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RESUMO

A área estudada, folha de .Águas de Lindóia, ;! limitada
pelos meridianos 46o30' e 46045'1,{G, pelos paralelos 22oL5' e

22030'5, e foi mapeada na escala 1:50.000 objetivando-se obter
um melhor entendimento da evolução geológica e a separação de re
chas pertencentes a infra e supra estrutura, através de dados car

tográficos, petrográficos, estruturais, microestruturais e de ou

tros dados existentes na Iiteratura.
Nessa folha aparecem rochas sedimentares associadas ãs

drenagens e rampas de colúvio, sedimentos anquimetamorfizados
(formação gleutério), rochas magmáticas de composição granitica
a granodiorÍtica mais ou menos gnaissificada e/ou milonitizada,
(grupo Pinhal) , pegmatitos, aplitos e raros diques de diabásio e

micro-síenito, rochas cataclãsticas (mitonitos e cataclasitos) e

rochas metamórficas de grau médio a alto. Dentro desse último
grupo foram caracterizados migmatitos e gnaisses de composição

granodiorítica a trondhjemitica (unidade basal infra-crustal),
migmatitos e gnaisses de composição granÍtica a granodiorÍtica
(supra-crustal) e rochas indubitavelmente metassedimentares com

intercalações em gnaisses quartzo feldspáticos e/ou migmatitos
(unidade superior supra crustal).

As grandes estruturas da área são desenhadas por uma

foliação paralela a um bandarnento tectônico e/ou composícional
formando complexos padrões de "redobramento", braqui-antiformais
e sinformaiS, domOs, lentes, "boud-inS" e macró1itos. Essa estru
turação e a lineação mineral e de estiramento são afetadas por
duas grandes zonas de cisalhamento denominadas de Jacutinga e

Monte Sião e por outras cle menor expressão.
A nível de afloramento foram observadas diferentes es

truturas tais como dobras, J-ineação mineral e de estiramentorjun
tas, veiOS tfe quartzO, aplitO e pegmatitO, "shear ZOneS","pods",

macrólitos, boudins, "pinch and swell" e foliações "S" e "C". A

nÍvel microscópico alóm de examinar me.l]-ror as estruturas referi-
das acima, foram i:ealizadas rnedidas de oriet-rtação de eixo óptico
e normais à forma 001 clas m.icas, além de oul-ros csl-uclos l-exi-u

rais e microestrutur:ais, visando ordenar no tentpo as transforma-
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çõe'; mineralógicas e paragenéticas
Os estudos estruturais e microestruturais permitiram

rr..-:(.\, ìrecer com segurança um ciclo deformacional dominantemenLe

dicl iI, e mostrou evidências da existência de um ci-cl-o deforma

cional anterior, eminentemente dúcti1, nas rochas aqui caracte
rizadas como infra e crustais. Superposta ä deformação mencio-
nada acima, pode ser notado apenas mais um ciclo ou fase de de

formação frágiI a frágil-dúctiI. A deformação dúctiI é de cará
ter progressivo, êffi regime dominantemente não coaxial, com

transporte de massa inicialmente para NW e, Posterior rotação
das estruturas e lineações para N-S e NE-SW, contemporaneamen

te a instalação das zonas de cisalhamento dúctil- de alto ângu-

Io, denominadas de zonas de falhas de Jacutinga e Monte Sião.
Com base nessas observações coloca-se em dúvida a separação en

tre unidades infra-crustais e supra-crustais.
O exame das paragêneses permitiu estabelecer pelo

menos dois ciclos ou fases nÍtidas de ntetamorfismo para as ro
chas supra-crustais e possivelmente trôs para a infra-estrutu-
ra. O metamorfismo de maior intensidader-distribui-se de manei

ra homogênea por toda área, exibi-ndo evidências de metamorfis-
mo progressivo do tipo barroviano (650 a 700oC e 7 Kb) e um me

tamorfismo regressivo em condições de pressão mais baixa, se1

pre dentro da fácies anfibolito. O último ciclo ou fase atin-
giu a fácies xisto verde m6dia e manifesta-se de maneira mais

intensa nas zonas de cataclase, superpondo-se ãs paragêneses

anteriores, com exceção dos meta-sedimentos da formação EIeuté
rj-o, onde 6 a única fase Presente.

Com base nos dados levantaclos e existentes na litera
tura foi r:cconhecido um cmbasamento arqueano (Grupo Amparo) um

conjur-ito supra crustal de idade transamazônica e as titologias
do E-le¡tério de idade Brasil-iana. Foí proposta ainda, tentati
vamente, um nlodefo gcodinâmico clo tipo colisão contincntal pa-

ra a cstruturação do principal ciclo dcformacional presente na

árca, assim como uma síntese da evo1ução gcológica.
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ABSTRACT

This work dj-scusses cartographic, petrographic, structu
ral and microstructural features of the infra-crustal and supra-
crustal- lithologies of the Aguas de Lindoia ãrea.

Ankimetamorphic sediments, grani-tic and granodioritic
foliated rocks and medium to high grade metanrorphic types repre-
sent the nrore important díscribecl litÌrol'ogies. Between the meta-

morphic types migmatites and trondhjemitic to gronodioritic
gneisses represent the infrastructure and metassediments associa
ted with granitic anaisses represent the suprastructure.

As a very important structure in this area we have a

fol-iation paralel Lo a tectoniy'or compositional banding, with
complex antiformal and synformal features. This structure and

the mineral lineation are affected by the Jacutinga and Monte

Si ão shear zotles .

T\¡¡o deformationat ductil cycles are recognized in the

infrastructure. The ductil deformation has a progressive charac

ter, witl-r mass transportation to NW, with rotation of the linea
tion to NS- and NE-SW.

paragenetic studies indicates progressive anphibolite
facies rLrctamorphism of the Barrowian type (650o - 'lO}oC¡ 7 Kb)

and a r:etrogressive one in low pressure conditions.
Based in the present studies an Archean basement (Ampa

ro Gr:oup) , a suPra-custal Sequence of Transamazonj-c age and a
seclinentary group (Eleul*erio trormatj-on) are recognized in this
are. A geodinamic modeI, based in continental colision is here

proposed to explain the chicfty deformational cycle now descri-
be d.



r - TNTRODUÇÃO

I.t - Localização e Aspectos Geográficos

A área em estudo corresponde ã folha de Águas de Lin-
dóia (SF-23-Y-A-TII-4) e está localizada na região hordeste do

Estado de São Paulo e su1 de Minas Gerais, sendo cortada diago-
nalmente pela divisa desses estados. É limitada pelos meridianos
46o30' e 46045'WG e pelos paraÌelos 22oL5' e 22o30 ¡S, correspon-
dendo a uma superfícÍe de aproximadamente 700 xm2 {rlg. r).

Nessa folha as principais cidades são JacutÍnga (MG),

Monte Sião (Mc) e Ãguas de Lindõia (SP).

o sistema viário é bom, d.estacand.o-se várias rodovias
asfaltadas tais como: Mogi-Mirim - IÈapira - Lindóia (Sp-147);

Amparo - ouro-Fino, rÈapira - Jacutinga (SP-352, MG-162); Lin-
dóia - ouro Fino e Águas de Lindõia - Monte Sião (SP-360, MG-

l-67). Essas rodovías asfaltadas limitam extensa ãrea, alongada
na direção NE-SW¡ que toma toda porção central da folha. Essa

área é cortada apenas por rede de estradas de 'terra municipais
e particulares, que estão, na maioria das vezes, em bom estado

de conservação. Esse fato não ocorre, no centro da área em estu-
d.o, na região da divisa dos estados e d.a Serra da Forquilha, on-
de existem várias fazendas e estradas abandonadas.

Completando o sistema viário tem-se a estrada d.e ferro
FEPASA| antigo ramal da Mogiana, que liga Itapira a Jacutinga,
possuindo um lraçado quase paralelo a rodovia Itapi ra-Jacutinga-
Ouro FÍno (SP-352 | MG-T62) .

Com relação ao refevo a área caracteriza-se pelo predo

mínio da topografia serrana e segundo Almeida (1964) situa-se na

zona cristalina do norte, onde podem ser distinguidas as superfí
cies erosivas rtaguá e Japi. Segundo Ponçano (1981) está contida
no Planalto Atlãntico, em especial ' na zona de serrania de Lin-
dóia, que se coloca como uma faixa de transição entre a Depres-
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são Periférica, o Planal-to de JundiaÍ e o Planalto do AIto Rio

Grande .

Os maiores escoadouros da ãrea são: O rio Moji-Guaçu,
que drena o norte da área com direção geral leste para oeste e

os rios Eleutério e Peixe, afluentes da margem esquerda do Moji-
Guaçu, ambos com sentido de es'coamento Para noroeste, o primeiro
drenando toda a parte central da área, e.o segundo o extremo su-

doeste. Completando o sistema de drenagem existem numerosos aflu
entes d.os rios citados acima, dentre os quais pode:se destacar o
Rio das Pedras.

I.2 - Propósito do Trabalho

A presente dissertação nasceu da possibílidade de se

obter um melhor entendimento da evolução geológica dessa região,
quando os dados cartográficos, petrográficos, estruturais e mi-

croestruturais são tratados conjuntamente, um almejando comple-

tar o outro e více-versa. Por outro lado ' este tipo de relacio-
namento certamente facilita o entendimento das várias datações

geocronológicas existentes na literatura, para rochas da área.

Sendo assim os principaís Õbjetivos do nosso trabalho
são:

a) Mapeamento geol6gicó da folha de 'Águas de Lind6ia
na escala l:50.000;

b) Estudos petrográficos tenÈando caracLerizar as dife
rentes unídades existentes na áreai

c) Identificação dos tipos e mecanismos geradores da

foliações das rochas e suas relações com o antigo acamamento se-

dimentar e entre si;

d) Verificação de deformações superimpostas à fofiação'
identificando dobras, típos de dobras, micro falhas e a existên-
cia ou não de foliação plano axial das dobras; verificação do ti
po de foliação que está sendo dobradai
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e) AnáIise de porfiroblastos, porfiroclastos e cris-
tais diversos tentando elucidar sua cronologia de formação em re
Iação ãs fases deformac-ionais; análise de rotação de cristais e

porfiroblastos;

f) Comparação dos dados obtidos na anáIise mJ-crosc6pi-
ca com os obtidos em escal-as maiores;

g) Relacionamento dos diferentes tipos e fases de de-
formação com a evolução petrolõgica e micro estrutural (recupera

ção, recristal-ização, neomineralizaçã,o, etc.) das diferentes unj-

dadês geológicas, visando a sua caracterização;

h) Relacionamento dos dados obtidos com os existentes
na bibliografia (geocronológicos , estruturais, petrográficos e

cartográficos) , tentanto enquadrar a área em foco no contexto da

evolução geológica regional .

I.3 - Metodologia UtíIizada

A sequência de atividades bãsicas adotadas para a rea-
lização da presente dissertação foram as de rotina para traba-
thos dessa natureza, envoJ,vendo:

a) consulta b ibliográfica
b) lnterpretação. fotolitológica e fotogeológica
c ) Trabalhos d.e campo

. d) Trabalhos de laboratório
e) Trabalhos finais

A consulta biblíográfica constou da pesqu.isa sistemáti
ca das publicações existentes sobre a geologia ila área e regiões
circunvizinhas, bem como de aspectos específicos e gerais refe-
rentes a processos deformaclonais e de recristalização, comuns a

áreas de evolução "policíclica" cortadas ou não por zonas de ci-
salhamento. Foram consultadas, tanbém, publícações de âmbito

mais geral , bem como as que relatam fenômenos semelhantes em ou-

tros locais. Através dessa pesquisa sj-stemática, sob o ponto de
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vista bibliográfico. foi possÍvef obter tanto as informações de-
sejadas, como estabel-ecer prioridades dessas observações, em fun
ção das finalidades propostas. 

i

As interpretações fotol-i to l6gicas e fotogeológicas fo-
ram efetuadas numa primeira fase em fotograflas aéreas na escal-a
1:60.000, datadas .de 1964, e posteriormente, as regiões de maior
complexidade estrutural , foram detalhadas em fotografías aéreas
na escala de l-:25.000, datadas de l-972. A execução desse traba;.:
tho foi feita através de estereoscópio de espelho de marca Zeiss
e baseou-se na sistemática apresentada por Soares e Fiori (1976),

que possibilitou traçar as principais feições estruturais e tec-
tônicas, bem como delinear as princípais zonas homólogas. Poste-
riormente, com base na folha topográfica de Águas de Lindõia, na

escala I:50.000 do rBGE e com o auxílio do "sketchmaster", foi
feito um mapa fotolitológico preliminar' que direcionou os traba
Lhos de campo. Ã rnedida que os trabalhos de campo iam se-ndo rea-
lizados, com base nos dados estruturais e 1itoIógicos, de campo

e laboratório, as fotografias aéreas foram reinterpretadas , ob-
jetivando delinear as unidad.es geológicas mapeávei:s' como taml¡ém

traçar as suas estruturas, para confeccionar o mapa geológico fÍ
naf.

os trabathos d.e campo foram realizados durante os anos

de 1982, f983 e 1985, perfazendo um total de 57 dias de trabalho
de campo, durante os quaÍs foram percorridas todas as estra¿las e

caminhos transitáveis (ainda que precarÍamente) da região. Procu

rou-se detalhar as estradas que se aproximam da disposição NW-SE;

portant.o maÍs ou menos perpendj- cul ares a estruturação geral; por
outro lado, as estradas mais ou menos paralelas ã direção geral
das estruturas (NE), com algurnas exceções, foram percorridas e

verificadas com um mâior espaçamento dos pontos. Foram pollcos os

caminhamentos realizados fora das estradas ou trilhas visando fe
char algumas estruturas e distribuir mais ou menos uníformemente

os pontos de observações ao longo da área. Dessa forma registra-
ram-se em caderneta de campo 807 pontos, atingindo uma densidade

média superior a 1 ponto por km2, sendo que cada ponto assinala-
do apresenta um número variável de j-nformações, desde descrições'
litológicas compleÈas ' amostragens adequadas e medidas dos diver
sos parâmetros estruturais, até anotações da natureza e cor dos



solos. As observações foram feitas I quer em afloramentos e blo-
cos de roch.a fresca, quer em cortes de estradas e barrancos com

exposições de materiaL alterado (horizonte rrCrr de sol-o estrutu-
rad.os ou até mesmo solos evoluÍdos). As medidas estruturai's e a

col_eta de amostras orientadas foram realizad.as através de bûsso-

Ia do tipo "ctar", Foram coletadas aproximadamente 640 amostras

entre as quais 36 são orientadas. As amostras orientadas foram

coletadas em afl-oramentos de rocha fresca "in situ".
Os trabalhos de laboratório foram realizados em três

etapas: a primeira constou de análise macrosc6pica mais detalha-
da, d.e lod.as as amostras coletadas, com auxíIio de lupa manual e

bínocular, escolhendo as amostras de maior interesse para serem

laminadas. A seguhda fase constou do exame microscópico detal-ha-

do de 325 secções delgadas utilizando microscôpio Leii-zt modelo

SM-LUz.PoL, visando a caracterização dos diversos tipos litol6gi
cos no tocante ã conposição mÍneral6gica e micro-estrutural, bem

como a evolução e o relacionamento microestrutural- e petrográfi-
co. A terceira etapa constou de determinações da orientação 6ti-
ca d.e eixo ,'c" de quartzo e planos (001) de micas em diferentes
litologias, através do uso da platina Universal de marca Zeiss e

microscópio da mesma marca. o método usado para as medidas de

orientação ,cri s talográfi ca, segue anexo.

ConcluÍdos os trabalhos de campo como também os micros

cópícos e de petrofabrica, passou-se ä fase de tratamento esta-

tístico e as correspondentes interpretações, dos dados obtidos

tanto em trabalhos de campo como os de Iãboratõrio' Para tal
usou-se diagramas de "schmidt - Lambert". 'À' luz dos dados glo-
bais foi confeccionado o mapa geológico na escala 1:'50'000 e fi-
nalizando procedeu-se à execução dos desenhos, organização das

tabefas e gráficos, bem como a redação do presente trabalho'

GEOLOGIA DA REGIÃO EM FOCO: REVrsÃo qos CONIIECIMENTOS11

A geotogia da região em foco é das mais conl-rovertidas
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e compl-exas da borda sul do craton de São Franciscor tendo sido
aí definidas unidades geológicas de diferentes idades, que embo-

ra não retratem de modo contínuo o tempo geolðgico, vão desde o
arqueano até o recente. Essas unidades são representadas pelos
Grupos Amparo, Itapira, Pinhal e Barbacena e pelos Complexos Sí1

vianópolis, Barbacena, Varginha-Guaxupé, Varginha, Itapira. Ampa

ro, Socorro, Mostardas, além da formação E3-eutêrio, do Maciço AI

calino de Poços de Caldas, do sub-grupo Itararé e dos sedimentos

recentes.

II.1 - Mapeamentos realizados na região.

O primeiro mapa do Estado de São Paulo foi realizado
em 1929, pela Comissão Geogrãfica e GeofógÍca, na escala de

I:2.000.000, elaborada por Guilherme Florence e Joviano Pacheco.

Nesse mapa o nordeste do Estado de São Paulo foi denominado de

Arqueano Indiviso, como todo o crist_alino'

Em 1947, surge a carta do Estado de Säo Paul-o ao milio
nésimo, publicada pelo Instituto Geográfico e Geológico, que di-
vide o cristafino em arqueozôico e protetoz1ico, ficando a re-
gião em foco, inserÍda, principalmente nos domínios das rochas

arqueozóicas. Já no mapa geológico de 1974 editado pelo Institu-
to Geográfico e Geológj.co, na escala 1:1.000.000, a área em ques

tão e regiões adjacentes aparecem como constituidas por rochas

Pré-carìbrianas, sendo representadas essencialmente por granitos,
gnaisses, migmatitos, quartzitos e rochas fntrusivas ácidas ante

riores ao Grupo São Roque.

Ebert (inédito) , etaborou mapa na escala aproximada de

I:280.000, onde separa as unidades geológicas segundo grupos '
formações e granitos associadÕs de diferentes ciclos orogenéti-
cos. Traça três zonas metamórficas a saber z Zona da almandina e

muscovita;. zona da almandina e sillimanita e zona da almandina,

sillimanita e hiperstênÍo. EIe agrupa as diferentes unidades em

3 ciclos, de acordo com aspecl-os estruturais, geotectônicos, pe-

trográficos e metamórficos, ou seja: ciclo Paraíba, ciclo Minas

e ciclo Barbacena. Na área em foco, extremo sul da área mapeada



por Ebert, são descrítos granltos e ortognaisses do Ciclo Barba-

cenai. o grupo Amparo do ciclo Barbacena, o grupo Itapira do ci-
clo ParaÍba, aIém de quartzitos de diferentes grupos e da forma-

ção E1eutério, As rochas supracrustais, na referida á.rea, segun-

do o autor pertencem ã zona da almandina-muscovita.

No mapa geológlco de Minas Gerais na escala de

1:I.000.000 (Costa e Romano ' L976') , nas proximidades de Monte

síão (MG) aparece o grupo Andrelândia (pré-cambriano lnferior)
formando faixa de direção NE, limitada por falhas dé empurrão,

a norte e a sul , colocando o embasamento graníti co-gnái s s Íco in-
diviso (arqueozóico) sobre as Iitologias atribuÍdas ao Grupo An-

drelanda a.

Na carta geológica publicada na escala I2250- 000 por

cavalcante et atii (1979) as litologias presentes na área em es-
tudo, são dividas em 4 complexos ! Itâpira, Amparo, Socorro e var
ginha, todos pertencentes a associação Barbacena, aIém da forma-

ção Eteutério e dos sedimentos da bacia do Paraná.

Na carta geológica do Bras.iI ao milionésimo (Fonseca

et. alii. \g7g) , aparecem na citada região os sedimentos da ba-

cia do Paraná, a formação Eleutério (pré-cambríano superior-A) ,o
grupo Itapira (pré-cambríano superior-A) , granitos do pré-Cam-

briano superior, maciços granÍticos do pré-cambriano não dife-
rencíado, o grupo Àmparo (pré-cambriano médio) e complexo Vargi-
nha-Guaxupé (pré-cambriano médio) .

No ano de 1981, foi publicado mapa geol6gico do Estado

de São Paulo na escala 1:500.000, executado pelo IPT, e efabora-
do por Bistrichi et. alii', 1981). Neste, na região em questão,

aparecem o compl-exo Varginha (arqueano) , o complexo Amparo (pro-

terozóico inferior) , suites graníticas indiferenciadas (cambro-

ordovicianas), formação Eleutério, sedimentos da Bacia do Paraná

e sedímentos cenozõicos.

No mapa geológico do Estado de São Paulo. na escala de

L:250.000, convênío DAEE-UNESP, executado em l-982, sob a coorde-

nação geral de Paulo M.B. Landlm, na região de Águas de Lindóia
aparecem as seguintes unldades: comPfexo Silvianópolis (arquea-

no) ; Grupo Ämparo (proterozóico inferior) , complexo PÍnhaf (pro-
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terozóico superior) , granitos e granodioritos ( cambriano-ordovj--
ciano-prote rozóico superior) e formação Eleutério (cambriano-or-

doviciano) 
I

Al-ém desses mapeamentos de carãter regional ' existem
vários mapeamentos geolõgicos em semi-detalhes circundando prâti
camente toda fofha de Águas de Lindóía, e ãs vezes recobrindo
parte da mesma, são: os trabalhos de V'lernick (1'967) , Rodrigues
(1976), Artur (1980), CamPanha e! alii. (1983a) (fig. 2) e

Grossj- Sad e Barbosa (1983)

ÍI .2 - Dados geofógicos gerais

De acordo com Ebert (inédito) , Guimarães (1951) foi o

primeiro a tentar uma sÍntese da estrutura regional do "Escudo
cristalino Brasileiro". Segundo esse autorr a faíxa costej-ra do.

Ieste pautista constituiria área consolidada já em perÍodos anti
gos do pré-cambriano ("Arqui-Brasi1"). trabalhos em especÍa1 de

Rosier (1957) e Ebert (1955, L957 a,b e 1963) levaram a profunda

modificação do esquema de Guímarães. A maior parte da fäixa cos-

teira revelou-se a zona central de um cinturão geossinclinal de-

senvolvido no "AssÍntico", com as partes externas e o antípais
se localizando a nordeste, no sul e centro de Minas Gerais e ten
do uma zona de divergência ao longo do rio Paraíba do Sul-, sendo

opostas as vergências a oeste para o Craton e a leste para o

oceano Atlãntico (fig. 3) ' Ebert nessa ëpoca introduziu Õs ter
mos "Paraibides" para a faixa principal Assíntica, paralela a

costa oriental do BrasiL' e o termo "AraxaÍdes" para uma ramifí-
cação a Õeste de São João del Rei (MG) que, contornando a siné-
clise do Paraná, se dirige primeiro pé,ra oeste-noroeste, atraves
sando a regíão do Triângulo Mineiro e depois para o norte, en-

trando no Estado de Goiás, onde se dirige para a bacia Amazôni-

ca. AmÌ¡os os rafnos se dividem em duas zonas: uma externa com

distênio (externidio) representado pelos gruPos Andrelândia (Pa-

raibides, MG) ; São João det Rei (Paraibides, MG) i Itapira (Parai

bides, SP e MG) e Varginha (Araxaides, MG e SP)' A outra zona 6
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interna e com silLimanita (internfdío) , representada pelos gru-
pos Pêraiba e Juiz de Fora (Paraibides) e Varginha (araxaides)
(Ebert, inédito) , (Fig. 4).

O embasamento dos ramos geossincl-inaís ao norte seria
representado pel-o Grupo Barbacena, que corresponderia a unidade
mais antiga, referíveI, conjuntamente com a formação rafaiete,
ao dobramento "Laurenciano" (com cerca de 1.100 m'a.), ambos re-
pousando sobre rochas mais antigas, representadas, na regiãorpor
migmatitos com idades ao redor de 2.300 m.a. e designadas por
Ebert (1962) de Comptexo Basal. Ao sul , na ârea em foco, o emba-

samento seria representad.o pelo Grupo Amparo I correlacionáveI ao

grupo Barbacena (Ebert, 1968, I97I, inédito) , suPosição esta con

firmada por Artur (1980), com bases geocronoJ-6gicas, enquanto os

metassedimentos do geossinclfneo, referido acima, seriam repre-
sentados pelo grupo Itapira. Este se aloja em sequência de qua-

tro sincfìnais de dÍreção NE-SW separados por anticlinais do

grupo Amparo, constituindo faíxa alongada no sentido NE-SW, aper

tada entre (maciços) graniticos-migmatfticos da região de Pinhal
(noroeste) e Bragânça Paulista ('sudeste) , que estariam -empurra-

dos sobre a citada faixa.

Wernick (19671 , em estudos na região de Socorro, con-

cluiu que todo o pacote metamõrfico parece corresponder a ape-

nas um ciclo orogênico, pelo fato das intercalações serem concor

dantes e frequentemente com contatos gradacionais. Porém para

Ebert (1971, inédito) em estudos, ao norte, nas fofhas de Itapi-
ra e Pinhal, não existe dúvida que existem dois cicfos de sedÍ-
mentação e defc,rmação, sendo o mais velho equivalente ao grupo

Amparo e o mais jovem, ao grupo Itapira. Contudo Wernick e Penal

va (1973) reafirmam a impos s ib ilidade , na região de Itapira, de

distinguir o grupo Amparo do grupo Itapira baseando-se nos crit6
rios postulados por Ebert (1971), nem reconhecer o complicado pa

drão estrutural proposto pefo referido autor.

Penalva e Wernick (1973 a) e wernick e Penalva (Ì974

a) observaram na região de Pinhal e Socorro intensa migmatização

e feldspätízação das litotogias do grupo Amparo peLa profusa in-
trusão de material granÍtico de idade atribuÍda ao Brasilìano e

denominaram informalmente' est.as partes migmatizadas, de Grupo
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Pinhal-. Migmatização semelhante foi também, constatada por Oli- ,

veira (1973) e Oliveira e ALves .(L974) nos arredores de São ,.Tosé

do Rio Pardo.

!ùernick et. atj-i. (I976c) discutem a impossibÍlidade
da correlação do grupo Amparo com o grupo Barbâcena, aventada
por EberË (t968).

Wernick (1978 a,b) e Fiori et.alii. (1"978) demostraram
evolução policíclica para a região nordeste do estado U" 

"U;r::îIo e áreas vizinhas, e reconhecem idades transamazônicas e

liadas, além de suspeitarem d.a existência de núcl-eos arqueanos
(embasamento do grupo Amparo) mais ou menos retrabalhado, com ba

se em dados geocronol6gicos , petrográficos e estruturais.
Fiori et. a1ii. (f978) Fuoerirarn .- fevotução policÍ-

clica para a área referindo-se a fases de deformação dos cicfos
Tranzamazônico, Uruaçuano e Brasiliano, cujas direções estrutu-
rais princípais são, respectivamente, ENE-EW; NS-NVI e NNE-NE.

Wernick e Artur (1983 arb) reconhecem os eventos de

acordo com o grau de retrabalhamento proterozóico e a natureza
litolõgica, e individualizam várias unidades l ito-estruturai s já
mencionadas (Fig. 5).

campos Neto e easei (l-983 a) propõem a volta das deno-
minações de Ebert (1968) ou seja, grupo Amparo para o embasamen-

to e grupo ltapira para a coberturai e ainda Campos Neto e Basei
(1983 a e b) e campos Neto et.alii. (1984) estudando as estrutu-
ras da região, em especial as dobras, reconhecem vestígios de 3

ciclos tectonicos: pré- transama zônico (?) (Grupo Amparo) ¡ Uruaçu

ano-Espinhaço (grupo Itapira) e Brasiliano.

II.3 - Dados geoc rono I6gi co s

os dados geocronológicos da região são relativamente
numerosos, porém ainda persistem dificuldades para solucionar os

problemas surgidos, em vista da complexidade da geologia dessa

área.
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As datações geocronol6gicas para a região em foco são

rcicrentes a K/Ar e Rbr/Sr e estão contidas em: Dirac e Ebert
!1167, Cordani e Bittencourt (L967) , Ebert e Brochini (1968), Hg

sui- e Hama 1].972) , Cordani et. alii. (f g73) , Olivej-ra (L973 e

f98rr), Wernick et. alii. ,1976 c), Hama e Cunha (1977), Cavalcan
te et. a}ii. (1979') , Convênio CPRM/IG-USP (in Fonseca et. alii.
(L979)¡ Hama et. a1ii. (1979), Artur et arii. (1979), Artur
(1980) e Wernick et. alii. (1981 a).

As idades K/Ar de modo geral indicam idades brasilia-
nas, exj stindo porém algumas análises que mostram idades bem

mais elevadas. As idades K/Ar mais elevadas encontradas na regi-
ão são devidas a Artur (1980) que obteve a idade de 1.103 1 20

m.a. em hornblenda de anfibolito; Hasui e Hama (1972) dataram

hornblenda em anfibolito obtendo 1037 t Of m.a. e Hama et. alii.
(Lg1g) obtiveram a idade de 968 I 20 m.a. em hornblenda de diori
to.

As datações Rb/Sr, para a área em foco, tanto por isó-
crona de referência, como por idades convenci-onais e isócrona
verdadeiia confirmam a existência de processos geolõgicos referÍ
veis ao arqueano e a todo o proteroz1i-co-

II,4 Dados Estruturais e Localização Tectônica

Fiori (L979) , Fiori e Choudhur:i (1979) e Fiori et.
alii. (1978, 1980 e 1981 a,b) descreveram para a região 4 fases

deformacionais, sendo que Artur et alii. (J'979 e 1981) e Artur
(I980) em estudos na área de Itapira obtiveram conclusões id.ênti

cas.

Na região de Itapira e Ãguas de Lindõia, ro Bloco Tta-
pira, Campanha et alii.(f983 aeb)enæntraram 6 gerações de dobras

(fig. 6) que correlacionám com as fases de Fiori (op.cit.).

Cainpos Neto e Basei (f 983 a,b) e Campos Neto et. alii.
(f 9 B4 ) tamÌ¡ém intcrpretam a área como sr--ndo pol icíc1ica, ¡:or6m

com as deformações principais e a organização estrutural devidas

à orogênese Brasiliana.
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E¡n resumo na Tabela I as fases de dobramentos r bem co-
mo as descrições e relacionamento das estruturas, propostos por
Fiori (1979), Campanha et alii (1983 a'b) e Campos Neto et. alii.
(1984) encontram-se correlacionadas.

Estruturas sincli.noriais separadas por anticlinoriais,
desenhadas pefa fol-iação de transposição de dimensões decaguÍlo-
métricas, de eixos submeridianos e planos axiais empinados, sem

nova folÍação de caráter geral associadas, tem sido reconhecidas
e mapeadas, na região de Ïtapira e Águas de Lind6ia por Ebert
(l-968, 197I, inédito) , Artur et. aIii. (1979, .Artur (1980) 

' mapa

geológico do convênio DAEE-UNESP (1982) e campanha et. arii.
(1983 a,b). As rochas mais antigas estariam nos núcfeos dos anti
clinai s .

A área em foco é cortada ao norte pela falha de Jacu-
tinga (Ebert, 1968, I97I e inédito) estudad.a em detalhe por Ro-

drigues (1976) e pela falha de Ouro Fino (Cavalcante et. a1ii.,
1979 e Campanha et. al-ii' l-983 a) . Essas falhas possuem nume ro
sas ramificações secundárias e na porção de interesse tem carã-
ter. predominantemente transcorrênte, sendo que de aÒordo com o

mapa de Cavalcante et. alíi. (1979) essas falhas, Para leste,
mudam de nomes e adquirem caráter de empurrão.

No modelo de tectônica rígida, proposto por Wernick

et.alií. (1981 b) para a borda sul e sudeÈe do Craton de São

Francisco, no fim do Ciclo Brasiliano, compativeÌ com esforços

compressivos em torno de E-W, resuLtando na identação de uma

cunha triangular, o maciço de Guaxupéi em rochas rÍgidas-plásti-
cas das faixas móveis NW e N-NE. As falhas mencionadas acima per

tencem a zona de transcorrência Carandai-Mogi Guaçu de caráter
dextrõgiro. que limita a þarte sul da cunha rígida; a qual pos-

sui o seu limite norte gerado pela zona de transcorrência de No-

va Resende-Barbacena, de caráter sinestrógiro (fig. 7) .

Hasui (1983) reconhece para toda região umâ foliação
cataclástica "Scu que se desenvolve paralefamente ao plano axial
cle dobras intrafol-iares desenhadas pe1Õ bandamento pré-existente.
Essa foliação teria originalmente baixo ângulo de mergulho e con

teria uma lineação mineral indicando o movimento da massa rocho-

sa aparentemente para norte. Cortando localmente a foliação de



f'-
.l

, ÎÀBELA I

tÅsBs De mBßÀHÊtllos PBOPOSîÁ5 PoE 8Io&I (I9?9); cÁ¡e¡.ÌlíÀ eE aìii (1983 a, b) E c¡¡ros NeTo êc alii (1994)

Erou t979 cÀrrPANrlA eE arii (1983 a: b) cÀ!Í!os NETo ê! atii (1984)

cersçães ÎèÁdâÁcia pliq cersçães EsÈEuÈur¿
cipal è orie! ¿ôb!¿d¿

FE+I E¡18-EI¡

E¡crurula Ã¡Au1o
plarc i¡ter
axiål tlùco

rs: ¡islosi foliação dob¡¿s
dade+be .Þ Î!a!s cêr¡adas
daoeoto- posiçãã- a isocl!
oêoss(E.3 ST !åis(io-

l!åfoIie

cêôdência Di,cribuição ceraçãèsEs.!s!uÈa Es!ru'urÂ Esrito 1eÂdêaciá

plincipar dobrad¿ PIiÞ9 e6Èru!qr¿1 PriociPÂl
de orien- ¿ri¿l de ôr!et-

Fr+3 SÎ(e Ðle- clivaaen¡ dobr¿s a NNÊ/ssu Seteralizâdâ
!io!es) de cEar"- bêltós ; N/s

l¡çãe6 è ÉechadÃ5
t!Etura

Áão oco!Èe o¿ Dn-l

EIi4 sÎ(e e.ê- clivãEens .lob!¿s s@ H,r¡Nw è ocorre èspat Dn+3

E.iores) dê ê!ènu- vê3 a fe- Nç suente codâ
Iação e cn"oas ácea
f!¿ru!a

obselvad¿ êE Dn+I

ri3Èosi.iade folisção dôb.¡s ¿eci_ ? 1

+ de Èraû-
baodâlento posição tra¡oliarès-

+ Sn dÀ sub c}õsÈ
I c ou dâ dar-
se 2 e cirin

de ch¿deiEs rùb-hori- úo ocôl
difusa5 zonÈ¿l
devido // de G.uPo I
Sd-1 e Sr tapr ra

Dis !ri
buiçã

SÂ-I prq sub_cla3s¿ Lc,NÊ_Sg
sente no ítrclinadai ¿s verSeaia
iocraco si@ãcÍicas e ?ara \Ï
d¿s e5È!u ciliÁdricas

5n e aôce- sr+2-dis qù¿5ê is6 NÊ/sN

liolee 9o6ra e6 pácås e ci- coD Pr¡
l¿quê (tÈ rin.lríc¿s Ão ¿¡i¡l

SV ou
crenúlå- coo fot-
ção) tê @r3u

rho o/52

sû e ¿¡cê- sô+3-cr! Dôblas i3ó Ív_sE ¿

rio(e. vågeo dã Pacè! de 1', NH_E.se
fraEula Pequèna ú coo for(e
Loc¿L p!i.ude e c¿iÈen¿o

. flancoe pþu d¿ liolå
co desÊnø! axial

@83-cdÈru N-s c6 lrg oco.rê

forÉis ¿ã p¡ra su!.

soPac¡3,êt

re cirindri-



\
I

\
\

\
i
I
I

L

FIGURA 06 - Esquenâ ilustranio as rerações dc sobreposição
obse¡vadâ na pedreirã de Mã¡nrore oa Fâzcndâ Fo¡

t¡.lt¡a. setun¿o Campanha et alii (1985 e)

A.

bo¡då suì do Criton do Sãô Frãn



bâixo ânguto, Hasui (op.cit.) notou a presença de grandes zonas

de cisalhamento dúctil empinadas de movimento dextral , com forte
foliação mas d.e direção E-NE e mergulhos empinados, sendo a li-.
neação anãloga a "Lc", mas d.e atitude subhorizontal- e contida no

plano de foliação. A foliação de baixo ânguJ.o para o autor (op.

cit,) teria idades ao redor ð.e 2,5 a 2,9 b.a. e estaria transpon
do, através de cisalhamento dúctil f rochas arqueanas, com idades
ao redor de 3,0 b,a.; enquanto que a outra teria idades radiomé-
tricas em torno de 2,0 b.a.

II.5 - Estratigrafia

Do expost.o acíma vê-se que diversas denominações fo-
ram usadas no decorrer do tempo para agrupar as rochas cristalir,
nas que ocorrem na folha de Águas de Lindóia e imediações ' deno-

tando complexa evolução sujeita a controvertidas interpretações'
São de aceÍtação geral , entre os pesquisadores que trabalharam
na área os seguÌntes fatos:

- A existência de rochas pertencentes a um embasamento

arqueano o qual deve ser denominado de grupo Amparo ou grupo Bar

bacena, merecendo primasia o segundo, desde que seja consLatada
a continuidade, da sua "área tipo" até a região em foco.

- Sobre este embasamento oiorre uma sequência metasse-
d.imentar com metavulcânicas associadas, que deve ser chamada de

grupo Itapira, por princípio de prioridade. Essa sequência encon

Lra-se em concordãncia estrut.ural com o embasamento por transpo-
sição, sugerindo idade mínima transamazônica (Artur, 1980; Wer-

nick et. ã]ii. Ì981 a) .

- Cortando as unidades mencionadas acima aparecem ro-
chas granÍticas sin, tardi e pós-tectônicas, denominadas de gru-
po Pinhal de idade Brasiliana (Penalva e Wernick , I973, .

- Finalizando a coluna estratigráfica aparece a forma-

ção Eleutério (Ebert, 1971) .

o ponto mais controvertido é tafvez o posicionamento

do fimite entre a supra e infra cruslal , chegando a ponto de al-



guns pesquisadores colocarem uma unidade intermediária
(Choudhuri et. alii. 1978 arb e Campanha et. alli., 1983 a)

ITI - UNIDADES I,]TOLÓGICAS

Os principais aspectos geol6gicos e estruturais da

área em foco, estão expressos no mapa 1i to t6gi co-e st rutural ane-
xo, na escala 1:50.000, sendo que as litologias encontradas são

as seguintes¡ areias ínconsolidad.as, conglomerados, cascalho e

argilíto siftosos e,/ou arenosos, associados âs calhas atuais
dos rios e em alguns terraçosi arenitos argilosos conglomeráti-
cos ou não, cascalheira, finhas de seixos e solos bastante evo-
tuídos em depósitos eluvio-coluvionares; aplitos; pegmatitost
granito róseo equlgranular de granulação médía a grossa; gran.ito

.com megacristais de cor rósea; granito e granodiorito cinza; se-
dinentos anquimetamorfizados i orto quartzltosi quartzo xistos e

quartzo mica xistos fefdspáticos ou não; xistos psamo-peIÍticos,
granada-biotita gnaisses; gonditos e concentrações superficiais
de Mn; biotÍta e hornblenda gnaisses; anfibolitos; anfibólio
xistos; mármores puros e impuros, magnesianos ou calcÍferos; 16-
chas calcio- s i ticáticas (meta-margas) ; gnaisses granÍticos a gra
nodiorÍticos de cor cínza, focafmente com estruturas migmatíti-
cas preservadas; gnaísses granÍticos ".âdamelf ticos" com feldspa
to rõseo; migmatitos sin-tectônicos cinza a róseos, apreséntando
grau variáve1 de remigmatização, principalmente r6sea, sin-pós
gnaissificação; granito porfíróide cinza e localmente róseo
gnaissificado (ou gnaisse oftalmÍtico) ; "biotititos"; xistos e
ufels" ultrarnáficos; migmatitos cinza gnaissificados com estrutu
ra homogênea, localmente transicionando para tipos bandados; mig
matitos cinza gnaissifÍcados com estrutura bandada, dobrada, e
localmente oftalmítica e/ou transicionand.o para tipos homogêneos;

brecha tectônica; mitonitos; proto milonitos; bla s tomi lonitos ;

ultramilonitos ; cataclasitos ; protocatacfasitos t blastocataclasi
tos e ult racatac las itos .
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Essas litologias ocorrem intercaJ-ad.as umas nas outras,
normalmente com dimensões não mapeâveis na escal-a em guestão. De

vido a este fato as Litologias foram agrupadas em associações li
totógicas com características comuns .

Dessa maneira as diferentes associações lÍtol6gícas,
que constituem as unidades d.e mapeamento, foram agrupadas e sub-
divididas da seguinte forma:

III.1 - Rochas Sedimentares

As rochas sedimentares na região abordada ocorrem sob

a forma de depõsitos aluvionares e coluvionares, em boa parte
não mapeáveis na escala aquÍ considerada, de ídades quaternãrias
e cenozóicas. Destes apenas os principais aluviões que constitu-
em cÕrpos alongados, frequentemente extensos, acompanhando os

principais cursos d'âgua da região, foram maÞeados.

As principais afuviões aparecem ao longo do rio Mogi-

Guaçu, e seus afluenÈes na parte oriental, norte e nordeste da

folha; na parte ocidental do rio do Peixe e seus afluentes, su-

doeste da folha; no rio das Antas, sudeste da folha e em muitos
outros focais de menor expressão. Os corpos mapeáveis acham-se

normalmente embutidos em áreas refativamente planas sem grandes

expressões topográficas e são representados principalmeite por

rochas imaturas, constituídas prì-ncipalmente por argilas e

areias de granulação média a grosseira ' com quantidades variadas
de matéria orgânica, resuftando cores geralmente claras e tonali
dades variando entre o cinza escuro, o branco e o creme. Nestas

aluviões nas proximidades das regiões mais acidentadas, são fre-
quentes níveis conglomeráticos lenticulares com estrutura de cor
te e preenchimento, exibindo rápida mudança granulométrica no

sentido ve rtical.

Nas regiões mais acidentadas, associado ås drenagens

mais energéticas¡ as quais são as domínantes na área em foco, é

comum o aparecimento de cascafheiras, relativamente espessast

com seixos centimétricos a decimétricos na base, com nítida es-
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trutura gradacional e de pequena distribuição areal, como é o ca

so de todo o percurso do rio EleutérÍo. Nestas áreas associad.o

ou não às cascalheiras, ocorrem sedimentos aluvionares essencial-
mente arenosos, com porções suborcllnadas de siftes e argil-as,
compostos principatmente por quartzo e porções menores de felds-
pato, muscovita e magnetit.a, como é o caso do c6rrego da Cristã-
1ia, nas proximidades da sua foz.

Os depõsitos coluvionares são constitufdos por materi-
aI ínconsolidado, mais raramente cimentado por material- aparente
mente limonÍtico, relat.ivamente arenoso pouco selecionado de ma-

triz argilosa e coloração avermelhada. Esse material acenta-se
di scordan temen te sobre ãs rochas sobrejacentes, normalmenÈe,

atrâvés de linha de seixos, de espessura e granulometria variã-
veI. Esses seixos são constituÍdos príncipafmente por fragmentos
angulosos de quartzo de veios e secundariamente Por quartzitos,
fragmentos de crostas limonÍticas, e outras rochas como gnaísses

e xistos, Esses dep6sitos comumente aparecem recobrindo encost.as

suaves voltadas para o norte ou encostas com forte declividade,
normalmente com outras direções i comcr é o caso de um paleo colü-
vio que ocorre em corte da rodovia sP 147' cerca de I km a leste
do córrego dos Morais. Esse paLeo colúvio possui coloração mar-

ron- ave rme lhado; granulometria variávef, de fina a média; ê cons

tituÍdo por guartzo e fefdspato, com quantidades menores de mine

iias micáceos; sendo separados das rochas adjacentes (muscovita

quartzitos) por uma linha de seixos; linha esta com espessura

aproximadamenLe d.e 6Ocm e mergulho superior a 50 graus (quase

concordante com o ângulo de mergulho da foliação do quartzito) .

os seixos ocorrentes nesse contato possuem diâmetros variáveis
de mílimétricos a dezenas de centÍmetros (matacões) , estando

imersos numa matriz d.e clastos finos, sendo constituídos por

fragmentos de quartzitos micáceos e quartzo.

os colúvios aparecem de maneira mais significativa, no

nordeste da área em foco, ao sul do rio Mogi-Guaçu; e sul e su-

deste da cidade de MÕnte Sião. Esses sedimentos eml¡ora sejam re-
lativamente freguentes em certas regiões, como as citadas acíma,

não foram mapeados devido ãs pequenas espessuras e expressões

geográficas que apresentam.
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III.2. Rochas Magmäticas

Na ärea focalizada, estas rochas, excetuando-se os peg
e aplitos, são restritas ä porção noroeste da falha de

Jacutinga, extendendo-se além dos limites N e w do mapa. o conta
to destas rochas com as unidades l-ocalizadas a sudeste é essen-
cialmente tectônico, através do sistema de fathas de Jacutinga e

suas reativações.

Foram individualizadas as seguintes unidades ou asso-
ciações lito1ó9icas:

grel r ! g : _ le : g g: _99 e a_s r et g I 3 t9 e _Êe _ g rel s I eç ãg _ {,€ Ê r c _ e

ere: : e -P 19 gelrl 3l!9 9 -99T-p9rç 9e r - : 9Þ 9 rg] ! e gc s - 9e -e r3lt ! e_ e- srelg
9l s rr ! g- s lt ! e-9 - 

grg!a- !9- 9 9T- Iele g¡r : !el s - rg g eqgs -9 -re! rl z - e+ ! z c
ee- 19 9 3 ¿_ rt I J ert ge _ le ge 1u9! !9 _r9 ! 3_ q I qlret !ee _ l9e r )_ .

Essas associações litológicas ocorrem em quatro corpos
alongados no sentido NE-SW, cada um com particularj-dades pró-
prias, porém não suficientes para serem individualLzados ao nÍvel
das observações tomadas em campo. No corpo locali zado mais ao

sul aparecem intercalações meta-sedimentares (quartzitos e xis-
tos psamo-pe1Íticos) que não foram encontrados nos outros cor-
pos. O corpo de forma oval, localizado no meio da reqião da fa-
tha de Jacutinga é composto quase que essencialmente por granito
rõseo equigranular de granulação média a grossa, com porções por
firoblásticas; eneuanto nos dois corpos no extremo noroeste ocor
re maior riqueza de porções de granito e granodiorito cinza 1o-
calmente com megacristais rosados e alguns corpos de anfibolito
que estão praticamente Iivres de milonitização, porém apresenta
grau variávet de gnaissificação. Cabe ressaltar que os granitos
róseos equi-granuf ares são intrusivos em rclação aos tlemais tipos.

Ç r eu t lgg -9 -9 I etgd rerr_leg _qr-! zgt lg g -preÊqqlre! !9q -qqB
P9rE999_ !t ie !aqc9 -qe -srcti!e _equ!s!qquler !99e9_9 _e9rPe9 _de _ ell l_
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Ocorre sob a forma de um corpo alongado e ar:c¡ueado com

concavidade voltada para norte, normalmente, apresentando apeltas
leve deforrnação pJ-ástica ou plástico-frágil (gnaissificação) uma
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vez que se encontra a norte da zona de falha de Jacutinga, isto
é exsetuando-se o extremo su1 do corpo que está inserido na falha
e se apresenta frequentemenLe milonittzado, ' ;

gr3tl !9: -99r-89!99r1:!3r*9-r9:399:- r!9l9llq9-leSCl$el!e
T9!3: :9 ga-!g1 !g=- - !9eri .

E a unidade de mapeamento de maior expressão areal en-
tre as rochas magmáticas, ocorrendo sob a forma de pegueno corpo
ao norte da falha de Jacutinga e outro alongado bem maior, inseri
do na zona da mesma falha, encontrand.o-se normalmente milonitiza-
do, cataclasado, ultrami loniti z ado e/ou foliado (gnaissificação),

o contato entre as tr6s unidades referidas acima foi
traçado no mapa como inferid.o. por falta de informações de camÞo,

e na impossibifidade de se diferenciar com segurança as d.iversas
associações, em fotografias aéreas, usando os crÍtêrios norma.is

de foto- inte rpre tação. Já no campo, em nÍvel de afloramento, os

contatos observados são nít.idos e tipicamente Ìntrusivos.

III.2.l - Granitos róseos equigranulares

Constituem a litologia domínante na unidade (cer) e

são rochas de cõr r6sea ou cÍnzentad.as levemente rosadas, hololeu
cocráticas a feucocráticas, que apresêntam estrutura homogênea

ou, por vezes nebulítica; granulação fina a grossa, ãs vezes peg-

matóide, onde os tipos Iitológicos de granulação mais fina pos-
suem a dimensão média dos grãos ao redor de 1 mm. Possuem composi

ção granítica a adamelítica e exibcm amplas variações estruturais
e texturais refletÍndo ¡naior ou menor efeíto da gnaissificaçãormi
lonitização e/ou cataclase.

A textura é alotriomórfica (ap1Ítica) e hipidiomórfica
(granítica) , modificada em grau variáve1 por recristalização, ge-
rando texturas do tipo mortar ou "flaser"; sendo comum o apareci-
mento de fifetes de epidoto e a orientação dos minerais constitu-
intes, em especial os inequi dimenci onais gerando estruturas folia
das (gnáissicas e miloníticas).
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os minerais essernciais são microclfnio pertítico, que

aparece corroendo e englobando grãos de pl-agioclásio; guartzo
anhedral- normalmente alongado ê orientado; aligoclásio s6dico
exibindo grau varÍåvel de serici.tização, biotl.ta e hornblenda.
Tod.os apresentam siirais cla cataclase tais como: microfraturamen-
to, extinção ondulante, planos de geminações arqueados, "kink
bands" e lamelas encurvadas.

os minerais neoformad.os são representados prÍncipalmen
te por epidoto, que aparece sob a forma de fíletes, preenchendo

fraturas, ou como cristais irregul-ares associados ao plagiocJ-á-
sio ou aos máficos biotita e hornblenda, e clorita que ocorre
substituindo biotitas deformadas e ãs vezes hornbJ-enda, sericj--
ta e ou muscovita que ocorre sobre os cristais de oligoclásío ou

atapetando pequenas fraturas e carbonato sob a forma de minúscu-

1os cristais de contornos irregulares ou fìletes dispostos in-
tersticiatmente ou no interior dos feldspatos.

os acessórios são r'epresentados por opacos, que fre-
quentemente se encontram pulverizados, cristais de zircão euédri
cos a subédricos e radiativos; titanita frequentemente fratura-
da, associada aos máficos, apatita arredondada a prismática e ra
ros fragmentos de granada.

Localmente englobam bolsões de material- anfibolÍtico
( "metagabro?" ou "meta diorÍto?") ' como no afloramento do ponLo

5I9, ou meta- sedimentos , fato que não é raro no corpo localizado
mais ao sul. Nos contatos com os demais granitos, mostram rela-

ções de intrusão e remobilização sobre estes' corno é o caso do

afloramento do pon¿o 518, onde ocorre cortando granito cinzento
algo porfiroblástico, em todas as direçðes através de veios de

espessuras nilimétricas a decimétricas (de até cerca de 1 m de

espessura) , gerando estrutura "agmatítica" com blocos decim6tri-
cos a métricos de granito cinzento.

ITl.2.2 - Granito. cinza

Constitui a litologia dominante da unidade (Gec), toda
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via aparece também nas outras unidades magmåtícas. São rochas de

cor cinzenta a cinza esverdeado, leucocrâticos, com maior quanti
dade de máficos que os granitos descritos acima, qu.e apresentam
estrutura foliada (gnaissica) a homogênea e Localmente macuiada,
pela presença de mega cristais milimêtricos a centim6tricos, d.e

microcl-inio branco ou levemente rosad.o dispersos pela matrÍ.z gra
nodiorítica a tonalítica. A composição gJ-obal é adamel-ítica a

granodiorÍtica e a granulação média a grossa.

A textura é hipidiomórfica relativamente equiqranular
a porfiróide, modificada em grau variáve1 por processos deforma-
cionais frãgil-plásticos ¡ gerando texturas do tipo mortar,
" flaser" ou porfi roclást i ca.

os minerais essencj.ais são representados por oligoclá-
sio sem geminação e bem geminado gue se apresenta em cristais pe

quenÕs a grandes, subedrais anedrais, contendo quartzo em "go-
tas" e englobando biotita corroída e com contatos irregulares
com o microcfínio; quartzo que aparece sob a forma de cristais
pequenos a médios, normalmente isolados ou como pequenos aglome-

rados, com contatos interpenêtrádos entïe si ' ou com cordões po-
licristalinos de pequenos cristais e microclínio cujos grãos são

pequenos a grandes ou formam pórfiroblasl-os centimétricos I local
mente poiquítíticos englobando peguenos grãos de biotita. O mi-
crocfínio é pertítico, corróí o plagioclásio e os cristais rneno-

res dispõem-se de maneira interstícial. A biotita ocorre sob a
forma de cristais tabulares e irregulares de dimensões pequenas

a médias,com terminações pontiagudas ou fragmentos e frequente-
mente bordejados por cordões de opacos (Ieucoxênio e magnetita)
evidenciando forte corrosão. Por fim a hornblendaf que nem sem-

pre se encontra presente, aparece sob a forma de cristais prismá

ticos coïroÍdos, parcialmente transformados em biotita.

Os minerais secundários são sericlta e ou muscovita
que aparecem sob a forma de cristais mal formados e pequenos,

crescidos sobre o ptagioclãsio ou biotita, epídoto que ocorre
sob a forma de pequenos a ¡ninúsculos crisLais irregulares asso-

ciados ao plagioclásio ou aos máficos e como fifetes em fraturas
e a cforita que aparece principalmente a partir da alteração da

b iotita.
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Os acessórios são opacos, princ ipalm€lnt.e magnet' ta,
que êparece como pequenos cr1stais e formas pulverulentes asso-
cladas ou não à biotita; a apatiÈa sob a forma de pequenos cris-
tais euedrais a subedraís dispersosi e pequenos cristaÍs de zir-
cão dispersos, ãs vezes eued.rais, fortemente radiativos, local-
mente formando hal-os pleocróicos na biotita.

III.2.3 - Granito r r rol-oe

É o t.ipo litológico mais comum no extremo noroeste da

área mapeada, onde ocorre como elemento essencial na unidade
(cpr). São rochas maciças a gnáÍssÍcas, com mega-cristais centj--
métricos (até cerca de 6cm de comprimento) de feldspaLo potãssi-
co rosado, tabulares curtos (euedrais) a ocelares e orientad.Õs e

matriz granodiorítica a adamelítica leucocrática a mesocrática
de cor cínza a levemente rosada, com grau variável de orienta-
ção. A foliação é mais intensa na zona de falha de Jacutinga' on

de frequentemente aparecem como "enclaves", reconhecidos pelos
mega-cristais deformados (porfiroclastos róseos) envoltos por ma

triz de textura e estrut.ura milonÍtica. Nas ramifícações de

maior deformação da zona de falha os mega-cristais, são transfor
mados em finas lãminas contÍnuas de cor rõsea.

A composição global deste tipo litológico varia de gra

nodiorítica a granÍtica na dependência da composíção da matriz e

quantidade de megacristaís. A mineralogia é idêntica ã descrita
nos dois tipos litol6gicos anteriores, variando apenas a estrutu
ra e a textura.

T11 .2.4 - Aplitos e Pegmatítos

ocorrem sob a

1:50. 000 espalhâdos Por
e bolsões, di scordantes

forma de corpos não mapeáveis em

toda área fevantada sob a forma de veios
ou concordantes com a fol-iacão locaf. A
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espessura desses corpos varia de centim6trica a decimétrica, ra-
ranente ultrapassando I metro de espessura, sendo que alguns peg
matitos cþegam a atingir 5 metros de espessura.

Os pegmatitos possuem composição normalmente granÍtica
e são compostos por: microclinÍo, q.u.a,r|*zo ' plagioclás10' biotita,
muscovita e mais raramente turmalina preta. Alguns corpos são

compostos essencialmente por microclÍnio .e quartzo. Microclinio'
quartzo e às vezes muscovl-ta são os que atingem maiores dimen-
sões, porém biotita, turmalina e plagioclásio também podem apare
cer como cristais centimétricos '

os aplitos possuem composição granftica a adamelítica,
índices de coJ-oração hololeucocrãtica a leucocrátj-ca, granulação
fina a média e são compostos basicamente por microclinio ' quar-
t zo, of ig,oclásio e biotita.

III.2.5 - Diabásio

Dessa litologia foi observado apenas um dique com es-
pessura da ordem de 40cm e atitude de N45W/89 SW (ponto 8). No

afforamento apresenta-se totalmenLe alterado gerando material
argiloso de cor arrocheada a vermel-ho tijolo, rico em feições de

" acebofamento " .

. III.2. 6 - Micro-Sienito

Essa litotogia aflora sob a forma de dique de espessu-

ra métrica no leito do rio Moji-Guaçu, Ponto 5f8 b. Exibe cor
cínz a-esverde ado escuro salpicada poï Pontuações mais escuras de

cor verde e dimensões menores que 3mm; possui estrutura maciça

e granulação fina.

Mi cros cópi camente apresenta textura granular, com a mé

dia da granulação posi c ionand.o- s e ao red.or de 0 r2mm é composta

por: Fefdspato Arcalino (1 ooz) , Anfibólio (J zoa) , Filossilica-
to pfeocr:oico (flogopita?) (i foz) ' Epidoto j 24, Quartzo
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-t r-(: 2Z) , Apatita (- l-?), Minerais opacos (: ]u ) e traços de tita-
nita.

O feldspato alcalino é representado por iristais nor-
malmente subhedrais ,a euhedrais saJ-picados.por epidoto, apatita,
sericita e filossilicato fino e pleocrolco; mostra frequentemen-
te geminação "Carlsbad" sugerindo ser ortocLásio e albita, sendo
a albita mais límpida.

O AnfibóIio aparece sob a forma. de dois tipos, onde o

mais comum constitui pequeno prismas, que dificilmente se aproxi
mam d.e I mm de comprimento, mostrand.o pleocroismo nÍtido (t=
castanho alaranjado com tonalidades esverdeadas nas bordasra¿ =

amarero claro e ß =I; onde I =ß>* ), sugerindo ser
"BarkevikíÈe" (?) e; outro é representado por uma variedade inco-
lor a verde cIaro, sugerindo ser da Série Tremolí ta-acti no lita e,
ocorre associado aos agregados de fílossllicatos e epidoto ou

nas bordas da "Barkevikite" corroendo-a,

O fifossificato pleocroico 6 representado por flogopi-
ta ou biotita magnesiana e ocorre sob a forma de pequenos cris-
tais anhedrais dispersos ou formando agregados policristal-inos,
praticamente monominerálicos e/ou com epidoto, gerando formas
.irregulares a arredondadas, normalmente menores que 2mm; sugerin
do ser pseudomorfos de olivina ou piroxônio,

Como acessórios aparecem epidoto como peque.nos crÌs-
tais exibindo pleocroismo nÍtido, anhedraié a subedr-ais e asso-
ciados aos agregad.os de fifossilicatos substituindo anfibó1ío e

micas e como minúsculos cristais sobre o feldspat-oi quartzo que

ocorre sob a forma de pequenos cristais disposLos inter:sticial-
mente; apatita que constitui delgadas ripas e agulhas dispersas
pela rocha; lr{inerais opacos que surgem como mÍnúsculos cristaj-s
dispersos, ocorrendo em maior quantidade associado ao agregados

de filossiticatos e é representado por magnetita e ou ilmenita
e sulfetos de ferro e titanita que aparece na forma microcrÌsta-
1Ína dispersos pela 1ãmina.



III. 3 Rochas metam6rfi cas

As rochas metamórficas, perfazem mais de 903 da área
mapeada, e constituem o assunto principal dessa pesquisa, sendo
que os trabalhos de campo e de laboratório, utilizando critérÌos
mineralógicos, estruturais e genéticos, permitiram individuali-
zar as diferentes u¡idades, associações J-itolõgicas e litologias
que são descritas abaixo.

IfI.3.l - Rochas de metamorfismo dinâmico

Neste tópico estão inctuidas rochas gue sofreram for-
te redução na granulação original pela ação de esforços tectôni-
cos, normafmente acompanhadas de recris tal i zações e/ou neominera
1i zaçõe s.

Com base nos trabalhos de Higgins (1971) ; Bel1 e -

Etheridge (I973) , Sibson (I91-7) e especiálmente em White (1982)

foram definidos os seguintes típos liLol6gicos: Protomilonito,
blastomilonito, milonito e ultramilonito (rochas milonÍticas) ;

protocataclasito, bfastocatacLasito, cataclasito, ultracataclasi
to e irrecha tectõnica (rochas cataclástÍcas) ; fitologias essas
que aparecem ao longo das diversas zonas de alta taxa deformacio
nal , que retalham a região mapeada, sendo suas espessuras extre-
mamente variadas, desde ¡nilimétricas até quifoméLricas, na depen

dência da dimensão e rejeito das "falhas". Tem-se pequenas "fa-
thas" de rejeitos centimétricos até zonas de "falha" de rejei-
tos, que devem uftrapassar a Ì00km, caso da zona de f allla de Ja-
cutinga.

Esses tipos litológicos são representados por litolo-
gias regionais que sofreram inl-enso "metamorfismo dinâmico", rê-
sultando maior ou menor grau de fraturanento, moagem, neominera-
lização e recristalização e gradam lateralmente para tipos fito-
Iógicos normais. Das diversas ocorrências dessas litologias cons

tituiram objetivos cartográficos apenas aquelas com r1ìaj-or expres
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s...-.¡ areal, possÍveis Ce represerrtação carbogrãfica na escal-a er" questão.

Essas rochas foram divididas em duas unidades de mapea

mento, ou sejam:

Et9!9[llgl'-!91¿-Þlegtgtrlgliteg¿-[rr-g!a-!99¿-91-!leurle-
nito e cataclasitos das zonas de fa1ha. (::)

Constituem faixa de direção NE/SWr 9uê atinge espessu-

ras da ordem de 5km, localizada no extremo noroeste da área em

foco (fatha de Jacutinga), afetando principalmente as rochas mag

máticas já descritas e metassedimentos de grau médio a alto
Ocorre também na parte sudeste, com direção NE/SW (zona de falha
de Monte Sião), cortando diagonalmente a ãrea, formando faixa
com espessura entre 500 e 1000 metros e afeta granitos e migmati

tos sin-tectônicos além de meta-sedimentos.

Þ rggþe -!eglQtlge - !ÞI )-

São duas ocorrências dessas rochas alongadas paralela-
mente a falha de Jacutinga, colocados tectonicamente na borda

sul desta, bem como pequenos corpos não mapeãveis, Iocalizados
ao longo de pequenas falhas reativadas e associadas ã zona de fa
tha de Jacutinga.

III. 3. I. a - Protomilonito-blastomilonito*milonito e ultra-
mi lonito

Essas rochas ocorrem de maneira significativa ao longo

das zonas de falha de Jacutinga (foto 1) e Monte Sião e de ou-

tras falhas de expressão bem menor, Quê se encontram representa-

das no mapa geológico anexo através clo sÍmbolo (:;). também são

cncontrados estes tìpos litológìcos nas bases de corPos espessos

de quari,zii-os e/ou contatos de sequências metassedjmentares com

orto derivadas provavelmente resultante de achatamcnto hc'terogê-

neo de maneira similar a proposta por Bell (198f);cu ca..'algilrrc,.,rto(?) .

Esi:es tcrnc.ts fOr.rm usadOs para dCscrever roch.rS

_dg que ocorrem em zoltas de intensa deformação (poto f) . O

milonito rcpresenta tipo litológico com aLé 252 de matriz

folia-
protg

fina-
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mente granulada em relação a rocha total; o blastomilonito de 25

a 508; milonito de 50 a 904 e os ul-tramilonitos mais de 908' (Whitef 1982).

De manéira geral no centro das zonas de falhas predomi

nam os milonitos e ultramilonitos que se intercalam ãnastomosada

mente formando faixas de espessuras variadas, podendo ser de es-
cata milimétrica até dezenas de.metros. EnvoLvem porções menos de

formadas representadas por blastomilonitos e protomilonítos, on-
de é possível reconhecer macroscópicamente o tipo l itol6gico ori
ginal. Nas bordas das zonas de falhas ou cisalhamento passam a
predominar respectivamente os blastomilonitos e protomilonitost
sendo difícil delimitar macroscopic amente estas pâssagens.

A composição mineralõgica' texturaf e estrutural des-
sas rôchas varia de acordo com os tipos litológicos envolvidos
na zona e dô ambiente de temperatura e pressão liLostática rei-
nante durante o processo deformacional , bem como da pressão de

fluidos.
Na zona de fatha de ,facutinga a principal litologÌa

envolvida é o granito porfirõide (foto 1) seguida pelos granitos
equigranulares cÍnza, granitos cinza, quartzitos, gnaÍsses

quartzo feldspáticos e xistos' E tógico que a composição minera-

Iógica primária é a mesma descrita para estes tipos litofógicos
não def ormad.os, variando os aspectos deformacionais, de recrista
lização e de neominerali zaç ão ; asPectos estes que serão discuti-
dos no ítem referdnte a microestruturas e texturas.. Os granitos
porfiróidcs frequentemente gerar'1 rochas mil-oníticas porfiroctás-
ticas, que se caracterizam por apresentarem fragmentos remanes-

centes de cristais de feldspatos normalmente de cor rosa r ârrê-
dondados a subarredondados, envolvidos por matriz fina com lami-
nação encurvada nas proximidades dos porfiroclástos. Esse tipo
litolõgico com a destruição dos porfiroclastos ocelares, passa a

rocha bem laminada, com alternãncia ritmica de feitos róseos in-
tercalados com leitos cinza ou esverdeados que são mais contÍ-
nuog.

Os demais tipos 1ÍtoIógicos envolvidos nessa zona'

com exceção de granitóides de granulação bastante grossa, geram

rochas miloníticas mais hornogêneas, mais pobres em porfiroclas-
tos, porém também bem laminadas. A coforação depende da cor da



rocha inicial e da intensidade de recristal-ização e neomineral-i
zação de epidoto e clorita, que levam a cores verd.e- amarel ado

claro ou escuro na dePendêncÍa do teor desses rrmingrais coran-
tes".

Na zonâ de fal-ha de Monte Sião as principais litolo-
gias envoJ-vidas são gnaisses graníticosf quartzitos; hornblen..
da-biotita gnaisse porfiroblásticos, anfíbo]Ítos, gnaisses anfi
bolíticos, hornblenda e biotfta gnaísses, granad.a gnaisses ' xis
tos ps amo-pe l-Í ticos e migmatitos homogênos ou estrómáticos' Des

sas litologias a que mostra maior competêncía é a dos anf ibol-i-
tos, competência essa que diminui bruscamente com o enriqueci-
mento em biotita. De modo geral as rochas de granutação maÍs fi
nas e homogêneas geram rochas milonÍticas pobres em porfiroclás
tos. jã os tipos mais grosseíros e em especial o gnaisse porfi-
roblástico, geram rochas miloníticas ricas em porfiroclastos,
normalmente s ub- centimétri cos e de cor cinza claro ou branco.

Nas demais ocorrências de rochas miloníticas as fei-
ções gerais são idênticas às descritas acima Para as zonas milo
nÍticas maiores,

Com o incremento d.a deformação vai ocorrendo uma homo

geneização texlural e estrutural, nas rochas milonÍticas, origi
nadas tanto de Iitologias grosseiras e/ow porfirõides como de

granulação fina e.homogênea, gerando nos casÕs extremos rochas
ultramiLoníticas de granulação fina a densa de cor verde acin-
zentado claro a preto, ås vezes com tonalidades rosadas. Esse

material quando originado de rocha quartzo feÌdspátíca, ao ser
alterado produz materÍal de cores cinza claro, creme, ocre ou

1ifás, extremamente foliado a maciço muito parecido com fifito-
Esse fenômeno pode ser visto na zona de falha de Jacutinga nas

proximidades da fazenda São Luiz' pontos 53 e 58, na zona de fa
tha de Monte Sião, no ponto 219 e em vários outros locais des

sas zonas de falha ou nas outras falhas de menor expressão.

A foliação bem desenvolvi.da das rochas miloníticas da

fafha de Jacutinga, por vezes é destruída em grau variável por

fraturamento e brechação posterior ao processo de milonitização,
associados a epidotização e formação de pirita em fraturas.
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Na parte sudeste dessa falha as rochas milonÍticas en

contran-se dobradas e crenuladas, fato que 6 constatado ã nÍve1
in terafloramentos , pela variação nas atitudes da foliação milonÍ
tica. e..ã nível- de afloramentos, amostra de mão e microscópico,
pela presença de macro e micro dobras, similares e concêntricas,
frequentemente crenuladas.

III. 3,I.b - Protocataclasito, blastocataclasítos, catacfa-
sito e ultracataclasi to .

Desses tipos litológicos o mais raro é o ultracatacla-
sito, gue ocorre apenas localmente, em zonas de maior "moagem"

e/ou ação hidrotermal e o mais comurn é o protÒcatacl-asito. Esses

tipos litológicos ocorrem de maneira mais significativa ao longo
das l¡ordas da zona de falha de Jacutinga, em especial na borda
sul- e ao l-ongo de faixas, não mapeadas, de espessuras métricas a

sub-métricas situadas logo ao su1 da zona de falha de Jacutinga,
como ocorre nos pontos 5, 60, 76, 364 entre outros.

Estes térmos foram usados para descrever rochas maci-

ças a incipientemente foliadas gue ocorrem em zonas ou faixas de

forte deformação. O protocatacl as i to , representa tipos 1itológi-
cos com até 254 de matriz finamente granulada e não foliada em

relação a rocha total; blastocatäcla=itcs ¿" 25 a 5OZ; o caLaclasi-
to de 50 a 90? e os uI tracatacl as i tos mais de 90?. (\'llìite I982) .

A composição mineralõgica, textural e estrutural des-
sas rochas, como no caso das rochas mifoníticas varia de acordo
com os tipos litofógicos envolvidos, do ambiente de tcmperatura
e pressão litostática bem como da ação hidrotermaf, reinantes du

rante o processo deformacional . Na grandê maÌoria dos casos re-
gistrâdos durante os trabalhos de campo, a rocha original era de

natureza quartzo fefdspática, granitos ou gnaisses, holoÌeucocrã
tÍcos a Ieucocráticos e mais raramente quartzitos e gnaisses
mais ricos em mica.

Essas rochas apresentam estrutura maciça de aspecto vÍ
treo a incÍpienLemente foliado, granulação variáve1 de acordo
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com a intensidade deformacj-onal- e "neomineralização", d.e grossei
ra com aspecto "brechoide " a muito fina (densa); cores cinza es-
verdead.o claro a escuro, e ãs vezes, com manchas rosadas, quando

fresca e normalmente creme a ocre claro, quando alterada. As su-
perfícies frescas das fraturas possuem aspectos vÍtreos ou afanÍ
ticos, porém normalmente nas superfÍcies serradas e mofhadas no-
tam-se clastos milimétricos a sub-mílimétricos de contornos pon-
tiagudos; já nas crostas de alteração poáem ser notados pequenos

fragmentos caulinizados juntamente com clastos pontíagudos de

q uart zo .

A mineral-ogia original d.essas litologias enoontram-se
bastante modificadas, sendo que nos casos extremos dos minerais
essenciais de uma rocha quartzo feldspática (granito ou gnaisse)
restam apenas quartzo e alguns cristais de muscovita. os demais,
microclinio, p1agioclásio, biotita e äs vezes hornblend.a, foram
totalmente transformados em epidoto, sericita e clorita. Os clas
tos são compostos basicamente por quartzo e feldspato. A matriz
é composta por minûsculos cristais d.e quartzof epj-doto, sericita,
clorita, e às vezes calcedônia e carbonato

Nos tipos mais grosseiros e normalmente menos deforma-
dos, bl as tocatacfas itos e protocataclasitos, nota-se a presença
de densa rede de micro-fraturas e micro-falhas que se intercru-
zam em todas as direções limitando micrófitos milirnétricos a cen

timétricos, com aspecto de brecha. Essa rede de fraturas é inci-
pientemente ou não orientada, associada a neom.inera\izaçáo e/ou
recristalização, principalmente ao Longo dos planos de fratura
ou micro-falhas, chegam a destruir totalmente a estrutura orien-
tada de alguns tipos de rochas, tais como ¡nilonitos e gnaisses,
fato que ocorre na borda sul da falha de Jacutinga, nos casÒs de

mifonitos e ao longo das faixas cataclásticas não mapeadas, no

caso dos gnai sses.

IIT.3.l.c - Brecha tectônica

Ocorre sob a forma de um corpo alongado alojado, no la
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do su1 da falha de Jacutinga, a sudoeste de Jacutinga e nordeste
de Eleutério, registrado no mapa anexo com a sigÌa (BT).

; É composta por fragmentos lfticos mllimétricos a deci-
métricos, que atingem até cerca de trinta centímetros de compri-
mento, envoltos e soldados por matriz relativamentg inequígranu-
lar composta por quartzo, feldspato, epidoto, clorita e serici-
ta (foto 2), os fragmentos encontrados são angulosos, praticamen
te sem arredondamento e compostos por gnaisse granftico, miloni-
to de granito, biotlta gnaisse, migmatito homogêneo.com feldspato
rõseo, migmatito cinza hornogêneo e heterogêneo, biotita e horn-
blenda gnaisses, quartzitos, rochas ultramáficas' biotj-ta xistos
e graníto porfÍrõide gnaissifícado ou proto e blasto milonitiza-
dos (foto 2).

Localmente pode ser notada certa orientação na matliz
e ou nos fragmentos angulosos inequi dimencionai s , todavía no ge-

ral não se evidencia nítida orientação.

III.3.2 - Me ta- s edimen'bo s anquimetamorfi zados

Os sedimentos anquimetamorfi z ados são representados
principalmente por três conjuntos: meta-arcósios (foto 3), meta-
siltitos e meta-argilitos síItosos; meta-conglomerados e meta-
brechas (foto 3) ; não sendo Èeparáveis na escala em questão, e
portanto constituem apenas associação 1itol69ica que aparece no

mapa com a sigla (FE) , denominada de "Sedimentos anquimetamgrfi-
zados " .

Essas litologias foram estudadas inicialmente por :

Ebert (1971) , que deu o nome de Formação Eleutério. Posteriornlen
te foi estudada por Ebert (]-974); Idernick e Penalva (1974b); Ro-

drigues (1976) e Artur (1980).

lII.3.2.a - Ocorrência

Na folha de Águas de Lindóia, estas rochas jazem a pou
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co mais de lkm a noroeste de Eleuté¡'io¡ noroeste da folha, cons
tituindo faixa de direção ENE/WSW, de aproximadamente 8r5km de

comprimento e espessura variando entre 500 e 1.000 metrosr € pê

l-o menos mais uma ocorrêncía isolada na encosta noroeste d.a ser
ra dos Machados nas proximidades da línha de alta tensão. os
dois corpos provavelmente possuiam continuidade física, porém
processos erosivos os isolaram, aparecendo entre eles a brecha
tectônica, sobre a qual se acentam, pelo menos no seu limite
nordeste. Estão embutidos Lectonicamente entre as rochas graní-
ticas milonitj-zadas da falha de Jacutingaf ao norte, e as ro-
shas predominantemente metas se dímentare s de grau mais elevado,
e a brecha tecÈônica da Serra dos Machados, ao sul.

IIf.3.2.b - DescriÇões dos tipos fitológicos

Me ta-Arcó s io

O meta-arcósio constitui a l-itologia amplamente predo
minante. São rochas claras, cinzento a creme, quando frescas e

esbranquiçadas quando alteradas, de granulação fina a média. na

maioria dos casos, mal selecionadas, de modo que os grãos meno-

res ocuparn os interstÍcios entre os maiores, gerando empacota-
mento relativamente apertado, não havendo grande contraste en-
tre clastos e matriz. Em amostra de mão comumente apresentam es

trutura maciça, porém, ao nÍvef de afloramento não faltam estra
tificação plano paralela, gradacíonal e cruzada de pequeno a mé

dio porte (decÍmetros a 2 metros) , normalmente tangencial na ba

se e secante no topo e raramente secante na base e no topo.
Existem rãpidas variações locais na textura, adquirindo às ve-
zes aspecto conglomerático.

São compostos essencialmente por grãos arredondados a

subarredondados de quartzo e, feldspato, sendo que de maneira ge

ral os grãos de feldspato são menos arredondados e esféricos
que os grãos de quartzo. Ouartzo e feldspato detrÍticos (micro-

clínio e pì.agj octásio) perfazem de 80 a 96? do volume i:ota1 das

amostras observadas ao microscópio, sendo que o teor de qual:tzo
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aparenta aumentar nas rochas de granulação mais fina bem como

nas mais grossas, atingindo valores superiores a 508 nas rochas
de granulação mais grossas e mais finas, e da ordem de 359 nas
de granutação fina a média. os outros minerais que aparecem são:
filossilicatos finos Íncolores neoformados normalmente apresen-
tando grau de orientação variáveL ("mica beards") i muscovitas de

tríticas; restos de biotita; mineraís opacos representados prin-
cipalmente por magnetita, limonita, leucoxênio, ilmeni-ta e rara-
mente alguns sulfetos, turmallna, rutilo, zircáo, apatj-ta, grana
da, titanita e fragmentos de rochas, principalmente de argilitos,
siltitos, quartzitos milc-rnÍticos, lamitos, quartzitos, gnaisses,
xistos e granitos subvulcãnicos e granófiros. Localmente encon-
tram-se ainda carbonatos (calcita); epidoto neoformado e detrÍti
co; biotita neoformada e clorita. Maiores detalhes mineral-õgicos
texturais dessa rocha encontram-se no capÍtulo de micro-tectôni-
ca.

Essa litol-ogia frequentemente forma matacões, e comu-

mente aparece alterado gerando material quartzo-caulinÍtico es-
branquiçadol o qual quando equigranular e em espessos pacotes ma

ciços, sê assemelha em muito com granito alterado. O relevo re-
sultante é muito semelhante ao dos granitos, gnaisses e granitói
des milonitizados ou cataclasados, eü€ ocorrem na região. O as-
pecto mais contrastante é a ação de termitas, com cupinzeiros
brancos a cinza esbranquiçados sobre os meta-arc6sios e averme-
l-hados sobre as outras Jitologias mencj-onadas.

B Meta-siltitos e meta-argilitos si Itosos .

Essas rochas apr:esentam cores que variam desde casta-
nho claro até arroxeado, sendo castanho avermelhado dominante.
Essas cores podem se intercal-ar sub-milim6tricamente, como no ca

so de um af Ioranrcnto cerca de 1r 5km a NW de Eleutérj-o, onde ní-
vei,s de cor amarelo claro a amarelo ocre se suceclem a olltr:os tle

cor cl:eme claro a branco. São rochas compactas ou finamente Iâ-
mi-nadas onde se i-ntercalam lâminas sub-milimétricas (¿a ordcm

de 0r2rnm) mais espessas compostas basicamente por minúsculos
fragmentos angulosos de quartzo cimentado por hj-dróxidos de fer-
ro e mica e lãnlinas normalmentc bcm mai.s fi,nas cle maior concen-
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tração de filossilÍcatos microcris talinos e hidr6xidos; sendo
que .os contatos dessas lãminas é transicional a nÍtido do mate-
rial mais grosso para o mais. fino e normalmente nÍtido (brusco)

do materiaf mais fino para o maÍs grosso (siltito) , ind.icando a

presença de micro estratificação gradacional . O bandamento refe-
rido acÍma pode ser acentuado pela maior concentração de hídróxi
dos, ora nas lãminas mais finas ora nas Iâminas mais grossas, ou

pela textura diferente dos hidróxidos nas diferentes bandas, nor
malmente na forma de filmes e vênulas n¿.s bandas mais finas ê

pontuações nos leitos de granulação mais grossa, sendo que pode

estar também ausente em certas bandas. As micas detríticas, que

chegam a atingir mais de 0.3mm de comprimento, neste material-'
constituem também um fator importante na geração da laminação ou

numa orientação paralela ao bandamento sedimentar.
Nessa litologia, principalmente nos termos mais gros-

sos já transicionando para siltiÈos arenosos, e arenitos silto-
sos podem aparecer micro-e s trati fi cação cruzada e marca de ondas

simétrÍcas (toto a¡ ou f .igeiramente assimétrica'

Essas rochas, quer sejam laminadas, quer sejam maciças,

frequentemente exibem discreta ou pronunciada clivagem ardosiana
obliqua ao banda¡nento composicional geral e são compostas basica
mente por quartzo na forma de cl-astos mostrando baixo grau de ar
redondamento e esfericidade e fifossilicatos fÍnÍssimos neoforma

dos a partir dos minerais de aigilas iniciais. Aparecem ainda
quantÍdades apreciáveis de muscovita detrÍtica, limonita, magne-

tita, leucoxênio, e quantidades menores de turmalina, ilmenitars.,

zircãó e restos de biotita. Podem aparecer ainda filetes e vênu-
fas discordantes de lirnonita e/ou sÍ1ica microcristafina remobili
zada. Maiores detalhes mineralógicos e texturais dessas rochas
encontram-se no capílulo de microtectônica.

Os eta-sil-titos e meta-argilitos síltosos ocorrem as-
sociados aos arcósios e meta- conglomerados de 3 formas básicas,
como já descrito por Wernick e Penalva (1974) e Ärtur (1980); c9

mo segì-ìe:

- Conro camadas espessas que podem atingir até mais de

50 metros de espessura, podendo localmente conter raras interca-
lações de metaorcósio. seus contatos com os meta-arcósios são
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FOTO 3 - Amostras de meta-arcõsios ligeiramente conglomeráticos
(btocos brancos) e de meta-brechas (bIoco de cores mais
escuras) Aa Pormação Eleutérj-o.

FOTO 4 - Arenitos finos intercalados com siltitos exibindo mar-

cas de ondas praticamente simétricas (ponto 7).



normalmente a.bruptos e as camad.as mais espessas normalmente são

precedidas lateralmente por outras de natureza semelhante e es-
pessuras centimétricas, decim6tricas e/ou métricas. Uma das me-

Ihores exposições desse tipo de ocorrência, situa-se nas proximi
dades do contato orj-ental- da formação Eleutério, em cortes da es

trada de terra que liga Eleutérj.o a fazenda da Aliança. Essa

ocorrencl-a orsta maj-s ou menos lkm em linha reta, a oeste de

Eleutério, e mostra um serrado sistema de fraturamento, eviden-
ciando o efeito de esforços tectônicos.

Como l-eitos, camadas e lentes centimétrj-cas a m6tri-
cas intercaladas, costumeiramente de maneira ríLmicar êfr bancos

normalmente mais espessos de meta-arcósios congJ-omeráticos ou

não; com os quais comumente exibem contatos abruptos. Em alguns
casos os leitos dessa titologia encontram-se deformados e brecha
dos. O afloramento mais representativo desa alternância situa-se
em corte de estrada e terraplanagem abandonada, cerca de 115 km

a N-NVù de Eleutério (ponto 7) , onde aparece micro estratificação
cruzada e marca de onda simétrica (foto 4) em um dos bancos de

meta=si1tito.

Como seixos angulosos a subarredondados, frequente-
mente alongados e orientaddos aproxi-madamente paralelamente ao

acamamento, estando em alguns locais Iigeiramente achatado. Es-

ses seixos possuem dimensões variadas, porém dificilmente ultra-
passam 10 cm de comprimento, na dimensão maior; e aparecem com

maior frequência e com dimensões maiores, nos meta-arcõsios con-
glomeráticos e brechas, que se intercafam com meta-sÍltitos e me

ta-argilitos siltosos na proximidades do contato oriental da For

mação Eleutério. Esses sej.xos distribuem-se heterogeneamente pe-

fa matri-2, porém sempre em baixa densidade, sendo que nas re-
giões em que a concentração desses fragmentos é maior a matriz
normalment.e também é mais grosseira.

C llglq_" el g l- ege Sqdes_ e meta-brechas

Os utei-a-cong"l omerados e meta-b

Wernick e Pcnalva ()9t4) e Artur (19B0),

que mostram certa relação com a posição

<fentro cla for:mação Elcutério.

rccJras como referido por
são de 3 tipos básicos,

geogrática que ocupam
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Um deles é poi-imftico, ora com seus contituintes arre-
dondados, ora bem angulosos e com quantidades variáveis ou prati
camente sem matrlz. os seixos são mitimétricos a métricos, repr9
sentados principalmente por quartzÍtos milonÍticos ou não, gnais
ses, quartzo de veio e meta-siltitos, cimenËados por matriz prin
cipalmente arenosa e secundariamente por argilo-arenosa a argilo
sa. Esse tipo de material aparece sob a forma de faixas irregula
res, nas proximidades do contato leste da Formação EIeutérÍo.

Um outro tipo é constituÍdo por pequenos seixos predo-
minantemente subarredondados de quartzo de veio, quartzito, gnajs

ses e meta-argilitos, que atingem no máximo 5 cm na dimensão

maior e se mostram d.iscretamente orientados em matriz predominan

temente arenosa (arcósios). constituem tantos teitos contínuos
de espessuras até métricas, como lentes e bolsões pouco expres-
sivos. A dist.ribuição dessas ocorrências diminuem para o topo da

sequência. ou seja para oeste, embora sejam encontrados pratica-
mente por toda faixa.

Um terceiro tipo é representado por concentrações l-o-

cais de fragmentos angulosos a sub-angulosos' de meta-siftitos e

meta-argilitos, próximo das camadas e lentes dos meta-siftitos e

meta-argilitos siftosos, mencionados acima; sendo que frequente-
mente aparecem ta¡bém seixos de quartzo, quartzitos e gnaisses.

III. 3 .2 . c - Distribuiçãg dos tipos litot6gicos

Na base da sequôncia aflorante, ou seja nas proximida-
des da borda leste da Formação Eleutério, aparecem as rochas

mais heterogêneas e grosseíras da sequência, bem como os corpos

rnais espessos de meta-siltitos e ou meta argilitos siltosos,
ocorrendo diminuição geral dos tipos litológicos citados acima,
em especial dos mais grosseiros, para a borda oeste. Na borda

ocidental é onde aparecem as sequôncias mais monótonas e espes-

sas d.e meta-arcósios, raramente aparecendo pequenos seixos maio-

res que I cm e <ìel,gadas lãmínas, lentes ou bancos de material
siltoso e/ou argiloso. A parte central inferÍor da faixa é onde

L

I

I
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se nota com maior intensidade, as intercalações de meta-arcó-
s ios . conglomeráticos ou não, com os meta-siftitos e meta-argili-
tos ei é nesta região ainda que são mais frequentes e nÍtidas as

estratificações cruzadas, plano paralela e gradacionais e as mar

cas de ondas.

III.3.3 - Rochas Metamórficas de Médio ou Alto Grau.

Dentro destse tópico, que também engloba migmatitos e

granitos gnaissificados, foram passiveis de caracterização vári-
as associações litológicas compostas por diversos tipos litológi

III. 3. 3. a - Descrição das Assoc:laÇões litológicas:

grto--qsellza*tgg-t1!95scl3go-9-9[-gsÈrtz9.-Ilg!99¿-r!E!9s-
pE es9:pe-1! !1999 ¿ -9!3 !9:99¿ -r99Þes--9e !st9:9ll l9 6!içcs ¿ - a!!1Þ91!-
!99-9 -tererglË9-uI!reséf lsg: -c- glsa-9ees-e f Èelq'!!rqsç --(Q-{-Eç)- .

Essa unidade ocorre const.ituíndo faixas contÍnuas de

espessuras normalmente inferiores a lkm de largura com estrangu-
lamentos e rompimentos nas extremidades gerando coipos lenticula
res delgados e alinhados. os corpos localizados nas þroximidades
das falhas de Jacutinga e l.{onte Sião adquirem excelente alinha-
mento paralelo às direções de cisal-hamento, e local-mente apresen

tam dobras de arrasto, isoclinais a abertas, indicando sentido
dextral para cisalhamento de Jacul,inga e sinestral para o de Mon

te Sião. os corpos que ocorrem na parte centro sul da ãrea, apa-
recem exibindo complexos padrões de interferência do tipo 2 e 3

d.e Ramsay (1967). Existem ainda vários outros col:pos menores íso
fados como os do extïemo sudoeste e da parte centro norte da

área. Esses corpos em todos os casos observados estão alojados
em estïuturas sinfor-Tnais ou Ienticulares, mostrando frequentemen

te evidências de redobramento (vide mapa geol6gico em anexo).
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São pacotes de orto quartzitos de espessuras variadas,
porém normalmente menores que 150m, íntercalados em quartzitos
micáceos, quartzo xistos, quartzo-mica xistos, xistos psamo-pelÍ
ticos, gnaisses granÍticos, hornblenda e bíotita gnaisses, para
e orto anfÌbolitos, rochas calc io-s i lícátadas e localmente ro-

chas ul-tramáf,icas e gnaisses oftalmíticos. Os quartzj-tos e quar-
tzo xistos tendem a predominar para o topo da sequência, enquan

to os gnaisses e os xistos feldspáticos ou nãor tendefn a predomi

nar para a base da sequência. Embora os quartzitos. tenham sido
realçados nessa associação i-itológica. os xistos e os gnaisses
o superam em quantidade em vários dos "ramos" mapeados, em espe-

cial na parte central da folha. Os anfibolitos e rochas cafcio-
silicáticas são mais comuns na base da sequência, onde formam

lentes ("boudins") e/ou camad.as métricas a centiro6tricas interca
ladas com outras litologias em especial os gnaisses e xistos.
Já as rochas ullramáficas ocorrem sob a forma de corpos lenticu-
lares de dimensões bem variadas, porém não mapeáveis nesta esca-
la, com espessuras métricas a centimétricas e extensão sub-métri
cas até centenas de metros, dispostas concordan temente com as ou

tras Iitologias, através de contatos abruptos e dispersas por to
da sequência tanto na horizontal como na verticaf.

Devido a continuidade desses corpos e o realce textu-
ral em fotografias aéreas, essa unidade, constitui el'emento bási
co, para o entendimento da estruturação geral e estratigrafia da

regiãc, For outro lado, essa unidade é responsável pelo relevo
mais acidentado e pefas maiores aftitudes da área'

o contato dessa unidade com os granit6ides do extremo

noroeste é tectônico (zona de falha de Jacutinga) e com as ou-

Lras unidades estruturalmente concordantes, é nítido a transicio
naf sendo normalmente transicional com as unidades (G x QA) e
(cÂX). É nÍtj.do com as demais unidades onde predominam gnaisses

quartzo fefdspáticos, granitos gnaissificados ou migmatitos' As

diferentes Iitotogías que constituem essas unidades são estrutu-
ralmente concordantes, e intercaladas ritmicanente' com límites
abruptos e mais raramente grad.acionais entre si.
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' Dentre as várias associações, essa é, sem dûvi-da a que
apresenta maior variedade l1tolögica. Ocorre constituindo faixa :

contÍnua de espessura variåveI (t a 6 km de largura) , na parte
noroeste da ãrea cartografada, com direção geral- NE-SW e também
cinco corpos menores. Com exceção de dois corpos pequenos um no

extremc' sudoeste e outro na parte lester. que ocorrem Ísolados
dentro de unÍdades compostas emÍnentemente por gnaisses e migma-
titos esses corpos aparecem bordejando e ou envoÌvendo a asso-
ciação litoIógica anterior, com a qual frequentemente gradaciona
através de intercalações rítmicas, acompanhada pela diminuição
da constância de litotogias mais frequentes em associação e o

correspondente aumento da const.ância de litologias mais frequen-
tes na outra associação.

Os gnaisses que de maneira geral são os tipos dominan-
tes aparecem representados basicamente por biotita gnaisses. bio
tita-hornblenda gnaisses, gnaisses granítícos e para gnaisses,
com contatos Lransicionais entre si, em especÍal entre os biotita
gnaisses é o bioti ta-hornblenda gnaisses, e conLatos abruptos a

gradacionaís entre os demais tipos.

As intercalações, gue localmente chegam a predominar
sobre os gnaisses, tem como tipo dominante os quartzitos e quar-
tzo xistos, que ocorrem com espessuras que vão desde m6tricas a

várias dezenas de metros, estão presentes em toda unidade por'ém

não se apresentam distribuídas homogeneamente e normalmente dimi
nuem em frequência à medida que se aproximam dos contatos com as

associações eminentemente quartzo feldspáticas (cMH) , (Ggr) e

(Ggc ) .

As intercalações anfibolÍticas são de dimensões muito
variáveis, desde pouco'decÍmetrÕs a algumas dezenas de metros.
São geralmente concordantes ou levemente discordantes, nas extre
midades dos corpos boudinados, com as demais unidades com as

quais exibem contatos bruscos. A concentração dos anfibolitos,
nessa unidade, varia muito, sendo mais frequente na parte Ieste
e oeste da faixa rnaior e no corpo isolado do leste.

os xistôs, biotita e ou muscovita xistos, embora nor-
malmente presentes, constituin<lo camadas, leítos ou bandas com



espessuras desde centimétricas até centenas de metros, não são
t.ão 

_ 
expres si vos como as intercal-açôes referidas acima.

Às rochas cal-cio- si l-i cãti cas possuem distribuição simi
lar a dos anfibolitos, porém são menos freguentes e normalmente
constituem corpos menores e menos espessos.

Os gonditos, aprese¡tarn sua maior concentração exata-
mente nessa unidade, onde constiÈuem corpos lenticulares de di-
mensões centimétricas a métricas, associados a fãcies gnáissicas
mais guartzosas (paragnaisses) , rochas cafcio-si 1icáti cas e ou
anfibotitos, O maior nûmero de ocorrências e.os corpos maÍores,
acham-se concentrados na parte nordeste da ãrea em foco.

Os gnaisses oftalmíticos ocorrem sob a forma de corpos
exparsos pela unidade, enguanto o gnaisse granitico apresenta
distribuição mais ou menos homogênea, com espessuras máximas da
ordem de dezenas de metros. Poï fim as ultramáficas ocorrem de
maneira idêntica à descrita na associação anterior,

Os contatos ^das intercalações com as rochas que consti
tuem o arcabouço, excetuando-se os gnaisses oftalmíticos, ânfibo
litos e ultramáficas, são essencial-mente grad.acionais, geïado por
intercalações de um tipo litotógico no ouLro, e ãs vezes por va-
riação na composição mineral6gica como ocorre, às vezes. entre
xistos /quartzil-os e para-gnaisses - O contâto dos gnaisses oftal-
mÍtícos, dos anfibolitos, ul-tramáficas e alguns corpos de ro-.
chas calcossilicãticas, são normalmente abruptos, porém concor-
dantes es trutural,mente com âs demais litologias,
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Essa unidade é bastante sirníl,ar ã anteriorf tanto nos
aspecLos litológì cos como nas reJàções de contato, a maior dj fe-
rença r:esfde na constãncia sensìvelmente menor de quartzitos,
quartzo-xistos, mica xistos e rochas calcossilicáticas e um am-
p1o predomínio de orto-gnaisses focafmenÈe com restos de estrutu
ras migrnatíticas.



Constitue faixa de direção pratì-camente E-W com cerca
de Lr7 km de largura, no extremo nordeste da ãrea, com contatos
gradacionais tanto con a unidade situada a norte (GXOA) como as
situad.as a sul (GMH) e (Ggc) i e como doj.s corpos situados na par
te sudeste da ãrea onde, aparecem em -contato com a unidade
(Qxeg¡, sendo que nas proximidades do contato com esta unidade
aumentam as intercalações típicamente meta-sedimentares (para-
gnaisses, guarÈzitos e xistos), ficando idêntíca em t.udo ã asso-
ciação (GXQA) r porérn por causa da pequena espessura foi conside-
rado tudo como uma unidade sõ, ou seja (cAX)

Outra diferença desta unidade com a. anterior é a rela-
tivamente maior frequência de intercalações de gnaisses anfibofÍ
ticos e ou anfibofitos e hornblenda gnaÍsses, em especial nos
corpos da parte sudeste.

O contato desta unidade com as demais då*se pela dimi-
nuição gradatÍva das litologias tipicamente me ta- sedimentare s ,
. om as unidades constituidas por litologias eminentenente oïto-
dir'ivadas (ME n GMH. Gnp e Ggc) , e com o aìrJnento gradat.ivo das Ii
tologias tipicamente meta- se dimentares com as unidades (eXeg¡ .
(cxg¡¡ .
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Está restritâ a um corpo com fol:ma de "anzol", na par-
te centro norte da folha, alojado em sinforme dobrado e redobra-
do, dentro da unidade (Ggc).

Litotogicamente é idêntico a unidade (cAX) e semelhan-
te a unidade (GXQA) , porém fol diferencÍado pelo predomÍnio mar-
cante de rocha granítica de col: rosa, rica em restos de estrutu-
ras migmatÍticas preservadas, no arcabouço rocbosoi e por uma

maior pobrezä en intercalações, tipicamente meta- sedimentare s ,
sugerindo corresponder a parte mais basal- da unidade (GAX).

qlÈr-s-:e-:L-tls-!gs--p:èqo-:pe-!!!r9s.9-e--su--saeigs*9!._stg!!!i
cos ricos em intercalações de rochas cal.cio-silicáticas (pcc).

Corr-esponde a duas äreas local-izadas na parte centro
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sudoeste da folha, onde aparecem em conLato com as unidades
(Ma) , (QXPG) , (Ggr) e (Ggc). São gnaisses tanto orto como para
derivados, intercalados com xistos ' quartzitos, anfibolitos,
gnaisses anfibolÍticos, hornblenda gnaisses e rochas cal-cossili-
cáticas. E titológicanente similar as unídades (cax) e (ex94¡ ,

todavia foi separado como unidade índependente, devÍdo a maior
riqueza em rochas calcos si licáti cas e biotita para-gnaisse de

granulação fina.

Essa sequência deve corresponder a varíação faciológi-
ca das unid.ades (cAx) e (cxoA) , com as quais deve possuir conta-
tos gradacionais, não observados no campo. com as unidades
(Qxpg) e (Ma) apresenta contato estruturafmente concordante ori-
ginado por intercalações rftmÍcas em rápida mudança de um tipo
para outro, e com as demais unídades vizinhas r apresenta contato
estruturalmente concordante, originado pelo desaparecimento de

intercalações tipicamente de origem meta- sedimentare s .

{êrqere¿-'-999r"-3leq99 -e-{ -39!e-r319Ê9¿ -rl9!9 E -e -P3{ e-
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São restritas a 3 ocorrências, Llma na Fazenda Fortale-
za (corpo englobado pela unidade (QXPg) e as outras duas engloba

das pela unidade (Pgc) e alinhadas ao longo do rio Eleutêrio,
nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Ge-

rais.
' os mármores calcíferos e dofomÍticos que aparecem nes-

ta unidêde formam bancos e teiLos métricos a centimétricos inter
calados com leitos métricos de biotita xistos e para-gnaisses de

granulação fina, com os quaís exibem contatos concordantes e

abruptos. Ã rnedida que os mármores se enriquecem em impurezasr_

gradam l-aterafmente e princÍpalmente vertical-mente para meta-
margas ou rochas ca lci o-si ficátj- cas , as quais frequentemente, de

vido a sua competência maior que das rochas encaíxantes, apare-
cem sob a forma de lentes e/ou "boudins".

çar-paå-[ê!arcs--dc -teçbêc-u!ËrèEá!içac -lXuI -= -Qsprrên-
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As rochas ultrarnáficas são representadas principal-men-

te por talco-clorita-tremolita xisto, tremolita-actinolita xis-
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to, hornblenda xisto, olivina- tremolita-actino 1i t a xisto e horn-
blenda xÍstos, Essas litologias formam corpos, geralmente tabula
res a lenticufares,. de dimensões muito varíadas, desde poucos

centímetros até algumas dezenas de metros d.e espessura, que po-
d.em se estender por mais de rma centena de metros,

Esses corpos estão encaixados nas litologias atribuÍ-
das as unidades (QxPg) , (cxQA) | (cAX) , (GMA) , (Gnp) , (GMH) 

'(cgr) e (Ggc) , com os quais apresentam contatos bruscos concor-
dantes a ligeiramente discordantes nas extremidades, sendo que

os corpos maiores, os quaís com um pouco de exagero, foram carto
grafados, situam-se dentro da unidade (GMH), e o maiol número de

ocorrências situa-se no sudoeste da área, nas vizinhanças da fa-
zenda cristáIia, onde também ocorre amianto.

grcirÊe-s -99!-9s-!rc!!re-þstgsêlee-91€99e!91!9-Þcl4eêg g,

!I9C.,1"_q!9!9!!e-_9Ë!eldLi cog ( Gnp ) .

Representam áreas de maior concentração de biotita e

ou hornbl-enda gnaisses porfiroblásticos , passÍveis de mapeamento

na escala de 1:50.000. Constituem 6 áreas, sendo que 4 loôalizam
na parte leste, uma inclusa na unidade (GMH) e as outras 3 na

unidarfe (cxQA) t a quinta aparece na parte norte, efilbutida entre
a unidade (Qxeg) e (GXOA) , enquanto a sexta área possui dimen-

sões bem maior que das outras 5, e localiza-se na pal:te centro
sul da folha levantada.

Associados aos gnaisses porfiroblásticos ' ocorrem in-
tercalações de biotita e hornblenda gnaisses, a16m de gnaisses
granÍticos. isentos de megacristaís. A predominãncia entre um e

out.ro tipo é de dífíciI determinação, devido principalmente ao

intemperismo pronunciado e ã configuração acidentada do relêvo
nestas áreas, fatos que tornam estes focais de tiifÍcil acesso 

'
porém o tlpo pr:edominante aparenta ser portador de megacris-
tais. A passagem dos gnaisses oftafmíticos para os não porfiro-
blásticos dá-se nornalmente de forma abrupta e, em Poucos ca-
sos, se proccssa por uma redução na proporção de megacristaÍs
até o desaparecimento total .
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. Oiorrem sob a forma de dois "corpos'r alongados na dire

ção N-S a N-NW, na parte centro l-este da área em questão, compos

tos essencial-mente pelos gnaisses graníticos de cor rósea com in
tercalações aLeatórias de biotita qbu hornblenila gnaisses, gnais
ses granÍtÍcos cinza e rochas ultramâficas (u) , os contatos en-
tre os diferentes tipos de gnaisses são tanto gradacionais quan-
to abruptos, sendo que o contato desta unidade com as unidades
(cMH) , (Gnp) , (Ggc) e (ME) é eminentemente gradacional enquanto
que com as outras r.rnidades em contato (cXoA) , (oxPg) e (GAX), då

-se da maneira descrita acima, para estas unidades.

Gnaisses qranÍricos e qranodiorl!lggg_b94ggê!999-9_þgq
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As litologias agui agrupadas constituem 3 corpos carto
grafados, sendo que o maior se localiza na parte centro nordeste
da folha, formando uma faixa de espessura entre 0r5 e 7km alonga
da na direção aproximadamente E-W. Os outros 2 aparecem respecti
vamente na parte centro sul e sudoeste da área e possuem espessu

ras da ordem de I a 1,5 km e comprimento de 5 a Ì0 km. Os gnais-
ses e migmatitos deséa unidade possuem contatos gradacionais en-
tre si.

As intercalações de "biotititos" ocorrem sob. a forma

de corpos lenÈiêulares a sub-tabulares, com espessuras desde de-

cimêtricas até uma ou duas dezenas de metros, e contatos predomí

nantemente abruptos. Esses "biotititos" ås vezes possuem núcleos
ricos em anfibólios (anfÍbofitos biotitizados) .

Os anfibolitos e os gnaisses anfibolÍticos possuem di-
mensões métricas I raramente chegam a dezenas de rnetros de espes-

sura, com formas tal¡ulares ou lenticufares ("boudins")' de conta
tos abruptos, porém concordantes ou levemente discordantes nas

extremidades com os gnaisses ou migmatitos encaixantes; sendo

que os gnaisses anfibolíticos normalmente constituem corpos mais

contÍnuos. Já as ultramáficas ocorrem de maneira idêntica a des-

crita nas associações acima.
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Trata-se de uma associação lttológica bastante homogê-

nea, mais pobre em rnáficos que o normal r de ampla distribuiçãot
constituindo a unidade de mapeamento que. recobre a maior área"
No mapa aparece sob a forma de 6 "corpos", separados entre si,
em 5 casos, por sequênôias ricas em metassedimentos alojados em

estruturas sinformais ou ]êntÍculares, sendo que o sexto corpo
ocorre na parte centro norte da fotha limitada pelas seguências
(cAx), (cgc) e (ME) , e os demais corpos ocorrem respectivamenue

no extrremo sudoeste, centro, centro leste e leste da área carto-
grafada; os dois corpos maiores aparecem no núcfeo de estruturas
antiformais (ver mapa ane:<o)

E a unidade onde os corpos de rochas ultramáficas ocor
rem com maior frequência, atingem maíores dimensões e encontram-

se espalhados por todos os locais, por6m aparecem com maior fre-
quência no "iorpo" localizado no extremo sudoeste.

Os gnaisses e mrgmatitos r6seos e cinzentos possuem

contatos gradacionais e concordantes entre si, e normalmente

abruptos com as, intercalações que aparecem dispostas de maneira

idêntica ãs descritas na associação (Ggc) .

ylsse!r!99-9llz3- g'-er:9tla-seqgE ¿-9e$-99lru!913-be$gsc-
neâ I ocalmente transicionando para tipos bandados (MH).
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ocorreiti Ïecobrindo duas áreas C.e dimensðes pequenes,

no extremo sudeste da área em núcleo de antiforme. a leste da zo

na de falha de Monte Sião. São constituídos oor granit6ídes bem

foliados e Õu com lineação mineral nítida, de granulação média a

grossa e bandamento difuso a ausente.

Encontra-se englobado e intercalado com a unidade (¡¿E),

com a qual apresenta contatos gradacionais, marcado por apareci-
mento de bandamento cada vez mais nÍtido, e diminuíção das por-

ções honrogêneas, sendo que essas mudanças estruLurais ef el-uam-se

no espaço de algumas dezenas ou centenas de metros.
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No mapa, foram isoladas 9 áreas, em que esta unidade,
constitui o elemento esseneial; a maior encontra-se local-izada
no extremo sudeste, em núcleo antiformal-, ond.e aparece "engloban-
do" a unidade (MH) e sendo envolvida pela unidade (GAX). Os de-
mis corpos, aparentemente, tambêm aparecem em núc1eos antifor-
mais, e ocorrem espalhados pela parte ocidental da.área.

Tratam-se de rochas gnaissicas, por vezes eml¡rechÍti-
cas, con bandamento difuso a bem nítido, marcado pela concentra-

ção maior ou menor de minerais máficos (biotita e ou hornblenda),
que formarn bandas dispostas paralelamente, Em geral possuem gra-
nulação média a grossa e apresentam xistosidade e ou gnaissifica
ção }:em desenvolvida, frequentemente com dobras íntrafoliares.
Outros aspectos marcantes nest.a unidade são as frequentes bandas

e corpos lenticulares ou "boudins" de anfibolitos ' o aumento e

diminuição de mobiÌizados dos leitos claros gerando estruturas
migmatiticas -dobradas, estromáticas, suvilÍtica ou "pinch
ar¡C swe11" e raramente ptigmáticas, agmatítica e "schollen'r i e

processos de renigmatização peta infiftração de material granÍti
co mais novo. Cabe ressaltar que o corpo do extremo sudoeste I

apresenta bandamento mais difuso, granulação um pouco mais gros-
seíra, maior escassez de bandas anfibolíticas, maior frequência
de transições para tipos mais homogêneos e a infiltração de mate

rial granítico mais novo, praticamente só é no{:ada na forma de

veios pegmatÍticos ou aplíticos.

O contato dessa unidade com a unidade (MH) é eminente-

mente gradacional , já com as outras unidades (GMI-I), (Ggc) e
(Ggr), é gradacionaf a brusco e normalmente com concordâncía es-
trutural , com as unidades (GAX) , (QXP9) e (GXQA) dã-se comumente

através de intercalações tectônicas, gerando aspectos gradacio-
nais, ou maís raramente, estes contatos, são tectônicos ou abrup

tos.

As titologias presentes nas unida¿qs (QXP9) , (GXQA) ,

(cAX), (GMÃ) , (Pgc) e (Ma) , com aspectos nitidamente metasedimen

tares ao lado de quantidades variáveÍs de corpos metaÍgneos ul-
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tramáficos. básicos e äcictos associados, foram aquí Ínterpreta-
dos como pertencentes a Ìrma sequência supra crustal, atribuÍda
por Ebert (1968 e I97I e inédito) ao grupo Ïtapíra..

As associações litológícas das unidades (ME) e (mH)

foram tentativamente, atribuÍdas ao embasamento da supra crus-
tal referida acima, ou seja ao grupo Amparo. Essa atribuição se

deu devido ãs seguíntes evidências: deformações mais complexas
evidenciando maior número de fases através dos macrólitos; ausên

cia de sequêncÍas nitidamente reconhecÍveis como sendo meta-sedi
mentaresi presença frequente de mobilizados quartzo plagioctâsi-
ticos (tonalitos); maior variedade de mobilizados (evolução migma

tÍtica mais complexa) ; aspectos microe s truturai s e texturais; e

por suporte geocronol6gico, de dados existentes na l-iteratura
(Artur, 1980).

As unidades (cMH) , (Ggr) (Gnp) e (cgc) são constituÍ-
das basicamente por granitóides sin-tectônicos, possivelmente de-

rivados ou com porções referíveis tanto ao enbasamento como a su

pra crustal . Estas unidades mais as unidades (ue ) e (MH) foram
atribuÍdas por Ebert (1968, 197t e inédito) ao Grupo Amparo, to-
davia, aqui, são consideradas como pertencentes exclusivamente
ao Grupo Ämparo apenas as unidades (ME) e (MH) '

. As unidades (cer), (cec) e (Gpr) são enquadráveis no

crupo Pinhal (Penalva e Wernick, 1973a)ou no domÍnio dos grani-
tos e ortognaisses do ciclo orogênico "Barbacena" (Ebert, inédi-
to).

O padrão estrutural das unidades compostas por rochas
metamórficas de médio a alto grau é bastante complexo, com evi-
dências de l-ransposição do bandamento e foliação pré-exÍstente,
dobramentos e redobramentos. As direções estruturais, como pode

ser observado no mapa I i tológi co-es trutural anexo, apresenta di-
reções pl:edominantemen te NW,/SE na porção sul e leste, direções
estas que para o norte vão flexionândo-se gradativanente para N

e posteriormente para NE. o flexionamento é mais marcante nas

proximidades -das zonas de falha de Jacutinga. Na parte leste a

tendência estrul-ural segue mais ou menos paralelamente a zona

de cisalhamento de llonte Sião, que possui direção NE/SW, sendo

que a área mais complexa estruturafmente , onde aparecem figuras
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de interferências é a parte sul-. A foliação aParece mais frequen
temente com mergulhos superiores a 50 graus com sentidos varia-
dos, porém predominam. os mergulhos para NVl, e SE.

Nos capÍtuJ.os subseguentes serão abordados mais deta-
l-hadamente as caracterÍsticas petrográficas e estruturais da

área mapeada.

rrI. 3. 3.b - Descrição das litologias

Como a sistenática de mapeamento utilizada aqui é de

unídades litológicas constituídas por diferentes típos petrográ-
ficos; sendo que um mesmo tipo 1ítol6gico pode ocorrer em duas

ou mais unidades de mapeamento diferentes, as descrições serão

executadas por tipos litológicos, na seguinte ordem:

I - Quartzitos e quartzo xistos I feldsPåticos ou não.

2 - Xistos psamo-peIíticos '
3 - Grðnada-biotita gnaísses com ou sem hornblenda.
4 - BioLita gnaisse micáceo.
5 - Hornblenda e biotita gnaisses '
6 - Anfibolitos e anfibólio xislo.
7 - Rochas ultramáficas.
I - Rochas cêlcos si ticáticas .

9 - Mármores.
10- conditos.
Il-- "Biotititos".
12- Gnaisses oftalmíticos '
13- Gnaisses granÍticos.
I4- Migrnatitos homogêneos cinza a r6seos com grau va-

riávef de remignatizaçáo, principalmente rósea, s in-pós-gnai s s i-
ficação.

l5- Migmatitos cinza gnaissifì cados com estrutura ban-

dada, fitada e ou dobrada.
t6- Migmatj-tos cinza gnaissificados com estrutura homo

gerred,

Visando fornecer uma visualização da cornposição global
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d.as rochas gnaissicas e migmatfticas os teores de quartzo, pla-
gioclãsio e feLdspato afcal-ino (microclÍnio) foram 1ançados em

diagramas triangulares de classificação de rochas Ígneas, sêgun-
do Streckeisen (1973), figuras 8, 9 e 10.

III.3.3.b.1 - Quartzitos e guartzo xistos, feldspáticos ou
não.

Esses tipos petrográficos intimamente associados ocor-
rem nas unidades de mapeament.o (cxPg) , (GXQA), (eax¡ , (Pgc) e
(cMÄ).

Na unidade (Qxpg) constitui horizontes maís ou menos

contínuos, que vão desde alguns metros até centenas de metros de

espessuras, ritmicamente intercalado com outros tipos petrogrãfi-
cos gue constituem as unidades referidas acima. Estes estratos
são concordantes com a estruLura regional e paralelos entre si e

devido à sua -maior resistência ao intemperismo sobressaem na to-
pografia possibilitando a sua utilização como "camada guia" para
levantar as macro-e st ruturas tanto em trabafhos de campo como de

foto- interpretação. Os estratos mais possantes chegam a desen-

volver serras escarpadas, como as serras dos Machadosr Serra do

Monte Sião, serra dos Coutos. entre outras.

Nas outras unidades aparecem constituindo numerosas

lentes ou leitos de dlmensões variáveis, com ebpessura variando
de decímetros a centenas de metros, encaixadas concordanLemente

com as outras fitologias da unidade em questão. Não forma corPos

contínuos, às vezes, gera pequenos lineamenLos topográficos ou

morros isolados que se destacam na topografia geral '

Os diferentes tipos de quartzitos possuem contatos gra
dacionais e mais raramente bruscos entre si e com os xistos psa-
mepelíticos, enquanto o contato com os gnaisses é abrupto ou gra

dacionat, sendo neste último caso originado pelo incremento de

feldspato e biotita associado a dimínuição progressiva da musco-

vita e qr.ìartzo. Os horizontes mais espessos, frequen temente , apre

sentam laterafmente intercalações de quartzitos com espessuras



:'I,EGÐIB.

¿, liornbl-endá grraisse

o:Grar¡adã gnaisses

. Biotita grraisses

* Biotita gnai-sses :niiáceos

"I
FIGIJRA 8 - Diagrarna de ccnposiçoes de gnaisses j¡tj¡re¡rent-e associados com rocìas

Lipi cäJrente Jret¿s seàìrF¡tãres .



I,EGEI{DA

ô Glaisse ocefa-r

o Go.alsse grarlitico rosa
. Gna-isse granitico cùIza
* üiE*tit* cj¡rza e,/ori iéseos

.gnaissificados

ffOge S - Diagranra conposicional- dos nLigrnatitos sj¡r-testôrriæs gnaissificados

atribuidos a sÌ¡Þracr-ustãt e dos graisses graniLi cos ocela¡es '



se 'j

l

PI

I,Effi{DA

@ l,,rigrìãtitos da unidade (MH) ,predoni¡:'io de leucossoma

^ 
ltigrûatitos da unidade (MH) rico em lrefanossoÍìå'

t6Ì l.li gmatitos da unidade (ME) sitr:ados no exEreÍÞ sudeste (predorni-rrio

* de leucossolE).

o Mi-gnìatitos.da unidade (ME) sj tuados no extrefiþ sudeste (predo¡ni¡-io

de nelanossær. .

O tuigrrat-:-tos das outras r'rridades (ME) (predo'rLinio de leucossorìa) '

. Mignatitos das outras un-idades (lE) (predoninio de nelanossoma).

!-IGJRA l-0 - Diagra:ra conposicional das ]*itologias aLrjluidas a i¡r:frâ-crustal

'rcrr4>o .Aryarc".

/\'

i\
j\
i\i\

j' 
" 

t\.
: €" "\.RI o E-r@\I \o

l
\\(ô\\

\\
\\I

/FK / I



60ì
l
l

cada vez menos esparsas dentro dos gnaisses e/o! xistos psamo-pe

líticos encalxantes. Longitudinalmente estes corpos sofrem red.u-

ção nas suas espessuras até diluírem-se nos gnaisses e/ou xistoS
psamo-pelÍtf cos encaixanÈes.

A composição, granulação, cor, textura e estruLura des-
ses tipos litológicos são bastante variadas, resultando em orto-
quartzitos, quartzo xistos, muscovita quartzito fetdspático ou

não, muscovita-b Íotita quartzito fetdspático, quartzito arcosia-
no e labradorita quartzito.

O orto quartzito exibe estrutura maciça a finamente la
minada, cores esbranquiçadas, creme ou cinza-t granulação fina a

grossa na dependência da deformação e recristalização e ocorre
ocupando normalmente as partes centrais dos horizontes maÌs es-
pessos.

os quartzo xistos e musoovíta xistos felclspãticos ou não es-

tão intimamente associados, com a mudança do nome resultante do

aumento da quantidad.e de muscovita. Apresentam estrutura xistosa'
marcada no primeiro tipo basicamente por cristais lenticulares
de quartzo e no segundo, pela presença de quartzo alongado e mus

covita bem orientada, concentradas em fãminas descontÍnuas, ori-
entadas sub-parale l arente e espaçadas s ub-mi fimé tri camente a mi-
limétrícamente. Estes tipos são os mais frequentes e apresentam

teor d.e feldspato variando de leito para leiÈo, chegando a tipos
que podem ser chamados de meta¿rcósios, todavia cabe ressaltar
que em alguns casos os feldspatos aparentam ter-se injetado nes-

tas fitologias durante eventos de migmatização. A biotita também

pode estar presente nesses tipos, em guantidades variadas, porém

normalment.e como acessório.

O mus covita-biotita quartzito feldspático também apre-

senta estrutura xistosa e frequenl-emente ocorre gradacionando pa

ra gnaisses de um lado e muscovita quartzito ¡ quartzo xisto ou

b íotita-mus covi ta xisto para outro lado.

O termo quartzito arcosiano é aqui empregado para ter-
mos de estrutura maís ou menos maciça' granulação fina a média,

com teor ao redor de f0% ou maís de feldsPato. Este gradaciona

para outros tipos de quartzitos ou xistos, com as mudanças estru



turais e mineralógicas convenientes.

' O labradorita quart.zito é o tipo petrográfico mais ra-
ro desse conjunto e ocorre sob a forma de coÍpos tabulares a Len

ticulares, normalmente de espessuras m6tricas a decimétrícas de

cor cinza esverdeado, esÈrutura maciça a Levemente foliada e tex
tura granobfástíca. APresenta aspecto de uftfa milonito quando

fresco, porém na parte alterada percebe-se nitidamente o "fabric"
granoblástico originado Por pontuações brancas de caulim e escu-

ra d.e quartzo, além da coloração amarelada. Esse tipo petrogrãfi
co frequentemente encontra-se encaixado em xistos ou gnaisses

quartzo- fe ldspáticos e possui, ãs vezes mÍnerais taÍs como: diop
sÍdio, hornblenda, biotita, granada, titanita e zjtcã-o, indican-
do tendência calcossilicática. Quando aparece microclÍnio, a com

posição do plagioclásio, muda bruscamente para o olígoclásio, re
sultando em um quartzito arcosiano comum'

Localmente, como nos Pontos 24' I83 e 733, ocorre lito
logia, normalmente alterada, com estrutura maculada, semelhante

a meta-cong lome rado , onde aparece dominios lenticulares centimé-

tricos (até I0 cm de comprimento) , arredonados e com formas acha

tadas, com o comPrimento raramente atingindo o dobro da largura.
sendo a espessura bem ¡nenor. Esses "nódulos" tem como matriz mus

covita quartzito maiS ou menos foliado e são compostos basicamen

te por quartzo finamente recristalizado e sericita e ou muscovi-

ta fina com cores fevemente esverdeada, quando semi frescos e

esbranquiçado semelhante a caulim quando bem aIÈerado. As precá-

rias informações obtidas, como composição dos "nódulos", homoge-

neidade na forma, tamanho, distribuição, homogeneídade da matriz
e os aspectos gerais sugerem que deve lratar-se r mais provavel-

mente, de estrul-ura resulLante de evolução estrutural. tal como

restos de ápìces de dobras intrafoliares.

De modo geral a cor dos quartzítos é clara existindo
tipos esbranquiçados, cinzentos ou amarelados, sendo que os ter-
mos al.Lerados são normalmente amarelados e frequentemente rnancha

dos por hidróxidos de ferro e/ou feldspato afterado'

Os quartzitos frequeni-emente encontLam-se milonitiza-
dos, mostrando ãs vezes aspecto vítreo quando frescos e; quando
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al-terados dão origem a um material quartzoso muito fino. E o ca-
so de certas faixas quartziticas situadas próximos à zona de

transcorrêncÍa de Jacutinga ou Monte Sião, ou ainda na base de

alguns corpos espessos em contato com gnaisses ' no centro da

área.

os quartzitos são rochas constituÍdas predominantemen-

te por: guartzo, podendo, em muitos casos r perfazer mais de 998

d.o volume da rocha. Os feldspatos são representados tanto pelo
microclínio como pelo oligoclásio ou labradorita em certos tipos
mais raros, como mencionados acima. Observa-se a presença genera

lizada de muscovita em quantidades variadas, porém normalmente

em quantidades menores que 15?; podem estar presentes ainda em

quantidades granada e biotita. Os principais acessórios são re-
presentados por: minerais opacos, que são rePresentados basica-
mente por magnetita e hidróxidos de ferro; zircão; apatitat alla
nita; epidoto; clorita; turmalinai e nos tipos de tendência caf-
cossílicática ainda titanita, diopsídio, anfib6lio (hornbl-enda.

actinolita ou cummingtonita) e carbonato.

rrf .3. 3.b.2 - xistos psamo-pelÍticos

O termo xísto psamo-pelÍtico é aqui utilizado para en-

globar tipos litológicos com forte xistosidade, quantidades infe
riores a 20? de feldspato e superiores a 20? de filossilicatos
e ou alumino s ilicatos.

Essa fitología está presente nas associações (QXPø) ,

(cxQA), (GAX) , (GM-A) , (Pgc) e (Ma) sob a forma de lentes ou lei-
tos intercalados concordantement e com os gnaisses, quartzitos,
mármores e rochas calcossificáticas que constituem as unidades

mencionadas acima. Esses corpos Possuem esPessuras que variam de

decÍmetros a algumas centenas de metros de espessura, e são dis-
trj.buídos irregularmente nas várías unidades. Normalmente encon-

tram-se bastante intempe rl zad.os , com topografias que se destacam

pela sua maior suavidade, quando não muito quartzoso ou com in-
tercalações de quartzitos. Devido ao estado de intemPerismo ele-



vado desta litotogia é diffcil delimitar os corpos maiores e a

quant_idade desta litologia, pode ser subestimada,

O contato dessa litologia com as outras litologias é

do tipo transicional a nítido, originado.pela redução das micas
e airmento do teor de quartzo por um lado e feldspato por outro.
os melhores afloramentos desta litologia podem ser observados
nos pontos 383, 462, 501, 506, 58I | 625, 1160 e 792.

Essas rochas caracterizam-se pelo acentuado desenvolvi
mento de estrutura xistosa, estrutura esta que frequentemente en

contra-se crenulada, ondulada e/ou corrugada. Possuem cor cinza
escuro a preto ou cinza esverdeado; granulação média a grossa;
estrutura xistosa e gnaissicai textura lepidoblãstica e/ou nema-

toblástica com variações na dependêncìa da composÍção rumo a tex
tura granoblástica orientada ou porfi roblástica, sendo que em vá

rios casos aparecem leitos lepidobtásticos ou nematoblásticos in
tercalados com leitos granoblásticos. Superimposta ä foliação,
localmente aparece uma outra deformação levando a aspectos lenti
culares e ocel-ares.

concordantemente com a xistosidade e mais raramente
d.lscoïdante, em consequência da segregação metamórfica. aparecem

Ieítos de quartzo e/ou pegmatitos de espessuras centimétricas a

métricas, sendo que as espessuras métricas são bastante raras e

de um modo geral os pegmatitoides são menos abundantes e espes-

sos que os corpos de quartzo. Os corpos de quartzo e pegmatitos
são lenticulares e formam bolsões e, muitas vezes, exibem "boudi
nage" e micro dobramentos. Outro aspecto marcante desta litolo-
gia é a presença de forte lineação mineral'

O produto de alteração dessa litologia apresenta cor
vermelho forte a amarelo forte e mai-erial argilo-arenoso, com

quantidades variáveis de mlnerais de argila e quartzo.

São compostos basicamente por quartzo, biotita e musco

r¡ita, minerais que normalmente estão presentes em proporção varia
da, chegando a estar presentes em quantidades inferiores a 2&.

Os outros minerais que podem estar ausenl-es ou constiLuir elemen-
to essenciaf são: granacla, que clteqa err alguns casos a atin-
gir 3 cnr de diãmetro, hornblenda, feldspatosi reÞresen-



tados de maneira bem significativa pelo oligoclásio e mais rara-
mente pelo microclinio, sillimanlta na forma fibrosa (fibrolita)
ou prismática.e clorita. Nos xistos de tendência calcossiÌicáti-
ca podem ocorrer aínda diopsÍdio e cuñmingtonita, como acessó-
rios podem ser encontrados cianita, zircáo, minerais opacos, car
bonatos, turmalina, apatita/ titanita, ePidoto e allanita. Podem

aparecer ainda devido a alteração caulinita, Iimonita e argilas
ferrÍferas.

III.3,3,b.3 - Granad.a-bio tÌta gnãisse com ou sem horlìblen-
da.

Essa litologia foi encontrada nas unidades (QxPg),

(GXQA), (GAX) , e (Pgc) onde ocorre sob a forma de corpos lenticu
lares a tabulares de espessuras variáveis de decímetros a cente-
nas d.e metrÕs, intercalados concordantemente com as litologias
que fazem parte das unidades em que o,corre. Na maioria dos aflo-
ramentos encontra-se bastante intemperi zad.os , aparecendo apenas

material arenoso a areno-argíloso de coloração avermelhada a ama

relada ou ocre, rico em nódulos relativamente esféricos de cor
preta a ocre (manganês qrbu limonita) de dimensões milimétricas a

centimétricas (chega até 3 cm de diâmetro) .

Essa litologia, nos poúcos casos observados, apresenta
contato transici.onal ou com xist.os psamo-pe1Íticos ou com gnais-
ses quartzo feldspático ricos ou pobres em máficos. os melhores

afloramentos desta litologia podem ser observados nos pontos 61,

20L, 209, 301 e 398.

Essas rochas apresentam estrutura gnaissica a xistosa
e localmente de migmatitos acamados com predominância d.e melanos

soma em relação a leucossoma. os leucossomas são descontínuos:
lentic\rlares e possuem composição quartzo plaqioclasítica (tona-

Iítica) como no ponto 6I, e mais raramente adamelitica ou grano-

diorÍtica. A coloração é cinza clara a escura ou cinza esverdea-

do, salpicada por pontuações milimétricas a su}:mil-imétrÍcas, de

coloração branca e por pontuações de mesma dimensões ou maiores



de cor rosada, A textura é pre domínantemente granoblãstica ligei
ramente inequigranular¡ com varÍações e/ou domÍníos lepídoblãsti
cos, nematoblásticos, porfi robl- ástico e poiquiloblástico e a gra
nulação é normalmente mêdia.

Essa litologia é composta basicamente por quartzo, bio
tita, granada e oligoclásio (fig. 8), podendo estar presente aj-n

da como componentes essenciais, microclinio, hornblenda e mais

raramente muscovita, sÍllimanita, turmalina e cianita. Outros mÍ

neraÍs primários que aparecem apenas como acessõriob são: Apati-
ta, zircão, ruÈílo, a1lanita, minerais opacos e titanita. Podem

aparecer ainda como minerais secundários: clorita ¡ ePídoto, seri
c.ita, goethita e pirita.

III. 3. 3 .b.4 - Biotita-gnaisse micãqeos

Sob esta denominação estão agrupados tiPos litofógicos
de estrutura xÍstosa a gnaíssica, de granulação médÍa a grossa,
com mais de 208 de feldspatos e normalmente mais de 15? de biot!
ta e ou muscovita. São rochas de cor cinza escuro, ãs vezes com

tonalidades esverdeadas, composta por matriz cinza claro na for-
ma de manchas milimétricas ã submilimétricas orientadas e inter-
meada por matiz preta na forma de filetês anastomosados bem o::i-
entados, gerando frequentes sígmoíded com o matiz claro no cen-

tro. Esses sigmoides normalmenle desenham duas foliações uma

mais contÍnua originada pelas inflexões dos sigm6ides e orienta-

ção de minerais micáceos de granulação menor ("c"); e outra ori:
ginada pela orientação dos sj-gmóides e pelos minerais inequidÍ-
mensionais maiores ( "S" ) '

Este tipo petrográfico é relativamente raro e ocorre em

diversas unídades mapeadas, tais como: (Ggr), (Ggc) , (GXQA) 
'

(cex) , (Pgc) e (Mr). Forma corPos tabulares a lenticulares de es

pessura decimétricas ã decamétricas encaixados em outros gnais-
ses e xistosi com os quais normalmente apresenLa contato grada-

cion¿-l , marcado pela diminuição de mica ou aparecimento de teo-
res razoáveis de granada ou hornbfenda, com outros gnaisses; e



66

com os xistos a transição dá-se pela diminuição dos feldspatos.

Os tipos titológicos encaixad.os nas unidades (Ggr),
(Ggc) e principalmente . (ME ) aprese.rt"m teores maiores que 508 de

fel-dspato, em especiaf oJ-igocIãsio cãlcico ou andesina e tem Ín-
tima relação com b iotita-hornbl enda gnaisse, possivelmente resul-
tando a partir deste pela biotitização do anfibólio, Já os tipos
encaixados nas unidades (GXQA) , (GAx) , e (Pgc) possuem normalmen
te teores de fel-dspato mais variáveis.porém também o feldspato
predominante é o olÍgoclásio ou a andesina e ocorre associado a

paragnaisses, xistos psamo-pelíticos ou gnaisses quartzo feldspq
tico, além de hornblenda gnaisses. Os tipos pertencentes ãs uni-
dades cÕm litologias eminentemente metassedimentares, oossivel-
mente também são meta ssedímentares ou vulcano cfásticas, porém

os pertencentes as unidades (Ggr) e , (Ggc) em especial ao perten-
cente a unidade (ME) mais provavelmente são orto-derivados.

É composto basicamente por quartzo I com teores entre
f5 e 408 , plagioclásio com teores de (20 a 65?) e biotita, com

teores de f5 a 408 (fig. 8), outros minerais que podem estar
ausentes ou presentes como acessórios, ou elementos essenciais é

o microcl-ínio e muscovita. os principais acessórios são zircão,
minerias opacos, apatita, afl-anita, hornblenda, titanita e grana

d.a; os prÍncipais secundários são clorita, sericita, carbonato,
clinozoisita e epidoto

trr.3.3.b.5 Hornblenda e biotita nal sses -

Esses dois tipos litofõgicos aparecem intimamente asso

ciados, constituindo intercalações contÍnuas ou não, na forma de

Leitos, camadas e mais raramente lentes, com espessuras variando
de afguns centÍmetros a até dezenas de metros; sendo que biotita
gnaisses predominam amplamente sobre o hornblenda gnaisse'

Estes tipos litológicos, em especial o biotita gnaisse,
constituem a Iitotogia dominante das unidades litológicas (GAX) ,
(GXQA) e (Pgc) , onde encontram-se amplanente difundidos e inter-
cafados com estratos eminentemente meta-sedimentares. ocorre tam

I
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bém frequentemente intercalados com Iitologias para-derivadas na

unidade (QxPg) e mais raranente 6 encontrado nas unidades (Ggr),
(Ggc) , (cl'14) e (GMH) . As intercalações de hornblenda gnaisses
são mais frequentes na unidade' (GAX) em especial- a oeste de Mon-

te Sião e nas proximídades da fàzenda do Taquaral de Baixo e com

o aumento de hornblenda gradam para gnaisses anfibolíticos'

De modo geral , são rochas de estruturas gnaissicas bem

desenvolvidas, caracterizadas por alternância de leitos claros e

escuros, geralmente persistentes ao nÍve1 de afforamento, resul-
tando no conjunto, estruturas bandadas, fitadas e/ou finalmente
l-aminados; sendo que tanto os 1eitos claros como os escuros mos-

tram intensa foliação d.e transposição. os leitos escuros apresen

tam cores cínza esverdeado a verde acastanhado, enquanto os cla-
ros são cinza esbranquiçados, que por intemperismos adquirem res
pectivamente cores avermelhadas a ocre, na dependência do teor
de anfibólio e biotita; e esbranquiçada, a granulação varia de

fina a grosseira, mas é predominantemente média.

Os l-eÍtos escuros são fortemente fofiados e enriqueci-
dos em biotita erlou hornblenda, tendo como outros minerais essen

ciais o oligoclásio cálcico, quartzo em menor proporção e espora.

dicamente a microcfína' A composição gtobal desses leitos varia
dentro dos campos dos granodioritos, tonalitos, quartzo monzodio

ritos e quartzo diorito (fig. 8). Esses feitos possuem espessu-

ras submilimétricas a centimétricas e no geral são menos espes-

sos que os l-eitos claros.

os leitos cl-aros são menos foliados ' empobrecidos em

máficos, tendo como minerais essenciais quartzo, oligocläsio
cáIcico, microclinio e ãs vezes também biotita. A composição g1o

bal desses leitos normafmente cai no campo dos adamelitos (grani

to 3 b) ou granodiorilo e possuem espessuras submilimétricas a

decimétricas, gerando localmente aspecto de migmatito estromáti-
co Lrarìsposto.

Como minerais acessórios podem estar presentes: zircão,
muscovita, alIanita, titanita, diopsidio I apatita, minerais or:a-

cos e granada e; como secundários: epidoto, clinozoisita, ser:ici
ta, clorita, carbonato e Piríta.



68

Localmente nota-se a presença de gnaisses quartzosos
de cqres claras com aspecto de meta-arcósios, material granÍtico,
Ievemente gnaissificado, penetrând.o ao 1oÍ'rgo de planos de trans-
posição ou formando boLsões e veios, indÌcando.fase de migmatiza

ção tardi- tectônica, ínjeções de pegmatitos e aplitos são obser-
vad.os Localmente, na forma de diques ê botsões.

Esta litologia frequentemente apresenta aspectos "b1as
tomiloniticos" e feições de reativação de natureza cataclãstica,

rII.3-3-b.6 - Anfibolitos e anfib6lio xistos

Estes tipos litolõgÍcos foram encontrados em todas as

unidades mapeadas, normalmente sob a forma dè intercalações cen-
t.imétricas a métricas, raramente ultrapassando 100 metros de es-
l-essura, intercalados em outros ou entre tipos titológicos. For-
mam corpos fenticulares e mais raramente tabulares/ dispostos
concord.antemente com a estruturação geral (bandamento e folia-
ção) , assim dispostos pela intensa transPosição que afetou as ro
chas regÍonai s .

os anfibolitos, aqui descritos, são rochas de cor ver-
de escuro a preto esverdeado salpicada por pontuações e/ou man-

chas esbranquiçadas, estrutura maciça a levemente xistosa ou

gnaissica e textura granoblástica a nematoblástica¡ enquanto os

anfibóIio xistos apresentam os mesmos aspectos de coloração¡ Po-
rém a estrutura é marcadamenLe xistosa e a textura nematoblásti-
ca. Estas rochas comumente apresentam granulação média e focal-
mente aparecem venufas e fj-tmes d.escontínuos de mobilizados plaqig

cfasíticos ou. quartzo ptagioclásitico. A estrutura desses corpos
varia de acordo com a mineralogia e natureza d.as rochas encaixan-
tes, assim os tipos maÍs ricos em biotita ou quartzo, por apre-
sentarem menor competôncj,a são mais foliados, já os encaixados
em rochas que na época da transposição apresentavarn grande dife-
rença de competência são mais maciços.

A mineralogia destas rochas bem como a proporção volu-
métrica dos mineraís é extremamente variada ' resultando em gran-



de número se subtipos, tanto para o anfíbolitos como para o anfi
b6lio xistos. O ünico grupo de minerais que semPre está presen-
te como constituinte essencial é o anfib6lio, o qual- é represen-
tado normalmente por hornblenda normal ou cálcica e/ou cummingto

nita (ãs vezes cummingtonita-grunierita ) . Os outros minerais que

podem aparecer como elementos essenciais, ou acessórios r ou esta
rem ausentes, são: andesina sódica ou o1igoc1ãsio cátcico, quart
zo, diopsidio, biotita e mais raramente magnetita, apatita' tita
nita e epidoto

os minerais que aparecem apenas como acessórios são:

aJ-Ianita, zircáo, rutilo, e outros mj-nerais opacos, sendo que

aparecem ainda como minerais secundários clorita ' epidoto e seri
cj-ta. Exemplificando o exposto acima tem-se no Ponto 684 b um an

fibóIio xisto com a seguinte mineralogiai Quartzo (48?), cumming

tonÍta (30%), magnetita (20ã) , biotita (2å) e apatita (tr) ; e

no ponto 735: hornbfenda (428) , oligoclásio calcico (368), bioti
La (158), guartzo (5?) apatita (f?), minerais opacos (24) , além

de titanita, clorita e allanita.

As litologias mostram contatos abruptos com os gnais-
ses quartzo feldspáticos e migmatitos, porém apresentam em aI-
guns casos contatos gradacionais com os hornblenda gnaisses e

rochas cafcossilicáticas. São mais frequentes e apresentam maior

variàbilidade nas unidades (GAx) e (GXQA) , sendo que normalmente

os que aparecem nas unidades (ME) e (MH) , são sempre a.base de

hornblenda, podendo ou não ter diopsidio e,/ou granaó.a e, o quar-

tzo aparece apenas como acessório.

IIf , 3. 3. b. 7 - Rochas uftramáficas

Essa litologia- dentro do contexto das rochas metamórfi

cas apenas não aparece nas unidades (MH) , (ME) , e (Fe ) ' estando

intercalados nas diversas litologias que constj'tui as unidades

em que ocorre. Assim aparece intercalado em quartzito (ponto 498,

230, etc,); em gnaisses granÍticos róseos (p 334) e em várias ou

tras litÕlogias. Os corpos maiores encontram-se intercalados em
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gnaísses e migmatitos homogêneos da unidade (GMH) , como o quê

ocorre nas proximidades do pico da Forquilha (ponto 172) e na re
gião da serra das Águas Claras, situand.o-se num deles umalavra
de amianto de anfibóIio (tremolita e antofj-lita) , em atividade
(ponto 409 b), Os corpos maiores, que com um pouco d.e exagero
foram cartografados atingem poucas dezenas d.e metros t porém nor-
malmente não ocorrem de maneira isolad.a, aparecem acompanhados

de vários outros corpos lenticulares e mais raramente tabulares
de dimensões menores. A grande maioria dos corpos são lenticula-
res e possuem espessuras decimétricas a méÈricas '

São rochas d.e cor verde acinzentado cfaro a verd.e escu
ro; granulação média a fina, raramente grosseira e estrutura xis
tosa a granular, É constituÍda ãs vezes quase que exclusivamente
por anfibó1io (tremolita) , hornbl-enda e mais raramente antofili-
ta) e outras por: ofivina, talco, clorita, biotita magnesiana ou

flogopita e menos frequentemente Por dipsidio a16m dos anfibó-
.1.-i os, sendo que quando aparece hornblenda pode aparecer dipsÍ-
ciio, porém não aparece os outros tipos de anfibólios, os quais
pc'dem aparecer em uma mesma rocha em proporções variadas. o tal--
co apenas ocorre associado aos anfib6lios mais magnesianos, en-
quanto a clorita pode aparecer nos diferentes tipos petrográfi-
cos e é resultante de transformações dos anfib6lios e micas.

LocalmenÈe observa-se filetes de quartzo, plagioclásio
ou carbonatos dispostos concordantemente ou dis cordantemente e

os principais acessórÍos são represen{:ados por: otigoclásio; mi-
nerais opacos (principalmente a magnetita) , titanita, apatita e

quart zo.

Os corpos de rocha ultramáficas normalmente apresentam

contatos abruptos com as rochas encaixantes, porém em alguns ca-

sos pela injeção de materiat granÍtico sintectônico e/ou interca
Iações tectônicas resultantes de transposição, aparecem raramen-

te nas bordas estruturas gnaíssicas (gnaisse anfibofítico). As-

pecto mais marcante é a presença de"biotititos" (biotita xisto),
nas bordas desses corpos ou em zonas de cisalhamento, evidenci-
ando processo de "biotitização" das rochas uftramáficas durante

a evolução metamórfica regional.



Essas rochas no processo de alteração originam em pri-
meira instância cores esverdeadas (nontronlta) 

' passando a se-
guir para ocre e no fim da evoJ-ução para cor vermelho vivo.

A distribuição e variações da mineralogia dessas ro-
chas sugerem uma variação na basicidade das litoJ-ogias pré-meta-
mórficas variando de ultrabásicas (peridotito) a básicas (piroxê
nitos, hornbl-enditos). As primeiras corresponderiam as rochas
portadoras d.e restos de olivina e possívelmente alguns cforita-
talco-tremolita xistos e; a segunda a hornblenda xistos, hôrn-
blenditos e hornblenda dipsidio "fe1s"' Localmente pode ser ob-
servado a gradação desta litologia para anfibolitos descritos
no ítem anterior.

IrI.3.3.b.8 - Rocha calcio-sil icática

Sob est.e título estão agrupadas rochas de cores verde

acinzentadas, de estrutura maciça a gnaissica ou xistosa, Pgrta-
doras d.e paragênese de tendência tipicamente calcio-siticátÍca.
Os tipos mais maciços apresentam grande resistêncía ao impacto

do martelo soltando est.ilhaços conchoidais de bordas cortantes e

aspectos de uÌtramilÕnito ou ultracataclasito, porém nas bordas

alteradas pode ser notado a textura granular de granulação média

a fina, o produto alterado gera cores amareladas e castanho na

dependência da mineralogia contÌda.

Essas rochas aparecom associadas aos corpos de mármo-

res na unidade (Ma) ou intercalados nos gnaisses e xistos e mais

raramente em quarLzitos nas unídades (Pgc) , (GXOA), (cax) e

lQxeg). Formam corpos lenticulares de espessuras centimétricas a
decamétricas, os quais nos poucos casos em que foi observado

apresenta contatos abruptos com as litologias encaixantes, mas

as variações mineralógicas e estruturais no sentido dos xistos
psamo-pelíticos, anfibofitos ou anfib6lio xistos, granada biotíta
gnaisse com ou sem hornblenda, biotita e hornblenda gnaisses, e

gonditos, sugerem gradações entre essas uniclades.

Nesse tipo Iitológico a mineralogia e a proporção volu
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métrica desses minerais são bastante variadas, send.o que um mine

ral e.ssencj-al em um tipo pode estar ausente no outro, ou presen-
te apenas como acessórío. Os minerais que podem constituir Parte
essencial da rocha são: quartzo, plagioclásio (tabradorita, ande

sina ou oligoclásio) , biotíta, magnesiana, dipsÍdio, hornblenda
cálcica, cunmingtonita, tremoJ-ita- ac tinoli ta ¡ escapolita, grana-
da, clinozoisita ou epidoto e microclinios. Os príncipaís acessó

rios são carbonato, minerais oPacos (magnetita e pirita) , titani
ta, apatita, muscovita, allanita, e mais raramente zitcáo, ruti-
Io e turmalina; podendo aparecer ainda como minerais secundários,
clorita e sericita. A escapolita apenas foí encontrada no ponto

7I2, c,om teores maiores que 5?, porém os outros minerais que po-

dem ocorrer como essencíais possuem gama de distribuição bem

maior.

Cabe ressaltar ainda que os tipos ricos em granada

quando em esLado de alteração, ãs vezes, apresentam concentração
de manganês na superfÍcíe (conce.ntração residual) ou crostas pre

enchendo fraturas, como ocorre nos pontos L26,27L e 7I2. Tal fa
to sugere que nesses casos a granada é possivelmente os piroxê-
nios e anfibõlios possuem teores anormais de manganês.

III.3.3.b.9 - Mármores

os mámores estão restritos a 3 ocorrências pouco ex-
pressivas, onde aparecem sob a forma de intercaLações tabulares
de até cerca de 14 metros de espessura r apresentando contatos
bem definidos com os leuco-gnaisses, biotita e hornblenda gnais-
ses e xistos psamo-pelÍticos ou calco xistos ¡ sendo que no corpo

localizado ao norte da serra do Malheiro e do Combate' em um

afloramento, situado na margem esquerda do rio Eleutério I pontÕ

336, aparenta ter contato gradacional com rochas calcio-siIicáti
cas.

o corpo que possui l:ancos mais espessos é o localizado
na fazenda Fortaleza, e foi explorado por mais de duas décadas

para corretivo e cal, e atualmente enconLra-se em trabafhos de



pesquisas visando a viabilidade econômica da retomada dos servi-

ços de explotação. O segundo corpo é representado por vários lci
tos de espessuras métricas a sub-métricas (normafmente com espes

suras menores que 2 metros) situado ãs margens e leito do córre-
go da Mata e Rio Eleutério, próxímo a confluêncía, no l-imite dos

estados de são Paulo e Minas Gerals. Esta segund.a ocorrência foi
explorada no passado, estando atual-mente abandonada devido prova

velmente ã reduzida quantidade de rochas carbonãticas, além do

problema do nÍvel hidrostático. A terceira ocorrêncía, ponto

323 a, aparece sob a forma de um corpo tabular de espessura deci

métrica encaixad.o em biotita gnaisse de granulação fina a média,

no leito do rio Eleutério.

Apresentam de modo geral coloração branca, acinzentada

e mais räramente levemente azulada ou esverdeada; textura granu-

Iar e esl-rutura maciça ' por vezes com bandamento tênue' A divisi
bifidade desta litologia dá-se através de fratura planar, irregu
lar ou conchoidal_ e a superfície desÈa rocha mostra aspecto maci

ço quando fresca e sacaroidal quando levemente lixiviada'

Estruturafmente, os mármores, são concordantes com os

demais metamorfitos, exibindo, em escala de afloramento, um leve

bandamento com espaçamento irregular, gerado por mudança de gra-

nufometria, pureza' coloração ou trilhas de impurezas' Em amostra

de mão, normalmente são homogêneos, mostrando, às vezes, uma dis

creta foliação perceptÍvel pela variação do tamanho do grão e ou

orientação de fito e inossilicatos '

De modo geral apresentam boa efervesiência ao ácido

clorídrico diluÍdo, excetuando algunsl bancos mais impuros' que

mostram ser nagnesianos. os bancos mais puros da fazenda Fortale
za, apresentam teores menores que 3ã de Mgo (informação verbal

da Mineração Fortaleza), portanto os bancos mais puros são de

mármores calciferos. Os bancos mais puros são constituídos por

¡nais de 95? de carbonato, sendo os acessóríos representados por

quartzo, flogopita, tremolita, diosÍdio e granada' Nos casos em

que se encontra quartzo todo o magnésio deve ter sido utilizado
para a formação dos mínerais calcio-silicáticos restando apenas

calcita e o excesso de sítica. Nos tipos mais impuros onde não

aparece quartzo, porém os minerais caLcio-silícáticos (diopsidio,



tremolita-actinolita, flogopirita) chegam a ultrapassar 509 do

volume da rocha além de calcita deve ocorrer também dol-omi-ta

entre os carbonatos (deficiência de sÍlica), Oq termos mais ri-
cos em flogopirita, adquirem textura xistosa, como é o caso de

uma amostra laminada da fazenda Fortaleza onde tem-se: carbonato
(60s), flogopi-ta (213) e tremolita (198); enguanto os termos
mais ricos em diopsidio permanecem com aspecto maciço ou são ban

dados, como é o caso, também de uma amostra da fazenda Fortal.e-
zdt onde tem-se:carbonato (553), diopsídio (40?) e tremolita-acti
nolit.a (58).

Nessa litologia, em especial nos afloramentos da fazen
da Fortaleza, são frequentes a presença de dobras desde a escal-a

microscópica até a escala de afloramento evidenciando vários es-
tágios evolutj-vos desde leve inflexão (dobra concêntrica com

abertura próxima de I80 graus) até restos de dobras intrafofia-
res. Outro aspecto, marcante nestes corpos ê a diminuição da es-
pessura e pureza das j-ntercal-ações de mármores em gnaisses, xis-
tos, anfibolitos e rochas calcj-o-solicáticas, até desapareceremr

ã medida que se ãfasta dos bancos mais cspessos, os quais também

são mais calcíferos e puros.

I II . 3. 3. b. 10 Gonditos

Este termo é aqui utilizado para agrulrar rochas conipos

tas essencialment-e por granada e quartzo que apresentam, Por aI-
teração, concentração residual de óxidos e hidrõxidos de Mn. Ca-

be ressaltar que na maioria dos casos em que encontrou apenas

granada e quartzo a amostra já apresentava concentraeão r:esidual
de rtMllrr , por:tantO parcial-mente alterada, onde minerais mais fa-
cilmente alteráveis como feldspatos, anfibõIios e piroxônios, se

prese ntcs já devcriam tcr-se altcrados e I j-xivj,ac1os. ltra maioria
dos casos cm que se observou concentracão residual de manganês,

no material lcvcmente oxj dado notou-se quani,idades variáveis de

granada e clr.rartzo cm rochas gnaissicas ricas em feldspato, com

tendêncj-,f pcIÍtica, ou r:ocha com tcndência calcio-si1icãtica,



portadora de clino piroxênio, anfib6lio e às vezes escapolita.
' Os gonditos aparecem como integrantes das unidades

(cxQA) , (cAX) e possivelmente também (QXPS) ¡ porém são bem mais

frequentes no extremo nordeste da ãrea em foco, dentro da unida-
de (GXQA). Ocorrem sob a forma de diminutos leitos ou corpos len
ticulares de espessuras centimétricas a métricas ei como horizon
tes lentículares, com extensão de centenas de meLros e espessu-

ras métricas (raramente ultrapassando 10 metros) (ponto 125 b e

vizinhanças). os corpos maiores ressaltam na topografia como pe-
quenos morretes rugosos, orientados retilineamente-

Essa litología aparece em concordância estrutural com

as encaixantes exíbindo frequentemente contatos gradacionais com

as encaixantes. A transição para biotita e hornblenda gna.isses

dá-se pelo incre¡nento progressivo de feldspato e biotita ) com o

quartzito ocorre a diminuÌção da granada' e, com as rochas cal--
cio-siIicátícas dá-se pelo aumento de minerais calcio- s i lícáti-
cos .

- Macros copícamente são. rochas de estrutura rnaciça ou

ritrnica, onde percebe-se leitos d.e espessura variávef, geralmen-

te submilimétricos a centimétricos, ora predominantemente compos

tos por quartzo, ora bastante enriquecidos em granada, ou de com

posição mista. A granada é rósea ou castanho avermefhada I enquan

to o quartzo é normalmente cinzento. A textura 6 granular, ås ve

zes orientada, de granulação fina a média, podendo localmente
ocorrer concentrações de cristais dé granada euhedrais subcenti-
métricos. como constatâdo por Artur (1980) e outros estas rochas

mostram-se quase sempre alteradas para material de aspecto pufve

rulento, rico em óxidos e hidróxidos de manganês.

Para Wernick et alii (L976 a) para os gonditos de So-

corro e Itapira, a granada é composta por 4l? de espessartina,
34? de almandina e 25? de piropo; porém os tipos com tendência
calcio- s i licática devem possuir também porcentagens de grossulá-
ria. outros minerais primários gue podem aparecer alêm do quar-

tzo e granada são: plagioclásÍo (oligoclásio) andesina ou lavra-
dorÍta), os quais normalmente encontram-se serícitizados i clino-
piroxênio (diopsídio ou Johansenita) t anfibólio (tremolita-acti-



76

nolita, cwnrningtonita-grunierl ta ou hornblenda) ¡ titanita; magne

tita; apatitai zircão; microclinai biotita e muscovita' Como mi-
nerais secundários, podem aparecer: sericita, ePidoto e clorita;
sendo que os principais minerais de oxldação segundo Choudhuri
et alii (in6dito) para a região de Itapira (Sr), sudóeste da

área em questão, são representados por: pirolusita ' criptomel-a-
na, todorokita e r^roodruf íÈa ' além de goethita e limoníta.

Segundo choudhuri et alii (op.cit. ) a ocorrência de Mn,

constituem depósitos de enriquecimento supérgeno e.podem ser sub

divididos em várÍos horizontes ou sejam: SoIo superficial; hori-
zonte subsuperficial, minério maciço e Protomínério. Estes hori-
zontes possuem teores de Mn váriäveis, sendo que o rrrotominério
possui teores da ordem de 11208, em contraste com teores de

0,178 das encaixantes; o solo superfÍcial pode atingir valor de

até 3,58; o horizonte subsuperficial até l-7Ai enquanto o minério
maciço possui teores médios da ordem ð.e 23"¿ e pode atingir valo-
res da ordem de 53u de manganês metálico segundo Wernick et afii
(1976 a). Estes valores são compatÍveis aos de Pires et afii
(Ì970) para ocorrênclas semelhântes na região de Careaçu (t'{C ) ,cu
jos minérios mais ricos ostentam teores entre 32,3 e 47?" de man-

ganês.

Esta litologia de origem sedimentar ou vulcano-sedimen
tar (Choudhuri et alii, inédito) deve ter-se depositado em sub-

bacias mais ou menos contínuas, gerando corpos que duiante a evo

lução tectono-me tam6rf i ca regÍonal , devido a eventos de "transpo
sição" foram boudj,nados.

rTr.3.3.b.11 Biotititos

Sob este tÍtulo são agrupadas rochas de estrutura xís-
tosa, compostas basicanente por bíoÈitas, as quais localmÉlnte en

contram-se parciafmente vermiculítizadas. Ocorrem sob a forma de

corpos lenticulares a tabulares de espessuras decimétricas a d'e-

camétricas, raramente ul-trapassando duas dezenas de metros, en-

caixados normalmente em gnaísses graníticos cinza ou röseos, bio
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tita e hornblenda gnaisses e migmatitos das unidades (GMH),

(cgr) , (Ggc), (cMA) e mais raramente (GXQA), (GAx) e (egc).

Estão dispostos concordantemente através de contatos
abruptos com os gnaisses e migmatitos e contatos nítido a transi
cionais com anflbol-itos, os quais frequentemente aparecem envol-
vend.o, indicando ter-se formado a Partir destes, nestes c¿rsos,

pela biotitização dos anfibõtios, causada por hidratação durante
ã principal fase de migmatização ou geração de granitos.

Estas l-itologias frequentemente aparecem crenuf ad.as

ou micro-dobrada e contém veíos e bolsões alongados de quartzo
hialino ou leitoso, e mais raramente pegmatitos, dispostos con-
cordantemente. A]ém de biotita nestas rochas pode aparecer quan-

tidades aprecÍáveis de anfibólio e quartzo' São rochas normalmen

te ul trame lanocrãti cas de cor preta a verde escuro quando fres-
cas e, bronzeada ou vermelho forte quando alteradas.

Esta lítologia não foi englobada no Ítem xistos psamo-

pelÍticos, por ter-se originado em alguns casos indubitavelmente
a partir de anfiboLitos e, não o-correm intimamente associada com

as litologias tipicamente meta- sedimentare s , Porém na maíoría
dos casos observados não foi notada conexão com anfibolitos e

nestes casos a origem fica em aberto' podendo em vãrios casos

ser restitos pelíticos de fusão granítica ou mesmo restos de xis
tos originados de sed.imentos montmori foníti cos puros (petÍticos)

III. 3. 3. b, 12 - Gnaisse oftaLmÍticos

E a litologia essencial da unidade de mapeamento (Gnp)'

sendo também encontrada, de modo esparso, nas demais unidadesf
dentro d.o contexto metamórfico de médio a afto grau, de forma me

nos expressiva, onde constituÍ corpos tabufares de espessuras mé

tricas a decamétricas. As melhores cxposições desta litologia si
tuam-se nas proximidades da divisa dos Estados de São Paufo e Mi

nas Gerais, onde esta é intersectada pela linha de afta tensão
(pontos 522 , 523 , 524 , 525 , 526, 539 e 648); próximo do balneá-
rio de Águas de Lindóia (ponto 274) e na parte oeste da área nos
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pontos 82, 249 , 44Q e 44L) .

' São rochas que aprêsentam estrutura gnaissica maculad4

homogênea e difusamente bandada e de textura porfiröíde' com me-

gacristais tänto ocelares (bem estirados) como idiom6rficos , cons

tituídos por feldspatos cinza claro ou rosados, sendo mais co-
munsi os primeiros, Os megacrfstais aparecem orientados segundo a

foliação geral das rochas (foliação ou formando ângulo pe

queno (cerca de 30 graus) com esta orientação (toliação "S") ,

orientação esta que é idêntica ao plano axial das frequentes
dobras intrafoliares assimétricas da foliação "c" (foto 5). es

dimensões dos megacrÍstais são variáveis, de 0,5 a 5 cm, ao lon-
go do eixo maior, com a moda da granulação situando-se ao redor
de 2 cm; enquanto suas formas são predominantemente alongadas,

ocelares, focalmente retangulares oì'l potigonais (euhedrais) e;

com menor frequência irregulares ou arredondados' Frequentemente

aparecem concentrações de biotita formando cordões gue se amol-

dam ao megacristais, evidenciando a presença pré ou sin-tectônÍ-
ca dos pórfiros, Esses megacristais frequentemente mostra nÍtida
gemÍnação segundo a Ieí de "Carlsbad".

A matriz é composta basicamente por oligoctásio, micro

cfinio, quartzo, biotita e às vezes hornblenda; possui qranula-

ção média; normal-ment:e é bem foliada e por vezes xistosa' De mo-

do geral a matriz e a foliação tendem a moldar-se de forma a con

tornar os megablastos, gerando frequentes estruUuras sigmoidais,

cujas terminações curvaln-se para a direção. de foliação mais pla-
nar e mais mal:cante (foliaçã ; enquanto a elongação maior

dos sigmoides dispõem-se obliquamente ' formando ângulos normal-

mente menores de 350 com a orientação das terminações (foliação

As proporções de porfírobfástos em relação a matriz é

bastante variada, exibindo alta ou baixa concentração de megacris

tais, de uma banda para outra, ou mesmo dentro de um único 1eito,

ond.e apresenta variação, tanto na lateral como na elongação do

leito. Ãs vezes os porfiroblástos dispõem-se de maneira orienta-
da gerando estruturas em "rosárío" e frequentemente aparecem lel
tos desprovj-dos de porfiroblastos.



A composição destas rochas situa-se nâ faixa dos ad.ame

Iitos e granodioritos, como Pode sêr observado na figura 9, onde

os termos mais ptagioclas íticos comumente contém biotita e horn-
blenda, ao passo que os adamelÍticos normalmente Possuem apenas

biotita. o teor de mâficos varia de 3 a 308, porém o teor médio

posiciona-se ao redor de J-0?. Os principais acessórios são: tita
nita, muscovita, zirião. aPatj-ta, minerais opacos, rutilo, grana

da; enquanto os principais minerais secundários são: epidoto,
c]orita e sericita.

Os contatos com as outras unidades é abrupto e estrutu
ralmente concordante, fato que aliado a textura' estrutura, for-
ma e posicionamento dos corpos sugerem origem intrusíva pré- ou

s in- transposição. Jâ o contato entre as difusas bandas porfiro-
bllsticas, ou com as bandas não porfirobtásticas, são também pre

d.ominantemente bruscos, e só e xcepcionalmente processam-se por

uma redução na intensidade dos mega-cristais.

rrr. 3. 3.b.13 - 9!ry:-91_CIani!ig9È

Os gnaisses granÍticos constituem litologias predcminan

tes nas associaçóes (Ggc) e (Ggr) , porém aparecem também distri-
buÍdos pelas unidades (GAX); (GXQA) , (GMA) , (Gnp) , e (QxPq) . Na

associação (Ggc) possuem côloração predominantemente cinzenta;
em (Ggr) cotoração predominantemente rósea e nas demais unidades

coloração cinza e ou rósea.

Nas unidades em que são dominantes' os gnaisses granÍ-
tícos apl:esentam intercalações menores e concordantes de biotita
e hornblenda gnaisses, "biotititos"; biotita-gnaisses micáceos,

rochas ultramáficas e diferentes tipos de migmatitos, ond'e os

contatos são ora gradacionais, ora abruptos'

Nas demais unidades aparecem constítuj-ndo camadas 1en-

tes ou faixas com espessuras bem variadas, chegando a atingir
até dezenas de metros, embutídos concordan temente nas litotogias
formadoras das unídades, acima citadas, em especiaf nos biotitas
ehornbfendagnaissesemigmatiLos'oscontatosdosgnaissesgra



níticos com as demais unidades encaixantes são tanto transicio-
nais .quanto abruptos, sendo que os contatos abruptos são mais

consLantes com as litologias tipicamente meta-sedimentares.

Esta titologia é diferenciada dos demais gnaisses, por
apresentar baixos teores de minerais ferro-magnesianos, normal-
mente inferiores a 58, excetuando-se algumas b¿,nCas que podem

atingir teores pouco superiores a 5Z¡ textura discretamente fo-
Iiada a maciça, tendendo a um bandamento difuso e; textura predo

minantemente granoblástica

A foliação e o tênue bandamento säo gerados pela pre-
sença de lãminas ou leitos enriquecidos em máfj-cos isorientados
intercalados ritmicamente com leitos compostos quase que exclusi
vamente por feldspato e guartzo de cor cinza ou rõsea, podendo

ocorrer ainda lâminas enriquecidas ou compostas por grandes cris
taj-s alongados de guartzor ou leitos compostos essencialmente
por feldspatos, sugerindo a presença de cristais maiores estira-
dos e recristalizadosr ou pela variação na granulometria, exibin
do delgados leitos paralelos entre si, e maior ou menor granula-

ção. Nos tipos que não 6 -visível o bandamento, a foliação e a Ii
neação mineral são geradas pelas orientações difusas dos mãficos

e dos cristais inequidimencionais de quartzo (estirados) e mais

raramente de feldspato. Frequentemente é notado nestas rochas Ie
ve desenvolvimento de lineação mineral-, a qual l-ocalmente adqui-

re aspecto marcante e a presença de mega cristais de feldspato
potássico

Localmente a nível de afloramento e às vezes tambén, eÍ

amostra de mão são notados restos de estruturas migmatÍticas,
principal-mente do tipo "schlieren", nebulitica e aca¡nada, 9ü€ es

caparam parcialmente do processo de gnaissificacão (transposi-

ção) .

A cor destas rochas cstá na depcndôncia do tipo e pro-
porção do f eJ-dspal-o potássico prescnte, oqual pode ser cj-nza ou

rõseo. Nos casos em que o feldspato potássico róseo é mais fre-
quente que o c.inza, a rocha aclquire cores rosadas, ao passo que

c¡uando ê conìposto l¡¿rsicamr''nte por plagjoclásjo e ou feìtlspato
potássico cinza, csl-as rochas adqujrem colîes cinza claro- De mo-

do geral, pelo intcmpcrismo, esLas rochas produzem material are-



81

no-caulinitico esbranquiçado a creme facilmente transportãveI pe

las ãguas pluviais, gerando frequentes ravinamentos.
Os minerais essenciais destas rochas são: quartzo, mi-

croclinio, oligoclásio e ãs vezes biotita, hornblenda e muscovi-
ta; sendo que dos três ultimos apenas a biotita está sempre pre-
sente, os outros dois aparecem esporadicamente com teores variã-
veis. Os principais acessórios säo: zi-rcão, apatita, titanita,
granada, turmalina, minerais opacos e allanita e; os principais
minerais secundários são representados pori Clorita, sericita e

muscovita fina, epidoto, c1ínozoisita, carbonato, pirita, goethi
ta e limonita.

A composição destas rochas, como pode ser observado na

figura 9, varia de granítica a granodiorj-tica, ohegando em um

caso observado a adentrar o campo do quartzo-monzonito; todavia
existe ampla predominâncj-a na faixa dos grani-tos 3 b (adamelitos).

outra coisa que pode ser observada na mesma figura é que não

-.,xiste diferença composicional marcante entre os gnaisses granÍ-
Lj-cos r6seos e cinzai ocorre apenas um maior espalhamento dos

pontos referentes ao material de cor cinza, enquanto os róseos

caem todos no campo 3 b; fato que pode ser devido, a maior varia
bilidade na composição dos gnai-sses graníticos cinza, oü apenas

ao maior número de dados sobre o material de cor cinza.

III.3.3.b.14 - Migmatitos homogêneos cinza a róseos com

grau variável de remigmatização, principalmente rõsea, sin=!e-
gqq]ås_f¡[¡ r"_Eao.

Sob csta dcnominação estão aqrupadas rochas hololeuco-
crãt,icas a leucocráticas que a nÍvel de afloramento ou de amos-

tra de mão aprcscntam estruturas migmaLíticas reconhecívcis. As

es1-rul-ur.rs migmatiticas mais comuns são ncbulítica " schlierem'1 ,

difusamente acamada e flebitica; as quais encontram-se parcial-
llente tr:.ens¡;ostas .

ljsse ti¡ro cìe migniatii-o foi clife¡elici.rclo do outro migma

tito honrogêneo por apresen1-ar cornurriente porq;ões rcls¿rdas, estar
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intimamente associado aos gnaisses granfticos, apresentar inter-
calações de rochas ultrabásicas e ou uttramáficas e "biotítitos'!
além de possuir de uma maneira geral maior rÍgueza .em feldspato
alcalino, como pode ser observado nas figuras 9 e 10; e ter carã
ter tardi a pós- tectônico -

Essa fitologia ocorre de maneira marcante na unidade
(cMH) e (cMA) , porém aparece também nas demais unÍdades em que

ocorrem gnaisses graníticos, com os quais exibem normalmente con

tatos gradacionais, originados pela destruição das êstruturas
migmatíticas. Já o contato com as d.emais 1ítologias adjacentes
se fazem por vezes de maneira brusca; sendo que tipos litológi-
cos dístin.tos podem ser observados em intercalaÇões de alguns
até centenas de metros.

As estruturas dessas rochas são desenhadas por difusa
concentração de minerais máficos sob a forma de filetes, lentes
e Ì¡andas que se intercalam de maneira aleatória a ritmica com

porções cinza ou rosadas, sendÕ gue frequentemente as oorções
rosadas formam Ientes. filetes, bandas descontÍnuas e manchas

irregulares, êm material cinza öIaro, com o qual apresenta conta
tos nÍtidos e mais comumente difusos (gradacionais). o matería1
quartzo feldspático neossomãtico apresenta grau grad.ativo de

"gnaissificação", de forte a ausente, sugerÍndo que ocorrem mig-
matização sin gnaíssificação (transposição) . A foliação gerada

pela orientação dos máficos (biotita e äs vezes hornblenda);
quartzo afongados e mais raramente feldspatos ineguidimen s ionai s
é desenvolyida em graus variáveis mesmo a nÍvel' de amostra de

mão e a granulação é normalmente mõdia.

A composição desta IiLologia, como pode ser observada

na figura 9 varia de granito (campos 3a) , onde cai apenas um pon.

to, ã tonalitica, onde também caÍ apenas um ponto' havendo ampfa

predominãncia na faixa dos granitos 3 b (adamelÍtos), perfazendo

frequência da ordem de 67? contra 22tÈ para o campo dos granodio-
ritos. Cabe ressaltar que os termos mais Ì:ásicos correspondem a

secções delgadas executadas em focais onde a porção "melanossomá

tica" perfaz a maior parte do volume, se não a totalidade.

À mineralogia destas rochas bem como sua composição

são idênticas a dos gnaisses graníticos, sendo os minerais essen
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ciais representados por: quartzo, oligoclásio. microclinio e bio
tita, cabendo ressaltar que este ü1timo frequentemente aprece
com teores inferiores a 5Ê. Como acessórios säo encontrad.os mus-

covita, hornblenda, titanita, zírcâo, apatita, allanita, mine-
rais opacos, granada' turmalinai destes a muscovita, äs vezes,
chega a atingir teores de atõ 72. Os minerais secundárÍos encon-

trados são: clorita, sericita, clinozoisiÈ4, eFidoto, leucoxênio,
pirita, carbonato, goethita é limonita.

IV.3.3.b.15 - Miqmatitos cinza c¡naissificados com estrutu-
ra bandada, fitada e ou estromática.

Esse tipo 1itoI69íco correspond.e aos migmatitos estro-
mátícos (PrE) de Campanha et alii (1983a) e, const.itue a litolo-
gia amplamente dominante na unidade (ME) aparecendo também em

proporções menores dentro da unidade (MH) e como corpos menores ¡

não mapeáveis dentro das unidades (GMH) , (cgr) , (Ggc) , (eax) e

(GXQA). .As melhores exposições situam-se em paredões e lageados

nos arredores do Bairro dos Ferreiras; em corte de estrada asfaf
tada a nordeste de Monte Sião (ponto 62); em feito de drenagem e

corte de estradas nas proximídades da fazenda Cristália e entra-
d.a para o Bairro da Ponte Nova' sudoeste da área em foco; e pe-

dreiras abandonadas ponto 4 e 348.

Tratam-se de rochas de cores cinzentas ' compostas por

alternância ritmica de leiLos brancos a cinza claro e lâminas e

Ieitos de cor mais escura de tonalidades cinza, de granulação mé

dia a grossa e estrutura gnaissica ' por vezes embrechiticas, com

bandamento normafmente difuso, desenhad.o pefa concentração maior
ou menor de minerais máficos (biotitas e ou hornblencla) ' As ban-

dcìs ou l-ãnínas de cores mais escuras (melanossoma) normalmente

apresentam xistosidade bem desenvolvida, focalmente com dobras

intrafoliares e concentração maior de kriotitas. As bandas ou 1â-

minas mais claras (feucossomas) apresentam minerais máficos, bio
tita e,/ou hornblenda, em proporção variáveI, porém normafmente

não ult::apassam 7? do volume; os quais aparecem dispersos oela



84

rocha de maneira caõtica a bem orientada, gerando aspecto maciço

a bem foliado. Estão Presentes também, como no caso da pedreira
abandonada a leste de Barão Ataliba Nogueira e proximidades da

fazenda Cristália, fentes ou boudins de espessuras decimétricas
a métricas de anfibolitos concordantes com a gnaissificação; lel
tes estas que são bern menos frequentes no extremo sudeste.

São observadas constantemente transições para tipos
mais homogêneosi estruturas do tipo "pinch and swell" i segrega-

ção de quartzo (foto 6) ou quartzo e feldspatof em zonas de dila
tação onde às vezes tamb6m formam-se mega cristais de diopsídio
e ou hornbtenda, foto 7 (ponto 360 e 460) e; boudinamento dos es

tratos mais competentes, neossomas e anfibolitos. Localmente no-

tam-se atém da estrutura estromática que é a mais frequente, as

estruÈuras do tipo dobradas, flebiticas e ptigmáticas (Mehnert,

1968) . os contatos entre o mefanossoma e o leucossoma são difu-
sos ou marcados por concentração de biotita'
'''r: As estruturas referidas acima, podem estar localmente

cor-i.adas dis cordantemente e ou concord antemente por material gra

nitóide e ãs vezes pegmatõide, pouco ou sem deformaÇão' como po-

de ser observado nas proximidades da fazenda Santo Antonio e ao

longo da rcdovia I tapi ra-Lindói a , onde esta corta os corpos des-

ta litofogia. Esse material g¡ranitõide injetado possui coloração

rosada, estrutura maciça a levemente foliada, textura granular,
xenomórfica, de granulação médìia e¡ composição adamelítica com

leve predomínio de microclina em relação ao oligoclásio, sendo

que o quartzo aparece com teor ao redor de 30åf enquanto a bioti
ta dificilmente atinge 5u. Nesse material pode conter ainda mega

cristaÍs de hornbtenda e ou diopsídio e magnetita, além dos aces

sórios z zlrcáo, apatita' titanita, aIlanita, minerais opacos e;

de minerais secundários como: epidoto, clorita e sericita'

A composição das partes neossomáticas dessas litolo-
gias, como pode ser observado na figura 10 caem em ordem de fre-
quência nos campos dos granítos 3 b (adamelito); granodiorito,
tonalito e quartzo monzodiorito, indicando evolução contplexa,

possivelnìente poJ-if ásica, pâra este materj-al. A composição das

pat:tes me lanos somáticas (fig. l0) é tonal Ítica e subordinadamen-

te quartzo diorítica. E evidente a existência de mobilizad.os to-
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nalíticos, como observado nos pontos 4 e 62, os quais são "subs-
tituÍdos" por mobilizados granod.iorÍti co s a adamelíticos nos ti-
pos mais homogêneos.

Nestas rochas o quartzo, oligoclásio cáIcico e biotita
estão sempre presentes, sendo que o úLtimo pode estar presente
apenas como acessórÍo. Pode aparecer ainda como elemento essen-
cial microclinio e hornblenda ei como acess6rios: minerais opa-
cos, apatita, zircâ,o, titanita, allanita, muscovita, albita, gra
nada, leucoxênio, rutilo; e como minerais secundários: cloÈíta,
epidoto, carbonato, leucoxênio, goethita, sericita, clinozoisita
e pí rita.

III.3.3.b.t6 - Migmatitos cinza gnaissificados com estru-
tula homogênea.

Esse tipo litológico corresponde aos migmatitos homogê

neos (PIH) de Campanha et alii (1983a) e' constitui a litologÍa
dominante apenas na unÍdade (MH), aparecendo tambêm com certa
frequência intimamente associado com os migmatitos cinza gnaissi
ficados de estrutura bandada, fitada e ou dobrada, com os quaís
possuem contatos transicionais efetuados no espaço de algumas rle

zenas ou centenas de metros, como constatado por campanha et
alii (1983 a) .

Tratam-se de rochas de cor cinza claro, com bandamento

bastante difuso ou ausente, assumindo a rocha aspecto de grani-
tóide bem a mal foliado, de granulação média a grossa e textura
granoblástica. A foliação destas rochas são geradas pela isoori-
entação de biotitas secundariamente hornblenda e esporadicamente
por quartzo estirado; enquanto o "bandamento" é desenhado por

maior e menor concentração de mäficos.
Esse tipo 1itológico ' quando predominante em áreas ma-

peáveis, na escala de l-:50.000, tende a manter reler¡os mais ele-
vados que os tiPos bandados correspondentes, como é o caso das

elevações localizadas, no extremo sudeste, a W-SW e E, NE e N do

Bairro dos Ferrei ras.



Possui a mesma mineralogia que o tipo 1itológico ante-
rior, apenas com proporções diferentes, onde as partes mais ri-
cas em máficos, raramente possuem teores de máficos. superíores a

I08 do volume total da rocha e a composição quando lançada em

diagramas triangulares para classíficação de rochas ígneas segun
do Streckeisen (1973) (fig. 10) caem no campo dos granitos 3 b
(adamelitos) ou granodioritos, sendo que as partes mais ricas em

máficos (menos homogeneizadas) são mais ricas em plagioci-ásio e

podem ,.:air no campo dos tonalitos.

IV - ESTRUTURÀS MACRO E MESOSCOPICAS

No decorrer da presente pesquisa notou-se que a área
apresenta grânde complexidade tectônica e estrutural, ditada por
grandes fafhamentos tran.scorrentes e principalrnente -peJ-o redo-
bramento que resultou ern complexas figuras de interferência. De-

vido a isto, visando facilitar a análise estruturaf, a ãrea ma-

peada foi subdividida em 8 setores (fig. 1f), levando-se em con-
ta para tal- divisão mudanças no padrão estrutural (ver mapa geo-
lógico anexo ) .

Aproximadamenle 4240 medidas estruturais foram obtidas
durante as fases de campo, nas seguintes categorias: gnaissifica
ção, xistosidade, acamamento sedimentar, juntas, falhas, foIÌa-
ção nilonítica, lineação mineral, eixo de dobras, planos axiais,
e veios de quârtzo e pegmatitos e apfitos. Esses dados tiveram
seus polos lançados em díagramas de igual área ( Schmi dt-Lambert )

no hemisfério inferior, sendo a correspondente avaliação estatÍs
tica, executada pelo método gráfÍco, obtido a partir da rede de

integr:ação LÄ-¡lP RO 2L2 de Braun (f969).
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lV.I - Estruturas das zonas de falhas

Neste tópico são discutidas as observações realizadas
durante os trabalhos de campo e fotointerpretação , bem como dos

resulÈados obtidos no tratamento estatístico das medidas realiza
das no setor I e Vrr, zonas de influêncÍa das fal.has de Jacutin-
ga e Monte Sião, respectivamente . São discutidàs também alguns
aspectos das falhas menores ou subsidiárias.

A zona de falha de .facutinga corta diagonalmente o ex-
tremo noroeste da área, com direção média obLida a partir do ma-

pa geológico, de N62Ef e mergufhos pre fe renci almen te para Norte,
enquanto a zona de falha de Monte Sião apresenta mergulho prefe-
rencial para o su] e direção média ao redor de N30E, em sua par-
te meridional e N53E, em sua Parte setentrional, mostrando níti-
damente uma inffexão que tende ao paralelismo com a zona de fa-
tha de Jacutinga, para o norte. Portanto no mapa geol69ico, âPâ-

nhando-se o seguimento meridional da falha de Monte Sião e a di-
reção geral da ãona de falha de Jacutinga obtém-se um ãngulo de

320. No tratamento estatÍstico obt.ém-se um ângulo de 490 entre
os planos correspondentes aos máximos, sendo que o ângulo entre
estes planos projetados na horízontal é de apenas 13 graus'

IV.I.I Estruturas da zona d" fg!\a de .fgcutinqa

Esta zona de falha ocorre separando o complexo granÍti
co-migmatítico de Pinhal (Ebert, I97L) | locafizado ao norte, e o
crupo .{nrparo e Itapira (Ebert , L968 | L97I) pertencente ao Bfoco

Jundiaí (Hasui et alii, L969; Werni.ck e Penalva, 1973), ao suf.
Campanl-ra et alii (1983a) denominaram a zona de fafha de Jacutin-
ga como Bloco de Jacutinga, o quaf ocorre separando os Blocos

Pinhal , l.ocalizado ao norte, do Bfoco ltâpira localizado ao sul-.

Ebert (1968) definiu caráter de empurrão parâ a Parte
mais oriental clesta zona de falha, feições estas que também apa-

recem no mapa geoJ-ógico de Minas Geraís (costa e Romano , I976) e
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e na carta geológica do Brasil- ao ¡nilionésimo. Entretanto
Wernick e Penalva (1973), Rodrigues (1976), Soares (1"976),, Wer-

rick (1977) e Bettericourt (1978) e l{ernick et alii (1981 b)

strgeriram para a zona de falha de Jacutinga, natureza essenci-
â:l.mente transcorrente e caráter dextr6giro, sendo que segundo

Cavalcante et al-ií {f979) essas falhas, para leste, adqtrirem ca-
rater de empurrao.

IV. l- .1. a - Foliação

A fotiação neste setor é marcad.a por trilhas e/ou tãmi

nas descontínuas a relativamente contínuas de minerais máficos

fragmentados e/ou finamente recristalizados , intercaladas com Iâ
minas e lentes ("ribbons") de quartzo e, lãminas, Ientes e cris-
tais alongados de feldspatos. Nas rochas menos defor¡¡adas a ori-
entação geral é anastomosada e difusa, sendo que nas rochas mais

intensamente deformadas, milonitos e ultramilonitos, são dispos-
tos plano paralelalmente e adquire aspecto bem mais definido em

especial quando a rocha se encontra levemente alterada. Frequen-

temente nota-se ao nÍvel macroscópico que o anastomosamento da

foliação leva a duas direções principais de orientação, uma des-

contÍnua dada pela orìentação de cl-astos e porfiroclãstos, cor-
dões e trilhas sigmoidais e cristais de máficos que normalmente

ocorrem envolvendo claatos e porfiroclastos e, "ribbons" de

quartzo com formas sigmoidais que ocorrem contornando cristais
mais competentes de feldspato, foliação esta denominada aqui de

outra foliação é bem mais continua e aparece cortando sis
tematicamente a foliação mencionada acima, a qual se flèxiona pa

ra dentro dessa foliação, no caso de maneira predominantemente

dextral . Esta segunda folíação é marcada por tríIhas e fifmes de

minerais máficos, filmes, lentes e lâminas de quartzo e mais ra-
ramente de feldspato com ou señ quartzo finamente recristalizado;
di fe renci andô- se da outra foliação pela granulação maís fina e

maior continuidade dos leitos (fol-o I).

O ãngulo entre as duas foliações varia com a intensida
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de do processo deformacional , nos protomilonitos atinge cerca de

30 graus, já nos milonitos e ultramilonitos, normalmente o ângu-

1o é tão pequeno que nota-se apenas uma direção.

As foliações citadas acima, e em especial a fotiação
"C" encontram-se dobradas. As dobras são normalmente assimétrÍ-
cas, com ou sem esPessamento apical e foliação plano axial . A po

sição plano axial ou a foliação plano axial das dobras assimétri
cas, via de regra, formam ângulos variando de 5 a 35 graus com a

foliação "c" geral e dispõem-se mais ou menos paralêlamente a fo
tiação "S".

No exame interpretativo de fotografias aêreas ' nota-se'
que os "traços de folÍação" dentro da zona de falha variam sen-

sivelmente de direção, originando feições anastomosadas e mesmo

arqueadas ou sigrnoidais. As variações nas atltudes dos planos de

foliação podem ser observadas na figura 12, onde aparece um máxi

mo de concentração que representa um plano com atitude de NsIE,/

69NW, todavía existe bom espafhamento dos polos tanto no mergu"'

tho como na direção, sendo encontrados mergulhos tão baixos como

0o e direções de planos de foliações variando desde x20É até

N9 OW.

A foliação gerada pela orientação de mega-cristais dos

granitóides porfiróides, da matriz, dos anfib6lios nos anfiboli-
tos exÍstentes e nas rochas localizadas ao norte da zona de fa-
tha de Jacutinga, apresentam direção geral tendendo para Nvü, po-

rém sofrem inflexão para ENE quando penetram na zona de falha de

Jacutinga, fato que também ocorre com as foliações das rochas Io
calizadas ao sul desta zona.

Localmeute, príncipalmente na faixa sul , da zona de fa
fha de Jacut.inga, na região onde al-ojam-se as brechas tectôni-
cas e a formação Eleutério aparece uma rede de fraturas anastomo

sadas acompanhada de epÍdotização (hidrotermalismo) destruindo a

foliação gerada por d.eformação ductit anterior. A nova deforma-

ção frágil-dúctil frequentemente ocorre aproveítando os Dlanos

de foliação anteriores reativando-os, gerando ao longo desLes,

deformação, recrisl-alização e neominera J'i z ação (cloríta e epido-
to) .
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IV.1.I.b - LineaÇão mineral e estrias

lineação mineral é gerada pelo estiramento de quar-

t,zo e feldspato, cordões e trilhas de minerais finamente recris-
talizados (feldspato, biotita e guartzo) ou pela orientação de

cLastos, porfirocl-astos ou megacristais inequidimencionai s ' Esta

lineação aparece formando pequeno ângulo com a foliação "c", o

qual chega a 0o, nas rochas mais intensamente deformadas.

No diagrama da figura l-3 nota-se que a lineação mine-

ral possui direção Preferencial- em torno de N55E, porém rumo

tanto para NE como para SW e raramente para NW e, com mergulhos

variando de 0o a 70o. Estes aspectos indicam evolução bastante
complexa para a zona de fafha de Jacutinga e não permitem garan-

tir um caráter eminentemente transcorrente para a falha de Jacu-

tinga.

Quanto ãs estrias ("slíckensides") são notadas ao lon-
go dos planos de mifonltização ou fraturamento pós milonitízação
mostrando mergulhos elevados como as duas medidas 1ançadas na fi
gura 13, ou mostram-se dispostas subhorizontalmente, indicando
movimentação de "blocos" na vertical e na horizontal.

IV.l,f .c - Dobras

A presença de clobras e crenulações dá-se de maneira es

parça e concentrada na porção sul da zona de fafha em questão'

Estas dol¡ras e crenulações são intrafoliares e desenhadas pela

foliação milonítica, possuem dimensões mifim6tricas a decimétri-
cas, perfil levemente a fort.emente assimétricos, ãngulos inter-
f l.ancos bastanle variados, de aber!às a isoclinais, sendo que as

dobras mais fechadas podem apresentar espessamento apical f acom-

panhado ou não de leve foliação plano axial desenhada por fitas
de quartzo e/ou trilhas e filmes de minerais máficos ou opacos'

As dobras e crenulações mais abertas possuem posíção plano axial
fornando ãngulos altos com a foliação milonÍtica, normalmente
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maiores que 30o, porém ã medida gue vai aumentand.o a assimetria
e o fechamento inter-flanco, a Posição plano axial destas dobras
vái diminuindo o ãngulo formado com a foliação milonÍtica, che-
gando nos casos extremos ao paralelismo.

As dobras com posição plano-axial-, orientadas quase

que ou paraleJ-amente a foliação mil-onítica geral ' em certos lo-
cais podem conter "superfÍcies de fraturas" posìcionadas aproxi-
madamente, na posição plano axial , geradas pela reativação dos

planos da folíação mÍlonÍtica por estágios de deformação frágit
dúctiI posterior a geração das dobras.

Embora se tenha obtido a orientação dos eixos destas
dobras apenas em um afloramento (ponto 770, fíg - 13) pelas obser

vações de campo nota-se que essas dobras não guardam orientação
únÍca a exemplo da lineação mineral . os eixos de dobras medidos,
possuem dÍreção em torno de N70W e mergulhos baixos, com rumos

para r^lNI,ù e ENE (fig. t3) e planos axiais médios em torno de

N63I{,/45NE. Estes eixos de dobras formam um ângu1o de cerca de 60

graus com a direção média da lineação mineraf, enquanto o plano

axial forma ãngulos da ordem de 59 graus com a foliação milonítí
ca geral .

TV-1.f .d - Juntas

No diagrama de juntas (figura 14) nota-se a formação

de vários :náxj.mos todos correspondentes a planos que mergulham

para leste (nordeste e sudeste), enquanto a foliação milonitica
rnergulha predominantemente para noroeste. O máximo de maior con-

centração corresponde ao plano N43w,/84NE, o quar forma estatisl-i
camente 84 graus com a foliação milonítica, portanto é quase

transversal à fotiação mífonítica. O segundo máximo em concentra

ção corresponde ao ptano N13W,/7fNE e e stati s ti camente forma ângu

1o de 760 com a foliação principal. o terceiro måximo correspon-

de ao pfano N5W,/87NE e forma 6l-0 com a foliação e o quarto máxi-

mo corresponde ao plano N52E/37SE e forma 74o com a foliação mi-
fonítica. O ãngulo entre os planos e s tati s ticamente calculados,
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correspondentes ao segundo e terceiro máximo é ite 610 enquanto
entre o Èerceiro e o quarto é de 680.

os dados referidos acimà, como não se encaixam em ne-
nhum modelo encontrado na blbliografia, e na falta de dados de

campo que permitam direcionar a classificação das juntas, não

permitem tecer maiores considerações sobre a história tecÈônica
que afetou a citada zona. Para tanto' seria necessãrio classifi-
car no câmpo as superfícies medidas bem como tomar as atitudes
e, se possÍvel, sentido de movimento causadores das estrias, pa-
ra cada plano; atém 6 claro de maior número de observações, e de

na medida do possÍvel, seParar as diferentes gerações de juntas.

IV.l.2 - Estruturas da zona de falha de Monte Sião

EsÈa zona de falha é considerada de carãter transcor-
rente por Cavalcante et alii (1979) e por Canpanha et afií
(1983) , sendo que segundo os ú]timos pesquisadores esta zona

ocorre separando o Bfoco Itapira, a oeste, do Bloco Ferreíras,
a feste.

rV.Ì.2.a - Foliação

A foliação milonÍtica da zona de falha de Monte Sião

apresenta aspectos bastante similares åqueles descritos para a

zona de. faÌha de Jacutinga, di fe renci ando- se deste' localmente,
em razão dos diferentes tipos titológicos afetados e da ausência

d.e defornação frägit-dúcti1 de caráter marcante como na zona de

fafha de Jacutinga, superimposta a folÍação milonÍtica de cará-
ter marcadanente dúctif .

os "traços da foliação milonÍtíca" dentro desta zona'

em exames intel:pretatlvos de fotografias a6re.-,s, aparentam linea
ridades das estruturas bem maior do que na zona de falha de Jacu

tinga; porém uo diagrama da figura 15 pode ser notado um espalha
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mento dos polos onde se destaca apenas um maximo, que correspon-
de ao plano N38E/64S8, o qual forma 13 graus com o plano estatís
tj-co da foliação de Jacutinga, em projeção ao plano horizontal
(plano do mapa) e de 49 graus no espaço. Todavia cabe observar,
que a foliação e a zona de falha de Monte Sião, infletem para
leste, no sentido do paralelj-smo com a zorra de falha de Jacutin-
ga, levando isto em consideraçãor €il medida no mapa, Do pJ-ano ho

rlzontal, ã foliação milonÍtj-ca chega a 32o, no extremo sul- da

fal-ha de Monte Sião, ângulor güê deve aumentar para sul; logo os

490 obtidos analiticamente no espaço deve ser maior ainda, deven

do ultrapassar os 60o.

Como pode ser visualizado facilmente no diagrama da fi
gura 15 existe um grande espalhamento dos polos tanto na direção
como no mergulho, obtendo-se mergulhos at6 da ordenr de 10 graus

com uma certa frequência, sendo pequenas as ãreas no diagrama que

estatisticamente não cairam po1os. Este espalhamento deve ser rg
sultante mais das medidas obtidas nas vizinhanças da zona milonÍ
tica do que das medidas obtidas dentro da zona mil-onitica.

As foliaçðes obtidas em campo e os "traços de foliação"
obtidos na interpretação de fotografias a6reas nas vizinhanças e
bordas da faixa milonÍtica, mostram inflexionarem-se para dentro
da zona milonÍtica, de maneira que as colocadas a oeste inflexio
nam-se para NE e aS de Oeste para SW, até paralelizarem-se com a

faixa milonÍùica, sugerindo movimentação de massa sinestral, por
tanto contrário da zona de falha de Jacutinga.

fV.I .2.b Lineação mineral_e estria

Como a foliação, a lineação mineral, nessa faixa, apre

senta aspectos idênticos aos descritos para a lineação mincral,
na zona de falha de Jacutinga, seudo que neste caso, j-nfelizmen-

tê, for:am obtidas apenas 4 medidas de lineação mineral, fato que

não pcrm.ite maiores discussõcs sobre cste asstlnto.

como pode ser observado no diagrama da figur:a 16 o mer

gulho cla lineação mineral most-ra ser baixo, principalmcnte mergu
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thando para sudoeste e possui direçäo m6dia da ordem de N47E,

IV,l.2.c - Dobras

Na zona mil-onf tica propriamente dita foram observadas
localment.e dobras intrafoliares normalmente assímétri-cas de di-
mensões mitimétricas, desenhadas pela foliação mifonítica, de

perfil aberto a isoclinal , onde as mais fechadas exibem espessa-
mento apical e "foliação" plano axial. Nenhuma dessas dobras, po

rém constituiram objetos de medidas.

Foram feitas rnedidas de eixos e planos axiais em do-
bras das vizinhanças da zona miÌonÍtica, provavelrnente sujeitas
a ação da deformação causadora da milonitização. Estas dobras
são concêntricas a isoclinais, cilíndricas, e frequentemente as-
simétricas com forma i send.o que as mais fechadas,
às vezes, exibem espessamento apical e/ou desenvolvÍmento de cIi
vagem de fratura em leque. os eixos destas dobras colTlc¡ pode ser -

observado no diagrama da figura 16, apesar d.o pequeno número de

medidas mcìstram uma tendência de estarem contidas na foliação es

tatisticamente obtida, ou formarem pequenos ângulos com esta'
formando uma difusa guirlanda, relativanente peralela ao plano
de foliação estatística.

os polos dos planos axiais das dobras (fig' 16) mencio

nadas acima, com exceção de 3 pfanos ' localizam-se formanclo uma

"difusa guirlanda" localizada aproxiaâdamente onde se traçou o

círculo máximo, obtendo-se a rnédia estatística dos polos. A nor-
mal a esse cÍrculo máximo, que corresponderia ao eíxo da dobra re
l-ativamente, simifar, pela não distribuíção homogênea dos pontos
(fig. 16)f possui atitude N5ÌE,/10NE, medida esLa compatÍvel com

os eixos de dobras obtidos no campo e com a lineação mineral .

os eixos de clobras aparecem com baixos e altos ângulos,
sendo que os eixos com ângulos maÍs altos são os que mai-s se apro

ximam do plano estatístico da foliaçãof ao passo que os valores,
menores são os que mais se afastam desse plano.



IV. 1.2 . d - Juntas

Em exame interpretativc de fotografias aéreas, nota*se
que os "traços de fratura", dentro da zona de falha de Monte

Sião e zonas de influência apresentam uma maior densidade de tra
ços formando alto ângul-o com a zona de falha, quase ortogonais,
seguido por um conjunto de juntas oblfquas formando ângulos em

torno de 45o com a zona milonÍtica e com pouco menoï intensidade
um conjunto formando ãngulo bem agudo para a esquerda da parte
norte (superÍor). No geral essä.s concentrações de juntas mostram

similaridades com o desenvolvimento de juntas em zonas de cisa-
thamento proposto por Tchalenko (1970) evidenciando, no caso' mo

vimentação antihorária.

No diagrama de juntas executado para esta faíxa (fig.
17) existe um bom espalhamento dos polos, porém pode-se obter 4

polos com máximos acima de 3,75% de concentração' aparecendo aig
da mais 5 polos com máximos entre (2,5 a 3,759.). De um modo ge-

-ral as juntas mergulham para leste NE e SE' pelo menos as perten
centes aos principais polos ' como também a fotiação. O máximo de

maior concentração corresponde ao plano N7IW,/75N8 e estatistica-
mente folTìa ângulo de 80o com a atílude da foliação milonítica
obtida analitÍcamente. o segundo máximo de maior concentração
corresponde ao plano N15W/43NE, o qual forma ângulo de 46030'

com a foliação milonÍtíca e 560 com a atitude calculada analiti-
camente para o sistema de juntas principal. o terceiro mãximo

corresponde ao plano N25E,/55SE e forma 11o30' com a fofiação mi-
lonÍtica, para o lado esquerdo na Parte superior, que correspon-
deria ao ãngulo Tchalenko (1970), mostrando cisalhamento
levógiro, como sugerido acima. Por f im, o quarto máxirno em con-

centração corresponde ao plano N49030'E/7gSE, o qual forma ângu-
- -olo de 15" com a foliação milonÍtica, para o lado direitc ne par-

te s.lperior; constituindo um sistema de juntas que também é possÍ
vel no modefo de Tchal-enko (op.cit.).



IV.2 - Estruturas dos sedimentos anquimetamorfi z ados (Forma-

. Ção Eleutério)

rv.2.I - E s t ruturas amarrâs

As prìncipais estruturas primárias encontradas nos

afl-oramentos estudados são acamamento, estratificação cruzada,
marcas de ondas (foto ¿) , estruturas maciças, estratificação pla
no paralela, Iaminação pJ-ano paralela e estratificação gradacio-
na1.

O acamamento é originado pela intercalação de tipos Ii
tológicos de espessuras variáveis, sub-milimétricos at6 centenas
de metros, separáveis pele mudança na granulometria, coloração e

ou textura e estrutura, como já descrito no ca¡:ítulo referente a

lit.ologia. Os planos de estratífícação possuem mergulhos empina-
dos como nostra a figura 18, diagrama de contornos de polos de

planos de acamamento, onde observa-se a presença de 4 máximos,
que correspondem a polos de planosrque seguem listados abaixo,
em ordem de concentração: N73E,/80Nl,l; N28E/79NW¡ N74E/62SE; e
N40I^r,/84Slf . Estes dados obtidos afiados as observações de campo,

onde não foi notado a presença .de dobras, em qualquer escala, e

slm a presença de fathas, conjugadas pu não, dextrais e sines-
trais, de rejeitos centimétricos a métricos (ponto 7), Ieva a

concluir que a Formação Eleutério, aflorante é compartimentada I

no mínimo em quatro l¡locos, separados por falhas e basculados e

ou rotacionados entre si.

A GSi:ratificação cruzada aparece princípalmente nos

termos Iitológicos de granulação média a grossa (meta-arcósios)
quando intercalados com litologias de granulação fina, cono no

ponto 7, Possuem dimensões centimétricas a métricas, sendo as de

cimétricas as mais comuns; são do tipo tangencial na base, indi-
cando a direção do topo da sequência para noroeste e menos comu-

mente secante no topo e na base (estratificação cruzada tabular).
Frequentemente as pdrtes Ì:asais clas cstratificaçõcs cruzadas,
contém teiLos tangenciais ligeirarnente conglomeráticos, os quais
possuem seixos normalmente angulosos de até f centÍmetro de com-
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primento.

As marcas de onda são do tipo simétrico a ligeiramente
assimétrico (foto 4) , também j-ndicando a direção do topo da se-
quência para noroeste. Este tipo de estrutura foi notado apenas

em alguns bancos, centimétricos a decimétricos de arenitos finos
siltosos e siltitos argilosos, de cor arroxeada, que se interca-
lam com bancos ricos em estratificação cruzada de pequeno porte,
no ponto 7. Estas marcas de onda possuem amplitude média de 2cm

e comprimento de onda da ordem de 7cm, e frequentemente eviden-
ciam terem sofrido migração lateral, pois apresentam laminação
cruzad.a ou micro estratificação cruzada.

A estrutura maciça e a estratificação plano paralela
são as estruturas primárias de maior constância nestas 1itolo-
gias. A estrutura maciça ocorre principalmente nos espessos paco

tes de arcósios enquanto a estratificação plano paralela, embora

apareça em todos tipos litológicos, é mais marcante ' quando da

existência de intercalações das diversas litologias, em especial-
de siltitos e lamitos siltosos com arenitos arcosianos e arcó-
sios de granulação média a fina, não conglomeráticos.

A laminação plano paralela não é rera nos tipos litoló
gicos de granulação mais fina, e, é definida tanto pela alternân
cia de leitos de granulação mais grosseira (silte e areia fina a

muito fina) e mais fina (silLe e lamito) como pela alternância
de ccres ou tonalidades de cores.

Já a estratificação gr:adacional norma

l-tos estratos com I aminação plano paralela e em

de arcós-io, onde é marcada pela diminuição dos

po e/ou pela diminuição da granulometria de

ra o topo.

lmente aÌlarece
alguns estratos
sej-xos para o to-

uma mane"ira geral pa
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. A primeira aparece nos siltitos e lamitos e normalmen-
te dispõem-se obliquamente ao "So", formando ângulo agudo com es

te, comumente menor que 35 graus; sendo que nestes planos de des

continuidades, nota-se com auxÍlio de 1upa, a existência de boa

orientação de minúscufos minerais micáceos.

Nos tipos mais grosseiros e !5 vezes também nos sitti-
tos e lamitos aparece uma densa rede de fraturas estatisticamen-
te paralefas, que se anastomoseiam, equiespaçadas de 0r5 a 6 cm;

portanto penetrativas ao nÍve1 d.e afloramento e não penetratj-vas
ao nível da amostra de mão.

Lançados os 21 polos dos planos das clìvagens no dia-
grama da figura 19 apesar do número de medidas ser muito peque-

no, nota-se urn espalhamento dos pontos, com tendência de concen-

tração em pelo menos 4 máximos. Estes fatos sugerem que o desen-

vol-vimento da foliação deu-se anteriormente a provável cÕmparti-
mentação da Formação Eleutério em blocos, como referido acima;

sendo que dois dos quatro, máximos, se aproxinam d.o máximo dos

polos de foliação para a zona de falha de Jacutinga, indicando,
que nestes casos se sofreram rotação, esta foi pequena, e que a

orientação tectono-metamórf.ic a , dessa unidade deve ter-se desen-

volvido com orientação similar a foliação milonítica da falha de

Jacutinga. durante os últimos esPasmos deformacionais atuantes
na zona de falha de Jacutinga.

ÌV.2.3 - Juntas

o diagrama de contorno representado na figura 20 mos-

tra um grande espalhamento dos po1os, onde pode ser notado a Pre
sença de 7 máximos, com concentração superior a 4?. Esses mãxi-

mos colrrespondem respe ctiva¡nente em ordem decrescente de conccn-

tração, aos seguintes Planos: N66E,/82Nvl; NtlE/SlNW; N45E/B29E¡

N37,/8OSW; N84W,/88NE; N27 /l6SW e N82E,/79SE.

No aflorâmento do ponto 7 notou-se a presença de fa-
fhas de releito centimétrícos a métrícos com estrias sub-horizon
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taÍs, indicando rejeito direcional dextral e sinestral-; sendo
que localmente ocorre a formação de peguenas dobras de arrasto
bem abertas em estratos e em algumas juntas mais antigas preen--'

chidas por quartzo. O polo da pequena falha sinestral- cai no po-
l-o do pl-ano N82E/79SE enquanto a dextral t.em o seu polo localiza
do entre os máximos correspondentes aos planos N66E//82Nw e N45E/

8258, porém forma um ãngu1o menor (cerca de f4o) com o plano
N45E/82SE; sendo que o ãngulo formado entre o plano N82E/79S8 e

o plano N66E/82NW é de 24o e com o plano N45E/82SE 6 de 36o, va-
lor pouco superior ao obtido entre os planos medidos no campo

(dextrat N50E/84NW e sinestral N79E/83SE) que é de 31o graus. Es

tes fatos fevam a supor que o plano N82E/7958 corresponde ao po-
Io de juntas de cisafhamento sinestral , enquanlo o polo N458,/

82SE corresponde ao conjugado dextral, o quaÌ possui máximo de

maior concentração, apesar do ãn9u1o de 36Õ entre eles.

Comparando-se os resultados do traLamento dos pofos de

juntas da Formação Eleutério com as estruturas presentes na zona

de falha de Jacutinga (fig. 14) nota-se que existe pouco simi la-
ridade entre os polos de juntas. Apenas os planos ' corresponden-
tes a dois rnáximos para a Formação Eleutério, ou seja os pfanos
N37W/8OSW e N27W/76SW, possuem atitudes pouco diferentes do pla-
no correspondente ao maior máximo de juntas 

' para a zona da fa-
lhâ de Jacutinga (fig. 14), o qual dispõem-se quase ortogonalmen

te ao plano de foliação milonÍtica nesta zona; os demais máximos

não mostram símifaridades. A junta de cisalhamento dextral- medi-
da em campo, possui atitude bastante simiiar ao plano que repre-
senta o máximo dos polos de foliação para a zona da falha de Ja-
cutinga, sugerindo a presença de cisalhamenlo dextral paralelo
aos planos de foliação mifonÍtica, posteriormente ao encaixe tec
tõnico da Formação Efeutério, e o plano que representa o maior
máximo dos polos de juntas da For:mação Bleutério (N668,/82NW) for
ma pequeno ãngulo com o plano de foliação milonftica (N51E/69NW) 

'
ce rca de l- 8o .
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fV.3 - Estruturas entre as zonas de f al-has

A área delimitada entre as zonas de falhas de Jacutin-
ga e Monte Sião, foi denomínada de bloco ltapira por Campanha et
alii (1983 a,b) e aqui compreende os setores fII¡ IV, V e VIt ca
da um com um padrão de estruturação diferente ao níveI de inter-
pretação de fotografias aéreas

IV. 3.1 - Fol-iaÇão

A foliação é marcada peÌa orientaçäo estatÍstica de mi
nerais máficos (biotita e hornblenda) i cristais alongados de
quartzo e raramente de feldspato e por bandas ou lentes de mate-
riais diferentes, guanto ã composição e/ou coï arranjados ritmi-
c,ìmente, gerando xistosidade. Esta xistosidade aparece de manei-
ra intensa em certos tipos Iitol6gicos como qua_rtzitos, xistos e

a.lguns gnaisses de granulação fina e rícos em máficos i em outros
tipos, em especial nos "granitóides, gnaisses graníticos e migma

titos", de modo gerâl é difusa,

os metamorfitos dos setores mencionados acima, como re
feridos anteriormente, exibem concordância entre o "acamamento
oríginal" e a foliação. Exposições de concordância entre o acama

mento e a foliação podem ser vistos, principalmente nas unidades
(QXPg) e (GXQA) , onde os contatos entre feitos e camadas de

quartzitos, xistos e gnaisses são bastante frequentes.

Em vários afloramentos da unidade (ME) , aqui atribuÍ-
das como embasamento (Grupo Amparo) , em especial o da pedreira
abandonada a nordeste de Barão Atafiba Nogueira, ponto 4, e a

leste de Monte Sião, Ponto 62, poðe ser notado em macról^itos pre
servados entre a foliação de transposição a presença de uma fo-
liação anterj-or paral-eIa a um bandamento gnaissico, que se encon

tra dobrada e redobrada em dol:ras abertas e isocfinais, com ou

sem nova foJ-iação plano axial. Nest€s afl-orafientos focâlrÉnt€ tanb&r são
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notadas -rnicro zcna-" decisalhamento que corta a fotiação regional ge

rando nova foliação ao longo desses planos

Nas rochas atribuÍdas a supra crustal (Grupo Itapi.ra) ,

em especial na pedreira de mãrmore da Fazenda Fortaleza, ponto
581, nota-se também a presença de foliação anterior a qual apare
ce frequentemente desenhando dobras intrafoliares juntamente com

bandamento composicional . São notadas ainda locatmente o desen-
volvimento de foliação cortando a foliação regional principal,
em alguns ápices de dobras que deforma a foliação de transposi-
ção princípal Essa nova foliação é representad.a mais comumente

por clivagem de fratura disposta em l-eque ou paralela a posição
plano axial, crenulação em rochas micáceas de estruturas xisto-
sas, e mais raramente por "clívagem ardosíana" (xistosidade) , es

pecialmente nos termos mais micáceos.

Frequentemente em diferentes tipos litoJ-ógicos em espe

i.al- nos gnaisses oftalmÍticos e nos gnaisses ricos em mica, po-
dem ser observados macrosc6pi camente a presença de duas folia-
ções que se intersectam em ãngulos que variam de 0o a 35o. Nas

rochas de granulação mais finas ou de menor competência' nas con

dições de pressão e temperatura atuantes durante o desenvofvimen

Lo da foliação regional, que é anfibolito médio a alto, o ãngulo
tende a ser pequeno, normalmente menor que 25o. Já nos tipos
mais grosseiros, porfi roblás ti cos ou não, e também em certos ti-
pos litológicos ricos em mica, em que aparece o desenvolvimento
cle estruturas sigmoidais, o ãngulo entre as duas foliações tende

a ser superior a 2Oo, Essas duas foliações d.evem ter sido gera-
das simuftaneamente ou sequenciafmente , sendo uma de achatamento,

aqui denominada de "S" e a outra de cisalhamento denominada de

"C"; foliações estas descritas em díferentes tipos 1itológicos
por: Berthé et alii (L9791 ì Bouchez and Pecher (1981), Burg et
alÍi (198I) ; Vernon et afii (1983) ; Simpson and Schmid (I983);
Lister and Snoke (1984) , entre outros.

À foliação "S" é xistosa a gnaissica definida por fil-
mes ou folhas cot]st.ituídas por mícas e,/ou feldspato fínamente
granuJ-ados e agregados de quartzo recristalízado ou "riì:bons".
lìste tipo de fotiação possui padrão anastomosado e descontÍnuo
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separando e envolvendo domfnios lenticul-ares ricos em quartzo e

feldspato de granulação mais grossa ou fenocristais; gerand.o as-
pectos sigmoidais.

A foliação "C" é normalmente xistosa, finalmente lamÍ-
nada, relativamente planar, gradando morfológi camente para micro
zonas milonÍticas laminares; que corta consi stentemente rrsr', a

qual apresenta-se em dominios interfoliares consistindo de curva
turas com sentidos dextraís ou sinestral de acordo com o mov.imen

to da massa em f1uxo, aparentand.o que "C" inicia-se pela defle-
xão de agregados "S", finamente granulados para dentro da orien-
tação "C", ou mais comumente, pela furtuita ocorrência de par-
tes de foliação "S" anastomosada na orientação "C".

Para auxiliar na interpretação da atitude preferencial
da foliação, foram elaborados os diagramas de contornos presen-
tes nas figuras 21 , 22, 23 e 24, usando-se apenas a foliação de

transposição principal , que é a mesma tanto nas rochas atribuÍ-
das a infra como supra estrutura.

- Os dados obtidos pefa interpretação dos diagramas de

contornos, mais as informações fornecidas.pelo mapa fitol6gico-
estruturaf anexo descritas abaixo, evidenciam uma pronunciada va

riação na orientação da fofiação pra a área entre as zonas de

falha.
No setor III, nota-se no d.iagrama Ce foliação da figu-

ra 2l uma simetria triclínica, que segundo Dennis (1972 
' pg. 164)

pode ser gerado pela superposição de dois ou mais "fabrics" de

simetria monoclÍnica. No diagrama citado acima aparecem 7 máxi-
mos com concentração superior a 3z, sendo 2 com concentração
maior que 5?, onde o maíor correspondente a um ptano estatístico
de atitude N76E/B6SE, o menor a um plano de atil-ude N25E/65S8;

2 com concentração superior a 4?, onde o maior corresponde a um

plano estatÍstico de atitude N44W/65S8 e o menor N55ltr/54SVl e; os

3 com concent.ração entre 3? e 4å, em ordem decrescente de porcen

tagem correspondem aos seguintes planos: N07E/59NI'ù; N16E/79NW e

N24E,/39NW.

Portanto o diagrama mencÍonado acima mostra um grande

espalhanenl-o dos pofos, consl,ituindo vários máximos' evid.encian-
do a compfexiclade estrutural , figuras de interferência desenvol-
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vidas sobre a foliação regional-, que é de transposição de uma fo
liação anterior para a supra e infra crustal , sendo que neste ú1

timo caso a foliação em questão pode ser de '39 geração".

No diagrama são poucas e restritas as áreas onde esta-
tisticamente não cairam polos, em especial na parte central- do

diagrama, posição de baixo ângu1o de mergulho e pequenas áreas
localizadas a suL, sudoeste e norte, em especial na parte sul .

Como as concenÈrações não formam guirlandas definidas, encontram

-se espalhadas, com pouco alinhamento entre os máximos, é possÍ-
vel traçar várias guirtandas, inclusive a guirlanda que maÍs se

ajusta é de círcuto mÍnimo, sugerindo a presença de dobramentos
conicos, que Campanha et alii (f983b) .associa a fase de dobramen

to Ft + 2, sendo que a atitudeda qeratriz ëþtåtís ti ca do dobramento
cônico seria N208,/54SW. Todavia nenhuma das várias guirlandas
possÍveis de serem traçadas, aparentam corresponder com as duas
estruÈuras antiformais que aparecem no mapa geológico neste se-
tori uma de direção praticamente NS e mergulho para norte e ou-
tra com direção ao redor de N43E, com mergulho para sul; sendo
que para esta ú1tima existem guirlandas possÍveis, porém o ângu-
fo de mergulho do eixo, obtido no diagrama aparenta ser maior
que o real.

Para um mefhor entendimento das estruturas mencionadas

seria necessário, analisar graficamente os dados das estruturas
de maneira isolada, contudo isto não foi executado dev.ido os da-
dos geológicos obtidos durante as etapas de campo não se distri-
buirem homogeneamente pelos alvos, fato gue provavelmente também

fevaria ã complicações na interpretação e não teriam razões d.e se

rem realizadas, sem que os trabalhos de campo fossem dirigidos
para tais reso luções t po rta-nto, poucas são as indicações dos ester€ograr¡as.

No diagrama de fotiação do setor IV (fiq. 22) nota-se
uma simetria que pode ser considerada como ortorrômbica, a qual
segundo Dennis (1912, pg. 164) é caracterÍstica de deformações
triaxial homogênea, e reflete um elipsoíde de esforço triaxial ,

onde d I teria a atitude N83E/10NE, dz N838,/80SVí e GÍ: UOIW/

H. Neste dÍagrama observa-se a formação de um único máximo, com

concentração superior a 73, que corresponde ao plano estatÍstico
de atil-ude N07W,/80SW, todavia os polos das foliações apenas não

*Ì

I

I



caem e stati stÍ camen Le em pequenas áreas restritas.

os dados de campo e fotointerpretação do setor IV, mos

tram um padrão estrutural complexo, representado por sinfoïmes e

antiformes e ou corpos lenticulari zadas, estruturas estas "redo-
bradas", no mÍnimo pela superposÍção de "2 fases" d.e d.obramentos

sobre a foliação de transposição regionali uma formand.o dobras
abertas a Ísoclinais, com direção axial em torno de NS e ânguto
de mergulho baixo a alto, tanto para norte como para sul ei outra
constituindo dobras suaves a fechad.as, com traços axiais em tor-
no de EW a WNW, com mergulhos bastante variável, na dependência
da atitude inicial da superfÍcie sujeita ao dobramento - Essas

."2 fases" de dobramentos encontram suporte no diagrama da figura
22, onð,e o espalhamento lateral dos polos podem refletír as do-
bras de perfil mais fechado de traços axiais aproximadamente NS

e a guirlanda traçada, no diagrama cj-tado acima, seria gerada pe

la "fase de dobramento"Ew; sendo Jf o eixo estatístico para esta
lase de dobramento,

No -diagrama de folíação para o setor V (fig. 23) obser

va-se uma simetria triclinica, onde se nota a presença de um úni
co máximo, o qual possui concentração acima de 9% e corresponde
a um plano estatÍstico de atitude N76E/7ISE' Gerando a triclini-
cidade pode ser notada a presença de duas difusas guirlandas de

concentrações assimétricas, sugerindo a presença de "duas fases"
de dol¡ras relativamente fechadas (similares) 'com planos inclina-
dos, eixos contidos no plano es{:atístico da foliação qeral , res-
pectivamerìte com as seguintes atitudes: fff NOAn,z23SW e 'úZ
N 7 0W,/ 6 0SE.

Pefo diagrama do setor V (fig. 23) nota-se que esta
área possui um menor espalhamento dos polos, que nos diagramas

dos outros dois setores, discutidos acima, fato este que concor-

da com os dados de fotointe rpretaç ão e de campo; porém ainda é

notáve1 o espalhamento dos polos dificultando a obtenção de quaf
quer tipo de guirlanda completa.

No setor VI, que se .l,ocaliza na parte l-este da região,
evidenciando em estudos de fotoj-nterp re tação estruLuras linea-
res, como no setor V, sugerindo ter sido afetada pela zona de fa
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tha de Monte Sião; os polos das atitudes de foliação lançados em

d.iagramas da figura 24 apresentam bom espalhamento formando u¡na

guirlanda relativamente assimétrica em sua extensão, onde se des

tacam dois máximos correspondentes , em ordem de frequência aos

planos estatÍsticos N46E,/76S8 e N77E/7458. O eixo da dobra (sÍm-
bolo ff na fig. 24) corresponde a guirlanda, teria a âtitude
N62V76SE e a dobra seria relativamente aberta.

Às dificutdades encontradas na análise dos diagramas
acima ciÈados deve-se a frequente ausência de máximôs bem defini
dos e da dificuldade de se obter qualquer t.ipo de guirlanda com-

p1eta, fatos que são característicos de áreas submetidas a super
posição d.e dobramentos coaxiais e não coaxiais, progressivos ou

ri.io. Nestas áreas, a foliação originada em uma fase de dobramen-

to, sofre rotação ao longo de cada eixo de dobra superposta, oca

sionando dispersão dos valores que se traduz, no diagrama, por
uma dificutdade, se não impossibilidade, de se relacionar a ori-
entação da foliação à uma dada "fase de dobramentos".

A foliação, na área em questão, como pode ser observa*
do nas figuras 2I e 22, na parte mais-ao sul , setor IIf e fV pos

sui direção global NS e grande variação na orientação tanto na

direção como no mergulho evidenciando a grande complexidade es-
trutural. Esta foliação geral NS, inflexiona-se nil-idamente para
NE¡ nas vizinhanças da zona de fafha de Jacutinga e Monte Sião,
sendo que a parte norte-nordeste da área mapeada, região mais es

t.rangulada entre as duas zonas de cisafhamento' a foliação geral
encontra-se cc'm c-,rientação NE, ou seja aproximadamente paralefa
as faixas milonÍticas. Esta foliação inftexionada para NE, pelas
zonas de falhas, como pode ser observado nos diagramas dÕs seto-
res V e VI (figs. 23 e 24) täm]:ém apresentam grande varj-ação nas

aÈitudes tanto no mergulho como na direção, porém a dispersão
dos polos é nitidanrente menor que nos ouLros dois setores.

IV.3.2 - L.ine ão mineral
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l.ineação mineral é marcada pela iso-orientação de mi
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nerais inequidimens iona is como anfibõI1os, feldspatos tabulaïes
ou estÍrados (augem) , sillimanita e princÍpaJ-mente por aglomera-
dos lfilossilicáticos (biotita e muscovita) formandc cordões e

faixas além de cristais de quartzo estirados ("ribbons")., Essa

Iineação de modo geral dispõem-se paralelamente a eixos de do-
bras intrafoliares e dobras isocl-inais e pode ser para1eIa, oblÍ
qua ou transversal ao eixos das dobras mais abertas. Ouanto as

foliações "S' e '¡C" mencionadas acima a tineação tende a estar
contida no plano de foliação "S", porém não raramente são obser-
vados "cl-astos", "porfi roclastos " e domÍnios lentÍculares orien-
tados entre os dois planos de foliação ou paralelo ao plano de

foliação "c".
Em cortes perpendiculares ou ligeiramente oblíquos a

lineação mineraL, os agregados minerais ou os minerais formado-
res da lineação mencionados acima apresentam secções arredonda-.
das a lenticulares; sendo que onde a l-ineação é mais evidente,
ou mais marcada que a foliação, as secções se aproximam de um

cÍrculo e; no caso em que a foliação é bem marcada as secções

são lentículares bem achatâdas.

As orientações de lineação mineral obtidas no campo fo
ram lançadas em diagramas de maneira global (fig. 25) e separa-
das de acordo com os setores referidos acima (fig. fl). Assim

tem-se 3

' No setor IrI (îi-g,. 26) embora o pequeno número de medi

das, não perrnitiu o tratamento estatístico; observa-se um grande

espalhamento dos pontos, havendo uma certa tendência de concentra

ção para o sul , com mergulhos baixos.

No setor rV (fig. 27), onde foi obtida a grande maio-
ria das medidas, nota-se a presença de um único máximo com con-
centração superÍor a 98, de atitude N 04W/06SE; todavÍa nota-se
um bom espalhamento dos pontos,ocupando quase 50? da área do die-
gïama, e mosl-rando nítida tendência de orientação N-S com mergu-

lhos baixos, sendo bastante raro as medidas de mergulhos altos 
'

tal como 80o.

No setor V como no setor III, o pequeno número de medi

das (23 medidas) não permitiu o tratamento estatÍstico; todavia

I
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I
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os dados lançados no diagrama da fÍgura 28 permitem notar uma

tendência de concentração com atitude ao redor de N60E/30SW, em-

bora exista um grande espathamento dos porrtos tanto na direção co

mo no mergulho.

No setor VI, também devido a pequena quantidade de me-

didas (9 medidas), não foi executado o tratamento estatÍstico
dos dados contudo na figura 29 6 possÍvel notar uma clara tendên
cia de concentração dos porrtos para SW, com atitude média ao re-
dor de N50E/25SW.

Nos diagramas de lineação mineral, r€feridos acima, a

exemplo da foliação na parte mais ao su1, setor rrI e IV possuem

tendência de orientação geral N-S, apesar da grande variação na

orientação tanto na direção como no mergulho evidencÍando dobra-
mentos e possÍvel redobramento da lineação, uma vez que não é ní
tido o desenvolvimento de "guirlandas" de círculos mÍni-mos ou má

ximos. Esta lineação geral N-S, inftexiona-se como a fofiação pa

ra NE, nas vizinhanças da zona de falha de Jacutinga e Monte

Sião, sendo que a parte norte nordeste da ãrea mapeada (setor V

e VI) a lineação apresenta orientação NE, mergulho predominante-
mente para SW e menor dispersão dos porttos.

No diagrama da figura (25) todos os dados de l-ineação
mineral da folha de Á.guas de Lindoia foram lançados e tratados
estatisticamente de maneira gIobaI, apesar destes dados não dis-
tribuirern-se homogenamente, pela folha em questão, como pode ser
constatado peto número de dados existentes l-ìos c1ì-agramas de Ii-
neação para os vãrios setores; fato este que deve imprimir uma

certa tendênciosidade a interpretação. Neste diagrama nota-se
um grande espaìhamento dos polìtosrsendo pequenas aS áreas que es

tatisticamente não caem pontos;existindo um único mãximo, com

concentração maior que 62, de atitude N04E/04SW, não sendo clara
a tendência de orientação NE, constatada nos diagramas 28 e 29

referentes r:espectì,vamente aos setores V e Vf , devidO aO pequeno

número de clados obtidos para estes setores quando comparado com

os dados obtidos para o setor IV.

Como pode ser constatado através dos di agramas mencj-o-

nados acima, apesar do número de dados e da heterogeneidade,
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existe tendêncÍa, com lígeira predominância para os quadrantes
sul-,. em especial- SW, evidenciando que o eixo uxu do elips6ide de

formacional, assumindo que a lineação mineral é paralela ã dire-
ção de maior estiramento, se posiciona praticamente na horizon-
ta1 e com direção N-S a NE/SW, fato que se aproxima d.o constata-
do no gráfico de foliação para o setor IV (fig. 22) . os. diagra-
mas e dados de campo indicam que "X" deveria ter direção inicial
NW/SE a N-S, sendo que a tendência atuaf de orientação, da lÍnea
ção mineral para NE/Si,f , resultou de .rotação causadas por dobra-
mentos e pelo des envol-vimento das zonas de cisalhamento (falhas)
de Jacutinga e Monte Sião, que nitidamente inflexionam a fofía-
ção e a Iineação mineral regional.

IV-3.3 - Dobras

Durante o desenvolvimento dos trabafhos na folha de

Águas de Lindóia, foram observadas a presença de dobras a nÍvel
de amostra de mão, de afforamentos e regional . Essas dobras são

simétricas (fotos 8 e 9) a assimétricas (foto 10) ' isópacas (fo-
to II) ou similares (foto 12), cilíndricas ou não e mostram rela
ções variáveis entre si e com a foliação de transposição geral,
possibilitando uma ordenação no tempo.

Assim pode ser notado em vários afloramentos, iomo na

frente de lavra de mårmore calcÍfero da Fazenda Fortafeza .(ponto
581) e na pedreira abandonada nos arredores de Barão Atatiba No-

gueira (ponto 4) , a presença de dobras intrafoliares cerradas a

isoclinais, uormalmente com grande espessamento apical , de manei

ra dispersa ou concentrada em macróIitos. Em todos os casos ob-
servados estas dobras são desenhadas por uma foliação pr6 exis-
tente que é paralela a um bandamentÕ composÍcional, migmatÍtj-co
ou não, ou bandamento neossomático aparentemente sin-cinemático.
Essas dobras normafmente possuem nova foliação plano axial , que

é paralela ã foliação de trânsposição regional. os eixos destas
dobras são normafnrente paralefos a o¡ientação miueral , apresen-
tando mais frequentemente llaixos ãngulos de mergulhos. Possuem

dimensões centinéLricas, no máximo chegando a vários decímetros,
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poTo 1 - Migmatito cínza apresentando mobilizado
tico, onde se desenvolvem megacristais
Ponto 62 -

quartzo feldspã
de horblenda.

Dc¡bra simótr-ica, fechada a
api caÌ Lìm mctasscdimentos.

isoclinal, com espess.rrncnto
Ponto '24.

I¡OTO B _
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FOTO 9 - Dobra simétrica, fechada a isoclinal, com

apical e leve desenvolvimento de foliacão
Ponto 28.

espessamento
plano axial.

FùTo l-0 Do):ra em ttZtt assimétrica
flanco. O flanco estirado
foliação regional- e pode

liares. Ponto 360.

com forte estiramento em um

tende a paralelizar-se com a

conter micro dobras intrafo-
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FOTO Il Dobra concêntrica e isópaca em quartzitos. Ponto 4I8'

FOTO 12 Dobra s.itnilar, mostrando xistosiclade em lcque' em ro-
cha ntctassedimcntar - Ponto 24 '
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e são relacionãveis ä geração de dobras Ft de Campanha et alii
(1983 a,b) e Dn de Campos Neto e Basei (1983 a,b) e Campos Neto

et alii (1984). Segundo Campos Neto et alii (1984) a foliação
de "transposição" geral citada acima seria plano axial dessa fa-
se de dobramentos, portanto Sn. Esta foliação foi gerada em ambi

ente de pressão e temperatura compatível com a fácies anfj-bolj-to
pela reorientação e recristalização mineral r oü pela neoformação

de biotita, hornblenda e mais raramente muscovita, acompanhada

por estiramento e/ou quebra de cristais. Contrj-buindo também pa-

ra a formação desta foliação, são notados frequentemente, como

descrito por Campos Neto et alii (1984), também a presença de um

bandamento neossomático sincinemãtico contÍnuo ou rompido, com

terminações agudas e formas discreLamente sigmoidais.

Segundo Campanha et alii (1983 a,b) e Campos Neto e Ba

sei (f983 a,b) e Campos Netto et alii (flea¡ . foliação de

"transposição" geral superpõem uma foliação anterior gerando fi-
guras de interferência do tipo 3 de Ramsay, 1967 (Campos NeLo et

alii; I9B4) nos estratos Iitológicos atribuÍveis ao Grupo Amparo,

ao passo que nos esLratos Iitológicos atribuÍveis ao Grupo Itapi-

ra seria a estrutura tectônica primária; portanto representando

importante guia estratigráfico. Contudo em todas as unidades

aqui napeadas foi reconhecida a presença de foliação anterior,

ao Ìado ou não de dobras apenas de bandamento (dobras do Grupo

lB de Campanha et alii 1983 a,b) e este fato somado aos dj-scutj--

dos por Quinquis et atii (f978), l,ister e Williams (1983), Platt
(f 983) e Gì.iosh.: Sengtipta (I984) torna-se inviãve1 a utitização
dest-e carãt-er corno guia estratigráf i co. Todavia as Iitologias

aqui atribuídas ao embasamento (Grupo Àmparo) frequentemente exi

bcm macróIitos com tlobras desarmônicas desenhadas por una folia-

ção pré-existenl-e e/ou bandamenl,o migmatÍtico, cvidcnciando eIe-

vado est¿:clo de plasticidade e "f ases " de inigmati zação anterj-ores

ao descnvolr¡imento da foliação cle "transposição" clue é comum tan

to a iltf ra co¡ìo srìpra crustal; scnclo que estes aspcctos não fo-

ram notados t-ras litologi.as aLribuídas a supra crustal- (Grupo fta

¡:i ra) ou ncìs gra¡i tos e migmatitos sin-tectônicos .

Dobranclo a f oliação geraL e/ou bandalnento de trans¡:osi

ção (C.un¡,rts Ncl-o et alii (1984), scgundo Fiori et alii (1978,
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Ì980); Fiori (L979) ¡ Wernick e Fiori (I9Bt) , Wernick et alii
(Ig7g), Artur et alii (1979) e Artur (1980) existem 2 fases de

dobramentos superpostas, com direções estruturais distintas,

atribuÍdas respectivamente, aos ciclos Uruaçuano e Brasiliano e

principalmente em Fiori OgTg) encontram-se descritas detalhada-

mente os padrões de interferências resultantes destas superposi-

ções estruturais. Já Campanha et alii (1983 a,b) e Campos Neto e

Basei (1983 a,b) e campos Neto et alii (1984) colocam para a re-

gião guatro fases de dobramentos posteriores a geração do "banda

mento de transposição" cujas relações estruturais, quanto a esti

los e direções, e relacionamento de interpretação de vãrios auto

res encontram-se na tabela I -

Durante os trabalhos de campo r âo nÍvel- de amostra de

mão e de afloramento, deformando a foliação de transposição, fo-

ram observadas dobras isoclinais a suaves, cilíndricas a assilin

dricas, âssimótricas a simétricas, isópacas a anisópacas, com ou

sem espessamento apical, com ou sem nova foliação plano axial,

com alto ou baixo caimento da lj-nha axial e da posição plano axi

al; orientação axial para todos os q¿adrantes e superposição de

dobras gerando figuras de interferência em ordem de frequência

do tipo 3, 2 e 1 de RamsaY (1967) .

Com os dados observados pode-se fazer relações idênti-

cas as de Campanha et alii (1983 arb), Campos Neto e Basei

(f983 a,b) e Campos Neto et alii (1984), porém o Ielacionamento

quanto ãs fases e em especial quanto as direções são bastante

subjetivos, e passíveis de quesl-.jonamento, sendo que dobras cen-

timétric¿rs paltasitas de Ltma mcsma dObra em "2" , aparentemente

não reclobracla e dol:rando superf ície planar (ponto 36 0 ) apresen-

tam clireções axj,ais simifares; ¡.lorém mergulhos s¡t¡emamente va-

riáveis, l¡aixos a altos, tanto para NW como para SE. Este fato

aliaclo a presença de clobras de mcsntos cstilos estruturais com

atitudes de eixos e planos axiais bcm difcrcntes em afloramentos

vjzinhos, e ås vezes nos mesnlos aflor.rmcntos (foto 13), ou a con

trastante mudança de estilos observadas em ulÌìa mcsma dobra, devi

do a var:iaç:ões c1e competência, espessuras dos leitos Ou na evolu

ção (foto l4) , slìgerem que a separação de "fascs" de dobr'lmentos

quanto a dj rcções estruturais e estilos das clobras pode não cor-
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Afloramento apresentando dobras de estilos semelhan-

tes, de uma mesma "fas€" deformacional, dobrando super

fície pretérita aparentemente planar' com direções

axiais de atitudes diferentes' Pouto 360'

L¡OTO 14 - Aspectos cle dobras sviflsnciando variacão no

função de espessuras e competência relativa

tos dobraclos' Ponto 360'

estilo cm

dos lei-
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responder com a realidade da história deformacionaf,
. As dobras de menores ângulos interfrancos de dimensões

milimétricas a decimétricas, observadas em afloramentos, frequen
temente possuem direção axial paralela a lineação mineral , nor-
malmente são assirnétricas desenhando "2" , são isoclinais
a fechadas, pos suem ' espes samento apical em grau variãvef e posi-
ção plano-axial- com ou sem nova folíação (clivagem de crenulação
ou fratuïa) paralela ou formando pequeno ângu1o com a foliação
de transposição geraI. Estas dobras normalmente se posicionam in
t.erf oliarmente do tipo "fold packet" descrito por Lister e

Williams (1983) (Foto 10) e devem ser resultantes de fluxo em re
gime de deformação não coaxial, ou seja regime de cisafhamento
simples progressivo e são correlac íonáve i s a fase Ft + t de Cam-

panha et alii (1983 a,b) e Dn + 1 de Campos Neto et afiÍ (1984).

No diagrama de dobras área a área toda (fig. 30 a'b)
nota-se que âs dobras referidas acima, lançadas sob a denomina-

ção de dobras isoclinais a fechadas, apresentam atitudes axiais
bastante variáveis quanto a direção e mergulho. No setor III'paq
te sul da área (fig. 31) nota-sé certo predomínio estatÍstico de

direções axÍais IdNl,i-ESE e mergulhos moderad.os a af tos, com ligei
ro predomÍnio para WNW; enguanto gue na parte centraf, setor IV
(fig. 32) os eixos tendem a possuir mergulhos bem mais baixos e
orientar-se para NNW/SSE, ao passo que no extremo norte-nordeste,
setor V e VI (fÌgs. 13. 34), tendem a possuir também ângulos
baixos, porém orientar-se prefe rencialmente para NE-SW. Estes fa.

tos sugerenì que estas dobras tinham ínicialmente posição axial
com orientação preferenciaf para NW,/sE e foram rotacionadas pos-

teriormente devido a ação de redobramentos e dos falhamentos de

JacutÍì1ga e Monte Sião respectivamente para NNW,/SSE e NE,/Svl, de

sul para nol:te. pol:tanto apresentand.o comportamento similar a da

lineação mj-neral.

Cor:l:elacionáveis as pequenas dobras descritas acima,

quanto ãs direções preferenciais e ângulos interflancos, embor:a

nornalnrentc não tcnha sido possÍvcl a comparação quanto a sime-

tria, ex.istem estruturas a nÍvef de afloramentos e de mapas dese

nhando sinfornes e antiformes invertidos, ì-soclinais a fecl'ìados

ou sinplesmente col:pos lenticu Iari zados . A superfície axj-al des-
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sas dobras é predominantemente subhorizontal , mergulhando t.anto
para norte como para suI , ãs vezes, com mergulhos elevad.os, dev!
do ao redobramento a que foram submetidas. Essas estruturas como

as correspondentes d.e menor escala, são desenhadas por uma folla
ção pré-existente e/ou por um bandamento composicionaL ou textu-
ra1 transposto (orto ou para derivado) ou sin-tectônico, contí-
nuo a lenticular.

Tais estruturas provavelmente säo responsáveis pela
preservação de litologias tipicamente meta- sedimenta re s em estru
turas sinformais ou lenticulares e pelas frequentes intercala-
ções de rochas referíveis a infra-estrutura (antiformes) com ro-
chas referíveis a supra-estrutura (sinforrnes) . Portanto no mapa

1itológico estrutural, os traços axiais dessas estruturas são pa
ralelos a foliação geral das rochas da área e devem como as do-
bras menores, terem comportamento simílar a da tineação mineral .

No campo a constatação das estruturas sinformais ou de

corpos fenticufares pode ser feíLa através da presença de dobras
em "S" e "2" em flancos de secluências tipicament-e meta-sedimenta
res, como na saÍde de Águas de Lindõia para Monte Sião; pela pre
sença de inclinações mais acentuadas nos estratos e foliações de

um flanco que em outro, como nas vizinhanças do ponto 354; pela
presença de crenulações simétricas e dobras en "M", em morros on
de aparecem litologias tipicamente me tas sedimentare s , sendo que

nas drenagens em cortes perpendiculares e laterais as est.ruturas
observadas nos morros, não aparecem litologias tipicamente metas
sedimenLares, conro nas vizinhanças do pon{:o 335, e; pelos me lrgu-
l-hos com sentidos opostos como nas vizinhanças dos pontos 498 e
L A\

No mapa Ii tológico-e strutural , podem ser reconhecidos,
redobrando as estruturas descritas acima, pelo menos mais dois
conjuntos de dobras.. Um representado por dobras abertas a cerra-
das gerando dobras normaís e inversas com ou sem ápices espessa-
dos, de direção axial predomin antemente N/S a NNE,/SSW, com plano
axial apresentando nergulhos altos com certa tendência de mergu-
lhos para SE, que pode ser correlacionada com a 3ê fase de dobra
mentos de (Artur, f980), com a fase Ft + 3 de Campanha et alii
(1983 a.b) e fase Dn + 2 de campos Neto et alii (1984) . o outro

Ì
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conjunto é representado por dobras suaves a fechadas de direções
axiais, ao redor de E-W, ENE/WSW e raramente WNW/ESE. Este segun

do conjunto pode ser correlacionado com a 4ê fase de dobramentos

de Artur (L980), a fase Ft + 4 de Campanha et aliÍ (1983 a,b) e

a fase Dn + 3 de campos Neto et alii (1984), embora este último
mencione que esta fase de dobramentos gera dobras de pequena am-

plitude e de flancos pouco desenvolvidos. .

o primeiro conjunto de dobras mencionado no parágrafo
acima, portanto tem direção axial posicionada paralelamente, a

não ser no ápice, onde eruza os traços axiais de dobras anterio-
res formando ângulos d.e aproximadamenle 90o entre si ' Este con-
junto de dobras também sofre inffexão sob a ação de movimenta-

ções ao longo da zona de falha de Jacutinga, de modo que na ex-
tremidade sudoeste da folha cartografada tende a Possuir dire-
ção NN!{/SSE, sofrendo rotação para N,/S e posteriormente Þara
NNE/SSW. Associado com este conjunto de dobras pode ser observa-
do nos ápices o desenvolvimento de clivagem de crenulação nas li
tologias extremamente incompetentes, como certos mica xistos, e

clivagem de crenulação e fra{:ura comumente disposta em leque em

tipos litológicos pouco mais competentes, foto 12, como rochas
ultramáficas e xistos quartzo feldspáticos ou gnaisses micáceos.

O segundo conjunto de dobras também é bastante evidente
em tod.a área mapeada, podendo ser verificado a nívef de mapa l-i-
tológi co-es trutural anexo/ através de dobras suaves produzindo

ondulações nos flancos de dobras anteriores ou através de do-
bràs denotando maior intensidade, originando diversos sinformes
e antiformes. As ondulações que se manifestam normalmente nos

ffancos das dobras anteriores, comÕ ocorre nas vizinhanças da Fa

zenda Fortaleza, devido ã eLevada inclinação regional da folia-

ção metamórfica, causada pela ação do conjunto de dobras referi-
das acima, cssas dobras apresentam o eixo com forte caimento,

tanto para E como para W, conforme o flanco das dol¡ras anterio-
res em que se situem. Os eixos destas dobras dispõem-se quase

trar-rsve rs almeì1Le em relação aos eixos de dobras do conjunto an-

terior, porém estes eixos apresentam va¡:iações para N/S o¡ para

NW. A pr:esença dessas dobras pode ser derluzida com facílidade,
em trabalhos de foto- i nte rpre tação , pelas ondulações de fineamen
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tos e alinhamentos estruturaj-s, principalmente quando estão pre-
sentes l-e i tos de quartzitos.

As direções axiais das dobras em escala de amostras de

mão ou de afloramentos, corre lacionáve i s aos dois conjuntos de

dobras, descritos acima, separáveis quanto ao estilo e direções
axiais ao nÍvel de mapa, são de difÍcif separação em tramento
estatÍstico sem prévia separação, uma vez que as atitudes axiais
lançadas em diagramas Smidht Lambert, apresentam grande disper-
são das atitudes, não sendo possÍvel à constatação de que as do-
bras concêntricas possuam duas tendências principais de orienta-
ção como descrito acima para escala maior.

Infelizmente durante os trabalhos de campo, a maioria
das dobras observadas não foram classificadas e/ou ordenadas
temporalmente, assim foram lançados em diagramas as direções axi
ais dos seguintes conjuntos de dobras: eixos de dobras intrafo-
liares disruptas; eixos de dobras isoclinais a fechadas (simila-
res), eixo de dobras concêntricas (al:ertas a fechadas, eixos de

crenufações e eixo de dob¡as não classificadas e lineações "b",
sendc que esta ú1tima pode corresponder tanto a dobras simifia-
res ou concêntrícas. cabendo ressaltar ainda que parte das do-
bras similares podcm ser correlacionadas também com os dois con-
juntos d.e dobras l ferÍdos acima e que algumas dobras concênt.ri-
cas podem corresponder temporalmente às dobras mais fechadas (si
mi I ares )

Na figura 30 foram lançados os diferentes tipos de do-
bras referidos acima pal:a a área toda, podcndo ser notado um

grande espalhannento dos polos referentes a todos os tipos de do-
bras, porém notä-se que as dobras concôntrÍcas aparecenì com

maior densÍdade na pat:te sul- do diagrama cÒm mergufhos entïe 650

e 90o, e orienl-ação tanl,o para SE conÌo para SW, com ligeiro pre-
donínio da primeira. Já os eixos das crenulações predomjnantemen

te apresentan bajxos ânguÌos de mergulhos e tendem a concentrar
no sentido WSW e S; enquanto que os eixos de dobras não classifi
cadas e lineações "b" ¡ão apresenta:rr nÍLida tendôncia de orienta
ção. ne modo geral, sem distinção de tipo de dol¡rasf noi:a-se no

di.agrama da figura 30 b, que são restrj-tas as áreas que estatis-
ticamente não caem atitudes axiais, havendo uma maior concentra-
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ção na parte sul do diagrama e a formação de 4 máximos com con-
centração maior gue 34. Um com concentração superior a 5? de ati
tude N45W/76SE t outro com concentração entre 4Z e 5Z de atitude
N148,/46SW e dois com conetração ent,re 3Z e 4à, com atit.udes res-
pectivamente N6 48,/2 5 Sw e N69Er/19NE.

No setor III (fig. 31) as dobras concêntrícas mostïam
espafhamento, todavia aparecem com maior densidade na parte sul
do diagrama em posição de mergulhos efevados (entre 650 e 90o);
enquanto as crenulações apresentam clÍreções axiais predominante-
mente de baÍxo ângulo e orient:ação preferencial , norte sul, com

predomínios dos mergulhos para sut. Já os eixos de dobras não

classificadas e lineações "b" apresentam espafhamento maior, po-
rém pode ser notado que os eixos apresentam de modo geral mergu-
thos de moderados a altos normalmente maiores que 45o e orien-
tam-se pr:ef el:enci af mente formando uma difusa guÍrlanda, de círcu
1o máximo de atitudes N27W/755W.

No setor IV (fig, 32) as dobras concêntrÍcas tendem a
concenLrar-se na posÍção ao redor da atitude N38W/80Sr, porém

aparece atitudes em todos os quadrantes ê com mergulhos variá-
veis. os eixos de crenulações possuem ângulos de mergulhos meno-

res gue 30o e devido ao pequeno número de dados (apenas 4) não é

possÍvel perceber se existe alguma tendência de orientação prefe
rencial. Por fim os eixos de dobras näo classificadas e linea-
ções "b" apresentam grande espalhamento dos pontos, mas permitem
notar uma certa concentração ao redor da atitude NI0E/40SW.

No setor V (fig.33) r-rão foi obtida nenhuma orientação
de dol¡ra concêntrica, e apenas 2 eixor; de crenulações que se po-
sicionam âo redor da atitude N55E/24SW, euquanto que as poucas

atitudes de eixos de dobras não classifícadas díspersam no dia-
grama através de variações no mergulho e na orientação r:orém po-
de ser notada uma orientação prefr:rencial na clireção ENE/WSW,

com a maior parte dos rumos estanclo vof|ados Lrara E (NE e SE).

No setor VI (fig. 34) as poucas rncdidas de direções
axiais de dob::¿:s concêntricas, não permitem perceber se existe
ou não aJguma tendôncia de oLj.entação preferencj-al par:a estas do

bras. Já os ejxos de creuulações caem todos cm uma região de ati
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tude média N638,/23Sw; enquanto que as direções axiais das dobras
não classificadas possuem grande espalhamento dos pontos, contu-
do pode ser notado uma certa tendência de concentração na dire-
ção E-W e mergulhos rnais frequentemente inferiores 'a 450.

De modo geral , nas dobras mifimétricas a métïicas ob-
servadas, ã medida que se aumenta o ângulo interflanco, diminui-
se ã assimetria e o espessamento apicali as clivagens de fratu-
ras e de crenulação em leque ou plano paralelas vão se tornando
mais raras e; os planos axiaís vão aumentando o ângulo formad.o

com a orientação da foliação regional , at6 chegar a perpendicula
ridade nas dobras mais suaves. Outro fato que aparece com relatÌ
va frequênc:ia é a mudança no estiLo de uma mesma dobra ao longo
de sucessivos leitos dobrados. foto 10, com ilnúcIeos" apresentan
do forte assimetria, grande espessamento apical e ..pequenos ângu

los interflancos, enquanto que nas bordas o ângulo ínterflanco
vai aumentando ã medida que diminui a assimetria at6 gradar para
um bandamento normali sendo que estes tipos de dobras não rara-
mente apresentam a posição plano axial encurvada no sentido da

vergência, e/ou grande adelgassamento do fanco menor (inverso) ,

onde pôde aparecer até dobra intrafoliares e mais raramente pode

aparecer pequenas fafhas descontÍnuas, no núcleo dessas d.obras,

substituindo o flanco inverso.

Dobras assimétricas dobrando a foliação geral idênti-
cas às desciitas por Vernon et alii (1983) e com as mesmas refa-
ções, também são enconLradas, con certa frequência, em granitos
e migmatil-os sln-teci:.ônicos, em especial nos tipos porfiróides
(foto 5) . Estas estruturas são origínadas por deformação não coa

xial e â assj-metria indica o sentido do cisalhamento si.mples,
enquanto a posição plano axial se dispõem pe rpendì- cul armente o

esforço máximo, segundo Vernon et alii (op.cit.).
outro aspecto interessante é que o banco de mãrmore

calcÍfero da Fazenda Fortaleza, onde Campanha et alii (1983 a'b)
reconhecem 6 fases deformacj,onais, duas fases de transposição e

duas fases com dobras fechadas a cerl:adas, não aparcnta ter so-
frido multiplicação e nem fenticularização, apenas aparenta ter
sofrido intercalações tectônicas gradativas colÌì as rochas encai-
xantes , nas bordas.
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Os aspectos observados acima, com base nos trabalhos
de Quinquis et alii (1978) ¡ Henderson (1981) ; Burg et alii (198Ð,
Mattauer et alii (I981) ; Lister e Wil]iams (1983); pl-att (1983) ,

BeII and Rubenach (1983) e chosh e Segupta (t984) entre outros;
sugere para a área a ação de deformação progressiva em regime
não-coaxíal- (cisalhamento simples) provocando ã geração de do-
bras sucessivamente associadas a outras estruturas e micro estru
turas afins. Desta maneira as dobras se nucleariam a partiT de

uma heterogeneídade qualquer, ou por um afinamento de um estrato
(Lister e WÍ11iams, 1983); heterogeneid.ade s estas que provocam
perturbações no fluxo provocando a rotação dos leitos mais compe

tentes dando origem a dobras refativamente simétricas e concên-
tricas no início; tendo a sua assj-metria aunentando ã medida que

vai diminuindo a ângu1o interflanco e aparecendo espessamento
apical e foliação plano axial . Estas dobras constituem heteroge-
neidades que podem provocar nucleamento de novas dobras sucessi-
vamente sobre as anteriores provocand.o redobramentos, e evoluem
até serem destruídas, restando pequenas dobras intrafoliares dis
ruptas ou heterogene idade s que podem levar a formação de nova do
bra; sendo que o nÍvel de evolução dessas dobras diminuem a Þar-
tir do ponto de nucleação até passarem para a foliação ou banda-
mento normal através de leve ondulações simétricas a incipiente-
mentes assimétricas.

Estas dobras devem, nos estágios iniciais, terem ei-
xos es tati s ti camente perpendiculares ao sentido de fluxo, ou se-
ja orientaiem-se pre ferenci al-mente no sentido do fluxo, ou seja
segundo o eixo elipsóide deformacionaf. Todavia durante a

evolução as direções axiais tendem a serem rotacionadas e/ou "do
bradas" ("sheat folds'r) no sentido do eixo rrxrr do elips6ide defor
macional, portanto parale ti zando- se com a lineação mineral . Tsto
explica o fato das dobras mais fechadas, normalmente possuirem
direções axiais paralelas à lineação mineral- em contraste com as

dobras mais abertas e as diversas figuras de interferências exis
tentes na literatura para a área e observadas no campo.

Assim, as diversas fases de dobramentos descritas na

literatura, mencionadas acima, podem ter sido geradas por defor-
mação progressiva, incl-usíve as dobras j-ni-rafofiares disruptas
existentes nas Litologias atril:uidas ao Grupo Itapira, bem como
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no grupo Ânpäro, sendo que no úItímo as complexas estruturas de

deformação plástica observadas em macrófitos, mencíonados acimaf
devem ser de ciclo deformacional anterior

Na figura 35 são esquematizadas várias dobras encontra
d.as durante os trabalhos de campo, tentando. mostrar a evolução
das dobras referidas acima, todavÍa'cabe ressaltar que a geome-

tria evolutiva das dob,ra-s deve variar bastante d.e acord.o com a
competêncÌa das litologias encolvidas, intensidade de deformação,
espessuras dos leitos, etc.

IV.3.4 - Juntas

.os díagranas estruturais correspondentes as juntas fo-
ram também elaborados individualmente para cada setorf conforme

subdivisão apresentada na figura 11 .

No setor III (fig. 36) noi:a-se uma grande dispersãJ
dos þolos lançados, todavia constituem àpenas 2 mãximos de con-

centração superior a 7%, correspondentes resPectívamente aos pIa
nos estatísticos de atitude N45E/85SE e N358,/B5SE; formando ângu

fo de cerca de l,0o entre sí. Pode ser destacarmais 3 máxímos com

porcentagens entre 4 e 5?, que correspondem aos pfanos estatísti
cos de atitudes: N6gE/7758, N24E/5758 e N70l{/9Oi portanto apenas

o último forma ângulo grande com os planos de maiores concentra-

ções (65o e '16o), scnd.o que os outros 'dois formam ângulos meno-

res que 34o com os planos estatísticos de maiores concentrações
e entre si ãngulos da ordem de 460. As orientações constatadas
no diagrama concol:dàm com observações de foto-i nte rpre taç ão e
aparecem controlando o sistema de drenagem gerando um padrão re-
lativamente reùangular com duas orientações básj-cas NE e NW.

No setor lV (fig. 37) os potos de juntas constituem 3

måxinos, um com concenl-ração maior que 4% correspondendo ao pla-
no estatístico N 498/8458 e os outros dois com concentração en-

tre 3 e 4% de atitudes respecti v.:mente NBSE/9O e N52W/72N8, ori-
errtações estas que aproximadamente coincidem com a orientação

¡rreferencial da clrenagem. Estes planos formam respectÍvamente ân
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gulos de 59o, 85o e 52o com o plano estatístíco da fotiação; sen

do que o 19 plano com o 29 forma ângulo de 39o; do I9 com o 39

de 80o e do 29 com o 39 ðe 42o. cabe ressaltar que as medidas do

dique de diabásÍo se aproximam do máximo correspondente ao plano
N52W/72NI. e; duas medidas de falhas de rejeito centim6trico acom

panhada de deformação pIástica aproximam-se da atitude N88E,/90.

No setor V (fig. 38) podem ser destacados 5 mãximos on

de.um possui concentração maior que 58, outro entre 4 e 58' e os

demais apïesentam concentração entre 3 e 42. Estes máximos cor-
respohdem, em ordem decrescente de concentração, respectivamente
aos seguintes planos estatÍsticos N08V{/88NE, N45w/85sw, N77E/82

NW, N4OE,/76NW e N3-W,/70NE; os quais formam ângulos de 840, 58o,

28o, 55o e, 740, respectivamente com os planos estatísticos da

foliação. A dísposição das juntas em relação a foliação de acor-
do com Tchafenko (1970) sugere regime de cisalhamento simples si
nestral para este setor, portanto sentído oposto ao constatado
para a zona de fatha de JacuÈinga, porém concorda com o sentido
de cisalhamento sugerido para a zo-na de falha de Monte Sião.

No setor VI (fig. 39) o diagrama de polos de juntas
origÍna três máximos com concentração maior que 5? e três máxi-
mos entre 4 e 52, os quais correspondem respectivamente aos pla-
nos estatístlcos abaixo relacionados em ordem decrescente de

concentïação: N32E,z87SE, Nt4W/45N8, N22W/75N8' N70h1,/73SW, NB9E/

84NW e, N46W/68Shl. Est.as direções príncipais po<lem ser observa-
das em foto interpretação controlando o sistema de drer:agem jun-
tamente com a foliação e bandamento composicional e; segundo mo-

defo de Tchalenko (op.cit.) a disposição dessas juntas em rela-
ção a foliação não contraria o regime de cisalhamento sugerido
para a zona de f alha de i.{onte Sião, que se Loc¿Lt-za a leste.

Os diagramas obtidos para os diversos setores mostram

a existência de um grande espalhamento dos polos, não configuran
do uma homogeneidade dos valores entre os diversos setores. Mes-

mo a níve1 de setor, torna-se difícit correfacionar os sistemas

de juntas a uma estïutura definida uma vez que nos trabalhos de

campo não foi possíveJ, dir:igir as observações no sentido de sepa

rar as juntas associadas a cada evento tectônico: "Fase" de de-

formação plástica; "fases" de dobramentos"; a tectônica rúptiI
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superimposta ei a reativação mesozoj-ca-terciåria. DesLa forma, o

estudo das juntas ora efetuado, não nos permite t.ecer maiores
considerações sobre a história tectônica que afetou a região.

rV.3.5 - Veios de quartzo e Pegmatitos

estufla possuem espessuras centímétricas a decimétrÍcas, muito ra
rame;te ultrapassando um metro de espessura como é o caso de al--
guns veios e bolsões de pegmatitos que ocorrem nas proximidades
dos pontos 18 e 19 e de um veio de quartzo, que ocorre na rodo-
vía I tapi ra-Lind6i a, próximo ao km 34, já descrito por Artur
(1980).

Esses veÍos ou bolsões alojam-se paraleÌamente a folj.a
ção ou bandamento geral em planÒs de juntas às vezes de cisalha-
mento dextrais ou sinestrais (Ponto 109 e 359) oui aparecem cor-
tando irregularmente as litol-ogias encaixantes sem formar planos
definidos (figuras 40 e 41).

No díagrama de contorno de polos para toda a fofha de

-Aguas de Lindóia (1í9, 42ì, , elaborado a partir de llf medidasl
nota-se um "fabric" de simetría triclínica onde ocorre uma boa

dispersão dos pontos especialmente. ao longo de quase toda a ex-
tensão do círcufo máximo; portanto os mergulhos são predominante

mente altos, acima de 65o, perfazendo menos de 20? as atitudes
obtidas com mergulhos ínferiores a 650. Neste diagrama podem ser
dcstacados 5 máximos; um com conccntração superì or a 92, dois en

tre 6 e 7,52 e outros dois de 4,5 a 6È, que em ordem decrescente
de concentração correspondem respectivamente aos seguintes pla-
nos estatísticos: N53E/89Nvlf N81E/89N8, N64W/795W, N39W,/90 e,
N08W,/78N8.

Para o setor lrr (fig. 43) foram obtidas apenas 9 medi

das, das quais 5 fazem parte do máximo correspondente ao pfano
NSIE/89N8, uma correspondenl-e ao plano N08W,/78NE e as duas res-
tantes não pertencem a nenhum mãximo em especial, do diagrama

citado acima. Quanto ao sistema de juntas, referido no tópico
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FrGUm'4O - veio pegrnatiti,co arojado.em j r:ntas de cisaÌharc-nto sj¡restral- e aptito
cortanab jrregn:-lanrente as litologias enca_isãrìtes. ponto 109.
ISnaisse; . 2aegrrutito; 3=aplito

LOté

FTGIRA 4f - Glaisse da ìnidade (ME) aPresentando pÌanos de juìtas de cisalla¡rento

conjugados com j-njeção de pegmaLito ao longo do plano dcxtral. Notâr a preselça

de siEróides gerando foì iação que índicam sentido de cisallanento dex-

tral. Poúto 359.

FIç[.ïdc 52 - Àspectos defonrËcionais dos gnaisses da unidade (ME) Com as set¿s i¡t-
òic=ndo o senl.ì do de cisalhamento e o norte nagnético. Ponto lI0'.
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anterior, 6 medidas pertencem ao mãximo correspondente ao plano
NTOW/9l, um se aproxima do plano N24E/57SE e os outros dois não

se posicionam em nenhum mãximo, portanÈo nesta área os veios são
predominantemente controlad.os pelo sistema de fraturas de dire-
ção N70W,290.

No diagrirma do setor IV (fig. 44) obtido a partir de

35 medidas pode-se destacar a formação de 5 mãximos, 4 com con-
centração superior a 8? e um com concenLração entre 4 e 63, que

correspondem respectivamente aos seguintes planos estatÍsticos:
N088,17ONW; N12W,/72NE; N55W,/8lNE; N54E/79S8 e N82W,/88N8, Dessas

orientações apenas a primeira não se aproxima de nenhum máximo

encontrado no diagrama geral , portanto é caracterÍstico deste se

tor. As atitudes ac.ima quando comparadas com os de juntas e fo-
liações, do mesmo setor, evid.enciam urn relacionamento mefhor com

a foliação do que com as juntas, fato que concorda com os dados

de campo para este setori assim as duas primeiras atitudes devem

relacionar-se ã foliação, a terceira não apresenta relação nem

com junta e nem com foliação e a quarta e a quinta relacionam-se
respectivamente aos seguintes pl"anos estatísticos de juntas:
N4 9E,/84S8 e NB8E,/90.

No setor V os veios de quartzo e pegmatitos, num total
de 29 medidas (fig. 45) ta¡nbém apresentam um mefhor relacionamen
to com a foliação do que com os sistemas de juntas, sendo poucos

os polos que caem nos mâximos de concentração de juntas.

Para o setor VI (fíg. 46) foram obtidas apenas I atitu
des de veios de quartzo das quais 5 são relacionadas ã juntas e

três dispõem-se paralelamente a foliação. Todavia o pequeno núme

ro de dados não permite maiores especulações quanto as tendên-
cj-as principais de orientação.

Cabe ressallar que durante os trabafhos de campo foi
possÍvel verificar, que os veios de quartzo e pegmatii-os podem

ser atril¡uÍdos a mais de uma geração, uma vez que foram observa-
dos veios cortando oul-ros prê-exístentest veios defornados e não

deformêdos e veíos dol¡rados suavemente e não dobrados. De modo '

geral, os veios e bolsões que nìostt:am gnaissificação ou dobras

tendem a se posÍcionaïem paralelamen't-e à foliação, sendo mais ra
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ros os que apresentam dobras suaves ptigmåticas ou não, e mesmo

gnaissificação. que estão dispostos di scordantemente ã fotiação.
As relações mencionad.as acÍma para os veios permitem um relacio-
namento temporal- entre eles todavia, não possibÍIita determinar
o lapso de tempo gue separa as gêneses destes, como já discutido
por Artur (1980).

'):'fV.4 - Estruturas a sudeste da zona de falha de Monte Sião.

Constitui uma área triangular limitada a sul e leste
pelos limites da folha de Ãguas de Lindóia e a noroeste pela zo-
na de falha de Monte Sião. Esta área, localizada a leste da zona

de falha de Monte Sião, foi denominada de Bl-oco Ferreiras por
Campanha et alii (1983) e aqui correspond.e ao setor VIII.

rV.4 .I - Fofiação

Nessa área a foliação é paralela a um "k¡andamento"
constituido por alternãncia rítmica de leitos, bandas ou fitas
de mater.ial holo leucoc rát i co com material feucocrátÍco a mesocrã

tico, onde o primeiro via de regra é ampf ament.e dominante; quan-

to ao vofìlme e espessura dos "Ieitos". A foliaçäo também se posi
ciona paralelamenÈe aos contatos 1itológicos, em especial na uni
dade (GAX) , e exibe as mcsmas características estruturais e evo-.

lutivas descritas no ítem "estruturas erìtre as zonas de falha".

Nas partes nrais homogêneas da uni<lade (MH) a foliação
é marcada, basicamente, pela orientação estatÍstíca de palhetas
de biotita que se encontram dispersas pela rocha e rararente em

alguns locais também a orientação de quartzo alongados. Já nas

unidades bandaclas a foliação tem comportamento idêntico ao des-
crito acima para as partes holofeucocráticas, porém nas partes
"nefanocrátj-cas" a foliação ê marcada por boa orientação dos mi-
nerais máficos (biotita e hornblenda) , e ãs vezes, também por
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cristais de quartzo e feldspato inequidimensionai s , gerando ban-
das ou leitos de estrutura xistosa.

NoÍmapa 1i totógico-es trutural , em anexo' como também

em análise de.fotografias aéreas nota-se urna variação na direção
e mergulho da foliação desenhando uma estrutura antiformaL com r

eixos mergulhando poucos graus para NE e dobras menores sinfori.
mais e antiformais com eixos de díreção NW e mergulhos normalmen

tg ,acentuados, príncipalmente para SE, ondulando a foliação que

deàenha a estrutura antiformal maior,

As atitudes da foliação para este setor, lançadas no

diagrama "smidht Lambert" (fig. a7) geram uma simetria triclini-
ca que tende a monoclÍnica, onde destaca-se apenas um máxímo com

concentração superior a 7,52. o qual tem plano estatÍstico cor-
respondente de atitude N33E,/70sE. Todavia os pol-os apresentam,
também neste setor, grande espalhamento gerando uma "difusa
guirlanda" que sugere dobramento com traço axial mergulhando pou

cos graus para NE (atitude em torno de N418,/20N¡, |f I na f!g. 47,

de maneira semelhante ao descrito no parágrafo anteríor' com ba-
se em dados de campo e foto- in térprê Laç ão . O espaLhamento dos po

los aparentemente é resultante de uma outra "fase" de dobramento
que gera uma segunda "guirlanda" bastanÈe difusa e relativamente
assimétrj.ca, com traço axial com díreção média ao redor de N80W

e mergulho ao redor de 650 para SE ('Í2) constatação esta que

também coincide com os dados de campo e foto- interpretação refe-
ridos ac ima.

ão Mineral-I\¡.4.2 - Linea

a li.neação mineraf apresenta asPectos morfológicos
idênticos ao descrito no Ítem V.3.1, porém normalmente é bem me-

nos desenvol-vida que na área entre as zonas de falha, fato que

dificultou a obtenção de medidas de lineação mineral nessa área.

Foram obtidas apenas I medidas de lineação mineral con

tidas no diagrama de lineação do setor VfTI, figura (48) , onde 5

medidas apresentam um certo alinhamento com direção média ao re-
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dor de N36E e mergulhos tanto para NE como para SW, porém baixas,
normalmente menor que 40o e; outras 3 atiLudes ao redor de N44VI/

5558, Devido ao pequeno número de nÌedidas não é cabÍveI tecer
maiores comentários, além de sugerir., por coerência com o discu-
tj-do no tópico anterior, que as líneações com direção NE, pod.em

representar lineações rotac.ionadas para a orientação atual-, dev!
do a movimentação de massa relacionada ao cisalhamento ductil da
zona de fatha de Monte Sião, e que as outras 3 podem estar rela-
c1ônadas co¡n a movimentação de massa anterior a instalação das
zonas de cisalhamento de direção NE.

Í,1 .4.3 - "Dobras"

No setor VIII, extremo sudeste, a nível de mapa nota-
se a presença de uma estrutura antiformaf invertida, com direção
axial com ãngulo de mergulho baixo a moderado para NE, e pfano
axial- com mergulho da ordem de 40 a 50o para SE. O núcfeo desta
é ocupado apenas por mígmatitos cinza heterogêneos a homogêneos

de composição adamelÍtica a tonal-ítica, atribuÍveis ao crupo Am-

paro; as quais são bordejados por gnaisses e migmatitos com in-
tercalações de rochas tipicamente meta-sedimentares, fatos que

afiados com a estruturação observada em outras áreas sugere a

presença de estruturas sinformais invertidas com menores ângulos
interffancos, principalmente no extremo Ieste, dobrada pela es-
trutura anti f or-rnaf meDcionada acima.

Dobrando as estruturas referidas no parágrafo anterior
aparecem dobras abertas com direção axial NE,/SW e mergulhos para
NE ou SW, na dependência da posição inc.ial da superfície dobra-
da, e com altos ãngulos de merguLho da posição plano axial . Es-
tas dollras são notáveis em foto inl-erpretação peta ondulação dos

alinhamentos estruturais. geradas pelo antiforme e sinfÕrme refe
ridos acjma e; cm mapa pelas ondulações dos contatos gcológicos.

PortanLo äs mega estruturas são idênticas às da área
entre as falhas de Jacutinga e Monte Sião, fato que também ocor-
re com as dobras eÌì escala de afloramento e de amostra de mão,
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todavia esta área parece mais pobre em dobras de pequena escala_gue
a ãrea ent¡e as falhas toma¡rdo-se nais difÍciI as interpretãções e correlações.

Nesta ãrea foram encontrad.as dobras intrafoliares dis-
ruptas afetando uma xistosidade anterior, que nos migmatitos he-
terogêneos afl-orantes na mega estrutura antiformal- é normalmente
paralela a um bandamento migmatÍtico pré-tectônico, semelhante
as observadas na área delimitada pelas falhas, portanto correla-
c.i.onâveis com as dobras do Grupo J-a de Campanha et alii (1983 a,
b)..'¡lesmo nas litologias com íntercalações tipicameìrte meta-se-
d.imerltares, as raras dobras intrafol,iares disruptas observadas
além do bandamento composicional foÍ notada a presença de lma fo
liação anterior paralela ao bandamento composicional.

Outro aspecto marcante na estrutura deste setor é a

presença, não muito freguente de macrólitos ricos ern dobras desarn6ni-_
cas, atestando elevada plasticidade d.o materiat (foto 15), pre-
servados entre a "foIiação de transposição", nas litologias aqui
atribuídas a infra crustal (Grupo Amparo) , que afloram na estru.
tura antiformal e não foram observadas nas litologias onde apare
cem sequônciâs tipicamenee me ta-s e dimentâres com ou sem granitos
e migmatitos sintectônicos associados.

A nÍvel de afloramento e amostra de rnão a foliação ge-
ral ("fo1iação de Èransposição") aparece dobrada e redobrada
(foto 16) atravês de estruturas isoclinais a suaves, mostrando
relações idênticas as descritas para a região entre as falhas,
Porém em nenhum local foi possÍvel observar frequência idêntica
de dobras, reconhecÍveis na frente da favra da Fazenda Fortafe-

Nos afforamentos do flanco oeste da mega estrutura an-
tiformal- do centro da ãrea, em especial no ponto 698, o "banda-
mento de Transposição" aparece desenhando dobras de assJ-metria,
ângulos interflancos e estilos variados, com atitudes axiais mé-

dias ao redor de N63E,/20\1E (foto 17), dobras estas que aparentam
ser parasitas da mega estrutura antiformal .

Na figuna 49, referente a eíxos de dobras do setor
VIIr, são lançadas as atitudes axiais de: três dobras intrafolie
res; nove dobras similares; doze dobras concêntricas e dezenove
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dobras não classificadas. Quanto as dobras intrafoliares devido
ao número irrisório de dados não foi possível maiores especula-

ções, todavia pode*se notar que os eixos de dobras em geral dis-
põern-se com certa concentração ao redor de um plano médio de ati
tude N6OEr/B0SE; sendo que apenas 5 atitudes, 3 de dobra.s não

classificadas e 2 ð,e dobras similares, não obedecem esta distri-
buição.¡ e devem representar atitudes de dobras correlacionáveis
as mega estruturas sinformais dobradas pela mega estrutura anti-
formal. Parte das dobras similares de atitude ao redor de N60E/

20S8, certamente são correlacionáveis a mega estrutura antifor-
ma1, enquanto que as demais dobras concêntricas e parte das não

classificadas, efr especial as com direções ENE-WNW e E-W, devem

corresponder a dobras abertas que afetam a mega estrutura anti-
fornal.

TV-4.4 - Juntas

No setor VIII que representa esta ãrea (fig. 50) po-
dem ser destacados 6 máxirnos; um com concentração superior a

6,252, outro entre 5Z e 6,252¡ três com concentração entre 3,75
e 5Z e um entre 2,5 e 3,75eo, correspondendo, êil ordem decrescen-
te de concentração, respectivamente aos seguintes pJ-anos estatÍs
ticos: N42I./895F.¡ N72W/80NE; N34w/90; N02/BBSE; N66w/65SW; N42w/

6lNEi os quais formam respectivamente ângulos de: I9o, 8Oo, 680,

34o, 75o e 690 com o plano estatístico da foliação. Cabe ressal-
tar que as juntas de cisalhamento e micro falhas que se aproxi-
rr,anr do plano estatístico lrl 42I!/B?SE e N72W/BONE são predominante-
mcnte dextrais, ctrquatrl-o c1ue as que se aproxi,nram do plano N02E/

BSSE são ¡treclorrrinantcmenLe sinestrai-s; porérn o pequeno nírmero de

obscrvaçõcs não ¡:ermitem maj-ores dÍscusões, quer em reJ-ação a zo

na de f alha cle l"ionte Sião, quer em relação a mega estrutura anti
formal-, com as quais provavclmente se rcl-acj-on.rm.

trstas clescontinuidades nitjdamente aparecem controlan-
clo o sistema cle dr:enagem da área junt.rtÌrelli-e L-om a fol iação e o

banclarnen{.o cotìlpos j.ci onaI.



fV.4.5 - Veios de Quartzo e Pegmatitos

Os veíos de quartzo e pegmatitos desta área apresentam
caracteristicas idênticas ao discutido no Ítem anterior; assim o
diagrama da figura 5f, contando com 27 polos, permÍte observar
que os mergulhos são predominanÈemente altos e que exite uma boa

dispersão dos pontos ao longo da extensão do eguador.

.. Nesta área durante os trabathos de campo foi possivel
obseivar que, na maioria dos casos, os veios se dispõem discor-
oantemenLe com a foliação¡ fato que também pode ser consLatado
a partir de comparações dos diagramas de jr:ntas e foliações, do

mesmo setor. Assim a maioria dos veios se relacionam com o slste
ma de juntas de atitude estatística N42E/8958, havendo também re
facionamento em ordem decrescente de concentração com os siste-
mas de juntas de atitudes médias N34W,/90; N028,/88SE; N72W/80N8 e

N42w/6lNÐ.

O diagrama d.este setor quando comparado com o diagrama
para a ãrea toda (fig. 42) permite åonstatar que cerca de 51?

dos polos pertencem ao máxímo do plano estatístico N53E/89NW,

26"ø ao máximo de plano N39!\r/90 e o restante não apresenta rela-
cionarr,ento nÍtido com nenhum máximo.

IV-5. Outras Estruturas

Neste tópico são descritas sucíntamenLe várias estl:utu
ras relativamente comuns por toda área de domÍnio dos metamorfi-
tos de médio a afto grau e migmatitos.

rv.5.1 - P uenas zonas de císalhamento

Este tÍLulo refere-se a

suras mil-imétricas a deciméLricas
zonas de cisafhamento de espes

e extensão variável de decíme-
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tros a dezenas de metlos, semelhântes as discutidas por Ramsay e

Graham (1970). Estas estruturas são bastante comuns nos migmati-
tos da unidade (ME) , ocorrendo também nos mÍgmatitos e gnaisses

orto fetdspáticos das outras unidades aqui mapeadas.

Estas zonas aparecem de maneira isol-ada exibindo senti
do de cisalhamento dextral ou sinestral ou constituindo pares

conjugados (dextrat ou sinestral) . É comum também o aparecimento

dg repetição paralela equidistantes regularmente ou não nas

"bàndas de cisalhamento" gerando a formação de estrut-uras sigmoi

dais (foto I8 e fig. 52) como ocorre nos pontos 62, 3OO e 307 en

tre outros; sendo que estas estruturas de repetição podem tambêm

ocorrer de maneira conjugada, gerando, às vezes, nestes casos es

truturas que configuram dobrasi como ocorre nos pontos 62 e 300,

foLos 19 e 20.

Nestas zonas é bastante comum o aParecimento de "remo-

bitizados" graníticos de textura aptítica ou pegmatóide, dispos-
tos através de contatos difusos e ãs vezes brusco com o material
gnaissico encaixante (fotos 18 e 19). Em outros casos' onde não

aparece "remobilizados" pode aParecer no centro da- zona uma rup-
tura de pequeno rejeito, preenchida ou não por epidoto' As pri-
meiras estruEuras evidenciam ambiente deformacional eminentemen-

te ductil-, acompanhado da geração de "fundidos", sendo que os úl
timos evidenciam uma defasagem temporal, são mais recentes, e

exibem deformação ductil Lransicionando para frágil '
Estas estruLuras aparentam terem se desenvolvido tardi

-tectõnicamente ã fase deformacional mais marcante que aparece

na ârea; portanto podem seï utilizadas para um melhor entedimen'-

to da deformação ductil existente na área'

Iv.s.2 - "!,939"

São aqui denominados "pods" remanescentes alongados,

com uma dimensão bem maiOr que aS OutIaS duas, de rOchas normal-

mente quari-zo felCspática, envoltos por material bem maís folia-
do de estrutura xistosa e ou gnaissica. Esta estrui-ura não foi

I
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FOTO 1.7 Dobras desenhadas PeIa
estilos, ãngulos inter

foliação mostrando r¡ariação de

flancos e assimetria. Ponto 698

Micro zonas

siqmóides.
de cisalhamento

Ponto 307.

com remobilizações, 9€rando!'oTo 1B
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FOTO 19 Micro zonas de cisalhamento conjugadas com remobiJ-i-za-

ções, gerando sigmoides (B) e arqueamento da foliacão
configurando dobra aberta (A). Ponto 62-

Micro zonas

bras. Ponto

de cisal-hamento con jugadas,
300.

FOTO 20 conf ig irando do
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observada, com grande frequência e ocorre tanto em rochas atri-
buíveis ao em-basamento como em rochas atribuÍdas a supra estrutu
ra. A diferença entre os "pods" de infra e supra estrutura resi-
d€, ãs vezes, Do aparecimento de dobras desarmônicas nos da j-n'-

fra estrutura, não sendo notado na supra estrutura.

Os "pods" que aparecem na ãrea são normalmente assimé-
tricos, semelhantes aos descritos por Simpson ( 19 83) e evidenci-
am tanto sentj-do de cisalhamento dextral como no caso do ponto

27g, como sinestral na dependência de seu posicionamento em rela

ção ao flanco de grandes dobras ou "zonas de cisalhamento".

Foram encontrados "pods" de dimensões bem variadas de

métricos a milimétricos, sendo que os menores iâ. se confundem

com augem ass-imétricos (Simpson e Schmid, 1983) e, devem ocorrer
aj-nda "pods" de dimensões bem maiores que os observados, possi-
vefmente até quilométricos.

À,s Vezes, como na fotO 2L, oS "pods" evidenciam senti--
do cle cisalhamento dextral, todavia combinado com estes aparecem

pequenas zonas de cisalhamento, dê sentido oposto, no caso sj-nes

tral, formando ângulo de cerca de 35o ou menos com a orientacão
geral dos planos de cisalhamento dextrais.

IV.5.3 MacróIitos

os macrólitos são bem mais frequentes que os "pods" e

aparcntam corresponder a um elemento chave para o levantamento

estratigráfico da área, uma vez que em vários macrólitos de lite
logias .tt-ribuÍdas ã infra-estrutura foram observados niaj-s de uma

geração de rnal,erial "granitico" de composição diferente e comple

xas cstrut-uras dobraCas, nit-idamente anteriorcs ao desenvolvimen

to da foliação quc cnvolve os rnacrólitos ( "foliação de transoosi

ção"), como pode ser notado principalmente nos Pontos 4 e 62 en-

tre outros; fato este que não constatado em nenhum macrólito pre

sentG en .1 i tol ogì as at-ri-Ì;uíveis a supra-cstrutura.

Os macróli1-os a[)Icseni-am dj,rnellsões bastante variávcis,



centinétrÍcos a métricos e mostram ser bem mais frequentes na in
fra-estrutura, em especiâl- na unidade de mapeamento (ME) , do que

na supra-estrutura ¡ sendo que, pm vários casos ' os êspectos tais
como: rotação; arqueamenLo das terminações gerando assimetria e/
ou; à disposíção de seu eixo maior de maneira ligeíramente oblÍ"
gua, formando ângulos de 0 a 35o com a foliação geral, a exemplo

dos "pods"i permitem obter evidências do componente de cisalha-
mento simples atuante durante a geração destas estruturas ou

apos.

. Em certos afloraÌnentos como no ponto 460 (foLos 22,23

e 24) aparecem estruturas semelhantes a macrólitos, idênticas as

descritas por Wintsch (1979) para a "l¡lillimantic fault" i mostran

do nitidamente o sentido de cisalhamento dextral atuante durante

o desenvolvimento da foliação que os rodeiam. As fotos citadas
acima permitem observar o progressivo desenvolvimento destas es-

truturas, durante a evolução de uma faixa submetida.a cisalhemen

to simples, gerando discretos bl-ocos tectônicos ( "macrõlitos")
através do desenvolvimento sucessivo de pequenas zonas d-e cisa-'
-fhamento sinestrais ligeiramente obliquas a foliação geral e;

"drag fols" com sentido de rotação inverso ao das pequenas zonas

de císalhemnto (dextrais) , os "macrólitos" exibem foliação com

grau variável de obliquidade em relação ao padrão geral, chegan-

do em afguns casos a disporem-se quase transversafmente. As termi
nações das foliações dentro desses "macróIitos" são costumeira-
mente encurvadas, evidenciando o sentído de cisalhamento, toda-

via não raramente encontra-se truncada bruscamente, não sendo

possível notar o arqueamento

IV.5.4 - "Boudinage"

Os tipos de rochas que nai s comr.mente aparecem mostran

do esta eslrutul:a em ordem de frequênci-a, são anfibolitos e anfi
bólios xistos, bandas de gnaisses mais hofoleucocráticos ou mais

básicos, rocltas calco-sj-ficáticas e pequenos sills de pegmatitos

ou aplil-os.
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FOTO 2L "Pods" assimétricos exibi-ndo sentido de

ra1 dextral e secundário levõgiro' Ponto

152.

cisalhamento ge

279.

FO'IO 22 Estmturas deforn'acionais evidenciando deformacão não

i:oaxial dextral, com cornponentes subsidiários (microzo-

nas cle cisalhaniento) sinestrais. Notar a formação e ro-
tação de corpos sigrnoidais ("macróIlLos"). Ponto 460-



FOTO 23 Estruturas deformacionais onde se destacam "drag folds"
evidenciando deformação não coaxial dextral e a presença
de "macrólitos" com foliação obliqua em relação ao pa-

drão geral evidenciando a presença da ação de componen-

tes subordinados sinestrais. Ponto 460.

FOTO 24 Diversos aspectos de "drag fol-ds" evidenciando deforma-

ção não coaxial dextral - Ponto 460 .
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os espaços entre os boudins são ocupados pelas titolo-
gias vizj-nhas que se inflexionam de ambos os lados, Do sentido
de ocuparem o espaço deixado pelo Corpo boudinado, gerando ãs ve

zes, como no ponto 27, aspectos de dobras isoclinais; pela segre

gação de material- granÍtico ou pegmatitico e; pela segregação de

quartzo. Este último foi observado apenas em alguns casos como

mostrado na foto 6 , em que ocorre pequena separação dos boudins;

evento este que deve ter ocorrj-do nos úItimos estáqios do desen-

volvimento da boudinage. Jã a seqregação de material granítico

aparece associado a estruturação atesta uma plasticidade maior

que no caso citado acima, e portanto deve ter-se formado em está

gios anterioresr com tcmperaturas mais elevadas'

A separação dos "boud.ins" é bastante variãvel, mesmo

em um mespo estrato boucìinado, mas de maneira geral aS maiores

distãncias são encontradas cm "boudins" de rochas calcossilicáti

cas e anfibolitos.

fV.5.5 - "Pincir-and-sw-ef l"

Estas estruturas aparecem em frequência menor que oS

"boud.ins" e são normalmente lormadas por vcios gïallÍticos de tex

tura pegmatítica a granítica, e se dispõem concordanl-emente com

a foliação e o bandamento gnáissico ou rnigmatÍtico. Esscs veios,

que chegam às Vezes a romÐerem-se totalmente, cñ várioS casost

Scllaranì-se clas rochas encaixantes atr.rvós Oe uma margcin rica cm

biotita evidenciando remoção de material dos gnaisses adjacentes.

Outras vezes o contato entre arJros não mosLra evidência de r(-rmo-

ção cle rlaLerj aI clas rochas encaixantes.

\7 _ ASPEC'Ì'OS M]CROESTRU'I.URÀIS H I'þ]XTUIìA tS

l$cste capí trilo cstão r,'ont:i rlas ils c.lcscricõcs c-l.as Prir¡si



pais estruturas e texturas observad.as aÕ microsc6pio, e' em aI-
guns casos também em amostras de mão, bem como interÞretacões
dos possíveÍs mecanismos geradoresi sendo que os dados foram ob-

tÍdos através de observações microsc6picas em secções delgadas

comuns e orientadas, e, através da medida de orientação de eixo
ótico (eíxo c) de quartzo bem como de normaís (polos) ã forma

foot] ¿as micas.

I - Aspectos mi croestruturais e 9=xturais das rochas mag

máti cas .

Essas rochas na dependêncÍa do tipo petrográfico apre-
sentam textura aplÍtica de granulação fina a médía, textura gra-
nítica de granulação média a grossa e textura porfiróide' respec

tivâmente para certos granítos de granulação fina e aplitos, qra

nitos equigranufares cinza ou róseos e granitos porfir6ides' Es-

sas lexturas encontram-se em grau variável de modificação por

processos cataclásticos e ou miloníticos, pl:ocessos estes que se

rão discutidos no Próximo ítem.

De maneira geral a ordem de cristalização clos mine::ais

essenciais nessas rochas ë a seguinte: hornb fenda-bi oti ta-p lagio
c lás io-mi croc lina-quartzo e muscovita, sendo gue a biotita Dode

t.ambém em algì.ms casos ter iniciado ou terminado o seu processo

Ce cristalização depois da cristalização do plagioclásÌo'

o plagioclásio é o mineral que apresenta melhores for-
mas cristalográficas, formas estas que normalmente se encontram

corroídas quando em conLato com o microclinio, sendo que em seção

delgada às vezes aparecem nos cristais maiores de nlagioclásio
ilhas irregulares de microclínio, peJ-a corrosão ' Em alguns tiPos
petrográficos, como nos granitos cinza, apareceln englöbando cris
tais corröídos de biotita e contém em seu interior quartzo em

"gotas", sendo que a presença do quartzo no interíor do plaqio-
clásio, mais provavelmenter deve-se a natureza do contato alqo

l-obuf ado enLl:e o quartzo e o plagioclásio, gel:ando na secção de

corte, o aspecto referido acima. Apresenta-se de i:er' geminado a
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não geminado, segundo a lei da Albita e mais raramente Pericll--
na e l'carlsbad/'e mostra grau variável de alteração originando se

ricita, epidoto e carbonato, outl:c aspecto interessante é a fre-
quente presença de mírmequitas finas .,a clrosseiras, nas bordas ou
ãs vezes atingindo todo o cristal .

A biotita frequentemente ocorre sol: a fornta de cris--
Èais pequenos a mõdios, sempre algo orJ-entados, de formas tabulq
res a iriegulares, com extremidades e tertninações pontiagudas,
frequentemente bordejados por cordões opacos (leucoxênio. e macrn_e_

tita) indicand.o corrosão e encontra-se em grau variável de cl-orÍ
Li'lzaçáo. Em alguns casos ocorre ainda biotita de 29 geração gue

corroi e penetra em fraturas de plagioclásio.

O microctínio ocorre sob a forma de cristais euhedrais
a anhedrais, em alguns casos (os anhedrais) estão disoostos in-
ters ti ci dal-mente. É pertítico sob a forma de fios, fímes e mácu-

las. Os cristais apresentam ãs vezes geminação secrundo a Lei de

"Carfsbad", aIém da geminação em qrade sob a forma de manchas di
fusas sugerind.o ser otoclãsios triclinizados, contém quartzo-em

"gotas" e "inclusões" de carbonatos, sendo tlue possui localmente
contatos fobulados com o quartzo.

O quartzo âparece sob a forma de cristais anhedrais,
frequentemente alongados e orientados, dispostos intersticialmen
te de maneira isolada ou como Þequenos aglomerados policristali-
nos, onde apresenta contatos normalmente interpenetrados ou com

cordões de recristalízação fina. Normalmente encolìtram-se salpi-
cados por inclusões ffuídas e mostram extinção ondulante acompa-

nhada de recuperação e localmente por recristalização.
A muscovita, que nem sempre está presente, a¡larece sob

a forma de cristais pequenos a médios, normalment.e mal formados,
crescidos sobre o pJ"agioclásío e ou biotita.

A hornblenda ocorre de maneíra esporádica, nos tipos
litológicos mais básicos, e normaJ-mente mostra contornos irregu-
lares, sugcri ndo corrosão.

Entre os mineraís acessórios os mais comuns estão os

opacos que ocorrem sob a forma de pequenos cristaís irregulares
ou com formas pufverulentas associados ou não aos máficos e são

representâdos basjcaÌìente por magnctíta, J.imonita, leucoxônio e



ilmenita, O zircão que ocorre sob a forma de cristais dj-spersos,
às vezes euhed.rais, forternente radÍativos (metamlctitos) , local-
mente originando fortes halos pleocrõicos na biotita. A apatita,
que aparece sob a forma d.e pequenos cristais euhed,rais a subhe-

drais dispersos. A turmalina aparece esporadicamente sob a forma

de cristais isol-ados. A titanita e a allanita também ocorrem de

maneira esporádica e associada aos máficos, dos quaís aparentam

originar-se. A granada foi encontrada em algumas lâminas sob a

forma de pequenos cristais corroíd.os e/ou fragmentados.

. os minerais secundários são representados por serici-
ta, que ocorre substituindo os feLdspatos em especial o plagiô-
clásio e; a biotita. Epidoto' que ocorre sob a forma de pequenos

cristais maf formados e mais raramente prismáticos crescj-dos so-

bre biotita e ou plagiocfásio. Clorita, a qual ' surge substituin
do os máficos, em especial a biotita e carbonato, o qual apare-
ce sob a forma de pequenos a minúsculos crístais de conbornos

irregulares, ou no interlor dos feldspatos.

v -2 - AsÞèctos mi croe s truturai s e texturais das rochas de

metamorf i smo dinâmico.

2.I - Roclras milonÍticas

As rochas miloníticas encontradas na área exibem varia

ção textural de acordo corn a intensidade deformacional e do tipo
petrográfico cnvolvido no proccsso, gcrando cm primeira instân-
cla os protonilonitos com texturas "mortar" ou porfiroclástica,
constj-tuída por matriz de granulação fina pouco orientada, prerlo

nìinantcne rìte quartzosâ, que cì.menta cr.istais de feldspato parci-
almeì)le defor:nados. Já a textura dominante nos bfastomilonitos é

a "morLar" orieììtadaf a "flaser" ou a porfiroci'ástica orientada,
onde a matri z f ina é colì'lposta por quartzo, feldspato e biol-ita
de qr:anuì-ação fina, sendo (lue esta mal-rlz forma cordões anasto

mosados que envoLvem cl.astos ou porfi-rocfastos de feldspatos de



158

formas ocelares, fusiformes, ovalados ou bem arredondados, resul
tantes de forte mÕvimento diferencial causado por cisalhamento
simples. o passo seguinte é o desenvolvimento de tÍpica textura
milonítica, onde a ¡natriz é composta pór quartzo, plagioclásio,
microctínÍo e biotÍta finamente granulada e muito bem orientada,
comumente exibindo aspectos perfeitos de fluxo tectônico. A ori-
entação da matriz é gerada por tril-has de opacos; Iãminas índivi
dualizáveis pela diferença de granulação, pel-a composicão minerã
1óEica ou pela cor: fii-as "ribbons" de c¡uartzo e/ou.trilhas de

fragmentos de biotita. A diferença textural entre os mÍfonitos e

ultramílonitos reside basicamente na quantidade de clastos e 1:or

firocfastos e da granulação que são menores no ultramilonito.

A matriz destas rochas mostra texturas granoblásticas
denteadas a porigonat (foto 25) (mosaico) , frequentemente orien-
tada, onde os constituintes possuem granulação normalmente infe-
rior a 0,2mm, com tamanho médlo menor que 0rlmm. Essas texturas
granoblásticas orientadas apresentam gradações para texturas gra
no- lepidoLr I ás ti cas a lepidoblástica, na dependôncia da quantida-
de de filossilicatos na matriz.

A recristalização é mais intensa nos cristais de quar-
tzo, porém também é o]:servada em graus 17¿¡iiveis em cristais de

plagioclásio, microclínio, biotita e às vezes hornblenda, indi-
cando deformação ptástica, compatÍvel com ¡netarnorf ismo da fácies
anfibolito, send.o que frequentemente aparece a catalização cle

muscovita, aparentemente sem diminuição sensÍvel do giau metamór

fico, como pLoposl-o por Marlow e Etheridge ,19711 . Essa deforma-

ção plástica é superposta' em especial na zona de falha de Jacu-

tinga, por processo deformacional frágil-dúctit à frági1' acompa

nhado de hidrotermalismo e neomineralizações compatÍveis com me-

tanÌof isnìo da fácies xísto-verde média a baixa. Este novo e1:isó-

dio clefornaciolìaf ocorre reativando ou aproveitando planos de fo
1iação mifonÍtica pré-existentes bem como provocando una rede de

fraturanento própria.

outro aspecto Ììlarcante nestes tipos lit-ológicos, a ní-
vel de microscópico e mesno de amostra de mão é o aparecimento

das foliações I'S" e "C" como descrito ¡:or J3erthé et alii (1979),

l3ouchez e Pccl'ìer (I98f) , Burg et afii (1981), Vernon et alii
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(1983)r Simpson and Schmid (1983) e Lister and Snoke (1984) en-

treoutros,paratiposfitoIó9icosSimi1ares.Afo1iaçã
marcada pela orientação de fitossificatos, fitas de quartzo,

cristais inequi dimencionai s de feldsPatos, agregad.os de minerais

com formas sigmoidais separados por material de granulacão mais

fina ou filmes de filossilicatos e;. foliação "C" é xistosa' fina
mente laminada, relativamente planar, possui qranutação bem mais

fina que a foliação "S", e constitui leitos relativamente contí-
nuôs que se anastomoseiam, ou dispõem-se de maneira paralela- A

foliação "C" corta cons i s tentemente "S",'a qual apresenta-se em

domínios interfoliares consistindo de curvaturas com sentidos

dextrais ou sinestrais, na clependência do sentido de movimento

de nìassa rochosa em fluxos, aparentando que "C" inicia-se pela

deflexão de agregados "S" finamente granulados para dentro dâ

orientação "C", ou mais comumente, pela furtuita ocorrência de

partes de foliação "S" anastomosada na orientação "c" (foto 2tj)'

o ãngulo entre as duas foliações varia de cerca de 35

graus para as rochas menos defÕrmadas proto e bfastomilonitos '
até 0 graus no uIlramilonito, porém alguns ul-tramilonitos- pela

diminuição da intensidade da deformação progressiva nas "fases"

finais, pode apresentar a rotação das superfícies "C" para a di-
reção "S" ou simplesmente aumentar o ângu1o entre "S" e "C"; re-
sultando no truncamento e deflexionamento da. antiga superfÍcie
,,c" ou nova superfície "s" pelo desenvolvimento da nova superfí-
cie.,C,,,gerandoassimângu1odeaté30oentre
casoafoliação'.S'.émarcadaporumafoliação''C'.maisvelhae
"C" por uma foliação mais nova, como ocorlîe no ponto 70ti, extre-

mo sudoesle da área em foco (foto 27) .

Frequentemente ol:servam-se estágios progressivos do de-

senvol-vimento de micro dobras desde leve ondulações sj'mé

tricas, resultaì1te de heterogeniedades, até restos de micro do-

bras dispostas interfo l iarmente , que resultan na form'rção de no-

vas de scoìltinuidades , sendo os termos intermediãrios replesenta-

dos por dobras assimétrj'cas, com plano axial 1:ara1e1os a rr Srr

que de acordo com a evofução apresentam ou tlão, espessamento api

caL e folÍação Plano axial.

-t

ì

os nìifonitos dobl:ados da zona de i-alha de Jaculinga a



FOTO 25 - ¡-otomicrografia de milonito da zona de

ga, apresentando "ribbon" de guartzo e

b1ástica poligonal a denteada. trlicóis
zados; aumento 76 vezes. Ponto 770.

r,'o'ro 26

falha de Jacutin
textura grano-

parcialmente cru-

Fot omi cl ograf ia de biotil-a quartzito feldspát-ico mil oni
tizado r-xibi.ndo foli ação rrsrr marca<la ncf a orì cntação de

¡ror^fì roc ì as;to de bi-otì,.t,a, corc'lões clc fj I ossi.l i catos e

si (JÌììoi r'lcs coniposLos por llit-as cle Lllìcìrtzo e; foliacão rrCrr

nrarcada pol: f ilossili catos e qrt;,rrtzo f j tt,rlnt:n1-c gr:anula-
doS (rtn pl anos (lue c--or:t¿rm sistcmal-i<:¿llncnt.c a fo.ì iaçãO rrS"

i nclir:anclo c j salìt.rnrt:nto sj ltc:;t-ral. Ni r:ois cl-llzaclos; aÌlmcn

i.o 30 v(ìz.cs. Pcrnl-o '/06 
.
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nível microscópico apresentam dobras frequentemente crenuladas,

d.esenhadas por uma laminação gerada por intercalações ritmicas
de leitos descontínuos de quartzo com leitos ricos em feldsPatos
e ou trilhas de filossilicatos fínamente recristalizados . Essês

"leitos" possuem espessuras normalmente ínferiores a 0r4nm, en'
quanto que as dobras apresentam ou não espessamento apical na. de

pendência dos seus estados evolìltivos' Na posição plano axial
d.essas d.obras aparece uma "clívagem de crenulação" marcada por;

fitas de quartzo orientadas quase perpendi cu l armente aos leitos;
micas.; fragmentÕs de feldspatos rotacionados e; por superfícies
de dissolução ao longo das quais concentram-se opacos '

o quartzo frequentemente aparece formando "ribbons" po

Iicristalinos com cristais exibindo forte extinção ondutante,

"kinking" e, recuperação orienLadas obliqu.amente ãs bandas ' sen-

do que os cristais também ãs vezes são oblíquos às bandas. Essas

orientações em dobras da foliação milonítica chegam quase a per-

pendicularidade, ficando praticamente na posição plano-axial. os

indivÍduos constituem delgadas "fitast' ou lentes submilimétricas
normalmente díspostas obliquamente a elongação dos "ribbons", se

parados por superfícies de "kinking" e recuperação, a qual grada

para planos de recristalização, onde são gerados minúsculos

grãos ou contato finamente interpenetrado em "escadinha". os mi-

núsculos grãos de quartzo, referidos acima, orientam-se paralela

mente ao plano axial das dobras, porém o produto de recristaliza

ção fina é aproxímadamente equidimensional '

os clastos e porfiroclastos de microclinio normalmente

encontram-se bem geminados, mostram ter corroidos o plagioclásio
em estágios prê-mí loniti z ação e atualmente, em alguns casos, Þos

sui bordas com desenvolvimento sin a tardi -mi foni ti zaç ão de pla-
gioclásio (albita ou oligoclásio) na forma de pequenos grãos sem

geminação. ouLro aspecto comum é a prcscnça de ocrtita na forma

defiletescortandoosclastosfrequentenentedenraneiratrans.
versal . ou com forma de "cìrama" orientada da borda Dara o centro

originando arranjo radíaL (globular) . sugerindo a atuação de um

está9io de pertitização por corrosão do fe1'dspato potássico em

estágÍo sintardi rnilonitização, setrclo que, às vezes I os cfastos

possuem coroâs de afbita ou oligoclásio, que devem ter a mesma

composição dos plagioclásios da matriz recristafizada ' O plagio-
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ctásio finamente recristalizado também aparece preenchendo e su-
bstituindo os clastos de feldspatos potássicos em microzonas de

f raturas e bordas f inamente " f r,agmentadas " . Um fenômeno que tarT,.-

bém aparenta acontecer nos clastos e porfiroclastos d.e microcli-
nÍo é a migração do feldspato sódico, desmisturado no interior
do FK, para as bordas e ou zonas de fraturas.

O plagioclásio nessas rochas de maneira geral anresen-
ta aspecto turvo terroso de coforação levemente acastanhada e

salpicado por palhetas de sericíta e/ou muscovita fina e mais ra
ramente por minúsculos cristais de epidoto, sendo que provavel-
mente parte da sericita e o epidoto devem ser resultados de rea-
tivações posteriores ou tardias. ¡4ostram morfologia idêntica a

dos FK e encontram-se bem a quase sem geminação, a qual pode ser
em ordem de frequência segundo as leis de albita, periclina e

" carlsbad" .

Nos porfirocfastos e clastos maiores de feldspato ' que

possuem contornos ovóÍdes a arredondados, mostram-se ãs vezes

_fraturados, com as fraturas marcadas por coriiões de minúsculos
cristais recristalizados; fraturas estas frequentenente apre-
sentam deslocamentos relativos dextrais ou slnestrais (ficf. 53

e 54) .

Outras estruturas de realce encontradas nestas zonas

são: agregados sigmoidais de filossilicatos (fig. 55) e ou agre-
gados cristalinos; cristais assimétricos, tanto de feldsnato co-
mo d.e mica ou anfibólio; fitas de quartzo com formas em "S" ou

"2"; Iamelas de deformação de quartzo dispostas obliquamente a

"C"; sombras de pressão dispostas de maneira assím6trica em rela
ção a porfirocl-astos ou clastos i augen assimétricos (siqmoides),
figs. 53 e 54; rotação de clastos e porfirocfastos e¡ sentido da

deflexão das extremidades recrÍstalizadas dos feldspatos. Todas

estas microestruturas afém da posíção das duas foliações e das

micro dobras descritas acima, indicam o sentido do cisafhamento
simples responsável pela milonitização (fotos 26 e 27).

O maior comprimento dos cristais inequidimencionais,
como tanl:êm dos agregados cristalinos sigmoidais são estatistica
mente orientados para.Ielamente a "S" ou formam ângulos pequenos

com esta or:ientação, para o lado da foliação "c", portanto for-
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mam ângul-os de cerca de 0o a 32o com a foliação "C".
A nível mineralógico os principais aspectos microestru

turais dependem fundamentalmenté do comportamento mecânico de ca
da mineral , no ambiente de pressão e temperatura que ocorre o
processo de miloniti zaçãoi sendo que as fei.ções e sua distribui-
ção de acord.o com os tipos litotógicos, são semelhantes as des-
critas por Beff & Etheridge (1973) .

No inÍcio do processo deformacional, ou seja nos proto
milonitos, os guais às vezes aparentemente não exibem deformação
milonÍtica a nÍvel- de amostra de mão, as microestruturas sâo exi
bidas por guartzo e filossiticatos, e são as seguintes no quar-
tzo nota-se a presença de extinção ondulante, recuperação, re-
cristalização, bandas de deformação (kinking) e tocalmente acha:.
tamento de çjiãos indivíduais de quartzo, originando leve xistosi
dade. Nos feldspatos nota-se apenas localmente o desenvolvimento
de fraturas e mícro falhas soldadas; o desenvofvimento de novos
grãos ao longo dessas fraturas ou das bordas; arqueamento das Ia
melas de gerninação e; extinção ondulante. As micas aparecem exj--
bindo "klnk bands"; arqueamento dos planos de clivagem¡ extinção
ondulantei recristalização gerando agregados policristalinos em

arcos poligonais e "kink band boundary migration", com os novos
grãos tendendo a se orientar paralelamente a fotiação milonítica
geral; "fragmentação" gerando minúscufos cristais isolados e ex-
tremidades estilhaçadas e; achatamento dos grãos frequentemente
gerando formas lenticulares ou sigmoidais, Os outros mÍnerais
tais como granada, apatita e zircáo normal-mente apresentam ape-
nas fragmentação, enquanto a hornblenda além de fraomentação
apresenta recristalização e transformação para biotita'

Nos blastomilontios grande parte dos cristais de quar-
tzo originais foram recristafizados, gerando agregados pol-icris-
talinos poligonais e,/ou "ribbons" permanecendo apenas restos de

alguns cristais exibindo achãtamento e forte extinção ondulante
acom¡:anhada de recuperação, normatmente em faixas "kinþinc"; os

quais geralmente não foram totalmente recristalizados por serem

protegidos por grãos maiores de feldspatos. Os fefdspatos apre-
sentam grau variável de recrístalização que normalmente concen-

tra-se nas bordas e ao longo de "kinking"e fraturas cicatriza-
I
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das, gerando cordões d.e novos grãos de granulação média sensivel
mente inferior ao dos novos grãos de quartzo. Jã os filossilica-
tos maiores são encurvados, dobrados, recristalizados, micro fa-
thadc.s, "fragmentado" e "kinked" (fig.55); sendo os menos afeta
dos aqueles dispostos inicialmente subparalelamente a "foliação
milonítica". Os novos grãos de mica ocorrenr bordejando cristais
maiores, dos quais se originam por recristalização, gerando agre
gados orÍentados paralelamente a foliação lrC11 descrj-ta acj-ma.

r\essa litclogì-a as foliações lrSrr e rrC'r descritas acima são bem

marcadas, e possuem ãngulos entre si variando de 1Oo a 30o (fiq.
ss).

Os milonitos apresentam-se com nítÍda lineação mineral,
forte foliação, remanescente de estruturas das rochas originais
são observados apenas raramente. Nestas rochas a granulação ge-
ral- dos cristais neoformados é menor que a dos típos descritos
acima. Os cristais de quartzo originais são completamente conver
tidos enì agregados policristalinos, mesmos os incluÍdos em felde
patos. Constituindo a matriz juntamente com os agregados de quar
Lzo ocorre uma grande participação de pecluenos cristais ds felds
patos recristalizados, en(luanto que os clastos e porfiroclastos
de feldspatos exibem os mesmos aspectos microestruturais descri-
tos para os blastomilonitos, ¡rorém de maneira mais marcante e ãs

vezes formam "rods". Os filossi-ficatos são intensamente recrista
lizados e orieutados segundo a foliação "C", enquanto os grãos
rnaiores tendem a orientar segundo rrsrr e são bordejados Ðor peque_

nos cri stai s neoformaclos (f ig.55) . A matri.z com sua estrutura de

fluxo neste tipo aparece envolvendo totalmente os clastos e por-
firoclastos moldando-se ao redor destes, frequentemente de rnanei

ra assimétrica.

Os ultramilonitos aprcsentam matriz de granulorrtetria mé

dia menor que os ti¡;os menciona.dos acima, com dimensões médias

ao r:edor de 0,04 nffi, onde os grãos maiores de felds¡:atos atingem
cerca cle Or 3 ìrììn. A iriatriz ncsLc tipo Iitológico ¡:ossui tnaior
quantidade de filossilicatos finos e incolorcs (muscovita fina
ou sericita) , eü€ aparentam aumentar proporcj-onalmente ao incre-
mento da deformação. Estruturalmente é homogôneo a heterogêneo,

com intercalação de lcntes e ou filnes de clltartzo e ou feldspa-
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IIIGJRA 53 - Esquerìa da fclia$o ¡rLifonitica com for¡na siglroidâl j¡rdicardo sentido
de cisalhanênto sjÌples dextral e cory)ortarento de clastos de feldspatos com mi

eo fal-ha si¡estral ao longo dâ quäl- ocoûe recristalização. Arlrento 32 vezes

Ituto 706.

?- - --+

=æ
FfGI.IRA 54 - Cfastos de plagioclãçi o ejrÊrso em matriz ¡¡iiÌonitica exibindo deslo-

carierìto dextral dos planos de ge.rninação, que se posicionam obl ì qr.n¡rente a fo -
Iiação rnilonitica geral. AurÊ:nto 32 vezes. Ponto 706.

FTGI.ÌR]\ 55 - Aspectos microestfuturais de biotita. Äs setas ¡naiores ÍosLram o sen-

tido de ci,salhare¡to da ¡nat¡iz e as ñEnores os se¡rtidos de cisalh¿xento do cris -
tal. Os l-raços paralelos represerrtam os planos de clivagem; as lirùras pontilladas

a foliaÉo "C" e as Iìrùras tracej adas a folição 80 vezes. Ponto 706'
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tos fj-naÍEnte recristal-izados. Essa matriz tota]Jrente recristalízada possrri e9

trutura de fluxo ma-rcante, Þendo. que os ini¡úsct¡l-os ¡ni¡rerais midceos (biotÌ
ta e muscovita) encontram-se mal- orientados a bem orientados e

estão dÍspersos de maneira homogênea entre os outros cristais ou

formam leitos ou fílmes ond.e ocorre com maior concentração, De

um modo geral a ma.triz neste tipo é bem rnais'homogênea que nos

tipos referidos acima. Os c.Iastos e þorfiroclastos de ocorrência
esporãdica exibem microestl:utura idênticas às já mencionadas pa-
ra esse material enquanto a granada encontra-se sob a forma de

clast.os angulosos indicando uma compêtência bem maior que outros
minerais, apenas comparada a dos minerais opacos e da allanita.

As diferenças mi croestruturai s entre os itilonitos das

diferentes regiões e zonas ' aparenLam residir basicamente na na-
tureza das litologias que participaram do processo. Assj-m as 1í-
tofogias inicialmenËe mais grossêiras como.os granitos porfirói-
des da zona de falha de Jacutinga, tendem a produzir: rochas milo
nÍticas mais bandadas, 1j^tologias anteriores de granulação mais

fina e rnais homogêneas tendem a produzir rochãs mj-lonÍticas ¡lais
homoþêneas. A diferença mais significativa entre as rochas milo-
níÈicas aparenta residír no maior ou menor grau de "reativação",
fato que é mais marcante nas rochas rnilonÍticas de zona de fatha
de Jacutinga,

De um modo geral os aspectos mencionados acima eviden-
ciam d.eformação ductil-frági1 ou frági1 em minerais mais compe-

centes, gerando interessantes microestruturas.

v .2.2 - "Rochas cataclásticas"

Essas rochas apresentam textura cataclástica, às vezes

com dorninios gradando para texturas nilonÍticas e estruluras ma-

ciça a levemente fÕliada, nos tipos que transiconam para os ter-
mos milonÍtÍcos correspondentes. Possuem !'fat¡ric" semel'hante a

sedímentos extremameÍìte imaturosr onde percebe-se clâstos e Ðor-
fi.rocl-astos angulosos e relativamente equidimensionais, envoLtos
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por uma matriz de granulação muito fina.

A matriz dessas rochas possui granulação sub-milimétri-
ca, normalmente menor que 0rImm, a qual 'varia bastante na depen-
dência da intensidade deformacional e da recristalizaÇão, neomi-
neralização e ou recrescimento de crlstaís. É composta por quar-
tzo, epidoto e secnndariament.e por sericita e, clastos de outros
mj-nerais como microclina plagioclásio, muscovita, clorita, etc.
Apresenta textura granocataclásti ca seriada xenobl-ástica a pol-i-
gonal sem orientação, ou com doniÍnÍos locais orientad.os e com es

trutura de fluxo.

Nesses tipos de rocha a matriz é formada aLravés de mi-
cro falhas e micro fraturas preenchidas por "fragmentos" de r.ine
rais finamente granul-ados índicando a atuaçãÕ de deformação frá-
gil. Com o Íncremento da deformação as micro-falhas e ou micro-
fraturas vão sendo geradas sequenci almente , com as mais novas

cortando as nais antigas, até atingir um nível de moagem e re-
cristalização onde ê difíciI percebef os limites das superfícies
de des contÍnui dade s mencionadas acina. Essas superfícies distri-
buem-se aleatoriamente sem apresentar orientação tlreferencial ,

ou são arranjadas de mane.ira mais ou menos anastomosada, limitan
do "micrólitos" angulosos, inequi dimens ionai s , . gerando cataclasi
tos "foliados"; termos transicionais para as rochas "miloníti-
cas ".

Ao longo dás micro fraturas e/ou micro falhas é not.aCa

de maneira mais Íntensa a cristal lzaçá.o de epidoto, clorita, se--

ricita e a recristalização da sí1ica. Essa neominerali zação e re
cristalização frequentemente conduz a form,açã.o de estruturas pa-
recidas com veios ou filetes.

Os cfastos e porfiroclastos possuelJ conLornos pontiagu-
dos e formas extremament.e variadas, porém predominantemente mais

ou menos equi dÍmensi onai s e dimensões centimétricas a sub-mifimé
tricas, na dependência da granulação das titologias iniciais, da

intensidade da deformação e da recristafização e,/ou neominerali-
zaçáo.

Os prir-rcipais minerais presentes nestas litologias com

seus respectivos aspectos são descritos abaixo.
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O quartzo ocorÌe sob a forma de clastos e produtos de

recristalização ou neomínerali zaçáo. Os clastos d.e quartzo apare
cem evidenciando deformação frágil-plástica, com cristais frag-
mentados, exibindo nÍtida deformação lamelar e forte extinção
ondulante acompanhada d.e recuperação e recristalização local. A

deformação lamelar gera aspectos de microclina ao quartzo com

"geminação" em grade mal definida associada a extínção ondul-ante.

e, ocorre orientada paralelamente ou perpendicularmente ao eixo
cristalogrãfico "C" ou seja segundo faces de prisma {foIOJ e pi-
nacóides basais fooorj ou oblÍquas a esse eixo, ås vezes em pa-
res con jugad.os tend.o o eixo cristalográfico "C" na bissetriz, su

gerindo orientação paralelas a romboedros positivos e negativos
lrorrf e lrolrf. Já o quartzo da matriz exibe recrístalização em+¿
agregados poligonais ou granoblásticos r presentes também em algu
mas bordas de clastos e; recrescimento em algumas fraturas de

tração exibe terminações euhedrais. Localmente ocorre ta¡nbém

agregad-os de cafcedonia transicionando para guartzo com termina-

ções euhedrais, sugeríndo a presença de fluidos col-oidais porta-
dores de síl-ica durante o processo "deformacional".

O microcl-Ínio ocörre como clastos e porfiroclastos anou

Iosos com ou sem geminação em grade exibindo arqueamento da gem-i.

nação micro fafha e fragmentação. Encontra-se sob a forma de

clastos límpidos ou parcialmente alterados para epidoto e ou se-
ricita ou impregnado de hidróxido de ferro que associado. a leve
alteração, resulta cores marrom avermelllado,

o plagioclásio ocorre como o microclinio com larnelas de

geminação arqueada, micro falhados, triturados e saussuritizados
e ou epidotizados i em vários cristais rrota-se a presença de bor'-

das mÍmerquiticas e sempre estão mais a.Iterados que o FK.

o e;oidoto aparece na natriz e ou sobre os feldspatos
com formas ni crocri s ta linas originando aspecto "sujo"t pontua-

ções ou cord.ões. ocorre também como crisi-ais pequenos prisrnáti-
cos subhedrais a euhedrais formando veios e filetes ao longo de

fraturas e como cristais irregulares de núcleo rnaciço e bordas

simplictiticas a amebóide.

A biotita ocorre sob a forma de cristais contorcidos
e fragmentados, exibindo frequentemente "kink bands" e transfor-
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mação em grau variãvel Para cl-orita e ãs vezes epidoto.

A muscovíta ocorre sob a forma de cristais de extremida
des pontiagudas, fragmentados, exibindo frequentes "kink bands".

Os outros minerais presentes são: apatita, titanita,
zircáo, allanita, magnetita e outros mineraís opacos.

os aspectos mencionad.os acima indicam que na história
d.eformacional atuaram em primeira instância processos de deforma

ção frágiI seguido por deformação frágit-plástica e localmente

eminentemente plástica; sendo que esse ciclo de estílos deforma-

cionais repeÈiram-se por diversas vezes no decorrer do t'empo em

um mesmo local.

o ambiente metamórfico em que se deu o desenvolvimento

dos aspectos referidos acima é compatfvel com o grau meta¡rórfico

da fácies xisto verde.

v .2.3 - Brecha tectônica

Essa l-itologia exibe aspectos mi cro-es truturais , textu-
rais e evofutívos semelhantes a das rochas "càtaclásticas" ' A

maior diferença resid.e na presença de seixos angulosos de dife-
rentes titologias envoltos em matriz. onde a matriz apresenta

comportamellto de blasto a ultracatac 1as i to, portanto idêntico
aos descritos Llara as rochas "catacl-ásticasrr i enquanto gue os

seixos apresentam grau de deformação bern menor, exibindo aspec-

tos mic ro- e struturai s e texturais de proto a blasto-catacl-asito.

Aspectos mi croes {:ruturâi s e textulals das litolo-
gias pertencentes ã F ormaç ã o-E le u Lé rio

A presente descrição substancia-se no estudo detalhado

de 25 secções delgadas, das quais lB são em neta-arcósios, con-

glomeráticos ou não e, 7 são em r¡eta-slltltos argifosos e meta-

Iamitos; ou seja as fitologias foram agrupadas em duas frações
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uma de cfastos finos e outra de clastos mais grosseiros (psami-

tos).

Meta-siltitos e meta-.lamitos

os meta-siltitos e r¡eta-lamitos são constituÍdos por
fragmentos sub-mi l-imétri cos de quartzo angulosos, porém mais ou

menos selecionados, normalmente menores que 0r1 mm' que na depen

dência da quantidade original de argiia, aparecem emersos ou não

em uma massa constituÍda por sericita neoformada, minerais fílos
silicáticos extremamente flnos (i1ítas e/pu hidromuscovitas ?) ,
sericita inÈeres tratifi cada com clorita e hidróxicos de ferro
(limonita) e titânio (leucoxênio) (foto 28). outros minerais de

destaque nestas Iitologias são as micas detríticas' em especial
as muscovitas, que se dispõem de maneira bem orientada paralela-
mente a laminação plano paralela e apresentam-se deformadas e

em estado de sericitizaçáo¡ aparecendo ainda clastos de magnet.i-

ta e secundariamente de ilmenita, Ieucoxênio, turmalina e zircão.

A estrutura primária mais marcante e comum é, sem dúvi-
da alguma, a laminação plano parale1a, gue é constituída por uma

alternãncia ritmica de Iâminas, com espàçamento médio da ordem

de 0,2 a 0,4mm. Essas Iãminas são d.esenhadas peta: alternância
ritmica de maior e menor concentração de hidróxicos; pela presen-

ça de intercalações de partes mais ricas em mica com partes :.

mais ricas em timonita e ou mais ricas em quartzo e nuscovita de

Lríticas bem orientadas e; pela alternância de bandas mais ricas
em quartzo e bandas mais ricas em mica; sendo que as laminações

descritas acima podem ser acentuadas pela concentração de hidró-
xidos em filmes nas bandas mais rnicáceas e ou mais finas e pela

concentração de hidróxídos na forma d.e pontuações nos leitos de

granulação maior (silte) . Os Leitos de granulação maÍs grossa de

um modo geral são mais espessos e possuem contato gradacional a

nítido com as lâminas mais finas por um lado e definido do outro
lado, indicando uma deposição gradacional , com a diminuição da

granulometria para o topo.

3.1



FOTO 27 Fotomicrografia de biotita quartzíLo
nitizad.o exibindo foliações rrsrr e trCrr

do de cisalhamento sinestral. Nicois
30 vezes. Ponto 706.
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feldspãtico milo-
, mostrando senti
cruzados aumento

FOTO 28 roÈomicrografiá de meta-Iamito sÍltico arenoso, da

formação Eleutério, composto basicamente por guarLzo,
sericita e hidrõxidos, mostrando a presença de micro-
zond de cisalhemento dextral. Nicois cruzadosi aumen-

to L20 vezes.
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Em um caso, paralelamente a lãminação descrita acima

aparece uma rede de superfÍcies de micro cisal-hamento. dispostas
de maneira anastomosada orientada, gerando micr6l-itos lenticula-
res de terminações agudas; e nessas superfÍcies ocorrem a concen

tração de hidróxidos de ferro

Dispondo-se paraleJ-amente ou obJ-iquamente a laminacão

plano paral-ela aparece uma clÍvagem ardosiana normalmente mal de

finida. Est.a quando paralela a laminação é gerada pela oríeuta-
ção de clastos inequidimencionais de quartzo e muscovita; filos-
silicatos neoformados e frequentemente pel-a concentração de file
tes (ìe limoniÈa e/ou leucoxênio ao longo dos planos de lamina-

ção. Quando obIÍqua e desenhada principalrnente pela orientação
estatÍstica de filossilicatos neoformados, que ãs vezes é refor-

çada pela concentração de resÍduos oPacos (limonita e leucoxê-
nio) e mais raramente pel-a rotação mecânÍca de cristais de filos
silicatos detríticos; permanecendo orientada paralelamente a su-

perfÍcie primária as muscovitas detrÍticas e os cl-astos inec¡uidi

mencionais de quartzo.

Paralelamente a clivagem ardosiana oblÍqua fttquette*en
te aparecem superfícies de cj,salha¡nento equiespaçadas (clivagem

reticular) e esse conjunto provoca focal-mente crenulação e ar-
queamento isolado, não penetrativo ("kink bands") da superfÍcie
primária como mostra a figura 56. As crenulações encontradas são

assimétricas e possuem planos axiaís estatisticamente paralefos
a clivagem ardosiana e as fraturas de cisalhamento associadas.

Cortando obliquamente, com ãngulos de 30o a 50o, o ban-

damento, e ãs vezes, tarnbém a clivagem ardosiana aparece uma re-
de de fraturas de cisalhamento, equiespaçadas milimétrica a cen-

timétrica dispostas de maneira mais ou menos paralela ou de rna-

neira anastomosada, porém e stati s ti camente paralelas (clivagern

reticular) . Ao longo dos pfanos de fratura ocorre a orientação

de filossilicatos e quartzo' e a concentração de hidróxicos e

opacos (resíduos?) sugerindo dÍssolução ao fongo dessas superfí-
cies. Outro fato comum é o basculamento e rotação de ¡nÍcrólitos
entre as ramificações destes planos. Essas superfÍcies não são

penetl:ativas e em alguns casos ocorrem em pal:es conjugados (mi-

cro falhas antitél-icas e sintéticas), sendo que nornalmellte o

I
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ãngulo formado entre as duas descontinuidades é de cerca de 110

graus (fi9. 57).
lParafelamente as superfícies de cisalhamento descritas

acima em uma amostra ocorre um bandamento gerado pela alternân-
cia de tãminas ricas e mais pobres em limonita; esta estrutura
a que tudo indica é gerada por processos secundários superge-

nos.

Em uma secção delgada encontrou-se fifetes de limonita'
praticamente ortogonal ao SO, que aparentam movimentação, neste

caso dextral , ao longo dos planos SO, nas fâminas mais micáceas '
Este fato aliado a boa orientação dos minerais detrÍtícos, e às

vezes também, dos neoformados e a concentração de filetes de hi-
dróxidos e opâcos (resÍduos) ao longo desses planos I sugerem que

estas sùperfícies estiveram ativas durante a evolução tectono-
meËa¡nórfica da Formação Eleutério.

outro fato comum a essa litologia é a presença de file-
tes discordantes e/ou concordantes de sílica microcristalina ou

amorfa.

3.2 - Meta-arcósios conglorneráticos ou não.

bs n¡eta-arc6sios conglomeráticos çs não comumente pos-

suem estruiura maciça a nível- de secção delgada e mesmo de amos-

tra de não, onde as princÍpais estruturas prirnárias são devidas

à forma e arrânjo dos grãos cfásticos. De modo geral os maiores

crlstais, que via de regra são de quartzo, possuerû maior esferi-
cidade e arredondamento, todavía os seixos de rocha I exceptuando

alguns micro-granitos, são angulosos, independentenehte do tama-

nho. Os cristais menores tanto de quartzo como dc feldspato são

menos esféricos e menos orientados.

Algurnas rochas ao microscópio apresentam uma nÍtida ori
entação originada por quartzo e feldspatos j-nequidimencionai s e

principalrnente por muscovita detríticas e restos dê biotita que

encoì1tra-se bem orientada, sendo que estes úItímos juntamente

com li.monita, que, ocorre na forma de cimento geram um bandamen-



to difuso paralelo a orientação dos minerais. Essa estrutura pri
mária ressaltada por processos diagerléticos e possivelmente tec-
tono-metamórficos , via de regra, a exemplo dos siltitos e l-amj--

tos, é cortada obJ.iguamente por uma clivagem ardosiana e ou de

fratura, incipientemente formad.a. originada principalmente por
processos de rotação de filossilicatos detrÍticos (fig. 58) e

neoformação de filossilicatos finos de maneira orientaCa. No prq
cesso da formação da clivagem ard.osiana aparenta ter importãncia
marcante os processos de dissolução, fato sugerido pela constata

ção de dissolução, em especÍal no quartzo é a presença de alqu-
mas faces desses cristais retas paral-elamente a clivagem ardosia
na (fig. 59).

os constituintes essenciais deste tipo titológico são:
quartzo, microclinio, plagioclásio, fragmenÈos 1Íticos e fifossi
licatos detríticos e neoformados. De modo geral o teor de quar-
tzo aumenta no sentido dos tipos de granulação mais fina. Nesse

último caso o armento do teor de quartzo, em detrimento dos fel-
dspatos, é acompanhado peÌo aumento d.o teor dos filossilicatos
neoformados, que clepende fund.almentalmenLe da quantidade de matriz
argilosa inicial, muito embora parte dos filossílicatos neoforma_

dos provenha dos feldspatos, em especial do plagioclásio, e dos

fifossilicatos detríticos. O fefdspato mais frequente, e, norma_1_

mente senìpre menos alterado, é a microclina, que somada ao pla-
gioclásÍo, em alguns tipos litológicos de granulação fína a mé-

dia, alcança vafores em torno do dobro da quantidade de quartzo I

gerando compos-.ição ídêntica a do granito do campo 3 B (adameli-

to) .

Os cristais detríticos normalmente aparecem envol-vidos
por finíssima rede constituÍda por minerais neoformados represen

tados por filossilicatos minúsculos e às vezes hidróxidos e car-
bonato¡ que servem de matriz (fotos 29 e 30, fig. 60) . Essa rede

é anastomosada e incipientemente orientada, quando não ressafta-
da por trithas e fÍIeles orientados de opacos, todavia as minús-

culas f il:ras de fllossiticatos ou carbonato apresentam uma boa

orierìtação. Os filetes possuem espessura maior onde as fÍbras de

filossilicatos ou carbonatos crescem perpendi cularmente ou for-
ITrando ãngutos altos com a borda dos cristais detritÍcos; e são
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da Formação Eleutério,
filossilicatos finos
beards". Nicois cruza-

FOTO 29

Gf,ffi:ffi-
Fotomicrografia de metaarcósios da Formação Eleutério

rnost-ralrdo f itas de carbonatos orienl'adas, constituin-
do " ca rllonato bearcls " . Nicoi s cru zados ; aumento I6 ve

F'OTO 30
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bem mais delgados nos locais onde as fibras dispõem-se paralela-

mente ou a baixo ãngulo com os limites dos cristais detrÍticosi

dessa maneira gerando os denominados "beards" (fotos 29 e 30) '

Em vãrios casos em especial nas rochas de maior heterogeneidade

granulométrica os filossj-Iicatos neoformados dispostos intersti-

cialmente não se apresentam orientados todos na mesma direção,

possivelmente pela rotação dos grãos, pela menor porosidade ini-

cial, pela refração em grãos maiores nos tipos conglomerãticos;

ou mesmo pela pressão sofrida por eles entre os grãos.

Nas amostras Onde a textura "mica beards" é melhor de-

senvolvida em alguns casos foi notado um incipiente achatamento

dos grãos associados a dissolução seletiva (pression solution)

e precipitação em zonas de menor pressão (fiq. 61) , de maneira a

contribuir para redução da porosidade inicial ou migrando para

fora do sistena, resultando em ligeira orientação dos qrãos de-

tríticos paralelamente a orientação dos filossilicatos finos,

que nestes casos é muito boa.

A foliação é macroscõpicamente mais marcante nestas Ii-

tologias, quando a rocha possuia maior quantidade de matriz argí

Iosa, e nestes casos a rocha é cortada por uma rede de filetes

irregulares, que se afinam, engrossam e se intercruzam, dando

origem a um aspecto de rede de malhas irrequlares, predominante-

mente l-enticulares, separando micrótitos angulosos de dimensões

e formato bem variáveI. Os filossilicatos que fazem parte desta

rede mostram-ss bem orientados, tanto os detrÍticos como os neo-

formados, porém possuem orientação variável de um "ramo" para ou

tro, aparentemenLe indicando o sentido de movimentação dos res-

pectivos ramos dextrais e sinestrais. Esses "ramos" nada mais

são que superf Íc j-es de cisalhamcnto I Qu€ corroem e al-ravessam os

grãos detríticos; sendo que os grãos clue aparecem no 1nterior

d.essas f aixas, são alongaclos e orientados na mesma dircção dos

filossilicatos pela ação da forte corrosão direcionada.

Os constituintes isoladamente, tambõm apresentam aspec-

tos texì-urais, microestruturais e evolutivos indispcnsáveis para

o entendiurento dos processos atuantes na evolução clesse l-i¡ro li-

tológi co.

O cluartzo ocorre sob a forma t1e cristais frcqucntcmcnte



ntøRA 56 - l€ta-siltito riünico ;da fbrração I"Leutério apre

sentardo ¡niao faLhas de cisalha[Ênto e ¡nieo crenula$es

assj:rétricas :com pJ-anos axiais paralelos aos -planos ' das mi-
ä-'f"ru", er¡re¡¡:to 32 vezes - l+iltito; 2=síftlto .argi.Ioso

¡raisfino;3=fitossilicatosfi¡osneofor¡nadose'orier¡tailos
cbliguanqnte ao s 0:

FfqJRA 57 - lbta-siltito ri tjrnioo da Fornnção Eleutério ¡rcstrando ondulaçês e
mieo-zonas de cisalha¡rento ,conjugarr¡q não ¡renetrativas. Arl¡rento 33 vezes.l={re
ta-siltito; 2= r¡eta-l-anito; 3= filossilicat¡s orientados obriguanente a s ot /
fonrìando bandas leven¡:¡rte diferenciadas ¡las; nricro-zona.is.de cisaha¡re¡lto.

-

Æ4 FIGJRA 58 - lvlicrq detritlc¡q da Fornração Eleutério,æm.orientaçao
/'f- ' prìrnária paraleJ-a ao acaÍìzurento e exLrer¡.idades encurr¡adas p,ara os

æ planos de "foliação" j¡åicando císal-hânento sj¡restral. A=nusÕcr¡ita
f/ B B+iotitâ. ÀunFlrto 32 vezes.

FIGURA 59 - Quart zo da Forrnação E]eutério rostrando sræerfÍcies
retas ¡xralelaJrênte a orient-ação preferencial dos filossilica -
t¡s fj¡rob rreofor¡nados sugerindo dissolução ao longo dos planos de

de orientação ("nica beards"). AtrrrÞnto 32 vezes.

1234 nÉÉÉËÉutrmffiu l= FiJ uut FTGTRA or Ï'-nsq""r* ¡rostrando fenôneno de

FTG{IRA 60 -EsErerrns fiÐstrando aspectos do ,,pr"==io.r sofution" e recibscj-nento do 
3uFIG{IRA 60 -EsErerrns fiÐstrando aspectos do ,,or"==io.r sofution" e recibscj-nento do quar

- itica do gráo /
"mica bea.rd,' ern neta-arcósio da Frorrnaçao ]Ëzo com a nÊsllìa orie¡taçao (

El eliério -AuÍento 32 vezes. Iquartzo; 2= no*.d"rro, em fiet-a-arcósio da nor-nnção E-

plagioclãsio; 3= microcLi¡ra; 4= filossili Ìeutério.a,-ent¡ 32 wezes' l=qnrf:zo ¡2= /
quårtzo iecrescido; 3a>lagioclásio; 4=>la-

oro"tãtto sericitizado; 5= ¡aiaocl j¡¡a; 6=

?tîã=Ju"tt"s finos neofornados ("beads") '

catoÈ f inos i¡cofores.
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salpicados por inclusões fLuidas, e äs vezes rutilados, mostran-

do fragmentação de arestas agudas; dissolução "pression solu'-

tion", deformação lamelar; extinção ondufantet recuperação e ra-
ramente recristalização localizada (foto 31) . o fenômeno da

"pression solution" aparece nos contatos entre os grãos submeti-

dos a pressão, onde também comumente aparece deJ-gados cordões de

filossiLicatos, sendo que a deposição do material remobilizado

ocorre em locais de maior estabilidade, às vezes depositando-se
sobre antigos cristais sem mudança na orientação ótica, provocan

do o envolvimento de cristais vizinhos (fig. 6I). A deformação

lamefar que aparece em muitos grãos, em especial as mais mal:can-

tes, são herdadas de cíclos deformacionais pré-Eleutério, toda-

via em muitos casos associada a pressão causadora da "pression
solution", nas bordas dos grãos aparece o desenvolvimenLo de nÍ-
tidas deformações lamelares (foto 31) . A extínção ondulante acom

panhada de recuperação ou não e raramente de recristafização 1o-

calizada, associada a evolução tec tono-metamórf ica do Eleutório
é de difícíl distinção das herdadas de ciclos anteriores, normal-

mente presente de manej-ra mais nÍtida e e¡r maior quantidade'

A deformação lamelar que ocorre sob a forma de lamelas

fínas, semel-hantes a geminação polissintética, mais comumente

aparecem formando ãngulos diferentes de 90o com o eixo "C", sen-

do que quando aparecem os dois planos de 'deformação do mesmo

cristal , o eixo "c" aparece Õcupando as bissetrÍzes aquda e obtu

sa, sugerindo deformação lamelar segundo faces de romboédro posi

tivo e negativo, Esse mesmo típo de deformação també¡n aparece

pe rpendi cu l armente ao eixo "c" (pinacõides basais {ooof}, porém

ê mais rara que a anterior. A deformação lamelar sob a forma de

lamelas largas de contatos dífusos a nítidos, frequenternente

acompanhada por superfícies de recuperação (limites originados
por superfícíes de recuperação) ou limites de cristais recrista-
tizados, gerando extinção ondulante em faixas paralelas a sub-pa

rafelas e mais frequentemente orientada paralelamente ao eixo

cristalográfico "C", evidenciando deformacão segundo faces de

prj.sma, e, se cuìrdarì amen te segundos os pinacóides basais /OOOt] '

O feldsPato potássico presente em todos os casos obser'-

vados em qrãos isolados, é o rnicrocliniof que f requentemenl-'e é



179

pertítÍco, incluindo albita sob a forma de fios, filmes e man-

chas; mostra geminação segundo a lei de "Carlsbad" e mais comu-

mente em grade (albita e periclina) bem a ma1 definida. Em aI-
guns casos aparece englobando pequenos cristais sub-tabulares
(euhedricos a subhedricos) de oligoclásio com coroa de albita; e

mais raramente engloba quartzo ãs vezes com formas cuneiformes

(runitos) , apatita e magnetita. não raramente encontra-se fratu"

rada e ou clivada gerando superfícies, nas quais aDarece a forma

ção de filossilicatos finos com forma de barba ("mica beard") e

a exemplo do quartzo apresentam textura de corrosão "pression
solution " .

O plagioctásio aparece como cristais levemente a bastan

te sericitj.zados, sugerindo variação composicional, onde a compo

sição mais frequentemente encontrada é a do oligoclásio; sendo

que os termos mais cálcicos são mais alterados para sericita e

ãs vezes sericita e epidoto; estando em alguns casos totalmente

alterados (pseudomorfos), enquanto as albitas estão 1Ímpi-das' En

contra-se com ou sem getninação segundo as teis da alJ:ita, peri-

clina e "carlsbad", onde a mais comum é a albita r 9u€ nãO rara-

inente ocorre combinada com as outras. A1guns 9rãos são mimerquÍ-

ticos e comumente encontraTn-se fraturados,' fraturas estas ao lo!-

go das quaís, ocorre o desenvolvimento de filossilicatos finos

exibindo disposição caótica a bem orientada. Um aspecto interes-

sante da alteração dos plagioclãsios é a frcquente dispostçl" U:

sericita bem orientada paralelamente ao plano de geminação /0f0i,
a qual quando se dispõem a alto ângulos com o plano de foliacão

geral da rocha, podem estar crenuladas, com clesenvolvimento tê-

nue de clivagem cle crenulação, paralelarnente a orientação geral

da rocha.

Os fragmcntos lÍticos são rcpresentaclos basicamente por

meta-siltitos, meta-l-amitos, quartzitos, (IÙart-'¿iLo milonitico,
quartzo xistos, gnaisses, maLerial granítico de granulação fina

a grossa, granófiros e granitos suÏ:-vulcânj-cos, fraqnenl'os de

si1ex, cataclasitos, runitos, minierquitas e pcgmatitos. Os sei-

xos cle neta-s j-ltil-cts e tnel-a-1.lnil-os , são i-rle cluidj mcns j ollais e

apresentcìm-se com perfeita clivagcm ardosiana oricntacla paraleJ a

nre'te a orient-ação geral dos "mica bearcls" e nornìalnienl-e são



achatados na direção da orientação geral da rocha, sendo que aI
guns seixos de lamitos argilosos, éxibem grande Plasticidade' ge

rando aspecto amebóide, uma vez que seus limites lnvadem os espa

ços vazios (poros) envofvendo grãos detrÍticos das vizinhancas.
Esses seixos ainda, ãs vezes são bastante ricos em opacos (feuco

xênio, limonita e magnetita) e bastante folj-ados'

os granitos sub-vutcânicos e gran6firos formam sêixos

arredondad.os e apresentam composição intermediária a ácida, 9ra-
nulação fina a grossa e normalmente são ricos em magnetita, apa-

tita, e epidoto. o aspecto mais marcantê 'é a presença de maÈrj z

granofÍrica, a qual em alguns casos é bastahte fina, gerando as-

pectos de matriz vítrea desvitrificada-

os seixos de quartzitos, mica quartzo xistos e gnaisses

apresentam formas ínequidimencionais, t.abulares ou sub arredonda

dos, e juntamente com os seixos de siltitos e lamitos são os

mais frequentemente encontrados. Os tipos mil'onitizados destas

litologiasapresentamlindastexturasdeformacionaísrtaiscomo:
fotiações ; micro-dobras assimétricas da foliação milo-

nítica com plano axial mais ou menos paralelo a "s"; "kink bands";

rec ri stali zaçõe s de mica quartzo e feldspato; etc'

As muscovitas detríticas ocorrem sob a forma de cris-
tais ripiformes a lenticulares de dimensões variáveís, porém nor

mafmente menores que 0r5 mm, límpidos ou com inte rcre s cimento de

feucoxênio. Ãs vezes concentram-se em faixas dífusas e encontram

.seexibindotexturasdeformacionaistaiScomo:.'kinkbands'';mi
cro dobradas ou crenuladas com planos axiais paralelos a orienta

ção dos "Mica beards"; encurvamento das terminações para os pIa-

nos de fotiação (fiq. 58) ; fragmentação e transformação em filos
silicatos finos.

As biotitas detríticas possuem dístribuição e formas

idênticas a da muscovita detrÍtica e normalmente encontram-se

parcial a total.mente substituÍdas por filossilicatos finos e opa

cos (leucoxênio e limonita) , que aparecem frequentemente forman-

do finas lamelas, separadas ou como material maciço de aspecto

tabular a lenticular. A exemplo da muscovita detr:itÍca tambám

allresenta arqueamento, dobra, "kink bands", fraqmentação e flexu

ra em volta de clastos mais competentes '
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f:, cal-cita ocorre sob a forma de cristais intersticiais
bem geminados e ou fibrosos, mais frequentemente dispond.o-se em

fitas orientadas em uma díreção preferencial gerando perfeitas
estruturas "beards" (foto 30). I-fostra extinção ondulante, cresce
mais frequentemente na zona d.e menor pressão e ãs vezes, aparece
também sob a forma de fifetes em fraturas dos outros minerais e

entre eles.

Os filossilicatos finos incolores, neoformados, consti-
tuem magníficas lexturas "beards " (foto 29), localmente com a
orientação geral modificada por rotação dos grãos detríticos, e

ou refração do esforço, modificação local do elipsoide deforma-
cional peÌa heterogeneidade da rocha, Estes minerais normafmente
aparecem corroendo e envofvendo os minerais detríticos em espe-
cial , plagioclásio, mícroclina e o quartzo.

A biotita neoformada é encontrada em algumas amostras
portadoras de clivagem ardosiana bem desenvolvida, exíbindo co-
res esverdeadas, pleocroismo nitido (marrom amarelado a verde) e

dimensões bastante peguenas. Ocorre juntamente com os filossiti-
catos finos incolores formando os "mica beards" sob a forma de

rnanchas ou dispersa, e mais raramente sobre os cristais de pla-
gioclásio, biotitas detrÍticas e seixos de meta-siltitos, e ou

I ami tos

O epÍdoto ocorre sob a forma de pequenos a minúsculos
cristais, anhedraís a súbhedrais ou como massa microcris ta lina .

Possuem cor amarelo esverdeado a castanho, são leven¡ente Pleo-
crõicos e aparecem desenvofvÍdos sobre a matriz, formand.o peque-

nos cristais de contornos denteados a simplictlticos e centro ma-

ciço, ou pequenos cristais granulares, indicando cristalização
contemporânea a evolução tectono-l-ermaf dessas rochas. ocorre
ainda sobre crístais de plagioclásio, podendo nestes casos ser
pré- sedirnentação; e mais raramente como grãos arredondados, na

matriz, suger:indo serem detrítlcos.

Os minerais opacos/ aparecem com certa regularidade e

em ordem decrescente de f requêncj,a são: magnetita, limonita, l-eu

coxênio, e ilmenita. Destes a magnetita encontra-se parcialmente
lÍmonitizada, enquanto a ilmenita apresenta transformação em

grau variáveL para feucoxênio, sendo que o leucoxênio provém fre
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quentemente da titanita, em vãrios casos observados são pseudo-
morfos de titanita. A tÍmonita aparece atacando magnetitat dis-
persa como cimento ou ocupandp o l-ocal da biotita detrítica dis-
pondo-se comumente na forma de.Iâminas para3-elas a cÌivagem des-
ta.

A apatita aparece sob a forma de grãos arredond.ados a

prismãticos dispersos pela matriz ou dentro de minerais detrÍti-
cos em especial os feldspatos, e fragmentos líticos, em especial
nos granitos sub-vulcânicos e. granófiros; sendo que nestes ú1ti-
mos casos são normalmente euhedrais a subhedrais.

o zircão ocorre normalmente sob a forma de pequenos

cristais dispersos pela matriz,. com'grau bem variável- de arredon
damento, perfeitamente euhedrais (prismas e bastões) a be¡n arre-
dondados.

A turmafina aparece como clastos angulosos, prismáticos
ou arredondados exibindo cores azul , castanho e verde, sendo que

vários crìstais mostram-se zonados e parcialmerlte alterados.

A titanita ocorre sob a forma de cristais subhedrais a

arredondados, em estado variâvel de alteração para leucoxênio.

O rutilo, constitui cristais parcialmente leucoxeniza-
dos ou sem alteração alguma.

A granada aparece sob a forma de raros fraornentos que

exíbem grau variável de alteração, principaJ-mente para hidrõxi-
dos de ferro e ou manganês; os quais aparecem formando redes de

cordões ao longo das superfÍcies de frati-rras e bordas, e äs ve-
zes também altera-se para sericita.

A clorita aparece sob a forma de pequenos cristais iso-
lados aparentando ser neoformados, como lamefas delgadas inter-
crescidas com filossilicatos finos neoformados e mais.raramente
formando pequenos cristais de cor levemente lilás, dispostos sub

radialnente em cavidades da rocha.

Foi observado apenas um cristal de al-lanita metamictico
com bordas de epidoto e contornos mais ou menos arredondados.

A caulinita aparece sobre os feldspatos principalmente
sobre a nicroclina, como produto de alteração supórgena.
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Pelo exposto acima na evolução destes tipos l_itolóqicos
da diagênese ao anquimetamorfismo, primeiramente ocorreu a frac¡-
mentação de arestas agudas dos grãos detrÍticos e deformação dos
filossificatos pela pressão de carga causadora da compactação.
No momento seguinte começa a reação de transformação dos arqilos
minerais nos filossilicatos finos (llitas, sericita. hid.ro-musco
vitas, clorita interes trati ficada com muscovita, etc) possivel:-
mente ao fado de processos de dissolução ( "pression solutíon") .'

rotação mecãnica dos minerais; da formação de extincão ondulan':
tet do desenvolvirnento da deformação lame1ar, nos pontos de

maior pressão e; das transformações dos feldspatos em filossili-
catos. Finalizando esses processos te ctono-metamórfi cos que feva
rarn a forlnação da clivagem ardosiana, nas rochas de granulação
-als finas; "mica beards" nas rochas de granulação mais grossai
e clivagem reticuLar em ambos os tipos de rochas, aparece em cer
tas regiões onde a temperatura atingiu vafores mais eLevados â

formação de biotita verde e/ou epidoto: estes dois minerais pos-
sÍvelmente puderam ser gerados pela ação de soluções hidroter-
mais que emanaram ao longo da zona de falha de Jacutinga, em

sua reativação.

\t 
^- Aspectos microestruturais e text.urais das rochas me-

tamórficas de grau médio a afto.

Este tópico l¡aseia-se na descrição detalhada de aproxi-
madamente 240 secções delgadas, rlue abrangem todos os tipos lito
tógicos aqui citados.

OS QI]ARTZITOS E QUARTZO XfSTOS, FELDSP.ÃTTCOS OU NÃO

apresentam textura granoblástica orieì.Itada denteada a lobulada
(cngrcnada) , normalmcnte rica em domínios de textura cm nosaico
de granulação mais fina (produto de recristalização ou reacão me

tamórfica no caso dos feldspatos) e mais raramente domÍnios de

textura lepÍdob J. ás tica. Esse "fabric" evidencia ter sido gerado,
em primeira instãncia, sob a ação de defornação eminentenente
dúcti1, responsável pela formação de: duas folíações
(Berthé et alii , 19791 , sendo a segunda, via de regra a mais nÍ-
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tida; micro dobras assimétricas na foliação em especial- "c", com

planos axiais estatisticamente parafefos a foLiação "S"i estrutu
ras augem e sombras de pressão assimétricas; obliquidade de grãcs

e sub-grãos alongados e; boa orientação dlmensional e leve orien
tação cristatográfica devido a recristälização e recrescimento
(fotos 32 e 33) . Estes aspectos segundo Simpson e Schmidt (1983)

permitem deduzir o sentido do movÍmento de cisafhamento simples
atuante d.urante a defornação. Superposto ao "fabric" referido
acima nota-se a ação de deformações em estado dúctiI-frági1, res
ponsávet pela reatjvação dos planos de foliação anteriores, bem

como pela geração loca1 de mícro-falhas e fraturamentos, por on-
d.e circul-am fluidos aquecidos catalízando a neomineral i z ação de

epidoto, clorita, pirita, hidróxidos, etc. (foto 34) ,

Os xrSToS PSÀMO-PELÍTICoS apresentam grandes varÍações
texturais, principalmernte na dependência.da composição. Assim
aparecem exibÍndo texturas J-epidoblástica homogênea, lepidoblás-
tica com domínios lenticulares ou em faixas paralelas de textura
granoblástica engrenada e justaposta, grano-lepi.doblástica e,
localmente, nematoblástica a capifar; nemato--lepidob 1ás tica , ne-
mato- granoblásti ca e porfiroblástica com ou sem domínios grano-'
blásticos. Essas rochas frequentemente exibem aspectos lenticula
res assimétricos desenhando duas foliações (foto 35) uma mais
contÍnua, onde a granulação é mais fina e para onde se inflexio-
nam as terminações das "lentes" ei outra descontÍnua qerada pela
orientação dos eixos maiores das "fentes", dos grãos e sub-grãos
inequidimens ionai s de quartzo e planos axiais de dobras assimétrí_
cas da foliação, Estas duas fotiações foram denominadas aqui res
pectivamente de foliação "c" e "S" (Berthé et a1ii. op.cit.) e

formam ãngulos de I0 a 35o entre sj- indicando juntamente com os

outros fatores o sentído do cisal-hamento. Nestas rochas como nos

quartzitos é noLada uma reativação dos antigos planos de folia-
ção evidenciando a ação de uma deforr¿ação frágiI-dúctiI, porém

fraturamento e micro-faJ-has, são bem mais raros neste tipo qùe

no anterior, provavelmente devido ao fato destas rochas terem me

nor competência na época desta deformação.

OS GRÄNADA-BIOTITA GNATSSES CO¡'I OU SEIU HORNBLÐNDA dE

acordo com a proporção dos minerais e deformação apresentam tex-
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FOTO 31 Fotomicrografia de meta-arcósios da Formação Eleutério
exibindo quartzo com deformação lamelar e extinção on-
dulante associada a "pression solution" e fragmentação.
Nicois Cruzados; aumento 76 vezes.

I¡olomicrografia de quartziLo forl-cmente cleformado (mi-
lonitizado) exibindo porfiroclasto de quartzo com tri-
Iha de recristalização assi-métrica evi.denc-i.ando forma-
ção sinestral. Nicois cruzados; aumento 38 vezes. Pon-
to 299.

FOTO 32
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33 Fotomicrografia de quartzito fortemente deformado, exi
bindo deformação pIástica e "porfj-roclasto" de muscovi
ta com trilhas assi-m6tricas de mica dinamicamente re-
cri-stalizada indicando cizalhamento dextral. Nicois
cruzados; aumento 192 vezes. Ponto 220.

FOTO

FOTO 34 Fotomicrografia mostrando aspecto textural de quarXzi-
to, evidenciando recristalização e recrescimento dos
cristais de quartzo e superposição de nova "fase" de-
formacional ligada a reativação frágil-dúcti1, causan-
do a ger:ação de micro falhas; sericitização; epidotiza
ção; cloritização e deformação lamelar e extinção ondu
Iante em cristais de quartzo. Nicois cruzados; aumento
de 30 vezes. Ponto 434.
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tura granoblãstica a granolepidoblástica ligeiramente inequigranu
lar, com domÍnios lepidoblásticos e mais raramente nematoblásti-
cos e poiquiloblãsticos ou textura lepidoblãstica com domÍnios
granoblásticos e mais raramente nematoblásticos e poiquiloblãsti-
cos. Estas texturas são superpostas por texturas cataclásticas em

grau variável, normalmente leve a incipiente. A granulação varia
de fina a média e em várias lâminas como das amostras dos pontos
61 e 209, também aparece a foliação trsrr e "C", sendo que no pri-
meiro caso, mais ou menos paralelamente a rrcrr 6 retomada a defor-
niação gerando cataclase e micro dobras assimétricas nos filossili
catos, indicando que a reativação teve o mesmo sentido da deforma

ção ductil anterior, oü seja dextralr D€stas rochas também foram
notados pórfiros rotacionados com sombra de pressão, augem assimé
trj-cos, cristais sigmoidais e cristais fragmentados com forrnas an

gulosas envoltos por matriz fj-na e mi-cácea, composta por minúscu-
los cristais de sericita e biotita; sendo que nestas partes "moi-
das" aparecem superfícies de cisalhamento anastomosadas que envol
vem partes lenticulares defor¡nadas.

Os BIOTITAS GNAISSE; MrCÃCEOS apresentam predominante-
mente textura grano lepidoblãstica nas partes mais deformadas,
com os filossilicatos costumeiramente bem orientados. Normalmente

não apresentam bandamento nítido e mostram aspectos deformacio-
nais idênticos aos dos xj-stos psamo-pelíticos, onde as foliações
lrsrr e rrCrr são comumente observãveis macro e microscópicamente. A

fol-iação rrsrr marcada basicamente por cordões de biotita com for-
ma de ltztt ou trsrr e alguns cristais de feldspal-os com o eixo maior
formando ângulos agudos com a foliação prj-ncípal 'rCrt; enquanto es

ta é contínua e marcada basicamente por cordões de biotita e mus-

covita }¡em oricntados linearmente, exibindo granulação mais fina
que as posicionadas nos "mÍcróIÍtos".

Os IIOIìNBLENDA E I3,LO'II'-llA GNAISSES ¡:redominantc¡rrcnte exi-
bem textura granoblástica xenobl-ástica engrenada a poligonal, fre
quentemente oricntada e ligeiramente incquigranular, sendo ctrue

nas rocl-las de índice de coloração mais al-tos ocorrem texturas 1e-
picìo)>.1 ásticas e ou ncmatoblãstic¿ìs, restritas a lcj-tos milimótri-
cos quc se alternam com leitos de textura granobÌástica. Loe-a1men

t.e pode ser observado ajnda porfiroblãstos 1:oiquiloblãsticos de
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hornblenda; i-ntercruzamento dos leitos mencionados acima de manei
ra irregular gerando aspecto anastomosado e; textura micro por-
firoclástica. Em guase todas as secções delgadas foram notadas
evidências de efeitos cataclâsticos superimpostos ao "fabric"
plãstico anterior gerando micro-falhas e fraturamentos nos cris-
tais mais competentes como feldspato e anfibólio; fraturamento,
micro zonas de cisalhamento, deformação lamelar, extinção ondulan
te, recuperação e recri.stalização localizadas nos crj-stais de

quartzo e; "kink bands", arqueamento das lamelas e incipiente re-
cristalizaçáo nas micas. Nestas rochas também não é raro o apare-
cimento de textura de fluxo (blastomilonitica e milonÍtica) onde

costumeiramente pode ser observado a presença de biotita, horn-
blenda e ãs vezes feldspatos orientados preferencialmente em uma

direção obtÍqua em relação a foliação e o bandamento geral , for-
mando ângulos entre 20 e 35o, gerando assim as foliações rrstr e

"C". Nestas rochas, também são comuns: "kink bands"; micro fa-
fhas; rotação de cristais; trilhas assimétricas dinamicamente re-
cristalizadas, sombras de pressão assim6tricas; estruturas augem

assj-métricas; sigmóides e sub-grãos e grãos recristalizados com

seus planos de achatamento obliquo ã foliação geral. Aspectos es-
bes que segundo Simpson e Schmid (l-983), servem de critério para
avaliar o sentido de movimento de rochas cisalhadas.

Os ANFIBOLITÐS E ANFIBÓLIO XISTOS apresentam textura vg
riando de nematoblástica a nem.ato-lepidoblástica na dependência
da transformação mais ou menos intensa do anfibótio para biotita.
O grau de orientação das texturas tamb6m varia de quase granular
poligonal a extremamente orientada com cristais de anfibóIios bas

tante alongados e bem orientados. Cabe ressaftar que a textura em

corte pelîpendiculares a lineação mineral é predomj-nantemente gra-
noblåstica poligonal com perfeitas texturas de equilíbrio. As

duas foliações mencionadas acima embora de maneira ]:astanl-e tênue,
também foram encontradas ncste tipo litológico. Em alguns para-an
fiboliLos foi irotado ajnda textura poiquiloblástica, panxenom6rfi
ca de gr:anuIação média a fina. Não é raro também o aparecimento
de uma ¡:ede de micro fraturas de cisal-hamento anas{-omosada acompa

nhacla cle clobras c1e arrastc¡s e cpirlotização e cloritização, super-
posto ao "fab::j,c" anterior dcscrito acima. Calte ressaltar ainda
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que não foi notada nenhuma diferença textural significativa en-
tre os anfibótios inclusos em rochas atribuídas ao embasamento

dos anfibolitos de origem magmãtica incluso na supra crustal,
excluindo-se desta comparação os anfibolitos que as relações mi-
neralógicas e estruturais indicam origem vulcano-sedimentar ou

mesmo sedimentar.

As ROCHAS ULTRAMÁ,FICAS possuem variações texturais na

dependência da mineralogia e aspectos deformacionais, toCavia a

textura mais frequente é a nematobtástica que grada para lepido.-
blástica com o aumento dos filossilicatos (flogopita, talco e

cl-orita). Aspectos capilares (amianto) , textura de "feltro" e

aspectos de fl-uxo também aparecem com certa frequência neste ti-
po litológico. Reativações tardias em anbiente frãqiI-dúcti1, co

mo outros aspectos deformacionais comuns aos anfibolitos e ro-
chas xistosas também podem ser encontrados.

As ROCH¡,S CALCOSSILICÃ,TICAS devj-do a sua grande gama de

variações mineralógicas e composicional ocorre exibindo diversas
texturas. A textura granoblástica poligonal a lobulada orientada
ou não, de granulação média a fina é o tipo mais.o**,:: cmbora

ocorram: Textura grano-lepidobtástica engrenada de granulação mé

dia a fina, ä" vezes inequigranular; poiquiloblástica; grano-ne-
matoblãstica e gradações ou intercalações entre as texturas cita
das acima. Esta litologia como as anteriores mostra superposição
de deformação, gerando em alguns casos, textura porfiroclástica
onde material fino e filetes Ce quartzo envolvem corpos lenticu-
lares de rochas nrenos af etadas, t-ìos quais podem ser observado o

"fabric" anterior.

Os I{ÃRMORES apresentam textura predominantemente grano-
blástica xenobÌástica, levemente inequigranular de granulação mé

dia a fina e raramente grosseira, com arranjos em mosaico a en-
grenada evidcnciando evoJ ução tcxtural, com¡llexa, onde nota-se

"fabric" poligonal de granulação mais fina, dj spostos cm faixas
ì-rregulares e anastomosada colocadas intersticialmcnte ou atra-
vessando os grãos maiores gerando texturas de argamassa. Pode

ser notaclo ai nda a prcsença dc grãos maj orcs de contornos amebói

clcs indicanclo rccrcscimcnl-o e grãos maiores anhedrais que deram

orì-gem a grãos menores e ¡ro1-i-gonais. Os as¡rectos acj,ma indj.carn
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para esta rocha deformação bastante semelhante a dos orto quar-
tzitos, portanto deve ter também orientação cristalográfica em

grau variáveI, râ dependênci-a da intensidade da deformação p1ás-
tica e de recristalizações posteriores, a esta deformação.

Os GONDITOS exibem costumeiramente textura granoblásti-
qa xenoblãstica engrenada a porfiroblásticar oü poicruiloblãsti-
cã, porém com o aparecimento de inossilicatos podem apresentar
dominios nematoblásticos. A granulação varia de fina a média e

em vários casos foi observado a presença de domÍnios ern mosaico e

l-ocalmente aparecem fraturas de cisalhamento onde a granada foi
deformada em estado frágit, fragmentada, e o quartzo em estado
frági1-dúctiI, recristalizando-se parcialmente.

Os "BIOTITITOS" apresentam textura eminentemente lepido
bl-ástjca com alguns domínios nematoblásticos, granulação média e

mostram aspectos deformacionais idênticos aos dos xistos psamo-
pe1íticos ou biotita gnaisses micãceos.

Os GNAISSES OFTALMITICOS mostram textura porfirobtãsti-
ca a porfiroclástica xenomórfica, com megacristais de microcli-
Dâ, e ãs vezes, tambérn oligoclásio envoltos por uma matriz de

granulação fina a média, exibindo texturas granobtástica a gra-
no-lepidoblástica orientada ou não, com domínios lepidoblásticos;
sendo comum também na matriz textura de "fIuxo" (milonÍtica). Os

fenocristais chegam a atingir cerca de 4cm, enquanto a matriz
possuì- granuJ-ação submilimétrica a poucos milÍmetros. Fazendo
parte da mj croestruturas desta litologia, costumeiramente obser-
vam-se praticamente todos os aspectos discutidos por Simpson e

Schmid (1983) clue servem de critério para deduzir o sentido de

movimento em rochas cisalhadas, e jã discutidos acima para ou-
tros ti¡:os Iitológicos.

Os GNAI-SSES GRANÍTICOS exibc:m textura ¡rredominantenìente
granoblástica xenomórfica, orientada ou não, poligonal a cngrena
cla; mais ou m(ìnos cataclasada. A granuì ação é rnédia, com varia-

ções locais mais para fina do que para os tipos grosseil:os. Lo-
cafmente podem aparecer domÍnios lepidoblástj-cos e mais raranen-
te nematobfásticos na forma de leitos descontínuos e lentes de

eslressura milimétrica a submil-imétr.i.ca. Essas texturas apresen-
tam car:acterÍsticas de deformação dúctil bcm marcada pela cl.onga
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ção e orientação de grãos e agregados policristalinos sacaróides
de quartzo, além da potigonalização dos fefdspatos e de outros
aspectos ;deformacionais citados acima para os outros tipos lito-
Iógicos. Esses aspectos dúcteis são superpostos por outra "fa-
se" deformacional em estado frágiI-dúctil gerando localmente tex
tura de argamassa e fraturamentos.

OS MIGI'IATII'OS HOMOGÊNEOS CTNZA A RÕSEOS COM GRAU VARIÁ_

VEL DE REMTGMATIZAçÃO, P}ìINCIPALMENTE RÕSEA, STN-PÕS GNATSSIFICA

ÇÃO possuern aspectos texturais e micro-estruturais idênticos aos
dos gnaisses graníticos, havendo pequenas diferenças no grau de
recristalização do material "granÍtico"; sendo que fazendo parte
desta J-itologia frequentemente aparecem texturas sacaroidais e

graníticas Iigeiramente recristalizadas ou submetidas apenas a
cataclase.

OS MIG¡{ATITOS CINZA GNAISSIFICADOS COM ESTRUTURA BANDA_

DA FfTADA E/OU DOBRADA exibem na parte leucossomática normalmen--

te textura granoblástica xenomórfica ligeiramente inequigranular
seriada, orientada ou não, predominantemente l-obulada de granula

ção média a fina e mais raramente srosseira, e ãs vezes, textura
sacaroidal à granítica de .granulação média e raramente pegmatoi-
dê, com grau variável de modificação para textura granoblãstica
xenomórfica predominantemente lobulada de granulação média a fi-
na ou grosseira no caso dos pegmatoj-des. Esta variação textural
pode resultar, da variação de competência entre os estratos me-

Ianossomáticos e leucossomãticos e I mais provavelmente pela remo

lritizações de material granÍtico, com diferentes idades e está-
gios em relação a deform;rção que gerou a gnaissificação geral;
fato este que encontra apo.i-o nas difercntes composições das par-
tes feucossomáticas (adanrelítica, granodiorÍl-ica e tonalÍtica) e

mais raramente na observação dc material leucossomático cortando
material leucossornático. As partes melanossomáticas possuem qra-
nulação médj-a a fina e exiÌ:em textura grano-lepidobl-âstica orien
1-ada e sutur.rcla a lcpidobfãstica, cìpareccndo localmente aspecl-os
nematobl ás ticos .

Os ¡{rc¡ßTTTOS CTNZA GNATSSTFTCAI)OS C'O¡.l ES'IRUTIJIìA lìOI4OGÊ

NEA aprcsentam tcxluras iclênticas as do t-ipo litoJ õgi co anter:ior
com a clual se rclaciona. As difcrcnças rcsidcm no nìenor núrnero
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de porções melanossomãticas portanto de texturas grano-lepido-
blástica e lepidoblástica e na maior proporção de material, em

que é possível ainda reconhecer um "faþric" inicial sacaroidal
ou granÍti-co. Essas rochas como anterior localmente apresentam
os mesmcs aspectos deformacionais discutidos para os tipos lito-
1ógicos atribuÍdos a supra crustal quer sejam eminentemente duc-
teis, quer sejam frágeis-ducteis.

O fato de realce apresentado pelas litoloqias atribuÍ-
das ao embasamento, e não constatado em tal nÍvel de d,esenvolvi-
mento, nas rochas da supra-crustal é a riqueza em aspectos ame-
bóides (contatos lobulados) , que no caso dos cortes (laminações)
geram freguentes incl-usões arredondadas de quartzo nos feldspa-
tos, de feldspatos em feldspato e vice versa e de trama de felds
pato "amebóide" que mais ou rnenos se interligam gerando aspectos
de rede anastomosada, atestando grande importância da "solution
I. ransferrt na elaboração das texturas das litologias, aqui atri-
Luídas ao embasamento (Grupo Amparo de Ebert, 1968). Porém estes
aspectos são parcial a totalmente apagados, nos materiais remobj-_

lizados -sin-tardi tectônicos em relação a fase deformacional de

grande escala comum a supra e infra crustal. trstes migmatitos
como os anteriores localmente apresentam os mesmos aspectos de-
formacionais discutidos para os tipos litológicos atribuÍdos a

supra-crustal, quer sejam eminentemente dúcteis, quer sejam frá-
geis-dúcteis.

Em relação aos minerais formadores das texturas mencio-
nad.as acima podem scr dcstacados os seguintcs aspcctos, de acor-
do com cada mi¡reral

QUARTZO: O quartzo ocorre sob a forma de cristaj-s fre-
quentemer'ìte lnequiclimensj-onais e orientados, de formas e climen-
sões bastante variáveis de acordo com a sua evolução e tipo lito
lógico a liue ¡rertencem. Os cristais maiores normal-mcnte são len-
ticularcs ou for-mam " f itas rr ( rr r i.bons " ) cfe contornos dcnteaclos a
Iobulados ou amel¡óide; frequeni-emenl-e englobam outros minerais,
em cspccíal muscovita e biotita; podem conter cordões de inclu-
sõcs dis¡rosl-as ou não a alto ãngulo com a clongação; possuem fo.!
te exl-inção ondulante, normalmente acompanhada de "kinkjrg", re-
cupcração e frcqucntencnte por rccristaljzação em grau var,iáve1,
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nas bordas e/ot zonas de maior deformação reticular íntracrisÈa-
Iina, gerando agregados policristaLinos de granulação bem mais
fÍna que a granuJ-ação geral da lâmina. Outro aspecto comum nas
l-itologias mais ricas em mica e o contato reto do quartzo com

planos {oofl a. micas, que barram o crescimento do quartzo.

Associado ã extinção onduÌante é notada frequentemente
a deforrnação larnelar, a qual aparece disposta paralelamente a ex
tinção, orientada na direção da elongação positiva ou negativa,
indicando a presença de desl-ocamentos segundo faces de prisma,
possivelmentu, {roroJ e pinacóides basais fooorT. A deformação
lamelar tarnbém posiciona-se obliquamente a posição de extinção
evidenciando deslocamentos intracri stalinos segundo faces de rom

boedros.

Os aspecÉos acima evidenciam para o quartzo em prÍmeira
instãncia uma deformação erninentemente dúctlt acompanhad.a e se-
guida por recrescimento, o qual d.eve ter apagado parcialmente a

orientação cri stalográfica, não raramente observável com auxífio
da placa de gipso em quartzit.os, xístos e alguns gnaisses forte-
mente defornado. Superpondo a esLa deformacão dúctil, ocorre uma

"segunda fase" deformacional dúci:i1-frágif (foto 34), porém bem

mais dúctit que frágil, que chega a apagar o "fabric" dúctil ini
cial, apenas nos cataclasitos. Esta "segunda fase" deformacional
deve ter ocorrido em ambiente de temperatura e talvez pressão
bem inferíores, além de ter intensidade menor,

Os sub-grãos de quartzo ou grãos recristafizados de

quartzo em quarLzitos e xistos, frequentemente díspõem-se com

seus planos de achatamento e s tati sti camente oblÍquos a foliação
mais narcante e ao bandamento cornposicional ou granulométriqo;
indicando neste caso o sentido de cisafhamel-Itof como proposto
por Simpson e Schrnid (1983) . Também, nos quartzitos e quartzo
xistos, indicando o sentÍdo de cisafhamento pode ser encontraclo

"porfi rocl as tos " com trilhas assimétricas de quartzo dinamicamen

i-e recristâlizados, semelhante ao descrito por Simpson e Schrnid

(op. cit. ) (foto 32) .

os cristais de quarLzo dos gnaisses atribuidos ao emba-

samento, aIém dos seus contornos predominantemente lobulados com

os fetdspatos, como discutido acinta, não apresentam diferenças



micro-es truturai s perceptÍveis gue permitem difèrencia-Ios dos

gnaisses da supra-crustal. Os eventos teëtono-termais comuns ao

embasamento e cobertura mostram ter apagado totalmente os "

."fabrics" anteriores, c{uer sejam de rochas
s eclir...en tare s ou magmáticas; send.o apenas preservados parcialmen-
Èe alguns aspectos originais do quartzo em granitóídes sin a tar
di-tectônicos.

Existem também alguns crist.ais de quartzo rutilados em

mÍgmatitos e gnaisses graníticos e cristais ricos em inclusões
fluidas, como em alguns xistos, onde estas inclusões, ãs vezes '
distribuem-se zonearmente no quartzo, sendo o núcleo dos cris-.
tais mais rícos em inclusões que as k¡ordas '

3!4gIqç!49I9: o plagioclásio nas litologi4s atribuídas
ao embasamento tem composição média ao redor de An30 e, costumei

ramente é representado por cristais' pequenos a grandes, inequi-
dimensionais orientados a. equi dimens ionai s , subhedráis a anhe-

drais e; exibem formas subtabulares corroÍdas, lenticulares de

contornos ondulados, amebóide ou arredondadas. As relações de

conLato entre eles evídenciam recristalizações, todavia não são

frequentes as texturas de equilíbrio, mas por outro 1ado, nos ti
pos pobres em microclina e máficos, eles dispõem-se de maneira a

originar uma trama anastomosada orientadaf onde os outros mine-

riais em secção delgada, aparecem inters ticí afmente na forma de

lentes ou faixas descontÍnuas e/ou inclusos devido a natureza 10

b'ufada dos contornos do plagiocfásio, onde o plagioclásio mostr:a

menor arredondarnento quando dentro do guartzo do que o quarl-zo

dentro do plagioclásio. Estes aspectos que aparecem evidenciando

forte "solution trasfer" são menos nítidos ou ausentes nas lito-
Iogias ricas em microclina que provavelmente origínam-se por fu-
são parcial ou injeção ( remigmati zaç ão ) . Na maíoria dos ptagio-
clásios a geminação, segundo as leis de alh¡ita e mais raramente
periclína e "carsbad", não é notada ou esta mal definida, sendo

que localmente alguns cristais, Þern geminados ' aparecem com as-
pectos nrais Ìímpidos que os outros e aparentam pelas relações de

contato serem posteriores, apesar de possuirern composição idênt!
ca.

Nos plagioclásios
observam-se a Presença de

das rochas do embasamento comumente

textura antipertÍtica "em edifício "
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nas rochas pobres em microclÍnio e em "edifÍcÍo", manchas irregu
lares "patch" ou "rod'r nos tipos mais ricos em feldspaÈo potássi
co, onde este úl-timo pode oci¡par, em alguns grãos de pJ_acrioclã-
sio de dimensões grandes, quage que a meÈade da área. Estes as-
pectos sugerem a presença de desmisturação e corrosão comÕ pro-
cessos atua.ntes na formação dessa textura. Nas rochas portadoras
de microclina podem ser observados, frequentenente, em especial
na interfãcie plagioclásio microclina reações entre microclina e
plagioclásio gerando figuras de corrosão e a formação de mirme-
quitast o de s envolvimen to, nos plagioclásios, de uma borda mais
lÍmpida. de menor relevo.e menos alterada, indicando ter composi

ção maÍs sódica,gerando textura de "ovo estalado" e; fenômenos
de poligonalização do plagioclásío anterior a colocação do felds
pato potássico que também se encontra recristaLizado, uma vez
gue, em alguns casos, o feldspato potássico aparece corroendo o
plagioclásio segundo os plànos de recristalização ou mesmo englo
bando o aglomerado.

Dois tipos de m.irmequita foram observados nestas rochas
uma mais grosseira, e bem maj-s rara, e outra sensivelmente mais
fina, aparentando ter-se originado após a g.rosseira. Estas mirrne
quitas alojam-se nas bordas dos plagioclásios com orientação
crisÈalográfica igual ou diferente do cristal hospedeiro, indi:
cando ser posterior a este e d.e ter-se formaclo ãs custas do fel
dspato potássico, provavefmente após ou tar:dia¡nente ao desenvol-
vimento da textura "ovo estalado" em regime sin-tectônico, e

ocorrendo com maior intensidade nas rochas mais deformadas.

Podem ser encontrados ainda: plagioclásios zonados,
com núcleos mais cálcicos mostrando maior grau de alteração oara
sericita, carbonato, epidoto e ãs vezes clorita; recristalização
local originando pequenos aglomerados de cristais poligonais re-
duzindo a granulação da rocha; encurvamento das lamelas de gemi-
nação gerando extinção ondulanLe; micro-falhas e fraturas; musco
vita e biotita sin-tectônicas corroendo pJ-aqioclásio; texturas
de equitíbrio entre sí e com quartzo e microcfina e; augem assi-
métricos com ou sem trifhas de plagioclãsio dinamicamente recris
talizado.

Os plagioclásios que ocorrem nas 1Ítologias supra-crus-
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tais mais pobres em feldspatos, quartzitos e xistos ¡ aparecem
sob a forma de cristais arredond.ad.os a su-b-arredondados normar-
mente ocelares e orientados, quase sempte desprovidos de gemina_
ção intensamente sericitizados e frequentemente epidotizados e
ou caufinizados. Não raramente é corrofdo por muscovita ou <lá
origem a pequenos cristais de filossir-icatos esverdeados e pfeo-
cróicos, sendo portanto corroídos por biotita neo formada, caben
do ressartar que em vários casos evidencia corroer biotÌta de
primeira geração. Nas litologias mais ricas em fefdbpatos, espe_
cialmente nos f abrad.oritas guartzitos, frequentemente aparecem
concentrados em faixas ou lentes orientadas, gerando agregados
policristafinos com perfeita textura de equÍlfbrio (¡nosaico) en_
tre si e contatos lobulados com o guartzo indicando dissoJ_ução
( "pression solution") durante a deformação ductif. Outro aspecto
que chama a atenção nestas litologias é a contrastante diferença
de competência dos feldspatos em relação ão quartzo.

Os plagioclásios formadores dos gnaisses e migmatitos
das sequências supra-crustais, são oligoctãsio (An 23 i U), po-
rém em algumas rochas cal cosèi l icática s e ãnfibolitos chega a
ser labradorita, portanto a composição do plagioclásio, aparenta
estar mais relacionada a cornposÍção da rochä, em gue toma parte /
do que ãs variações no metamorfÍsmo. Nestes tipos petrográficos
o plagioclásio exibe texturas de equirÍbrio com maior perfeição
e em frequência muito maior, que nas rochas do embasamento, .es_
pecialmente nos meta- s edimentos ; possibitritando diferenciar mate
riaf quartzo plagioclásitico derivado de meta-sedimentos (,'remo_
bilizados") / que possuem predominantemente textura em mosaico,
de material quartzo plagioclasÍtÍco do embasamento/ onde esta
textura não foi ol¡servada. Nestas ritologias os aspectos que evi
denciam "sofution transfer'r, enJcora apareçaln, são bem menos aar_
cantes na est-ruturação dcstas rochas.

De ìnodo geral os plagioclásios dos gnaisses granÍticos
e migmatitos ocorrem sob a forma de crÍstais pequenos a médios,
raramente graìldes e subhedrais a anhedral'_s. possuem contornos,
na ma.ioria dos casos, levemente denteados a IoL:ulados, porém
mostrando perfeitas texturas de equÍIíbrio entre si e mais rara_
mente com os outros minerais; sendo que focalmente pode ser ob_
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servado que mj-croclina apresentando textura de equifÍbrio corro_
eu plagioclásio corn esta Èextura gerada anteriormente a corro_
são, indicando a presença de migmatização sin_tectônica. Na maio
ria dos cristais as gemínações segundo a lei dé albita, combina_
da ou não com periclina e "carlsbad" não são nÍtidas, ou não apa
recem; frequenternente exibem hal0s de composição mais sódica (tex
tura de "ovo estalado") e; em vários casos contém quartzo em go_
tas. As estruturas mirmequÍticas são frequentes principalmente
nos termos mais foliados; jã as texturas antiper.tÍticas não são
muito freguentes especialmente as com aspecto de ,,edifÍcj-o,,.

Nos tipos lito]óg,icos mais ricos em microclinÍo, frequen
temente os pragioc.rãsios encontram-se em difusas faÌxaè mirimé_
Lricas a s ubmi fimé tricas , onde são fortemente corroÍdos, restan-
do ãs vezes pequenas ilhas arredondad.as déntro do FK. Estes pla_
gioclásios aparentam corroer biotita marrom a maïrom avermefha_
da e são corroÍdos por biotita verde e musêovita. Nos gnaisses
granÍticos e mÍgmatitos, localmente dentro de agregados com tex_
tura de mosaico aparecem cristais não recristafizados, que môs_
tram hábito euhedricos tipicanìente magmáticos, demostrando ori-
gem magmática para estas rochas, por outro fado, assocíado a de-
formação dúctiI pode aparecer plagioclásio exibindo estruturas
augem assimétricas, com ou sem trilhas de plagioclásio dinamlca_
nente recristalizados.

Também pode ser notado nos plagioclásios, associado á
saussuritização, mi cro- f raturamento, mi cro- falhamento com bascu-
famento de bfoco formando "rorts,' e "grabens',, ,'kink bands", en-
curvanìento das l-amelas de geminação e localmente ¿ ¡6¡¡n¿çäo de
cordões formados por pequenos cristais de afbita e quartzo cica_
tri- zando fraturas.

Localmente aj,nda, assocíados a tectônica frágil_ductíI
podem ser ol¡servados filetes de alLrita preenchendo fraturas, jun
tamente com clorj-ta, epj_doto , qùartzo, carbonato e pirita.

MICROCI,fNIO: O microclÍnio nos quartzitos é xistos apa_
r,:ce exibj,ndo aspectos texturais idênticos aos dos plagioclásios,
para essas nesmas rochas. Mostra ou não discreta geminação em
grade e textura pertÍtica, que em várias rochas portadoras de
sillimani.ta é constituÍda por de.l_gadas lamelas co:rtÍnuas, dispos
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tas paraleJ-amente, gerand.o aspecto de geminação polissintéÈica
em plagiocl_ãsio. O microclinio nessas rochas é normalmente po_bre em inclusões e normafmente mais límpida e/ou menos al-terada
gue o plagioclásio. Em vários casos quando junto com o pfaEloclã
si-o formando lentes ou faixas, aparece corroendo fortemente oplagioclásio, sugerindo fusão parcial ôu inJeção de materiat graníËÍco.

O microclinio nos ttpos litolõgicos, atribuÍdos ao emba
samento mais ricos em plagioclásio, 

. cofoca_se de maneira niti¿a]
mente intersticial corroendo fortemenÈe o plagioclásio e aparen_
temente também o quartzo, formando pequenos a gïandes cristais
euhedrais a subhedrais e focalmente apresqntando textura de equi1Íbrio entre si e com o plagioclásio, indicando natureza pré asin-gnaissificação. Normalmente apresenta excelente geminação emgrade é pertÍtico ou não, sendo os tipos não pertÍticos os mais
comuns, As pertitas ocorrem na foïma de "stringlet,,, ,,string,,,
"rod", , "patch", veios com formâ de S, ,,band. Õu ,,¡i556rr,r,
chama, interpenetrada e "braid", onde as ,'string,, ,,stringlet,,,
"rod" e "patch" são as rnais comuns, sendo qüe localmente pode
ser observado um aumento no volume e quanÈidade do plagioclãsio
ã medida que se aproxima dos cordões de mirmequita, As mimerqui_
tas aparecem na interfácie microclina plagioclásio formando le_que para de.n tro da microclina ou formando cordões entre cristais
de microcfínio,sem a presença do plagioclásio nas proximidades,
na seção de corte; estes aspeÔtos, indióam que a miïmequita ori_
ginou-se posteriormente o microclÍniora guaf aparece subsLituin_
do j-nte rs tic ialmen te e principalmente na interfácie plagioclá_
sio-microcfina, sugerindo uma nova ',fase,, de crescimento de pla_
gioclásio. Locafmente, tambénr podem ser observados, delgados cor
dões de plagioclásio (afbita ou oligoclásio sõdico) entre g¡1s_=
tais de microclinio recristalizadq.

Os aspectos texturais apresentados pelo microclinio nas
rochas supra-crustais são idênticos aos apresentados nas rochas
da in fra- es trutura, variando apenas na quäntidade e granulome_
tria, que de maneira geral, são maiores na supra crustaf. Nes_
tas rochas, em especial nos tipos porfiróides, o rnicroclÍnjo fre_
quentemente aparece constituindo cristais milimétricos a centimé
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"Carlsbad" acompanhada ou não de geminação em grade.

O microclinio dos diferentes tipos litológicos apresen_
ta ainda aspectos deformac.ionais tais como: extinção ondulante;
desenvolvimento de sub-grãos; trilhas assimétricas de qrãos di_
namicamente recri s tari zados , normalmente associados a estrutura
augem assimétricas; fraturamentos e micro_fafhas e, arqueamento
da geminação como no caso dos plagioclásios.

BIOTITA: As bíotitas existentes nos qnaisses e migmati_
tos atribuÍdos ao grupo Amparo (Ebert, 196g) não apresentam dife
renças significativas em termos texturais e evolutivos quando
comparadas com as rochas atribuÍdas a supra-crustal . As biotitas
inicíalmente, geradas d.urante o metamorfismo progressivo, apre_
sentam cores castanho amarelado a castanho avermelhado, que em
certas rochas mais deformadas como quartzitos, apenas são encon_
tradas, em alguns casos, em que é preservada sem transformações
aparente' dentro do quartzo, Estas são substÌtuÍdas pÕr biotltas
qom tonalidades esverdeadas normafmente aôohpanhadas da formação
de titanita e opacos durante a atuação dos processos tectono_ter
mais geradores da gnaissi ficação.

A biotita de tonalidades mais escuras aparenta ser cor_
roÍda pelos fefdspatos, especialmente nos gnaisses granÍticos e
migmatitos e as de cores esverdeadas, que aparecem substituindo
as anteriores e os anfibólios, aparentam corroer..o plagioclásio.
As biotitas referidas acima em vários casos aparecem tránsforman
do-se para muscovita, result.ando na liberação de opacos pulveru_
fentos e pequenos cristaÍs que se alojam na forma de delgados
cordões nos planos de clivagem e bordos dos cristais de muscovi-
ta. Nos estáqios finais da evolução tectono-metamórfi ca as bioti
tas restantes fl:equentemente mostrarti grau variáveI de alteração
l:ara clorita, epidoto, e sericita. os aspectos mi croe s truturais
indicam que a tr:ansformação de bioti-ta pa.ra muscovita ocorreu si
mufLaneamente a fase deformacional dúctil responsável pela estru
Luração geral, que aparenta ter sÍdo precedida do ,,pico termal,,;
e gue a transfornìação para ser.ic.ita, clorita, epicloto e titanita
e leucoxênj.o, allarece defasada no tempo em relação a descrita
acima e, mostra ter ocorrido s itÌul taneamen te a <leformação frágiI
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-ducti1, superpondo-se a deforrnação dúctit, reativando planos de
foliação e causand.o fraturamento (catacl-ase) , que localmente de-
senvolve uma red.e de fraturas onde ocorre intensa epidotização,
acompanhada ou não da formação de biotita verde de granulação fi
na, cloriÈa, sericita e pirita. A transformação de biotita para
clorita acompanhada da formação de epidoto, titanita e ou feuco-
xênÍo pode ser total como no ponto 625.

. A transformação de biotita em muscovita most.ra-se mais
intensa nas zonas e rochas mais afetadas pelâ_deformação dúctif,
em especial nos quartzitos e quartzo xistos. Assim nos microli-
tos podem predominar biotita e nos septos muscovita, aparentando
ter sido catalizada mais pela deformação do gue por retrometamor
fi smo.

Este mine.ral ocorre sob a forma de cristais pequenos a

médios, tabulares, sub-tabulares. lenticulares, ou írregu.Iares,
frequentemente exibindo terminações pontÍagudas, disposta de ma-
neira isolada como em gnaisses e migmatitos hololeucocrá ti co s e
quartzitos ou formando fentes orientadas ou faixa de agregados
policristalinos onde normalmente exibern recristalização e não ra
ramente estrutura tipo "rabo de peixe" ou "kink band .boudary
mígration", sugerindo a presença de transposição de uma foliação
pré-existente (restos de dobras intrafofiares) ou mais provaveJ.-
mente, no caso das rochas supracrustais, a ação de uma deforma-

ção progressiva gerando e destruindo "fold packets" ei estes as-
pectos foram observados em todas as unídades metamórficas de
grau médio a alto, aq'ui mapeadas.

Os cristals isofados ou nos agregados Dolicristal-inos
frequentemente exibem terminações encurvâdas as s ime tricamente e,/
ou "fragmentada" (finamente recristalizada) gerando "fiapos" e

pequenas trithas de minúsculos cristais. Estes aspectos indicam
o sentido do cisafhamento, sendo que os Þl-anos de clivagem no in
terior dos filossilicatog ou o eixo maior dos "pacotes" s.igmoi-
dais, dispõem-se de modo a formar ãngulos de 0 a 30o com a orien
tação das cxtrclnidrdes, que se dj spõem paralelanrente a foli ação

mj-lonÍtica "C" que normalmente é a mais marcante, nos tipos lito
J.ógicos mai-s c j.sal.hados.

Dessa maneira é encontrado nas rochas mais deformadas,
como em quartzitos, xistos e certos gnaisses, orientação bimodal
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para os filossilicatos ¡ a mais marcante disposta paral-elamente
ao bandamento granulométrico ou composicional- e a secundária for
mando ãngulo de até 30o com esta, na dependênciq da intensidade
deformacional e da plasticidade da rocha durante ,a deformação,
send.o o ãngulo menor nos casos de deformação ma.is intensa ou de
maior plasticidade (foto 36).

Nos ãpices das dobras mais fechadas a biotita recrista-
lj-za-;se dando origem a arcos poligonais, o qual é parcialmente
destruÍdo pela recristalização de mica em posíção plano axial ,

nos ápices mais espessados dando origem local-ment.e a "kink band
boudary migration" bastante fechados.

Pode ser observado nos cristais de biotita ainda "boudi
nage", encurvamento das l-ãmeIas, "kink bands", deslizamento dos
planos de clivagem; extinção ondufante e recuperação; sendo que
estes aspectos, exceptuando alguns casos de "boudinage", ao que
tudo indica devem relacionar-se com os últimos estágios deforma-
cionais, já em estado frágil-dúcti1, compatível com ambiente me-

tamórfico da fáci_es xisto verde médio a baixo.

MUSCOVITA: As muscovitas ocorrem sob a forma de cris-
tais quase sempre muito bem orÍentad.os, normalmente meLhor orien
tados que a biotita, de dimensões pequenas a médias (até cerca
de 4 mm) , com exceção de alguns pegmatoÍdes o¡-rde ;oodem atingir
dimensões centimétricas. são subtabulares a lenticufares, normal-
mente possuem terminações pontiagudas ou finamentê recristaliza-
das gerando "fiapos" e pequenas trifhas de minúsculos cristais
(foLo 33) e; as vezes bordas ou terminações simplectiticas, prin
cipalmente quando em contato com o ptagiocÌásio. Localmente foi
observado aberturas dos planos de clivagem das muscovita, geran-
do espaço fenticular ocupado por clorita; textura de equilÍbrio
com a biotita, tÍpÍca dos filossilicatos e; formando cristais ir
regulares e:n cordões interligados sugeríndo ser formada a partir
de " f raturas " sobre os i:-eldspatos ,

Os cristais de muscovita de màneira geral tendem a se
concentrar ao longo de superfÍcies de foliação "C", especiafmen-
te nos i-ipos lil-ofógicos mais intensanente cÍsafhados, apal:eìltan
do originar-sê ¡ nâ rnaioria dos c.lsos , "ìs custas de biotita e plq
gioclásio, durante a atuação dos processos que causaram a esLru-
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FOTO 35 - Fotomicrografia mostrando aspecto textural em muscovj--
ta-quartzo xisto, onde se destacam l-entes assimétricas
de muscovita dinamicamente recristalizada, desenhando
a foliação rrsrr e rlc'r e indicando deformação não coaxi-
al, levógira. Nicóis cruzados; aumento 76 vezes, ponto
137.

Fotomicrografia
ção de biotita
¡resl-ra I . Nicois
6t4.

apresentando
em sigmoide,
descruzados;

bimodalidade na orienta:
indicando deformação si-
auliento 30 vezes. Ponto

FOTO 36
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turação geral das rochas, portanto foi tardi-pico termal e sin-
transposição. Durante a última fase deformacional, ainda ocor-
reu a formação de sericita e Pequenos cristais de muscovita, a

partir dos feldspatos, especíalmente do plagioclásio, das biotl-
tas e, mesmo de cristais maiores de muscovita.

As muscovitas apresentam todos os outros aspectos micro
estruturais e morfológicos descritos para a bÍotita e ocorrem em

maior frequência nas litologias atribuídas ä supra .crustal , esPg

cialmente nos para-derivados, sendo o filossil-icato mais comum

em quase todos os quartzitos e xistos e alguns gnaisses quartzo
feldspáticos.

SILLIMANITA; A sillimanita ocorre sob a forma de crís-
tais fi}:rosos a capilares, dispostos de maneira isolada, normal-
mente dentro de outros mínerais, ou formando feixes alongados,
às vezes, contÍnuos de cristais acicuLares i ouanto aos feixes,
estão mefhor orientados geram .- nítida orientação a rocha e/ou
desenham ápices de dobras intrafofiares ou corpos sigmoidais
mostrando sentido de cisalhamento, como no po¡to 192 (toto 37'l .

Esse mineraf mostra ser posterior a bíotíta marrom avel
mefhada e contemporãnea aos maiores cristais de muscovitai ocor-
rendo em maior concentração nas zonas de maior deformação ao pfa
nos de foliação "C", sugerindo ter sido catafizada pela intensa
deformação plástica que sucedeu ao pico termal , que afetou a

área, gerando migmatização e formação de granitos.

Os cristais descritos acima frequentemente mostram-se

fraturados, "boudinados", arqueados e grau variáveI de alteração
para sericita Éina ou pirofilíta com aspecto fibroso. Em vários
casos esta alteração é tão intensa, que da sil-]imanita restam
apenas delicados pseudomorfos e algumas acÍculas dentro dos cris-
tais de quartzo. Este processo mostra ter ocorrido contemporanea

mente a deformação frági1-dúcti1, que reativou os planos da fo-
liação I'C't da"face" anterior:, possibilitando a circulação de

fluidos; e como as sillimanitas alojam-se basicamente nestes pla
nos el-as foram intensamente afetadas.

Ç:4Iff4t A cianita foi encontrada apenas no af loraner-rto

do ponlo 61, em biotita gnaisse levemente migmatizadof onde apa-
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rece sob a forma de cristais pequenos a médios (até cerca de 4mm

de comprimento), exibindo forte corrosão' que ãs vezes gera as-
pecto poiquitÍtico, Esses cristais mostram geminações múltiplas
ou simpfes, "kink bands" e bordas levemente alteradas, gerando

delgados cordões de sericita ou pirofÍlita finíssima (foto 38)

estando ãs vezes total-mente alterada gerando manchas irregulares
de filossilicatos finos caoticamente dispostÒs.

Nesses gnaisses a cianita aparece preservada nos micró-
l-itos, freguentemente dentro de outros minerais, em especial o

oligoctásio, onde, ãs vezes, tem suas fraturas penetradas por
biotita; enquanto a sillimanita fibrosa dispõem-se nos planos de

foliação "C" que foram posteriormente reativadas' provocandÕ

transformações bem mais intensas na siIlíanlta, que ao contrário
da cianita, dã origem a filossilicatos rnais fibrosos e orienta-
dos. Esses aspectos mostram que a cíanita desenvolveu-se durante
o metamorfísmo progressívo antes do pico termal, e gue no auge

d.o metamorfÍsmo foi fortemente corroída pefo feldspato, send.o

preservada apenas localmente; enquanto a sillimanita é vísiveI-
mente posterior ao pico termal e, não mostra ter-se origiñado
às custas da cianita, que permanece em equilÍbrio meta-estáveÌ,
dentro dos micrólitos e/ou outros minerais, sugerindo ambiente

de pressão maior durante o metamorfismo progressivo e menor do

regressivo.

GRANADA: A granada aparece sob a forma de cristais ar-
redond.ados a ovalados e orientados ¿ com contornos arredondados a

loÌ¡ulados sugerind.o forte corrosão semelhante a descrita por Be11

e Rubenach (1983) . Esses cristais concentram-se em faixas ou en-

contram-se dispersos pela rocha; possuem dimensões normalmente

menores que 0,5 mmnos quartzitos, gnaÍsses quartzo fefdspáticos
e migmatiLos e chegam a atingir cerca de 4 cm em certos xistos e

gnaisses aluminosos, gerando texturas porfiroblástica a poiquilo
blástica.

Possui coloração levemente rosada e mostra ser corroida
por plagioclãsio, aparecendo frequentemente no interior deste;
biotita esverdeada e muscovita, que localmente aparecem bordejan

do ou atapetando fraturas e; nos estágiôs finais pela clorÍta,
aparecendo ãs vezes apenas restos angulosos de granada no inte-
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FOTO 37 Fotomicrografia de sillimanita-quartzo xisto feldspãti
co mostrando agregado fibroso de sillimanita com forma
sigmoidal indicando sentido de cisalhamento dextral.
Nicois cruzados, aumento L20 vezes. Ponto 792.

l'ot-omicrografia de biotita gnaisse Ievernente migmatiza
do exibindo cristal de cianita gcminaclo, com "kink" e

¡:arcialurente substil-uiclo poi: bioti 1*a e muscov-ita, a-l-êm

cle f ilossilicatos finissinios (serj cita ou pirofilita) .

Nicoi s cruzados; aumento 48 vezes. Porlto 6-l .

L,'O'1'O 3B
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rlor de clorita. Comumente encontra-se bastante fraturada e bor-
dejada por hidrõxidos, guê também penetram pelas fraturas origi-
nando desse modo ilhas angulosas de granada dentro de goethita.

Nos gonditos normalmente ocorrem sob a forma de peque-

nos cristais menores que 1 mm arranjados poligonalmente em agre-
gados livres de quartzo, gerando perfeita textura em mosaico; em

agregados poligonais com pequenos e dispersos cristais interstj--
ciais amebóides de quartzo, entre os cristais poligonais de gra-
nada, gerand.o textura em mosaico algo denteada e como cristais
isolados dentro, oü entre crj-stais de quartzo. Nos granadas quar
tzitos calco-silj-cãticos a granada praticamente não apresenta in
clusões, aparece com formas eIÍpticas orientadas, evj-denciando
corrosão, sugere ter sido corroída por diopsídio, anfibõlio e

plagioclásio e localmente mostram um denso fraturamento em duas

direções preferenciais, uma paralela a foliação e outra pouco

mais intensa perpendicularmente a fotiação. l'los anfil:'olitos
desenvolve-se a partir do plagioclãsio e dos anfibõl-ios.

- A granada ocorre com aspectos microestruturais idênti-
cos nas rochas quartzo feldspãticas do embasamento e cobertura
eì além dos aspectos citados acima pode mostrar ainda: Arqueamen

to dos planos de foliação, ãs vezes de maneira assimétrica; tri-
thas de j-nclusões sem relação com a foliação atual; rotação asso

ciada com sombra de pressão assiniétrica a simétrica.

As microestruturas e texturas apresentada pela granada

de um modo <¡eraì., evj,dencjam or-igeln anterior ao "pico termaI",
port.errto foram geradas durarrte o metanorfismo ¡lroqressivo, refe-
r ido acinta.

.ç!_IN9JI¡9x!XIO, o clinopiroxênio aparece so]: a forma de

cristais incolores a sutilmente esverdeados, mostr:ando ser diop-
sídio; levemente esvercleados, €fr casos extremos algo pleocróico,
sugerin<1o ser salita e ferro-salita e i em algumas rochas calco-
silicáLic¿rs rlc.rs cm glranadas, quc se oxidam libc::ando óxj dos e

h j-c1róxi clos c1e lr{n, aprcscntam Lonalidade castanho amalîclado suge-

rinclo se r j ohatrnsel'ii te .

Irlsscs são cncontrados cm anf ibolitos, rochas calco-sili
cáticas, l-iorltblencla gr-raisscs e cm "nórlulos" clcntr:o dos gnaisses
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e migmatitos atribuÍdos aô embasamêntor onde normal-mente exibem
contatos lobulados a irregulares evidenciando dissolução e grau
variável de transformação para anfibóIio¡ aparecendo em alguns
locais apenas pequenas, manchas de diopsídio no interior de horn-
blenda. Durante os estágios finais pode ser encontrad.o ainda sen
do substiÈuído por epidoto, cforita e carbonato.

Os aspectos gerais tais como uralitização, Lextura de

equilÍbrio entre si, boa orientação dimensional nas rochas folia
das sugerem que o clino-piroxênio formou-se durante o auge do me

tamorfismo progressÍvo.

ANFIBÕLfOS: Nas rochas da área aparecem basicamente 4

tipos de anfibólios: antofilitaf tremolita- a ctinol ita, hornblen-
da e cummington i ta- gruneri ta (foto 39). O primeiro restringe-se
as rochas ultramáficas; o segundo aparece em mármores impuros,
calcossilicáticas e rochas .ultramáficas, o terceiro possui a dis
tribuição mais ampla, ocorrendo em gnaisses orto e para deriva-
dos, migmatitos, calcossilícáticas e meta-basitos e, o úItimo
ap_arece localmente em rochas calco-silicáticas, metabasitos e ul
tramafitos e em rochas ricas em quartzo e magnetita (forrnação

ferrífera) como no ponto 684 b (foi:o 39).

A antofilita aparece sob a forma de cristais pequenos a

grandes, formando prÍsmas longos, delgados e orientados gerando
textura nematobfástica. Normalmente é corroído por talco e local
menLe amiantificado, gerando estruturas pouco comuns, ond.e aore--
gados de talco incluem fibras de amianto caoticamente disposta
em um plano. Como a tremolita mostra-se comumente öorroída tam-
bém pela "flogopita", que apresenta características microestrutu
rais e texturais idênticas as descritas para a biotita.

A tremo Ii ta- actinofi ta ocorre sob a forma de cristais
pequenos a grandes, de hábito prismático e bem orientados oriqi-
nando textura nematobfásLica. Encontra-se, via de reqra, intensa
mente fraturado e em alguns casos mosLra alterar-se para ta1co.
E¡n rochas caf coss j-l-icáticas e mármores impuros local-mente ocorre
subst j. tuindo di opsídio.

A hornl:lenda exíbe tonafidades e colorações diferentes
indicando variação composicional e evolução compÌexa; ocorrendo
sob a forma de cristaís pequenos a grandes, poiqui loblás ticos ou

I

i

I

l
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39 Fotomicrografia de magnetita-cumíngtonita-quartzo xis-
to (formação ferrífera). Notar os cristais de cumingto
nita com excelente partição basal. Nicoj-s descruzados;
aumento 30 vezes. Ponto 684 b.
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não, normalmenÈe prismáticos e bem recristalizados e orientad.os;
gerando textura nematoblástica em cortes paralelos a lineação mi
neral e textura granobJ-ãstica a decussada em cortes perpendicuJ-a
res a lineação mineral . Aparece substituindo diopsÍdio e é subs-
tituída por biotita, às vezes também cumingtonita, ou corroÍdos
("solution Transfer"); sendò que nas fases finais pode ser subs-
tituÍda por epidoto e cJ-orita, na dependência de deformação cata
clástica e hÍdroÈe rmali smo. As recristalizações (textura de equi
líbrio). frequentemente geram estrutura em "feixe" simpfes ¡ seme

thantes as descritas por Biermann (1977). Localmente forma textu
ra em equilíbrio com o diopsÍdio indicando contemporaneidade e

apresenta: extinção ondulantet boudÍnamentoi terminações pontia'
gudas; bord.as simÞ li ctiti cas ; bordos azuladosi recuperacão e âs

vezes feve recristalização, inclusões" de opacos, quartzo, pla-
gioclásio, titânita e allanita; alteração para filossilicatos e

epidoto, normalmente acompanhada da formação de titanita e leuco
xênio; estrutura augem assimétríca, sombra de pressão e micro fa
lhas. Cabe ressaltar ainda que em alguns remobilizados, em migma

titos, aparece mega cristais centimétricos de hornblenda poiqui-
Iobl- ás ti ca.

A cummingtoni ta-gruneri ta ocorrem sob a forma de cris-
tais pequenos a médios; prismáticos e bem orientados, exibindo
aspectos texturais e mí croes truturai s idênticos aos da hornblen-
da substituindo cfino pí roxênio , þranada e a Própria hornbfenda.
Normalmente exibem perfeita partição Ï¡asal e geminação de reÞeti
ção segr:ndo {rooi " às vezes, são zonados com núcfeos mais qrune

ríticos ou mais cummingtoní ti cos ou 3e dispõem em faixas interca
ladas de composição diferente, mais gruneríticos e mais cuÍuning-
'Loníticos.

Os aspectos mi croes truturai s e texturais descritos aci-
ma, especialmenLe para a hornblenda, sugercm que os anf iLìólios
iniciaram sua formação no metamorfismo progressivo, foram está-
veis juntamente com diopsídio no pico termal e durante a deforma

ção plábtica que sucedeu o pico termal , continuou a formar-se ãs

custas do diopsÍdio, recris ta1í zou- s e e transfol:mou-se em bioti-
ta. Durante os estágios finais, frágiI-dúctil, sofreu epidotiza-
ção e cloritização além de fraturamento.



OLIVINA: A olivina foi encontrada em alguns xistos ul-
tramáficos, na forma de grãos arredondad.os, normalmente, menores
glle 0r3 mm, de cor neutra, intensamente fraturada e envofvida in
variavelmente por talco e/ou serpentina. Contudo, pode passaf"Ìà
teralmente diretamente para anfibólio, podendo mesmo estar pre-
sente como restos. dentro dele.

CARBONATO: O carbonato ocorre sob a forma de minúscufos
a pequenos cristais irregulares associados .a saussuritização dos
plagioclásios e a corrosão do diopsÍdio; nos gnaisses, rochas
cafco- si l-i cáticas e migmatitos e, também como pequenos cristais
intersticiais ou filetes atapetando fraturas, nas mesmas rochas
e nos anfiboli tos.

Nos mármores aparecem sob a forma de cristais grandes a
pequenos, normalmente muito bem geminados, sendo que alguns cris
tais não geminados é produto de recristalização, Nessas rochas o
contat.o entre os cristais de calcita são retos, gerando textura
em mosaico a engrenados sugerindo recristalização e recrescimen
to. Apresenta, ainda, planos de geminação encurvado, extinção_ on

dulante, recuperação, micro zonas de cisalhamento finamente re-
crj-stalizada (poligona 1i zada ) e a exemplo do quartzo também de-
ve apresentar boa orientação crÍstalográfica nas zonas mais de-
formadas.

ESCAPOLITA: A escapolit.a foi encontrada em gnaisse cal-
co-sificático do ponto 7L2 a, onde ocorre sob a forma de cristajs
pequenos a médios, corroÍdos e engolfados por plagioclásío, con-
centrados nas faixäs mais ricas em máficos e plagioclásio. Aoa-
renta ter composição ao redor de 45? de meion.ita (Dipyre) , porém

os cristais com aspect-.o fibrosos, aparentam ser mais sódicos.
Mostra ter sido for¡rada durante o metâmorfismo progressivo, sen-
do substituída parcialmente por plagioclásio, contemÞorâne a¡nente

ao p.ico termal. Em vários locais, como no ponto 126 encontra-se
totalmente alterada para filossilicatos finos e íncofores.

ZTRCÃO: O zircão aparece sob a forma de cristais peque-
nos a minúsculos mostrando grau variáveI de arl:e dondamento , às

vezes, zonado com núcleos mais radj-ativos, mostrando, ãs vezes,
até três zonas de composição difcrente e, dÍsper:sos pela rocha e

quando incluso em biotita ou hornblenda origina a formação de ha



los, Â,s vezes, em uma mesma lâmina aprecem dois tipos de cris-
tais um mais "sujo", mais metamictico e outros cristais menores
e mais lÍmpÍdos e menos metamícticos.

Foi encontrado nos quartzitos .e rochas calco-silicáLi-
cas, na maioria das secções delgadas estudadas, evidenciando gue

estas rochas possuem fração detrÍtica, portanto não pod.em ser
eminentemente quÍmicas, mas podem ser eminentemente detrÍticas;
apesar de em vários casos o zircão apresentar evidências de re-
crescimento e mesmo origem durante a evolução te c tono-me tamórfi -
ca das rochas meta-sedimentares . os zircões associados aos gnais
ses e migmatitos da supra e ínfra estrutura, exibem formas arre-
dondadas a euhedrais, d.e maneíra aleatória, não constituindo cri
tério para separação de orto e para derivados, uma vez que os ar
redondados podem ser corroídos e os euhedrais neoformados. caben

do ressaltar que os zircões exibem Índices de arredondamento ni-
tidamente maior nos quartzitos e xistos psamo-peliticos.

MINER'AIS OPACOS: Os opacos aparecem sob a forma de

grãos alongados, esqueléticos, amebóides, irregul-ares, e/ou pu1-

verulentes associados as biotitas e/ou muscovitas orj,undas da

biotÍta ou dispõem-se de maneira dispersa pela rocha, não rara-
mente formando tril-has e débeís concentrações na forma de leitos
descontÍnuos e orientados. Dispõem-se em manchas mais ou menos

arredondadas, concentradas ou dispersas entre os outros cristais
de maneira intersticiaf ou em fraturas, formando, às vezes, um

reticufado na rocha. Constitui cristais com dímensões médias en-
tre 0,L a 0,2 mm dispostos intersticialmente. Em algumas rochas
como do ponto 684 b (formação ferrífera) constitui cristais pe-
quenos a médios, com até 5 mm de comprimento, alongados e bem

or.icnl-ad.os paralclamente a oricnl-ação geral da rocha, narticípan
do na consl-ituição da xistosidade. Os opacos são constituÍdos ba

sicamente por: magnetita, feucoxônio, hidróxido de ferro, óxidos
e hidróxidos de manganês, 1:irita e grafíta.

A grafita aparece díspersa pelas rochas meta-sedimenta-
res, porém no ponto 581, em mi c a- cummingtoni ta- graf i ta xisto,
aparece em grande quantidade chegando a formar massas de grafita
pura, disposta em vej.os. Nesse caso aparece sob a forma de agre-
gados de pequenos cristais, que invad.em de maneira rnais ou menos
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orientada toda a rocha, mostrando ser posterior aos demais mine-
rais, provavelmente contemporãnea a deformação frágiI-ductil.

A pirita "n"orrtt.-"u inLimamenÈe associada a fase hidro
termal gue acompanhou a reativação das estruturas dúcteis, local-
mente exibe textura coloforme¡ forma cristais cúbicos ou fÍletes
preenchendo fraturas; frequentemente apresenta limonitização par
cial e; aparece com maior teor em rochas calcossilicáticas e me-

ta-basitos.
Os opacos sugerem várÍas origens I tais como: detrÍticos

nos meta sedimentos; cristalização magmática¡ reações metamórf j--
cas ocorridas durante o metamorfismo progressivo e regressivoi e

reações metamórficas e hidrotermais durante a deformação frãgi1-
dúcti t -

APATITA3 A âpatita normalmente constitui cristais peque

nos euhedricos a anhedricos, dispersos ou concenLrados em zonas

mais ricas em máficos. Em certos anfibolitos forma delicados
prisrnas no interior do plagioclãsio indicando origem ¡eta-ígnea
para estas rochas; também nesta rocha, às vezes, quando inclusa
em hornblenda ou biotíta dá origem a leves halos, indicando pos-
suir elementos radiativos e; localmente forma agregados policris
talinos com textura de equilÍbrio evidenciando recrÍstalização
de cristais maiores. Em certos gnaisses quartzo feldspáticos são

ricas em incl-usões ffuidaS e em váríos casos ocorrem concentra-
dos no interior de biotíia e hornbfenda.

TURMALINA3 A turmafina ocorre sob a.forma de pequenos

cristais ""ltadrti", mostrando corrosão e como cristais euhedraisf
princ.ipalmente nos xistos, para-gnaisses e quartzitos; frequente
mente estão bem fraturados e mostram não serem detríticos, nem

ligadÕs a atividacles granÍticas e hidrotermais, excluindo-se os

pegmatitos¡ oÌlde também foi encontrada turmalina de até 5 cm de

comprimento.

lIl¿¡I Jêr A titanita constitui crisl-ais pequenos a mé-

dios, chegando a ãtingir lr5 mm de comprimento, euhedrais a anhe

drais, geminados 9u não, dispostos peJ.a rocha associado ao diop-
sídio, hornblenda e biotita, nos quais/ as vezes constitui cor-
dões nas bo::das ou planos de cÌivagens. Apal:ece ta;dcém formando
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coroas em leucoxênio e magnetita e l_ocalmente encontra-se parci-
almenda leucoxenízada e, ãs vezes, mostra ser radiativa, origi-
nado débeis halos em hornbl-enda e biotÍta.

Em alguns anfibolitos aparece, bem orientada, na forma
de pequenos cristais, dispostos de maneira alinhada, constituin-
do rosários, ou formando agregados policri stal,inos poligonais de
pequenos cristais, co¡n format.o J-entÍcular,. semel-hante ao de urn

cristal de titanita sugeríndo ser cristais maiores recristal-iza-
dos. Em alguns casos apresentam coforação mais fortè, marrom
avermelhado a marrom amarelado claro e exibem pleocroismo níti-
do. Os aspectos acima sugerem d.uas fases de formação de titanita
uma contemporânea a deformação eminentemente dúctiL ligada a

transformação do diopsÍdio em hornblenda de hornbfenda em bíotita
e recris talÍ zaçõe s de biotita e hornblenda e; a segunda gerada
pefas reações de cloritização e epidotização ligada a deformação
frági1-dúctii-. sendo que a primeira gera cristais maiores e mais
lÍmpidos e a segunda gera cristais menores associados ou não a
leucoxênio e dispostos em cordões finÍssimos. contornand.o e/ou
dispondo-se parafelarnente aos planos de clivagem de biotita em

estado de cforitìzação ou clorita.

RUTILO: O rutifo foi encontrado em alguns anfibol-itos,
sob a forma de crisl-ais anhedrais associados aos anfibólios ou
dentro de cloritas e, como cristais isofados ou concentrado na
forma de lentes (rosários) em meta-sedimentos e delgadas agufhas
inclusas em quartzo em granitos gnaissificados e migmatitos. pos

sui normalmente pequenas dimensões e as geminações raramente são
observadas.

_E_LII-O:q_E_çLINOZOIZITA: Ocorre sob a for¡na de minúscu-
fos cristais e agregados mic rocri s talinos dísseminados sobre os
plagÍoctásios; sob a forma de pequenos cristals, constituindo
cordões que atapetam fraturas cicatrizadas por ligeira recrista-
lização do quartzo; bordejando e/ou associado a aglomerados de
opacos (pirita e magnetita) ; bordejando granadas; como cordões
simplictíticos, dendríticos a irregulares, ao redor de anfibó]iÕ
e piroxênio; cristaìs pequenos a médios sobre biotita ou clor-i-
ta; localmente dispõem-se como agregado microcristafÌno em fai-
xas, que se interligam originando urn arranjo em rede. Em alguns
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anfibóIitoË onile aparece em maior quantidade, forma agregados
orientados de pequenos cristais com textura em mosaico, indican-
d.o recristalização e, às vezes, se disnõem ao ,longo de itensa re-
de de ftaturas sobre anfib6lios, plagioclásio e piroxênio, geran
do localmente textura "web".

ÄLLANITA: A allarlita aparece sob a forma de cristais me

tamicticos I pequenos a médios, frequentemente com coroas de epi-
doto, provocando a formação de fortes halos em minerais colori-
dos, quando inclusos ou em contato com estes. Frequentemente aÞa

recem no interior de hornblenda, e ãs vezes biotita, aparentando
ter sido gerada pela segregação de elementos radiativos, devido
a processos de recristalização ou transformações mineralógicas.

CI,ORITA: A clorita nas rochas ácidas aparece sob a for-
ma de cristais pequenos a médios, ãs vezes, formando agregados
radiais, de cor esverdeeda.r'mai.s ou menos bem orientados, gera-
dos na grande maioria dos casos a partir da biotita, com a qual
frequentemente aparece intercrescida famelarmente; porém também

corroi a hornblenda, granada e plagioclásio. A clorita gerada a

partir da biotita via de regra é cheia de .inclusões desordenadas
ou sob a forma de cor:dões orient.ados de opacos, Ieucoxênio e/ou
epidoto, sendo as originadas por outros processos normal¡nente

mais límpidos. Nas rochas ultrabásicas a clorita á bem melhor
formada, aparecendo com formas tabufares, ripiformes. lenticufa-
res a irregulares, apresenta cor verde bem mais claro a incolor
e aparenta ter-se formado bem antes que as cloritas das outras
litologias; possivelmente contemporâneas aos anfibóIios durante
a deforrnação eminentemente dúctit. As cforitas, nas rochas áci-
das ou uftramáficas, frcquentemcnte exibem "kink bands", recris-
talização, extinção ondulante, arqueamento das lamelas, aIém de

moldar-se ern torno dos cristais mais competentes'

{,upnrÏÀt A fluorita raramenl-e é encontrada sob a forma
de cristais vermiformes a irregulares, dispostos intersticial-
mente, corroendo os outros minerais da rocha.

TALCo: o talco ocorre como mineral secundário incofor a

Ievemente amarelado e pleocróico (minnesotaite); de granulação
fina, como agregados irregulares substÍtuindo tremolita, antofi-
fita ou olivina e dispondo-se de naneira interstlcial ou pene-
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trando fraturas dos minerais. Nos cristais maiores podem ser ob-
servados "kink bands", extinção ondulante e arqueamento das l- ame

las. Esse mineral- aparenta ser .contemporâneo a;formação da seri-
cita em rochas ácidas, pelo menos a finamente -granulada, eviden-
ciando ter-se formado durante a fase deforrnacionaJ- frági1-ductil.

SERPENTINA: A serpentina aparece locafmente em algumas
rochas ultrabásÍcas sob a forma de agregados microc ristalinos in
cofores a levemente esver:deados, formando manchas irregulares ou
veios, preenchendo fraturas, onde, substitui a olivina e anfibó-
fÍo. AparenÈa ter-se originado, nas rochas ultrabásicas com res-
tos de olivina, durante os ú1tÍmos "estágios" evolutivos suceden

do-se a formação do talco.
A deformação eminentemente dúctil mostra-se distribuída

por toda a regj ão mapeada, aparecendo focalmente de maneira mais

intensa, principalmente nos contatos entre litologias diferentes
e nas rochas mais plásticas; já a deformação frágil-dúctil é bem

mais heterogênea, aparecendo com maior frequência e intensidade
nas vizinhanças-da zona de falha de Jacutinga, sendo quase que

ausente no extremo sudeste da ãrea e nas vizinhanças da zona de

fafha de Monte Sião.

"Fabric" dev .5 uartzo e mica

A existência de orientação cristalográfica de cristais
em rochas deformadas, tem sido observada há bastante tempo, e é

de aceitação geral que tal orientação preferencial reffete aI-
guns aspectos da deformação; todavia ainda não são bem conheci-
dos os significados dos tipos de padrões e os aspectos gerados

de acordo com o tipo e magnitud.e da deformação; razão de deforma

ção; tenperatul:a. pressão confinante, conteúdo de água, número

de "fases" deformacionais presentes, etc.

O quartzo está presente na grande maioria dos tectoni-
tos mostrar.rdo padrões de dist::Íbuição de ejxo "C" em guirlandas
simples ou cruzadas orientadas segundo círculos máximos ou míni-
mos, constituindo mãximos isolados e concentrada irregul-armente



não caracterizando guirLandas independentesi e a simetria exibi-
da é ortorrombica, monoclÍnica, triclínica ou axial. Estes
"fabrics" tem sido interpretados em termos de deformação finita
("finte strain") por Ramsay e crahan, 1970; Lister, 1977.; Tul1is,
1977 , entre outros.

Para Carter e Releigh (1969) ¡ Hammond e parry (1973) ,
Hara e Nushimura (1977), Ave-Laltemant e Carter (1921) f6¡¡sg6 ¿
direção do esforço responsáve1 pela orientação do ,'fabric" e pa.-
ra Lister e Hobbs (L976), subsídios para entender o caminho da
deformação; enquanto para Wilson ,1973) , Hara e Nushimura (Ig77)
evidencia as condições metamórficas atuantes durante sua forma-
ç ão.

Segundo Lister (L977) , Nicofas et alii (1977) , Burg e
Laurent (1978) , Bouches e pecher (1981) , Burg et alii (19g1),
Simpson (1983), Sirnpson e Schmid (1983), passchier (1993),
Sadowski (1984), Lister e Snoke (1984) , Mertz e Siddans (1985),
Cannat (1985), Kelfey e poweel (]985), Boullier (f9g6), platt e
Behrman (1986), Burg (1986) e outros, pode ser utilizado para ¡te
finj^r o sentido do cisalhamento simples. portanto o estudo de
"fabric" de quartzo é potencialmente de grande importância para
uma anáfise estrutural detafhada de terrenos metam6rficos.

Os filossilicatos/ bÍotita e/ou muscovita, também ocor-
rem na grande maioria dos tectonitos/ mostr.ando padrões de dis_
tribuição de Normais a face (001) , que apresentam variações de
acordo com os aspectos referidos no primeiro parágrafo. Este
"fabric" mostra o grau de orientação dos filossilicatos, dando
idéia de planaridade ou linearidade das estruturas como proposto
por Flin (1965) e hrernick e Artur (L97 4) e, à assimetria deste
"fabric" em relação à follação geral e a b.imodalidade, podem ser
geradas pela presença das foJ iações , servindo, neste
caso, de critério para deduzir o sentido de movimetäção de massa
(deformação não coaxial) .

For:am estudados l-4 "fabrics" de quartzo, referentes a
14 l-ocais de 9 "fabrics" de mica refereì1tes a 9 1ocais, sendo as
detcrminações dos ejxos "C" de quartzo e nor:mais a (O0l) dâs mi-
cas, obtidas opticamente com o uso da platina uníversaL e os pon
tos foram plot-ados no hcmisfério inferior de diagrama de iguaJ_
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área de Schmidt-Lambert.

, Em milonitos do extremo sudoeste, ponto 706, onde o
quartzo aparece formando fitas sigmoidais ("bananas'r) evidencian
do èentido de cisalhamento dextraf dispostas paraleLamente umas
as outras limitadas por superfÍcies engrenadas e/ou pela presença
de mínúsculos cristaÍs formando detgados cordões foi obtido o
"fabric" de quarLzo da figura 62. Na amostra lâminada a atitude
da foliação milonÍtica é N40B/86 NVt, da lineação mineral é N50W/
86N!f e o corte possui atitude N50W/90, sendo a observação feita
de norte para sul. O diagrama, referído acima, exibe forte orien
tação formand.o apenas um máximo de concentração superior a 7,5å
e uma distribuição difusa por praticamente toda área do diagrama,
gue segundo Simpson e SchmÍd (1983) índica sentido de movimenta

ção dextral, coincidentemente com as demais microestrutuïas en-
contradas na lamína. Dessa maneira a lineação mineral é vertical
e o "Bloco" metassedimentar cavalga o bloco de migmatitos e orto
gnaisses atribuÍdos ao crupo Arnparo, de oeste, na direção N50W,

sendo que a posição original da lineação e foliação aparenta ter
sido rotacionada por dobramento de eixos aproximadamente perpen-
dicufares a lineação mineral .

Na área de influência da zona de fafha de Monte Sião fo
ram anafisadas amostras referentes aos ponLos 209, 220, 299 e
308; . referentes respectivamente a biotita-hornblenda-granada-
gnaisse milonitico, muscovita quartzito mifonÍtizado, mifonito
de quartzito e biotita muscovita quartzito feldspático.

A amostra do ponto 209 (fig. 63) possui as atitudes
N04E/8ISE, Nf2E/44NE e N04E/09NW, respectívamente para foliação,
lineação mineral e secção de corte; com observações executadas
de cima para baixo. Nesta rocha o quartzo aparece sob a forma de
crístais alongados e orientados de dimensôes submilimétricas a -
milimétricas, isolados ou mais conÌlmente em agregados, indicando
uma forte deformação scAuida de rccuperação total c recrescimcn-
to, com Ieve deformação larnelar posterior ao recrescimento,

Na figura 63 observa-se boa concentração dos eixos óti-
cos de quartzo, gerando um máximo superior a 6?; outro com con-
centração entre 4 ,5 e 6Z e mais dois con concentração entrc 3 e

4r53, não definindo guírlandas simples ou cr:uzadas o suficiente-
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mente boa para confirmar o sentido dextral da deformaÇão, indi-
cado por outros aspectos microestruturais; todavia por compara-

ção com diagramas de Simpson e Schmid (op.cit.) tal "fabric",
provavelmente originou-se por deformação não coaxial com vortici
dade dextral.

Na figura 64 observa-se o "fabric" de mj-car gue exibe
Iigeira assimetria dos mãximos em relação a folíação geral, suge
rindo ã primeira vista sentido de movimento levógiro, porém ao
observar-se a secção delgada nota-se que a foliação geral, 1ança
da no diagrama da figura 64 se aproxima mais da folÍação tlsrr do
que da "C", além do fato da existência de porfirobfastos de gra-
nadas que interfere na distribuição das foliações.

A amostra do ponto 220, (fig. 65) mostra foliação de

atitude N5OE/77SE, lineação N28lr/6BSV'I e o corte foi realj-zado
na atitude N50E/13NW, com observação executada de cima para bai-
xo. Nesta lâmina o quartzo aparece sob a forma de cristais minús
culos de granulação variada, onde os maiores cristais dificilmen
t_e atingem 0r5 nm, com contatos interpenetrados e formas fenticu
lares e de fitas assimétricas (sigmoidais); sendo que os maiores
cristais apresentam forte deformação lamelar, extinção ondulante
e recuperação acompanhada de recristalização nas bordas indican-
do recristalização contemporânea a milonitização. O eixo maior
dos cristais maiores, lentes e fitas formam uma foliação que é
encurvada por uma segunda foliação mais forte, onde se concen-
tram cristais menores e fragmentos mais finos, gerando duas fo-
liações rrsrr e "C", que indicam movimento dextral. Já o "fabric"
de quartzo, (fig. 65) apresenta uma leve assimetria, porém insu-
ficiente para comprovar a movimentação dextral.

A amostra do ponto 299 (fig. 66) , apresenta foliação
com atitude NB6W/B6SW, lineação mj-neral N86lV/0658, seção cortada
NL4E,/63NW e observ.rção realizada de ocste par:a lcste c de cima
para baj-xo. O quarl,zo nesta scção mostra-se alongado com forte ex
tinção ondulante e rccuperação acompanhada de recristalização cm

estado variável gerando textura granoblãstica i-nequigranular se-
riacla dcl-rtcada, ìntensarnent-e cortacla sribpara'lc'lamelttc por planos
de ci sall'ramenl-o, onde a glanulação é maj s f i,na e aparece concen-
tração ou pct-tcl-ração de hidróxidos.
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O "fabric" de quartzo, fígura 66, mostra boa concentra-
ção com apenas dois rnáximos ! um com concentração superior a 6E e

ouÈro entre 4,5 e $t, gerand.o uma sÍmetria ortorrômbica ligeíra-
mente assimétrica, onde pode ser traçada uma guirlanda de cÍrcu-
lo máximo, maf definida, gue sugere, cisalhamento dextral em con
cordãncia com outras micro-es truturas observadas.na lârnina.

A figura 67, "fabric" de micã apresenta tigeira assime-
tria dos máximos sugerindo deslocamentos levógiros, porém este
deslocamento pertence a foliação "C", enquanto a calda, para ou-
tro fado é de-vido a foliação "S", sendo ã foliação geral , traça-
da na figura a média das duas; desta maneira não contrastando
com outras evidências, que indicam sentido de movimentação dex-
traI.

No caso dã amostra do ponto 308, figuras 68 e 69, onde

a foliação aparece com atitude N308,,/50S8, a lineação NI9W,/41SE e

r seção laminada N30E/40NW, com observação de cima para baixo; o

q[arEzo aparece sob a forma de cristais pequenos a médios com

contal,os interpenetrados , e frequentes formas lentÍculares em

agregados policristalinos limitados por.concentrações de micas.
Estes aspectos sugerem forte deformação eminenLemente plástica.
acompanhada e/ou seguida de recristalização e recrescimento,
afetada por nova deformação e leve recristalização em alguns ca-
sos. Na secção delgada aparecem microestruturas evíd.enciando ci:-
salhamento dextral, porém também aparece frequentemente micro-es
truturas evidenciando sentído oposto.

A figura 68, "fabric" de quartzo aparenta ser dominante
mente orientada segundo processos basais e roÍìlf,icos e exibe ten
dência a formar difusa guirlanda ligeiramente obliqua em relação
a foliação sugerindo deslocanento dextral. A grande dispersão
dos pontos, neste caso, é difÍcil de opinar e depende mais da ta
xa de deformação ou dos processos de recristafização e recresci-
mento seletivos tardf -tectõnicos.

O "f al:ric" de mica, figura 69, mostra uma boa di spcrsão
e uma tendência a bímodalidade, com ãngulos de cerca de 30o en-
tre os máximos, evidenciando estatisticamente as duas foliações
rrcrr e rrS disposta de maneira a indicar movìmento de massa dex-
tral.
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Na área de inftuência da zona de falha de Jacutinga fo-
ram analisadas amostras referentes aos pontos 770 e 137; referen
tes respectivamente a milonito de rocha quartzo feldspática do-

brado e a magnetita-muscovita-quarÈzo xisto.

A amostra do ponto 770, figura 70, foí obtida em aflora
mento que apresenta fotiação geral N60W/45N8, sendo a foliação
média da amostra N84W/45SW, e na posição de corte N90E,/45S; a Ii
neação mineral na seção cortada é N17W/43SE; o eixo da dobra

aberta aproximadamente N84w,/08NW' o plano axial N88E/45NW e; a

seção de corte N06E/82S8, com a observação realizada de leste pa

ra oeste. o quartzo nesta amostra forma "ribbon" policristalinos
com cristais exibindo forte extinção ondulante e recuperação ori
entados obliquament.e aos "ribbons", fato que também ocorre locaf
mente com os cristais, sendo que em uma das extremidades devido

a dobra, são orientados quase perpendi cularmente as paredes dos

" ribbons " .

o "fabric" de quartzo da figura 70, obtido em ffanco de

dobra aberta, apreserrta concenLração sup-eríor a l0?, gerando uma

simetria praticamente axial , formando tênue guirlanda que sugere

cisalhamento dextral; isto é, indica transporte de massa para N-

NW, coincidindo com outros aspectos macroscópicos e microscópi-
cos observados.

A amostra do ponto 137, figuras 7l- e 72, apresenta as

atitudes N60E/70NW, N62E/05SW e N35W,/82N8' respectivamente para

foLíação, lineação mineral e seção de corte, sendo as observa-

ções real.izadas de norte païa sul . O quartzo' nesta seção, mos-

tra-se recristalizado com contornos retos a irregulares (fobula-

dos a engrenados) , com apenas alguns índivÍduos apresentando de-

formação lamefar e recuperação. Esses cristais formam lentes nor

malmente assimétricas com contornos difusos, :l.imitados Por con-,
centrações maiores de muscovítas. Estes aspectos evidenciam re-
cristalízação total e recrescimento símultaneamente ou posterior
mente a forte deformação plástica dc aspccto dcxtral na scção

de corte.

O "fabric" de quarl-zo ( figura '/l) cmbora aprcsente uma

boa concentração constituinrlo dois polos de collcelìtração supe-

rior a 4,5?, não apresenta nítida assimel-ria inclicando deforma-
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ção não coaxial de caráter dextral como mostram os outros aspec-
tos microes truturai s , como é o caso de sigmoides de agregados de
filossilicatos e quartzo.

As micas, figura 72, constituem um "fabric onde se ob-
serva concentração bimodal, formand.o dois po10s, equidistantes
cerca de 20o evj-denciando a presença de duas foliações a"C', que
se aproxima da foliação geral e "S" que forma cerca de 20o com

"C" indicando sentido de movimento de massa dextral , na seção de
corte.

Entre as zonas de fafhas de Monte Sião e Jacutinga fo-
ram submetidas a estudo de "fabric" a amostra dos pontos-6, 434,
4, 351 , 359, 363 e 162i referentes respectÍvamente a quartzÍto
micáceo ligelramente arcosiano, quartzito arcosiano, migmatito
gnaissÍficado, biotita gnaisse adamelÍtico, biotita gnaisse ada-
melítico e l-eucossoma de migmatito sín-tectônico; sendo que as
litofogias dos pontos 4t 35I, 359 e 363, foram atri]¡uÍdas ao em-

basamento (Grupo Amparo). Destes pontos os 3 primeiros localizam
-se no extremo oeste em uma faixa de rochas de direção estrutu-
ra.l NNW, que é inflexionada para NE, pela zona de falha de Jacu-
tinga, indicando movimentação dextralt os outros aparecem em um

antiforme no centro do setor fV, com excessãò do último que per-
tence ao setor V.

A amostra do ponto 6', figuras 73 e 74, apresenta as ati
tudes N45W/77sW, N45W,/00, e Ñ35W/13N8, respectivamente para fo-
tiação, lineração mineral e seção de corte, com a observação de

cima para baixo. O quartzo nesta lâmina ocorre sob a forma de

cristais alongados, bem recristalizados / quase sem extinção ondu
fante, com contatos engrenados e imbricados, indicando forte re-
cristalização e recrescimento, fato que deve Ler contrilluído pa-
ra diminuir a orientação cristaligrãfica do quartzo.

O "fabric" de quartzo da amostra acima, figura 73,
mostra uma orientação cri stalográfica relatj-vamente boa, onde po

dem ser traçaclas guirlandas de círculo mínimo e/ou rnáxi¡ros exi-
bindo assimetria, indicando deformação não coaxial de caráter
dextral; que coincide com outras mic ro-e struturas t,ais como¡ sig
moides, nicro dobras e tr:ilhas de recristali,zação assimétricas.



O diagrama das micas, figura 74, mostra uma lÍgeira as-
simetria em relação a foliação geral, que se aproxima da folia-
ção 'Cu, causada pela presença da foliação "S", evidenciando as-
sim cisalhamento simples dextral; coincidindo com outras marcas
mi croes ÈruturaÍ s também mesoscópicas.

A amost.ra do ponÈo 434, f íg'a,ra 75, apresenta as atitu-
des N128,/77Nw, N05W/53Nw e N70W,/46N8, respectivamente para a fo-
liação, tineação mineral e seção de corte, sendo a observação
feita de norte para sul e de cima para baixo. Nesta l-âmina o

quarLzo exÍbe cristais amebóides a irregulares de contatos den-
teados interpenetrados , mostrando frequentemente deformação la-
me1ar, que gera aspecto de geminação polissintética fina- Apre-
senta extinção ondulante forte a ausente, sendo que nos casos de

extinção ondulante mais forte, esta é acompanhada de recuperação,
e ãs vezes, de recristalização.

A figura 75, referente a "fabric" de quartzo da amostra
acima apresenta um rnáximo de concentração superior a l0E e uma

distribuição dos pontos 
-formando 

uma difusa quirlanda cruzada,
que apesar de não ser bem definida, de acordo com figuras de

Simpson e Schmid (1983, p. 1287) sugere deslocamentos dextrâis i

fato que concorda com outras microestruturas observadas na seção

delgada; embora a guirlanda principal; à primeira vista¡ sugira
deformação J-evógira.

. o "fabric" de quartzo do ponto 4, figura 76, fcii obti-
do de fãmina cortada a uma orientação aproximadamente de N70E/

90, em ffanco de dobra em bainha, mais ou ¡enos paralelamente a

lineação minera.l , que possui atitude ao redor de N66E/75N8 e é

aproximadamente paralela ao eixo da dobra em bainha, sendo a ob-
servação feita de norte para sul-. Este "fabric" apresenta grande

espalhamento dos pontos, possivelmente devido a recristalização
e recrescir'lento tardi a pós-cinemáLico do quartzo, porém pode

ser notada a presença de um polo com conccntração superior a 4?

e mais dois com concentração entre 3 e 4e"¡ sendo possÍvef tra-
çar guirlandas tanto de círculo mÍnimo como de cÍrculo máximo e

a tênue assinetria do "fabríc" sugere duÏ¡ilmente desl.ocamento

dextra l. .

Na lâmÍna acima o quartzo ocorre como cristais pequenos
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a médios, anhedrais, com contatos retos lobulados e denteados,
ãs vezes, most.rando textura de equflÍbrio e frequentemente são
ameboides, alongados e orientados. Mostra extinção em grau variá
vel de desenvolvimento, de ausente a forte, sendo neste último
caso observado fenômenos de recuperação e recristalização. Estes
aspectos indicam forte deformação ductil, seguida por intensa re
cristalização e recrescimento dos grãos, fato que provavelmente
causou a diminuição da orientação c ri s talográfÍca; superposta
por "nova fase" deformacional pouco intensa e de caláter menos

p1ástico.

A amostra do ponto 351, figuras '77 e 78, oossui como

atitudes N04W/72N8, N04W/00 e N848,/90, respectivanente para a fo
liação, lineação mineral e seção de corte, com a observação fei-
ta de norte para sul. Na fãmina o quartzo ocorre sob a forma de

cristais.pequenos a grandes de contornos irregulares, frequente-
mente lobulados, os cristaís maiores mostrand.o forte extinção on

dulante acompanhada de recuperação. No af Ìoramenl-o este material
exi]:e forte lineação mineral , fraca foliação e microestruturas e
dobras que eviclenciam movimentação dextral , ao observar de cima-
para baixo.

A figura 77, referente a "fabric" de quartzo apesar da

grande dispersão, possivelmente causada por recristalização e

crescimento preferencial tardi a pós-tectônico, uma vez que o ma

teriaf exibe forte lineação mineral e/ou caminho deformacional
complexo, exibe uma tendência de formar "fabric" ortorrombico,
levemente assimétrico sugerindo cisalhamento levógiro.

A figura 78, referente a "fabric" de mica apresenta uma

grande dispersão dos polos evidenciando a baixa planaridade das

estruturas e a grande linearidade, onde as micas formam agrega-
dos pùismáticos.

Na ènostra do ponto 359, figuras '19, 80, a foliação exi
be atitude N34ld,/65s8, a tineação mineral N38W/09NW' o plano de

corte N59E/86S8 e a observação deu-se de sul para norte. Neste

corte os âspectos mi c roes truturai s most::am sentido de cisafhamen
to sinples dextl:af , a lineação mineral é fraca e o quartzo ocor-
re sob a forma de cristais pequenos a grandes, sendo os maiores
portadol:es de forte extinção ondulante acompanhada de recupera':
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ção e recris tãl-i zaç ão incipiente. Frequentemente forma fitas ou

agregados alongados que pelo seu arranjo indíca deformação bas-
tante forte seguida de recristalização e recrescimento total e

finalmente a presença de uma deformação mais leve em ambiente
mais rÍgido,

O "fabric" de quartzo, figura 79, apresenta uma distri-
buição difusa, onde se destacam 5 máximos com concentração supe-
rior a 38, havendo uma tendência de gerar guirlandas cruzadas,
suqerindo movimentação de massa dextral-, coinc identemente com as

outras micro estruturas. Já o "fabric" de micas, figura 80, apre
senta umâ distribuição bimodal, evidenciando a presenca de duas

foliações formando ângulos estatísticos de 30o entre
e1as. sendo que a foliação "ç" se aproxíma da foliação geral,
desta maneÍra evidenciando cisalhamento dextraf neste corte.

Na amostra do ponto 363, figuras 8f e 82, a foliação ge

ral exibe atitude NS./70W, a lineação mineral na área rnais ou me-

nos N10W/80NE, a seção de corte N85E/80S8 e a observação de sul
para norte e de cima_ para baíxo. Neste corte o quartzo forma
cristais pequenos (sub-milim6tricos) até cerca de 2mm, com os

maíores apresentando forte extinção ondulante, deformação lame-

lar e recuperação acompanhada Localmente de recristatização par-
cial-. Vários cristais são fusiformes, alongados e orientados com

contornos lobulados indicando forte deformação ptástica seguida
ou acompanhada de recristafizaçãö e recrescimento to'taI.

A figura 81, referente a "fabric" de quartzo apresenta
boa dipsersão dos ponl-os, onde podem ser traçadas guirlandas de

circulo mÍnimo e de círculo máximo e aparece a formação de doís
máximos com concentração acima d,e 4,42. Já o "fabric" de mica,
figura 82, apresenta uma grande dispersão dos ponLos formando
guirlandas indicando que existia uma foliação anteríor ao desen-
vol-vimento da dobra e que existe a rotação e/ou recrÍstalização
de micas na posição pLano axial .

Por fj,m, a amostra do ponto f62' figuras 83 e 84, pos-
sui folÍação de atitude N84E,/60s8, lineação mineral bastante fra
ca N028,/59SW, seção de corte N84E/30Nw e observação executada de

ci.ma para baixo. Neste corte o qual:tzo aparece sob a forma de

cristais .rmel¡óides de contorttos 1obulac1os, às vezes , com extì.n-
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ção ondulante acompanhada de recuperação.

A figura 83, referente ao "fabric" de quartzo exlbe â

formação de apenas um polo com concentração superior a 48'e mais

Cois com concentração entre 3 e 4t. Esta pequena orientação evi
d.encia que este materíal não é pós-tectônico e que não apresen-
ta boa orientação devido à baixa taxa deformacional- sofrida asso

ciada à recristalização e recrescimento tardi-tectônicos . Já o
"fabric" de mica, figura 84, apresenta grande espalhamento dos

polos sugerindo que a linearidade predomina sobre a planaridade
das estruturas, nesta amostra; onde nem o "fabric" de quartzo,
nem o de mica serven para inferir o sentido de movimentação de

mas sa.

Os "fabiics" de quartzo evidenciam que os eixos "C" ten
dem a orientar-se a afto ãngulo com a lineação mineral Ae estira
mento quanto maj-s desenvolvida a lÍneação melhor a concentração
dos eixos. Desta maneira os milonitos exibem menor grau de liber
dade que os gnaisses e rnigmatitos, evidenciando mais claramente
o sentido da deformação não- coaxíal; sendo que nos gnaisses gra-
níticos e migmatitos sin-tectôncios a concentração dos polos é

baixa, porém o sufÍciente para atest.ar forte controle estrutural
durante e após a sua formação.

A orinetação cristalográfica do quartzo mostra ter sido/
em vários casos, reduzida por recristalização e recrescimento
tardi a pós-tectõnico e as rochas não afetadas fortemente por
reativações frági1-ductil não aparentam significativas mudanças

na orientação cii sta lográfi ca. Já nas rochas atribuídas ao emba-

samento, possíveis "fabrics" anteriores, foram t.otalmente oblite
rados pelo forte evento de deformação eminentemente dúcti1, que

atuou na área. outro fato que merece 5s¡ dsstacado, foi a obser-
vação na platina universal , que nos quartzitos miÌonitizados, co

no no ponto 299, os menores cristais gerados por recristalização
de grãos pal.s maiores, bem orientâdos, apresentavam grande dis-
persão sugerindo terem sido rotacionados, atestando a presença

de fluxo super plástico nestes tipos de rochas.

Figuras de Bouches e Pecher (1981) , permitem concluir
que os sisLemas de deslizamento que atuaram durante a deformação,

causando a orientação cristalográfica das rochas da folha de
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Águas de Lindoia, foram deslízamentos basais, romboédricos e
prismáticos, orä pred.omj-nando um tipo em relação a outro, ora
predöminando outros, gerando assÌm as diferent.es configurações
dos "fabrics"; por.exempJ-o no "fabric" de quartzo do ponto 6,
predominaria deslizamento segundo faces de romboedro, no ponto
137 predominarÍa combinação de deslizamento segundo faces de
prismas e romboédros e no ponto 299 agiu predominantente desliza
mentos basais e secundarÍamente romboédros.

Por outro lado, os diagramas obtidos com polos de for=
mas {001} de micas evidenciam o conportamento da fotiação, forne
cendo informações sobre a existência das foliações "S" e "c", pÕ

dendo nestes casos servir para prever o sentido do transporte de

massa; e da pfanaridade ou linearidade das estruturas; assim nos
diagramas de mica referente aos pontos l-62 e 351, figuras 84 e

78, tem-se tectonitos que exibem as maiores linearidâdes (tecto-
nitos fineares - L) ; em sentido oposto, no ponto 299, fLg:ura 67 ,
aparece o t.ectonito de maior pJ-anaridade (tectonito planar-S);
enquanto os demais diagramas exibem estágios intermediários en-
tre os tipos referidos acima. Estes aspectos indicam que as de-
formações da área exibem flutuações quanto aos esforços relati-
vos com Z=Ylx (LecLonito S) via xlY lz (tectonitos L-S) até X=Yl
z (tectonito L) e segundo Flinn (1965) os tipos S e L não devem

ser considerados feições independentes, como sugerem suas respec
tivas. simetrias e sim casos extremos de um mesmo sistema de de-
formação, no qual o tectonito S ocupa a posição de liberdade mÍ-
nima e o tectonito L, a de Iiberdade máxima.

METAMOR¡ I SMO

O exane das paragêneses rlas rochas metamórficas, d.a fo-
tha de Ãgr.ras de Lj-ndój.¿r é discutido de acordo corl os segui.ntes
grupos petrográficos âfins: meta-sedimentos da formação Eleuté-
rio; rochas das zonas de fafhas; meta-¡:elitos, rochas psamo-pelÍ-
ticas ou psamÍt-icas; biotlta e hornblenda gnaisses; rochas cal-
cio-silicáticasi meta-basítos e uftramafj-tos; gnaisses e mÌgmati
tos quartzo fefdspáticos orto e paraa derir¡ados atribuÍdos a su-



pra crustal e; gnaj-sses e migmatitos atribuÍdos ao embasamento.

VI .1 - {eta-sedimentos

Nos meta-arcõsios e meta-lamitos, observa-se que o meta
morfismo levou ã formação de filossilicatos finos e incol-ores
(fengita e/ou muscovita e paragonita) que ocorrem de maneira ge-
neralizad.a aIém de clorita sob a forma de cristais isolados ou
intercrescidos com filossilicatos incolores neoformados. Observa
-se tarnbém recristalização parcÌaI do quartzo e local.mente, pos-
sivelmente associados a ação de soluções hidrotermais que emana-

ram ao longo da zona de falha de Jacutinga, a formação de bioti-
ta verde de granulação fina ou epidoto. Todavia o mineral aqui
denominado de biotita, pode ser clorita oxidade rica em ferro
(Chatterjee (1966), in Winkler, I977) , necessitando portanto de

identificação mais segura.

Os mineraj-s e as paragêneses encontradas sugerem que as

condições metamórficas variam levemente de tocal para local , po-
rém não þermitem posicionar o inetamorfismo dentro do -qrau incipi
ente ou fraco de Winkler (L977) . Segundo Turner e Verhoogen
(L975), o metamorfismo alcançou a fácies xisto verde, sub fácíes
quartzo- albi ta-epi doto-biotita e, de acordo com Hyndmann (1972)

e Miyashiro (1979) , atingiu a zona da bíotita de baixa pressão.
Cont.udo, para se precísar o metamorfismo dessa seguência arcosia
na, é necessário realizar anáIise da cristal-inidade das micas e

de incfusões fluidas.

VI .2 - Rochas da zona de falha

Nas zonas de falha de Jacutinga, Monte Sião e outras
faixas de menores expressões, associadas a defoïmação eminente-
mente ductil, nota-se a recristalizaçáo em mosaj-co de plagioclá-
sio, microclinio, quar:tzo, biotita e hornblenda, mostrando que

estes minerais estiver:am cstáveis durante essa "fase" deformacio
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nal. Associado ainda a esta "fase" pod.e ser notada a transforma-
ção de hornblenda para biotita de tonalidades marrom esverdeado
de biotita para muscovita, sugerindo que as condições metamórfi-
cas diminuiram de intensidade com o decorrer do tempo ' durànte a

atuação da deformação progressiva. Esses e outros aspectos des-
critos nos capÍtulos anteriores indicam que a deformação dúctil
nestas zonas deu-se em ambiente compatíve1 com a fácies anfiboli
to de MÍyashiro (1979) e aparenta ter se iniciado durante a sub-
fácies s i I I imani ta-al-mandina-muscovita e encerrado.no sub-fácies
es tauroli ta- almandina de Turner e Verhoogen (1975) .

Sobre as paragêneses mencionadas acima, na zona de fa-
l-ha de Jacutinga aparece a formação de epidoto, sericita, clori-
ta, carbonato e biotita verde semelhante ã que ocorre na Forma--

ção Eleutério, indicando condições metamórficas Pouco mais acen-

tuadas na zona de falha, que na Formação Eleutério. Essa nova pa

ragênese associada a òatacfase (deformação frágil-dúctil) , apa-

renta d.es continui dade com as paragêneses anteriores, sugerindo
ter-se formado em outra "fase" tectono-térmica ou mesmo outro
"ciclo tectônico", defasado no tempo e espelha condÍções metamór

ficas compatÍveis com a fácies xisto verde de pressão baixa a mé

dia (Miyashiro, 1979; Turner e Verhoogem, 79'75 e Hyndman (1972)

e deve ter atingido a zona da biotita de Hyndman (op.cit.) e suL¡

-fácies qua rt zo- albi ta-epidoto-biot.ita rle Tul:ner e Verhoogen
(op.cit,). Cabendo ressaltar que para a formação dessa nova para
gênese os fluidos que ascenderam pelas superfícÍes de rupturas,
foram de grande imPortãncia.

VI .3 - Os neta-pelitos e rochas !9amo-pefÍticas ou psamÍ-

ticas.

Essas rochas nìostranì basicamente os seguíntes minerais:
muscovita, biotita, granada, cianita, sif li-manita, oligoclásio-
andesina, ni crocf inio-ortoc 1ás i o , quartzo. Às paragêneses consti
LuÍdas por esses minerais, aliadas à pobreza de rochas t'ipicamen

Le pcIíticas, llrescas o suficícnte para pcrmitir o rcconhecintcn-

to das paragêueses, não mostram tendência de diminuição ou aumen
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to do grau metamórfico, pa.ra uma determinada direção e nem permi
tem dividir a área em diferentes zonas metamórficas, sendo que a

cianita apenas foi observada na parte oeste da á.rea, nas proximi
dades da zona de falha de Jacutinga, enguanto a sillimanita foi'
encontrada em todos os domínios.

Os aspectos microestruturais e texturais indj-cam a pre-
sença de um metamorfismo progressivo tipo "barroviano", onde se

reconhece a formação de biotita, granada, cianita, oligoclásio,
quartzo e feldspato potássico até atingir o campo da anatexia, a

temperetura e pressão mínimas da ordem de 640oC e 7 Kb, (Winkler,
L977, fig. 14.l) " gerando remobilizados e/ou fundidos quartzo
pl-agiocl-asÍtico ou granítico e, causando forte corrosão dos mine

rais aluminosos referidos acima, especialmente na cianita e gra-
nada. O ápice do metamorfismo é compatÍve1 com a sub-fãcies sil-
I imani ta- a ]mandina-muscovi ta ou s i 1 1 i amni ta-a lmandina-ortocl ãs i-o

de Turner e Verhoogen (l-975) e com o inÍcio do grau metamórfico
forte de Winkler 0917) e¡ zona de silljmanita-ortoclásio de

Hyndman (I972) .

O material fundido ou rcmobilizador Do ãpice clo metamor

fismo, juntamente com aS paragêneses portadoras de biotita, 9Iâ-
nada e cianita, citadas no parágrafo anterior, são deformadas e

recristalizadas em ambiente eminentemente dúctil ao mesmo tempo

que ocorre a formação de sillimanita, novos cristais de biotita
a partir de biotitas anteriores e muscovita a partir da biotita
e do feldspato, espelhando diminuição contÍnua das condições me-

tamórficas, durante o decorrer da deformação progressiva em esta
do dúctiI, porérn não mostra evidências de paragôneses mais ban-

das que da fácies anfibolito para cste processo.

Nessas l-itologias localizadas mais a Oeste, normalmente

sobrepostas ao ntetamorfisno mais enórgico, na zona de falha de

Jarcutinga, porlcn ser constatadas r:cações taj s como: gr:anada -'

clorita; bi oti ta + cl orit-a + scr:icita * cpi doto + lcucoxônio +

titanita; nuscovita t sericita e/ou pirofilita indicanclo que o
"met¿ìmorfislno r:etrógrado" atingiu condì-ções da fácies xisl-os ver
de. Estas reações assocj-am-se a rcativaçõcs dos pJ,anos de folia-

ção dúctiI anteriores e a fraturamcnto espelhando deformação em

estado f rágiI-clúctil .
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VI .4 - Biotita e Hornbl-enda Gnaisses

r

Essas rochas exibem associação mineral constÍtuída por
diopsÍdio, hornbLenda castanha, biotita marrom avermelhada,
quartzo, microclinio e oligoclásio cátcico ou andesÌna-sõdica,
na dependência da composição da rocha. os minerais tais como dio
psÍdío, hornblenda castanha e biotita, mostram ter sofrido forte
díssolução, possivelmente no auge do metamorfismo, onde deve ter
ocorrido fusão parcial como constatado nos meta-pelitos e rochas
psamo-pe li ti cas , espelhando as mesmas condições metamórficas. -

Sobre as paragêneses formadas pelos minerais acima, du-
rante a fase de deformação progressiva eminentemente dúcti1, ob-
serva-se afém de recristafização as reações: diopsidio + hÕrn:
blenda verde + opacos + titanita + allanita; hornblenda casta--
nha ) hornbfenda verde + allanita + titanita + opacos; hornblen-
da verde e castanha ) biotita castanha com tonafidades esverdea-
da + titanita + opacos + allanitat biotita casLanha avermefhado

- r biotita castanho esverdeado e verde + titanita + allanita; bio
tita + muscovita + opacos + titanita et feldspato ) quartzo +

muscovita, Essas reações evidenciam, como no caso anterior, dimi
nuição progressÍva das condições metamórficas durante a deforma-

ção progressiva, porém sem evidências de paragêneses mais bran-
das que da fácies anfibolito para esta deformação dúctiI.

Nas zonas mais afetadas 'pe1a deformação frági1-dúctil,
atestando a ação de metamorfismo na fácies xÍsto-verde, obser-
vam-se reações de saussuriLlzaçáo como: hornblenda + clorita +

epidoto e or.ìtras como: biotita -) clorita + epidoto + sericita +

titanita + feucoxênio + opacos e; muscovita + sericita.

VI .5 - Rochas calci o- si licáticas

Nos mármores impuros além dos carbonatos aparecem quart
zo, flogopita. tremolita e diopsidio. Esse úftino apresenta grau
variável de substj-tuição por tremolita, sendo que em certas zo-
nas mais inteì'ìsamente cisafhadas, observa-se apenas flogopita e
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tremolita, indicanalo substituição toual do diopsÍdio, em regime
de deformação dúcti 1.

Nas meta margas foram observados os seguintes mineraj-s
prirnários: quartzo, carbonato, granada, oligoclásio, microclinio,
andesina, l-abradorita, escapol-ita, diopsÍdio' culüningtonita-gru-
nerita, hornblenda, biotita ou ffogopita, muscovita' apatita, ti
tanita, minerais opacos, zircáo e rutifo. Os minerais secundá-

rios são epidoto, clorita, carbonatos, sericit.a, mínerais opa-

cos, tremolita, allanita, leucoxênio e as vezes biotÍta verde.
os aspectos microes truturais mostram a presença de metamorfísmo

progressivo gerando sucessiva¡nente, biotita ou flogopita, grana-

da, hornblenda, escapolita, dÍopsidio e uma corrosão desses mine

rais, prÍncipalmente no auge do metamorfismo, por feldspatos e

especialmente a escapolita. As paragêneses constituídas por es-
tes minerais são posteriormente recristalizadas em ambiente dúc-

tiI, ao mesmo tempo que ocorre a transformação de diopsÍdio para

anfiból-io (cummingtonita ou hornblenda) t escapolita em plagioclá
sio e a geração de fil-ossilicatos coloridos e incofores; indican
d.o uma diminuição das condições metamórficas, como nos casos an-

teriores, aparentemente interrompida na parte inferÍor da fácies
anfibolito e, reativada posteriormente em ambiente intermediário
da fácies xisto verde

A ausência de minerais do grupo do epidoto, na paragêne

se primária de acordo com storre e Nitsch (L973, in van Zyl ,
1981) sugere temperatura acima de 650oc a pressão de 5 Kb, para

a área e a associação diopsidio-granada-quartzo ' frequentemente

presente nestas rochas é considerada por Vfinkler (1977) como tl-
pica do metamorfico granulÍtico, Todavia na área não existem ou-

tras evidências para suportar tal suposição, e o metamorfismo d.e

ve ter atingido a parte superior da fácies anfibolito, possivel-
mente a zona da sillia¡nnita-ortoctásio (Hyndman , 1972) e sub fá-
cj-es si lliman í ta- almnadina-ortoc lás j-o (Turner e Verhoogen, 1975) .

A presença de cuÍìmingtonita em grande quantídade, segun

do Miyashiro (1979) indica que o metamorfismo atingiu a parte su

perior da fácies anf il:olit-o e o aumento do teor de cummingtonita

duranl-e os processos de recristalizaçõcs sugerem uma diminuição
da pressão no decorrer 6¿ deformação dúctiI.
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VT 6 - Meta-basitos e Ultramafitos

Estas rochas exibem aspectos mineral6gicos e microestru
turais indÍcando terem sofrido condições metamórficas e evolução
idêntica às descrj-tas para os tipos anteriores. Assim a frequen-
te associação hornblenda-diopsidio e cummingtonita, granada e an

desina-labradorita, ocorrem caracterizando, também, a parte alta
da facie anfibolito (Miyashiro, 1975) e grau forte de Winkler
(I977) . Esses minerais sofrem recristalizações em ambiente düc-
til mostrando as seguintes reações: hornblenda castanha + horn-
blenda verde + titanita + allanita + opacos; hornblenda -) bioti-
ta + opacos + allanita + titanita. Superposta a essas reações e

mineralogias, localmente observa-se com rnaior ou menor intensida
de o desenvolvimento de epidoto, clorita, sericita, fil-etes de

albita e actinolita, atestando a ação de uma nova "fase" metarnór

fica compatÍvel com o fácies xisto-verde.

lrjas rochas mais básicas o aparecimento de antofil-ita e

oiivi.ra (forsterita) e a falta de piroxênio, na paragênese meta-
mórfica primária, segundo grãfico de Evans e Trommsdorff (I970,
in Vüink1er, 1977) , indicam que as condições metamõrficas na área,
atingiram a temperatu.ra mínima de 66OoC e máxima da ordem de 7Oe

ct de acordo com Hyndamn (1972), Turner e Verhoogen (1975) a fá-
cies anfibolito. Ao passo que a associação talco-serpentina apa-
recem caracterizando, também nestas rochas, a presença de um me-

tamorfj-smo retrógrado de fäcies xisto verde.

VI .7 - Gnaisses e Migmatitos quartzo fel dspático orto e

para derivados atribuÍdos a supra crustal

A c<lmposição predominantemente quartzo fcldspátjca des-
te grupo de rochas, largamcnte dominante na área, não é particu-
l-arnente recomcncláve1 para a forrnação de asseurbléias de minerais
ou "minerais índices" diagnósticos de condições metamórfícas es-
pecíficas, porém apresenta vários aspectos de evol-ução textural-
e micro-cstrutural, geração de mobilizados (anatexia); cores de
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biotita e anfibõIios, composição dos plagioclãsios, recristaliza
ções, transformações mineralôgicas e intercalações das litoIo-
gias descritas acima; que evidenciam gue estas litologias atingi
ram as condições maj-s enérgicas da fãcies anfibolito, como já su

gerido por Artur (1980).

I Gnaisses e_Migmatitos atribuÍdos -o e*b-=.mento

Nessas litologias não foi notada nenhuma paragênese, ou

"mineral Índice" que espelhasse condições metamórficas mais el-e-

vadas que a discutida para as rochas supra-crustais. Os anfiboli
tos intercalados apresentam mineralogia, relacões texturaj-s e

transformações mineralógicas idênticas as constatadas nos orto-
anfibolitos, existente na supra crustal.

A única diferença reside na constatação da presença de

abundantes leucossomas de composição quartzo tonalítica a grano-
diorÍtica, com restos de texturas ígneas, nos macróIitos, suge-

rindo a presença de uma "fase metamórfica", provavefmente ante-
rior ã referida para as rochas supra-crustais, com condições

mais elevadas, talvez granulítica; não scndo notada a presença
de taj-s paragêneses, possivelmente, devido a al-ta prcssão de

Hzo'
'Iambém nessas Iitologias, especialmente as aflorantes

na parte oeste da área, nas proximidades da falha de Jacutingâ,
pode ser observada a ação de uma deformação frágil-dúcti1, acom-

panhada de hiclrotermalismo e neomineralização a base de epidoto,
clorita, sericita, opacos, titanita e leucoxênio, igual a descri
ta para as rocitas sul)racl:ustais.

Em resumo, o excìrne das paragêneses das rochas rnetamórfi

cas, da área, permite estabelecer pelo menos duas "fascs" nÍti-
clas de metamorf ismo, pal:a as r:c¡chas supìaa-clîustais e poss j vel-men

te três "fases" para a infra-estr:utui:a, onde a prì,mcir:a ó apenas

Suposi-çãO. A " f ase " t¡aiS marcante, primeira l1a Supra crustal e

¡tossi-velmcnte, scgunda na infra-crustal, distril¡ui-se de maneira
homogônca por Loda ãr ca, cxibindo eviclônc.ias de metamorf ismo Þ::o

c¡rcssivo, cm ¿utbieut-e cle prcssão nródia, ti po "Barroviano'r , at j-n-

VI
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gindo o auge do metamorfismo com temperaturas €ntre 65Ooc e 7000
C e pressão ao redor de 7 Kb e um metamorfismo regressivo em con
dições de pressão mais baixa, sempre dentro da fácies anfiboli-
to, possivelmente já dentro do campo de baixa pressão, catalizan
do por deformação progressiva em ambiente eminentemente dúcti}.
A última "fase" atingi-u a fãcj-es xisLo verde m6dia e, manifesta-
se de manej-ra mais j-ntensa nas zonas mais cataclasadas, especial
mente nas proximidades da zorra de falha de Jacutinga, superpondo
-se às paragêneses anteriores, com exceção dos meta-sedimentos
da formação Eleutério, onde é a única fase presente.

vrr ESTRÀTTGRAFTA E EVOLUçÃO pSTnOGENETTCA

Com base no exposto acj.ma, rapidamente podemos agrupar
rochas aflorantes da folha de Águas de Lindõia em quatro grandes
grupos: 1 migmatitos e gnaisses granodioríticos a tonalíticos,
2 - granitos, migmatitos e gnaisses granÍticos sin-tectônicos
ao "evento Itapirâ", 3 - sequência vulcano-sedimentar (ftapira)
e 4 - meta-seclinientos da formação Eleutério.

Os aspectos mineralógicos, texturais, microestruturais
e as associações IitoJ-ógicas, descritas acima, sugerem que as ro
chas atribuídas ao ciclo Itapira tivcram as scguintcs origens:

Os quartzitos e quartzo xistos orj-ginaram-se de metamor
fismo sc¡bre arcn-ì,tos mais ou menos puros alternados corn leitos
de arenitos fel-dspáticos e arcosianos, i-odos com maLrì.z pouco ar
gilosa ou argì 1o carJ¡onática e j-nterestratificados com espessas
sequênc.ias cìrcìlo-Lle.l Ítj cas .i mpuras. Cabc rcssal tar ainda que es-
ta -l-ito.logia, crn mcì-ìor pro¡rorção, pode 1,er origcm c1uÍmica, toda-
via não foi cr-tr;ol'ltracla ncnhuma cviclência con¡rrobatória Llara tal
suposição.

A nat--ur-cza dos xistos psamo-pelíticos, rcprcsenl-,ada pe-
la all-a porcentagem de filossilicatos associacla ao elevado teor
dc (lrìartzo e a pr(lscnça cle gr.rnada e sj 1l imanj.ta, l-rão dcix¿rm dú-
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vidas quanto a origem meta-sedimentar para estas rochas. Já a

presença de turmalina metamórfica sugere ambiente deposicional
sub-aquático, possivelmente marinho para essa sequência.

Os granada-biotita gnaiSSeS com ou sem hornblenda apa-

rentam origem idêntica a dos xistos psamo-PelÍticos, porém as vg

riações composicionaj-s no sentido de maior riqueza em feldspato
bem como na presença de anfibóIios sugerem intercalações de grau

vacas e/ou tufos com o material lamÍtico mais ou menos alumino-

so.,

Os biotita gnaisses micáceos são de origem duvidosa po-

dendo resultar de processo de migmatização e gnaissificação em

anfibolitos bem como de metamorfismo assoc-iado à migmatização so

bre tufos, grauvacas e mesmo meta-sedimentos tamíticos ricos em

argilas pouco evoluÍdas, sendo que em vários locais foram encon-

tradas evidências de origem a partir de material metabásico,

pela transformação total de anfibólios em biotita e äs vezes bio

tita e muscovita.

Os hornblenda e biotita gnaisses, gu€ normalmente ocor-

rem intercalados entre si e com litologias tipicamente metassedi

mentares, parecem originar-se de metamorfismo de sequência areno

-pe1Ítica impura, possivelmente turbidítica, incluindo termos tu

fosos e grauvacas.
Os anfibolitos e anfibólios xistos r rIâ maioria dos ca-

sos originam-se a partir de favas, rochas hipoabissais ou tufos

cle natureza básica; todavia certos tipos ricos em quartzo e/ou

intimamente associados a rochas calcic-silicáticas evi-denciam a

existência de anfibolitos para-derivados e outros tipos ricos em

quartzo e magnetita sugerem origem possivelmente exalativa (for-

mação ferrífera) .

As rochas ultrabásicas, gue possuem composição variando

de básicas a ul-tral¡ásicas, e jntercalam-se na forma cle lentes ou

camadas descontínuas, praticamente com todos os ti¡:os til-oJ-ógi-

cos atribuídos ao "Ciclo Itapirâ", devem constil-uir restos da

crosta oceânica do "geossinclíneo ftapira" e portanto podem ser

considerados colìlo ofiolil-os?
As rochas calcio-silicáticas certanente resu11-am de me-

tamorfismo sobre margas e calco-arenitos argilosos, cabcndO reS-

saltar que certos tipos compostos basicamente por clino-piroxê-
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nio, granada, anfib6Iio e pfagioclásio intermediário a cál-cico,
principalmente associad.os aos migmatitos atribuÍdos ao embasamen

to e semelhàntes aos descritos por Choudhuri et alii (1978) e
Hoppe et alii (1985) como send.o eclogitos pré-cambrianos, devem

resultar de reações metamórficas associadas a várias "fases" de

migmatização sobre meta-basitos.

A presença de leitos d.e mármores calcíferos, e mais ra-
ramente dolomÍticos, intercalados com biotita xistos, meta-mar-
gas, calci o- s i l-icãti cas e gnaisses sugere para estas rochas,
origem pré-metamórfica representada por sequência de calcários
relativamente puros intercafados com material pelítico, cafco-pe
1Ítico e famítico.

Os "gonditos" a que tudo indica' resul-tam do metamorfis
mo regional sobre sedimentos areno argilosos, areno argilosos
carbonáticos ou margas, todos manganesíferos' depositados' possi
velmente em bacias restrÍtas, limitadas pelo paleo relevo. Esse

material associa-se com quartzitos e granada-biotita gnaisses fi
tados a bandados do arcabouço rochoso, com os quais exibem conta
tos p redominan temente transicionais.

os "biotititos", em vários casÕs comprovados, originam-
se pela hidratação de meta-basitos durante os processos de migma

tização e colocação dos granitos sin-tectônicos; todavia alguns
podem também ser gerados a partír de material pelÍtico (restitos) ,

não tendo sido encontradas evídências comprobatórias para esta
segunda possibilidade.

os gnaisses oftafmítícos ocorrem formando corpos mapeá-

veis ou como intercalações, constituindo camadas, leitos e fen-
tes, com gnaisses desprovidos de porfiroblastos, ou com meta-se-
dimentos, com os quais exibem contatos abruptos evidencíando na-

Lureza magmática Íntrusiva contemporãneamente com a "fase"tecto-
no-metamórfica", ma.is marcante, presenciada na área. A presença

de material idêntico intercalado em litologias atribuídas ao em-

basamento acrescido de aspecLos mineralógicos e a natureza da co

tocação sugcrcm, que cst.c matcrj al granÍtico dcvc Lcr-se origina
do, mais provavelnent.e, por fusão parcial da infra-crusl-a1 e

ter migrado para nfveis superiores, ini-rudindo as rochas da su-
pra-crìJsta1, sendo gnaissificado juntamente com estas. cabe res-

I
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sal-tar ainda que a sua prováveI composição calco-alcalina sugere
origem a partir do manto. (lIERNICK, informacão verbal)

No caso dos gnaisses graníticos e migmatitos homogêneos

cinza e róseos com grau variâve1 de remigmatização p::incipalmen-
te rósea, sin- pós-gnaisslficação, torna-se difÍcil- tecer consi-
derações a respeito do materj-al ori.ginal ' na fal-ta de dados quí-
micos. Contudo a sua ocorrêncía em intercatações com rochas tÍpi
camente sedimentares e o reconhecimento' neste grau metamórfico,
de apenas quartzitos, mármores, rochas calcios s i licáti cas e meta-
peJ-itos como rochas de origem inconte s táve lmente para-derivadas
rochas essas que em sedimentação geossinclinal são minoria, faz-
se supor que boa parte dessas rochas originem-se pela gnaissifi-
cação e " remigmati zação " de grani{:os e migmatitos' gerados por
fusão parcial e/ou total de material- sedimentar e vulcano-sedi-
mentar. Esta suposição encontra apoio, no fato desses gnaisses e

migmaLitos se apresentarem sob a forma de lentes ou camad.as dis-
postas concordanlemen te com as demais rochas metassedimentares,
com asquais exibem, muitas vezes, contatos gradaciorrais. Por ou-
tro l-ado esse material , também, pode ter sido originado pela fu-
säo parcial da infra-crustal, de maneira idêntica à dos gnaisses
oftalmíticos ou mesûìo serem restos de arcos de ilhas, como pro-
posto por löfren (1979) , devido suas texturas e composÍções 1ep-

tiníticas.
Já as litologias atribuídas ao embasamento, podem ser

represenLantesdacroStasíálicainiciatmenteformadaemnosSo
planeta, talvez de maneira análoga a proposta por KS¡¡6¡ (198I a,

b) e modificada pela ação teclono-metamórf íc a do ciclo Jequié;.
como sugerÍdo por Fiori (l-979) e Fiori et alii (1978 e l-98I) ' Es

ta sequência visivefmente sofreu anatexí4, injeção de material
granítico a granodiorÍtico e transposição, contemporâneamente

aos processos geológicos mencionados acima pal:a as litologias su

pra-crustais e mais raramente a injeção de material graníLico
pós-tectônico, gerando diques aplítos e pegmatitos.

Os três grandes compartimentos estruturais da área ma-

peada, ou sejam: área a norceste da fafha de Jacul-inga. enLre as

falhas e a sudeste da falha de Monte Sião exibem caracterÍsticas
idêntícas entre si, tais como: ¡{e tas sedimen tos idênticos quanto
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a composição e metamorfísmo, além de migmatizações e "granitlza-

ções" corre lacionáveí s.; residindo principalmente os aspectos con*

trastantes, no níveI estrutural aflorante. Assim a área entre as

falhas evidencia ter subsidido em relação aos outros dois compar-

timentos, dessa maneira tem preservado maior quantidade de litofo
gias tipicamente sedimentares, associaÇão Iitológrica de "carater
plataformal", ao passo que este material é bem mais raro nos ou-

tros dois compartimentos.

No compartimento a noroeste da falha de Jacutinga
(Bloco Pinhal, campanha et alii, 1983 a) , nota-se a presençâ de

corpos lenticulares de meta-sedimentos inclusos em meÈerial graní

tico, normalmente exibindo gnaissificação leve a forte e a ausên-

cía de titologías atribuíveis a ínfra-crustal , provavelmente pela

intensa "granitizaçãoi' observada nesta ãrea' os aspectos estrutu-
rais, texturais e cornposicionais sugerem contemporaneidade entre

a formação dos "granitóides" desse compartimento com Õs "granitói
des" sin-tectônicos dos outros compartimenËos; residindo a dife-

rença no grau de deformação que é nitidamente menor neste compar-

timento, especialmente fora da influência da zona de falha de Ja-

cutinga, sendo preservadas com maior constância as texturas magmå

ticas e; na inÈensidade de geração de material granÍtico tardi a

pós-tectônico que é maior neste caso'

Já no compartimento a sudeste da zona de falha de Mon

te Sião (Bloco Ferreirás, Campanha et alii, I983 a) pode ser ob-

servad'oumgrandedomíniodelitotogiasatril¡uÍdasaoGrupoAmpa_
¡6 (Ebert, I968) , parcialmente a totafmente afetada por anatexia

e,/ou remigmatização contempcrânea ao auge do metamorfismo' que

afetou oS rÌìeta- sedimentos do "Ciclo I tapira" (supra crustal) ,sen-

do apenas encontrado os meta-sedimentos típicos bordejando a gran

de estrutura autiformal presente na região '

Dessa maneira' na folha de 'Águas de Lindõia ' Pode ser

reconhecida uma unidade basal mals antiga' denominada de Grupo Arn

paro (Ebert, 1968) ' constituída por sequência migmatítica trans-

posta, de composição tonalítica a granodiorítica, que aflora em

núcÌeos antiformais redobrados (branqui anti forme s ) ou como "las-

cas" tectônicas dentro de IiLologias supra-crustais ' Essa sequên-

cia, d.e acordo com os dados geoçronológicos existentes na litera-
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tura, possui idade arqueana. (wernick et alii (198]a) ; Artur(1980).
As sequências , tipicamente meta-sed.imentares, Grupo

Itapira (Ebert, 1968) , aparecem preservadas em estruturas sinfor
mais, braqui s in formais ou como "lentes" encravadas em granitói-
des sin a tardi- tectônicos , evidenciando variações faciológicas
na horizontal e principalmente na vertical-. Assim a parte feste
do bloco entre as falhas, em sua parte basal exibe maior Quanti¡lÊ
de de biotita e/ou hornblenda gnaisses e corpos anfibolíticos,
quando comparados com a parte oeste correspondente, comProvando

variàções faciológicas na horizontal. Na vertical as variações
faciotógicas são bem mais pronunciadas iniciando-se o ciclo vul--

c ano- sedimentar, provavelmente pela deposição de sedimentos clás-
ticos pouco evoluÍdos (lamitos, arcósios, grauvacas, etc) e possi

velmente vul cano- c lás ticos intercaladOS com derrames basãlticos
posteriormente lenti culari zados e boudinados- Ã medida que se so-

be na estratigrafia arrmentam as intercalações de ¡9çhas cal-ciossi
licátícas, raras "formações ferrÍferas", xistos psamo-peIíticos,
gnaisses aluminosos, "gonditos" quartzo xistos e quartziLos i sen-

d.o que o topo ê constiluído basicamente -por esPessos pacotes de

orto-guartzitos intercalados ccm quartzo xistos ' sobrepostos a

xistos e gnaisses psamo-pelíticos aluminosos e frequentes interca
1ações de rochas catcio-silicáticas, para e orto anfibolito, len-
tes de mármores e gonditos, evidenciando sequência sedimentar pro

gradante, o Grupo Itapira corresponde a uma sequência estratigra-
ficamente sÍtuada sobre o Grupo Amparo, para qual .os dados geocro

nológicos existentes na literatura,(Artur,1980 e outïos) sugerem ida-
des transamazõnicas para o auge do metamorfismo, e idades Brasi-
lianas para reativações tecto-termais posteriores'

Os granitóÍdes sin-tectônicos alojam-se preferencial-
mente entre a sequência tipicamente meta-sedimental e o embasamen

to, mostrando ter-se formado por fusão da parte sedimentar menos

evofuída do crupo Itapira, que é a sequêncía basal e por íntrusão

de material de origem mais profunda, talvez mantélicos. Aþarentam

possuir espessuras bastante variáveis e pelas retações estrutu-
rais e geocronológicas, citadas acima, devem possuir idade transa

mazônica, com possibilidades de remobilizações brasilianas. P.aI-

tes destas litologias foram atribuÍdas ao GruPo Amparo e parte ao

crupo Itapira por Ebert (1968, L97L e in6díto) e possívelmente a
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parte destas litologias atribuídas ao Grupo Amparo por Ebert
(op.cit.) foram atribuÍdas ao Grupo Silvianópotis por Fiorj- et
alii (f978, 1981 a,b).

Os meta-sedimentos da Formação Eleutério, certamente pos-
sui idades Brasilianas ou eo-cambriana; alojam-se na zona de fa
Iha de Jacutinga, por "desabamento de b1oco" contemporâneamente
a deformação frágil-dúctil e exibem condições metamórficas idên
ticas a da reativação desta zona de falha. As estruturas sedi-
mentares e fragmentos lÍticos, êfr especial os de granJ-to sub-
vulcãnicos, granófiros e milonitos de quartzitos, sugerem área
fonte a sudeste e o seu model-o de formação e evolução deve ser
idêntico ao proposto por Hsü (1982).

Os aspectos referj-dos acima, tais como a existência de um

metamorfismo progressivo, que pode ser classificado como do ti-
po Barrovj-ano, superposto por um metamorfismo tipo Abukuma; a
presença de corpos ultramáficos, básicos e ultrabásj-cos , de di-
mensões métricas a quilométricas, embutidos tectonicamente nas

diferentes litologias presentes na ãrea, excetuando-se as lito-
Iogias atribuídas ao embãsamento e ao Grupo Eleutério, que apa-
rentam representar complexos ofj-olÍticos metamorfizados e extre
mamente tectonizadosi a grande quantidade de material granítico
sj-n-tectônico de natureza aparentemente calcoalcalina, gu€ po-
dem ser compatíveis com magmatismo de zonas de subducção ativas
e/ou arcos de ilhas; a direção de transporte de massa pafa NW e

o estj-l-o estrutural compat.íve1 com sequências aIóctones; a pre-
sença cle granulitos e charnoquitos em áreas próximas localiza-
das a l-este, âssociado a zona de empurrão que evidencia trans-
porte de massa para NW; Campos Neto, êt alii (1984); e de ou-
tros dados existentes na literatura, como o modelo geossincli-
nal proposto por Ebert (L957 a,b e 1968); sugerem a presença
da ação de tectônica de placa do tipo colisão continental, na

estruturação da principal, fase deformacional prcscnte na área.
Nesse moclelo geodinãmico sugerido, a scdinentação teria

ocorrido em tempos pré-transamazônicos sobr:e cr:ostal continen-
tal de idade arqueana, e oceãnica, iniciando-se o ciclo sedimen

tar r:egistrado, c<¡m sediment,os l>astante .ì u¡.luros possivel menl,e

colnpostos por grauvacasrarcósios, e pl:ovavelmentc tufos e turbi-
ditos, coln intercalações e intrusões de rochas básicas, terminando-
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se o ciclo com sedimentação tÍpo plataformal de águas aparentemen
te rasas, em oposição ao inlcio do cielo, que deve ter-se inicia-
do em ambiente de ãguas mais profuñdas; embo¡a não tenha sido en-
contrado nenh.um dado comprobatórÍo para sedimentação. em águas pro
fundas.

con temporaneamente à subducção da placa oceânica em

tempos trans ama zônicos , ao que tudo indica para baíxo de um contí
nente ou arco de ilha localizado a sudeste da área em foco, ocor-
reu um abaixamento das isotermas e consequentemente o surgimento
de um metamorfismo progressivo do tipo Barroviano, aLé o material-
entrar na fácÍes anfibofito e possivelmente granulito; quando pos

sivelmente peLa ação de empuxo, devido ao desequilÍbrio de densÍ-
dade, este material parou seu movimento descendente e iniciou o

movimento ascendente, para cima de área cratônica localizada a

NW, juntamente com restos de crosta oceânica, agora em a[ìbiente
de menor pressão apagando parcialmente a totafmente as evidências
do ambiente de maior pressão.

o- movimento ascendente em condições compat.Íveis com o

tÍpo Abukuma explica a mineralogia gerada pela recristalização de

parageneses anteriores e a foliação de baixo ânguÌo de mergulho
que transpõem foliações anteriores. No final do movimento ascen-
dente, as foliações de baixo ângulo são dobradas e redobradas e

as direções rotacionadas, para direções NE' por zonas d.e cisalha-
mento empinadas, através de movimentação predominantemente dex-
traf, possivelmenÈe causada por deslizamentos ou rotação dos con-
tinentes envofvídos na colisão, que ainda não i-eri¿rm rigidez ge-

ral , como sugerido por Hasui (1983); com base em trabalhos de

Sutton e Watson (1974); Davies e windtey (1976) i Windley (1977) .

Essas deformações ocÇrreram em ambiente tipícamente ductif duran-
te o ciclo geológico de idade transamazonica e geraram os finea-
mentos da zona de falha de Jacutinga e Monte Sião.

Após forte cicfo erosivo, que expos a fácies anfibo-
1iLo, possivefmente associado a um evenl-o tectono-termal de idade
brasiÌiana, responsáve1 pelas rcal-ivações do l-ineamento Jacutinga,
ocorreu a formação de bacias, possivelmente de acordo com os meca

nismos propostos por I{sü, 1982; bacias estas que ficaram parcial-
mente preservadas na zona de falha de Jacutinga por desabamento
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de blocos dando origem ao Grupo Eleutério, o nÍvel atualmente ex-
posto exlbe condições de fácies xistos verdes para a reativação,
incl-usive para o metamorfismo do Grupo El-eutério e apatrenta ter
sido responsável pela abertura dos sistemas K/Ar e em muitos ca-
sos também para Rb,/Sr gerando idades generali zadamente brasilia-
nas para as rochas da área, em especial para as rochas atribuídas
ao Grupo Pinhal- (Penalva e Vlernick 1973 a) '

Todavia exi.stem vários aspectos que vão de encontro
ao modelo geodin-amico sugerido, tais como o aparentê predomÍnio
de sedimentos do tipo plataformal , de águas rasas i a ausência de

rochas tipicamente vulcãnicas comum em outras áreas, onde subduc-

ção pode ser provada; ausência de ofÍolitos típicos; a não comÞro

vação da presença de cinturões zoneados de vulcanismo e plutonis-
mo que podem ser correlacionados com processos de subducção de

placa; a fafta de cinturões pares tÍpicos e a pequena quantidade
vofumétrica d.e rochas máfÍcas e ultramáficas que podem razoavel-
mente ser tomada como represent.ante de crosta oceânica.

Em resumo a evolução geotógica da área pode ser sinte
tizada da seguinte formâ:

I - Formação de um substrato de natureza siálica de

idade arqueana da ordem de 3 b-a, o qual aparece mostrando defor-
mação eminentemente dúctiI de afta plasticidade, gerando dobras

desarmonicas e dobras em bainha e exposto, na atualidade em nÍvel
compatÍve1 com anatexia. Este material pode ter sofrido. retraba-
Ihamento no ciclo Jequié, como Proposto por Fiori (1979).

2 - Ruptura da crosta siáfica e desenvolvimento de

crosta oceãnica, sobre a qual deu-se a deposição da sequência vuf
c ano- sedimentar, entre o evento Jequi6 e o Transamazônico.

3 - Com a subclucção ocorre o metamoi:fismo progressivo

de média pressão, resultando rochas da fácies anfibolito e anate-
xia, durante o ciclo Transamazônico, provocando re LrabalhaÍìento

d.a cl:osta siá] íca (Grupo Amparo, Ebert, 1968) e a formação do Gru

po Itapira (Ebert, 1968) .

4 - Ainda no Ciclo 'Iran sama zôn j-co este material é ob-

ductado na direção NW, juntamente com restos de crostas oceânicas,

em regine de fluxo emj.nentemente ductll, porém em ambiente de bai
xa pressão, compatível com a fácj-es anfibolito e de anatexia, re-
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sultando retrabalhamento das rochas do embasamento e dos meta se-
dimentos de malor pressão. No nÍvel atualmente exposto o fluxo de
cafor supera, no tempo, a deformação, ,bem como o demonstra o re-
cr:escimento do quartzo e a e).istência de material recristalizado
e,/ou pegmatóide praticamente não deformado, principalmente em

ápices de dobras.

5 - Finafizando o Cicfo Transamazônico, desenvolve-se
as faixas de cisalhamento dúctil de alto ângu1o de mergulho de di
reção NE.

6 - Dados geocronológicos de Artur (l-980) e Wernick
et alÍi (1981 a) sugerem a atuação de processos te ctono- térmi cos
de idade Uruçuana, porém os dados petrográficos, estruturais e

microtectonicos, aqui fevantados, apresentam evidências que permi
tem caracterizar a existência de apenás um ciclo tectono-térmico
posterior ao transamazônico, e este ao que tudo indica é de idade
Brasifiana. O que deve ter ocorrido é um soerguimento lento em

equilíbrio com a denudação, causando uma lenta queda de temperatu
ra e co-nsequen temente contÍnuo fechamento dos sistemas.

7 - No ciclo Brasiliano ocorre a reativação da faixa
de cÍsalhamento dúcti1 de afto ângulo, denominada zona de falha
de Jacutinga e ta¡nbém das foliações transama zôn ica s , além de pro-
vocar brecìração. Essa deformação de caráter frágiI-dúc:tiI, foi
acompanhada de hidrotermafÍsmo e temperaturas compatíveis com con
dições moderadas a baixas da fácies xi.sto verde, catalizando rea-
ções diaftorÍticas, em maior ou menor int.ensidade na dependência
da deformação e hidrotermal i smo. Associado ãs reações pode ser no

tada a migração de titânio da mica e anfibófio formando titanita
e/ou lcucoxônio que se localizam em íntima associação com os mine
rais alterados, ou fol:mam cordões ou filetes associados a planos
de reativações ou fraturas, indi-cando grande movimentação do Litâ
nio; possivefmenl-e centimétricas a bem maiores. Em comparação com

o títãnio a noviììeÌìt.ação do Rì:, Sr, K e " principa fmente Ar, deve

ter sido nuito maior, causando a homogeinização total do sistema
K/Ar e parcìal a total do sistema Rb/Sr, no Ciclo Brasiliano,
gerando idadcs geue rali zadamente brasilíanas para K,/Ar e interme-
diárias entre transamazõnico e Brasiliano para nb,/Sr.

_j

I - Pïovavelmente no ciclo Brasiliano, também ocorre,
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localmente injeção de material granÍtico de textura aplítica a

pegmatÍtica; sendo que o sistema K,/Ar em biotita teria se fecha-
do em cerca de 534 j 7.... atrás, segundo dados de Artur (1980).

9 - Ainda no ciclo Brasiliano ocorre a deposição e me

tamorfismo dos sedirnentos da Formação Eteutério, que poricompara-

ção com os meta-sedimentos da Formação Pouso Al-egre, segundo Hama

e Cunha (1977) teria idade da ordem de 534 20 m.a. e de acordo
com Hama e Cunha (op.cit.) Hama et aLii (1979) o evento Brasifia-
no Leria encerrado há cerca de 485 15 m.a. (idade em granitos ca

taclasados).

10 - Erosão e aplainamentos seguida de subsidência e

deposíção dos sedimentos pe rmo-carbonÍ feros do super Grupo Tuba-

rão .

11 - Reativação Wealdeniana e alojamenl-o de diques de

diabásio e rochas alcalinas.

12 - Novo fevantamento seguido de erosão com o esta-
befecimento das superfÍcies das cristas médias ou Japi.

l3 - Contínua epirogênese positiva responsáv.ì p.f.
intensa erosão que a área vem sendo submetida, alojamento da dre-
nagem atual e, a deposição dos aluviões, constituÍdos por areias,
cascalhos e argilitos, restrÍtos aos nÍveis de base local .

VIII-CONSIDERÀçÕÐS FINAIS E CONCLUSÕES

As ì-itologias metamórficas que afloram na folha de

Ãguas de Lindóia foram agruPadas em assocíações litot6gicas com

caracterÍstÌcas próprias, devido ao fato de ocorreren intercala-
das tecton.icamente umas nas outras, normahnente com dimensões não

mapeáveis, na escala 1:50.000.

Os estudos de campo e laboratórj-o alj-ados a dados

exisl-entes na literatura, princ ipa l-nlen te geocronológicos, revelam

uma evolução nitidamente poIícíclica para a região em foco, sendo
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reconhecida a existência de 3 ciclos tectono-iérmicos ' com idades

arqueana (Grupo Amparo); Transamazônica (Grupo Itapira e granitõi
des sin-tectônicos) e Brasiliana (formação Eleutêrio e cataclasi-
tos);

As rochas encontradas ao Noroeste da zona de fal-ha de

Jacutinga, atribuÍdas ao Grupo Pinhal por Penalva e Wernick,
(1973 a), mostram aspectos estruturais e petrográficos, 9uê perm!

tem correlacioná-1as com os granitóides sin-tectônicos do Ciclo
ftapira¡ eü€ ocorrem entre as zonas de falha. A diferença parece

residir na menor intensidade de gnaissificação das rochas a noro-

este da zona de falha, bem como por apresentar na atualidadä nÍ-

vel estrutural mais profundo por soerguimento do bloco noroeste

da zona de falha de Jacutingar râ época da instalação tectônica
da Formação EIeutério e possivelmente também por apresentar maior

grau de re-homogeneizaçáo isotõpica; possibilitando mais generali

zadame,nte as idades Brasilianas.

O relacionamento de fases de dobramentos com os ci-

cfos geotectônicos como proposto por Fiori et .atii (1978 e 1980)

e Fj_ori (I979) e oul-ros mostram-se inconsistentes; de acordo com

os dados discutidos acima, somados aos existentes na literatura,

como em Ilasui e Sadowski (L976) ¡ Quinquis et alii (1978) ; Hasui

(1983) , Sadowski (1983 e 1984); Ghoshe e ssngupta (1984) e ou-

tros. Da mesma maneira o guj-a estratigráfico, com base em fases

de dobramentos, proposto por Fiori (L979)í Canipanha et alii (f983

a rb) ; Campos Neto e Basei (1983 a,b) e Carnpos Neto et alii (1984)

mostrou-se ineficaz, sendo aqui proposto tentatívantenLe como guia

estratigráfico a preseuça frequente, nas Ij-tologias infracrus-

tais, de macróIitos r:icos em dobras clcsarmônj-cas dcsenhadas por

uma foliação pr:é-existente e/oo band.rmcni-o migmntÍ't-ico aliada a

composição prcdomitlantemente tonaì-Ítica a granodj-orítica.

Os aspect.os micro-csLrui-urais e macroestruturais tipi

canellte de defor¡r.ação dúct-i1, cttcontrados rì¿Ìs I i. l,o1ogì.rs <.la área

evicfcnciam em ¡trirneira il-rstânc j.a trirnsporte clc nlassa, associado a

foliarção cle nre::gu1ho baixo a moclerado, ¡:.rra NI^I , .rcottl¡latrh.rda de

dobrame¡i-o p1-ogressivo responsávet pela l-orniação de diversas "fa-

scs,, cle cloltrancr-rt-os sì.tperpostas e cnclavcs e int-ercal-açõcs tcctô-

'ic¿rs. 
liln scgtrnda instâncj-a cvidenciam a rot;rção <1t:xl-ral r,l.as cs-
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truturas anteriores, através do desenvolvimento de zonas de cisa-
thamento de mergulhos altos. Esta deformação dûctil é comum tanto
para a supra como infra estrutura, sendo que na infra-estrutura
praticamente apaga o registro de uma ou mais "fases" ou ciclos de

deformação eminentemente ductil anterior (Arqueano ou Jequié) e a

que tudo indica possui idade transamazõnica.

O metamorfismo associado a deformação ductil não mos-

tra varj-ação substancial de grau metamórfico e evidencia inicial-
mente regime de pressão compatíveI com o tipo Barroviano e depois
regime tipo Abukuma, tendo ati-ngido as condições mais enérgicas
da fácies anfibolito. Est-e fato aliado a aspectos estruturais e

petrológicos permitiu sugerir um modelo geodinâmico de tectônica
de placa para a região em foco.

A presença de ação tectono-metamórfica no Ciclo Bra-
siliano, na região, está registrada através de datações Rb/Sr e

principalmente X/Ar, gu€ evidencia um fluxo térmico suficiente pa

ra re-homogenizar isotopicamente os sistemas X/er dos filo e inos
sj-licatos. As temperaturas dcste fluxo térmico situam-se entre
3000 e 400oc (Artur, l-980) , e são coerentes com as paragêneses

neoformadas nas rochas reativadas e ou cataclasadas e com o meta*

morfismo da For:mação Eleutério, que evidenciam metamorfismo em

condições n,oderadas da fácies xisto-verde. Estas reativações não

distribuem-se homogeneamente pela folha lcvantada, aparecendo em

maior intensidade nas proximidades da zona de falha de Jacutinga
e apresentam aspectos microestruLurais e macroestruturais de de-

fonnação frágiI-dúctil gerando nas regiões mais intensamente afc-
tadas cataclasitos e ultracataclasitos.

O estudo microestrutural mostrou-se de grande valia
para o entencliirrento clas nìacr oesl-ruturas e da evolução cstrutural
e metairórfi.ca, todavia poderia ter forneciclo maior contribuição,
caso fosse rea,l-izado conjuntaiuenl-e cotn os trabalhos c1e campo, le-
vantando hipóteses e clirecioltaltdo novas ollservações, para um

maior controle de cam¡:o das mega-cstruturas. Dessa maneira inter-
pr:etaçõcs de foto-gcologia; miìpa geológico, rfoJlras e disposi.ção

clas foli.rçõcsi sugercm Ccformação lcvógi r:a pal:a .l z,ona rle f ¿r lha

cle l,lonte S.ião; cnquan l-o as micro-estrLrl-ì.tras evi, r1cnc j,am niov j.lnenta-

ção clext¡:al e na falta cle maior:cs estudos dirccj-onaclos o probJ-cma
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pe rmanece .

Vários outros aspectos l-evantados na área também mere

cem maíores investigações, tais como: a origem dos "biotitítos"
encontrados dentro dos gnaisses granÍticos e m.igmatitos; a evolu-

ção dos "nódutos" de rochas d.e aspectos de calc ios sÌ li cáticas en-

contradas nas litologias atribuÍdas ao Grupo Amparoi o estilo das

mega dobras e às vezes também de dobras menoresr com antiformes
bem mais abertos gue os sinformes; a geração das estruturas com

formas de "bolachas" encontradas nos Pontos 24t I83 e 738; a pos-

sibilidade da ãrea ser cortada por zonas conjugadas de cisafhamen

to em várias escalasi estudos geoquÍmicos e geocronológicos asso-

ciados a petrografia detalhada, objetivando a comPreenção da evo-

]ução dos granitóides e; detalhamento nos estudos estratigráficos
na tentativa de recompor a real sequência faciológica e ambiente

sedimentar do Gru.po r tapi ra.

Cabe ressaltar que para um mefhor entendimento da evo

tução geológica, parece ser inevitávef a realização de trabalhos
detalhados e perfeitamente integralizados' nas diferentes áreas

de conhecimento das geociências, ou sejam: petrologia' estrutural'
mi c roes trutural , estratigrafia, geoquÍmica, geocronologia e geofÍ-
sica.
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MÉTODO USADO PARA AS MEDIDAS DE ''FABRIC.,

I_ èÊ cp ! e ç ãs -C 
g -tr g rg : gêp tg - s 9 - B 99 - ê e -p I e !'-! 3 - I ! I ve r e e l

Retirar o revõlver com as objetivas normais.
Prender a objetiva para investigação com a Platina Universal.
Retirar o anel interno do prato do microscópio.
Trocar o condensador normal peJ-o condensador para trabalhos
com a Platina Universal.

5 - Parafusar a Platina Universal por meio dos parafusos sj-tuados
na base da mesma; o tambor lateral da Platina deve ficar ã di
reita do operador.
Obs:- Nos equipamentos Zeiss todas as peças utilizadas nas in

vestigações com a platina universal, tem gravada a marca U.D.

(Univers-a1 Drehtisch) .

II- Nomenclatura dos eixos

V = eixo vertical interno móvel da Platina. Gira-se o anel inter-
no com os dedos sobre os parafusos de fixação do hemisfério supe-

rior.
M = E-ixo verti-cal imóve1 do microscópio.'Este eixo é movimentado

na platina do microscópio e sua posição zero (base) deve ser obti
da preliminarmente.
EW = Eixo horizontal imõvel. Para medidas, destrava-se o eixo e

girando-o com a mão direita e 1ê o valor do giro no tamkror locali
zad.o à esquerda ou à direita, com marcação 60-0-60, indicando o

zcro posição horizontal.
NS = Ei,xo horizontal nortc-sul móvel. Este ei,xo pode ser acionado

colocando-se os clcdos de cad.a mão no anel interno efetuanclo movi-

mcnto de gangorlîa no anel interno. A leitura é feita nos allcos de

Ir,lright, os quais devem permanccer deitaclos durante os tr.rbalhos,
sendo só levantados por ocasj-ão cla .lr:itur:a. A nt.tl:cação vai de 0-

60, com o zeTo situado na base clo arco (pos-ição horj zot-rtal) .

Obs: Aì gumas Pl atj nas contóm também um e j xo V.E. Ili-

ANEXO I

I
2

3

4
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xo vertical externo móveI.

rrr Çqlqsccãe-9e-!êllle
1 Escolher entre os vãrios seguimentos que acompanham a platina

aquele com Índice de refração mais próximo possível ao índice do

mineral a ser examinado, e colocar na parte central da platina o

hemisfério (segmento) inferior de vidro.
2 - Colocar sobre o hemisfório inferior uma ou duas gotas de óleo

nijo1, glicerina líquida ou õleo próprio para a investigação com

a P.U.
3 - Colocar sobre o segmento a lãmina, com a lamínula virada para

cima.
4 - Pingar sobre a lamínula uma ou duas gotas do mesmo líquido '

5 - Colocar sobre a lâmina o segmento superior que deve ter o

mesmo Índice de refração do segmento inferior. Fixar o segmento

por meio de parafuso de fixação, e verificar se não permaneceu bo

l_has de ar entre os hemisférios e a ]ãmina. Ap6s o aperto, a lâmi

na deverá deslízar entre os dois segmentos sem muito esforço, mas

tambóm não poderá movimentar-se por si só, åstando a platina in-

clinada.

rv - êiggleggu
A ajustagem é necessãria pàra colocar em concordância

os dois sistemas mecânicos ou seja o microscópio e a platina uni-

versal. Para taI são necessárias quatro ajustagens:

1- Ajus_t"g"*,1" "bj"tf"": 
Esta é feita através dos pal:afusos de

ajustagem da mesma maneira que se centralj-za uma objetiva comum.

2 - 4ll€!a99m to elxo V ae taf t"odo que- V=M

2.L Focal izar um pequeno grão na lâmina

um círculo por nteio de unr giro cm l-oruo de V'

2.2 Colocar o centro do retículo no ccnt

do em 2.L por itteio dos parafusos cle calibraqcm

mente na base da platina. Repetir as opcraçõcs

tagem Perfeita.
3 - 4l-l\:t,jlg-"Iq 1- pc-si5ao-_Jr1=-.- (P.B.-) do,q1cqo-n9Þga-o-

3.1 Focalizar rim grão cìe poeira ou risco na sì.lperfície do

hcmj sfé::j o suPcrior.

e faze-Io descrever

ro do círculo obti-
situados later:al-
até que l-iaja i:.jus-
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3.2 Gi-rar em torno de E-W. O grão deverã deslocar-se parale

Iamente ao fio vertical do retículo.
3.3 - Não acontecendo isto girar a platina em torno de M su-

cessivamente até que seja satisfeita a condição. 3.2. Satisfeita

a condição 3.2 o valor lido no nônio do mesmo é a P.B. Apõs esta

operação deve-se fixar o prato do microscõpio'
Caso os sistemas de polari zaçã,o do rnicroscõpio não co

incidam com os retículos da ocular, Por qualquer motivo, a ajusta

gem da posição base não poderá ser obtida da manej-ra descrita aci

rïìâr porém pode se:: obtida da seguinte forma:

3.4 Focalizar um grão de quartzo que apresente cor de birre

fringência cinza claro a branco.
3.5 Colocar a placa de gipso, caso ocorra subtracão (amare-

1o) gira-se através de giro em V para a esquerda até a extinção,

se ocorrer adição (azul) gira-se para a direita até a extinção to

tal.
3.6 - Clarear o mineral através de um giro em torno de E-W.

3.7 Extinguir o mineral através de um giro em torno de N-S.

3.8 Girar em torno de E-W. Caso o mineral não permaneça pre

to é porque não está ajustada a posição base (P'B') '

3.9 O passo seguinte é gj-rar o prato do microscópio sucessi

vamente para um lado e a cada pequeno movimento repetir as opera-

ções 3.5; 3.6; 3.7 e 3.8. Se por acaso em 3.8 o mineral clarear

ainda ¡nais que na operação anterior, deve-se girar em sentido con

trãrio e ir repetindo as oper:ações até que ocorra a extinção to-

tal do grão r-lo uiovi¡nento complcto do eixo E-W. Neste ponto trava-

se o prato do mjcroscópio e lê-sc a posição base (P.8.).

4 - A-j_ustagcm da alturg-q4êqlg
4.L - A lãmina cstarã na altura certa se em ttm giro em torno

de E-Vü um gr:ão focalizado não se cleslocar em retação ao centro do

retícu.ì-o da objetiva-
4.2 Ocorrenclo o dcslocamento do gr:ão em relação ao centro

clo rcLÍculo, girar o atlcl <1ue se sjttta na base jnferior da pl'rti-

flä r cm torno clo hcmi sl,ério j nfer j or, até que cesse ta1 efeito ' O

anel de ì:equ1.cì!ct'rì citado elev.r-se a lãmirla num giro anti-horário

e al¡aj.xa-se nutn giro horário.
4.3 - Se a lãlnina cstiver baixa o gr:ão irá dcslocar-se no me-s-

ììro scnticlo clo giro do tr-w (isl-o ê, se deslocar:mos o zcTo do tam-
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bor E-W para o norte o grão também irá deslocar-se para o norte).

Se a lãmina estiver alta o grão irá deslocar-se no sentido contrá

rio ao giro em torno de E-W (isto é, deslocando-se o zero do tam-

bor para o Norte o grão desloca-se para o SuI) '

v - pgtgrltteçãg_ge -p9:tgã9-êq -e 
r-xg-Ég rgg -e[-e Ël 9!e] I -sller]3]E'

Esta determinação é realizada fazendo-se coincidir o

eixo ótico com o eixo E-W da platina ou com o eixo V= M' O proces

so ê o seguinte:
t Focalizr o grão desejado.
2 - Colocar a placa de gipso, obtendo adição' caso o cristal seja

uniaxial positivo, girar para a direita de mod'o a coincidir o

raio lento com o eixo E-w, sendo uniaxial negativo girar em senti

do contrário. ocorrendo a subtração, no caso de cristais uniaxi-

aispositivosgirarparaaesquerdarenosnegativosparaadi-
reita.
3 - Clarcar o mineral em torno de giro em E-W'

em um giro_completo é o caso desejado'

4 - Extinguir o mineral através de um giro em

5 - Girar novamente em torno de E-W' O mineral

preto.
6 - Não acontecendo isto repetir as operações 3, 4 e 5 , seguida-

mente até obter-se a extinção permanente. Obtjcla esta posição o

eixo estará coincidindo com o eixo E-W ou com o eixo N-S' Para es

c1arecer esta c1úvida girar o prato do microscópio, caso o mineral

clarcie o eixo está na posição E-W, porém se o mineral continuar

extinto em giro de 3600 o eixo ótico esLá na posição vertical'

Se o E.O. estiver na horizontal Iê-se:

a) Azimute, giro ein l-orno de V' Iido no ancl interno

da pl-atina. Ex. 200o.

b) I'ler:gulho, giro em torno de N-S' meclj-dos nos arcos

clc wri gìrt, ul- j li zando-se a seguintc sì mbologia: DII ' se o rnergulho

foi mc-dj do r-ro arco clireito e, EII , Íje o rÌìcr:gull-io foi merlido no ar-

co esquercto. Ex. 2OOo /20 DfI (mccliclo llo arco clireito) e 200/ 35 EH

(mcrclulho obti clo no al:co esquerdo) '
SeoeixoóticoestivernaVcrticallô_sedamcsmama

nei,ra dcscrita acima, a única coisa rluc rnuda é o lllergulho que se

localiza a 90o do cspe ratlo. Ass; j m sc f or obt-j c1o 2-Oo no ¿ìl:co (li-

Se não conseguir

torno de N-S.
deverã permanecer
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rej-to em ve z de anotar 2OO/2O} DH, anota-se o complementar , 2OOo/

70ofH; por outro lado se for obtido 35o no arco esquerdo em vez

de anotar 2ooo¡35onn, anota-se 2ooo/55ooH'
para os grãos de menor birrefringência, os quais pos-

suem eixo õtico prõximo do eixo V pode-se usar também a seguinte

sequência de oPerações.

t Focaliza'r o grão desejado.

2 - Com a platina na horizontal, coloca-se a placa de gipso ob-

tendo adição, caso o cristal seja uniaxial positivo, girar no sen

tido antihorário (para a esquerda) de modo a coincidir o raio len

to com o eixo (N-S) , sendo uniaxial negativo gi rar em sentido con

trãrio. Ocorrendo a subtração, no caso de cristais uniaxiais posi

tivos girar no sentido horãrio (direita) , e nos negatj-vos para a

esquerda.
3 - Gj-rar em torno de E-W. Se estiver na posição correta o mine-

ra1 fica permanentemente escuro durante o giro completoi se cIa-

rear o eixo otico deve estar a 90o, isto é E-w.

4 - Girar o prato do microscó¡:io 45o (giro cm torno de M) , a par-

tir da P.B. no sentido antihorãrio ou sentido hÕrãrio, Dâ depen-

dência de qual dos l-ados ficará mais fáciI a leitura.

5 - Girar em torno de E-W. Obtém-se durante o giro uma posição de

extinção. É o caso de eixo ótico estar na posição vertical' Conti

nuando a girar em torno de M o mineral deverá Permanecer sempre

escuro. Neste caso anotar:
a)Azimute,giroemtornodeVtidonoanelinterno

da plat ina
b) l'{ergulho, gitro

tinção , Ii do t-to tambor .

c) Nc>mencl atur:a:

em tor:no <fe E-W na PosiÇão de ex-

deve-se util:_zar a seguinte nomencla

tur:a:
Se o ,zero do tambor afasta'-sc clo observador, ì-sto é

gira-se a platina llara o norte, lnal:ca-se o âr-rgulo acotrrp'rnhado da

lctra NV (norte e eixo vertical) '
Seozeroclot¿rmborirproxima-.sedoobservadormar_

ca-se o ãngulo de mcrgulì-ro acorn¡ranhaclo da lctra sv (sul e eixo

vcrticat). Ex. 2ooo/30o Nv.

obs: Com a Pr:át j ca logo se notará

c1e int-erf erôllci'a niais elevaclas tcm o seu IJ ' O '

que gr:ãos com cores
próxìno do ¡rlatlo ho
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rizontal e quando tem cores de interferência mais baixas o E.O.

estarã próxj-mo a vertical. Ambos oS casos podem ser medidos, Pe-

1o primeiro método descrito, ou seja, colocando-se o eixo õtico
no eixo (E-W) ou V=M. O segundo método descrito, o qual é sensi-

velmente mais demorado é também menos sensivel e só deverá ser

usado guando os grãos apresentarem cores de interferências mÍni-

mas, (eixo ótico próximo a vertical) .

vr Ðe!e5!r-1eEãe-Êc-p9:rçã9-Ée-lgruet-ee-pI3!eJgqll4es-ry!gee
Esta determinação é executada fazendo coincidir a nor

mal dos planos foorÌ das micas com o eixo E-w da platj-na ou com o

eixo V=M. O processo é idêntico ao descrito para os cristais uni-

axiais, não sendo necessário colocar a placa de gipso, e sim pOsi

cionar os planos de clivagem N-S, para colocar a nornìal paralela

ao eixo (E-w) ou posicionar os planos de clivagem (E-W) para colo

car a normal na vertical. Cabe ressaltar que os cristais de birre

fringência maior ou de planos de clivagens mais nítidos, possuem

normais ao planofOOflmais próximo da horizontal e cristais com me

nor birrefringência, sem planos de èIivagem ou clivagem bem espas

sadas possuem normais prõximas ä vertical '

v r r ! elc eug !9 _ 999 _y3Ig re g- gþ! a-99 g- 9T- ê'- eg rcr39 -qe- 
q sb[t] q!- !eE-

Þer!-sg-EsI!É.
para plotar os dados obtidos, das maneiras descritas

acima, ûo hemisfério inferior de diagramas de Scl-rmidt Lambert ou

WuIff , proced.e-se como descrito abaixo:
I - Os diagramas de Schmidt Lambert ou Wulff mostram uma gradua-

ção que coincide com a graduação do anel interno da platina usa-

do para meclir os giros em torno de V (azimute) - Na plotação dos

ej-xos o diagrarna devc tcr a mesma orientação do anel citado. No

caso da mo¡tagem dcscrita o o = 3600 do anel 1nter-uo da platina

situa-se no norte.
2 - Coloca-se sobre o diagrama uma foll-la tratlslúcida ou transpa-

rente de papel, gjráve1 em torno de alfinete ou percevejo, ellìer-

gente clo cenl-r:o do riiagrama e reforcada lreste pot]to, c()m fita go-

mada.

3 - I{.rrca-se com um tt:aço no papel, uma posição dc refer'êncja no



círculo máximo externo (equador), previamente traçador ou seja o

ponto 0o = 3600, correspondente ao norte.
4 - Os azimutes tanto no caso de E.O.verticais como horizontais
são marcados levando-se a marca de zeTo diretamente sobre o valor
marcado no equador do diagrama. Isto é se a leitura do azimute

for 2000, o marco do zero da folha transparente é l-evada ao valor
2000 do diagrama (em medj-das executadas com bússola a técnica 6

diferente).
5 - O mergulho de E.O.verticais, obtidos no tambor do eixo E-W é

lançado ao longo da linha Oo-180o (N-S) do diagrama a partir do

centro, sendo que valores tipo 2OOo/30oNV são contados a partir
do centro no sentido norte (0) e valores tipo 2OOO/¡OOSV são con-

tadcs a partir do centro no sentido sul- (fAOo¡.

6 - O mergulho de E.O. horizontais, li-do no arco de Wright é plo-

tado ao loi-rgo da linha 90o-2700 do equador para o centro, sendo

que valores tipo 2OOo/20oOH, são contatos a partir do 90o (direi-

ta-centro) e valores tipo 20Oo/35ocH, são contados a partir do

27Oo (csquerda--centro) .
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