conprehends a po-
lygon of approxinately 480 krZ in the Embu-Guaçu and Riacho Grande
l-:50.000 topografic sheets, in the southern portion of the Grande
São Paulo and roundabouts of Ëmbu-Guaçu ¡nunicipality,

Two Precarnbrian units, intruded by the Ernbu- Guaçu,

Parelheiros and Colonia Granites (this last on redefined here) and

partially covered by Tertiary sediments correlated to those of the
São PauIo Basin and Quaternary alluvions were characterized in this
¿lTCà.

These Precanbrian sequences ascribable to the Pilar
Complex of the Açungui Group are represented by a suit infornally
cal1ed Santa Rita, nade up of rythnically alternated nica schists
and quartz schists t/ith intercalated pegrnatitic veins and silicatic,
meta-ultranaphic and anphibolitic rocks, and a more homogeneous

set of sericite schists and phyllites.

At least three ductile defornational- events (D1 ,D2,
Dr) are printed over the reliquiar sedinentary bedding both in the

rythinic schists and in the sericite schists and phyllites through
folds and foliations, as well ¿ìs a fourth ruptile one (DO) through
mylonitic and cataclastic textures '

An episode of regional metarnorphisn Mt, which at-
tained its peak at pÌessures over 5 kbar and tenperatures between

575oC and 700oC, cornpatible with anphibolite facies conditions, de

veloped contempo rane ous ly to D1 and in conditions prekinenatic to
D2.

The cristallization of nuscovite, fibrolite and tur
naline, syn-kinenatic to late with regard to D3, was due to neta-
sonatic transfornations on a regional scale which followed the em-

placenent of the granitic bodies. It is possible that this event

was also responsible for the granitization of the Colonia body
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through the introduction of a potash-rich acid solution i¡r a basic
s ub s traturn.

The cooling which followed this period pronoted the
adjustnent of the nineralogical assernblies produced during Mf to
the new conditions, thus defining the M3 retrometanorphic episode.

At last, there is a restTicted M4 event of cataclas
tic netanorphism, related to the novenents along the fault zones.

Values of 612 mY and

deterninations by the K/Ar nethod for
a pegnatite associated to it, and are
age of fornation of these rocks '

550 ny were obtained in age

the Enbu-Guaçu Granite and

considered to xepresent the

For the rythmic schists, age deterninations by the

Rb/Sr nethod furnished a 750 m.y. isochrone with a 0'7277 + 0,0009

ini tial ratio.
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I. TNTRoDUçÃo

Este trabalho reflete una preocupação rnais ampla
co¡n o conhecinìento do Pré-Cambriano paulista, especialmente no
que se refere a suas coberturas metassedinentares nais expressi-
vas: Grupo Açungui e Grupo São Roque,

Embora definidas desde o começo do sócuLo, cstas u

nidades ainda são objeto de controvérsia e muitos aspectos de
suas estratigrafias e histõrias evolutivas pernaneceÌn obscuros,
embora vários trabalhos importantes tenham sido realizados nas
últinas décadas,

As rnaiores dificuldades no estudo destes Grupos es
tão relacionadas à grande extensão de suas áreas de ocorrência,
ao estágio avançado de intenpeïisrno de suas rochas 

- 
que rnuitas

vezes só pernite a obtenção de infornações fragnenlfyi¿s 
- 

s ã

própria conplexidade das seqtlências pré-cambrianas, sobre as
quais atuaran vários episódios netanórficos e defornacionais.

Hoje, pesquisado¡es trabalhando en áreas restritas
ou a níve1 regional- sobre o Açungui e São Roque, concordam sobre
a sinilaridade litológica e metamórfica entre estes Grupos. No

entanto, corn relação a seus aspectos estrutuïais (núnero de fa-
ses de defornação e estilo) há, ainda, muita polênica.

Visando esclarecer estes pontos, Hasui (1973), Bis
trichi (1982), Carneiro (1983) e Santoro (1984), enrre outros,es
tudaran en detalhe o Grupo São Roque e, neste contexto, o estudo
aqui desenvolvido, ta1 corno o de Carneiro (1977) e Stein (1984),
pode ser entendido como uma contribuição ao conhecinento do pré-
Canbriano paulista, nos dornínios do Grupo Açungui.

Para isto foi escolhida a região de Ernbu-Guaçu -pa
relheiros área de ocorrência da sinforrna Cipó, defínida por Ha-
sui & Sadowski (1976) que representa una transição entre as ïo-
chas dos Complexos Pil.ar e Ernbu, segundo estes autores, perten-
centes ao Grupo Açungui.
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I I. OBJETIVOS

Enquanto nos úl-tinos dez anos os estudos sob¡e o

Grupo São Roque vên evoluindo rapidarnente, o conhecimento sobre
a porção paulista do Grupo Açungui,ã exceção de áreas do Vale do
Ribeira,tem tido un desenvolvirnento rnais rno¡oso havendo, inclusi
ve, resistência a correlações con as subdivisões estratigráficas
há muito adotadas no Faraná.

Urna das tentativas de compartimentação do Grupo
em São Paulo deve-se a Hasui (1975a), que definiu os Complexos
Enbu e Pilar con base en critérios lito1ógicos sern, contudo,qual
quer conotação estratigráf icr.r.

Mais tarde, Hasui 6 Sadowski (1976) descreveran
aspectos l-ito-estruturais destes Cornplexos delineando, principal
nente a pattir de variações no grau netamórfico, mega-estrutuïas
tais cono o sinclinório Cipó, localizado a su1 da cidade de São

Pau1o.

A bibliografia existente nostra que esta região,
embora bastante próxina à cidade de São Paulo e a partir daí a1-
cançada por inúneras vias de acesso, é geologicanente pouco co-
nhecida em detalhe, ainda que após a década de 70, alguns traba-
thos importantes tenhan sido ali realizados (Coutinh.o 1972, Sa-
dowski 197 4) .

Tendo em vista estes aspectos, o estudo se pro-
pôs a executar o mapeamento en escala l:50,000 da região de Enbu
-Guaçu - Parelheiros, de ¡nodo estabelecer a histõria deformacio-
na1 e metamórfica de suas rochas, fornecendo, assim, alguns dos
subsídíos necessários para as comparações entre os Grupos Açun-
gui e São Roque e para futuras correlações estratigráficas entre
as rochas que aflorarn em São Paulo e no Paraná.

Ainda, cotT¡o o mapeanento geológico em terïenos al
terados reveste-se de caracterÍsticas particulares, una conse-



qtlência direta deste trabalho é

de técnicas e procedimentos que

intemperi zadas .
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odesenvolvimentoe a retomada
possibilitam o estudo de rochas
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III. LOCALIZAçÃO DA ÃREA

A área estudada ê geograficamente bali zada pelos
paralelos Z3o 47'00" e 23o57 '00" e pelos meridianos 460 41'00 " e

46o58'00", correspondendo a um polÍgono regular de aproximadamen
te 480 kr2, inscrito nas folhas topogrãficas em 1:50.000 de Embu-

Guaçu e Riacho Grande (IBGE 1984, fig. la e 1b).

É uma região de fáci1 acesso, densamente povoada,
abrangendo a porção sul da Grande São Paulo e parte dos municí-
pios de Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Juquitiba, onde desta-
cam-se vários núcleos urbanos como Parelheiros, Cipó, Engenheiro
Marsilac e Colônia (fig. 2).
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IV. MATEIìIAIS E MÉTODOS

A fim de atingir os objetivos propostos foram rea-
lizados trabalhos de campo e laboratório, uti I izanclo-se semprc
os materiais, nrétodos e técnicas que se nostrassem mais convenien
tes.

Para naior clareza na exposição, 6 possíve1 divi-
dir o trabalho em três fases que, entretanto, na prática, não fo-
ïam totalmente independentes, havendo freqtlentes superposições.
são elas: a) reconhecimento; b) obtenção sistemática dos dados ;

c) integração dos dados e interpretação dos resurtados.

a) Reconhecimento: Durante a fase de reconhecimen-
to foi feito levantamento bibliográfico detalhado visando dois
grupos de trabalhos: aqueles sobre a geologia 1ocal e regional da
ãrea estudada e aqueles sobre temas indiretamente relacionados ã
pesquisa, tais como metamorfismo, análise estrutural, processos e

produtos de alteração de minerais e rochas, métodos , etc.

Foi também real ízado um reconhecimento fotogeológi
co preliminar que teve por finalidade dar subsídios aos trabalhos
de campo atrav6s da delineação da rede de drenagem e vias de aces
so, a1ém da definição de lineamentos e zonas fotogeologicamente
distintas. Para isto foram util izadas fotografias a6reas em esca-
La 1:ó0.000 (usAF 19ó5) e en escala 1:25.000 (IBC-GERCA r97z), in
terpretadas segundo o método proposto por soares G Fiori (1976).

Encerrando esta fase, foram feitos trabalhos de
campo objetivando o conhecimento da ârea e dos principais litoti-
pos que afloram na região.

b) 0btenção sistemã.tiea dos dados: A obtenção sis-
temática dos dados envolveu mapeamento em detalhe, tratamento dos
dados estruturais e estudos petrográficos.

A base para os trabalhos de campo foram as fotogra
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fias aéreas em escala 1:25.000 e as folhas topográficas de Embu-
-Guaçu e Riacho Grande em 1:50.000. Foram cadastrados 650 pontos
tendo em vista a apresentação do mapa geol6gico final em 1 :50.000.
Porém, dado o estado avançado de alteração do material, eue promo
ve a sua transformação em solos que recobrem, ãs vezes, grandes á

reas e a partir dos quais nem sempre é possível obter informações
seguras, â escala real de mapeamento estã diretanente vinculada ã

presença ou não de afloramentos mais preservados. Assim, para mi-
nimizar este problema e tornar o trabalho mais confiáve1, foram
também descritas exposições de rochas intemperizadas e horizontes
C de solos autóctones, com amostragem na maior parte dos locais
visitados.

Quando en rocha fresca ou alterada mas compacta, a

amostragen processou-se de modo convencional . J'a para tipos mui-
to decompostos fez-se a coleta de material, mesmo desagregado, eil
vários pontos litologicamente hornogêneos de um mesmo afloramento
e em quantidades razoáveis (1 a 2kÐ de modo a tornar a amostra
representativa.

As amostras coletadas destinaram-se, â princípio,a
dois tipos de estudos, determinados pelas características do mate
rial obtido: a) descrição da mineralogia residual em solos estru-
turados e/ou rochas muito alteradas, através de montagens com 1í-
quidos convenientes, e b) confecção de seções delgadas para estu-
dos petrográficos e microestruturais.

Aqui, cabe ressaltar a importância fundamental que
os métodos de preparação das amostras tiveram durante a execução
deste trabalho, podendo-se até mesmo dízer que foi o desenvolvi-
mento de novas técnicas e a retomada de outras, atualmente pouco
utilízadas, que viab ilizaram a pesquisa e perrnitiram que se cl're-
gasse aos resultados discutidos adiante.

No caso de amostras destinadas a estudos em monta-
gens con 1íquidos, a preparação consistiu da desagregação da a-
mostra, moagem em almofariz de porcelana e lavagenr para a elimina
ção de argila. No início, este trabalho foi totalmente realizado
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através dos métodos convencionais. Posteriormente no entanto, pês
sou-se a fazer a lavagem em hidrociclone. A desagregação da amos-
tra foi feita em liquidificador doméstico, para depois proceder
-se ã separação por densidade, resultando em uma fração fina e em

uma fração grossa, composta por minerais mais densos.

Apesar dos resultados obtidos pelos dois processos
seren os nesmos, o uso do hidrociclone mostrou-se rnais interessan
te devido a seu rendimento.

Após a lavagern, as amostras foram secas etìì cstufa
e, em seguida peneiradas visando a obtenção de classes granulomé-
tricas compreendidas entre os intervalos 0,5 0,125; 0,25
0 ,062; < 0,062 nílínetros. Desprezou-se a fração ma j.s f ina
(< 0,0ó2 mm) enquanto as outras fora¡n separaclas por densiciaclo,co¡n
emprego de bromofórmio, resultando uma porção "leve" e outra "pe-
sada" para cada uma das amostras.

No segundo caso, a preparação para laminação envol
veu, em aproximadamente 90% das amostras, a impregnação do mate-
rial com resinas tipo araldite ou verniz adequado.

A resina, embora produza bons resultados, apresen-
ta algumas desvantagens de ordem técnica, como morosidade na im-
pregnação e secagem, e de ordem econômica, dada a impossibilidade
de seu reaproveitamento, implicando perdas significativas. Assim,
visando contornar estes problemas, optou-se pela impregnação com

o verniz IS0-LZL} diluído em ISO-102, aplicando técnica desenvol-
vida e aprimorada no IGUSP por um grupo de pesquisadores brasilei
ros e franceses e pormenorizadamente explicada por Parisot e.l; aL.
(1e8s).

Por ser rnais rãpida e barata, a impregnação conì

verniz, mostrou-se mais vantajosa que os métodos que empregam re-
sina, aì-nda que algumas das 1âninas tratadas com aquela substân-
cia adquilam tom acastanhado que, no entanto, não prejudicou o

trabalho de descrição petrográfica.
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Ã petrografia interessou a caracterização das asso
ciações paragenéticas e, portanto, do metanorfisno, as relações
entre as vár'ias superfícies de foliação e entre elas e a níneralo
gia metarnórfica e, finalmente, a identificação dos produtos de a1

teração dos minerais primários para, corn apoio da bibliografia,re
constituir, pelo menos em parte, a rocha sã,

Os estudos en nontagens com grãos, integrados aos

dados de canrpo, forneceram subsídios para uma tentativa de de

finição dos tipos petrográficos originais e do rnetanorfismo atra
vés da presença de rninerais índices.

Ainda nesta etapa, fo¡am conseguidos junto ã CESP

e IPT testenunhos de sondagens rotativas realizadas com o intuito
de investigar geotecnicamente o substrato de regiões próxirnas a

Embu-Guaçu e Juquitiba, onde seriam inplantadas barragens para o

abastecirnento de água da Grande São Paulo.

Enbora restritas a pequenas áreas, as anostras de

sondagens pernitiran a obtenção de informações inportantes e ta1
vez inpossíveis de serem conseguidas em superfície, dado o alto
grau de intenperização das rochas. A partir delas foran feitas da

tações de xistos e pegmatitos e a deterninação nais precisa do ne

tanorfismo que atuou sobre a seqtlência.

As nedidas referentes ãs foliações e ãs lineações
forarn agrupadas de acordo con suas caracterÍsticas morfológicas e

genéticas e tratadas en diagramas de Schnidt-Lanbert. Como a ãrea
é relativanente grande e apresenta vários padrões estruturais, op

tou-se pelo tratamento dos dados en sub-áreas ou domÍnios homogê-

neos com relação ã orientação das foliações, tal cono proposto
por Turner Ê Weiss (f963).

c) Integração dos dados e interpretação dos resuL-
tados: Consistiu na retomada dos tTabalhos de canpo, objetivando
a resolução de problemas estruturais específicos, a definição nais
precisa dos contatos entre os vários tipos de rochas ou conj untos
litológicos.
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Nesta fase, os dados obtidos no campo e no labora-
tório, integrados com o auxílio de fotografias aéreas, tesultatam
no rnapa geológico e perfis representativos (anexo).

Os Ìesul-tados dos estudos petrográficos perniti-
ram, com o apoio da literatura, caracterizar os eventos netanõrfi
cos e deformacionais inpostos ã seqtlência e assirn elaborar un es-
boço da história evolutiva das unidades napeadas.
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5. TRABALHOS ANTERIORES

Geologia Regional

Remontam ao início do século as denoninações "Sis
tema Brasileiro","Complexo Fundamental", "Complexo Basal" e "Com-
plexo Cristalino" para as rochas pré-cambrianas do sul-sudeste do

Brasil, representadas no prineiro mapa geológico do Estado de São

Paulo na escala de I:2.000.000 (Florence G Pacheco 1929), como

um conjunto indiviso, arqueano, embora já houvesse descrições de

seqtlências metamórficas mais jovens, destacando-se entre elas a

localizada no vale do rio Açungui (Paraná), descrita por Derby
(1878) e posteriormente definida como Série Assunguy por Olivei-
ra (L927) .

0s primeiros trabalhos de cartografia destas se-
qtlências nais recentes, no entanto, só tiveram início em 1933 com

os estudos de Moraes Rego sobre as rochas dos arredores de São Ro

que (São Paulo), então definidas como uma associação algonquiana
ou cambriana, denoninada Série de São Roque. Em L937, Carvalho 6

Pinto adnitiram a continuidade física entre as Séries Açungui e

São Roque, mais tarde correlacionadas ã Série Minas por Oliveira
& Leonardos (1943).

Moraes (1944), trabalhando em Itapecerica da Ser-
ra (São Paulo), atribuiu os metamorfitos que afloram na região ã

Série São Roque ou Açungui, excluindo-os da seqtlência arqueana da

qual se di ferenciam, esserìci;rlmente , pelo grau metamórf ico. Knccht
(f948), porém, afirmou que neste município encontram-se xistos
cristalinos considerados como um termo do Arqueozõico superior do

Complexo Cristalino Ilrasileiro.

Maack (I947) agrupou os gnaisses da Serra do Mar

ã Série Açungui, adnitindo para o conjunto idade eo-algonquiana.

No mapa geológico do Estado de São Paulo ao nilio
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nésimo publicado pelo IGG em !947, o Pr6-Cambriano foi dividido
em uma unidade arqueoz6íca sobreposta por micaxistos e pela Série
de São Roque, por sua vez, coberta por rochas pré-devonianas não

discrininadas.

Coutinho t¡ Takeda (1955) descreveram no Município
de São Paulo, uma seqtlência sedimentar nornal, metamorfizada em

baixo grau, correlacionada ã Série Açungui.

A edição de 1963 do mapa geolõgico do Estado de

São Paulo ao milion6simo (IGG 19ó3), ainda apresenta o Pré-Canbri
ano dividido em duas unidades: uma relacionada ao Pré - Carnbriano
inferior, denominada Complexo Brasileiro e outra, do Pré-Cambria-
no superior, €ûglobando as rochas de São Roque , j'a elevadas ã ca-
tegoria de Grupo.

Deve-se a Bigarella 6 Salamuni (1956, 1958a, b) a

divisão da Série Açungui, ûo Paraná, eil formações: Setuva, Capiru
e Votuverava (de base para o topo). Posteriormente, Marini et aL.
(1967) definiram a Formação Ãgua Clara nos níveis superiores do

Açungui, então classificado cono Grupo.

Melfi et aL. (1965) admitiram a continuidade geo-
gráfica entre as rochas do sul do Estado de São Paulo e aquelas
descrj.tas no Paraná como Açungui; não adotaram, contudo, a estrati
grafia proposta para a porção paranaense.

A partir do trabalho de Hennies et aL. (19ó7),sur
giram as primeiras id6ias de compartimentação tectônica do Pré-
Cambriano no Estado de São Paulo através de falhamentos transcor-
rentes, sendo definidos dois blocos crustais separados pelo falha
mento de Taxaquara: Bloco Cotia e Bloco São Roque, aos quais, pos

teriormente, Hasui et aL. (1969) associaram o Bloco Jundiaí, limi
tado com o Bloco São Roque a sul , pelo falharnento de .Iundiuvira.
Nesse mesmo trabalho fo.i (luestionada a conti¡lu.idade físic¿r cntrc
os metassedimentos que ocorrem a norte da cidade de São Paulo e

as rochas ticlas como Açungui no Paraná, optando-sc, cntão, por
sua inclusão no Grupo São Iìoque. Em 1971 en um trabalho de sínte-
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se sobre os conhecimentos referentes ao Pré-Cambriano superior do
sul do Brasil, Coutinho (1971a) rnostrou-se contrário a esta idéia
e, admitindo a continui.dade geográfica entre as seqtiências paulis
ta e paranaense, mas face ã precariedade dos dados disponíveis, ?
dotou a denominação Açungui-são Roque para o conjunto.

Neste mesrno ano Coutinho (1971b) definiu o Bloco
costeiro, individualizado do llloco Cotia (Hennies et aL. :rg67) pe
lo falhamento de cubatão caracterizado por Almeida (195s).

Mais tarde, coutinho (rg7z) estudando o pró-cambri
ano de São Paulo e arredores reconheceu duas grandes unidades: o

Complexo Cristalino e rochas metassedimentares que correlacionou
ã Forrnação votuverava. No entanto , como Hasui et a.L. (1g69) , por a
char não totalmente esclarecidas as relações entre as porções pau
lista e paranaense, preferiu atribuir as rochas que ocorrem em
São Paulo a um conjunto Açungui-São Roque, metamorfizado sob con-
dições de m6¿ia pressão. Para os granitos intrusivos na seq¡ência
foi suposta origen anatética, relacionada ã fusão parcial nas zo-
nas profundas de geossinclíneos, também responsáve1 por parte do
calor necessário ao metamorfisno regional.

Em I97 3, Almeicla et aL. propuseram un modelo tectô
nico para o Pré-Cambriano paulista, definindo a Faixa de Dobramen
tos Ribeira, representada pelos Grupos Açungui e são Roque, e Ha-
sui (1973) delimitou, através dos falhamentos de Taxaquara e Cau-
caia, o Bloco Itupararanga e o Bloco Juquitiba, situados a norte
e a sul do Bloco cotia. Hasui (op.cit.) concluiu, ainda, pela si-
milaridade geocronológica entre os Grupos Açungui e são Roque, ha
vendo entre eles somente diferenças estruturais, ou seja, quanto
aos estilos de dobranento o que, de qualquer modo, não implica em

unidades estratigráficas distintas. Assim, modificando sua propo-
sição anterior (LIasui et aL. lgó9) estendeu o Grupo Açungui para
São Paulo e, inclusive para os metassedimentos situados a norte
do falhamento de Taxaquara, classicamente descritos como São Ro-
que.

ciol)or out ro laclo, llideg (L97 4) Ìnapeando a Scrra
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Mar no extremo leste do Estado, reconheceu o Grupo São Roque e o

Cornplexo Cristalino r euc dividiu em Complexo Suzano (micaxistos
e gnaisses) e Complexo Itatinga (gnaisses e migmatitos) clispos-
tos, respectivamente, a norte e a sul da falha de cubatão.Na ver
dade, tendo como base o clue cra proposto para o Pré-cambriano, o

conplexo suzano corresponderia ao Grupo Açungui, enquanto que a-
penas o Complexo Itatinga seria parte do Complexo Cristalino. A-
inda, seguindo o modelo de Hennies et aL, (1967), Rideg (op.cit.)
postula una compartimentação tectônica através de falhanrentos
transcorrentes, caracterizando o Bloco Jurubatuba, domínio do
Complexo Itatinga e o Bloco Suzano, correspondente ao Bloco Ju-
quitiba, jâ descrito por Hasui (1973), domínio do Conplexo Suza-
no.

Sadowski (1974) definiu na região da Serra de Cu-
batão os Blocos Juquitiba e Litorâneo, sendo este último corres-
pondente ao Bloco Costeiro (Coutinho 1971b) onde dominam ectini-
tos e migmatitos pertencentes ao Grupo Açungui. Porções migmatí-
ticas localízadas e que se diferenciam das outras rochas pela
presença de uma fase a mais de deformação (quatro fases), foram
tratadas como janelas expostas do embasamento pré-brasiliano.

O napa geológico elaborado pelo IGG em L974 não
resolve a po1êmica com respeito ã denominação dos metassedimen-
tos, apresentando o Pré-Carnbriano dividido apenas em conjuntos
litológicos, sem qualquer relação con os Grupos Açungui ou São

Roque ou com o Complexo Cristalino.

j unto São

e Juqueri
ção, uma

sui 19 73)

cr i téri os

migmatíti
j unto de

Grupo São

s eparação

No ano seguinte, Hasui (1975a) subdividiu o Con-
Roque nos Blocos Itupararanga, Pirapitingui , lvforeiras
identificando em suas rochas, duas fases de deforma-

a menos que as definidas para as do Grupo Açungui (l1a-

no Conjunto Paranapiacaba, então dividido, com base em

litológicos, em um Complexo ectinítico Pilar e em um

co, Embu. Nesta época , a constatação de um con-
defornações mais complexas no Grupo Açungui que no

Roque, f.ez com que Hasui (1975a) retomasse a idóia de

destas duas unidades.
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O Projeto Sudelpa (Morgental et aL. 1975), porém,
apresentou o Pré-Cambriano compartimentado em duas unidades indi-
ferenciadas e representadas pelo Complexo Cnáissico- I4igmatítico,
correspondente ao Complexo Cristalino ou Brasileiro, e pelo Gru-
po Açungui.

Ilasui f¡ Sadowski (19 76) estuclando a região sudeste
do Estado de São Paulo, propuseram uma estruturação em quatro b1o

cos justapostos: Jundiaí, São Roque, Paranapiacaba e Costeiro, se

parados pelos falhamentos de Itu-Jundiuvira, Taxaquara e Cubatão,
respectivamente. L,itologicamcnte, no Conjunto São Roque encontr¿rr
-se-ia o Grupo São Roque, îo Conjunto Costeiro, o Complexo Piaça-
guera e no Conjunto Paranapiacaba, os Complexos Pilar e Embu, do

Grupo Açungui. Os conjuntos São Roque e Paranapiacaba foram vincu
lados ao ciclo Brasiliano, abrigando, no entanto, núcleos mais an

tigos denominados ZanzaLâ, Capivari, Pilões e Evangelista de Sou-

zd, interpretados por Sadowski (1974, L977) como exposições do em

basamento. A nível de estruturas, foram delineadas grandes anti-
formas e sinformas, entre as quais a de Cipó, descrita mais tarde
(Hasui et aL, 1980) como uma dobra definida, principalmente, com

base na variação de grau metamórfico e de migrnatízaçáo das rochas
que a compõem.

Hasui et aL. (1978) sintetizaram as informações so

bre os granitóides da região de dobramentos sudeste e, utilizando
crit6rios descritivos (fãcies, relações estruturais) e interpreta
tivos (tectônica e níve1 de alojamento), os classificaram.

Carneiro et aL. (1980) observaram, proximo a São

Lourenço da Serra, rochas do Grupo Açungui com três fases de de-

formação, metamorfízadas em condições capazes de gerar sillimani-
tã, granada, andaluzita e cordierita.

O mapa geológico do Estado de São Paulo na escala
de 1:500.000 (IPT 198f) representa um avanço no que se refere ã

cartografia do Pré-Cambriano paulista, sendo possível perceber u-
ma subdivisão estratigráfica rnais refinada. Aí, tanto o Grupo São

Roque quanto o Açungui foram atribuÍdos ao Proterozóico superior,
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sendo aj-nda indj.vidualizados neste último, os Complexos Pilar
Embu, a sul da capital.

ljln t983, t¡rulrclo r'la rcal ização da "l)r ime ir¿r ,lorn¿r-
da sobre a Carta Geológica do Estado de São Paulo em l:50.000",o
Complexo Enbu foi estendido para a folha de São Luiz do Paraitin
ga (Sobreiro Neto et aL,1983). Nas folhas de Natividade da Ser-
ra e Caraguatatuba (Chiodi Filho et aL.1983) também foram reco-
nhecidas rochas semelhantes ãs deste Complexo e às do Conplexo
Pilar, mas julgando prematura a correlação, os autores preferi-
ram designá-1as como Complexo Paraibuna. Machado l;ilho et aL.
(1983), porém, estenderan o Cornplexo Embu ató o sul do lstaclo do
Rio de Janeiro, posicionando-o, preliminarmente, no fim do prote
rozóico m6dio.

Hasui (1983) ao sintetízar os vários trabalhos a-
presentados durante este evento, propôs a anexação do Complexo
Pilar ao Conplexo Embu, assim redefinido como uma única seqtlên-
cia pertencente ao Grupo Açungui, onde são observados diferentes
graus de mignatização. As unidades arqueanas (complexos vargi-
nha, Juiz de Fora, Paraíba do su1, costeiro, etc) foram reduzi-
das a suítes e reunidas em um complexo Basal, sobre o qual se as
sentariam rochas brasilianas, representadas pelos Grupos Andre-
1ândia, São Roque e Açungui. Estes ú1timos, embora lito-estrutu-
ralmente muito semelhantes, foram mantidos como entidades autôno
nas, já que o padrão de deposição sugere uma compartimentação re
gional em duas bacias aulacogênicas.

De qualquer forma, como a individualizaçáo ou não
dos Grupos Açungui e São Roque depende, sobretudo, do conhecimen
to detalhado de suas histórias evolutivas a partir da d6cada de

80, principalmente, vários trabalhos de cunho estrutural e lito-
estratigráfico vêm sendo realizados. Assim, Carneiro (19S3) e

Carneiro et aL, (1984a, 1984b) descreveram três fases de deforma

ção para as rochas do Grupo São Roque, ûâ região conpreendida en
tre o Pico do Jaraguá e a Serra dos Cristais.

J'a Campos Neto (1983a, 1983b) e Campos Neto 6 Ba
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sei 1983a, 1983b), definiram quatro fases de deformação tanto pa-
ra o Grtrpo São Ro<¡uc r¡rranto l)ír ra o Açur"rgu i o (luc , scgunclo os l¡uto
res, tornaria inadequada a manutenção dos Sistemas de Dobramentos
Apiaí e São Roque como faixas individualizadas. Em un esboço de
estratigrafia do Pré-Canbriano do su1 do Estado de São Paulo, des
tacam-se uma cobertura metassedimentar brasiliana, constituída pe
los Grupos São Roque e Açungui e duas unidades pré-brasilianas: a

primeira, possivelmente uruaçuana, exibindo cinco fases cle defor-
rnação e abrangendo o Com¡rlexo Embu, at6 então tido como l¡rasilia-
ro, o Grupo Itapira e unidades gnáissicas e xistosas superiores
do Complexo Piracaia, e a segunda, com seis fases de deformação,
materialízada pelo Grupo Amparo, Complexos Santa Isabel e Paraíba
do Su1 e unidades gnáissicas dos Cornplexos Socorro e Piracaia. O

Conplexo Embu, originalmente definido como uma associação lito1ó-
gica do Grupo Açungui, passa a ser cronocorrelato ã associação
"A1to Jacupiranguinha" (Campos Neto 1983a) descrita no vale do Ri
beira, e ao Grupo Setuva, clo Paraná.

Em um perfil entre Apiaí e Barra do Turvo, Campos

Neto (1983b) reconheceu sete unidades lito-estratigrãficas para o

Grupo Açungui, não correlacionadas às Formações jâ descritas no
Paraná. No mesmo ano Campos Neto G Basei (1983b) dividiram o Pré-
Cambriano paulista em Conjuntos que se subd.ividen em Blocos: fo-
ram lttantidos nos domÍnios do Con j unto Paranapiacaba os Blocos Co-
tia e Juquitiba, ta1 como proposto por Hennies et aL, (1967) e Ha

sui (1973), respectivamente, aos quais associou-se o Bloco Paraí-
ba do Sul, enquanto que para o Conjunto São Roque foram definidos
os Blocos Santana do Parnaíba, Guarulhos e Igaratâ,

Hasui et aL. (1984a), concordando parcialmente com
Campos Neto & Basei (1983b), consideraram o Complexo Embu como u-
nidade independente, corrcspondente aos níveis inferiores do Cru-
po Açungui, nas também pertencente ao Proteroz6ico superior. Ain-
da, Hasui (1984b) redefiniu o Grupo Açungui em são paulo, dividin
do-o, da base para o topo, em cinco Formações: Betari, Bairro da
serra, Ãgua suja, Furnas e serra da Boa vista. As Formações capi-
ru e Itaiacoca, caracterizadas no Paraná, são elevadas ã catego-
ria de Grupo, constituindo, respectivamente, os cinturões dobra-
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dos Rio Branco e Itapeva, permanecendo o Grupo Açungui, mais res-
trito, nos donínios do cinturão Apiaí.

Stein (1984) reconheceu na folha de Pilar do Sul
(1:50.000) um conplexo p16-Açungui, correlacionável à Þ-ormação(ou
Conplexo ou Grupo) Setuva. Posteriormente, Stein et aL. (198ó)
estenderaln para esta mesma região a Formação Perau, tal como des-
crita no Paraná (Piekarz I981), correlacionando-a ã seqtlôncia oci
dental do Complexo pré-Açungui.

Recentemente, Campanha et aL. (1986), em um traba
tho de revisão e síntese, postularam para o sul do Estado de são
Paulo una subdivisão do Grupo Açungui em três unidades lito-estra
tigráficas: Subgrupo Laj eado, Formação Iporanga e Formação Perau,
que em conjunto corresponderiam ã continuidade fÍsica da Formação
Votuverava. Em todas e1as, foram identificadas somente três fascs
de deformação, o que colttraria Campos Neto (1983a, 1983b) e Cam-

pos Neto 6 Basei (1983a, 1983b) e reforça as idéias de Hasui (1983).

Geologia Local

Me tano fi s mo

As rochas metamórficas da Grande São Paulo foram
detalhadamente estudadas por Coutinho (L972) que, com base no nó-
todo de isógradas (Barrow 1933 e Til1ey 1925), caracterizou regio
nalmente zonas de ocorrência de biotita, almandina, estaurolita e

sillimanita, a16m de ocorrências localizadas de andaluzita, rela-
cionadas ao metamorfismo de contato gerado por intrusões graníti-
cas .

A ausência de cianita, então só descrita em concen
trados de minerais pesados provenientes de materiais i.ntemperiza-
dos (Coutinho 1972 e Suguio et aL, 1972), fez com que as condi-
ções de metamorfismo deste conjunto fossem conparadas ãs vigentes
em New Hampshire, onde as pressões são inferiores ãquelas pró-
prias das seqtlências do tipo Barrowiano.
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Do mesmo modo que Coutinho (I972), Hasui & Sadows-
ki (197ó) <lescreveran na rcgião sudeste do Estado de São I)aulo zo

nas da clorita, biotita e almandina, distribuídas em faixas suces
sivas, de W para SE. Mais especificamente no Bloco Juquitiba, á-
rea de donínio do Grupo Açungui, Hasui (1973) e Hasui & Sadowski
(197ó) identificaran una fase de metamorfismo regional em condi-
ções compatíveis corn o fácies anfibolito e sincrônica ã prineira
fase de deformação, responsável por dobramentos recumbentes dos

metassedimentos. Ainda, foranr caracterizados eventos termais asso
ciados ã colocação de corpos granitõides e eventos dinâmicos pro-
novidos pela movimentação em zonas de transcorrência.

Rideg (1974), trabalhando na Serra do Mar, refor-
çou Í.rs idéias dc Coutinho (1972) e Ilasui (1973) dcFininclo no Rlo-
co Suzano paragêneses próprias do sub-fácies sillimanita-almandi-
na-ortoclãsio (fãcies anfibolito).

Sadowski (I974), estudando a região do falhamento
de Cubatão, também enquadrou o metamorfismo no fácies anfibolito,
mas não reconheceu a ocorrência regional de sillimanita, que foi
atribuída a metamorfismo de contato.

Mais tarde, Stein (1984) e Stein et aL. (1986), em

contraposição ãs conclusões de Coutinho (L972), Hasui (1973) e Ha

sui Ê Sadowski (197ó), postularam para as rochas da Folha de Pi-
1ar do Su1 (escala 1:50.000) a existência de dois eventos regio-
nais , sendo o primeiro de grau forte a médio, contemporâneo ã prf
meira fase de deformação F1 e o segundo, de grau m6dio a fraco,
posterior ã Ft e anterior a concomitante ã segunda fase de defor-
mação FZ e responsável pela gênese de porfiroblastos de andaluzi-
tê, clorita e biotita. No entanto, o mapa de pontos apresentado
por Stein (1984) assinala a presença de andaluzita em apenas qua-
tro amostras, todas elas vizinhas a corpos graníticos o que,a nos

so ver, favorece a hipótese de geração destes porfiroblastos a

partir de um fenômeno termal localizado, o que condiz com os mode

1os propostos anteriormente (Coutinho 1972, Hasui 1973, Iìideg
L974, Sadowski 1974 e Hasui 6 Sadowski 197ó).
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E I trutu?a.s

Sob o ponto de vista tectônico a região de Enbu-
-Guaçu - Parelheiros está confinada ao Bloco Juquitiba, definido
por Hasui (1975) entre os falhanentos de Caucaia e Cubatão.

Foram, aí, reconhecidas por vãrios autores, três
(Hasui 1975, Hasui Ê Sadowski 1976, Hasui ei; aL. 1980, Carneiro
et aL, 1980 e Canpanha et aL, 1986) ou quatro (Sadowski I974,1977,
carnpos Neto 1983a e canpos Neto G Basei 19g3a) fases de dobramen-
tos, às quais superimpõe-se a lineagênese brasiliana.

De modo geral , há concordância com relação às ob_
servações que apontan para uma xistosidade S,, paralela ao banda-
nento cornposicional SO, eue é a única estrutuïa reliquiar irnpor-
tante preservada e descrita (Sadowski 1974, MorgentaL et aL.l97S,
Hasui 1975a, 1975b; Hasui I Sadowski 1976, Carneiro et aL, I9B0 e
Canpos Neto 1983a).

Este bandanento está dobrado e suas dobras, visí_
veis en afloranento, são atribuídas a un evento D, (sadowski 1974,
Hasui 1975, Carneiro 7977 e Carneiro et aL. 19g0), responsável,
também, peta geração da foliação Sr, regionalmente a nais expres-
siva.

O paralelisno entre Sb, St e S, verificado por Ha_
sui (1975), Sadowski (1974), Hasui I Sadowski (1976), Campos Nero
(I983a) e Canpos Neto 6 Basei (19BSa), foi inteïpretado por estes
autores cono indÍcio de redobramento coaxial de una dobra recum-
bente, cerrada ou isoclinal da fase D1 , en un episódio Dr.

A transposição do banda¡nento reliquiar Sb, atesta-
da pela ptesença de dobras intrafoliais, foi tida cono anteïior
(Carneiro et aL, 1980), contemporânea (Carnpos. Neto 1993a) ou pos-
terior a D2, constituindo, então, un evento relacionado (FIasui
1975, Carne íro 1977, I-lasui S Sadowski 1976) ou não (Sariowski
L977) à crenulação da fol-iação Sr, pré-existente.
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Canpos Neto (19g3b) , identificou para as rochas do
Grupo Açungui aflorantes no sul do Estado de São paulo, una quaÌ_
ta fase de dobranento que desenvolve una superfície so associada a
estrutuïas nilinétricas a quiJ-onétricas, não reconhecidas por Ha-
sul (f975), HasuI q Sadov/ski (197ó) e Carnetro (Lg77), que vlncula
ram a quarta fase aos fal-hamentos b¡asilianos.

Especificanente nos arredores de Ernbu_Guaçu_ pare_
theiros, forarn reconhecidas grandes estruturas antiformais e sin-
forrnais, entre as quais destacan-se a sinforna cipó (Hasui 197s) e
a antiforrna de são Lourenço (r{asui Ê sadowski 1976), talvez coïïes
pondente ãquela descrita por Morgent aI et aL, (1975), com eixo
N40E, nas imediações de santa Rita.

Estt,atigt"afia

A prineira tentativa de correlação estratigráfica
entre as rochas que ocorÍen na região da Grande são paul0 e as se
qtlências já definidas no paraná, deve-se a Coutinho (Ig7Z) que, ng
peando a 'a'rea vizinha ã capital paulista, atribuiu preliminarnen-
te suas rochas à Fornação Votuverava do Grupo Açungui. por6n, nes
te nesmo trabalho, por não considerar escrarecidas as rerações en-
tre os rnetamorfitos tidos corno Açungui, no paraná, e os aflorantes
em são Paulo, preferiu nanter para este úrtimo conjunto, a denon_i_
nação São Roque, enbora, por vezes, o termo Açungui-São Roque te-
nha sido empregado.

Sadowski (1974) trabalhando sobre o falhanento de
cubatão e Rideg (r974), na serra do Mar, preferiram u¡na subdivisão
inforrnal e estritamente lit01ógica delimitando, então, a "Faixa Ci
pó" e a unidade dos "Xistos Oropó", taTvez correlatas,

Seguindo esta mesna t.endência, Hasui (197S) divi-
diu o Grupo Açungui, a sudeste da cidade de São paulo, ern dois Com

plexos 1ito1ógicos, Pilar e Enbu, correspondentes, respectivanen-
te, às associações ectiníticas e nigmatÍticas,



No Bloco Juquitiba
Conplexo Pilar foi descrito (Hasui
sinformais, sendo observa<1as entre
transicionais, tambóm rcconhcciclas
neiro et aL, (1980).
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, domínio do Complexo Ernbu, o

ele e os rnigmati tos passagens
por Melfi eb aL. (19ó5) e Car-

Por correlação com a Seqtlência Turvo-Cajati, os
migmati.tos do Complexo Embu que ocorrem na região do alto curso
do rio São Lourencinho, foram relacionados ao Trans amazônico, ad-
mitindo-se, portanto, a geração de parte das seqtlências que com-
põem o Grupo Açungui já no Proterozóico inferior.

A Seqtlência Turvo-Caj atì., tal cono definida por
SiIva et a.L.(1981) constitui-s€, em essência, de metassedimentos
con contribuições locais de rochas :meta-ultranáficas e metamáfi-
cas correlatos ao ciclo Transamazônico e, por isso, considerados
independentes do Grupo Açungui, tradicionalmente brasiliano.

Campos Neto (1983a), por outro lado, propôs a for
nação desta Seqtlência no ciclo Brasiliano, correlacionando tempo-
ralmente o Complexo Embu ã associação Alto Jacupiranguinha, pï6-
brasiliana, constituída por orto-gnaisses intensamente migmatíza-
dos e com boudins de anfibolitos de dimensões variadas.

Recentemente, Stein et aL, (1986) e Campanha et
a.L.(1987) estenderam a Formação Perau, tal como definida por Pie-
karz (1981), para a folha de Pilar do Sul, correlacionando-a ao

Complexo Pilar.

Segundo a concepção deste autor (Piekarz op.cit.)
a Seqtlência Perau compori.a a unidade basal do Grupo Açungui, sen-
do correspondente a uma faixa de quartzitos que se sobrepõem,tran
sicionalmente, aos xistos do Complexo Setuva. A1én dos quartzitos
há uma grande variedadc <lc 1 itotipos, onde se destacam rnetassed i-
mentos finos com intercalações de metabasitos que indicam um ambi

ente vulcano-sedimentar para a deposição da Seqtlência.
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GeocnonoLo gùa

Poucos estudos geocronol-6gicos foran realizados em
rochas do Gr:upo Açungui, especialmente no Estado de São paulo e
arredores da capital paulista e, entre e1es, a naior parte refere
-se a rochas granÍticas que, resistindo rnelhor ao intenperisno,
fornecen anostras nais adequadas para a datação,

Reconhecen-se, regionalmente, dois grandes eventos
geológicos relacionados ao proteïozóico superior, sendo o prirnei-
ro prõxirno a 750 Ma, marca<1o pelo metamorfismo de secli¡nentos pe-
lÍticos e psamÍticos e o segundo, entre ó00 Ma e 400 Ma, nateri
alizado por granitogênese generalizada (Vandoros Ê Franco 1966,
Cordani q Bittencourt 1967, Minioli 1971, Cordani Ê Kawashita
1971).

Localmente encontran-se idades nais antigas como
2500 Ma e 1500 Ma determinadas por Tassinari (19g8) para, res_
pectivamente, o paleossona e o neossona de nignatitos aflorantes
en são José dos campos e tratados como embasa¡nento dos netassedi-
nentos que ocorren entre os falhanentos de Cubatão e Taxaquara, a
tribuÍdos ao Donínio Enbu, ou cono as determinadas por Coutinho
(I972) e Kinoshita (1976) para urn corpo diorítico situado próxi-
no ã Represa de Guarapiranga, na localidade de penhinha, a su1 da
cidade de São Paulo. Através do nétodo K/Ar, Coutinho (1972) obte
ve 1360 Ma en plagiocÌásio e 5ó4 Ma en biotita, enquanto Kino-
shita (1976), utilizando o método 40Arl39Ar, uru modificação do
K/Ar, determinou valores iguais a 1200 Ma en plagioclásio 545
Ma en anfibõlio e 515 Ma en biotita, interpretados cono a idade
mÍnina da rocha e cono as épocas superior e inferior do resfria-
nento regional da área afetada pelo ciclo Brasiliano.

Con base en un trabalho
court (1967) postulanr idades anteriores
linites do Proterozóico superior para a

çungui sobre u¡n ernbasanento forrnado e¡n

regÍonal , Cordani q Bitten
a 650 Ma, ¡nas ainda nos
sedimentação do Grupo A-

torno de 140 0 Ma.
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dados mais recentes para este Grupo e os únicos
os xistos que ocorren inediatamente a sul da

foran obtidos cono parte dos trabalhos desta dis
já publicados por Vieira Ç Tassinari (1988).
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VI. GEOLOGIA DA REGIÃO DE ET,ÍBU-GUAçU - PARELHEIROS

A área estudada está inserida nos do¡nínios do Blo-
co Juquitiba sendo, do ponto de vista tectônico, parte do Sistena
de Dobramentos ApiaÍ (Hasui et aL. 1975), um dos conponentes do

Siste¡na de Dobramentos Sudeste (Almeida et aL. 197ó).

Suas rochas foran inicialnente atribuÍdas ao Grupo
Açungui, subdividido por I{asui & Sadowski (1976) en dois conjun-
tos 1ito1ógicos, denoninados Enbu e Pilar,

Corn o passar do tenpo, no entanto, o Conplexo Ernbu

descaracterizou-se e, distanciando-se de sua definição original,
este terno vem sendo usado para designar tanto os nigmatitos quan

to os ectinitos (Hasui 1983), adquirindo, informalmente, o "sta-
tus" de Grupo, ora tido cono porção basal do Grupo Açungui (Hasui
I983), ora tido cono seu embasa¡nento (Campos Neto 1983a e 1-983b,

Campos Neto 6 Basei 1983a e J.983b).

Por acreditar que o Conplexo Enbu assi¡n ampliado
ainda necessita de una caracterizaçáo nais precisa e inpossibili-
tados de esclarecer - dada a pequena área aqui estudada - o grau
de verdade desta generaLízação, preferiu-se retornar os conceitos
originais e associar, pelo menos por enquanto, as rochas que aflo

""r 1.. 
região de Enbu-Guaçu - Parelheiros ao Grupo Açungui.

A geologia local consiste en seqtlências pr6-carnbri
anas representadas por rochas netanorfizadas nos fácies xisto ver
de e anfibolito e pelos granitos de Enbu-Guaçu, Parelheiros e Co-

1ônia, parcíalmente recobertos por sedinentos tèrciários, correla
tos aos da Bacia de São Paulo,e aluviões quaternários.

Distinguen-se, en essência, dois conjuntos netasse
dinentares que conpõern faixas com direção geral NE-StrV e que se di
ferenciarn, principalnente, con relação ao grau netam6rfico e ao

tipo de intercalações que apresentan. Assím, fora¡n definidas duas

unidades: unidade dos xistos rítnicos, inf ornal-rnente denoninada u



nidade dos xistos Santa Rita, que

cas, anfibolitos e rochas meta-u1

ta xistos e filitos.
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abriga rochas cálcio- silicáti-
tranáficas,e unidade dos serici-

Localmente, dada a interferência de fenômenos de

metamorfismo de contato ou i.njeções pegmatíticas, estes metassedi
mentos adquirem feições particulares, insuficientes, contudo, pâ-
ra caracterizar unidades independentes.

Estas rochas foram afetadas por, pelo menos, três
eventos defornacionais que originaram uma xistosidade regionalmen
te expressiva e paralela ao bandamento composicional observado
nos xis tos .

Embora não tenha sido possíve1 definir, com segu-
rança, a posição das unidades metassedinentares dada a complexida
de da deformação e a ausência de estruturas sedimentares primá-
rias que possibilitassem a determinação de topo e base das carna-

das, escolheu-se, para fins descritivos,umér seqtlência que não cor
responde, necessariamente, âo ernpilhamento estratigráfico destas
unidades. Assim, tem-se: unidade dos xistos rítmicos Santa Ri-
tÉr, inclusive as rochas netabásicas e meta-ultramáficasi unidade
dos sericita xistos e filitos, ambas intrudidas pelos granitos de

Embu-Guaçu, Parelheiros e Colônia; coberturas terciárias e alu-
viões quaternários.

Ilnidade dos æistos rítmieos i Ê, o con j unto predorni -
nante na ârea, tendo suas maiores e mais características exposi-

ções na estrada que liga Santa Rita a Embu-Guaçu.

É uma seqtlência rítmica, também denominada unida-
de dos xistos Santa Rita, constituída por micaxistos e quartzo
xistos alternados em estratos con espessura média de 30 cm. O in-
temperismo ressalta esta estruturação, râ medida em que pronove
a erosão preferencial dos quartzo xistos, eu€ adquirem tons amare

lados a esbranquiçados e preserva os micaxistos que se tornam a-
vermelhados, devido ã liberação de ferro durante a alteração de

biotita e granada (foto 1).
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A¡nostras de micaxistos de sondagens rotativas rea
lizadas entre Enbu-Guaçu e Santa Rita forarn descritas corno nosco-
vita-biotita-quartzo xistos médios, com cianita, estaurolita, gra
nada, sillinanita e turmalina. Possuern estrutura xistosa, finamen
te laminada, onde faixas escuras, compostas por biotita, cianita,
sillimanita, estaurolita, apatíta e titanita, exibindo textura 1e

pidoblástica, estão intercaladas a porções mais claras, essencial
nente quartzosas, con textura granoblástica/poligonal ' A segrega-

ção ern bandas estreitas claras e escuras representa un estágio a-
vançado da evolução de uma clivagern de crenulação (Cosgrove 1976) ,

e que resulta, ao final , em alternância de estratos submilÍrnétri-
cos ricos en quartzo e rnica'

A16m da noscovita disposta paralelamente ã folia-
ção principal da rocha há, tarnbém, porfiroblastos de rnoscovita
discordantes, atribuídos a un evento de cristalização tardio, i'a
assinalado por Coutinho (L972) e Hasui (1973). Estes negacristais
atingen, em nédia, 6mm e contên freqtientes inclusões de opacos,
biotita, cianitâ, sillinanita prismática e fibrolita que ocorre
como ondas ou cono fibras quebradas, sem orientação definida. A

fibrolita, no entanto, não se restringe ao cristal hospedeiro,nas
tanb6m é encontrada cortando grãos de quartzo, substituindo bioti
ta e em zonas de "stress", cono em "kink bands" ern noscovita ou

nas bordas de ninerais deforrnados.

. O episódio que promoveu a geração de cianita, es-
taurolita, granada e si11ínanita, relaciona-se aos estágios fi-
nais da prineira fase de deformação da rocha, resultândo, portan-
to, en minerais pré-tectônicos ã segunda fase, responsáve1 pela
cl ivagen de crenulação diferenciada.

Turnalinas verdes, euédricas, posteriores à grana

da, estaurolita e iillimanita e contemporâneas ã moscovita tardia
e fibrolita, crescen orientadas no plano da foliação principal , o

riginando urna lineação nineral-, L4.

Ern superfície, há urn enriquecirnento relativo em

noscovita e quartzo conseguido, provavelnente, às custas da decorn
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posição de cianita, estauroLila e biotita.

En seções delgadas destas rochas alteradas fora¡n
descritos, a1én cle quartzo, moscovita, sillinanita, fibrolita,tur
¡nalina e biotita irnpregnada por óxidos e hidróxidos de felro con-
centrados, preferencialnente, em seus planos de clivagern, titani-
ta, parcialnente subqtituída por leucoxênio e porfiroblastos de

granada pseudomorfizados ou con estrutura "box-work", tÍpica de

alteração internpérica.

Os quartzo xistos amostrados en profundidade são,

estrutural e texturalmente, bastante senelhantes aos micaxistos,
dos quais se diferencian, basicanente, através da nineralogia,on-
de se destaca a grande quantidade de quartzo, a ausência de ciani
ta, estaurolita e sillimanita e a presença de plagioclásio, ainda
que pouco freqtlente. Subordinadanente, tanbén ocorreln granada,bio
tita, moscovita, apatíta, zircão, opacos e turnalina.

Intenperizados, os quartzo xistos transforman - se

em un naterial siltoso, muito friáve1, conposto, essencialmente,
por quartzo.

A e'ste conjunto intercalan-se pegnatitos, mais a-

bundantes nas proxirnidades das intrusões graníticas. Afloram sob

a forma de grandes corpos métricos a decanétricos ou cono veios
defornados cortando os xistos ora de ¡nodo discordante ora concor-
dante, mas en geral, dando a estas rochas o aspecto de nignati-
tos (foto 2).

0s pegnatitos são constituÍdos por feldspatos 'nos-
covita, quartzo e turnalina centinétricos cono ninerais princi-
pais e por quantidades nenores de biotita e zírcão. Sua intemperi.

zação concentra grandes placas de noscovita fornecendo tambén a-

reia e caolim explorados econonicanente.

'l'arnbé¡n relacionacla ãs intrusões, há a formação dc

uma faixa de xistos turrnalinizados e moscovitizados que, recrista
lizados em condições estáticas, tornam-Se rnais grossos e nenos es



Foto 1 Afloranent,o na estrada que liga Santa
exibindo nicaxistos e quartzo xistos
centes ã unida<le dos xistÕs rítnicos,
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alternados, pert en-

Veios de
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da un i d ¿rcle tlos xistos
Enbu- Guaçu .

intercalados en nìetasse-
rÍtmicos, próxirnos ao Gra

Foto 2 -



truturados.

Nos arredores de Santa Rita e Engenheiro Marsilac
intercalam-se rìesta unidade, alén dos pegnatitos, rochas cá1cio -
silicáticas, anf ibol-itos e rochas neta-ultranãficas dispostas en
canadas concordantes con a estratificação reliquiar, dobradas e

boudinadas (foto 3).

Próximo ã estação ferroviária de Êngenheiro Marsi
lac, as rochas anfibolíticas atingen dinensões nétricas, constitu
indo um coïpo praticamente todo bauxitizado e cujos contatos com

os xistos não forarn observados.

Este corpo certanente faz patte de um conj unto de

ocorrências de bauxita, localizadas desde Engenheiro Marsilac até
Ribeirão Pires. As de Curucutu e Evangelista de Souza, estudadas
por Felicíssino Jr. 6 Franco (1956) e Gones (1956), tên corno ro-
chas rnatrizes da nineralizaçã.o olivina gabros e anfibolitos, res-
pectivamente, sendo estes úItinos bastante senelhantes aos de En-
genheiro Mars i 1ac ,

Ao contrário do que acontece nestas outras loca1i-
dades, na área mapeada dificilnente estas rochas são encontradas
frescas. Nestes casos, tên coloração verde escura, estrutura isó-
tropa e textura granoblástica/poligonal altanente recristalizada,
corn arranjo de clino-piroxênio (diopsÍdio), hornblenda, andesina
e opacos equidinensionais, euédricos e nédios (fotonicrografia .1).
Sua alteração produz bauxita e rnateriais argilosos, narrons ou o-
cres con nanchas escuras

O que resta da estrutura e textura originais bem

como a mineralogia poden seÌ atribuídas a una rocha diorÍtica.

A aproxinadamente 4krn nordeste de Santa Rita, a-
florarn blocos decinétricos de meta-ultïamafito e ¡nateriais verdes
e azuis-arroxeados provenientes de sua alteração (foto 4).

Ernbora não seja possÍvel definir sua geornetria,da



Foto 3 - Seqtlôncia rítmica, tipo Santa Rita, exibindo al6m de mi-
caxistos e quartzo xistos, canadas deci¡nétricas de anfí
bolito (nÍveis rnais escuros). Afloranento na estïada en_
tÏe Santa Rita e Embu-Guaçu,

do o intenso .intemperismo, certaTnente conpõem um corpo de dinen-
sões decanét.r.icas,

Frescos, os neta-ultrarnafitos são verde-escuros, i-
sótropos e leuemente porfiríticos, con megacristais anédricos de
anfibó1io (cumrningtonita) , imersos en uma matriz equigranular fl
na, constituÍda por clorita magnesiana, anfibó1io e opacos esque-
1éticos corno acessórios. Estão pouco recristalizados e rararrente
exibem uma foliação incip j-ente (fotomicrografia 2). Estes aspec-
tos e a granulação fina são indicativos de un contexto metamórfj,-
co diferente, de condições de pressão e ternperlatura mais brandas
que as verificadas durante o metamorfismo que operou sobre o anfi.
bolito de Engenheiro Marsilac

Ernbora as relações de canpo, a estrutura e a textu
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i:otomicrograf i a 1 Anfibolito de Engenheiro þlarsilac exibindo
textura granoblásticâ/poligonal dada por ar-
ranjo de hornblenda, diopsídio e andesina.Po
Iarizadores paral-e1os (aumento 40 vezes).

ra destas Tochas não se j arn diagnósticas, sugeren intrusões sub-
vulcânicas sob a forna de sil1s, ainda que a hip6tese de repre-
sentaren parte de derrarnes defornados e transpostos não possa
ser total.lrìente afastad¿.r.

As rochas cá1cio-si1icáticas que, en geral , asso-
ciarn-se aos anfibolitos e aos meta-ultranafitos , ocorren cono ca-
madas decimétricas, deformadas e boudinadas, concordantes com o

bandamento dos xistos.

A mineralogia essencial das rochas cá1cio-si1icá-
ticas compreende quartzo, diopsídio, anfibó1io (trenolita-actino



Foto 4 Afloranento de materiais argilosos provenientes da alte-
ração de meta- ultramafitos nos arredores de Santa Rita.

1íta), epídoto, granada, plagioclásio (bytwonita), titanita, ca1-
cíta, zi'rcão e apatita en grãos equidimensionais, finos, arranja-
dos ern uma estrutura isótropa e textura granoblástica, com tel'rdên

cia à poligonização.

A sul- de Cipó, as intercalações de anfibolitos,me
t a-ultranafitos e cá1cio-si1icáticas dão lugar a quartzitos e me-

tarenitos puros e impuros, que afloran como blocos tlccimótrjcos rl

métricos.

São rochas com granulação grossa a fina, sempre

com predominância de quartzo anédlico, equidimensional, deforma-
do, exibíndo forte extinção ondulante e sinais de recuperação' A

estrutura é isótropa e a textura granoblástica a poligonal nos ti
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Rocha meta-ultranáfica constituída por nìega-

cristais clc curuning tonita e cristais nenores de

clorita magnesiana e opacos.
cruzados ( aurnento 40 vezes),

Polarizadores

pos rnais metanorfizados, Nos quartzitos rnais puros, onde o quart-
zo perfaz 95% da rocha, encontram-se moscovita e turmalina como a
cessórios. Nos inpuros, o quartzo representa 40 a 50'o da rocha,
sendo o restante correspondente a sericita, pelo nenos em parte,
gerada por processos intemp6ricos, rnoscovita fina, turrnalina, zir
cão e titanita, substituída por leucoxênio.

Unidade dos sez,icít;a æistos e fiLibos: Esta unida-
de corta a ârea diagonalmente , como uma faixa corn direção NII-SW,
cstanclo ltclhor c:t r ¿ì c t c r i z i.¡ cla ontrc o rio lìnìtu-(ìuaçu c o Cran_ito
de Pare 1Ìre i ros .
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Dentre todas as rochas xistosas cartografadas es_
ta ê a que nais se diferencia, particularnente devido à sua granu
1ação, rnuito fina - com exceção dos porfiroblastos, invisível a o
1ho nu - e à homogeneidade do material, quase isento de intercala
ções, Ainda, a xistosidade, admitida corno uma foliação definida
por ninerais visÍveis ã vista desarrnada, desaparece, dando lugar
ã cl ivagem,

São sericita xistos e filitos arroxeados a ïosa
dos, com b¡ilho sedoso muito característico e estruturados em 1â-
minas estreitas. Às vezes, mostran bandanento nilimétrico a centi
métrico, evidenciado pela variação de cor entre as carnadas e, com
f reqtlência, apresentarn nanchas escuïas definidas por porfiroblas-
tos altera¿1os (foto 5).

lìoto 5 - Sericita xisto nìostrando foliação ben desenl'o1vida.

Mesmo com inpregnação houve dificuldade na confec
ção de seções delgadas destas ¡ochas, já que não foram consegui-
das, no canpo, anostras suficientenente compactas: o naterial, ex
trenanrente alterado, argiloso, siltoso, desagrega-se facilmente.A



lém disso, a granulação muito fina, impede
seus minerais em montagens com 1Íquidos.

identificação de

As poucas 1âminas petrográficas dos sericita xis-
tos e filitos mostran urn rnaterial profundamente transformado por
processos supérgenos. Nada resta da assenbléia metam6rfica primá-
ria, a não ser porfiroblastos totalmente substituÍdos por argilas
e óxidos e hidróxidos de ferro que mascaram qualquer caracte¡ísti
ca <lo mineral original, irnpossibilitando seu reconhecimento (foto
nicrografÍa 3).

No entanto, há indícios de granada e o fato de
rlão terem sido ellcontrados lnj-ller¿is resistentes ao ì-lttemperisnro,
tais como sillimanita, sugere sua ausência na rocha sã.

Sericita xistoporfiroblástico intensanente
alterado. Polarizadores paralelos (aunento 40

vezes),

Fotomi crogr afia 3
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Rochas GranÍti cas

Gz'anito de CoLônia: A sul de parelheiros, junto ã
depressão de Co1ônia, encontra-se un corpo granítico, circunscri-
to, pequeno e alongado segundo a direção ENE, a mesma das estrutu
ras das rochas encaixantes, Ernbora no canpo não tenharn sido vis-
tos os contatos deste corpo con os xistos, encobertos por espessa
cobertura de solo, através de diferenças entre os padrões fotogeo
Iógicos foran inferidos cono concordantes.

Este granito aflora como blocos espaÍsos de urna ro
cha cinzenta escura, nesocrática, de granulação fina, em meio a u

na região onde o intenperisno foi intenso. Apresenta pequenos en-
craves ou agregados náficos e exibe urna foliação definida pela o-
rientação de biotita e anfibõ1io,

Dada a necessidade de una caracterização mais pre
cisa desta ocorrência, descrita por Coutinho (1980) cono granodio
rito e por Wernick (1984) corno "Tonalito de Parelheiros", ,foram
visitados vários aflorarnentos desta rocha sã ou alterada, dos quais
quatro puderarn ser anostrados e 1a¡ninados.

Estas análises foram consideradas representativas,
já que este granitóide, tem pequena área aflorante, sendo sua ocor
rência ern superfÍcie limitada pelo intemperismo e pela sedimenta-
ção sobre a depressão de Co1ônia que, possivelnente, encobriu par
te de suas exposições.

Microscopícanente, são rochas levenente anisótro-
pas, com textura granul-ar hipidiornórfica e granulação seriada fi-
na a nédia-grossa. Constituen-se, en essência, por quartzo, micro
c1ínio, biotita e hornblenda, alé¡n de titanita, zircão, apatita,
allanita e epídoto em quantidades subordinadas.

A composição nodal para este corpo, baseada na con
tagen de 2000 pontos, en média, por lâmina (tabela 1), pernite



classificá-lo cono um mela-granito do canpo
FA-P (Streckeisen 1967 e 1976) (fig. J).
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3b do triângulo Q-

No entanto, a quantidade de náficos, denasiada¡nen-
te alta, denotando teores de CaO, MgO e Feo superiores aos encon-
trados em granitos nornais, a presença de plagioclásio cálcico
(AnOg), zonado e con núcleo ainda mais enriquecido no conponen-
te anortita, indicam una conposição incomum para rochas granÍti-
cas "sensu s tri ctu".

A isto acrescen-se aspectos texturais que eviden-
ciarn o crescimenro tardio de nicroclínio (poiquiloblástico) (foto
micrografia 4) e quartzo que, en conjunto con as inferências
de caráter quírnico, sugeren a evolução deste mela-granito a par-
tir de urn substrato básico (gábrico, diorítico ou anfibolítico)so
bre o qual se superirnpôs uma associação ¡nais ácida, possivelmente
por introdução de u¡n fluido sÍ1ico-alcalino responsável pela cris
talização de quartzo e nicroclínio ern u¡n processo, pelo nenos en
parte, rnetassomático.

Ã parte destas considerações de orden genética, os
dados petrográficos obtidos perniten redefinir este corpo cono un
granito "sensu strictu" e que, tendo por base sua localização geo
gráfica, propõen-se, aqui, denorninar "Granito de Colônia",

Suas relações con as encaixantes através de conta-
tos concordantes, sua estrutura interna con orientação dos lnáf i-
cos e sua forma alongada segundo a direção regional , caracterizam
-no cono um granito de nesozona, sintectônico.

A¡nos t ra s

Qz

475A 18 ,4
101 24 ,4
244 3Z,8
477 43,0

Mine rai s

Plag. Mic¡. Hbl Bio
23,8 Zr,2 16 ,0 19 ,0
1,8,2 25,0 LZ,8 19,8
z0 ,2 2L ,2 10 ,0 12 ,8
13,3 17,5 4,6 15,3

Arurr(*)
'> /t

1,8
3,0
5,9

(*). Acessõrios: titanita, zircáo, allanita e opacos

Tabela 1- Conposição Modal para o Granito de Colônia
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35 65

Fig. 3 - Diagrama Q-FA-P païa o Granito de Colônia.

Detal-he do Granito de Co1ônia evidenciando
croclínio poiquiloblástico con ínclusão de

gioclásio zonado . Polarizadores cruzados,
nento 40 vezes).

m1

p1a
(au

Fotonicrografía 4 -



Gy,anito de Parelheiy'os: O granito de

-
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Parelheiros
cono um s tock
de contatos
presença de

locali za-se na porção NE

alongado segundo NE-SIV,

concordantesaNWepor
milonitos.

da ãrea mapeada, ocorrendo
encaixado nos xistos atrav6s
falha a SE, evidenciada pela

Apresenta bordas gnáissicas, não tendo sido obser-
vada mignatizaçáo intensa das encaixantes, netn fenônenos terrnais
nas zonas próxinas aos contatos.

Macroscopicanente, é un granito cinzento esverdea-
do, nesocrático, freqtlentemente po¡_f,i.¡í.tic.o, con negacristais eu-
édricos de feldspato potássíco, imersos en matriz de granulação
nédia a grossa, con leve orientação que se torna nais pronunciada
e¡n suas zonas narginais. Localmente, a rocha é mais equigranular
e leucocrática, tendo granada, noscovita e turmalina, bern desen-
volvidas, cono acessórios característicos.

En geral , sua textura é granulat hipidionórfica,
con granulação seriada fina a grossa. Contérn quartzo, feldspato-K
e plagioclásio, em proporções semelhantes cono rninerais essen-
ciais e biotita, titanita, opacos, zircã,o, allanita,moscovita;tur
malina e granada como acessórios que constituem L}so a 20% da ro-
cha (fotonicrografia 5).

Nas zonas ile borda, o granito passa a gnaisse con
estrutura anis6tropa, forternente orientada e textura grano-lepido
blástica, com granulação variando desde muito fina a ¡nédia. É ban
dado nilinetricanente, con quartzo e oligoclásio saussuritizado,
alternados con granada, rnoscovita e turmalina associadas a bioti-
ta poiquilÍtica parcialmente cloritizada, com inclusões de zír-
cão.

0s teores de náficos e as quantidades relativas de
quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino desta rocha, são p16
prias dos granitos "sensu strictu", segundo a classificação da

IUGS (Streckeisen L967 , 1976),



-40-

Fotomicrografia 5 Cristais de turmal-ina e granada l¡em desenvol-
vidos em ¡neio ã matriz quartzo-feldspática do
gÍanito de Parelheiros, Polarizadores parale-
1os (aumento 40 vezes).

As relações de contato, estruturais e a :¡i.nera1o-
gia, que inclui granada, moscovita e turnalina caracterizam-no
como um granito autóctone, sin a tarditectônico, gerado por anate
xia de rochas alurninosas.

Hasuí et aL. (I978) o atribuiu ao fácies Cantarei-
ra, enquanto Wernick (f984), com base no nétodo da tipologia do
zírcão, o classificou como um corpo híbïido, c á 1c i o - a I c a I i n o , de
média profundidade.
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c?anltto de Embu-Guaf ?r: A NW da cidade de Enbu-Gua-

çu aflorarn pequenos corpos graníticos, alongados e concordantes
com a estruturação regional. São todos nineralógica e estrutural-
nente bastante se¡nelhalltes, devendo conpor un corpo maior, parci-
almente encoberto por xistos.

A topografia da região, localrnente nais elevada, e

o padrão fotogeológico, diferente do encontrado no restante da á-
rea, representa¡n indícios de sua presença en subsuperfÍcie, sendo
os xistos encontrados nas zonas nais altas interpretados como co

berturas pïeservadas nesmo após a colocação do granito em nÍveis
mais ras os .

Estes xistos fazem parte da unidade dos xistos rÍt
rnicos tipo Santa Rita, rnas pela ação de fenôrnenos de contato, pro
vavelnente envolvendo netassomatismo, acham-se enriquecidos en

moscovita, fibrolita e turnalina e apresentan granulação nais gros-

sa, Estão, tanbém, freqtlentemente injetados por veios pegnatítÍ-
cos que thes conferem feições típicas de nignatitos.

Macroscopicamente, o granito de Enbu-Guaçu é cin-
zento, mesocrático, equigranular, rnédio e predomina¡tenente isótro-
po. Contén encraves básicos com biotita e está cortado por pegna-
titos delgados, cornpostos por quartzo e feldspato. Nas porções
marginais do corpo, reconhece-se una foliação definida pela orien
tação dos minerais máficos, que faz con que a rocha seja rnelhor
caracterízada corno um gnaisse.

Uma destas porções, situada logo a NW da cidade de

Enbu-Guaçu, foi rnapeada por vários autores (Hasui Ç Sadowski 197ó,

Hasui et aL. 7978b, Bistrichi 1981, Landirn et aL. l-984 e Morgen-
taI et aL. 1975) cono un corpo independente, então deno¡ninado En-
bu-Guaçu (Hasui I Sadowski 1976) ou Itapisserra (Morgental et aL.
197s).

No entanto, sua assenbléia rnineral não é diferente
daquela encontrada nas porções nais isótropas do corpo prejudican
do a nanutenção desta faixa corno urna ocorrência individualizada,
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parecendo mais correto adrnití-1a como representante da borda de u
¡na intrusão maior,

A nivel. microscópico, o granito de Embu-Guaçu é i_
sótropo, levemente orientado, co¡n um arranj o granular hipidiomõr-
fico de minerais finos a grossos. Seus constituintes principais
são feldspato alcalino, quartzo e plagioclásio, que ocorrem en
proporções semelhantes, sendo encontrados como acessórios bioti-
ta, allanita, opacos, zircão, epídoto e, nais ral'anente, turmali-.
na e granada, que en conjunto, Teptesentan 15% da rocha.

Segundo a classificação da IUGS (Streckeisen I.967,
1976) é urn granito "sensu strictu", atribuÍdo por Flasui et aL.
(1978) ao fácies Cantareira.

Sua forrna concordante com as estt.uturas regionais
sugere que o evento responsáve1 por sua colocação foi contemporâ-
neo a tardio ao que gerou a foliação principal dos xistos.

Coberturas Te rci ár i as

As coberturas terciárias foram cuidadosanente mape
adas por Coutinho (1980), sendo representadas, na área, por argi-
las rosadas, anareladas ou brancas, correlatas ã Bacia de São pau

1o (foro 6).

Suas naiores exposições estão situadas a sul da es
trada de ferro que liga Cipó a Engenheiro Marsilac e na estrada
de Enbu-Guaçu a Santa Rita.

Sedimentos Quaternários

São representantes do Quaternário, na região, os
depósitos de areia que se distribuem junto aos naioïes cursos d'
água. Subordinadamente, ocorren argilas que, cono as areias, são
exploradas e conorni camente .



I:oto ó Ârgi 1. as variegadas
Pau1o. Af 1o rarne n lo
çu a Santa Rita.

terciárias, co.rre l atas
s i tuado na estrada que
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l iga lìmbu-Gua-
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VI I . METAMORF I ¡;MO

Da região de Embu-Guaçu - Parelheiros foi estudado
urn grande número de seçõcs rJelgadas ( ap rox imadament e 190) obti-
das a partir de testenunhos de sondagens rotativas e de rochas de

superfície, bem como concentrados de ninerais resultantes do in-
temperismo de netanorfitos, con o intuito de determinar as condi-
ções de pressão e tenperatura vigentes durante o netamorfisrno das

seqtlências rnapeadas.

Em lâminas petrográficas pïocurou-se descrever não

só as associações paragenéticas como tanl¡ém as relações temporais
entre os eventos netamórficos e deforrnacionais, enquanto a partir
dos concentrados procurou-se obter informações - ainda que bastan-
te precárias na medida em que são analisados minerais em grãos i-
solados - que possibilitassen a avaliação do grau netan6rfico de

rochas em estágio avançado de alteração. Com estas finalidades fo
ran anostradas rochas neta-ultlamáficas,anfibolitos, l.ochas cát-
cio-siIicáticas e, especialnente, xistos que, sensíveis ãs nodifi
cações de tenperatura e pressão, exibem una série de minerais im-
portantes e cujos campos de estabilidade vên sendo há nuito pes-
quisados. A1én disso, a presença de minerais placóides e prismáti
cos faz com que os vários episódios de deforrnação fiquen registra
dos facilitando, então, a cronologia dos eventos metamórficos con
relação aos processos tectônicos.

Regionalmente, foram identificadas nos xistos, bio
tita, noscovita, alnandina, sillinanita, a1én de cianita e estau-
rolita, estes e¡n cristais rnuito pequenos, somente encontrados em

anostras de subsuperfície, taLvez devido ã baixa resistência ao

intemperisno. Nas rochas c á lc i o - s i 1i c át i c as ocorren quartzo, tre-
rnolita, diopsÍdio, plagioclásio rico en anortita e granada,enquan
to Ros anfibolitos há plagioclásio, hornblenda e diopsídio e, nas

rochas neta-ultranáficas, curnmingtonita e clorita magnesiana.

Estas assembléias foram interpretadas corno produzi
das por un netarnorfisrno regional progressivo Mt que atingiu tenpe
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raturas e pressões máxinas conpatíveis com as do fácies anfiboli-
to (Winkler 1967) ou grau m6dio (Winkler 7977) e que se processou
durante a primeira fase de defornação e antes da segunda, tespon-
savel pela fo1J.ação principal dos xístos.

Nos se¡icita xistos e filítos o avançado estágio
de intemperização irnpediu um reconhecimento preciso de sua associ
ação mineralõgica e, portanto, uma caracterização do netamorfismo
que atuou sobre esta uni.dade.

No entanto, conforme já foi dito anteriornente, a
ausônciu <lc si llimanita, crn gcral rcsistcntc i¡ alteração, poclc ilt
dicar sua ausência também na rocha sã e, conseqüentenente apontar
para os sericita xistos e filítos un gtau metamórfico nenoï que o

verificado para os xistos rítrnicos,

Metanorfismo Regional Ml

0 metamorfisno que atuou sobte as rochas de Enbu-
Guaçu - Parelheiros dininui de intensidade em direção ao centro
da área, ou seja, ern dircção à unidade cornposta por sericita xis
tos e fiLítos, Ëmbora não tenha sido possíve1 sua caracterização
petrográfica nrais detalhada, dada a alteração profunda de suas ro
chas, a granulação fina, a presença de pseudornorfos de granada e

a ausência de minerais resistentes ao intemperismo, cono sillima-
nita, nos permite concluir que o grau netanórfico sobre os serici.
ta xistos e filitos foi menor que o verificado para os netarritmi
tos situados a r',¡"W e SE, onde foran identif icadas associações mine
rais, nos xistos e nas rochas cá1cio-si1icáticas, condizentes com
aquelas esperadas para o grau n6dio (Winkler 1977) ou para o fa-
cies anfibolito (Winkler 1967). Entre estas, as rnais significati-
vas envolvem:

Diopsídio + Trerno 1i t a

Diopsídio + Treno 1i t a

Estaurolita + Cianita

AnortÍta (fig, a)

Granada (fig. 5) e

Sillinanita + Alnandina + Quartzo (fig.6)



possíveis dentïo do
son 1968, Hoscheck

campo de estabilidade
1969, Ganguly 1972),
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da estaurolita ( Ri chard

Fig. 4 Fig. 5

Figs. 4 e 5 Representação em diagrama ACF das paragêneses des-
critas nas rochas cá1cio-silicáticas da região de
Embu-Guaçu - Parelheiros,

Fig.ó - Representação em diagrama AIrM das
paragêneses descritas nos ristos
rítnicos da região de Enbu-Guaçu
Parelheiros.

Richardson (f968) estudando as reações:

Fe-cloritóide + sillirnanita I Fe-EstauÌolita + Quartzo + l.l2o (1.) e

Fe-Estaurolil.¿ + Quartzo ? Almandina + Sillimanita + HzO (Z)

para a formação e desaparecinento da estaurolita, defíniu um cam-
po de estabilidade pouco dependente da pressão e restrito a um in
tervalo de temperatura entre 520oC e 680o para a estaurolítu ,ia"
em ferro, podendo, portanto, ser algo diferente para assenbléias
naturais onde é freqtlente a substituição isornõrf ica entre Fe e Mg

na estTutura deste mineral. Ainda, conforne salientou llichardson

f^rro¡,

A'1"\
/\\

lCoO) 0¡ rro (F.,*tþ
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(1968), o linite superi.or de coexistência ent¡e estaurolita e

quartzo determj.nado experimentalnente deve ser o limite máxino
1:ara assoc j.açõcs contcndo ruoscovita, j á que cstü acclera a tlcs j-n

tegração da estaurolita. Por outro 1ado, de acordo corn Hoscheck
(19ó9) , a curva que marca seu aparecinento definida por Richard
son (1968) d.eve ser incorreta, pois na síntese foi utilizada si1
limanita, polinorfo de A1ZSi05 instáveI nas condições de pressão
e tenperatura des te equilÍbrio.

Baseado no fato de que a estaurolita é ¡nais cornurn

em rochas de grau médio que o cloritóide em grau fraco e que,por:
tanto e1a deve cristalizar-se, tanbé¡n, às expensas de outros mi-
nerais, Hoscheck (1969) propôs a reação:

Clorit¿r + Moscovita I I.ìstaurolita + Iliotita + Qurrtzo + II2O (3)

Para sua desintegração foi postulada:

Estaurolita + Moscovita + Quartzo Ì nf rS:.0, + Biotita + HZo (4)

que ocorreria a pressões baixas ou internediárias, dando lugar
à reação (2), proposta por Richardson (1968) a pressões mais ele
vadas.

Assim, é estabelecido um campo de estabilidade pa
ra a assenbléia "estaurolita + quartzo" em rochas con moscovita
que, conforme o esperado, é nais restrito que o delimitado poï
Richardson (1968).

Ganguly (I972) denonstra, porórn, que a conclusão
de que a reação (4) seria caracterÍstica de pressões nenores que
as necessárias para a reação (2) não ten validade geral , atribu-
indo estcs re sul-tados a problemas experirnentais envolvenclo equi
líbrios reta- estáve j.s e, ao ajustar a curva de Floscheck (1969)pa
ra o limite superior de estabilidade da estaurolíta evidencia
que a tempetatura necessária para sua deconposição en presença
de quartzo é senpre maior que a temperatura exigida quando nosco
vita está presente entre os reagentes. Ainda, define experimen-
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talmente as condições de ec1uilíbrio para as reações:

Cloritóide + AlrSiOS I Estaurolita + Quarrzo + HZO (5)

Cordierita + AIZSiOS ï Estaurolita + Quart zo + llZO (6) e

Estau¡olita + Quartzo Ì Cianital + A1 man<lina + llZO (7)

que junto cot¡: Estaurolita + Quartzo I Sittitnanita + Alrnandina +

Hzo ( 5)

(lìichardson 1968), r'e stringem o campo de estabilidade de "estauro
lita + quartzo" a um polígono regular, corn vértices em: 530oC a

1kb, 580oC a 20kb, 680o a 4kb, 700oC a 8kb para a estaurolita pu-
ra, apresentando pequenas variações de volune devido a efeitos de

sotução só1ida.

Estes resultaclos são, de modo geral , .contpatíveis
com os de Richardson (1968) e Hoscheck (1969) que, en conjunto,
permiten delimitar um campo de coexistência estável entre "estau-
rolita, quartzo e noscovita" dentro de un intervalo ìnáxi¡no de

200oC e pouco afetado pela pressão, o que faz com que a estaurol-i.
ta possa ser utilizada como indicadora de tenperatura do evento
rnctamórfico quc a originou.

como:
Na região de Enbu-Guaçu - Parelheiros paragêneses

Estaurolita + Biotita + Opacos

Estaurolita + Biotita + Moscovita (fig. 7)

xistos próxirnos a Santa Rita, favorecen a adoção dadescritas nos
reação:

Clorita + Moscovita 7 Es tauroli ta + Biotita + .Quartzo + IIZO ( 3)

o processo de ge ra(Hoscheck 19ó8) corno a que melhor representa
ção da estaurolita.
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Representação en diagrana AKF

da paragônese "ostaurolita+bio-
tita + moscovita", descrita nos
xistos rítmicos tipo Santa Rita

Além das características texturais, a ausência de

cl-oritóide em áreas próxinas ã região rnapeada e a constatação c1e

Hoscheck (1968 in Winkler I977) ðe que a composiçäo quínica de
2/3 dos sedimentos pe1íticos não pernite a formação de estauroli-
ta em grau médio, enquanto que mais de 3/4 é inadequada para o

clorit6ide, torna nais provável a ocorrência da reação (3), entre
clorita e moscovita para a fornação de estaurolita., que qualquer
outra onde há a participação do cloritóide.

As condições de equilíbrio para a reação (3):

Clorita + Moscovita I Estaurolita + Biotita + Quartzo + HrO

estabelecern-se a 540 + 15oC a 4kb e

uma curva que é admitida por Winkler
ca a transição entre os fácies xisto
os graus fraco e n6aio ¡fig, a;.

Es taurolita + Biotita

Estaurolita + Biotita

565 + 1soc a 7 kb, definindo
(1977 p. 57) cono a que nar-
verde e anfibolito, ou entre

A coexistência estáveI entre:

Estaurolita + Cianita + Sillimanita + Quartzo (fig.9)

Estaurolita + Biotita + Sillimanita (fig, 10)

Cianita + 0pacos (fig. l-0) e

Mos covi ta (fig. 11) ,

poden ser indicativas ou de condições de pressão e temperatura
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Fig. 8

500

Curva de e qui 1íb ri o

taurolita a part ir
ao limite entre os

chek 1969) .

700 T(oC)

para a reação (3) ¿e geração de es-
de clorita e rnoscovita, equivalente
fácies xisto verde e anf ibol-ito (Hos-

l;ig. 9 Representação em diagrarla OZ -
Fe0-A1rO, da associação "estau¡o
lita + cianita/sillimanita+quart
zo", descrita nos xistos títni-
cos tipo Santa Rita.

Fig.10 - Representação en diagrana AFM da

associação "estaurolita + bioti-
ta + cianita/si1limanita" des cri
ta nos xis tos rítnicos.

,\ !xrlcrc
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Fig. 11 - Representação en diagrana AKF da
paragênese "estaurolita + mos covi
ta + biotita", descrita nos xis-
tos rítmicos.

ainda conpreendidas no carnpo de estabilidade da associação "estau
rolita + moscovita + qui.rrtzo',, que engloba o ponto tr:iplo clo si.s_
tema AlZSi0S e, portanto, pernite a presença em equilíbrio de qua!
quer un dos polinorfos com esta assembléia, ou podem ser indicati
vas de condições idônticas às da reação de q,ebra da cstaurorita.
Richardson (1968) e Gangury (r972) identiflcaran como produto des
ta desintegração, granada e um aluminossilicato (reações 2 e 5).
No entanto, ernbora as rochas de E¡nbu-Guaçu tenhan alrnandina como
¡nineral freqtlente, não existen evidências texturais que reforcern
esta id6ia, sendo rnais ¡azoável explicar as paragêneses acima d.es
critas (figs. 9,10,11), a partir da reação (4):

Estaurolita + Moscovita + Quartzo Ì A1 ZSiOS 
+ Biotita t HZO,

tem seu equilÍbrio representa-
2kb e ó75 + 1soc a 5,Skb(fiC.

As assenbléias observadas nas rochas cálcio-si1
ticas intercaladas aos xistos r.eforçan estas conclusões. Foram
dentificadas paragêneses com:

proposta por Hoscheck (1969) e que
do pela curva dada por 575 + 15oC a

12) .

rca
i_
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Fig. 12 Curva de desintegração da estaurolita
moscovita e quartzo (Hoscheck f969).

em pres ença de

Trenolita
Trenrolita

Grartad a +

Granada +

Diops ídì.o

Drops rd,lo

Diopsídio

Tremolita

+ Anortita + Epídoto (fig. 13a)

+ Epídoto + Granada (fie. 13b)

Anortita + EpÍdoto (:Êig, 13c)

Di"opsídio + Epídoto (fig. t3d)

+ Anortita + Epídoto (fig, 13e)

+ Calcita + Epídoto + Anortita
+ 'l'remolira + Anorrita (fig. 13f)

+ Granada + Anortita (fig. l3g)

que tambén são possíveis dentro do campo de estabilidade da estau
rolita.
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Fi g. 13a

Fig. 13d

Fig. 13c

lìeprescntaçho clr cli.agralna ACtr

nas rochas cálcio-silicáticas
rítnicos tipo Santa Rita.
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Fig. 13e

das paragêtreses descri.trs
inte¡caladasnos xistos

lìig. 1,3
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Duas equações podem ser utilizadas para expressar
as assocì.açõe s acima descr:i.t¿rs:

Zoisita + Quartzo i Granada + Anortita * llZO (8) e

'l'remolita + Calcita + Quartzo Ì ¡iopsÍdlo + COZ * IIZO (9)

A primeira foi investigada experimentalnente por
Boettcher t1970) e seus resultados, para a anortita pura, achan -
-se reproduzidos na figura 14. A redução do teor de anortita' no

entanto, deve provocar o deslocamento da curva para a esquerda,en
direção a tempeïaturas mais baixas (Winkler 7977 p ' 185' Mtleller
6 Saxena 1977 p. 193). Embora este efeito seja pequeno, deve ser
considerado na interpretação das condições de pressão e temperatu
ra do metamorfismo que atuou sobre as roch¡rs de Enbu-Guaçu - Pare

lheiros , j á que o pIagioc1ásio encontrado nas rochas cá1cio-si1i-
cáticas é bytowni ta.

A segunda, mais complexa e envolvendo sistenas di
varlantes fot estudada poï Metz (1970) e Metz ä Puhan (1970,1"971,)

através de procedimentos a pressão constante e coln variação da

tenperatura e fração molar de COZ' A partil destes trabalhos veri
ficou-se que a reação de formação de diopsídio ãs experìsas de tre
n)o1ita, calcita e quartzo ocorre en un pequeno intervalo de tenpe
ratura, mesmo com grande variação da fração nolar de COr, o que

permite tratá-14, aproxintaclantente , como utn s i.ste)ìla un ivirrillnte ,

pouco dependerìte da pressão parcial de fluidos' A curva rnédia pa-

ra este equil íbrio acha-se, tanbém, representada na figura 14,sen

do praticanente coincidente con a de decomposição de estaurolita
cnr prcsença dc rluartzo c nloscovi ta (reaÇão 4).

Através c1a integração destas curvas com a de for-
nação dn estaurolita ír parti r de clorita e lnoscovi.ta (lloscìreck

f969), 6 possível admiti.r, pûra o pico do )ùetanìorfismo regional
progressivo Ml , tenperatura situada dentro do intervalo máximo en

tre 575oC e 700oC, correspondendo, provavelnente, a valores ¡nais

prõximos do limite superior (fig. 15).

A existência de cianita estáve1 entre os rninerais
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T(oC )

Fig. 14 - Curvas de equilíbrio para as reações (8) e (9) de desin
tegração de zoisita en presença de quartzo e de forma-
ção de diopsídio a partir de trenolita, calcita e quart
zo (M{Jeller 6 Saxena L977 e Winkler L977).

clcscritos nos xistos I)rovcnicntcs dc sondagcns rotativas
das nos arredores de Sant¿r lìi ta , pode indicar os valores
da pressão vigente durante o evento Ml.

rcal i z¿r

tnl n 1mo s

Dml¡ora muitos experimentos tenham sido realizados
com o objetivo de determinar o ponto de coexistênci¿r entre andalu
zíta, cianita e sillinanita, sua loca1ízaçã,o permanece incerta.Is
to se deve, €fl parte, a dificuldades com relação ã calibração cor
reta dos equipamentos responsáveis pela pressão, ã sua hetcroge-
neidade na câmara de reação, ã presença de água na estrutura dos

aluminossilicatos sintéticos e variações composicionais dadas pe-
1a substituição de parte do alumínio por ferro e manganês na es-
trutura destes minerais (Zen 1969, Holdaway 1971) . A16m disso, a

lentidão das reações entre os polimorfos (Deer et a'1, 1982) e o

fato de sererr refratários (Chinner 1966) dificulta a nucLeação
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15 - Curvas que definem
ra vigente durante
que atuou sobre as

relheiros.
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7OO T(oC )

o intervalo máximo para a temperatu-
o evento de metamorfisno regional Mt

rochas da região de Embu-Guaçu - Pa-

e a transformação, possibilitando a persistência meta-estáve1 das
espécies de A1ZSi0-5 fora de seus campos de estabilidade.

I)c r¡r-rrl(lt¡cr f-ornrir, t1c ¡tcorclo coln Sclrrril ing ( l1)(r2
in Althaus 19{r7) e IVinkler (1965 in Althaus 19ó7), o polrto triplo
deve situar-se fora do campo de estabilidade da pirofilita,já que
somente andaluzita ou cianita resultam de sua quebra que ocorre
em um intervalo entre 400oc e 500oc a pressões que variam desde
lkb até 10kb. Assim, valores de temperatura para o ponto triplo
r,renorcs que 400oC ou 500oC,tais como os cleterninaclos por Clarh eb

ctl. (1957), Myashiro (19ô1), Lìc1l (19ó3), Khitarov eL ctl. (I963),
IVei1l (1966) e Holm f¡ Kteppa (1966) estão em desacordo com as ob-
servações petrográficas.

Tamb6m o cIoritóide coexiste freqtientemente com an
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daluzita e cianita sendo ¡ara, por6m, sua associação corn sillima-
nita, até agora sonente descrita por Ganguly (1969). Embora este
tutor tenha considerado a associação cl.oritói.cle/andaluzita cstá-
ve1, recolrheceu o fato cle qlle sua ocorrôncia en terïenos po.linìeta
mórficos dificulta o entendj.nento das relações entre estes dois
minerais. Tendo por base estas considerações, podc-se concluir
que o ponto invariante no sistema AlZSi05 estã localizado fora do
canpo de estabilidade do cloritóide, enbora seja adnissíve1 peque
na superposição. Aceitando valores entre 3 e 10 kb para a pressão
e 600oC para a temperatura deteÌminados por Hoscheck (1969) para
o equilíbrio da reação que narca o linite superior de estabilida-
de para o cloritóide, pontos triplos cono os de Fyfe Ê Turner
(I966) e l-loldaway (1971) tornan-se invã1idos.

A curva de Richards on et aL. (1968) para a inter-
face sillimanita/andaluzita intercepta a curva de anatexia para
o sistema granítico, contrariando a evidência de andaluzita instá
ve1 em áreas migmatÍticas. No entanto, segundo Holdarvay (1971),
os valores obtidos por Richartison et aL,(op.cit.) devern estar des
locados em mais de 100oC, em direção a tenperaturas rnais eleva-
das, devido à utilização nos experimentos de amostras con fibroli
ta que, altamerìte reatíva, prolnovc o crescimento de andaluzÌta no
campo de estabilidade da siltimanita. O nesmo ocorre com a deter-
minação de Althaus (I967),

Porén, nesmo com estas restrições, mas com base
nas associações paragenéticas naturais, é possíve1, considerar o

valor de 60OoC a 5,skb, médio entre o de Richard.son et aL. (1968)
e de Althaus (1967), cono o que mais se aproxirna do valor real pa
ra o ponto triplo.

A presença de cianita estável nos xistos de Embu

-Guaçu indica que durante o metamorfismo regional progressivo M1

houve uma elevação de ¡rrossão <iue deve ter at.ingido, no nrÍlrilno,
5,5kb podendo, posteriormente, ter perrnanecido constante ou ter
sofrido pequeno decréscimo na época de geração da sillimanita, de

nodo a permitir associações estáveis ou meta-estãveis envol.vendo
os dois alurninossilicatos.
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Assim, da integração das curvas que narcam os 1i-
mites inferior e superior de estabilidade da estaurolita e c{ue
coiltcidem com os linlitcs para o intervalo máximo de ter[peïatl¡ra ar]
mitida para o evento M1, com a curva de estabilidade cla cianita
Iìo sistema 412Si05, equivalente ãs pressões mínimas para este mcs
mo episó¿io crig, 1ó), tem-se que as condições de pressão c tempe
ratura para o lneta¡norfisno regional progressÍvo que atuou sobre
os xistos de Embu-Guaçu - Parelheiros situaram-se entre 57SoC e
70()o(l i¡, ¿r[)rox ilnacl¿unelìtc , S , Sktt.

700 T(oC)

Itig 16 - curvas-linites para o intervalo de temperatura e para
a pressão viecntcs chrrlrntc o metanorfismo regional pro_
gressivo Mt que atuou sobre as rochas da região de Em-
bu-Guaçu - parelheiros. A área assinalada representa
as condições prováveis de T e p para o pico deste even
to.

P(kb)
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Metassomatisnìo Mz

0 evento metassomático lr{, é expresso pela gera
ção do Granito de Colônia e de rnoscovita, fibrolita e turrnalina
reracionadas ã ação de fluidos residuais da atividade nagrnática
sobre os xistos encaixantes. Estes ninerais se superirnpõen à as-
sembléia Mr, composta por biotita, cianita, estauÌ.o1ita, granada,
sillimanita e moscovita, crescendo discordantemente da foliação
principal da rocha,

A moscovita é porfiroblástica e, com freqilencia,
contém inclusões de cianita, sillirnanita prismática e fibrolita
que ocorre cono agulhas deformadas, formando meandros nas folhas
da mica e não obedecendo a urn padrão textural def i.niclo. lrsta, po-
rén, não se restringe aos negac¡istais de noscovita, send.o encon-
trada também, como incl.usões em quartzo, j.ntinanente intercresci-
da com biotita e em locais de pressão relativamente el-evada, cono
na interface entre minerais ou en ,'kink bands,'. Tur¡nalina, bem
cristalizada, cresce preferencialnente en zonas de baixa pressão,
como nas linhas de charneira de rnicrodobras da foliação principal
da rocha, caracterizando urna lineação nine¡al .

Enbora haja descrição de andatuzita em áreas pró-
ximas à mapeada (Coutinho 7972, Carneiro et aL. 1980, Stein 1984,
Stein ¿ú aL. 1986) este mineral não foi, aqui, encontraclo. Isto
pode ser atribuído ao intenperismo intenso que, na maior parte da
região, pouco preservou da mineralogia netamórfica original, jâ
que a composição quínica inicial dos sedi¡nentos mostrou-se favorá
ve1 ã cristalização de cianita e sillimanita. De fato, conforme
Kwak (197I), existe alteração preferencial de andaluzita com rela
ção à sillina¡lita,

A existência de duas gerações distintas de rnosco-
vitas, uma paralela à foliação principal dos xistos e contemporâ-
nea ã associação mineral produzida em M, e outra, discordante e

posterior, relacionada a netassomatisno potássico, já havia sido
diagnosticada por Coutinho G972), Hasui (1973) e Rideg (1974) em



-60-

áreas adjacentes ã cidade de São paulo.

Sadowski (1974) descreveu sillinanita junto a cor_
pos graníticos, atribuindo-a a netarnorfismo d.e contato. pelo que
foi visto nas rochas de Enbu-Guaçu - parerhei.ros é prováver que
este mineral seja, na verdade, fibrorita que, rnuitas vezes tTata-
da como uma variedade fibrosa de sillinanita, 6 a rigor, um inter
crescimento de sillimanita e quartzo, caracte rízado por Bell q

Nord (1974) com o auxÍ1io de rnicroscopia eletrônica,

Como na área estudada existem tanto fib¡olita quan
to sillimanita. prisnática, a primeira questão que surge refere-se
ã contemporaneidade ou não entre estes rninerais e às suas épocas
de fornação. Vernon Ê Flood (7977) propuseram critérios rnÍcro-es-
truturais que possibiritan a distinção entre dois tipos de fibro-
lita: aquela que está em ec1ui1íbrio corn os outros rninerais da ro-
cha e aquela que parece ter crescido sen noclificação evidente dos
contatos entre os grãos preexistentes, sendo portanto, interpïeta
da como tardia. Aplicados aos xistos de Embu-Guaçu, permitiram
concluir que a fibrolita é posterior ã asse¡nb1éia gerada em Mr,in
cluindo quartzo, moscovita, estaurolita, cianita e sillimanita e
cogenética ã associação formada ern M2, conposta por moscovita,tur
malina e quartzo. Entre as características <Iiagnósticas podernos
citar:

a) A ocorrência de fibrolita cono inclusão en grãos
de moscovita e quartzo e/ou passando de urn nineral para outro sen
defLexão da d:i.reção das fibras (fotomicrografia 6a e 6b) ;

b) A presença de crescimento de fibrolita en bioti
ta, obedecendo sua direção de clivagem (fotomicrografía 7);

c) A concentração de fibrolita nos contatos entïe
minerais ou en zonas de "stress', como, por exenplo, en zonas de
"kink bands" (fotomicrografia 8) e

d) A ocorrência de fibras irradiadas a parti
um feixe em direção a outros ninerais (fotornicrografia 7).

de
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Agulhas de fiì¡rolita inclusas en porfiroblastos
de noscovita, polarizado¡es cruzad.os, (aumento
40 vezes)

Fotom.icrografi a óa

Agulhas de fi brolita
quart zo , sen rnudança
I ari zadores cruzados.

cortando vários grãos cìe

na direção das fibras. po

( aurnen t o 40 vezes)

Iìotomi crografia 6b
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Fot.omi crografi a 7 Feição que mostra substituição de b j.otita por f ì.-
brolita controlada pe 1.a c1ì vagem clo f j. l.r>ss j. I ic¿r-
to. Após a substituição parciat, as agulhas rle fi-
brolita irradiam-se em direção ã moscovita. l)ol.a-
rìzadorcs palalelos (aumento 40 vezcs).

Fo tonú crografì. a I - Cristais finos de aluminossilicatos (cianita e/
ou sillimanita) dispostos em "kink bands,' en por
firoblasto de moscovita, polarizadores cruzados.
(aunento 40 vezes).
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Texturas como as descritas nos itens c e d foran
tratadas corno próprias de fibrolitas desarmônicas, ou seja, for-
madas posteriormente aos rninerais a que estão associadas. Feições
como a do item b poderian resultar de uma nucleação epitaxial (Chin
ner 1961) ou, como as do iten !, poderiarn ser produzidas atrav6s
de crescinento simultâneo a partir de una assemb16ia quirnicarnen-
te conpatíve1.

Nos xistos de llmbu-Guaçu os intercresci.mentos clc

l)iotit¿ c sillima¡iita dcvcnt rcsultar da substi.tuição da nr.ica ¡rc-[o
a I umi no s s i 1i c a t o , prornovida pela entrada de íons H+ no sistema,
conforne a reação:

2Bíotita + 14 H+ ? Sillinanita +2K+ + 6(Mg,F")*t + gHrO + sQuartzo

(10),

postulada por Vernon (1979). O excesso cle (Mg, Fe)*+ está, pïo-
vavelrnente, cristalizado sob a forna de minerais opacos, freqüen-
temente dist¡ibuídos na interface entre biotita e fibrolita inter
crescidas.

O cátion K* liberado deve, por sua vez, reagir com

cianita e quaÍtzo dando origem aos porfiroblastos de moscovita con
inclusões de fibrolita, anteriormente descritos, segundo a equa-
ção:

4Cianita + 3Qr¡artzo + 2K+ + 3llZO Ì zMoscovita + zH" + 
^12sio5 

(11)

proposta por (Jarnichael (1969) com base en observações texturais.

Kwak (1971), porérn, atribuiu estas mesnas texturas
à substituição seletiva de cianita por noscovita, em condições do

canpo de estabilidade da sillinanita, de acordo com a reação.

341 2SiOS + 3Quartzo + zKr + 3ll,O I 2Moscovita + 2lì+ (rz)

Segundo o autor, a fibrolita seria anterior a cris
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talização da moscovita, sendo produto do mesmo evento responsáve1
pela geração de cianita, que teria permanecido como fase meta-es-
táve1 devido ã substituição de alunínio por ferro en sua estrutu-
râ, o (lue amplia a reta <1c coexistôncia entrc os poiimorfos,trans
formando-a em uma faixa.

lrsta reação não explica satisfatoriamente a presen
ça de fibrolita inclusa em moscovita, provavelmente resultante de
cristalização simultânea nos noldes de carmichael (19ó9), mas po-
deria ser responsáve1 pela geração da textura descrita no item
c (supradescrito). Estudos de lvintsh (r97s) mostraram que um

mento de pressão desloca o equilíbrio:
au-

Zlvlos covi- ta + 2H+
->
<- 3ALZSiOS + SQuartzo + 2K+ + 3H2O G2)

lìo serltido da gcração clc Al2.Si0q is expcnsíls clc mosc:ovit¡r. Âssim,
u¡na concentração 1oca1 de pressão, cono a existente em zonas de

"kink bands" de moscovita, promove sua dissolução e a nucleação
de AIZSiOS.

Estas reações metassomáticas com relação a uma â-
rea muito rcstrita, atuqndcl ro mcsmo tcmpo ctn uma zona rc-. l¡rtiva-
lltctttc lnais allruttgctttc, l'cclr¡rrrr r.nn sistcln¿r orrcl c Íolrs sño lilrt:r':r<los
e consumidos, independente de um agente exterior.

A presença de turnalina nestas rochas poderia ser
devida ã participação de um fluido rico en boro no processo de

cristalização ou ã remobilização deste mesmo elemento retido no

sedimento ori.ginal. Se esta ú1tima hipótese fosse correta, seria
de se esperar sua formação jâ durante o evento Ml , en condições
pré-cinemáticas à deformação regional DZ,

Por6m, como isto não acontece, e como há concentra
ção dc turnìaIina nos vci.os pegmatíti.cos, é mais viáve1 supor um{r

relação genética entre estes veios e a turmalinizaçáo. Assim, ó

provável que tenha havido um aporte externo de íons, €fi um dado
momento da evolução metamórfica dos xistos de Embu-Guaçu - Pare-
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theiros, promovido pela atividade ígnea. Esta idéia é reforçada
por estudos de Ahmad & Wilson (1982) que verificaran uÌn aumento

nos teores de U e B em uma assenbléia interpretada como metasso-
nática, contendo fibrolita, com relação à anterior, produto de

metamorfisrno regional pÌogressivo, onde ocorre sillinani.ta,e por
estudos de Shnakin (1983) que detectou anomalias positivas para
boro em auréolas de moscovit).zaçào geradas no contato entre cor-
pos pegmatíticos e a encaixante. Ainda, de acordo con Michel-Lé-
vy (1950 in Pitcher 6 Read 1963), o boro atuaria como catal"iza-
dor na síntese de fibrolita, o que explicaria, tanbém, a abundân

cía deste nineral nos xistos de E¡nbu-Guaçu - Parelheiros.

Vários autores, como Chinner (I973), Vernotr(1979),

Carmichael (1969), Wintsch (1975), Vrána (1973) e Ahmad & Wilson
(1982), apontam o metassomatismo como gerador de aluniflossi1íca
tos e noscovita tardios, associados ou não a turnalina e, en ge-

¡al, relacionado ã atuação de soluções aquosas residuais em even

tos magnáticos e de migrnatização ' Em termos quínicos, este pro-
cesso é semelhante à alteração hidroternal (Hernley $ Jones 1964J,

sendo seu carâte'r deterninado pelo álcalis e vo1áteis, que po-

dem ser K+ (Carnichael 1969, Chinner Ig73, Vernon 1979), H*

(Wintsch 1975, Vernon 1979) ou Al-*** (Vrána 1973, Ahmad & Wilson
1982).

0 nrctassorD¿tt is lo aluninoso lìão õ ace.i to ¡ror 0armi

chael (1969) que, apoiado em critérios texturais, postula a imo-
bilidade do alurnÍnio. Estudos rnais recentes de Kuyunko (1983),
porén, nostriìn que en soluções hidroternais o alumÍnio ten nobi-
lidade consideráve1, enquanto que Zugorsky & Makagon (19801 re-
gistraram un aunento em seu teor em rochas turnalinizadas nas vi
zinhanças de corpos pegmatíticos '

Seja qual fo¡ o cátion, os parâmetros que contro-
lam o processo são pressão, temperatura e composição da fase
fluida, que pode ser expressa en termos de atividade ou concen-

tração ternodinânica de íons. O sentido da reação é dado pela ra
zão entre a atividade do cátion produzido e do cátion consumido'



Deste rnodo, a*+/ar+ elevada fará con que a reação:

4Cianita + 3Quartzo + ZK+ + HrO I Zl,loscovita + ZI{+ + 4lrgioq (1I)

-66-

seJ a

de Co 1ôni a , co
plagioclásio
Ab, s uge rem

fluido alca-

Assin, é provável que a geração de fibrolita, mos_
covita e turnalinâ. en MZ tenha sido propiciada peta ação de uma
solução aquosa ácida, rica e¡n boro, em condições de pressão e tem
peratura conpatíveis com as de estabíridade da sillinanita.

opere no sentido da geração de moscovita + sillirnanita, ou
no sentido do consurno de íons em excesso,

AÍnda, aspectos texturais do Granito
mo a presença de rnicroclínio poiquiloblástico e de
cálcico zonado con bordas enriquecidas no conponente
a geração destas feições através da introdução de un
lino, potássico, sobre utn su¡lstrato l¡ásico.

Me tarno rf i srno Retrõgrado M,

0 episódio de ¡netamorfisno retrógrado M, repÌesen_
ta a adaptação das assembl6ias de alta pressão e tenperatura, ge_
radas durante o evento regional progressivo Mr, a condições mais
brandas, Está caracterizado, na área, pela saussuritização dos
plagioclásios e feldspatos das rochas graníticas, pela sericitiza
ção da siltinanita observada nos xistos (fotornicrografias 9a e b)
e pela cloritização das biotitas tanto dos xistos quanto dos gra_
nitóides (fotomicrogra fia t0).

No entanto, é nas rochas cálcio_si1icáticas que
te episódio torna-se nais evidente através das substituições
diopsídio, p.lagioclásio, tremolita e granada por epídoto e de
psídio por t:remolita (fotomicrografia 11).

d;
dio

0 ca¡áter retrogressivo do metarnorfismo pôcle ser



lìotonicrografia 9a

IjÒ Lorìì j.croglal ì.a 1)l>

l:ro tonri crografi as 9a c !)b

tt7 -

Cristais de sill.inanita prismátìca, sutré-
clricos em processo de substituição parc:i-
;rl ¡ror seric:ita. l)olirrizircìoros |:rrrr ìclris
c cruzados, respccti viÌnìclrtLr (¿.tulltcJlt.o I l;0

vezes).



Fotomicrografia 10 - Cristais de granada e

xisto, Polarizadores
zes).

Rocha cá1cio-si1icática
parcial. de plagioclásio
dores cruzados ( aurnento
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biotita cloritizados em

paralelos (aumento 40 ve-

exil¡indo substj.tr"rição
por epÍdoto. pol ari. za-
100 vezes).

Fo ton-i crografia 11



deduzido pelas feições
o enri-quecimento relati
tc albita.

texturais e por
vo cio plagioclás
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qurmlcos, como

ta) no componen

p arâme t ro s

io (bytowni

cáticas, jâ
progressivo

As reações que
cutidas no item
são:

expressam
re ferente

M3 nas rochas
ao metamorfi

cálcio-s i1i
smo regionaldis

M1

Zoisita + Quartzo Granada + Anortita + H2O (B) (Boettcher
(1e80)

Tre¡nolita + Calcita + Quartzo ? Diopsídio * CoZ * IlZO (9) (lrletz

1e 70)

As transforrnaçõcs observadas nas rochas cãtcio-si-
1icáticas apontam em direção a temperaturas inferiores às daclas
pela curva que define o equilíbrio "diopsídio + calcita + tremoli
ta + quartzo" (fig. 14), sendo que a maior parte delas representa
condições ainda mais brandas, ou seja, equivalentes ãs que permi-
tem a coexistência estável de zoisita e quartzo.

-'
<.

A substituição de sillimanita
tudada por Kwak (1971) e Chinner (197j), ent
se em padrões texturais, apontam a reação:

2Moscovita + 2H ¿ 3A:a2SiO5 * ssio2 + 2K

por sericita foi es-
re outros que, com ba

3H20 (13),

como a responsáve1 pela transformação.

Conforme jã mencionado no item sobre o metamorfis
mo de contato Mz, este processo poderia ser produzido a partir da
entrada de íons potássio no sistema através cla atuação de um agen
te externo, ou poderia ocorrer devido a trocas locais , nos moldes
de Carmicltael (1969). De qualquer forma, como salientou Kawk (1971),
a quebra iônica somente acontece abaixo da instabilidade termal
dos minerais envolvidos na reação, o que, neste caso, sugere tem-
peraturas inferiores ãs necessárias para a estabilidade da silli-
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manita,

Nas seções observadas não há evidências que permi-
tarn atribuir a cloritização parcial da biotita a una reação espe-
cífica, No ent¿ì.nto, esta transformação só deve ter se processado
quando a pressão e temperatura atingiram valores que possibilita-
ran a estabilização da clorita ãs expensas da biotita, o que cor-
responde, a grosso nodo, ã interface entre as zonas da biotita e

clorita.

Segundo Winkler (1977 p. 180) este linite pode ser
representado pelo grau de isorreação:

" (estilplornelano + rnoscovita) instáve1/ (biotita + moscovita) está
vc1"

que é um equilÍbrio pouco dependente da pressão e que ocorre
urn intervalo <le temperatura entre 40OoC e 450oC,

Estes resultados são concordantes con os inferidos
através das associações clescritas nas rochas cá1cio-silicáticas.

Assin, é provável que as condições durante o meta-
rnorfismo retrogressivo MJ tenhan sido semelhantes ãs do campo de

estabilidade da andaluzita, que compreende os equilíbrios acima
discutidos e que tambérn explicaria a alteração da cianita nas ro-
chas de Embu-Guaçu - Parelheiros.

A presença de epÍdoto corno mineral estável nestas
assembléias indica que a temperatura nÍnima para este evento deve

ter sido próxima a 30OoC, independente da pressão, que são as con

dições exigi<las para o equilíbrio da reação:

em

Punpelyita + Clorita + Quartzo U

que marca o linite entre os

peraturas inferiores a esta

Zoisíta + Actinolita (14) (fig.
17)

graus incípiente e fraco, já que tem-
inplicariam sua desintegração,
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Portanto, a partir dos dados petrográficos é possí
ve1 restringir o netamorfismo retrógrado M, a urn intervalo náxi-
mo de temperatura entre 300oC e 600oC e pressões )nenores que
s , skb (fig . 17) .

T(oC )

Fig. 17 Curvas que representam as transfornações e as condições

de pressão e temperatura do netamorfisrno retrógrado M3

que atuou sobre as rochas da região de Embu-Guaçu - Pa-

relheiros. A área detimitada representa as condições
prováveis de P e T vigentes durante este epi-sõdio.

-.ì

)
/l

{;

I
l4



ìr{etarnorf isno Dinâmico lr{O

O nct¡rmorfisrno d in ânli co M4

1:clas próprias caracter.ísti cas das lochas
nhecido nos grånitos e gnaisses.

ó

da
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l)íìstírnt(ì restri 1.o c,
regi ão , ne lhor rcco-

As modificações pronovidas por este evento foram
pouco intensas e correspondem, basicanente, à quebra de grãos de

quartzo e feldspato e a uma foliação dada pelo estiramento destes
nrinerais segundo a direção principal do esforço (fotornicrografia
I2) , ¡rlovocadas 1:cla nrovirncrrtação ¿.to longo dc fal.harncntos clc 1.rou-
ca expressão na área mapeada.

Fotomicrogr afia 12 Textura milonítica em ortognaisse, con grãos
estirados de feldspato potássico e plagioclá
sio destacados em uma natriz subnilimétrica
dada por quartzo quebrado, localmente recris
talizado. Polarizadores cruzados (aurnento 40

vezes).



0 estudo das estruturas
ginaram foi cotrduzido, em três níveis:
e macroscópico.
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e dos processos que as ori
mesoscópico, nicroscópico

À aná1isc mesoscópica interessou o estuclo das cs-
trutt¡ríts visívr:is cnr:rl'lorirrrrclrto, cntrc ils c1 uais cl cst.¿lcirìn-sc ir cs
tratificação reliquiar, superfícies de foliação, lineações nine-
rais e de intersecção, dobras, a1ém de fraturas gencralizadas e

falhas de ocorrência limitada.

0s estudos microscopicos baseados na ol¡servação de
mais de 160 seções delgadas visaram a caracteri zaçã,o mais precisa
tanto de morfologia quanto da gênese Cas <iiversas foliaçõcs e o

estabelecimcnto clas rcl¿lçõcs tcnìporais rcl¿rtivas entrc os cpisó-
dios de metamorfismo e deformação.

Finalmente, o tratamento dos dados assim acumula-
dos foi objeto de análise macroscópica realizada com base no mótc
do proposto e descrito en detalhe por Turner fi weiss (19ój) e que
consiste, €il essência, no estudo das diversas feições planares en
contradas em sub-áreas delinritadas con base na homogeneidade de u
ma dada superfície, ou seja, para a qual uma determinada foliação
apresenta direção estatis ticarnente uniforme.

Este procedinento objetivou o entendimento do:; re-
sultados obtidos nas fases anteriores e a caract erização de gran-
des estruturas eu€, dadas as suas dimensões, não puderam ser reco
nhecidas em afloranento.

Aná1ise Me.soscópica

A descrição dc nais de 600 afloranentos de rochas
sãs e alteradas revelou a existôncia dc uma estratificação reli-
quiar, correspondente ã estrutura primária dos rnetasseclimentos , e
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várias estruturas tectônicas representadas por superfícies de fo-
1iação, lineações, dobras e falhas.

E s b t"u t u rct s 7, r,'i ¡nrit,i a. s

A única estrutura primária preservada após sucessi
vos dobranentos e intenso intemperismo é a estratificação reliqui
âr, visível tanto nos xistos rítnicos quanto nos sericita xistos
e filitos.

Na unidade dos xistos Santa Rita So

ternância rítnica entre micaxistos e quartzo xistos
com espessura aproximada de i0 cm. Localmente, como
nheiro Marsilac e arredores de Santa Rita, ocorrem,
mente, níveis mais estreitos de anfibolitos, rochas
fi.cas e cálcir¡-si lic¡itic¿rs.

e dada pela al
em estratos

a sul de Enge

conco rdante -
meta-ultramá-

A alteração ressalta a estrutura na medida em que
destaca a variação de cor entre os diferentes níveis e promove a
remoção preferencial de parte do material proveniente da decompo-
sição dos quartzo xistos com relação aos nricaxistos (foto 1, p.
28) .

Nos sericita xistos
liquiar é definida pela alternância
-paralelos de diferentes colorações
tem variações na composição mineral

e filitos a estratificação re-
centimétrica de níveis plano-
e que, provavelrnente, refle-

Estt,utuz,as Secundã.r,ias oLt Tectõnicas

FctLia.çõø,s: entre as foliações descritas nas rochas
que afloram na 'area mapeada destacam-se uma superfície de cliva-
gem ardosiana e duas superfícies de clivagern de crenulação, ocor-
rendo ainda. de modo restrito, foliações miloníticas.
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CLivag¿m Anfu¿ía_na Sl: o termo ,'clivagern ardosia_
na" é aqui utilizado no sentido de Hobbs et aL. (1976), ou seja,
para designar um arranjo planar de minerais regularmente orienta-
dos ou ern domínios, sendo, deste rnodo, equivalente à ct.ivagen cli.
vagern contínua de Powell (1979).

Nas rochas de Embu-Guaçu-parelheiros a clivagem ar
dosiana é dada pela orientação de moscovíta, biotita e sillinani-
ta prisnática, geradas durante o netamorfisno regional progressi-
vo M'

A foliação S, 6 visíve1 tanto nos xistos rítnicos,
quanto nos sericita xistos e filitos, especialnente a nível mi-
croscõpico, desenhando ¡nicrodobras de pequeno comprimento de on-
da, às vezes fechadas (fotonicrografias 14 e 15, p.87;17, p.89).

CLívo-gem dz Cnenulaçãl Sr: a clivagern de crenula-
ção S, corresponde ã fotiaçãô de maior expressão na área mapeada,
ocorrendo nos xistos tipo Santa Rita e nos sericita xistos,

A nível microscópico configura dobras de crenuLa-
ção altarnente evoluÍdas; é freqtlentenente diferenciada ern nÍveis
estreitos ricos en quartzo e ¡nicas al-ternados, originando um ban-
darnent o tectônico s ubni 1inét r i co .

À vista de s armada
de definida por uma sucessão de
quais, eventualmente, ó possível
caracteri z an.

S, confunde-se com urna xistosida
planos subparaLeLos, cntTc os

identificar as rnicrodobras que a

É uma foliação plano-axial a dobras D, e, en ge-
ra1 , dispõe-se paralela ou s ub p ar a I e 1 a¡nen t e à estratificação reli
quiar So,

Embora não houvessen identificado a superfície rle
foliação principal dos rne tassedirnentos cono una ctivagen de crenu
J.ação, o paralelismo entre S, e a estratificação reliqu.iar foi
ta¡nl¡óm verificado por. Saclowsk.i (1974), I-tasui (1.975), IIasui tì Saclo
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wski (1976), Campos Neto (1983) e Canpos Nero ç Basei (1983) e
terpretado conro resultado de un redobramento coaxial de dobras
recumbentes, cerradas ou isoclinais durante um episõdio Dr.

CLLvagøn clø C nønu!-ação Sr a clivagen de crenula_
ção Sa resulta do rnicrodobramento da superfície 52, sendo materia
Lizada por "kinks" abertos, com conprinento de onda de até 0,5cm,
É a foliação plano-axiar das dobras D3, desenhadas pera clivagern
de crenulação S2 e pela estratificação reliquiar So.

1n

D--l'

Ao contrário
expressão rnai s 1oca1, sendo
rítmicos a Nl4r de Santa Iìita
ralelamente a So e S,,

da clivagen de crenulação Sr, esta ten
observada principalmente nos xi s tos
onde, de nodo geral , se dispõe subpa

A foliação S, foi ta¡nbón caracterizad.a nos serici_
ta xistos e filitos a w de parelheiros, ocorrendo associada a do-
bras em "chevron" centin6tricas, con charneiras subhorizontais.

FoLíaçãrt lúíLonttíca. S4: a foliação nilonítica é a_
qui considerada cono urna superfície definida pelo estiranento de
rochas e rninerais sujeitos ã movinentação em zonas de falha.

E restrita na área rnapeada, sendo somente identifi
cada nos granitos c gnaisscs.

Linøaçõe.t ¡ serão tratadas sob a designação de,'1i_
neação" as superfícies lineares deterninadas pela intet.secção de
dois planos de foliação distintos ou pelo alinhamento planar e pa
r ale 1o de rninerais prisnáticos.

Na ãrea estudada, não foram obscrva<l¿¡s lineações
de intersecção entre S, e So, o que faz con que todas as superfí_
cies lineares aqui descr j.tas - à exceção das lineações ninerais -
sejan equivalentes a lineações de crenulação. Estas correspondern
ãs linhas de charneira de dobras de crenulação, dispostas sobre a
superfície afetada por esta defornação.
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'l'anto nos xj"stos rÍtmicos quanto nos sericita xis_
tos e filitos as lineações de crenulação nais proeminentes são li
neações t3 (S3/52), fornadas pela crenulação de SZ, Apresentam-se,
en gera1, cono corrugações espaçadas nilimetricarnente, com caimen
to subhorizontal.

Tambén expressiva ó a lineação dada por prisrnas de
turmalina alinhados paralelarnente e dispostos sobre os planos da
foliação 52. Quando S, está crenulada, os cristais de turrnalina
desenvolvem-se preferencialrnente ao Iongo do eixo das nicrodobras
evidenciando urn crescimento orientado mineticanente.

Dc) b ha,A: ent re
Iizaçáo para a classificação
aclueles basea<los no conjunto
ra, ou seja, no estilo.

os vários critérios prissíveis de uti
das dobras, os rnais interessantes são

de feições morfológicas da estrutu-

Para efeito de descrição das dobras deve ser obser
vado o tipo de superfÍcie dobrada, o tipo de superfÍcie plano-a-
xial ao dobrarnento e a geonretria das estruturas. Jâ para a caÌac-
terização das fases de dobramentos interessan os padrões de super
posição produzidos pela interferência de estruturas de diferen-
tes gerações,

Una relação direta entre grupos de estilo e fase
de dobramentos pode, conforne salientado por Bistrichi (Igg2) e

Carneiro (I983),1evar a conclusões errôneas,'já que uma mesma fa-
sc de dcforntação pode dal'origcm a cstrutur&s tle estilos tlifcren-
tes, do mesmo rnodo que dobras de mesmo estilo podern pertencer a ge

rações dis tintas ,

Na região de Enbu-Guaçu-Parelheiros a ausência de
bons afloranentos, a dificuldade no estabelecimento da polaridade
estrutural da seqilência mapeada e a prováve1 diferença de escala
<1as dobras superpostas, foram fatores que dificultaram a anáIise,

Neste sentido, os estudos neso e rnicroscópicos em-
basados na observação das relações entre as foliações plano-a-
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xiais fora¡n os nais esclarecedores, já que rne srno em rochas extTe-
Ìnamente alteradas estas superfÍcies são, corn freqtlência, preserva
d¿.¡s.

Dobnaa 0r: nã,o foram identi fícadas dobras Dr, ou se
ja, def iniclas peJ.a estratificação reliquiar dol¡rada e tendo a cli
vagern ardosiana S, cono foliação plano-axia1.

Entretanto, conforrne já rnencionado, o paralelisno
entre a foliação S, e a estratificação retiquiar So fez con que
vários pesquisadores (sadowskí L974, Hasui 197S, Hasui 6 Sadowski
1976, Campos Net.o 1983 e Campos Neto Ê Basei 1983) atribuissem às
dobras D, um padrão isoclinal, recumbente.

Dobnot Dr: as dobras D, são desenhadas pela estra-
tificação reliquiar e pela foliação Sa, tendo a clivagen de crenu
Iação S, corno superfície plano-axial .

No ponto 202, situað.o próxino a Santa Rita, na es-
trada que liga esta localidade a Ernbu-Guaçu, foi descrita nos xis
tos rítrnicos urna dobra D2 aberta, inclinada, isópaca e com ápice
arredondado, Esta é uma das îaras exposições de dobras D, a níve1
rnesoscópico, No entanto, estas estruturas puderan ser identifica-
das, a nível macroscópico, atrav6s do padrão dos fototineamentos.
A partir deles são configuradas estruturas arnplas, de dj.nrensões
decamétricas a quilonétricas, abertas.

As relações entïe a foliação plano-axial S, e a es
tratificação reliquiar So dobrada evidenciam uma grande estrutura
sinforrnal, melhor definida en napa e perfis regionais do que em

escala de afloranento.

Iista cs trutura
via sido reconhecida por llasui
riação de grau netarnõrfico das

con cixo aproximadilmentc N40lì .i ¿í h¿

G Sadowski (1976) com base na va-
rochas que a compõen.

Realmente, através do estudo do metanorfisrno que



-79-

atuou sobre estas sequências, foi possíve1 constatar uina dirninui-
ção de temperatura e pressão vigentes durante o netanorfisno re-
gional M, em direção ã unidade dos sericita xistos e filitos que
cornpõem o núc1eo da rnega-estlutura.

Dentro dos l.imites da -area mapeada não foi observa
do seu fechanento, provavelrnente localizado mais a SW.

Dobna,s D3t ut clobras D, definidas pelo dobramento
dt estrírtificação reliquiar e cra foriação s2 representarn quase a
totalidade das estruturas descritas na área,

Mes¡no sendo as mais expressivas, não são freqilen_
tes suas exposições, de modo que sua caracterização nem senpre é
tacll,

Nos sericita xistos e filitos a WNW de parelhei_
ros (ponto 337) e nos xistos rítmicos que afloran na estrada que
li.ga Santa Rita ã BR-116 (ponto 599, 617, 632) estas dob¡as tên
perfis em chevron, con ápices angulosos e cornprirnentos de onda de
cinétricos. seus eixos são subhorizontais e a clivagem de crenula
ção Sa, plano-axia1 , é subvertical.

A relação entre a clivagern de crenulação Sa e a fo
1iação dobrada, Sr, indica, localmente, a presença de dobras con
flancos inversos. Esta situação, observada especialmente na por_
ção SW da ârea, e a posição da foliação SJ, em geral com caimento
para NW, são sugestivas cle dol.¡ras inclinadas, com vergôncia para
SE.

F o-!,ha.,s: as falhas são estruturas de oco¡rência res
trita na área mapeada, só diagnosticadas com certeza através de
texturas niloníticas e cataclásticas identificadas, principalmen-
te, nas rochas graníticas e gnáissicas.

En escala macroscõpica as falhas definen grandes
com exceção daquela situada irnediatanente a NW de Em

traços NE e
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bu-Guaçu, não foi possível identificar a natureza ou o sentido da
movimentação.

No mapa apresentado optou-se por traçar apenas as
falhas de existência comprovada, embora fotolineamentos importan-
tes e feições geomorfológicas sejam sugestivas da existência de ou
tros f alharnentos. Des taca¡n-se entre es tes indícios os fotolineamen
tos NS, coïrespondentes ã calha do rio Embu-Guaçu e e Elv, corres-
llondente ao rio Vermelho, situado a su1 de Engenheiro Marsilac.

þ'a¿)rtt¡ de t¡ct fornte,jão

A caracterização das clivagens presentes nas ro-
chas mapeadas e a observação dos padrões cle superl)osição clest¿rs
sLlpcrfícics visÍvcis, cnr cssôtìcia, a ¡rívcl nljcroscópico, pcrrnitcllr
distinguir três gerações sucessivas de foliações: a prineira, ma-
teri alizada pela clivagcm ardosiana S1, e as cluas últimas corres
ponderìtes ãs clivagens dc crcnulação SZ " S3.

Da mesma forrna, a presença de dobras desenhadas pe
1o acamento so e pela foliação sz, indicam a atuação de, pelo ne-
nos, três fases de dobramento.

Não foran, no entanto, reconhecidas figuras de in-
terferência entre estas dobras, o que pode ser decorrente, em par
t€, da pobreza de exposições.

Por outro 1ado, é possíve1 tambén que a arsê'cia
de padrões de superposição esteja relacionada ã diferença de esca
1a das texturas envolvidas. Conforme Roberts (I977 in Bistrichi
19Bz e Carneilo 1983) a imposição de dobras menores sobre dobras
maiores e maj.s antigas não deve provocar mudança significativa da
conf i¡¡uração alttcrior ao dobr¡rnronto supcrposto, nern ¡rrocluzir fci -
ções de interferência expressivas.
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11 Fat¿ dø De.donnação Or: a rnelhor evidência da pri
meira fase de deforrnação constitui-se em uma clivagem ardosiana
S,, visÍve1, principalrnente, a nível nicroscópico.

Esta foliação Sr, plano-axial a dobras D, é defini
da pela orientação de rnicas e sillimanita geradas pelo rnetarnorfis
mo regional M, e está intensarnente crenulada pol un evento poste-
rior que, na rnaior parte dos casos, provocou sua total transposi-
ção.

z* f o..t¿ d¿ D¿(t0 hnaçãct Ðr: o segundo episódio de de-
formação Dr, foi o responsável pela formação da xistosidade Sr,re
gionalmente nai.s expressiva, ocorrendo tanto nos sericita xistos
e filitos quanto nos xistos rítnicos. Corresponde a urna clivagen
de crenulação, freqtlentemonte difereficiada en camadas estreitas
de quartzo e micas alteïnadas, definindo um bandarnento tectônico
s ubn i. l:imétrico (fotonicrografia 13)

Esta xistosidade 52 desenvolve-se quase senpre para
1ela ou sub-paral.ela ao bandanento conposicional So o que,pode su

gerir sua fornação em posição plano-axial a dobras D2, geradas a

partir do rcdobranrento coaxi¡l l. de r¡ma clol¡ra anteri.or D, rccuntbcn-

te, cerrada ou isoclinal.

As dobras D, observadas são inclínadas isópacas
f e cli adas a abertas.

z* Fa¿ø dø Dedttnnação 2r: o epis6dio D, provocou a

deformação da foliação S, e da estratificação reliquiar So, origi
nando as dobras nesoscópicas que ocorrern na região de Enbu-Guaçu-

- Parelheiros.

Nos sericita xistos e filitos desenvolvern-se dobras
D, decinétricas, em chevron, corn planos axiais essencialmente ver
ticais, fechadas e abertas, enquanto nos xistos rítmicos são dese

nhadas estruturas con padrões variados mas, freqtlentenente isópa-
cas, inclinadas ou verticais, abertas ou fechadas ãs quais associ
arn-se, localmente, dobras parasitas en S ou Z.



- 82-

üm posiç:ão plano-axial a este dobrarnento D, há uma

clivagen de crenulação dada pot "kinks" abertos, corn conprinento
de onda de até 0,5 crn.

0 paralelisno entre as foliações SZ e Sr, cono
rifícado na região entre Santa Rita e a ïodovia BR-116 poderia
dicar posição de flanco de dobras cerradas ou a atuação de um

cesso de transposíção relacíonado ã evolução do dobra¡nento ou
movimentação em zonas de transcorrência.

Enbora a primeira hipótese não possa ser descarta-
da, os perfis das dobras da fase Dr, rnostrando estruturas abertas
e a presença de dobras intrafoliais desta nesma fase descritas nos
pontos 49 e 643 induzern à aceitação da última corno nrais provável.

4* Fa.¿ø dz De(¡o nna"ção D O; a suposição da existên-
cia de um quarto evento de deformação dúctil DO, sugerido a nível
rnacroscópico pela configuração dos contatos entte as seqilencias
xistosas e pelos padrões de dispersão da foliação S, e da linea-
ção L, (S3/SZ), não encontrou respaldo nas observações realizadas
a níveI mesoscõpico, não tendo sido reconhecidas estîuturas ou su
perfícies atribuíveis a esta fase.

5* Fa.¿Q, d¿ 1¿óonnação 05, a ú\tima fase de deforma

ção sobre as rochas da região de Enbu-Guaçu - Parelheiros consti-
tui-se en um evento rúpti1, associado a falharnentos.

As evidências deste episódio são as estruturas ca-
taclásticas e nilonÍticas descritas principalnente nas rochas gra
nitóides e gn;íissicas (pontos 11, 14, 21 , 70, 73, 7(t, 79,115,1..1 7,
IZI ,291,30ó, 414, 473, 474, 48ó, 549, 550,621) que caracteriza
rian falhanentos extensos, além de pequenos deslocamentos observa
dos ern aflorarnentos (pontos 41 ,200,204,205) situados na estra-
da que liga Santa Rita a Embu-Guaçu (foto 7) .

in
p I'o

a
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AnáIise Microestrutural

A anãl-ise nicroestrutural apoiou-se na observação
de mais de 160 seções de rochas sãs e alteradas da região de Embu

-Guaçu - Parelheiros, tendo sido estudados, preferenciaLmente, os
xistos que, dada sua cornposição quínica original , sensível ã modi,
ficações nas condições de pressão e temperatura, guardan, ern seus
minerais e estruturas, os registros dos vários eventos de recris-
ta\ízaçã,o e deformação a que foran subnetidos,

Nem sempre, por6m, as relações entre metarnorfismo
e defornação puderam ser caracterizadas, porque, com freqüência,
porfiroblastos encontra¡n-se de tal forma alterados que já não é

mais possível identificá-1os con precisão,

0 j"ntenperismo foi, tanbém, urn fator de restrição
inportante ã utilização dos sericita xistos e fil-itos na análise
pois, embora exiban feições nicroestruturais bastante diagnósti-
cas, seu avançado grau de alteração inpede a caracterização de seu

metamorfismo, na rnedida em que sua assernbléia rnineralógica está
totalrnente substituída por sericita, argilas, óxidos e hidróxidos
supérgenos,

A. despeito destas dificuldades, foram confirrnadas
tanto nos sericita xistos e fititos quanto nos xistos rítnicos, a

existência das superfícies S, e S' identificadas a níve1 mesosc6

pico, bem como da superfície Sr, essencialnente microscópì,ca e

correspondente a una clivagem ardosiana definida pela orientação
de minerais placóides, como biotita e moscovita, e prisnáticos,co
mo sillimanita, gerados durante o metarnorfisrno regional Mt.

A fase de defornação Dt

gação desta xistosidade, resultando no

b ras f cchadas ¿r ccrrada s c crD urna nov¿r

por uma clivagen de crenulação Sr.

foi responsável pela corru
ap a re c irnent o de microdo
superl'ícic, mûteria I i zada

A intensidade e evolução deste processo de crenula
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ção provocou a transposição de Sr, às vezes preservada corno relic
to, cornpondo nicrodobras intrafoliais, e a diferenciação de S, a-
trav6s da dissolução de rninerais, como quartzo, en zonas de rnaior
"stress", cono nos flancos das rnicroestTuturas e sua precípitação
em zonas de pressão relativanente nenor, cono ern seus ápices (Cos

rove 1976), originando um bandamento tectônico subnilin6trico, da
do pela segregação de rnicas e quartzo em canadas alteïnadas (foto
micrografias 13, p, 85 e 14 , p. 8 7) .

Nestas condições esta foliação confunde-se con u-
rna clivagem ardosiana, distínguindo-se desta, basicamente, pcla
laninação nilinétrica e regular,por sua continuidade e pela exis-
tência de ondulações suaves ou rnicrodobras nos sucessivos nicroli
tons.

A suposição de que o netanorfismo regional M, foi
progressivo, processando-se sempre no sentído de pressões e tempe
raturas crescentes, tendo ninerais corno cianita e sill-irnanita co-
no representantes de suas condições náximas e a presença de cris-
tais de sillimanita dobrados junto con a foliação Sr, pelo even-
to DZ (fotonricrografia 15) , sugerem que o processo netamórfico re
gional M, foi sincrônico ou posterior ã formação da superfÍcie S,
e anterior à clivagen SI

Isto é também confirmado por porfiroblastos de

granada levemente alongados, provocando a deftexão da xistosidade
S, e permitindo a recristalização de quartzo en zonas de sombra
de pressão, o que conprova sua presença cono um corpo rÍgido du-
rante a deformação D2 (fotomicrografia 16) ,

Outros mineraís cuja cristalização é atribuída a

Mr, corno cianita e estaurolita, só foran encontrados preservados
en amostras de sondagens lotativas, onde as relações entre sua

fornação e a das foliações não estão rnuito claras. Ern superfície
há indícios de suas ocorrências ern sericita xistos rnuito altera-
dos, sob a fo¡na de porfiroblastos totalnente substi.tuídos e que

poderiam ser tanto de un como de outro destes minerais.



Fotomicrografia l3 Bandamento tectônico
te da .diferenciação
ção Sr. Polarizadores
vezes),

Foto 7

-fllj-

submilim6trico resultan
da clivagem de crenul a-
paralelos ( aurnent o 40

Falha de pequeno por
te locali zada na es-
trada entre Santa Ri.

t a e Ernbu- Guaçrr ,
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No entanto, independente de uma identificação pre-
cisa, estes pseudornorfos são., certamente, anteriores à foliação
Sr, defletida en seu redor, reforçando a hipótese de uma gênese

s i¡r-cine:nática a D, e :rrtterior a D, ,

Aparentemente, não houve a geração de minerais du-
rante o episódio Dr, enbora não se possa descartar, a princípio a

idéia de una relação entre esta fase e o netamorfisno retrógrado
M3.

Porén, cono as nelhores evidências deste evento re
tïogressivo encontran-se nas rochas cálcio-silicáticas, extrena-
nente pobres ern infornações sobre os episódios de defornação, es-
tas associações não puderan ser conprovadas.

A1én disso, a presença de intrusões pós-tectôni.cas
sugere urn soerguirnento da região e, conseqlJentenente, urn decrésci_
rno de pressão e ternperatura até valores mínimos estimados para o

metamorfisno retrogressivo, somente após a atuação de todo o con-
j unto de defornação.

A ausência de rninerais cristalizados ern D, poderi4
então, sugerir que não houve variação significativa das condições
de temperatura e pressão entre as fases Dt e Dr, interpretadas co

no estágios de urna mesmâ deforrnação contÍnua.

Superirnposta a D, e D, hâ urna fase de dobrarnento

Dj que pronoveu a crenulação da foliação S, e o aparecinento de

"nicrokinks" sinétricos, que definen uma nova clivagen de crenula
1ação, SJ, encontrada apenas localmente (fotonicrografia I7).

Pós-cinenaticamente ã fornação de S, houve a cris-
talização de moscovitas de segunda geração, fibrolitas e tu¡rnali-
nas relacionadas ao netanorfismo MZ.

0 caráter tardio do netassomatisno M2 6 atestado
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Clivagern de crenul"ação S, transpondo a folía-
ção anterior 51, visÍve1 em charneiras de mi-
c¡odobras preservadas, Polarizadores parale-
1os (aurnento 40 vezes).

Clivagern de crenulação 52 onde é visível o do

brarnento de sillimanita prismática, previamen
te cristalizada. Polarizadores paralelos (au-
mento 40 vezes),

Fotonicrografia 15
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pela ausência de o¡ientação preferencial das fibrolitas, que se
distribuen caoticamente, como neandros em porfiroblastos de nosco
vita ou en relações tle clara substituição rnitnética a partir da bi
otita, e pelo crescinento de moscovitas discordantes da xistosida
de (fotomicrografias 6a,p. 61;7, p.62; I8, p, 90),

As turrnalinas, ao contrário, estão orientadas,dis
postas preferencialmente ao longo das linhas de charneira das ní-
crodobras Dr, definindo una lineação nineral. Este crescinento o-
rientado, mas pós-cinemático que ten sido freqtlentemente ínterpre
tado corno min6tico, tanbém poderia ter sido controlado por un alí
vio loca1 de pressão nos ápices das nicroestruturas.

Um possíve1 evento DO sugerido a nível macroscópi-
co por una ondulação regional dos contatos entre as ulridades, não
foi caracterizado através da anál-ise nicroestÌutural , Não foram i
dentificadas superf íci.es correlacionáveis a esta deforrnação, nem

há evidências seguras de recristalizaçáo ou neoforrnação de mine-
rais nesta fase.

Finalmente, o episódio D, vinculado ã atuação de

falhamentos e contemporâneo ao netamorfisrno cataclástico MO, €s-
tá nellror caracterizado nas rochas graníticas, gnáissícas e quatt
zíticas,

Nos granitos e gnaisses as texturas observadas são
tipicanente cataclásticas, com feldspatos quebrados, quartzo com

extinção ondulante e textura en subgrãos e com a presença de nate
rial microgranular em torno de minerais nais resistentes,

Nos quart z i tos as feições exillidas são, pri.ncípa1-
mente, grãos de quartzo quebrados, con extinção ondulante e con
tornos lobados, tendendo a poligonização, evidenciando um inícío
de re cupe ração
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Cristal euéd¡ico de granada alongado segundo a

direção da foliação S, da rocha, evidenciando
sua gênese pré-c j.nemát ica a D2 e sin-cinemáti-
ca a Dl , Polarizadores paralelos (aumento 40

vezes).

Xisto nicáceo exibindo três superfícies de fo-
liação Sr, SZ, Sa. Polarizadores paralelos (au

mento 40 ve zes ) '

Fo t omi crogr afia 17
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ljotonidroßrílf ia llì ,Agullrrrs ric l-ibrol.ita gcrarlas c.'¡l concl ir;äcs pós

-cinenáticas atestadas por sua distribuição
caótica ern un porf irol)i.asto dc moscovitû. l)o-
larizaclorcs cruzados (aunento dc 40 vozcs) .

AnáIi se Macroscópica

Com base nos procedimentos propostos por 1'urner q

ldeiss (1963), a área estudada foi dividida en donínios honogêneos.
I¡-ricialmente, foram delinitados 11 sub-áreas, posteriornente redu-
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zídas a 6 (fig, 18) dadas as semelhanças das configurações obtidas
ap6s o tratanento de seus dados ern estereogranas.

As. atitudes referentes às principais foliações e 1i
neações foram plotadas em diagramas de Schnidt (hernisf6rio infe-
rior) e, quando o núnero de medidas excedeu a 30 , forarn contadas
com o auxílio da rede de Kalsbeek' Foram, desta forma, tratados os

dados refe¡entes à clivagem de crenulação Sr, ã lineação de inter-
secção Ls G3/SÐ e ã xistosidade Sr, cujos resultados, de modo ge

ra1, são também representativos para o bandarnento So já que, fre-
qtlentemente, a¡nbos nostran-se paralelizados'

A ausência de tratanento estatÍstico da foliação St

e da lineação L2 lls2/ s1) prende-se ao fato de não terem sido conse

guidas medidas representativas de suas orientações, o que é expli-
cado pela superposição de vários episõdios de redobranento e pela
transposíção associada a Dr.

Dauinio J: sit.ua-se a leste de Embu-Guaçu e Cip6'en
globando os xistos rítnicos e os sericita xistos e filitos que o-

corren nos arredores de Parelheiros, colônia e Engenheiro Marsilac
(fig. rB).

Neste do¡nínio tanto a xistosidade principal S, Quan

to o bandanento so a e1a paralelo rnostram-se bastante dispersos,

sendo possÍve1, no entanto, ajustar os pólos de seus planos ao cír
culo náxino con atitude N35W 80N8, evidenciando seu dobrarnento ci-
líndrico en torno do eixo N54E 10SW em un evento D1.

As poucas nedidas de atitudes da foliação Sr, Plano

-axial ao dobramento D3 e sua grande dispersão inpossibilita-
rarn quaisquer conclusões. No entanto, a lineação de intersecção L,
(S3/SZ) , disposta segunclo o círculo náxino N6W 23SW sugere sua for-
ma!ão sobre superfícies sem atitude constante ou sua dispersão de-

vida a un dobrarnento cilíndrico posterior DO, com eixo N84Ìì 62NE'

Domíníct 11: o donínio II abrange os xistos rítmicos
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situados pr'6x-imos a lnrbu-Guaçu (fig, I8).

0s dados referentes ã foliação S, e à lineação L,
(53/SZ) tratados para esta sub-área exibem padrões rnuito senelhan
tes ãqueles já descritos para o donínio I.

A foliação SZ apresenta dispersão em torno do cír
culo náxino N38W 86NE devido a seu dobranento cilíndrÍco por. D3

segundo o eixo ,N538 16SW. Sua distribuição com concentrações máxi
mas situadas no quadrante SE sugere para esta dobra D, um padrão
isoclinal, com p1-ano axial inclinado,

As poucas nedidas de S, e a dispersão verificada
para a lineação L3 (S3/52) inviabilizaran interpretações seguras
embora, pelo diagrarna (fig. 18), seja possível constatar a predo-
minância de mergulhos médios e altos, corn sentido NW, para esta
fo 1i aç ão '

Dominio I11r neste domínio estão representadas
feições estruturais dos sericita xistos e filitos da região de

pó e dos xistos rítnicos com intercalações quartzíticas situados
su1 desta localidade (fig. 18).

Cono nas sub-áreas anteriormente descritas, a fo-
liação S, e o bandamento So, paralelos, definem, com pequena dis-
persão, urna guirlanda correspondente ao círculo náxino N24W 86NE,

caracterizando sua defornação por un dobramento ci1índrico D3,pos
terior e corn eixo N77E 14Sl\r,

As atitudes para a foliação SS e para a lineação
L3 (53/52) foram consideradas insuficientes para qualquer inferên
^: ^

Dctmínío f t/: o donínio IV congrega os serícita xis
tos e filitos e os xistos rítnicos localizados a oeste de Embu-

-buaçu e Llpo,

AS

Ci
a

AÍ, os pó1os da foliação 52 exiben una forte con
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centração em torno de N45E 45SE,que poderia ser representativa de
dob¡as isoclinais, corn planos axiais inclinados.

A desl:eito dosta concentração õ poss ívcl considc-
rar estes pólos corno correspondentes ao círcu1o máxino NBW dJNE, e

videnciando, também neste domínio, un episódio Dr, de caráter ci
l índr j-co, corn iÌobras gcra<1as seguntlo Ntì2lj 30Sl\r.

Embora possam ser ajustadas a urTì círculo máximo,
sugerindo um dobranento D4, as poucas rnedidas obtidas para L3 (SS/
S2) não perniten interpretações seguras. O nesmo ocorre con S3,cu
jas escassas medidas configuram concentrações diarnetralmente opos
tas de planos con altos nergulhos.

D o mínto
netarritnitos da re gi ão

neste dorninio estão representados
Santa Rita (fig. 18).

os

de

Para esta área foi registrada uma dì.spersão em

guirlanda para o pó1os de SZ, ojustada ao círculo náxi.mo N36l{r 56SW,

caracteri.zando un dobrarnento cilíndrico D, corn eixo N54E 34NË.

A direção das dobras D3, para este domínio, é com

patíveI com a verificada para os demais. Porém, seu rnergulho apre
senta sentido oposto, demonstrando urna mudança no cainento desta
fase,

Como no donín'io IV, as poucas medidas da foliação
53 concentram-se en torno da direção NE, con rnergulhos fortes,qua
se verticais para SE, enquanto que o conjunto de lineações L3 (53

/S2) pode ser ajustado ao círculo rnáxino N66E vert, sugerindo a a

tuação de um dobranento ci1índrico DO.

Dominict t//: o donínio VI compreende os sericita
xistos e filitos e ritmitos, a noroeste de Santa Rita, tendo sido
tratados, basicamente, os dados obtidos no perfil entîe esta loca
lidade e a rodovia BR-116.

Nesta região é rnarcante o paralelismo entre o ban
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damento So c a foliação ¡rrincipaL sr. Arnbos achan-sc dobrarlos ci-
lindricamente por D' segundo o eixo N54E 56Sl\r, conforme é atesta-
do por sua disposição em guirlanda coincidente com o cÍ¡culo nãxi
no N36l{ 34NE.

As ¡nedidas da clivagen de crenulação Sr, nais ex_
pressiva neste donínio que en qualquer outro, exibem padrão de
distritruição senerhante, ajustando-se ao círcu1o máximo N4gl{ JONE,

sugcrin<lo um tlol¡ranrento l)4 s u l) c r .i nrp o s t o , c.i.l índri.co c con cixo
N42E J()SIi.

por outro 1arìo, as lineaçõcs L3 (Sj/S2) estão for_
temerìte concerìtradas em torno de N52lì 42SW, se¡ leve dispersão se_
gundo N30W 40Sl{, insuficiente pare a caracteri zação de DO.

A partir da integração das infornações obtidas pa_
ra cada donÍnio, é possíve1 teceï algumas considerações sobre o

conjunto de deforrnações que afetararn as seqüências que afloran na
região de Enbu-Guaçu - Parelheiros.

Em todas as sub-áreas está caracterizada a atuação
de un episódio de dobramento D3 que pronoveu a deforrnação da xis-
tosidade S, e do bandamento So a ela para1e1o, resultando en do-
bras ci1índricas, em geral , invertidas e assimétricas (donínios
II, ïII, IV e VI).

0 plano axial do dobrarnento D3 ten, en todas as
sub-áreas, direção NE, havendo, no entanto no donÍnio V, una mu-
dança no sentido do cairnento de SW para NE.

Finalrnente, grandes lineamentos fotogeológicos ob
serváveis tanto nas escalas de 1:25.000 cono 1:60.000 são repre-
sentativos das estruturas rúpteis associadas ao episódio de defor
rnação D, conforrne foi constatado pelos estudos a níve1 rneso e ni-
cros cópi co '

Outras feições fotogeológicas e topográficas indi-
cativas da presença de grandes fraturas ou falhas não puderam ser
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comprovadas durante os trabaliros de campo ou petrográf ic( s . Ent,.e
elas, destacam-se ()s alinhanìentos N-S do rio Embu-Guaçu r, E-W rlo

rio Vermelho, situado a sul clo Cipó e Engenheiro Marsila<.
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I X . GEOC]ìONOLO(;IA

Os daclos geocronológicos
tho foram obti<los a partir do estudo de

de sondagens rotativas , reali zadas pelo
CIjSI)-SAIIHSP, n;r região de Hmbu-Guaçu.
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apresentados neste traba-
amostras de testemunhos
IPT para o convênio DAEE-

f oran alt¿rl i.saclas , através do mótoclo lìb-Sr clìì ro-
clra total, seis amostras (Scp 2, 3, 10, 25, 31, B1), pertencentes
ã unidade dos xistos rítmicos. Representam moscovita-quartzo xis-
tos com sillimanita + granada + cianita + estaurolita com estrutu
ra ¿rnisótropa, com bandamento dado pela alternância e¡rtre canaclas

estreitas quartzosas e outras rnais micáccas. Nas porções máficas
a textura e lepidonematobtástica, enquanto que nas fétsicas ê gra
noblástica/po1igonal, cont grãos de quartzo quase equidimensionais
ou como bastonetes alongados, dispostos paralelamente ã foliação
principal. A g,ranulação e seriada, variando desde muito .tina a

grosSa e a roc:ha compõe-S€, essencialmente, de moscovita, bioti-
ta e quartzo, tendo ainda cianita, granada, estaurolita, sillima-
nita e turmal j.na como minerais freqtientes.

Tratadas em diagrama isocrônico, definiram uma re-
ta com razão .Lnicial de 0 ,7277 + 0 ,0009 e idade igual a 750 1 20

Ma, interpre tacla como a ópoca c1o evento D1 , sincrônico ao meta-

rnorl'isnro rogi,)rìrtl MI ( f igtrrrr l9).

A amostra Scp 3, situada abaixo da isócrona deve

possuir razáo inicial diferente , jâ que a determinação de sua ida
de utilizando-se a mesma razáo inicial obtida para o conjunto da-

tado, resultou em valores sem significado geológico. Admitindo-se
87st/8óSti igual a 0,710, a rocha fornece iclade pr6xima a 500

rr{a (Vicira fi'l'assinari 1988). lista idacle cliscord¿rntc pocic scr dc

vida ao fato da amostra ser rica em moscovita metassomática QU€,

então, condicionaria o colnportamento isotópico do sistena Rb/Sr.A
razão Rb/Sr elevada, foi considerada por Vieira S Tassinari (1988)

e Tassinari (1988) cono normal para metassedimentos constituídos
por materiais que já possuiam vida crustal significativa.
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Fig. l9

87Fb/ 86sr

Diagrama isocrônico Rb/Sr para os xistos rítmicos tipo
Santa Rita.

Além das amostras de xistos, foran tambérn analisa-
das amostras do granito de Enbu-Guaçu, provenientes da pedreira
de Itapísserra, situada a NW da cidade de Embu-Guaçu. São amos-
tras representativas de urn corpo homogêneo, con estrutura isótro-
pa, levemente bandada, textura granítica e granulação seriada des
de fina a grossa. Possui quartzo, feldspato-K e plagioclásio corno
minerais essenciais, biotita, epídoto, zircão e opacos cotno aces-
sórios a1ém de sericita e cloríta como produtos de retronetamor-
fisno.

Con base na razáo Rb/Sr foram selecionadas e d.ata-
das quatro amostras que definiram, em diagrana isoc¡ônico, razão
inicial ð,e 0,707 + 0,007 e idade de 612 + 8J Mar interpretada co
rno a 6poca de coloclq:ão dcstc corpo nos nívcjs supcriorcs tla cros
ta. (fig, 20)

Un concentrado de ¡noscovitas de urn pegrnatito asso-
ciado ao granito de Enbu-Guaçu, datado atrav6s do método K/Ar, re

o

ldod..7fO ! 20 mo.
r.r.:0,T2?!qæcÐ
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em rochâ total
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para o grani -Fig. 20

velou idade de 552 + 15 Ma, interpretada como a idade próxima ã

de fornação da. rocha,

0 conjunto de dados geocronológicos reunidos païa
os metassedinentos, granito e pegmatito desta região permite de-
terminar os períodos de ocorrência dos episódios metamórficos nais
importantes qr.re afetaram as seqtlências de Embu-Guaçu - parelhei-
ros.

0 metamorfismo regíonal Mr, responsáve1 pela gera-
ção da assenbléia principal dos xistos e associado ao prirneiro e-
pisõdio de defornação Dr, deve ter idade aproximadamente igual a
750 Ma, ernbora, a princípio, não se possa descartar a hipótese
deste valor representar um rejuvenescinento de unidades nais anti
gas, já que o padrão de clelornação deterlninado nesta área é, de
modo geral, rnais conplexo que o verificado em outïas associações
comprovadanente brasilianas.

0 evento netassornático MZ que provocou o apareci-
mento de rnoscovita, fibrolita e turnalina parece relacionar-se ao
intervalo de tenpo conpreendido entre 620 ìi'fa e 550 Ma, ou seja,
entre a colocação do granito de Ernbu-Guaçu e a crístalização do

ldod.¡612t8f, mo
rt:q7O7tO.OO7
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pegmatito.

De acordo com Tassinari (1988) a região pertencen-
te ao Donínio Enbu, que inclui a área aqui estudada, teve um pe-
rÍodo de resfrj-anento regional a partir de 650 - 600 Ma, tendo
atingido temperaturas inferiores a 250oC en torno de 450 Ma. Ki-
noshita (1976), porém, postula para o mesmo processo idades en-
tre 545 e 515 Ma,

Adnitindo-se corretos os valores inferidos para a

tenperatura nínima para o metarnorfismo retrógrado Ma e levando-se
en conta clue a colocação do granito de Enbu-Guaçu deve ter manti-
do a região aquecida até, pelo nenos 600 ou 550 Ma, podemos con-
cluir que o evento retrogressivo pode ter operado entre 550 e 450
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As dificuldades em se estabelecer uma coluna estra
tigráfica para o Grupo Açungui no Estado de São Paulo foram reco-
nhecidas por vários pesquisadores (Ebert 197I, Hasui 1975). Fa1-
tan ca¡nadas-guias e as deformações sucessivas envolvem, inclusi-
v€, cavalgamentos que provavelmente destruíram qualquer arranjo o

riginal das unidades.

A16m disso, a grande distância e a presença de fa-
lhamentos inportantes com rejeitos da ordem de quilômetros a sepa
rar as seqtlências proteroz6icas paulista e paranaense são fatores
que têm impedido a aceitação, em São Paulo, da subdivisão estra-
tigr'áfica proposta para o Pré-Cambriano do Paraná.

Ainda, con relação a Embu-Guaçu - Parelheiros, a-
cresce-se a isto a pequena área aqui estudada e o fato de estar a

região situada em uma ârea isolada, ern torno da qual poucos traba
thos de detalhe foram realizados.

No entanto, mesno tendo em vista estas limitações ,

os resultados obtidos a partir do napeamento em escala 1:50.000 e

de análises petrográfica e estrutural, permitern fazer algumas con
siderações sobre a ordenação das associações caracterízadas na re
gião de Embu-Guaçu - Parelheiros frente a outras unidades pré-cam
brianas que afloram no sul do Estado de São Paulo e no Paraná, e

para as quais tem-se voltado o interesse de muitos pesquisadores
nos últimos dez anos.

De acordo com Hasui G Sadowski (1976) as rochas
que afloram em Embu-Guaçu - Parelheiros seriam parte do Cornplexo

Enbu, litológico e composto pelos migmatitos do Grupo Açungui.

Porém, os trabalhos de campo revelaram euê, na ver
dacle, os litoti¡los .intc-'r¡rrctados como migmatitos são mclhor carac
terizados co)no xistos injetados por veios de pegmatitos relaciona
dos ã atividade granítica brasiliana. Também as paragêneses, com
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noscovita estável- en presença de quartzo, descritas con freqüên-
cia nestas rochas, demonstram que, definitivamente, não foram a-
tingidas as condições de metamorfismo de grau forte, necessãrias
para anatexia de pelitos.

Âssin, coln l¡¡¡se no exposto, torna-se rnais correto
atribuir tanto os metarritrnitos da unidade dos xistos tipo santa
Iìj.ta quanto os sericita xistos e filitos ao Complexo 1ito1ógico
Pilar,

En direção a sul, no Vale do Ribeira e norte do pa
raná, estes ectnitos encontran, em continuidade física, a Forma_
ção Perau, a Subseqtlência Cajati, muitas vezes tida cono corres_
pondente à Seqtlêncía c1ástica basal da Formação setuva (canpanha
et aL. 1987) e a Forrnação Iporanga, por sua vez equivalente ã par
te superior da Formação votuverava c1ássica definida no paraná
por Bigarella Q Salamuni (1956, 19S8b) (Campanha et aL. 1987).

As rochas que ocorrem nos arredores da cidade de
São Paulo, inediatanente a nor:te da área aqui mapeada, foram pre-
liminarrnente correlacionadas por coutinho (r972) ã Formação votu-
verava, de idade presuníve1 brasiliana. porén, atrav6s da lite¡a-
tura existente sobre esta unidade e, rnais especificarnente, sobre
a Fornação Iporanga, é possível ver que, realmente, há una grande
sernelhança 1ito1ógica entre estas rochas e as do complexo pilar
na região de Embu-Guaçu - Parelheiros, e¡nbora aquí faltern os teÌ-
mos mais grossos e que consistem en intercal-ações freqüentes de
ne t acongl ome rados e metabrechas na seqtlência paranaense.

As condições do netanorfisrno que atuou sobre suas
rochas são supostas mais brandas que as definidas neste trabalho
para a unidade dos xistos rítmicos, atingindo sonente o grau bai-
xo (Batolla Jr. eþ øL, 1987). Em geral , ainda é reconhecido o aca
nanento sedirnentar 56 corno estrutura primária preservada, nas do-
brado por dois eventos de deformação sucessivos e que resultaram
ern duas superfícies de foliação distintas (Batolla Jr. ei: aL.l98L,
Campos Neto 1983a), o que corresponde a un padrão rnais simples
que o verificado para as rochas de Embu-Guaçu - Parelheiros.
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A Subseqtlência Cajati da Seqüência Turvo - Areaclo,
provavelmente brasiliana (Silva et aL. 19Bl), 6, tambén, nuito se
melhante em termos 1ito1ógicos aos xistos santa Rita mas, como a
Irorrnação Iporanga, f oi afctad' por dois episó<1ios dc crobr¿rmentos ,

um a nenos que os registrados para o Conplexo pilaÌ, o que pode
indicar sua posição superior na coluna estratigïáfica,

A Fornação perau'(Takahashi et aL. 1981) é, entre
todas, a que mais se assernelha ãs rochas descritas em Enbu- Guaçu

- Parelheiros, tendo sido estendida por Stein et aL. (19g6) e
campanha et aL, (1987) para representar os rnetanorfitos que ocor-
ren na Il'olha de Pilar clo Sul.

Estes metamorfitos at6 então atribuÍdos ao Conple_
xo Pilar, compõen seqtlências descritas en detalhe por stein (19g4),
muito parecidas com as aqui caracterizadas. Ambas são seqüências
rít¡nicas, constituídas por netapelitos nos quais intercalan-se ro
chas rnetarnãficas e neta-ultramáficas metamorfizadas ern condições
dos fácies xisto verde e anfibolito e afetadas por', pelo menos,
três episõdios de deformação que imprimiram ãs suas rochas três
superfícies de foliação dis tintas.

Ernbora litologicarnente a Formação perau (piekarz
1981' Takahashi e¿ aL, 198r) seja semelhante ao conprexo pirar dos
arredores de Pilar do Su1 e Embu-Guaçu-parelheiros, faltan, aqui,
as rochas carbonáticas e quartzíticas, a1én das rnineralizações de
sulfetos, bar:ita e rnagnetita, tÍpicas para a seqllência paranaen-
se.

Através do t¡abalho de piekarz (l9Sl) percebe-se
para esta Formação um conjunto de defornações mais simples, onde
o acamamento sedínentar acha-se paralelizado a una superfÍcie S'
arnbos afetados por um dobramento DZ, suave e do qual não há des-
crição da foliação plano-axial.

Tanbén, ao contrário do que acontece em Enbu-Guaçu
-Parelheiros, onde são atingidas condições de metarnorfisno de grau
medio ou fácies anfibolito, o metanorfismo sobre as rochas da For
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nação Perau processou-se, essenciarnente, no fácies xisto verde,
só localnente alcançando o fãcies anfibolito (Veiga Ê Salomão
1980).

As iilades encontradas para a Fornação perau e para
os xistos Santa Rita tamb<im são discordantes.

0s dados disponíveis para a Formação perau apontam
idades Pb,/Pb de 1400 e 14i0 lifa para galenas sin_sedimentares
(ltltvt t.1r, t ao 1982) e 1170 e 1330 Ma, que correspondern a isócronas
de refe¡ência definidas a partir do nétodo Rb/sr (Batol1a Jï et
aL 1987), J'a, para os xistos Santa Rita, o mesmo método Rb/Sr, for
neceu uma isócrona conr valo¡ igual a 740 Ma, interprctada cono a
idade do evento metanórfico reeional M. ,

Enbora, à primeira vista, estes valores sejam to_
talmente incornpatíveis, cabe ressartar que o padrão de deforrnação
e o grau netanórfico das rochas de Embu-Guaçu-parelheiros são mais
i'tensos que aqueles verificados ern unidades tipicarnente brasilía
nas, o que pode indicar, na verdade, idades mais antigas para sua
sedimentação e' provavernìentc, prõximas ãquelas obt.idas paraaFor
mação Pe rau .

Assim, fica evidente que tanto a SubseqUência Caja
ti quanto as Fornações Iporanga e perau apresentam semelhanças
con as seqtlências descritas neste trabalho.

No entanto, existern diferenças 1itológicas, neta_
mórficas, estruturaís e geocronológicas, que fazem con que qual_
quer correlação seja' por hora, tenerária.

Alén disso, a relação de qualquer uma destas unida
des - Formação Perau, Subseqtlência Cajati e Fornação Iporanga _ quer
con o Grupo Açungui (Piekarz 1981; Canpos Neto 19BJa, 19gSb; Cam_
panha et aL, 1986) quer com o Cornplexo ou Formação ou Grupo Setu_
va (Chiodi Fç 1984; Campanha et aL. l9B6) é ainda polêmica, haven
do, mesmo, a necessidade de uma redefinição precisa destes Grupos
antes de qualquer tentativa de subdiì¡isão estratigrâf.íca,
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Fora dos limites do Grupo Açungui, os netamorfitos
descritos na região de Enbu-Guaçu-parel-heiros vão encontrar unida
des sirnilares entre as rochas do Grupo São Roque.

De nodo geral , reconhece¡n_se neste Grupo netassedi
nentos detríti.cos e químicos intercarados por rochas metabásicas
metamorfizadas em u¡n único evento regionar e afetadas por três fa
ses de dobramentos. A segunda fase de deforrnação é tida como amais
expressiva e responsáve1 pela configuração de nega-estrutuïas, co
no o Sincrinório de pirapora (Bistrichi 1gg2). o netamorfismo re-
gional foi pré-cinemático a esta fase e sinc¡ônico ã primeira c
operou em condições dos fácies xisto verde e anfibolito.

A evolução metamórfica e estrutuïal postulada para
o Grupo São Roque normalnente expressa també¡n a sucessão de even_
tos identificada no crupo Âçungui, o mesmo conjunto cie evcntos a-
tuando sobre substratos litorógicos similares resultou em duas u-
nidades equivalentes,

E especialmente notãvel a sernelhança entre as se_
qtlências aqui caracterizadas e aquelas pormenorizadarnente descri-
tas por Bistrichi (1982), Carneiro (1983) e Santoro (1984) nas re
giões de Pirapora do Born Jesus, entre o pico do Jaraguá e Scrra
dos Cristaís e Cabreúva, respectivanente.

Nestas localidades foran identificadas seqüências
rítmicas constituídas por micaxistos finos e filitos alternados
com netassiltitos e que, exceto pelo grau netamõrfico rocarnente
mais baixo que o verificado para os xistos Santa Rita, nuito se
assemelham aos netarritmitos que afloran em Enbu-Guaçu-parelhei-
ros.

No entanto, ernbora as sirnilaridades entre os gru_
pos São Roque e ,Açungui tenharn sido verificadas por vários auto_
res (Coutinho 197'J.a; 1972; FIasui 1973; Rideg 1974; Hasui 19Bj) a
manutenção d€jstes dois Grupos co¡no unidades distintas 6 defentli-
da.
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0 mais importante argumento a favor desta idéia é
de Hasui (1985) que postula a separação com base na constatação
de que a sedinentação do ¡naterial que compõe estes Grupos ocorreu
e¡n duas Bacias dÍstintas.

A pequena área aqui estudada e seu isolamento pro_
vocado pela ausência de estudos de detalhe a seu redor não perni_
tem extrapolações e correlações seguras,

Desta forna, até que sejam realizaclos trabalhos
que possibilitern compor urn quadro mais definido sobre a geologia
pré-cambriana da região em torno da Grande São pau1o, optanos a-
qui pela associação dos mct¡rmorfitos que afroram cm rìmbu-cuaçu-pa
relheiros ao Complexo 1itológico pi1ar, integrante do Grupo Açun_
gui e subdividido prelirninarrnente en uma seqüência rÍtnica, infor
nalmente denominada santa Rita e en una unidade constituÍda por
sericita xistos e fi 1i tos .
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XI, CONSIDERAÇOES FINAIS

Os dados petrográficos, estruturais e geocronológi.
cos obtídos permitem esboçar a evolução rnetamórfica e deforrnacio-
na1 das rochas da região de Embu-Guaçu - parelheiros (fig. 2t).

0 prineiro evento de metanorfismo, de caráter regi
onal e progressivo, atingiu condições náximas de tenperatuïa en-
tre 575oC e 700oC e pressões maiores que 5kb, tendo sido responsá
vel pela cristalização de granada, estaurolita, cianita e sillina
nita prisrrática,

As texturas envolvendo estes ninerais atestan seu
crescinento sincrônico ã prineira fase de deformação, materializa
da por una clivagem ardosiana que crenulada em um epì.sódio DZ, o-
riginou a foliação Sr, regionalnente rnais expressiva. A ausência
de ¡ninerais cristalizados em Dr, pode ser indicativa de una defor
mação progressiva e que atuou durante a vigência do metanorfismo
regional Mr.

As datações feitas nos xistos rítmicos tipo Santa
Rita apontam para o metamorfisrno regional progressivo M, e para a
primeira fase de deformação Dr, idade próxina a 750 Ma rnais re-
cente que aquelas obtidas em seqllências lito-estruturalÌnente seme

thantes, estudadas em detal-he no Paraná e para as quais um naior
número de datações indicam valores transarnazônicos,

É possíve1, tendo "r uirau o padrão de defornação
complexo das rochas de Enbu-Guaçu - Parelheiros, que a idade de

750 Ma represente um rejuvenescinento destas unidades no Brasili
ano .

Sol¡rc a asscnrbléia produzida ern M, superirnpõen- se

moscovita, fibrolita e turnalina discordantes da foliação S2, ge-
radas a partir de un processo netassonático relacionado ãs intru-
sões dos granitos de Embu-Guaçu e Parelheiros. Este evento netas-
sonático é tido também, cono responsável pela gênese do granito



-107-

de colônia, at'avés da introdução de fluidos sírico-arcalinos so-
bre um substrato básico.

Ernbora não haja evidências conclusivas, a crista_
lização preferencial de turnalinas en charneiras de nicrodobras
da foliação 52 produzidas por D' sugere a contemporaneidade en_
tre este dobra¡nento e o metamo¡fisno de contato (M2) que deve ter
operado entre 612 Ma e 550 Ma, idades do granito de Ernbu_ Guaçu
e de un pegnatito a ele associado.

A foliação S, vinculada ã terceira fase de deforma
ção D, não tem expressão regional, constituindo-se em uma cliva_
gen de crenulação espaçada e plano-axial ãs dobras visíveis en a-
floramento .

O resfriamento regional posterior ã colocação dos
granitóides pronoveu transforrnações minerais, no sentido da adap-
tação de assenbléias de altas pressões e tenperaturas a condições
mais.brandas, caracterizando o evento M, de netamor.fisno retrógra
do.

A ondulação dos contatos entre as unidades dos rne-
tarritnitos e dos sericita xistos e filitos sugere a atuação de
um evento de dobranento D4, de grande arnplitude, mas cuja existên
cia não pôde ser cornprovada.
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( *) bás i colul tranáfico
(**) Ct - Granitos de Enbu-Guaçu e parelheiros

G, - Grani.tízação do corpo de Co1ônia

Fig. 21 - Esb<lço da evolução geológica das rochas de Enbu-Guaçu
Paretheiros,
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Enbora existarn sernelhanças importantes com as se-
quências Perau, Cajati e Iporanga, , descritas po rrneno.r i z adament e

no Paraná, a grande distância entre a região de Enbu-Guaçu e as

rochas paranaelìses ! a presença de falhanentos transcorïentes im-
portantes, corn Tejeitos da orden de centenas de quilônetros e a

ausência de estudos de detalhe e seni-detalhe das unidades vizi-
nhas ãs aqui caracterizadas, tornan qualquer tentativa de corre-
1ação p re natura '

Da nesnâ forma, são notáveis de similaridades en-

tre os metanorfitos da região de Enbu-Guaçu - Parelheiros e aque-
les descritos ern áreas do Grupo São Roque. No entanto aqui, tan-
bém, a correlação é desaconselháveI, já que, conforme Hasui(1983)
os padrões de sedinentação dos Grupos Açungui e São Roque r;ugeren
suas acu¡nulações ern duas bacias distintas.

No entanto, a constatação de que se trataJn de unida
des essencialnrente ectiníticas, leva. ã atribuição destas rochas,
antes pertencentes ao Complexo Enhu, ao Cornplexo Pilar, do Grupo

Açungui, prelininarnente subdividido em una associação conpreen-
dendo quartzo xistos e rnicaxistos bandados, con intercalações de

neta-ultramáficas, anfibolitos, rochas cálcio-si1icáticas e pegma

titos, inforrnal¡nente denoninada Santa Rita, e' em uma unidade conr

posta por sericita xistos e filitos.
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