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ABSTRACT

Two I it hot gpes occur in t he AracaÍba reg ion , in São Paul o

St at e, at t ribut ed t o fígua Cl ara and Córrego dos ìlarques

Format ions. Both these unit s have been affected by several

metamorphic and deformation events, plus the emPlacement of three
I arge tnt rusrve igneous bodies.

In t he east Part of t he area, t he figua Cl ara Format ion

displays al ternat ing calc-sil icate and impure carbonat ic rocks,
affected bU regional dynamothermal metamorphism corresPonding to
t he act inol it e zone. Schists, quartzites and metabasites

interbedded with calc-sil icate rocks add to these rocks in the

west area. In this case thev are metamorPhosed in the diopside
zone, thus characterizing an increasing degree of metamorPhrsm

toward the west direction.
Associated to this regional dgnamothermal metamorphic event

a composit ional t ransposed I ayering has al so devel oped ( S ) ,
n

corresponding to an episode of deformat ion (F ), caused by

duct ile low-an9le simple shearing. The most remarlrable evrdences

for this phase of deformation can be observed in different scales
of approach : st ret ch ing of mineral grains, int rafol ial fol ds,

sheet {olds and boudinage of more resistant rocks.
A second phase of deformation (F ) caused the development

n+1
o{ a composit ional layering (S ), overprinted on the Previous

n+1
surface (S ). It is represented by a high-angle transPosed

n
lol iat ion which affect ed t he met assediment s of t he figua Cl ara
Format ion as a whole. Together with this late Phase o{
deformat ion, a second episode of regional met amorPhism of t hermal

character has developed, BS displayed by cent imetric act inol ite
crystals. ThÍs metamorphism is associated ¡lith igneous activitv
which resulted in orthogneisses, due to tectonic movements caused

by simple low-angle shearing during the Phase (Fn).

Next, aE a consequencE of the progressive de{ormation of
phase (F ), sub-horizontal movements affected the latelv

n+1
developecl high-angle shear zones attributed to a (F ) phasç',

n+e
wich folded and re-folded the metassediments of ¿ígua Clara
Format ion, thus originat ins macrofolds (D ) .

n+P
The depoçit ion of sediments which composes the Ägua Cl ara



Fôrmetroñ 1s thouqht to be o{ l-o¡er Proterozoic age, r¡rhi le tho.,e
uhich formed the Córreso dos Harques Format Í on , ßould hàve been

depoçited in Hiddle to Upeer Proterozoic This Formation, es

defined here, rs corre lat ed to the mÈt assed i men t s o+ Itaiacoca
änd Acuhgui 6roups - t.a j€,ado Sutrgroup and Rio das Pedras,/Perau
Format ron

lhÊ Cúrre¡.¡o dus I'l¿rques Fr¡rmat ion is made up mr:st l g ôf
pelitic (locally psamitic) and che'rnical mptãEsediments:
phcl I ites, caìc-ph5l I ites and fine-grained calc-schistE, impure
doiomitic I imest ones, interbedded urith quartzites and fine-
graj.ned meiurenites, and, IoEàl ly, metabasites.

Three phaseE ðf deformat ion have been recognizpd (F , F andr?F ), the last two o{ them beinq associated with the two Iast.)

phages urhich affected the ró(ks of rjgua Ciara Formation. A

prÕqreEÊive ând côntinuÕus prÕ[ess of deformation is thus
rndir,¡trri. Regione'l dynamothermal metamorphism is weak,
corresponding to the greenschrst facieE.

Rocks of Três Córregos Granitic Suite record an intense
phäse of ac id magmat r sm, cont inued throush th€ emp I acement of
Api¡rí Granite. The ages of theses un j.ts are supposed to range
{rom Upper Prot erozo i. c to Cambro-0rdovic ian .

The fihal event E of the geologic evo) ut ion are c onnpc t ed to
brg transcurrent feults, among Ehich the Ouãrenta Ojtava Fault is
tfre most imFÕrtånt , This tectonic act ivitj represents the
trahsitional stage whoEe end resulted in the echievement of the
Brazil iän Pl at form



RESUI,,IO

Na res i ão de Araç ã íb a (SP) ocorrem doi s ì itot ipos, referidos
às formações Äsua Cl ara e Córre9o dos llarques Essas unjdades
foram afet adà9 por sucessrvas fases de de{ormação e metamorfismo
e por t rês grandes int rusões de roc h as Ígneas,

A Formação ¡igua Clara c arac t er i za-se por apresent ar mudancas
faciológicas de ìeste para oest e . A leste àfloram rochas cãlcio-
si I icát icas alternadas com roc h às met ac arbon át i c as impuras. Rumo

a oeste,.lrá variaSões dos conÊtituiñtes titolósícos, com Õ apare-
cimento de i nt erc e 1eções, nãs rochãs c á I c i o - s i I i c á t i c a s , de ro-
ch as x i st osas, quart zít icas e metãbasít icas.

0s metacerbonatos expostos à leste foram afetados por meta-
mor f i smo regional dÍnamot ermal , em 9räu méd i o, da zona met amórfi-
ca da act inÞl ita e oE met a-sed i ment os, com vulcânicãs essoc iadas,
do I udo Õest e, por met amor fi smo de grau médio da zona met amórfi ca
do dropsídio. Hãvendo, aBsim, um aument o dB grau met amórfico de
leÉte p ara oest e.

AssÞc iado a esse even t o de met amorfismo regional dinàmot er*
ma1, ocorreu o desenvoìvimento do bandamehto composicionel de
t ransposicão (S ) da fase dc, deformaGão F , gerada por cisalha-

nn
mpnt o simples, de baixo ânsu I o e dp carát er dúctil. As evidências
mars marcantes de.stã fase dÊ' dt:formacão sãor presen6a de dobras
rntrafoìiais, "boudinage" de cam¡r¡Ja,, rn.¡il, cotrÞetentes, estiramen-
to de grãos minerais, bern ¡ rrnro a prþEenFa de dobras em balnha

Uma segunda fase de delormaGão F desenvolveu o bandament o

de transposicão S que se sobrepôs l*1uo.r+í.ie anterior S Én+l n
uma foliaçäo de transpoEÍcão dF ãlto ån9ulo que afetou general i-
zadament e os met a-sediment os dã Formacão ¡ígua Cl arã . Assoc 1ädo a

esta fase tardia de deformecão desenvolveu-se um segundo evento
de met amor fismo regional, de carát er termal, evidenci¡¡do pelo
aparet:imento de actinolitac centimÉtricas, Esse metamorf isnrt.¡ ¡,,st á

ilssoc i ado à int r usão í9nea que, d€vido ãos movlment os geradÕg por
crsalhamento simples, de baixo ângul o, de fasp F , resu ì t ou na

t'ormacão de ortognaisses, expost os a oest e na áreande est udo .

A segu i r, como con se qüên c i a desEã de {ormac ão p rogr ess i va dã

faEe F , ocorreu o desenvo l viment o de movimentaGões sub-hori-
n+1

zont aiE em zonas de ciealhamento de alto ånsul o de5envol vidas



tardramente ("Shear Zones"), de uma fase de'deformacão F , que
n+edobrou e redobrou os meta-sedrmentos ¡Ígua Clara, gpr.rnrJo rnacrodo-

bras D
n+e

Considerou-se para a Formacão ¡igua Clara ume idade de depo-
sicão no Proterozóico Inferior.

Posteriormente, no Prot erozoíco Ìlédio a Superior, houve a

deposicão dos met a-sedrment os da Formação Córrego dos Marques,
correlacionados aoE meta-sedimentos doE grupos Itaiacoca e

Açungui-Subgrupo Lajeado e Formacão Rio das Pedras./Perau.
A Formacão Córrego drlr Hrrr.tuee, d constituída de meta-sedi-

mentos piedominantemente pel íticos e químicos e localmente psamÍ-
ticoE. Säo filitos, cálcio-filitos e cálcio-xistos finos¿ cãlcd-
rios dolomíticos impuros, quartzosos, com intercalações de
guartzitos e metarenitos finos; localmente ocorrern metabaEitos.

Estruturalmente ident ificaram-se três fases de deformacão
denomrnadas de F , F e F , sendo que as, dr¡ar, úttimas estão
assocradas às or"1 últlma= ?"rnr que afetärdm as rochas da For-
macão ¡Ígua Cl ara , êvrdenc iando um processo cont inuo e progressivo
de deformação. 0 met amorfrEmo regionai dinamot ermal é de grau
fraco, fác ies xi st o verde .

fnt enso magmat rsmo ác ido ó ident i ficado na área, at ravés das
rochas da Suíte GranÍt ica Três Córr egos. Posteriormente ocorreu
novo magmat ismo ácido caracterizado pelo 6ranito Apiaí. Atribui-
ram-se idades do Proterozóico Superior eo Cambro-0rdoviciano para
essas un i dades .

E, finalmente, encerrando a etapa de transicão da Plataforma
Brasileira, ocorreram os grandes falhamentos transcorrentes, com

dest aque à Fat ha Ouarent a Oit ava
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t INTRODUCÃO

L . t Oencrrl ldrdc¡ c ObJct ivo¡

Est udos real izados em t errenos pré-cambriano6 do Ual e do

Ribpire¡ ños últimos quarente ànós, foram responsáveiE por uma

profusão de esquemas eEtratisráficos € estruturais que originaram
um emaranhado de denominaGões formais e in+ormai6 nas diversas
sucessões litológicas da reglão.

Um dos pontos maiÊ polêmicos ehtre os diferentes pesquisa*
dores refere-Ee å defi n i cão da int erface entre as diversas se*
qüências litolósicas supracrustais entre si e o seu embasamento.
Um grande esforco tem sido real izado no sent ido de desvendar suas
caracterist icas I itoestruturais e evolut iva9, princjpelmente no
gue se refere à definição e caracterizacão do Grupo Açungui e

Comp I exo Set uva , sendo est e últ imo conEiderado por al guns eut ores
como sendo embasamento, por outros, como supracrustaì,

Dessa {orma, procurou-se analisar o contexto estratigráfico
da Formacão Água Clara, na reqjão de Ar¡caíba, como uma unidade
do compartimento tectônico onde ocorre também o batólito graní-
tico Três Córre9os, isolado por grandes falhamentos transcorren-
t es .

0 presente trabalho, denominado "EEOLOGIA DA FORIIACÃO AGUA

CLARA NA REGIÃO DE ARA0AIBA - SP", foi realizado a pertir do
programa de mapeament o geológico básico reãì izado por intermédio
da Secretaria da Indúst ria, Comércio, Ciência e Tecnologia do

Estãdõ de São Paulo, em Eeu Programa de Desenvolvimento de Recur-
sos Minerai s - PRO-I{INÉR10, em cont rat o com o Inst it ut o de Pes-
quises Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, através do

mapeamento das quadrículas Barra do Chapéu (SG-ee-X-B-I-4) e

Araç a í ba (SG-e2-X-8-lI-3). A Formação Agua Cl ara, est udada nest e

t rabal ho, ä+l ore nã quedrícul a de Aracaíba.
Os estudos de detalhe reel izados nos meta-sedimentos dessa

formação tiverem como principal objetivo trazer elementos para
uma melhor caracterização litológica, estrutural e metamórfica,
bem como anal isar os efeitos de intrusões igneas de várias gera-



cões sobre eEsä unidade geológica, de tal forma a esclarecer a6

condições de formacão dessas rochaE e sua evolução geológica
dentro do contexto geológico do Vãle do Ribeira.

t.e Locrl tz¡cão i Accsro¡

A área estudada encontra-se tocalizada nà Foìha de Aracaíba
(SG-ee-X-B-II-3), que é detimitada pelos peralelos e4ol5' eoto,o¡24 3ø de latitude sul e pelos meridianos 48 45 e 49 øø de

longitude oeste (FIGURA t). A área pesquisada é de cerc¡ de 35O
ekm da fçlha em questão.

Situa-se na região sudoeste do Est¡do de São Paulo, e da

cepital pode ser alcançada por meio das rodoviÈË Presidente
Ca¡telo Branco (SP-Ë80) ¿ ou Raposo Tavares (SP-?7ø, atÉ Itapet i-
ninga. Dai, segue-se pela BP-r?7 até Capão Bonito, a partir de

onde a rodovia SP-esø atinge a cidede de Apiaí, num percurso de

aproximadämênt e 3eø km ao I ongo de rodovias asfaìtadas, A c idade
de Apiaí localiza-se nas vizinhancas do limite sudeste dä área,
por onde passa o ramal da Rede FerroviárÍa Federal - RFfSA, que

parte de Itapeva, adentrando a área no sentido norte-suì até
Apiaí, e outro remäl eté Bom Sucesso, e desse local para oeste-
sudoeste al cancando o Est ado do Paran á .

A cidade de Ribeira, ne diviÊe estedual entre São Paulo e

Paraná, dista de 35 km de Apiaí; servindo de I igacão a rodovia
SP-êSø, hoje em Féssimo estedÕ de conservacão. Através de estra-
das cascalhadas, atinge-se fporanga (SP-1ó5) e Ribeirão Branco
(SP-249), a sul e norte¡ respectivamente.

Hais da metede de área de estudos pertence ao nunicípio de

Apiaí, e a outra por5ão, situa-se no município de Ribeirão Bran-
co.

0s distritos de Aracaiba, Barra do Chapéu, Patrimônio do

Morro Agudo e Bom Sucesso são os principais centrÕs urbànos
presentes na região situàdos ao norte de Apiaí.

A malha viária recobre razoavelmente toda ã área. São estra-
das que ligam AracaÍba a Apiaí, Barra do Chapéu, Bonsucegso,
Ribeirão Branco e ft apeva. Nos períodoE mais chuvosos o t rånsi t o

é difíciì, menos nas princ ipais I igações intermunicipais.
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1.3 Aspec t o¡ Geomorfolóclcoc

No contexto geomorfoló9ico regional, a área de estudo encon-
t ra-se em t errenos da Provi nc i a do Pl anal t o At lånt ico, na Zona do

Pl anal to de Guapiara (PONCAN0 eL 41, , 1981 ) .

A compart imentacão da área em sistenas de relevo, como

proposta pelos autores acima, mostre ampla predominância de rele-
vos de decradação èm pl enal tos dissecados frente à estrelta
faixa de escarpas da Formacão Furnas, que são formadas por cues-
te6 erenítices que 6e expõem a noroeste.da área em questão.

Na ,área têm-se com maior destaque dois sistemas de relevo
representados pelos sistemas de Har de Horros e Horros Paralelos.
O primeiro caracteriza-se por morros que compõem um conjuñto de

formes em "meið lerånja" onde se expõem as rochas graníticas da

Suíte Três Córregos e rochas ortognáissicas. O sistema de l'lorros
Paralelos tem formas lortemente controládas pela estruturacão das

rochas meta-sedimentares das formagões Agua CIara e Córrego dos

Marques. 0bserva-se que as característ icas litológicas e es-
truturais das unídades mapeadas exercem um controle e{et ivo nas

{ornas que constituem a l guns t ipos de re l evo, não obst ant e em

outros a percepcão deEse controle seja mais difícil, por vezes em

funcão da suavidade adquirida por relevos maturos, onde as dife-
renc as não se realcam.

0 relevo de |lar de I'lorroE, cuportado por 9näiE9es e grani-
tóides diversos, apresenta formas com amplitudes que vão de

morros a colinas, mostrando-se sempre topos arredondedos e em

geral amploE, com vertentes apresentando perfis tendendo à conve-
xi.dade e comport ando set ores ret i I lneos. Tem dec I i vidades méd i as

e baixas no geral , Os vales são abert os, conf igurando, em perfil,
suaves concavidades qu€ refletem a interacão de franias colu-
viais, no sopé das formas¡ cÞm val es colmatados. Pl an íc ies alu-
viais interiores são lreqijentes. A rede de drenagem mostra forte
t endênc ia ao padrãÕ dentrít ico.

0 rel evo de llorros Para I el os ocorre principalmehte e de modo

mais extensivo na área de ocorrência dos metaEEedimentos, na

regíão de Aracaiba. Caracteriza-Êe por apresentar morros alonga-
do3 de topos arredondados e encostas convexas PrÉdomiñantes, Os

val es no sera I são abert os, I oce I ment e meis ehEãixados . A drena-



9em exibe padrão ret angu I ar , locelmente em trelica.
Sucessivas f¡ses de pediplanação foram deËcrites (ALl'lEIDA,

!964; PONCANO el aI., !9Al ) na regíào, Na Foìha Barra do Chapdu,

adjacente, consegue-se perceber uñ Plano inclinado de SE para Nl,J,

que se sustenta apoiedo nos topos de serras quartzítices, entre
f3øø e !2ØØ metros de altitude, que cai em direção å base da

Formaqão Furnas a cotas por volta de l0Ø0 m. Este seria remane6-
cente da mais antiga superfície de aplainamento reconhecida, e

Superfície de It apeva, esculpida anteriormente à deposicão dos

arehitos (BISTRICHI el al., 1985).

t .4 i'l¡terf el Técnf co Ut il lzado

Para a realizacão dos estudos foram utilizadas folhas topo-
9rá+ices e produtos de sensores remotos, convencionaiE ou não, em

d i ferent es esca I as, a seguir descritos:
a) fotografias aéreas na escala aProximada de 7:6Ø øøø de

números 77359P a 773395 e Be77! a A?74 do vôo AST-1ø realizado em

l?65/I?66 pela ForGa Aérea Brasiteira-FAB/United States Air For-
c e -USAF ;

b) fotografias aéreas na escala aproximada de 7:?5 ØØØ de

números 4735ø a 47363 (Faíxa 3t3B) , 47391 a 474Ø5 (Faixa 3l4B),
474!l è 474?4 (Feixa 3158), 4745? a 474ê5 (Faixa 31óB), 4747! a

474A4 (Faixe 3778,, 47513 a 4752ê (Faixa 3188), 5ø?39 à 5ø252
(Faixa 3t9B> 475'35 a 47545 (Faixa 3eøB), realizadas pela Secreta-
ria da Agrirultura do Estàdo de São Paulo/Terrafoto S.A. - Ativi-
dades de Aerolevantamento¡, en !973¡

c) pìanta topográflca na escala !:5Ø 8OØ, SG.ee-X-B-Il-3
(Aracaíba), de L975, elaborada Pelo Inst ituto Brasiìeiro de Geo-

9ra fi a e Est et íst ica-IBGE,
Para a anál ise pet rográfica foram c on fecc i ohedes 93 lâminas

petrográficas de mete-sedimentos e rochas orto- e ParadPrivadãs,
sendo que 81 I âminas são da Formacão Agua Cl ara, tø de Formacão

Córrego dos l'larques e ? da Falha Quarenta Oitava.
Real izàram*se t ambém 1B aná I ises por di frat omet rie de raios

X em rochas metacarbonáticas impuras e cálcio-silicáticas com a

finalidade de se determinär a proporção de calcita e dolomita nos

minerais carbonáticos. Em amostras desses rochas realizou-se a



con{eccão de quetro
racterizar os minereis
rochas,

F'oram feitas naÉ

aná I i ses col orimét ricaE
d i ae rama do IUGS, 1973)

secões pol idas com a finaì idade de ca-
metál icos que ocorrem diss€miñedos ne55aÊ

rochaE ortognáissicaË e graníticas oito
(pere suas classificacões, utiìizou-se o

t.5 Hétodo¡ e Técnic¡s Utiliz¡da¡

Os trabalhos realizadoç forem desenvolvidos através de mé-

todos e técnicas convencionais de mapeamento geológico. A identi-
ficacão pet rográlica das amostras selecionadãs Pera est udo de

detalhe foi realizada com base em KERR (1959) e HEINRICH (19ó5),

A anál ise est rut ural foi feit a segundo os principios postulados
por TURNER & TJEISS (f963r, RA}4SAY (!977) e HOBBS €t ä1. (198I ).

As d iversas et apas desenvol vi das no Present e est udo conEis-
t i ram em:

a) est udos bibl iosrálicos;
b) estudos petrográ{icos, gue tiveram o obietivo de identi-

ficar os minerais e Sues Paragêneses, as microestruturas associa-
das, o metamorfismo regional e suas relações com as fases de

deformacão, e o metamorfismo de contato e dinâmico;
c ) anál ise dos dados estruturais com a final idade de se

det erminar a orientacão das fe i cões mesoscóP i cas e macroscóPicas
da área de est udo;

d) el aboraGão do texto f inal .

OE est udos bibl iosráficos consist iram na leitura da maioria
dos traÞalhos publ icados sobre a geologia do Uale do Ribeira. São

trabalhos de interesse esÞecífico para a comPreensão da 9eolo9i.a
da área de estudo em rel acão à geologia reg ional . Para um melhor
entendimento, procurou-se anal isar a geologia da região através
da separacão das unidades geológicas por comPertimentos tectôni-
cos iEolados por 9rañdes falhamehtos transcorrentes. Após os

estudos de cada bloco pôde-se fazer inferências regionais e

correl acões ( ALt'1E I DA, 1985).
simultãneamente å pes qu i sa bibl iográfica inicial, I event ou-

se a document acão cart o9ráfica disPonível sobre a região. Post e-
riormente real izaràm-se perfiø båsicos na área de estudo, gue



loram or i ent ãdos perpend i cu I arment e ås est rut ura6 reg iona i s, em

part e jå reconhec i da6 he bibliografia. Os PrinciPeis obiÉt ivos do

I evant ament o de perfis bás i cos foram ã identificacão das Princi-
pais unidadeE I itológicas e o levantamento d¡s eetruturas Prë5en-
teE na9 rochas, na escala mesoscópica,

A seguir real izou-Ëe ume fot oint erPret ação Prel imiñär e

elaborou-se de um mapa geol óg ico. Utilizaram-se, hesse et apa,
fotografies aéreas na esca) ¿ ! ¡6Ø OOØ, os mapas geológicos pré-
existentes e os perfis geol ó9 i cos preì iminares.

O trabalho seguinte consiEtiu de um levàhtamehto geoló9ico
sistemático, que seguiu o critério de adensamehto de Pontos por
áreas e fotointerpreta6ão dos dados obt idos em {otografias na

escala !:?5 ØØO, A seguir, foram rfläPeadas outras áreas contí9uas
e seguidas por fotointerpretacão, Essa sistemática permítiu a

elaboracão de um mäpa geológico durante os trabalhos de campo.

Nos afloramentos em que era possivel a obtenção de dados estru-
t urai s, foram reaì izados ì evant ament os sist emát icos do "fabric"
mesoscópico das rochas, e lanGamento dos dados em diagràmas
Schmidt-Lambert. O resultado final desses trabalhos foi a elabo*
racão final do meÞe seolósico da área (DESENHO e).

Real izou-se t ambém o t rat ament o dos dados est rut ura i s at ra-
vés da identilicacão de domínios homogêneos com o objetivo de se

obter a configuracão macroestrutural da área, Esse tratemento
estat íst ico permit iu a confecGão de um maPa est rut ure I inter-
pretat ivo da área de estudo (DESENHO 3). 0 ìancamento dos dados

estruturais foi realizado manuelmente, com o auxílio de diagra-
mas de isual área (Schmidt-Lambert ), utilizando proieção estereÕ-
gráfica dos pólos de planos e retas bem como o IänGamento de

guirlàndas de pólos das principeis +ol iações dobradas e das

foìiacões plano-exiais a essàs dobras, além de lineações diver-
ses . Devido às di ficuldades na coleta dos dados est rut ura i s nos

afloranentos¡ que no geral são de rochas alteradas, ñão se obteve
quañtidade suficiente de dedos estruturais que permitissem a

el aboraG ão de curvas de j.Eo{reqúência.
Na etapa seguinte realizou-se a cÕnfeccão de secões delqedas

com a finalidade de caracterizar os minerais, paragêneses e

microest rut uras .

A anál ise dos dados pet rográficos permit iu correl acionar as



observacõeE micro6cópicas com as me6o e macroPEtruturãs de área
de estudo. Numa primeira abordagem foi realizada a análise es-
trutural com a finalidade de reconstruir a geometria espacial das

estruturas macroscópicas da área. Para se obter Pssa geonetrie
foi necessár i o o est udo pormenorizado de c ada afl orament o (escal a

mesoscópica) com o intuito de se ident ificarem ás várias Ps-

truturas impressas nas rochaS. Posteriomente, rel acionram-se
essãs estruturas entre si com os dados de vários aflorementos
agrupando-os¡ por pequenes åreas, em domínioE homogâneos. Final-
mente, montou-se o quadro geral da área relacionando entre si as
pequenã6 áreas homogêneas, partindo do principio de que uma dàda

deformacão ( espec ia I ment e de c arát er dúctil ) deixará um reg i st ro
penetrativo e reconhecível nas rochas (TURNER & t,EISS, t9ó3, SA E

HACKSPACHER, 19BB). Para se identificarem as relaGões de tenPo

entre os vários episódios de dpformacão utilizaram-se os cri-
térios de superposicão de estruturas (escala mesoscópica), que

permitirãm estabelecer a sucessão de eventos de deformação
( RAHSAY, 1977 ) .

Procurou-se, assim, relacionar a natureza e morfologia de

cl ivagens, orientação min€raì, fol iações de transPosição, e as

relaGões entre eventos de deformacão e metamorfismo de acordo com

as áreas de dominios estruturais esquemetizados no DESENHO 3. No

entanto, cabe ressaltar gue a cristal i.zação de um determinado
mineral ou paragênese mineral pode 5er considerada como sendo
pré, sin ou pós-tectônica, de acordo com e fäse gue se real izou o

processo, que pode Eer antes, durante ou Posteriormente a algum

evento tectônico.

E GEOLOOIA REGIONAL

?.t Aspectos Oera i s

As unidades geolósicas que afloram no Vale do Ribeira Per-
tencem, num contexto regional bem amPlo, à Provincia Estruturai
da Mantiqueira de ALIIEIDA eL a1. (19771, ã qual compreende um

conjunto de faixas de dobråmentos, mecicos medianos e zones

retrabalhådas, que compõem um quadro geotectônico onde ocorrem
dif erëñt€s unidedes com característ icas PróPrias (HASUI I OLMI*



RA, 
'984)(FIGURA 

?).
Nect e cont ext o diver6os aut ores ident i fi(eram Porções de

rochas mais entigås que separãm faixas de dobramentos do Ciclo
Brasi I iano. Essas pc¡rções são consideradas macicos medianos, os
quais Ee comportaram como altos å época de formação das faixas
de dobramentoç.

Dentro desse quadro geotectônico foi redefinÌda a Região de

nobråmentos Sudeste (ALl'1EIDA Ri ãI . , 1976). Al foram reconhecidoc
o llaciço de Joinviì le que separa as laixas Api¡i e Tiiucas
(HASUI el ÀI ,, f975, e o Hacico de Guaxupé sue sePere as laixas
Apiaí e São Roque das faixas Brasília e Alto Rio Grande

?.2 CompBrt ímentrcäo Tect6nicr do U¡le do Rfbeir¡

A compart iment acão da área e6tudada em blocos iustaPostos
separados por grandes zonas de falhamentos transcorrentes beseou-
se no trabalho HENNIES et at 1t9â7r, na região a N t¡l da capital
paul ista. Est a separaqão em b I ocos j ust apost os, que aPresent am

càräct eríEt icas próprias ou Eemelhancãs ent re Ei, É um Primeiro
passo para a compreensão da reeião em ePigràfe. Após se estudarem
os det alhes de cada bloco pôde-se fazer inferênc ias e correl acões
regionais por áreas cont í9uas ou distantes entre si, sePãradas
pelos falhamentos.

Nesse contexto procurou-se dividir a região do Uale do

Ribeira em grandes cõmpartimentos tertônicos 5Êparãdos Por impor-
tantes falhamentos trancorrentes, que iá há tempos vêm sendo
pesquisados (FIGURA 3)(ALHEIDA, 'l985). Tais cômPartimentos são:

- Compart imento I, local izado a sudeste da Falha Lancinha -
Itapeúna e a noroeste do embasamento cristaìino gnáis-
sico-mismat ít ico.

CÕmpart iment o I I,
cinha-Itapeúna, a

Lineament o Ribeira,

Compart iment o III,
ra¡ a noroest€ e o

Compart imento tV,

localizado entre a Fälha Lan-
sudeste e e Felha de I'lorro Agudo e
a noroest e .

local izado ent re a Falhe da Fisuei-
Lineament o Ribeirä, a sudest e.

separado pelas falhas Serra

9

do
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FIGURA 2 - Esboço da compartimentação geotectôni ca (se-
gundo HASUI & 0LMIRA, l9B4 - modificado por STtIN,l9B4).
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Carumbé e Espírito Sant o, e noroeste
Ribeira e à Fal ha da Figueira, a 6udest E

Compart imento V ' onde Ee encont rem

Córregos e a Formacão Agua Clara
a noroeste, pela Falha de ItapiraPuã e

fa I has de l4orro Agudo, Ouarent a
do Carumbé e Espírito Sant o.

Lineamento

o Granito Três
É separado,

a sudeste Fel as
0itava, Serra

Compart imento UL local izado entre o Granito
Cunhaporanga, a noroeste¿ Ê ã Falha de ItapÍrapuã, a

sudeste.

e.3 Geocronolosi¡ e Corret eçõeß LltoeÊtr¡tisráfic13

De modo 9eral, os dados geocronoló9icos para as rochaE

supracrustais dÕ Vele do Ribeira são Þoucos. Até o momento não se

dispõe de datações nas rochas da Formação Agua Clara.
AE várias sinteses realizadas por TEIXEIRA (1?82't, HASUI

(198ó), BATOLLA JR. et Äl , (1981) e CAHPANHA (L987a ) aPresentam
diferentes interpretacäes de mesmos dados geocronoló9icos, mos-

t rando äs5im que à int erpret acão de dados geocronol ógicos da re-
gião não é simples.

Nas rochas do Suberupo Laieãdo de CAHPANHA et ðl ., (198ó),

DAHASCENO (f96é) e Ht4JA.zJICA t 19A?, 1983) apresentam datações
Pb/Pb em galenas de veios que cortam untdades carbonáticas desse

subgrupo. As datacões realizadas por DAMASCENO variaram entre
tø5ø e r?!Ø Hå e as HHAJ/JICA entre 850 e I?tO l1ð. 0s dados

apresentados pelo l.lt'lAJ/JICA (op. cit . ), pelo mesmo método, em

galenas da mineralizacão do Perãu, lorneceram idades entre t3Bø

a L44Ø ]1a. As galenas da minerelização do Perau são tidas como

singenét icas a est ã un i dade, elllbora se ãpreseht em recristal izadas
em meio a umu seqüência fortemente deformada (CAHPANHA, !987¿).

HASUI (f98ó) considera que e5 datacões Pb-Pb em salenas
envolvem problemas com o modelo de comPosigão isotópica do chumbo

original e também com ä sensibil idade å remobÍl izacão face a

eventos termais, tornando inseguras as interpretações, Considere,
ass i m, que €ssãs dat ac ões não podem Eer consideradas como à idade
dessas rochas, podendo egt as serem mais ant igas.
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Delimltação das unldades de acordo com BIot{DI ' ì983 (porção pårg

naense), Bls'tRtcHI ét ô1.' l98l. (porção pauìista, con nodificações a partirde

cHIODI FlLllo et al. .l983), HASUf et al ' (1983), ElSfRIClll et al '
(.l98s) e CAMPÁNHA et al. (.l985) '

-PRTNCIPAIS NÍICLEOS DE EMEASAMENTO (COMPTEXOS PRI-SEÌUVÀ E C0S'ÍEIR0)

l- antfclinal do Setuva¡ i- antlclin¿l do Cerne;3- anticlinaì do

Betarði 4- anticllnaì da Ànta Gorda¡ 5- anticlihal do Rlbeirão;6-

antlclinal do Perau;7- núc'leo do.Monioìo;8- núcìeo do Areadb'

ALGUI,IAS DENOMINAçOES LITOESTRATI6RÃF¡CAS, SEGÚlIDO A ACEPçÃO DOS AUTORES C¡TADOS

rp- Seq0ência Rio dàs Pedras (cAMPANHA et al ' ' ì985)
pS- Complexos Prã-Setuva e Costeìro (BI0NDI ' 1983; CAMPANHA et

å1.' 1985 )

S- Grupo Setuva (!1MJA/JICA' ì982)

Sp- Grupo setuva Formação perau (BI0NDI ' 1983)

P- Seqtlõncia Perau (PIEKARz' l98l )

tc- SeqUôncia Turvo-cdiati (slLvÀ s ALGARTE' l98l ð'b)
AI- Fornração Açun9ui I (Ml4JA/.llCA. 1982, ì983; CHI0DI FILH0 et

al., 'l983 
)

ta- seqUência Turvo-Areado (cAMPANHA et al ' ' l9B5)

cj- Seqüêncìa Cajati (ÙAllPANHA et al. ' 
']985)

sa- SeqUência Serra das Andorinhas (cAt4PANHA et a1', I985)

sb- t4ãrmore da Serra da Bandeira (Andrê Lopes, Serra das 0s

tras, TaPageD, etc)
Formação Votuveravö (BI0NDI. ,ì983)

Fornação Açungui II (MMJA/JIcA, ì982' ì983)

Formação Açungui II (DAITX et al. ' ì983)
Seollência looranqa {CAIIPItNHA et al., 'l985)' Formação IPg

"iiãã iLÈoÑÂnoos: 1Ò34; cHIoDl FILH0' 1984) ' Seq0ência Be

tarí-lioranga (DAITx' I980)

subgrupo Laieado (cAMPANHA et al '' 'l985 
)

Formaçâo Açungui III (Mt'lJA/JICA, 'l982, t983; DATTX' 'l983;

CHI0DI FILH0 et al., l983)
Fo rma ção capiru (BI0N0I, 1983)

Açun9ui strictu sensu (HASUI et al ' ' 1984a)

Compìexo Setuvd (HASUI et al.' ,Ì984 b'c)
Formação Ãgua Cìara (BIoNDI, 'l983), Complcxo Setuva (sTtlN

et al,,.l983)
cm-Forna,?ão Cõrrego dos Marques, Grupo Açungui(BISTRICHI et al.'

1985).
It- Fornração Itaiacoca (EIONDI' 'l983; BISTRICHI et al.' 1985)

CM- Formaçäo Camarinhô (BI0NDl, ì983)

Q- Fornação Quati s (CAMPANHA et al ., ì 985 )

Fsb- Formàção são sebastião (vIlGA & sAL0¡4Ã0' 'l980)

LEGENDA EXPLICATIVA DA FTGURA 3
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CAtlPANHA l!9A7àr, reinterpretando os dados geocronolósicos
(BATOLLA JR. eL al, , 1977; BATOLLA JR eL ð1. , f981, TEIXEIRA,

198e) dos meta-sedimentos da Formação Setuva e GruPo Açungui e

baseando-se na FIGURA 4, concluiu o seguinte: "A isócrona I,
que analisa gnaisses da Formacão Setuva no eñtiÈlihal do 5e-
tuva, fornece idade de 14?ø ! 55 t4a e R.L de Ø,7L7. A isócrona
II, que analisa quatro xistos da base do Grupo Açungui (Pro-

vavelmente Formação Perau), forneee idade de I?Ie ! 55 tla e R L
de ø,711. Estas razões iniciaiç Podem ser consideradas normais
para o tipo )itológico analisado. CorresPondem, Provavelmente, å

idade de metamorfismo dessag rochas, A isócrona III enelise
filitos dó Grupo Açungui (provavelmente da Formação Capiru) e um

gnaisse do Setuvä, nuñ total de sete amostras, mostrando idadeE

de 58ó + I tla e R.I. de Ø,743. A elevada raeão inicial nostra
que esta idade referp-se a um evento de re-homogeneização do

sistema Rb/Sr dessas rochas.
No ent eht o, devido à comP I exidade das rel ações I it oest rat i-

9ráficas daE rochaE do Uale do Ribeira esses e outro5 dädos

geocronológicos foräm util izados nas mais variadas interpretações
cronoestratigráficas, A FIGURA 3 mostra a comPart iment ação da

geologia do Vale do Ribeira em seis comPartimentos seParados Por

fal has t ranscorrent es e o OUADRO 1 most ra e I it oest rat igrafia de

três compart imentoE tectônicos, onde há maior Poìêmica quanto às

denominacões das unÍdades mapeadas.

Levando-se em conta essas limitações é Possível se esboçar
uma lítoestratigra{ia em cada bloco.

No compartinento I há um consenso dos pesquisadores no

estabelecimento de uma coluna litoestratigráfica única, com vã-
riacões laterais e concordância nes idades das várias unidades
Baseando-se em BI0NDI (1983), EBERT (r97 1), 5CH0LL el al. <198ø,

198Ê) e BIGARELLA 8 SALAMUNI (1958a e b), Pode-se estabelecer uma

coluna litoestratigráfica contendo da base Para o toPo: Conplexo

Pré-Setuva de idade do Proterozóico Inferior; 6ruPo Setuv¡
Fornacão Pereu do Proterozcíico frlferior e no toPo 6ruPo Acungui -
Fornação Capiru do Proterozóico f4édio a SuPerior (OUADRO 1).

A EeqUênci¡ Turvo-CrJ¡ti, aflorante neste comPãrtimnento,
ainda não foi suficientemente esclarecida. BIONDI (1983) a coloça
indivisa, e os seus autores SILVA & ALGARTE (1981a e b) conside-
ram-na complexa, havendo variacões laterais e verticais, o que
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t orna difícil uma caracterizaGão I i t oest rat igráfica.
No comp¡rtinento fI observou-se que os pesquisadores aPre*

sent am c onc ordånc i a na int erpret aç ão da I i t oest rat igrafia, ent re-
tanto cada autor estabelece a sua coluna, utllizendo denominações
próprras (OUADRO t).

0bserva-se um consenÉo quahto ao empacotãmento das unidades
como SCHOLL (1981), PIEKARZ (1981), FRITZSONS JR. et aI. (198ê),

HASUI et aI ( 1984c ), CAIIPANHA eL al. ( 1985) , BIONDI ( 1983) . não

obstante, há divergências quanto a considerar como pertencente a

um 6rupo Setuva seperãdo do GruPo Açungui, FUCK gl al , (t97lr,
FRITZSONq JR. el ¡l . (op. cit,), BIONDI (op, cit,), SCHOLL (op.

cit . ), CHIODI FILHO ( t984l , CAHPANHA Êt ô1. (oP. cit . ); ou como

sendo a Formação Setuva una unidade besä¡ do GruPo Acungui (PIE-

KARz, 1981) e como pertèncer, iriclusive ao embas¿mento gnåissico
migmat ít ico ( HASUI et aI. , 1984c ) .

Ouanto å idade, existe polêmica ao considerar o ComPlexo

Setuva ora como do Proterozóico Hédio (CHIODI FILHO, tq84,
FRITZS0NS JR. eh 31 ., t?E?, CAI4PANHA el al ., 19É5), ora como do

Prot erozóico Tnferior (BIONDI, f?Ë3, S6HflLL ei êI . , 1982), ou

como Proterozóico In{erior ao Arqueano (HASUI et aI. 1?84c).
Nota-se quÈ às diferenqãs entre os autores se referem ao

poEi.c ionament o cronoestrat i grá fico, å denominacão das un i dades,

ao comportamento estrutural, ao metamorfismo, ås relaGões de

contato etc., maË observa-se umà concordância quanto ao posicio-
namento I itoestrat igráfico (OUADRO t ) ,

No conpart i¡leñto fIt ocorrem duas seqliências caräcterísticas
denominadas de Formacão Rio das Pedras, basa I e FormaGão Iporan*
9à, pertencentes ao Grupo Açungui "lato sensu", estudado Por

cAMPoS NETO (1983), DAITx el al (f983), OHIODI FILHO (t944, 
'

entre outros. Em napeamento geológico CAI.IPANHA Êt 31. (l9BS)

subd ividem os meta-sedimentos em:

- Formacão Rio d¡5 Pcdr¡s (seqüência basal ) - ardósias e

fititos em toda a unidade, com intercalacões comuns de metabasi*
tos, bem como de quertzitos, carbonatos filitos, meta-siltitos,
filÍtos grafÍtosos pm fÉrmâ de I ent es. Ocorrênc ias rest rit as de

formac oes ferrileras e metàcherts.
Est a un i dade sofreu procpssos int enEos de deformação, não

sendo, portanto, passíveI de se determinar a Pólarídade de suas

t6



uctl¡__!c_-!9r@l LÂf¡g

corP|'rxo ÞaÉ-aÞrùvÀ (BASE )

cott?^ntttull?o ¡t

roch¡r o!to9ô6t!¡1c..
!¡ô¡..1r..¡ I.úëoqnàt!r.r,
P...9nùI¡.o¡ loucôc.Ãtrcor
lEbort. l9tr ) r r,l9Mtj,to!
9r.nj,ro. do àñà16rrô. locàlñoñ
t co¡ .naibolltoÀ, h.rdùltr.-
b.¡lto¡, p.rà9ñàlr¡è¡ êoÈ rn
t rc¡lÀçato. dô quèrt¿lto!
tÊç!.0e1,--lI-!¡ ) i en.t¡.o. ôcort
r.. lñtå¡dlo.tÈådô¡ côh btuiùú
to. .¡troñá;rco¡. .oE qrÀí..o;
,lt ¡1o., ¡oucæ!Árlcos . ¡r.
tô¡ l.ldrp6tlooE, 9nô¡6¡.r oî
t¡1.¡co¡, hlco-rfrrô., ultràt à
.lto¡, ¡.t¡bÀ!¡tÒ. G !ifj.bol1-
t .. C¡Àdàcão d. qnà!.r.. fr¿¿
dor . ¡t¡tó. lGld.pátrcoE plrã
quüt.l to. (alo¡lll-Lllg:U

9ñ¡1.¡.¡, rl¡¿ô.r ûrtôbÀ¡lÈo.
rr{ã rt ñr '!LÂ1]4-l¡!17'¡oq.ñ qnùlD.ô¡, ù19ùùltor .
gr¡ntto. do àhòtå¡l. (Eslllol,
Þlfr r en.¡.6c. r ¡1.tô5 Àr.9
cr.do. lf¡rêirrtz, !96r|, !r9

9nÀr¡.ê¡, g¡Àr!¡.. srÀ¡fÈlco.
tôã1.¡.. ftt¡dõr, roch¡s ñcÈg

qù¡rÈrr!o. rirr r¿roñwTes2' t
tcucoeràt¡r¡6,btotrt¿ 9¡àr!..¡, à¡flbôIrror e quàrttl-

( !!!!-L,----rI

blotlt¡-9n.1¡¡ù., ¡t.ùô. 9nò1.

sn¡l.r.r Þl¡oñtttco¡¡ ñtèÀ a!!¡
ro., rochrr quôrt¡o-lctd¡p5rl-
c.! lchlodt Fq!t ãltl, I9Él¡;
.ucen:4nnI¡ie3,hl loñlto-sn¡rs-
t.!, horñ!r.nd.-qôàr¡.ê.,1,1Òt1
rÀ-xr.Èo¡-qñ¿t.sóldê! 6 f ntêrc4
¡¡çõc! da Â¡llboltto¡ {ÎakàhÀ!
h4-e!-¡ÌrL-.¡3¡0 'o!Èogn¡f¡¡o¡ o 9nÁ1¡... hlgM-
rfr¡dô¡ rIrL¡trlcht .r Àl,l f
-¡!-cÐ .

coðPL¿xo sE¡¡frvÀ lT0P0l

qu¡;titlãFf¡¡os, nlcôxrr[oâ
lEbôrt. le7r,, gþf hrcàxrsrog
. qù!rÈzr toe
t. Fo! cólcto'xlètos, nihorei
¿lo¡oDtÈ1co3¡ arttto3 coñ rugnq
tlt! . guÀrlrltor fe!!uglno6o,
. coôgloñorãrrcoÈ tschðor ¡
U-!U ¡ Êlgt hu6covt!¿-- bi.oLl !À

clo-rt.106, bIorttà-;16ro3, ¡¡-
llho¡1to-ilrto8 o gu¡rtrltoô
coi grÀd¿çoeå ÞÀrÀ quârt2j toE
¡l,cåc¿o¿, oárrcrô! do¡orl tlco¡
t¡¡tco5o. ¿ nlcSccoô båndà¿o!
r aton¿ri+lÙ¡lJ ¡ ø14 Àic¡-'¡6k6
fG¡al!)åtlco3. hic¡ÌlstoÊ è Þ!
¡¡9nÀlrle. co¡, lntêrcå],ÀçõeB d;
ñ¡6ôrò. ô dô dJ¿rrzltôå
c¡rbóúÀÈôÀjrt;Éos lc^ d¡nhs 6t
g¡!,--!9-Sf l '

9nàlt¡..¡ ¡l.tor, quÀrtilto¡l
æùàbr6lro¡ lrrùrlni or ¡lrl ,
IjtÁ¡. él9g blõt-1Ìrj-:õñ1;:s,
btotrtå-nu.covltÄ-rt.tor, blq
¿1rÀ-qùÀ¡r4o-x1€ro! côh Ic!
tÊt d6 qu.¡tzfto! purôÉ, tt.-
blr(tô., botùIràBrto¡ € ôßpo¡¡
¿rcàr Iãñt¿â d¿ h;rmrê6 dÕló
nIt¡coB (rrct ôr .ut. ¡96er;

Þ¡9¡¡roåôr c/1ntèrcâr.ço06 úc
qudrtzo-nùa.o!ità-b10È1tô-xl!.
Èô¡, ñÀ Þãrtê suP€r¡or hêt!
ch€!Ès con x1EÈod ./ou DÀrào-

pÈrÂ.òhtf borlÈdr Á16 ht9Mt1-
tôr (!ç!!çL!-19.0,LJ ,
loch¿6 quô!tzfÈ1cås (Plekdrt,
]l3]l=;4r
aeqoencra qunrtztttcâ
quàrtzltôs b€n fscrrÈtùltr4
dô6 d. q¡¿núIocão f1h. ô srot
ùâ, l,ôcùIñoôrc foldspát.tco! ¿
tuôrÈ¿lroE ùuiro flnoÉ la rlG-
xlÈos ) , xr¡to. c¡ã¿tlcos (¡¡1
tzaoÀ.. êÈ ôltt. 1932) J ¡ /ôu
qùÌÈtlÈo¡ flnoe ã puro6 ( hg
tâchcrrsl lr16Eur èr àI11, r90{¿l,

qu¡ltr¡to¡ (chrodl Fq .t .llL,
¡9-Ð ' ¡lþ¡
Þ¿r.å.ddtnênto. ùlghrtltùdo¡ r
hlcÀ-rlsÈôc, quàrÈzo-blcÀ - ¡18
lor! au.rt¿tto3 9!or6otfor ã
qu¿¡t:ttoE 9ro.!€!rot fo IdBp¡ -
ttcoa, nðL¡utÈrâb¿¡Itè8, borà-
b6E1èo6, dlo!1to-gnôI3ôe3
quàr!¿o-d.to¡1!o.gôÀi6sca ccù
9!¿ù¿ và!1áv¿1r dc h19rrÈfzè
cào tAl6tr.tchl et ¡111, l9C5J.

3æõênêrô oúlhiêÀ lnfcr¡or d
lEèâëhe!t¡, bcÈôc¡rêrta
cârbo¡otosr ûa b.a6 to¡dBpatl
co., hoè8cherÈs I6!¡u9lnoaoa ô

¡ñ6ôncrà ôùlñ1còã¡îiE6[fñíëãl-îãñ- ¡ ¿q
¡últlcor coh óet¡che(tG, h¡r
æ¡or cÀìcltrco!/ nctanargas ã
¡Err-.nllbolrtos, ¡cra¡ælttoe

!.es!è[c-¡!--vg¡ç3¡9----!-e31¡9!!è!cd flllÈo¡ ¡ quò¡tzo_nlc¡x16-
Èõ., êlo!¡t¿-xfsÈoû c¡rbo¡¡rù-
do., ¡m ortouDflb.llèoB e fl
¡lèo! càrboñolos (schðôr - r 9aì¡'j
E.ltt)
cto-¡t8LoE,n¡rôorer cùtclÈl
oor . doloñlttcoB, btotrt¡-cÃI
cto-¡r¡Èo6 å rocha. c.ilcro -.Il¡cáttèo!
.d'ôõñ.1¿ rlßtôÀn ct;stl ¿a côh
¡1.toc f lno
¡ltoa o fæhâ6 nctÀvulc¡ntcôÉ
ll et.vul(:ànocrå6Èlc¡ó ¡l!Lt¡:
.lq!!rq!l'll f . 1932r; ql!]lr
sêqo¡ñcr¡ c¡rrroniLfc¡Tõ':¡ !
¡ffrc_¿1ã¿-c-Jì1-cãIcä róû . dõ
lontto3, roch¿r c.iìclo..¡tllctr:
t¡dJE c rfÊtôi {r¡rfÌLo¡os oo

à ocau¡t, ¡oltr,r: {,iro. ¡.(,tnr!û1tb
iltvorso¡ (x¡Brört Èàñ rnr cr.ù-
¡âçõr! còiuor¡t1.ìn r,lôl.nltoÈ
o c¡¡cÄrrôÀ' ù 5¡(rvu¡.,iùrcrs
¡ñct¡lJ,rsr t.ó¡ nn,ll,ñ¡, rD:tt c

tl ñ"s . ¡{¡rro!. ñôt-olp fi'r!.rr -r .rlttI I rl¡.'r

À!tr. 19?rt ¡ ¡tþ¡fictcf vúLc¡no-s€dlRêntÀr coh
ÍëÌi¿-aõE-ãÍviÌ;..rectàpc'11Èos,
hèr.P6¡nrtoú ¡ rochà^ c.llrô¡¡t1
c¡. rnpurãE (Får¡of€6 s! Ì 1cq
.orl e roc)'ài d€ o¡l9eñ ig¡cã
(^Lo:obdßfÈos ¡ tn!êrn¿d1ár!à r'i
rlèù) coh hccòêhcrt6 hùn9åño

fóclêè cÀrbonãtlcÀ con cá¡cto-
ITB-Tõ¡;--Ëäñõ¡t!-À¡cf tr cor mi
c¡-rlcto6. quà¡tzf toô Þicóc¿Þ;
rrðoa {P9El!!,--¡lj¿_; Eþroch!c c¿Iclo-ÉrtIcåtlé¿Ër c¡r
bo¡¡Èoô riEto€ 6 nctâcàl,cÃrloâ
ú!c¡xlrtoa 6þbor¿t¡ûðdoa e tÀ
tcrc¿¡òçòoF do nctàtiñGrtoË, ¡¡
Itbolltos (cblôd! rc .!_ÂlltL,
,r9Sì) ¡ gg
tlõè--¡i c-rEI-o-s-o dorohl t¡cot;
hl.ù-rtBÈôt, r.È¡bå.1tôE é f!
¡11òo co lntcrcùìÂçõcs .¡o ng

¡r-6Ð, e/ou .orcÈj.Èurd¡ Po: !n
'f¡y8ch' r¡!9o!o ( F!CL-----r¡

QUADR0 I - Di s tri bu ! ção I i toestrati Srãfi ca em trãs
comp a rt i men tos tectôn i cos no Vale dõ Ribeira (AL
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rochaer,. Cons¡d¿'ram-na correlata å Formacão Votuverava de BIGAREL-

LA I SALAHUNI (1958ä) e de tlIONDl (1983)i Podendo, no entanto,
seÍ' correlata à Seqijência Perau de PIEI(ARZ (1981) Pelas suaE

carac t er í st l c as vu I c ano-sed i men t areg .

A seqüôncia sobreposta, denominada Form¡cão fPorenge, aPre-
senta como litologiã PrinciPal I

- met a-Ei I t it os e {ilitos, carbonat os filitos, metarenitos e

met ¡iL()lì!] l(J¡llcf duoS P(J¡¡¡rl( JL(Js uE lrrcrt I J,¿ dl L{J5EdÍrrá, !{l¡.¡r I

intercdIaçõe':i rle meta-siìtítos e metaconglonerados e metabrechas
pot imit icas de mat ri z filitica. As brec h as aPresent am seixos de

f ilitos, quärtzos, quartzitos, quartzitos microctlrrgl t.rnrer ál i¡ ¡r,.,
cong l omeiados d iversos de 9n a i E5es e granitóides.

Estas f r:rmacões CAHPANHA el aI. (1?85) consideraram-naE como

de idade do Prot erozóico Médio e SuÞerior.
No comp¡rtimento IV afloram roËhà5 cujas características

originais {oram preservadas. CAMPANHA et aI . ( 198ó) denominaram

de Subgrupo Laj eado as rochas expost as nest e compartimento. Esse

subsrupo corresponde ù Formação Açungui III de Ht'1JA/JICA (1?83) e

DAITX et ð1. (1983), Grupo Açunqui "strictu sensu" de HASUI eL

åI , ( 1984a ), Fc¡rmação Votuverava do GruPo Acungui "lato sen su " de

CHi0DI FILHO ( 7?A4), seqüêñcias Betari, Furnas-Lajeado, Serra dà

Boa Vist¡¡, Gorutubà de CAMP0S NETO (1983), bem como a Série São

Roqu€ dË GEOFRL'Y I S0tJZA SANT0fi (194?, e BARB0SA (194?)

CAHPANHA Êl Ê1 . (op cit.) ao estudar em detalhe este com-

part i ment o subdividiram-no em set e formações que comPoriam o

Subgrupo Lai eado, do 6rupo Açungui (FIGURA 5).
A idade atrÍbuída a esta unidade é motivo de controvérsia.

CAHPANIIA ÊL aI . (op. cit.) incluem o subsruPo ent re o ProterÕ-
zóico Superior e HétJio, baseados nas datacões PblPb em galenas em

veios que c ort am un i d ades carLrÐnát iËas.
O compartimento V será discutido em detalhe no item 2.4.
No compart imento VI aflora a Formação Itaiacoca (ALIlEIDA¡

t956), que ËlSTRICHI El Àl . (1?85) eìevam-na a categorie de

9rupo, represent ado por quatro un i d ades I i t oest rat isráficas que

compõem bagicamente quatro seqüências, a seguir descritas'
- SeqüÊncia baçal * esEencialmente pelítica - com fi litos e

micaxistos {inos, e out ra seqüência, a nível basal, de nat ureza
pËamopelítíca, contendo metarenitos e meta-siltitos,

- Seqtlência intermediária - pelÍtlc¡ (na base), com interca-
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FIcURA 5 - Coluna
Subcrupo Lajeado
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'ì ações de qui¡rtzitos {inos, rneta-si)titos cauliníttcos e {ili-
tÕs, que p¡rssa a p6¡mltlc¡ (no topo).

- Seqüêncie de topo - essenciàlmente qul;ricl a bioqulmic¡,
com po16ães clåsticrs e clastoqulmlcaç subordinädãs, rePresen-
tãdãs pc¡r mármores dolomíticos com intercalaGões de quartzitos
{rnos.

Considera-se que a Formacão Itaiacoca lorlrlou-se pntre o

Prot erozóico Hédio e Superior, devido å P resenG a de est romat ól i-
toE Conophyton cf. C. 0¡rgenicum ident i ficados Por FAIRCHILD

( !977,. Sendo est a uma idade semel hant e à do GruPo AGungui

Subgrupo.Lajeado, cue fÕi baseada nos dados radiométricus citàdog
anteriormente.

Neste trabalho correlaciona-se os mete-Sedimentos expostoS
resião de Aracaíba (SP) com os meta-sediÍentos da Formação Agua

Clara aflorantes no Est edo do Paran á. Devido às di{iculdades
aÞresentadas acime não sé correlacionou essa formaçãc¡ com a

Formação, Grupo ou Comp I exo 5et uva , orisinålmente de{inida por
BIGARELT-A & 5Al-AMUNI (195óa e b). Cabe ressaltar que a Formacão

¿ig'ua ülara {oi estendida para a resião de Araçaiba, do local onde

foi originalmente delinida (I'IARINI, 19ó7; P0NTES, 19Êe), Princi-
Þalmente por sua cont inuidade fí sica no mesmo comPartimento
tectônico (FIGURA ó), Þem como pela simi I aridade litolósica e

ambiência sedimentar. Entretanto, observa-se que na região de

Arac aí b a a seqüência é çediment ar com vulcånicas assoc i adas,
enquanto que a se qUênc i a expoEt a no Est ado do Paraná é vu l c ano-
sedÍment àr, onde o vulcanrsmo fcti mäis ac en t uado . 0uant o à Forma-

ção Córrego dos Harques, sobreposta à Asua clärã, é correlaciona-
da com os grupos It aj ar:crca e Acungui (BISTRICHI eL aI. , 1985;

CAHPANHA ÊL èL., t985) por ser uma unidade de constiturção
semel hant e às rochas deçses grupos, onde est ão PreservadaE, em

part e, as est rut uras rel iquiãres, de acordo com as considerações
de PETRI & SUGUIO (1969,.

?0
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FÏGURA 6 - Dìstribuìção das unidades l itoestratigrãfîcas (CAMPANHA et al. 1987).
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?,4 A Formacåo Ásu¡ Gl¡r¡ no V¡le do Rlbeirr (5P e PR)

A Formação Agua Clara, desde sua denominacão formal Por
I1ARINI sl al . (1967r, sofreu várias interpretaGões. Ela iá ocuPou

uma posição estrat igráfica de t opo e de base no 6rupo Aç ungu i ,

Foi ainda con6idereda como pertencente ãÞ 6ruPo/ComP¡exo Setuva
. aicrt^ \

?.4.L Breve hfctórico

Importantes iazimentos minerais Pm Yor h,¡5 cr i3tãlinas e

epimetamórficas do Paraná e sul-sudeEte de São Paulo susc i -
taram o interesÈe e inveetig¡cões desde o período colonial
(DERBY, t889, cALÓcERAs, l9ø5r. somente a partir do final do

sécuìo XIX surgem os primeiros trabalhos de investigacão geoló-
gica como meio de determinacão da descoberta e cont rol e dest es

recursos minerais. Est a necessidade aguçou-se a Part ir do c oDeç o

do século XX ãté os tempÕs atuais, gerando um grande número de

trabalhos de abordagem est rät i gr åfica, estrutural, met amórfica,
met al osenét ica e econômica .

A pert ir dos anos 5Ø há um forte incremento nos estudos do

Pré-Cambriano paranaenbLl , onde se desenvolveram os Prineiros
t raba I hos de maior detàlhe com umà cartografia mais precisa.
Dentre eles destàcam-se oç trabalhos Pioneiros de BIGARELLA I
SALAHUNI (195óa e b).

Nestes últirnos trabaihos BI6ARELLA E SALAf'IUNI descrevem uma

discordância entre a Série AGungui (0LIUEIRA, 79!6 e 79?7 ) e o

embasamento cristalino, a leste de Rio Bränco do Sul , no Horro do

Setuva. Definem, como parte besãl da Série Acungui, as rochas
constituídas de sericita quartzitos, quartzitos, fil itos, com

auEência de rochas calcárias, que denominerem de Formacão Setuva.
Sobrepondo-se provavelmente em discordância angular, teriam Êe

depos¡tado rochas calcárias dolomiticas, com estratificacão
crueeda (BIGARELLA, t94B) e quartzitos PredominanteE; com filitos
comumente no t opo e I oca I ment e itabiritos i nt erc a l ados A est a

seqüência eesencialmente carbonática, sobrePosta, denominãrem de

Formacão Cãprru, onde descrevem a Presença de estruturas organo-



Eênices do t ipo tollcnlr sp, Est rut ura I ment e caract prizam o Ant i-
c I ínal do Set uva . Post er i ormen t e, PsseE autores (l95Ba) iden-
ttficam uma unidade estratigráfica diferenciável das duas ante-
rioreE, por aprpspntar caracterist icas I itol ósicas e estruturaiÉ
peculiares, as guaÍs ocorrem e noroeste de Rio Brahco do Sul. A

esta seqüência denominaram de Formação Votuverava, situeda no

topo da 5érie Açungui. Trata-6e de uma unidade constituída de

dolomitos, quartzitos, filitos rítmicos com pres€nça de metaba-
sitos intercalados.

i'IARINI Et Êl . (1967') reaf irmam os estudos anteriores de

BIGARELLA E SALAT'IUNI (195óa e b, 1958a e b) no sue se re{ere å

estratignalia e definem como grupo a então denominada Série
Açun9ui, a qual atribuem idade do PrÉ-Cambriano SuPerior. Rea-

firmam, também, a discordância angular entre as formações Setuva
e Capiru¡ mês alegam que não eEtá esclarecida a discordância
entre a Formação Setuva e o embasamento cristal ino. Ident i licam
uma nove formação, que denominam de Formação Água Clara, e a

colocam no topo do Grupo Açun9ui. Segundo os autores, esta forma-
cão encont re-Ee em aparent e discordåncia sobre a Formacão Uot uve-
rava, na porção noröBste da Folha Geoìógica Rio Branco do Sul
(escãla L:!ØO ØØØ) .

tlARINI (797ø) mapeia a Folha Rio Branco do Sul mantendo as

considerações anteriores, enquanto que EBERT (1971) trouxe à tona
a discussão sobre o empilhamento observado no Grupo Acungui, o

qual considerou ser tectônico ("neppes") e não necessariamente
estratigråfico. Este último eutor, em perfil realizado na Rodovie
Bocaiúva do Sut-Tunas, reestuda o Anticlinal do Setuva, após o

que rea fi rma a posicão basa I da Formação Set uva no GruPo Açungui,
atribuindo-lhe metamorfismo e deformação mais fortes, simPlesmen-
te pel a sua posi6ão mais basal no miogeossinc I ín io e Parå o Pré-
Setuva um caráter eugeossinclinal , Considera ãs rochas gnáissicas
do Pré-Setuva como uma porcão superior do cristalino, que ainda
se encontrariã preEervado. ConsÍdera que todos os contatos lito-
I ósicos observados no perfi I são de caráter tectônico, encon-
trando-se concordantes entre sl as várias seqüências. Analisando
oE contatos¡ 9ue também considera como tectônicos, entre as for-
macões Capiru, Votuverava e Agua Clara, sugere que cada pacote

corresponderia a uma "nappe", Eendo a sobrePosicão não necessa-
riamente de natureza estratisráfica. Admite a hipótese de que



essas formações sejam sÍncrônicas e que sues Posições atuai.s
sej am devi das a um Þrocesso de acava I ament o Por "naPPes".

Coube a SCH0LL ( 1981 ) reconEideràr a posiGão eEt rat igrá lica
da Formação Agua Cl arE, admi t índo-na åesa I eo 6ruPo AGungui ' I Ê5o

foi corroboràdo por PONTES (198e), Que a subdividiu em duaÉ

fåcies ; uma bacal, vulcano-sedimentar, e outra essencialmente
carbonát ica,

SCHOLL el Bl , (tPBe) restrinsiram a abrangência do Grupo

Acúngui desmembrando parteg de çuas formações, sendo a FormaGão

Setuva considerada Eeu embasamento, com hiato metamórfico-es-
trutural ,a separá-la das unidades sobrePostas mais jovens Alega-
ram que a Formação Agua Clara não se enquadra neEse contexto, mas

equipararam-na regionalmente à Formação Setuva em termos de i-
dade.

Uma reorganização das unidade5 geológicas maiores do nordes-
te paranaense foi proposta por FRITZS0NS JR. el Bl . (1982) . Estes
autores aqruparam no Grupo Açungui (Proterosóico SuPerior), as

formacões capiru e votuverðva conlorme SCHÖLL el êI. ( 198a) , e no

Grupo Setuva (Proterozóico MÉdio) as formações Agua Clara (topo)

e Perau ( base )

Na área da Folha Capão Bonito, CHIODI FILHO ef ¡l . (1983)

reconheceram a Formacão l, basal do 6rupo Açungui, interpretação
que assim foi entendida e estendida por TAKAHASHI eL aI. (1984)

perã a região da Folha Guapiara, onde +oi denominada Faixa
Agua Clara e pertencente ao GruPo Setuva. Com a denominaGão de

FormaGão Aqua Cì ara, CHIODI FILHO ( 1984 ) est endeu est a ProPóst e

para o Vale do Ribejra no .-cnt ido de PONTES (t9Be), corroborando
com o empilhamento e denominacão de FRITZSONS JR. ef el. (1982)

p arà o 6rupo Set uva.
Em importantes revisões feitãs por HASUI ei al . (1984ã, b e

c) epresente-se um novo modelo evolutivo para as supracrustais e

seu embasanento. Nesses trabalhos concluiu-se que o 6ruPo Açun9ui
é bastante restrito em área, redefinindo-se o ComPlexo Setuva com

abrangência bastante signi{icat iva frente às áreas de suPracrus-
tais, eng I obendo as un i dades cui a princiPal caract eríst ica é a

forte deformação a baixo ângulo, supoÉta como originada de imPor-
tantes cavalgamentos crustais que deformeram ä5 rochaÊ num eEta-
do dúctil atravÉs de cisalhamento simples. Entre estas unidades
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est ão incluídoF os I itot ip06 da Formação Agua Clare,
Nas foì has Barra do Chapéu e AracaÍba (SP), BI STRICHI el ¡l .

(1985) identificerem o Complexo Setuva Índiviso, que correspondp
en parte à Formacão tí9ua Clara, tratando-se de ìitotiFos gPredoF

num embiente com deposicão de rochas carbonáticas e silicáticas
com indicações também de provável ambiente vulcano-sedimentar.

Em mapeamento recente das folhes de Engenheiro ilaia e Ribei-
-ã^ tr----^ /êÞ\ l^U^U^CIJl -¡' -1 I4AAL\ i.lð^l i ¡i -=F:ñ : rnnl i -

-nuidade dos meta-sedimentos mapeados nas folhas Aracaíba e Barra
do ChapÉu. Adotaram o termo Formação Agua Clara incluída no Grupo
Setuva segundo FRITZSONS el a.l , (op, cit.) e cuios litotiPos são

correlacíonáveis å Faixa Ásua Clera de TAKAHASHI el aI. (1984).

En f986, HASUI, em trabalho de síntese, seParou a região do

Vale do Ribeire em dois grandes domínios tectônicos denominados
blocos Vitória (a sudeste) e São Paulo (a noroeste), seParadoË
pelo L ineament o Lanc inha-It apeúna , Admi t e ter hävido um cåvel9e-
mento do bloco Vitória sobre o bloco São Paulo através do desen-
volvimento de movimentações de baixo ångulo ocasionadas Por des-
locamentos crustais ocorridos no Arqueano. A movimentação dos
grandes blocos vincu I a-se à general izada deformação por cisalha-
mento simples, dúctii de baixo ânguìo, que se desenvolveu ña

sutura Lancinhã-Itapeúna. No bloco Vitória, o autor sePara o

Complexo Costeiro, pertencente ao embasamento mais ant i9o do

Grupo Setuve, que considera como a suPracrustaì meiS antiga desse
bloco. Ainda este autor afirma que o Complexo Apiai-llirim (CHIO-

DI FILHO eL aI., 1983) representa o embesemento mais antigo do

bloco São Paulo onde depos i t aram-se as suprecrust ais mais ant igas
desse bloco¡ en9I obando-ãs num Grupo Ribeira indiviso. Sobrepôs a

eeEe conjunto lito'lógico o Grupo Açungui "strictu sensu" (HASUI

et al., 1984a), exposto em quatro bacias representadas peläg
formações Itaiacoca, Antinha, Capiru e pelo Subgrupo Lajeado de

CAIIPANHA et aI . (1985). Essas unidades supracruEtais loram con-
sideràdas como sendo do Proterozóico 1lédio.

Nesse contexto, HASUI (198ó) inclui as formações ¡ígua Clara
e Perau, bem como partes dos meta-sedimentos do GruPo Itaiacoca
no Grupo Ribe i ra indiviEo.

CAMPANHA st ãl . <!987) propõem um modelo de orsanização li-
t oeEt rat igráfica e evol ucão tectônica para ã {aixa de dobramentoE
Apiaí, Consideram o macico Catas Altas cgmo una zona de diver-
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sência axial, com intrusões srañitóideå, básicas e ultrabåEicas
di versas, feições dômicas e porcõeË do embasament o soerguido, As

feições deformacionais e metamórficas observáveis, segundo estes
¡utoree, não se compatibilízan con ä caracterização do Haciço
Catãs AltaË de natureza rÍgida durante os eventoE tectonometa-
mórficos que a+etarat¡ o 6rupo Açungui, conforme ProPoËto origi-
nalmente por HASUI ef al. (19Ê4b). Desga lorma levantam a hipó-
tese de ser o Haciço Catas Alteã um arco magmático associado à

fusão de crosta oceånica subductada. Consideram que ocorrcu
subducção de placa oceânica de SE para Nll e Posterior colisão
continen!al. E que a área compreendida Pelas formaCões IPoranga e

Rio dss Pedras (Perau) corresponderia à região de uma zona de

sutura relacionada com a subducção de SE Para Nt, devido à dispo-
sicão daË estruturas que apresentam umã vergência Þara SE. O

mesmo ocorre com o Grupo ftaiãcoca, entretanto com as estruturas
apresentando uma vergência axíal para Nl,J. Assim, entre a Formacão

Itaiacoca e o Subgrupo Laieado ocorre o HaciGo Catas Altas
constituido pelo Complexo Apiaí*Mirim e pela FormaGão Agua Clara,
afetados por intrusões 9rãnitóÍdes de naturezas diversas. Sugerem

qu€ o ambiente de sedimentacão do GruPÕ Açungui ocorreu em condi-
ções miogeossincl inais, tiPo Plataforma continental, segundo

PETRI E SUGUIO (f969,, Em suma os autores propõem um embasamento

para sudeste, supondo gup o Rio das Pedras tenha-se dePositado em

zoÞes eugeossinc I inais, com a prespnça de mÉtabesítos, que viriam
a indjcar possiveis restos dE fuñdo oceânico. Ouanto à Formacão

Agua Clara, os autores não teceram consideraçõe5 litoestratigrá-
f i cas, sugerindo que os met a-Eed imen t os dest a un idade encoht ram-

se mais deformados que os dÞ SubgruPo Laieado, sendo estaç as

diferenças entre as duaE unidades (Uide Seção Geolósica Regional
6-H - DESENHO E).

e.4 .e L it oest rat igrsfi¡

A Formação Agua C lara é est udada em det al he Por PONTES

(fgAP) nas cabeceiras do Rio Acunsui no Estado do Paraná (compar-

timento V) (FIGURA ó). Inicialmente, ao redefini-la, confirma as

observações anteriores d€ que as rochas que a comPõem constituem
uma unldåde litoestratisráfica perfeitamente individualizada de

¿o



acordo com I4ARINI Bt âI , <!9ô7) ¡ concluindo que sua Þosicão
estratigráfica é, sem dúvida, basal no Grupo Açungui. No entðhto,
admite que essa unidade pode pertencer à um ciclo geotectônico
ant erior.

Litologícamente, PUNTES (op, cit , ) considera como sendo uma

unidade composta por duàE fácies: uma vulcano-sedimentar, basal,
e outra essencialmente carbonát ica,

A primeira delàs, a îácies vulc¡no-sedi!ìent¡r ,é caracteri-
zada For uma associaGão rítmica de seus diferentes termos lito,
lógicos representados por delgados níveis de metepel it05, me-

tapsamitos, rochas carbonáticas impuras (mármores silicosos) e

rochas de origem í9nea, indicåndo um ambiente marinho Prolundo
(sesundo SELLEY, t978, apud PONïES, op, cit . ).

As rochas clåsticas nesta fåcies são rePresentadas Por
quartzo-micaxistos, de granulação fina, e quartzitos {inos micá-
ceos. IntercaledaÉ no pacote de rochas carbonáticas, são comuns

metamärgag e mármores impuros ou raramente puros.
Dent re as met a-ígneas dest acam-se rochas vulcânicas int erme-

diárias e básicas e anfibol itos diversos, Ocorrem, também, meta-
tufitos básicos e metandesitos. Nest e nível ocorrem, a i nda, del-
qàdäs i nt erc a I acões de formações ferro-manganesí feras (metachert

mang ano- ferrug i n oso ) ås vezes bandado,
A fåcie¡ cårbõnátic¡ é composta por uma seqijência Predomi-

nantemente carbonát icã, com raras intercalacõeE de rochas pel ito-
clásticas, como os cálcio-xistos, mÉrmores calcíticos, micaxistos
e quart zit os micáceoE finos , Os mármores são fol iado5, sendo que

nos mármores impuroE observam-se mi cas que se desenvol vem Parä I e-
l ament e aos p I anos de est rat i ficacão ou fol iacão de t ransPosição,
o que os diferencia dos mármores da Formacão Votuveräva, que são
mac iços, micrit icos e nunca fol iados.

A Formacão Agua Clara encontra-se na porgão basal do 6rupo
Acungui, sotoposta à Formacão Uotuverava. Entretanto, há fortes
suËpeitas, como observa PONTES (op. cit . ), que e¡sa formação
tenha sido formada em um ciclo geotectônico mais antigo, Essa

hipótese é baseada na presenca de trancposi6ão, deformacão e

metamorfismo, mais intensos do gue deposicão da Formacão Votuve-
ravà. Desta forma, ãs formaGões ¿ísua Clara e Votuverava apr€sen-
tam um nítido contraste estrutural e metamórfico entre si. Este



aut or posiciona a Formação ¿isue CI ãra (omo t endo sido formada em

époc a anterior ao Ciclo Brasi I iano, provavel ment e no Prot erozóico
Hédio.

Est a posição eet rat igráfisa assumida Pel o aut Þr cit ado 5e

beseia no trabalho de sintese de FRITZSONS JR. et ¡I. (1982), no

entanto discorda destes quando coloca a Formação figua Clara como

base do 6rupo AGungui, enquanto gue esses autores (FRITZSONS JR.

Et Àl ., op. cit. ) a colocam no Grupo Setuve, eobrepondo a

Formacão Perau.
BIONDI (1983), no I'lapa Geotógico do Estado do Paraná¡ F€*

conheceu a Formação Agua Clara, colocando-a no toPo do Grupo

Setuva, 'sobreposta à Formaçäo Perau, ta¡ como FRITZSONS JR. el
al. (198e),

No Estado de São Paulo, CHIODI FILHO et el.(1983) maPearãm ã

Folha de Capão Bonito, no extremo hordeste do Compart imento V.

Reconheceram um embãsamentô Pré-Açunsui const ituído de rochas
9náissicas designando-as como 5uíte Metamórfica Apiaí-l'îirim e

Suíte Met amórfica Rio Abaixo, de idade Arqueana - Prot erozói c o

Inferior. Sobreposto a essE embasamento ocorre o GruPo Açungui,
subdividiclo em três formações denominadas de I, II P III, corre-
tatas àE lormações AFungui I, AEUngui II e Açungui III do Proieto
Ant a Gorda (i'1MJAlJICA, rq9l , fq9?, 1?83), às quats são atribuí-
das idade do Proterozóico l''lédio a Superior. Assim sendo, estabe-
lecem ume coluna litoestratigráfica da base para o toPo:

a) Sultes meta órfic¡E âpi¡í-tlirln e Rio Ab¡ixo, contendo
biot it a gnaisses, xÍstos gnaissóides, gnei5ses nil onít icos, mica-
xistos, rochas quart zo- fe I dspåt icas;

b) Grupo Açungui, Fornação I - Fáciee Inlerior (correla-
cionáveis à Formacão Asua Clara), que corresponde a um nível
basa I de quartzitos, ao qual se sobrepõem rÞchas cálcio-silicå-
ticas, carbonato xistos e metacalcários; subordinadamentÈ ocor-
rem micexistos e intercalações de metabasitos, anfibolitos e

carbonat o an{ibol itos d ist r i bu idos por t odo o pacote;
c) Grupo Açungui, Form¡çõe¡ I e II, constituídas de metas-

sedimentos diversos, correlecionáveis à Formacão Votuverava.
TAKAHASHI El ã1. (1984) mapearam e Folha GuaPiare, sesundo

a mesma nomEnÈlatura adotadã para a Fol ha Capão Bonito, acime
descrita. Nesses termos estabelecem a seguinte coluna I itoestra-
tigráfica para o Compartimento V em questão, da base para o topo:

?B



a) Sulte¡ met¡mórfic¡¡ Srntrnr e Apt¡f-Hirln - Enb¡senento
Arquesño indivi¡o - com augen gnaisses, milonito gnaisEpÈ,
hornb I enda gnãi sseÉ, biotita xi6tos 9ñaissóides e intercalacões
de anf ibol itos;

b) 6rupo Setuv¡ - F¡ix¡ Agu¡ Cl¡rr - Proterozóico ilédf o

constituída de carbonato xistos (om associações subordinadas de

metacaìcários calcít icos e dol omí t icos, micaxistos¡ mpt abasi t os e

filitos. Intercalados, ocorrem meta-6iltitos e sericite xistos e

metabasitos, incluindo anfibolitos e metagabros;
c) [¡rupo AGungui (For rç8o Votuv.r¡vr) - Proterozóico Supc-

rior - com meta-sedimentÕs divËrsos.
EISTRICHI et Al . ( 1985 ) mapearam as fol haE Aracaí ba e Barra

do Chapéu . Nest e Compart iment o V ident ilicam rochas do Comp I exo
Pré-Setuva atribuída ao Arqueañoj rochaË do Complexo Setuva, onde
encont ram-se inc I ui dos os met a-sediment os at ribuídos à FormaGão

Asua Cl arã, do Prot erozó ico IñferÍor e rochas da Formacão Córrego
dos Marques, Eorrel ac i oná vei s ao Grupo Acungui do Proterozóico
HétJ 1o ao SupErior.

Est abel ecem uma coluna litoÞstratigráfica,
t opo, a seguiT' descrita:

da base para B

a) Complexo Pré-Setuv¡ - formado de ortognaisses de compo-
sição variada ( graní t ica e granodiorít ica, sienít ica a quart zo-
monzogábrica) e gnaiEses parcialmente mismet izados;

b) Complexo Setuva - com meta-sedimentos migmatizados,
mj.caxistos, quart zõ-mi c ax i st os, quartzitos grossoE e quartzitos
fÉldspát icos, ãnfibol itos metabasít icos, anfibol itos metaultraba-
síticos, ortoànfibolitos, diorito-gnaisses e quartzo diorito-
gnaisses. RochaE cálcio-siì icát icas, cálcio-xistos, carbonat os
imt¡uros¡ com intercalações de metabasitos, quartzitos e xistos
diversc¡s.

O Complexo Setuva apresentaria, desta forma¡ umà seqüência
terrí9ena confígurada essencialmente peloÈ nicexistos e quartzi-
tos aluminosos, jazendo 9Õb umå seqijêncie vulcano-sedimehtar
representada prihcipalmente pelas rochas cálcio-siìj.cát icas e

iÍtotipos diversos aEsociados (corre¡acionáveis à Formacão Asua

Clara) j e uma suíte magmática (vulcânica, total ou parcialmente),
representadå pelos metabasitos, mptãultramafitos e orto-anfibol i-
tos gnaissificados, expost a na Folha Barra do Chapéu e int erca-
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I ada na se qUênc i a vul cano-sedimentar;
c) FornaCão Córrego do¡ l'lerquee - meta*sedimentos divÊrËos.
TAKAHTlSHI Êl ¡I . (!9A6'], reconhecem, nas folhas de Engenheiro

l'4äia e Ribeirão Branco, t itot ipoE pertencentes ao Complexo llet a-
mórfico Apiai-Hirim¡ efi continuidade ås rochas desse cc¡mPlexo,

mapeadas nas folhas Guepiara e Capão Bonito, de id¡de atribuída
åo Arqueano indiviso. Sobrepondo, ocorrem rochas pertencenteg ao

--r-..-!-.-: -- : F-;--- 
^-,,-Lrf uPu i,eluvd, Luf f c¡dL¡lrfrdvs¡5 c rd¡rlcl riy u.r L,¡crI a L¡Ë lñ^FrrìFt;frlJ, gL

aI . (tq94, e continuas aos litotipos do Complexo Setuva napeados
ñäs lolhas de Aracaíba e Barrà do Chapéu, a sul. A este faixå
atribuen idade do Proterozóico In{erior.

Est dbel ecem como col una litoestratisráfica a seguint e se-
qüência, da base Þara o toPoì

a) Complcxo Api¡í-l'1Írin - com gnaisses diversos represente-
doE por gran i t os gnáissicos porfiroblást icos e paragneisses. Em-

but idos nessa seqilência ocorrem encrâves de metamorfitos parade-

rivados, tais como: rochas c á I c i o- s i I i c á t i c a s e mármÕres,
quartzitos, tremol ita-talco xistos e maiË restritemPnte parànfi*
bol itos.

b) Grupo Setuv¡ (F¡ix¡ Agu¡ Clera) - com rochaE metacar-
bonáticàE e c á I c i o - s r I i c á t i c a s e guart zi t os i.htercalados.

Observa-se, pelo expost o, que cada aut or, eEt udando um de-
t erminado local, est abel ece uma coì una I it oest rat igrá fi c a ut iì i-
zãndo-se de descricões litolósicas e denominações próprias, o gue

torna difícil a compreensão do empäcotãmento e das relacões entre
as várias unidades, Sabendo-se que há variações faciológicas,
tanto lateral como verticalmente, em cadà região onde se expõem

es rochas de um determinado conjunto litológico e que este tem
cont inuidade geográfica, pode-se, ent ão, €st abe I ecer uma col una

I itoest rat igráfrca parà o Compart i.mento V respe it ando as ob se rva *

cões de cada pesquisador ( QUADRO e).

? ,4 .3 llct ¡morffsmo c Deforn¡cão

MARINI et al . (f967> consideram os mete-sedimentos da Forma-

cão Ásua Clara pertencentes a um grau metamórfico re9íonal (or-
respondente a fácies xisto5 verdeE, mas admitem variacões pol i-
metamórficas por metamorfismo de contato, atingindo a fácies dos
cornubianitos hornblêndicos (TURNER e VERHOOGEN, t96ø, tgó3 apud
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- Sequôncia cálcio-argilosa - cal-cãrios, xistos calcários, filitos e quartzìtos e localmente metabasitos(¡,IARI I et al,, 1967) e/ou
- Sequôncìa constituída por um "flysch', margoso (FUCK et al., ì971 ) e/ou
- Fácies vulcano-sedimentar - 

!9T_19'|91!9: nîveis de.metapelitos,..metapsamitos, rochðs carbonãticas impuras (mãrmores siìicosos) rochas deorìgem rgnea (metabasitos a intermediariô bãsìca).com metacherts mangano- ferrugi noso
- fãcjes carbonãtica - com cãlcio-xjstos, mãrmores calcíticos, m'!caxistos, quartzitos micãceos finos (p0t{TES, ì9gZ) e/ou
- Rochas cãlc'io-sìlìcãticas - carbonatos xìstos e metaca.lcãrios, m.icaxistos subordinados e intercalações de rnetabasitos, ànfibolitos (CHI0

DLFILHo et a'l .. ì983) e/ou
- Carbonato-xistos -com 4etacaìcãrios calcÍticos e dolomiticos, micaxistos, metabasitos e fì'ìitos com ìntercalações de metabasitos (TAxÂ' HASHI et al ., ,ì984) e/ou . 

_- -- \ "--
- Rochas cã]cio-silicãticas, cãlcio-xistos, anfiboljtos metabasíticos e metaultrabasítìcos,quartzitos e íptacalcãrios impuros (BI5TRICHI

et a] ., ì985) e/ou
- Rochas metaca'lcárias, calcio-silicáticatadas e quartzitos (TAKAIASHI et al., l986)

- quartzitos maciços de 9fã fjlg a mãdì a-, quartzitos sacaróides grosseìros e friãveis, ãs vezes micãceos e conglomerãti cos. Intercalaçfüs
de metôconglomerado .o'ligomítico e micaxistos. Intercalações-de metabasitos e carbonato anfibolitos. Runo ão topo, carbonato xistos"iormica-xistos e riletacaì cãri os ; cãlcio-silicãticas, mãrmores áìversos. (CHI0DI FILH0 et at.,l9B3) e/óu

- metassedirEntos migmatizados,- micaxistos, q uartzo-mi caxj s tos , quartzitos grosseiros e quartzìtos grosseiros feìdspãticos, íËtaultrôbasi
tos, r€tabasitos, diorito-gnalsses e quartzo-diorìto-gnaisses com grãus variãveis de mi giati zação (ÉlsTRIcHI et ðl.j985)

lgmpl e¡o Prl-Setuva ou Complexo Apiaí-Mirim ou Embasamento Crista]ino

- biotìta-gnaisses, xistos gnaisses, gnaisses niloniticos, nìcaxistos,. rochas qu artzo- fe l dspáti cas (CHIoDI FILHo et aì., t9g3)'elou
- augen-gnaisses, milonito-gnaisses, hornbìenda-gnaisses, biotita-xistos-gnaissóides e intercatações de anfibolìtos (TAKAHASHI et et.,l9B4)

elou

- ortognaisses e gnaisses migmatizados (BISTRICHI et al., '1985).

Setuva-Fai xa

QUADR0 2 - col una I i toestrati grãf i ca do compa rt imen to v (do topo para a base).



MAIìINI eL aI., op. cit.).
FUCK tst ðI , (1971) consideram que a Formacão Asua Clara

pos5ui um 9rãu metamórfico levemente acentuado que ãs formações
Capiru e Votuverava, atingfndo a subfácies quartzo-albita-epí-
doto-biotita da fácies xistos verdes. Estruturalnente apresenta
camadas dobradas isoclinalmente com versência para sudeste. Des-
crevem que este formacão repouge em aparente discordância sobre a

Formacão Votuverava.
PONTES (198P) ahalisa o metamorfismo rpgiohal que afetou as

rochas da Formagão Água Clara e conclui que o metamorfismo atin-
9iu o grau fraco de I,INKLER (!977) nas metemergas dã porção
litoestratigráfica superior, pstudando as paragÊneses minerais
clorita-biot ita-muscovita-quartzo ou clorita-tremol ita-albita-
quartzo e outras. A mesma fase de metamorfismo teria ocorrido nåE

rochas magmátÍcas básica e intermediárias, Este evento metamór-
fico re9 iona ) t eria se deÉenvol vido em assoc iacão à primeira fase
de deformação, na qual foram geradas dobras isoclinaiE de fìuxo.
Identificou três faEes de delormacão, sendo que na Primeira ãE

dobrðs são do típo similar, quãse sempre rompidas, com intensa
transposição da estrutura reliquiar (S ). Na reqião de São Domin-
go5 e São Silvestre essas dobras i=oPl inais apresentam planos
axiais sub-horizontal izados. A segunda {ase produz dobras apert e-
das a localmente isoclinais com planos axiais subvert icel izados e

eixos orientados para NE-St¡J. E a terceira fase correBPonderia a

dobras abertasi com cl ivagem de frãtura pleno-axial , de direcãcr
N[{-SE e subvert icaì izadas, o autor notou a presenca de superposi-
cão de fases de dobremeht os, at ravés de figuras de inter{erência
dos tipos ê e 3 de RAHSAY (!977r, principãlmente entre as {olia-
ç.õe"- S,S e 5 Conforme idéias iá estabelecidas por outros

olepesquisãdo¡es, que as fases S e S de de+ormacão são sincrônicase3
à deformação das seqtlências de cobertura, no Ciclo Brasi I ieno,
verificou a inda semel hanças nos estilos de dobras ent re ã segunda

fase de deformacäo (F ) que afetou a Formação Agua Clara com a
eprimei ra faEe (F ) da Forma6ão Vot uverava sobrepost a, sugerindo

tque essas duãg fases tenham sido originadas no mesmo evento.
Sugere que, associado a essa última fase de deformacão, desenvol-
veu-se um retrometamorfismo na Formacão Agua Clara.

HASUI eL aL (L?AAb ) consideram todo o Compärt imento V
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(FIGURA 3) como pertencente ao Complexo Setuva, dÊnoninehdo-o de

I'lacico Catas AltaE. Argumentam que as rochas sofrem iDbricaneñ-
tos conp I exos, di ficul tando consideraçõeE de orden est rat i9ráfica
e laciológica, e, assim Êendo, não subdividindo esse complexo.
Consideram que essås rochas sofreram int ensa deformacão de

transposicão, achatamento, lenticularização, desenvolvendo uma

I ineação marcant e, com atÉ des I oc am€nt 09 e fl uxo de materiais,
^--=¡..1- .lñ1,ÈãÈ i^lr-laIi:ia >lá aálri¡:e ¡loca¡L:¡l¡c noI: fnlir-

ção ou não, tendo ou não uma xistosidade plano-axial, bem como a

presL'ncä de dobras em bainha. A essa deformação intensa at ril¡uern
um evento de cisalhemento simples e dúct il de baixo ângulo de

mergulhô:
CHIODI FILH0 El al . (1983) correlacionam a Formação I (6rupo

Açungui) ao 6rupo Setuva, no sentido de FRITZSONS JR. el al.
(1982), no Fntanto não observaram a existência de discordâncias
marcantes entre estã e as outras unidades do Grupo Açungui. Em

função destas observações, CHI0DI FILHO eL al. (op. cit, ) coloca-
ram todas as formações àssineledag no Grupo Açun9ui, mas admitin-
dr: que e Formacão I apresentäve uma foliacão S peralela a sub-

rpãralela ao ãcemðmenta rËliquíar S; enquanto gue nas formacões
II e III a fol iacão S diEpöe-se, fia ,o.iorrä dos casos, em ångu I o

Icom 5 Assim, atribuem dobramentos meiE cerrados aos níveis
oinferiores da seqUência Acungui. Não teceram consideracões sobre

o metamor+i.smo
TAKAHASHI et Bl . (!?a4) consideram que houve três fases de

dobramentos no 6rupo Setuva, sendo a primeira fase de caráter
isoclinal, e as posteriores, dobramentos abertos e ondulaGões

suaves , respect ivamente.
BISTRICHI st à.1 . (1985), nas folhas Aracaíba e Barra do

Chapéu, identificam uma fase de deformacão F que gerou uma

foliãqão de transposicão desenvolvida general izldamente nas ro-
chas do Comp I exo Set uva . Caract erizan-na por apresent ar um banda-
mento tectônico com aparência de acamamento rel iquier, configura-
do por bandaE alternadas de espessura cèntimétrica a decimétrica
de composições variadas. Paralela a esse bandamento, desenvolve-
se uma xistosidade. A fort e t ransposicão é definida por rest os de

dobras intrafol iais, "boudinagem" de camadas mais competentes,
est i rament o de srãos mi nera i s fÕrmando bast onet es I ineares, alÉm

da presenca de dobras em bainha, estas ocorrendo principalmente
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noÉ mármores. Essa fol iação loi denominada de Euperfjcie S pel os
referidos autores, que não descartaräm a possibilidade de Êxisti-
rem est rut uras de fases ant eriores que, no ent ant o, não puderam

ser identificadas. As dobras intre+oliais observedäs epresentam
uma xistosidade dobrada, paralela ao bandamento composicionË1,
junto a outras evidências que levaram HASUI eL al. ( 1984b ) a

sugerirem que elas tenham sido originedes numa deformação pro-
gressiva relacionada a um evento de cisalhamento simpìes eñ
reg ime dúct i l, represent ando um processo de t ran spos ic ão a baixo
ângulo, que teria afetado tanto o Complexo Setuva como seu emba-
samento. .BISTRICHI et al- (op. cit. ) reconheceram duas cìivageng
de crenulaGão sobrepostas à fol iacão S Essas foliações foram
designadas como S eS , " o.ur"f posicão plano-ax j.al àsn+l n+?dobras D e D , respectivãmente,n+1 n+e

?.4.4 Potenciel idadeg Econômicas da Fornação dgua Clara

A Formação Agua Clara, no Estado do Paraná, apresenta
características de uma seqijêncie vulcano-sedimentar, localmente
rica em rochaE básicas e rntermediárias (metatufitos básicos,
anfibolitos e met a-andes i t os ) cue permit em considerá-la como uma

unidade com perspectivas no campo da prospecção mineral (PONTES,

19S2 )

Al gumas carãÊteríst icas geol ó9icàs da faciologia sediment ar
desta formacão sugerem ter condições muito favoráveis para e

ocorrência de depósitos de metais básicos, dentro do modelo
exalativo-sedimentar ou exalativo-vulcånico (SAIIKINS, 1976;
HUTCHINSON, 7?77 i EVAN5, lg8ø, apud PONTES, 198?.), Baseando-se
nest es fat os, P0NTES (op. cit. ) descreve tal fácies:

e) ambiente de deposição marinho profundo, com s€dimentos
pet Í t icos e int ercal eções de rochas carbonát icãs, metatufitos
básicos, anfibolitos, metavuìcånicas intermediárias e sedimentos
químicosj

b) general izada presença
celcopirita e mais reramente
dessa f åc ies;

c) consist€,ntes anomal ias geoquimicas de sedimentos de cor-
rente, para os elementos Zn, Cu e Pb associados ås rochas dessa

de sulfetos (pirrotita, pirita,
9al ena ), dissemiñâdos nas roEhas
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1åcies. valoreEi elevados Þara esses eìementos têm sido constata-
dos na I itogeoquimica.

Para a fác ies carbonát ica dest acam-se as segu i nt e5 potencia-
I idades econômic¡s:

- cal cário para c iment o Port I and en ä l gumas int ercal acões
maiE espessas de mármores calcítlcos;

- depóEitos de Pb e Zn essociados ao modelo carbonático de

água rasa, bem como pequenas ocorrêncies de galena (Pinhal Grande

e Aç ungu i zinho ) associadas ås rochas dessa fácies;
- depósitos t ipo "sk arn" evidenciado ñas ocorrênciae de

cobre dã.região de São Sebast ião, as quais con6tam principalmente
de malaquita e bornita, impregnando os mármores da Formacão Agua

Cl ãre, localmente escarnit izados.
Já no Estado de São Paulr¡ Êssä formaçåo qeoló9ica apresenta

potencial idade para minerais metálicos, com poEsibil idades de

minpralizagões de Pb, Eu, Zn e Ag, do tipo sedimentar-exalativa,
veri ficada nas ocorrênc ias da CIL, João Neri e COBRASIL na Fol ha

Guapiara (TAKAHASHI Et aI . , t984 ). Essas ocorrências de minerais
metál icos encontrãm-se associadas a níveis dÉ berita concordantes
com carbonatos xistos, encaixantes, estudad¿s por KNEËHT, em l9PB

e 1938 (apud TAKAHASHI eL al., op. cit.) Elas revelam um ambiente
metalogenético ãltamente favorável, onde a barita constitui um

dos princ ipais metaìotectos dessas mineral izações est rat i formes,
também observadas na mina do Perau, no Estado do Paraná.

Heis a sudoeste, na Folha Araçaíba, região do Bairro do

Lajeado, MELLO I SILVA (1987, observaram importähte sitio de

mineral izacões diversas. Estão al i presentes scheel ita e powel l i-
ta, no contato ent re o Granito Barra do Chapéu, da Suíte Três
Córregos e as rochas c á I c r o - E i I i c á t i c a s da Formaqão Agua Clara,
como resultantes da acão meta-somát icel sul fetos (pÍrita e pirro-
tita) esparsos nas rochas cáìcio-silicáticas, metabásicas e, mais
freqüentemente, nos mármores ai aflorantÊs e secundário de cobre
(malaquità) Êm rðros pontos de veios de quartzo; e ouro e schee-
lita em pont oE comuns de amostragem de concentrados de bateia.
Nesse trabalho de detãlhe os autores destacam as ocorråncias de

ouro aluvionar como äs mais expressivas e importantes da área
estudada. Verificarãm também teores auríferos da ordem de têøø
ppm em concentrados e a relação direta desse elemento com uma
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se qüênc i a de rnármores impuros com crist as quàrt zosas em lorma de

I ent es al ongadas, Essa seqüËnc i a encont ra-se al inhadã com a f o-
ì iacão regional do pacote vulcano-sedimentar, também coincidente
com linha6 de falhas e fraturas concordantes (DESENHO 3 - DomÍnio
Estrutural IV). Aventam, psses autores, que um maior interesse
prospectivo se volta para mineralizações aurí{eras primárias, ao

estarem concentradas nos filões quartzosos associados ås rochas
carbon át icas.

3 GEOLOOIA LOCAL

3. t Roch¡¡

AE unidadeE I i t oest rat isráficas ÉxpÞst a5 nä área de est udc¡

estão fisuradas no mapa geológico-estruturel (DESENHO 2) e os

dados petrosráficos das rochas descritas neste item encontram-se
nas TABELAS t a 7 do item 3.7.

3.1.1 Ortogneisses (PIeG)

Sob esta designação estão agrupados 9nãisses diversos quãnto

å composição, t ext ura e granul ação. EEt e un i dade encont ra ampla

dist ribuicão na porcão nort e da área de est udos, estendendo-se
para oest e e noroest e, para as fol has de Barrä do ChapÉ,u, Ribei-
rão Branco, Engenheiro tläia; e parå nordeste, pare es lolhas de

Guapiara e Capão Boni.to,
Petrograficamente engloba termos com composição extremamente

variade de gran ít ica a granodiorítice, sienítica e quart zo moh zo-
sábrica, com grenulacão em 9erãl fine a média, e porcões porfiro-
bl ást icas. São rochas que apresentam textura granular hipidio-
mórfica e blastomilonítica, localmente granoblástica, com folia-
Gão bem marcede e coloração cinza de várias tonalidades. Em

t ermos de composiGão, apresent am plagioclásio, gera l ment e ol i9o-
clásio a andesina, fel dspat o pot ássico e quart zo em quant idades
variadas, onde os máficÕs predominahtes ore são hornblenda, ora
biotita , enquãnto que apatita, titanita, alanita, zircão, nusco-
vita, granada e opacos podem estar presentes como acessórios.

Os gnaisses possuem matriz predominantemente orientada,
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const ituída de fè,ldspatoE àlongedos com formaE amendoadaE e pri6-
mát i c ãs, deçde anddr i c aç a çubédricas; de quartzos hial inos e

leitosos est irados, na forma de ìentes amendoadas e de basto-
net es; e de biot ita e an fiból ios ori ent ados segundo o alongamento
maior dos minerais. Ocorrem, geralmente dispersos na r atriz,
megacristais de feldspato rosado (microclineo), centimétricos (?

a 3 cm), de forma prismática e amendoada, englobando biotitas.
As roches gnÉisEicas aFresent am-se geralmente ondul adas, com

mergulhos suaveE a sub-horizontais e mais localizadamente com

ondulacões mais intensas. Nesses locals são observadas zonas de

aspecto eais fluido com granulação fina, const ituídas de quartzo
e feldspato. Nestas zonas há desenvolvimento de PlanoE de movi-
mentacão em estado dúctil (FOïOS l, !Ø e l1), podendå ser denomi-
nadas de ¿onas de cisalhamento dúctiì mãiE intenso (Pontos AR-4ó9

e AR-1934). A intensidade desse event o aument a ou est å realçada
has proximidades dos contatos com as suPracrustais, onde se

observa o aument o da espessura dessas zonas de movimentacão e

onde há desenvol viment o de bandas de material quartzo-feldspáti-
co¡ identificado, petrÕgraficamente como aplito, com texturas
blastomiloníticac e xenomórficas típicas. Essas bandas aPlíticas
ål t ernãm-se com bandas de rocha snáissica de granul aGão grossà e

tE,xturã qrãhular hipidiomór{ica a sranoblástica, onde há concen-
tracão de minerais máficos como biot ita, hornblenda, opacos,
titanita, e traEos de zÍrcão, epídoto, aPatita e elanite,

Os 9na i sses, principalmente os biotít icos, Podem aPreseht ar
i.ntercalacões de "lentes" de diverses dimensões de quartzitog
e./ou micaxiEtos. Essas ientes provaveìmente devem corregponder a

I asc as de Eupracrustais embut idaE Por Proc essoE tectônicos nas

rochas 9náissicas e muitas vezes não são maPeáveis,

0correm t amb ém intercalados nos gnaisses, não apresent ando

rel ações c I aras de contato, pequenos corPos de rochas met abásicê5
e mesmo metaultrabásicas, eue podem representar farrapos de

produtos de megmatismo, tanto prÉ como pós-gnaissificacão.
0s gnaisseË exibem cÕntatos concordàntes com o bandamento

das rochas cå¡cio-siticáticas (como visto nos Pontos AR-40, AR*79

É AR-e4ó) e com a fol iacão (xistosidade) dos xi st os e quartzitos
(Pontos AR-e41 e AR-a45) - Em alguns locais, ver j. lica-se o cevel-
gamento das rochas gnáiçsicas sobre as rochas cáìcio-silicáticas



(Poñto AR-39),
Devido å faltã de boas exposições, o contato Iom o granito

Barra do Chapéu, da Suíte Três Córre9os, foi tracado quãse que

exclusivamente por fotolnterpretação apoiado em poucos dados de

campo. Ëm raras exposiqões foram verificadas relações de in-
trusão do granito nos gnaisses, po!s a maioria dos afloramentos
dessas rochas é na forma de matacões expostos na superfície do

relevo, devido å intensa alteração que as afetou. 0bservam-se
tamhém afloramentos "in situ" de rochas ortognáissicas, muito
alteradas, concordantes cÕm micaxistos e rochas cálcio-silicáti-
cas ( AR-5,80 e 47Ø) .

3. I . e Formação Agua Cl BrB ( PI¡ )

As rochas da Formacão Asua Clarä que ocorrem nã área de

est udo apresent am uma vari acão faciológica. A leste afl oram ro-
c has cál cio-si I icát icas a I t ernadas com rochas metacarbonáticas
impuras. No sent i do oeste, há uma variação dos const ituíntes
I itológicos¡ coln Íl apãrecimento de intercalaËões nas cdlcio-
Eiìicdticas de xist os al uminosos, quart Eí t os e met ab aE i t os, bem

como de prováveis metatufos distribuÍdoE em camadas, tudo muito
a I t eradas. As rochas cálcio-sil icát icaE, no ent ant o, ocorrem
genera I i zadament e em t oda a área em quest ão.

3.1.?.1 l,licaxistoe, qu¡rtzo-rfcaxistoi (PIeX)

ts micaxistÕs e quart zo-mi cexi gt os acham-se represent ãdog em

quase toda a área de est udo, em geral na lorma de tetos pendent es

nos granitos Barra do Chapéu e Apiaí. Também são c omumen t e encon*
t rados int ercal ados rlãF rochãs cálcio-sil icát icas.

Os micaxi st os c arac t er i zam- Ée por epresent ar uma est rut ura
orientedä, xistosa e textura, na mais das vezpe, 9rañolepido-
biást ica a porfiroblástica, com mineralogia cohstituídà de

quartzÕ, mugcovita (+ sericite), biotita + cloritã (tø-15%, I

localmente com andaluzita ( ( 5Z). Como acessórios meis comuns

ocorrem turmalina, opecos, zircão e grãnäda (total ou parcialmen-
te limonitizada). A minerãl09ia principal distribui-se em bandaE

enriquecidas, ora em muscovita, orà pm quartzo, formando agrega-
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doE lepidoblásticos e granoblásticos, respect ivamente, Observam-
Êe ainda porfirobìastos de biotita comumente cloritizädã e de

andaluzita parcial a totalmente seric it izada. Em al guns locais há

formação de sillimanita (fibrolita) sericitized¡, gerando agre*
gados em I ent es isorientadas segundo a estruturacão geral da

rocha (AR*3ó7) . No 9pral, apresentam quant idades variadas, mäs

comument e pequenas, de feì dspat o al cal íno disseminado por t oda a

rocha ou em vênulas descontínuas. Localmente ocorre pequena pro-
porGão de veios quartzo-feldspáticos concordantes com a xistosi-
dåde mas não chegando a caract erizar migmat itos verdadeiros,

Em poucos locais (AR-384, AR-473, ocorrem, em meio aoÉ micã-
xistos, intercalações de rochas cálcio-silicáticas e cálcio-xis-
tos, que, devido às suas dimensões, liguram no mapa geológico
(DESENHO ê) como ocorrências pontueis.

A maior part e dos afloramentos dest a un i dade se local iza em

regiões próximas às rochas granitóides. As amostras apresentam
paragôneses m rnera i s sugest ivas da 1ác ies an fÍbol it o, iñdicando
efeito térmico de metamorfismo de contato.

0s contatos dos xistos com os gnaisses são, no 9eral, t ect ô-
n i cos, Èncont rando-se os xistos embut idÕs nos gnai sses por falha-
ment os , Com as rochas granitóides os cont at oE são discordantes e

most ram o carát er cìaramente int rusivo do gran i t o, evidenc iado
pele presenca de encrãveE de x j.stos afetados por metamorfismo de

contato, como pode ser veri ficado nes exposições do Bai rro Ribei-
rão dos PonteE (Poñtos AR-ó15, 679 e 6?Øl (Vide subitem 3.5.3 e

DESENHOS ? e 4).

3. t.?. ê Ouartzitos (PIaQ)

As rocha:, quartzíticas têm ampla distribuição na área es-
tudada, principalmente na porcão setentrionaì. Ocorrem como len-
tes de l gades e pequenas int ercal acõeE em meio às rochas cálcio-
si I icát icas e micaxistos.

0s quartzitos säo no geraì f inos, puröÉ e/ou {erruginosos
com hemat i t a e outros óxidos de ferro, podendo, nest e caso, ser
consíderados como formações ferríferas (AR-ê49, AR-ø17, AR-1ZB).

Est as rochas apresent an t ext ura granob I ást ica e uma {ol iacão
bem desenvolvida. A .coloracão clara, esbranquiGeda,é t ípica-: Ë
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comum a presença de quartzo Eob a forma de vênulas e veios de

d¡versas dimensões associados ås rochas quartziticas (AR-e51, AR-

eB?) .

0s contatos dos quartzitos, embora bruscos, eEtão dispostos
sempre concordantemente com a at itude 9erãl das rochas cålcio-
silicåticas (AR-19O>.

3.1.e.3 Rochr¡ cálclo-¡tltcåtlcr¡, Gálclo-xirtor (PIrC¡)

As rochas cálcio-sil icát icas ocorrem principalmente nume

faixa alongada de direcão sudoeste-nordeste, ocupando guase toda
a årea de estudos.

Nesta unidade é amplo o predomínio de rochas cálcio-sil icá-
t icas e cálcio-xistos alternados entre si de forma bandada,
bandas estas no geral centimétricas a no máximo decimétricas.
Estas rochas podem ainda apresentar intercalações de bandaE de

quartzitos, micaxistosr rnármores, metabasitos, metaultrabasitos,
formações ferrí feras e, mais raramente, de paragnaisses. As in-
tercalações de mármores, de composicão ora calcítica ora dolomí-
tica, com quartzo e minerais cálcio-silicáticos são extremamente
comuns (FOïO ?).

As rochas cálcio-sil icát icas apresentam como conEt ituintes
principais diopsídio, act inol ita e pl agioclásio em quant idades
variáveis, por vezes acompanhados de guartzo, biot ita e flosopi-
ta. Como acesEórios podem ocorrer clorita, olivina (crisolita),
carbonato, epídoto, t itanita, granada, apat ita, zircão e sericita
e/ou muEcovita. Essas rochas apresentam no geral granulacão fina,
com estrutura bandada caracterizada pela alternância de bandas de

espessuras centimétricas, mas que podem variar de milimétricas e

decimétricas. As bandas são const ituídas predominantemente ora
por diopsidio, ora por actinolita, ora por flogopita. Há bandas
onde 5e observa diopsídio passando para actinolita-tremolita e/ou
calcita. As bandas onde predominam es act inol itaE apresentam
textura nematoblástica¡ as flogopíticas e/ou biotíticas exibem
textura lepidoblástica, enguanto gue as essencialmente diopsídi-
cas ou ol ivino-carbonát icas mostram textura granoblåst ica. As

paragêneses minerais indicam para estas rochas um grau médio de

metamorfiEmo (Vide subitem 3.5. e.1 . ) .
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F0T0 I - Rocha ortognãi ss i ca com evi dênci as de movi men
tações por ci sal hamènto si mpì es no estado dúcti I . Ve:
-se planos onde ocorreram movimento e estiramento dos
graos mr neral s.

F0T0 2 -
onde se
através
I hamento

Afloramento de mãrmones cal cTtîcos
observa a intensa transposi.ção das
de movimentos associ ados a processos

s imp I es ( Ponto AR- 87 ) .

impuros,
camadas

de cisa
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Essas rochas apresentam regionalmente variacões das associa-
cões litolósicas, que "grosso modo" indicam variacões laciolósi-
cas do pacote. Assim ë que na ocorrância dessa unidade com maior
årea de exposicão, ñã porcão oriental da årea, pode-se notar um

amplo predomínio da associacão de rochaE cálcio-silicáticas e

cátcio-xistos com mårmores (AR-577 e AR-585), tanto calciticos
como cålcio-dolomlt icos, e quartzitos puros e/ou ferruginosos
(AR-134). Enquanto que na porção ocidental é mais comum a asso-
ciação das rochas cálcio-sil icáticas intercaladas com bandas
cent imétricas a decimétricas de metabasitos, rochas xistoses
(prováveis metatufos básicos) e mais localmente com metaultrama-
fitos, mármores e guartzitos.

Uma feldspat ização incipiente ocorre, em geral , próximo eo

cont at o com os ort ognaisses, onde e rocha adquire um aspect o
bandado concordante, lornecido pela alternância de bandas de

rochas cálcio-silicáticas e bandas quartzo-feldspåticas; no en-
t ant o, podem t ambém ocorrer veios fel dspát icos discordant es.

A característ ica mais marcante do pacote ê o bandamento
composicional paralel izado com uma fol iacão muito penetrat rva
representada pela xistosidade. Isto, al iado e feicões tais como

åpices isolados de dobras, (dobras intrafol iaÍs isocl inais e

flancos est irados), são indicat ivos de forte transposicão de todo
esse pacot e. Apesar da t ransposicão int ensa, foi possível o

reconhecimento das associacões titológicas citadas anteriormente
e que denot am ambient es de sediment aÇão di ferent es.

O contato desta unidade com os ortognaisses ocorre através
de imbricamentos t ect ônicos, havendo a recorrânc ia de ume ou

outra I itologia, sempre de maneira concordante. O contato com as

rochag de suite granítica Três Córregos, através dos corpos Barra
tjo Chapéu, Saival e Paiol de Telha é discordante e intrusivo, e

em parte tectônico. Com os micaxistos, guartzitos e metabasitos é

concordante, afetadas igualmente pelos efeitos de transposicão
gue superpõem todas as rochas meta-sedimentares da Formacão Agua

Clara.
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3.1.P..4 ilet àcårbonet os (PI¡l.l)

OÉ metacarbonatos ocorrem en forma de camadas delgadas in-
tercaladas nas rochas cálcio-si I icåt icas. Di st ri buem-se na porcão
leste da área de est udo .

Est as rochas c arac t er i zam-se por apresent ãr um bendament o

composic¡onal que prEservä suas características originais, indi
cando condições de deposição em ambiente plataformal . Apresentam
bandas alternadas de carbonatos i.mpuros e bandag de carbonatos
puros (cal c ít icos a dolomít icos). As bandas de carbonat o impuro
são espdssas (centimétricaE a métricas) constituídas de càrbona-
tos, predominant emen t e dol omí t icos e quart zosos. As bandas f inas
(cent inétricas) são conEt ituídas de carbonatos de composiGao
dolomítica a celcítica (FOTOS 3 e 4), Nas bandas espesËes encon-
t ram-se act inol it as centimétricas, principalmente na reg ião do
'I ugarejo Araçaíba. Nessa região os efeitos de t ransposição se

f ¿¡zem sent ir, dobrando e transpondo os met ac arbon at os, com as

act inol itas encont rando-se ora dobradaE, orã est r radas .

Petrograficamente essas rochas são const i t uidas de cãlcita
(+ dolonita) (com cercã de ó8 a 77%), quart zo (9 a 2ø'l), +"1ogop¡-

ta (5 a 7A%) , tremolita/actinolita (composicão variada) e aces*
sórios como clorÍta, titanita, fe I dspat o, muscovit a + sericita,
opacos (com menos de 714, no geral). A estruture é orientada, e e

textura varia de 9rãnoblástica a granolepidoblástica, com 9ra-
nulação fina, de cor predomínantemente ciñza. No 9eral, são
rochas constituidas essenc ia lment e por carbonato e quart zo, com

quantidades variadas de flogopita orientada. A trpmolita ocorre
em cristars suborientados, associando-se geralmente ao carbonato.

É comum encont rar-se, nest as rochas, su I fet os disseminados e

orientãdos com a est rut uração geral da rocha. As secões pol ides
real izadas em t rês afloramentos most ram a seguint e mineralogia
(em ordem decrescent e de abundåncia): pirrotita, pirita e calco-
pirite (AR-351); pirrotita, narcassita + pirj.ta, calcopirita,
lrmonÍta e pirita (AR-359) e pirrotità, marcassita, ilmenita,
limonita, pirita e calcopirite ( AR-344 ) . A pírrotita ocorre
preenchendo vênu la de espesEura mil imátrica, em cristais anédrr-
cos/ com tamanhos variados, desde Ø,4 a 3,Ø mn. A pirita ocorre
i.nclusa na pirrotita. A calcopirita é rara (AR-351). Também a
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F0T0 3 - l"letacarbonatos inpuros mostrando alternância
de bandas mais finas, consti tuidas de carbonatos cal-
cÍtlcos a dol omítícos, cori bandas espessas de carbona
to ìmpuro, de composição dolonlítîca e quartzosa (Pon:
to AR-01).

F0T0 4 - Vê-se um detalhe
do nresmo afloramento da
foto anteri or. 0bserva-se
o dobramento mais i ntenso
das camadas fi nas, enquan
to que as camadas espes:
sâs, enos conpetentes,
são mais suaves, adaptan-
do-se aos esforços def or-
maci onai s (Ponto AR-01),
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pirrotrta pode ocorrer em e9re9àdos de cristai6 milimétricos,
anédricos, bem desenvol vidos, venu I Bdos e bordeiados por màrras-
sita + pirita, por vezes associados aos minerais de 9anga. A

marcassita e pirita são sempre secundårias. A cãlcopirita é rara
(AR-359). Em outro afloramento (AR-344) e pirrotite ocorre em

cristais lenticuìarizados, dispostos concordantemente com ä es-
truturação geral dã rocha. Por vezes acha-se incluse em aìgum

mineräl de 9äh9e, Localmente estes cristais apresentäm-se pãr-
cialmente elteredos em marcassita. Ilmenita é rara, bem com a

pirita e a calcopirita,

3.1.e.5 Anfibolítos metabeslticos (PIaB)

Os anfibol itos met abasít icos têm ocorrênc ia seneral izada, em

pequenos corpos int ercal ados ( I ent icu I ares ou em bandas ) concor-
dante ou discordantemente nas rochas ortognáissicas, embora sejam
mais comuns assoc i ados às rochas cálcio-sil icát icas. Ocorrem como

bandas ou lentes de espessuras métricas até decimétricãs, ou
"boudins" decimétricos a mÉtricos. Os outros corpos apresentam-
se semprp fol iados e concordantes com a orientação de xistogi-
dade, que é a mesma do bandamento composicíonal das outras rochas
da Formação Agua Clara. Embora presente em todas as seqüências,
eparecem mais comumente nas porGões mais basais (mais próximos ao

contato com os gnaisses ) .

ApreEentem grehulação fina a média, textura nemetoblástica,
por vezes decussada, bem orientãda, de col oração cinza-esruro a

cinzä esverdeado-escuro. São constituídos por hornblenda, plagio-
clásio ( andesina-oi igoc I ásio ou labrãdorita) e ep í dot o. Secunda-
ríamente ocorrem cliñÕpiroxônio, em parte substituído por
hornblenda, titanita, apatita e zircão, e sericÍta, que substitui
o plà9j.oclásio. A presença de restos de clinopiroxênio, bem como

e compoFi6ão minerelósica e as textureF subofítica e ofit ica par-
ciàlmente preservadas, j.ndicam para a rocha uma origem í9nea
básica para essas rochas, embora as leições relacionadas à re-
cristal izacão e deformacão, I igadas aos es+orços sofridos, ten-
dàm e obl iterar es6äs característ icas primit ivas.

Com excecão dos corpos que ocorrem nog bairros dos Camargos

e Kantian, não há outros corpos com extensões mapeáveis. Assin, a
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presenç a dest as rochas est á ass ina I ada no map a geol ógico ( DESENH0

?, comÕ ocorrêncie6 poñtuais e corpog tebulares de dimensões
reduzidas, cuj a ext ensão na verdade não pôde ser definida.

Em vários locais estes anfibol itos acham-se cortados po?

veios de quartzo e/ou bolsões pegmatíticos que podem representer
remobil izacões met amórficas ou at ividade í9nea posterior.

O corpo métabasíticr¡ maior do Eairro Xentien apresente uma

fol iação consp icua, paral el a à fol i¡cão de t ranspos í ção das ro-
chas cålcio-sil icát icas adjðcehtes, Nas porções próximas ão con-
tato hota-se uma alternância de rochas de uma e outra unidade
l itológica (AR-171) , EÉses doi E fãt oree, al iados às fei Ëões t ex-
t ureis rel iquiares do metabesito, I evam å supoEiCão de que eEt e

também foi afetado pela transposição e que seria intrusivo origi-
nalmente na out ra un idade .

Associado a uma das int ercal acões de met abasit o em rocheE
cálcio-siticáticas (Ponto AR-34ê) foram verifiËedoË, em lâmina,
agregados quart zosos p reenchendo pgeudomÕrlos que poderj.ãm ser
interpretadoE como porfiroblastos mais antigos ou clastos vulcâ-
n i cös, nest e último caso indicat ívos de material tufáceo básico,
podendo-se inferir para certos corpos de mètabasitos origem
vulcånica.

Apresent am, na maioriã dag vezes, cont at os concordant es,
porém bruscos, com o bahdemento composicionäl des outres uni-
dedeÉ, apareñt emeñt e sem ãfetá-l as. As evi dênc i as col hidas indi-
cem ufie origem í snea, podendo representar derrames, d i ques ou

sitls- Entretanto, em alguns poucos locais há evidências que em

parte estas rochag sejam de natureza tanto intrusiva, corTro efusi-
va.

3.L.?. é Anflbolitos metaultrebásicos (mu)

De ocorrência pontual, estas rochas afloram com reduzidas
extensões, intercaladas às unidades de rochas cálcio-sil icát icas
(como por exemplo, no Ponto AR-óe9),

São rochas constituídas essencialmente por hornblenda
(>95%r, com biotita, clinopiroxênio, epídoto¡ opacos (sulfelor, e

out ros ) , titanita, clorita e cârbonato ocorrendo subordinadamc n

te. Em seção delsada mostram.palhetas de blotita (por vezes
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alteradas em clorite) ocorrendo intercresridas com hornb ì enda e

com restos de c linopiroxênio p t localmente, "inclusões" de
quart zo em c rist ai s de hornb I enda .

Estas rocha6 apresentam eÊtruturâ maciçð a loliadã, cor
c inza e verde amarel ade quando pouc o a I t eradas, t ext uras decu6sa-
da, porfiroblástica e nematoblástica a granoblástica. A composr-
cão mineralógica (quãse exclusivamente hornblenda) e a presenca
de restos dê c I inop iroxênÍo e as inc I usões de quart zo ne horn-
blenda sugprem uma origem ignea ultrabåsica para estas rochãs.
Associam-se a estas rochas porcões restritäs de anfibót io xistos
e cálcio-xistos.

Os contatos cÕm as rochas c á I c i o - s i I i c á t i c a s são concordan-
t es, a+etàdos pel os efeitos de transposição que at in9 i ram as
rochãs da Formação Água Clara.

3. t .3 Formacão Córrego dos lLlarques

Esta formação ocorre preferencialmente na bac j.a de drenagem
do Córre9o dos Harques e Bairro Boa Vist a, localizando-se na
porGão I est e-nordest e da área de est udo. É uma formação que se
caracteriza por apr€sent er uma seqijência met a-sed i men t ar predomi-
nant ement e pel ít ica e química¡ conr int ercal ações restritas de
metapsamitos. 5ão rochas denominadas, no campo, de filitos, cál-
cio-filitos e cálcio-xistos finos, calcários dol omít icos im-
puros, arenosos, com intercalações de xist os +inos e esporadica-
ment e de quartzitos e metarenitos finos. Dent ro desse conj unt o

heterogêneo de rochas foi possível separarem-se dois pacotes 
r

fil itos/xistos finos e calcårios dolomiticos. Ocorrem, eindä de

modo restrito, metabasitos em pequenos cÕrpoE não mapeávei s,
assoc i ados aos metacalcários.

Essa forma6ão c aract er iza-se por apresent ar t ipos rochosos,
com mi nera I o9 i a, metamorfj.smo e est rut uras próprjas ao pacot e,
diferentes das rochas da Formacão Asua Clara.

47



3.r.3.1 Filltos e xistor lino¡ (PllSmF)

Os filitos e xist oÉ finos constituem e litologie mais co-
mumente encontrada na seqüência, porém pacotes Pouco esPessos,
mas em alternâncias com rochas carbonáticas. Associados aos fili-
tos e xistos finos, al ternados em bandas cent imÉt ricas e mét ri-
cas, ocorrem célcio-xist os, cálcio-frl itos, met acal cárics impuroE
arehosos e metacalcários dolomiticos mais puros. Há tambén inter-
calaGões locais de filito grafitoso (AR-334), metarenito
feldspático fino (AR-7ø'¡, meterenito silto-argiloso sue grada
para metàrenito xistoso (AR-10ó), Pet rogra fi c amen t e cl assificam-
se como filitos e xistÕs finoE, apresent ando-se conEt ituidos dÊ

quartzo (t feldspato), sericita, cloritä, muscovita, flogopita,
além dos acessórios carbonato, pspudomorlos de leucoxênio (tita-
nita), opacos, e tra6os de rutilo, t urma l ina, hidróxidos de

ferro. Esta mineralogia varia nas porcentagens e predominåncia
até auEência de um mineral ou de outro. No geral, apresentam
bandas suÞmilimétricas e miìimétricas, alternadas, constituídas
por quart zo ou maís rtsrament e c arbon at o, com t ext ura granob I ás-
t ica, e outras mais enrÍquecidas em micas com textura lepido-
blást ica. Nest as rochas observa-se em muitos locais uma xistosi-
dade paralela ao bandamento composicional, e pm outros, levemente
inclinedos.

0s cont at os dest a unidade com os calcários dolomít icos (ã

seguir descritos) são concordantes e trànsicionais. Com as rochas
cálcio-si'l icát icas da Formac ão Ägua Clàrà encoht ram-sp em discor-
dância angular, e em contato tectônico com o Grenito Três Córre-
gos

3. 1 .3.2 Het¡calcárlos dolomíticos (Pl|SnC)

Ocorrem em doiE corpos I igeiramente alongados na direção NE-

St¡, no quedrante nordeste dä FoIha Aracaíba, intercalados ña

un idade de filitos e xistos finos.
Tratã-se de metacalcários dotömít icos impuros, no gerãl

arpnosos e micáceos. Apresentam em suã composi6ão calcita +

dolomita, quart zo, ñuscovit a, flogopita e 5ubordinedament e tite-
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nitã ( leuccrxenizados e carbonatizados), hidróxidos de ferro e

opacos. Encontrem-se bandados, onde se alternam bandas de rochas
carbonát isas clre mais puras com bandas orà naiE impuras, com

intercalações de xistos {inos e metarenitoE.
Esçaç rochas apreseht em ac amament o rel iquiar preservado, em

um local exibe marcas de onda preservadas (AR-PO4) (FIGURA 7). O

acamamento reliquier acha-se dobrado em dobras sueves com uma

cl ivagem ardosiana plano-ì¡xiaì (AR-5ê) (FIGURÊ 8).
Juntos e associados eoE metacalcários dolomíticos ocorrem

pequenos corpos de metabasitos que, devido às dimensões, figuram
no mãpa geotósico como ocorrÊncies pontuais.

Estas rochas fazem contatos concordantes e transicionais conr

os fi I itos e xistos finos,

3. I .3.3 Anfibolitos r¡etabaslticos (nb)

Intercalados nas rochaÉ carbonáti.cas observariìm*se dois
afloramentos (AR-eøó e AR-?Ø7 ), ao longð do Eórreso dos llarques,
de metabasitos const ituídos essencialmente por pläsioclásio,
titanita (+ leucoxênio), clorite (+ biotitã), quartzo, epidoto,
opacos e traços de granada, apatita e carbonato. Apresentam
est rut urè màciça e t ext urâ pÕiquiloblást ica. A c ompos i ção minera-
lósica e os aspec t os texturãis exibidoE i nd icam ser um met agabro,
a julgar pel a granul ação da hornb I enda e grãnul acão original de
õpacos I eucoxeñ i zados .

São corpos pouÉo espessos e dè dificíl c erac t er í zaG ão, mäs

tjevido ås Euas rel ac õeE com as rochas metacarbonáticas e seus
asp ec t os texturais parecem t rat ar-se de roches int rusjvas nessa
seqiiência.

3. I .4 Sulte Granlt ica TrÊs Córregos (PSY)

A Suíte 6ranítica Três Córresos distribui-Ee amplamente en
t oda a área mapeada e dela {azem part e macicos extensos (batóli-
tos) e corpoE menores ("stocks") de t amanhos variados, Sob est a

designação est ão eng ì ob adas rochas granitóides porfiróides consi-
derãdas pós-tectônicas, as quais foram denominadas de Earra do
Chapéu, Saival, Paiol de Telha e vários corpos nenores sem nome
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F I GURA 7 - Iletacarbonatos i mpu ros , com camadas
bonãti cas al ternadas com camadas cãl ci o-arenít
marcas de ondas. As narcas de onda s indicam o
corrente e a posição normal da camada dobrada;
gutho para sudeste. 0 afì oramento encontra-se
de dobra decamétri ca (Ponto AR- 204 ) .

mai s car-
j cas, com
sentido da
com mer-

num f Ianco

FI,qURA I - lletacarbonatos i.mpuros, bandados, conr bandamen
to rel ì quì ar preservado (S^). 0bserva-se dobra decì métri:
ca desse bandamento rel iquiar contendo uma superficie pla
no-axial de orientação planar das micas (Ponto AR-52). -
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( DESENHO ?).
As rochas deçt a un i dade têm sido releridas na bibl iografiã

como pert enc en t eË a um ún¡co e ir¡enso batól ito - Três Córregos -
que duränte este trabalho se verificou ser, na verdade¡ um con-
junto de corpos de dimensões diversas que fazem parte de uma

suíte que apresent a c aract erí st icas semelhantes. Aut ores ant e-
riores (p,e,, HASUI el À1 . , L?78, têm atribuído às rochas Três
Córregos um càráter sintectônico, mas, devido às evidências ìe-
vantadas neste trabalho, pode-se dizer que sejam pós-tectônicas.

Esta suíte é caracterizade por rochas de granulação predomi-
nantemente média, textura porfiróide com megäcristàis comumente
de feldspato alcal ino, matrjz no seral grànular-hipidiomôrfica
com quant idadeE vari åveis de máficos que con ferem å rocha colora-
cão cinza, mesocrát ica.

A classificação das rochas foi feita a partir de ensaios de
col oração seìetiva de feldspatos, obt endo-se sua c l assi ficacão e

nomenc lat ura por meio dä c Õmpôs i 6ão slobal plotada em d i a9 rama
triangular quartzo-feldspato alcalino-plasioclásio (IUGS, f973r,
sesundo BISTRICHI eL èl- (t985).

3.t.4.I Granito Barre do Ch¡péu (PSbcY)

Apresent a composiGão global ext remement e variada de graní -
tica å sranodiorítica predominante, mas com termos variando ainda
de quartzo monzonít ica e quartzo monzodiorít ica. É sobretudo
isótrc.¡po, porém localmente pode apresentar-se orientado. Hostra
t ext ura porfiróide com megacristais no geral euédricos a subddri-
cos, cujo eixo maior varia entre 2 a B cm, predominando os de

tamãnho entre 1,5 a 4 cm. A quantidade de megacristais é muito
variáveì , exist indo porcöeÉ com amplo predomínio destes sobre a

matriu at é porcões com pequenas quant idades. A granulação de
matriz É predominantemente média, localmente podendo pesser para
lina e./ou grosEa. 5ua coloracão é comumente cinzenta, mesocrática
(FOTO 5)

Os negacristais são de feldspato alcalino, gerelmente róseos
e mais rarament e brencos e cinzas, e a mat riz constitui-se predo-
minantemente por leldspatos cinzentos, contendo raramente
feldspatos róseos¡ biotfta e/ou hornblenda e Eecundariamente,
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titanita, epidoto, apàtità e ãtanita. Entre os opecÕs a magnetita
é praticamente onipresente, Feicão comum aoÉ megacristaiø é e

presença de incluEões de biot ita.
Neste corPo é com¡m a Pre6ença de veíos e bolsões de mate-

rial de composiGão quart zo- fe I dspát ica, apl it icos e pegmat ít icos,
que cortàm o granitóide e que perecem ter-se formado tardiamente
em rel a6ão a este.

Os contatos dó Granito Barre do Chapéu com os xistos e¡
rochas cá1cÍo-silicáticas da Formação Äsua Clara são sobremaneira
bruscos e discordantes, comumente apresentèndo efeitos térmicos
nas encaixantes, e mais localizadamente, cão tectônicos. Com os
ortognaisses são åproximãdos devido à ausência de exposições que
permitam essa observação, màs em alguns locais pode-Ëe ver gnãis-
ses i nj et ados por mat eri a ì granít ico em porções marginais aos
corpos intrusivos.

3.L.4.? Granito Saival (PSgY)

Apresenta composição global granítica e granodiorítica,
textura por+iróide predoninante, muito locelizadamente ineqijigra-
nuìar. Mostra ne matr j.z um mineralogia cornrlust a de quàrtzo,
feldspatos róseos e cinzas, biotita e hornblenda. Devido à peque-
na quant idade dos máficos p resen t es, observa-se uma col oraGão
róseà a cinze, leucocrática. Os megacristàis de feldspatos alca-
linos são, no geral , de ? a 4 cm e apresentam-se euédricos e

subédricos e sem orient ação numa mat riz que I ocal ment e pode-se
eprëseñt ar ì evemente orient ada .

NeEte corpo é comum a presença de veios apliticos quartzo-
feldspáticos de espessuras decimétricas (30 a 4O cm), que cortam
a rocha sranitóide sem orient ação preferenciaì.

O cont at o com as rochas cálcio-sil icát icas da Formação ¿ígua

Cl ara é discordante, tanto com feições de int rusão nessa seqüÊn-
cia como com feições tectônicas conferidas por brechações, Com os
ortognaÍsses não foi observado, por ausêncie de boas exposicões.
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F0T0 5 - As pec to típ i co do grani to da
Suite I res Corregos, mostrando mega
cri stai s centimétri cos i di om6rfi cos E'
subidiom6rficos de feldspato potãs s i -
co, sem ori en ta ção (Ponto AR-483 )"
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3.1.4.3 Grrnito P¡iol de Telh¡ (PSptY)

É constituido por rochas de composlção gtobal quartzo monzo-
diorítica, de granulação predomin an t ement e mÉd i e, com t ext ura
por{iróide e col oreç ões c I aras (cinza e rósea), leucocrát icas. A

presenCa de mB9ãcristais de feldspatos predominantemente alcali-
nog é generatizada, normalmentc sem orientação. fEs€s mÊ9äcrig-
tais são euédricos e subédricos e apresent am eixo maior com p a 4

cm. A mat ri ? no geral é equigranular, podendo ì oca I ment e apre-
sentar uma orientacão incipiente, e é composta por quartzo¡
feldspatàs (prer.furrt irr,r¡r[ ¡,r¡rnt (, plagioclásio), e poucos máficos
(biotite e/ou anfiból io).

É comum neste corpo a presença de vei06 decimétrícos de
aplito, que não guãrdam nenhuma orientãção pref€renciel .

Os cont at os com as roc h as cálcio-sil icát iceÉ são discordan-
tes e intrusivos, enquanto gue com os gnajgses não pode ser
definido por ausênc i a de a{ìoramentog.

3. I .5 Granito Apiaí (EOaYp )

O Granito Apiaí ìocallza-se na porcão sudeste da Folha
AraçaÍba, delimitada pelas falhaE transcorrentes Ouarente Oitava
e Espírito Santo. Encontra-se capeado em vários locais por
quart zo-mi c axi st os, que est ão a fet ados por met amorfjsmo térmico
de cont at o.

Apresentã-ee como uma rocha homogênea quanto å mineralogia,
t ext ura e característ icas gerais, Numà descrição mesoscópica, é

uma rocha porfirít ica, mesocrát ica, de granul acão preferencial-
mente fine a média, macica¡ coñ metriz constÍtuida de quartzo,
fel dspat o de col oração c inza-c I aro (mais abundant es ) e róseos, no
geral euédricos à subeuédricos e måficos (principalmente biotita)
dissemiñados na rocha. 0correm generalizadamente megãcristais de
feldspato róseÕ (microcl íneo), euédricos, de tamanhos muito
cohstantes entre Ø,5 e 1,5 cm nð Eeu maior comprimento. Petrogra-
ficamehte, apresenta composiGão sìobal essencialmente granít ica
com mi.croclíneo micropertítico, plagiÕclásio (olisoclåsio),
quartzo, biotita, hornblenda, e secundariamente Õpecós, titanita
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(+ i eucoxên ios ), sp i ¿e¡ p, apãt ita, aìanita al t erada e sericita.
O Granito Apiaí apresenta evidências marcantes de intrusão

nas rochas meta-Eedimpntàres encaixantes. A6 rochas preferencial*
mente xist osas e meis ràrameht e as cálcio-silicáticås, quert zi -
t os, metarenitos nicáceos, loram profundamente àfet ãdos p€lo
metemÕrfismo térmÍco de contato. Por outro ìado, inúmeros en-
craves de micaxistos podem ser vi st os embut idos nest e gran i t o. O

^vr^;lÀ I .i^i^a r*r i-.'!Y- iI q. ¡r¡Jsr ¡l.Jftlrt. ud f ()¡,¡.c1¡.cu udÞ cnLdIXitntpS,

interpenetrando-as, formando bandas e bolsões quartzo-feldspáti-
cos.

Os contatos Eão discordantes e intrusivos com os micaxistos
e tectôÈricos com as rochas cálcio-silicáticas da FormaGão Agua
Clara e metamorfitos diversos do Grupo Acungui.

3.1.ó Veios de Quartzo (qz)

A presença dÉ.veiös de quart zo é generaì izada na área. Est ão
presentes em praticamente t odas as unidades ljtolósicas, com
formas regulares e irregulares, e são no geral de pèquena espes-
sura (cent imétrica a dec imét rica ) ) não est ando represent edos nos
mapas geológicos por esse motivo. No entanto, ganham importância
os veios assoc iados à recristal izacão de quart zo, correspondent es
a veios possantes, com espessuras decamát ricas e que apresentam
expressão nã morfoìogia do terreno, constituídas por quartzo
hiaì ino, esfumaçado ou leitoso, expostos principalmente no Bairro
dos 0uat is (Pontos AR-5óó, 5óóA e 5ó3) (DESENHO 3 - Domínio Es-
t rut ura I IV).

No gera I são corpos lenticularizados e al ongados segundo a

direção da foliação dos meta-sedimentos encaixãhtes.
Esses corpos eñc ónt ram-se em zonas de iñtenga t ransposicão,

com o estiramentr: dos grãos minerais ocasionados pelos efeitos
de formac i ona i s ou zonãs de c i sa I hament o simp I es de alto ângulo,
no est ado dúct i I a dúctil-rúptil, que será discut idã no subitem
3 .4 .4)
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3.1.7 Roch¡e C¡t ¡c l ást icas (€Ol,l)

São representadas na ár¡,;r r,,rt udada por protomilonitos, milo-
nitos, filonitos e particularmente por brechas. Em muitos locais,
estes roches apresentam transições entre si.

Estes vários tipos litológicos apresentam-se restritos aos
principais fa t hament os que c ort am äçi un idades lito-estrat isráli-
ces mapeadas, mas localmente também se associem a pequenas

falhas, bem como estão presenteE no contato entre algumas uni-
dades de rochas pert iculares.

A lal ha mais import an t e de caráter t ran scor rent e, present e

na área de estudo, é a Ouarentð 0itevã, situada a sudeste. Apre-
senta direcão geraì NE-StJ, delimitando em pàrte o Granito Apiaí e
miEaxistos a sudeste da área, e roch'as cálcio-sil icát icas, a

noroest e . Trata-se de uma zona de fal há com espegsura hec t omé-
trica, que chega e at ingir aproximadamente 5ØØ m de rochas afeta-
das, principalmente os mencionados micaxi st os e o granito. Nos
granitos desenvolve-se uma progressiva cominuição da rocha, desde
protolomilon j.tos até milonitos (filonitos). Os protomilonitos
most ram megacristaís de {eìdspato ai nda euÉd r i cos e subeuédricos
fraturados, envoltos por matriz tenuamente fot iada. Progressiva-
mente, a moagem é maior com deformação dos porfiroclaetos de
fel dspat o, tornando-se el ipsoideis e,ñenores em t amanho e {re-
cüência. 0 resultedo final é uma rocha fina bandeda e extrema-
mente fol iada, eventualmente com ppquenas lentes alongadas de
guart zo recristal izado. As porções de rocha a fet adas pel a cata-
clase apresentam faixas métricas a decamétricas e rochas com

int ensidadeE diferentes dp moagens . Nos mi c axi Et os, as evidências
dest e t ipo de deformacão são mais t ênues e podem ser reconhecidas
por uma foliaqão meis inteñsa e granula6ãÞ màis flne da rocha
(AR-3ó3).

Destaca-se uma falha normal de pequena extensão, reconhecida
no extremo nordeste da Folha Araçaiba (AR-1eB), que põe em conta-
to roches cálcio*silÍcáticas da Formacão dgua Cl ara e o Granito
Saival. É formada por um conjunto anastomosado de planos de
falha, aos quais se associam pequenas faixas (de 5 a l5 cm) de

rochãs cataclasadag e mílonitizadas, que isolam porcões de rochas
não aletadas, const ituindo €sse conjunto uma macro-brecha,
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0correm, ainda, local izadament e, t,rechãs que se sit uam na

maror Þarte das vezps nos contatos entre rochas díferehtes, e

apresent àm umà dist ribuicão general izada pela åree de est udÞ. No

entento, observa-se uma concentração maior na porção nordeste da

área mapeada, principalmente no contato entre ag rochaE cálcio-
Eil icáticas e gnáissrcàs (Pontos AR-38, ì8ó, 131 , f42, 143 e 158)
e menos comuns entre granitos e cálcio-silicáticas (Pontos AR-

331 , 3?7, f 43, Lt3, tøL, t66 e 159), bem como ocorrem distribuí-
dos em meio a uma única I itolosia. Esses poñtÕs encontram-se
marc edos no mãpa geológico como I itÕlogies pontuais.

Nos. contatos entre rochas gnáissicas e graníticas com cál-
cio-si I icát icas, as brechag c arac t er i zam-se mesoscopicamente c omo

rochas quartzo-feldspát icas, geral ment e epidot izadas, de 9rànul e-
Êão muito fina, fôrmahdo umä masså afahítica, com restos de

feldspato e quart zo parcialmente preservados ¡ eue se dest ac am nã

mãtrj.z. Os restos de feidspetos ãpre5entam formas vãriãdes desde
geomét ricas a ova I adas e årredondådas.

Além da epidot ização, há out ras evidências do hidrotermal is-
mo so fr ido por ÉÊsag rochas / cÕmÕ a p reÊÉnç Ê de ãbuhdant es micro-
frat uras submi I imét ricas preench idas por clorita e,/ou carbonãt Õ €
sericita subst ituindo os minerais originais.

3.1.8 Diques de diebásio (JK p )

Os diques de diaþásio ocorrem general izademente na área de

est udo . No geral ap resen t am pequena eEpessura, at Íng indo l5 a ?Ø

m. Dc.staca-se um digue maior situedo prdximo ao Bãirro da Serri-
nha, que àlcencà 8Ø m de espesËura (Ponto AR-ø77,. Apresehtem
como direção geral N4Oo-5øotJ, estando al inhados, e possivelmente
fazem part e do "Al inhamento de Guap i ara " ( FERREIRA, 19Be).

A rocha é um diabåsio mac i ço, de granul eç ãö fina até média,
com t ext uras intergranular e ofít ica a subofít ica, Ë const ituída
principalmente por plagioclásio ( andesina a I abradorit a ) e augi-
ta, com màgnetita como opaco mais importente. Pode äpresehtar
ainde t racos de biotita, hornb I enda, quart zo, epet it e . Em muitos
locais a rocha apreseht a evi dênc i as de al t eracões hidrotermais
com os cl i nop i roxên i os parc iaì ou totalmente al t erados em actino-
lite e com Plagioclásios sericitizados. Localmente a rocha apre-
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Eent a caract eri st i ca5 que permit em cl assi.f icá-lð como sabro.
Seus contãtos com aE encaixantes são bruscos e diEcordantes

3.1.9 S€dlmentoE fnconsol idados (Oe)

São represent ados principalmente por a I uviões àtuaiE e pré-
at uais, bem como c omp t exoE alúvio-col uvionares mais restritoS.
Esses depós i t oE ocorrem de manei ra general izada por t oda a á rea
mapeada, porém represent am, no geral, depós i t os de reduzida ex-
pressão areal , I imit endÕ-se às drenagenÉ prinicípais.

Os 'aìuviões são depósitos dispostos em calhas e baixos
t erraçoE, NaE c al has e planícies adj acent es são predominantemente
const ituÍdos por arei as de granul omet ria muito vãrieda, por vezes
com contribuicão de grânulog e seixos, p outrag com porcentagens
variadas de argila e silte, Compõem-se eEsenEialmente de quartzo,
podendo apresentar quant idadeE vari adaE de feldspatos, mi cas e

opàcos diversos.
Os t erraç os, no gera I , äpresent am pequenäs espesr,,Lly ¡', (3-í¡

m) de sed i ment os, mas excepcionalmente podem apresent ar até l5-2Ø
m de espessure, como por exemplo em um èfluente dö rio Apiaí*
-Guacu a leste de Araçaíba. São constítuídos por congìomerados
com seixos centimétrr.cog a decimétricos (no geral com ? a 5 cm de

eixo màior), mal selecionedos, subanguìosos e arredondados, pre-
domi nan t emen t e de quart zo e quartzit o, imersos em mat riz arenosa
a argilo-arenosa, e se dispõem com estratificacão plano-paralela.
Apresent am geralmente coloraGões claras.

Tànt o sobre os a I uviões ¡ ao I ongo de ca I has, como sobre os
t errac os ocorrem depósi t os col uvi onares de nat ureza arg i I o-areno-
sã, que vêm constituir complexos a I ú v i o - c o I u v i o n a r e s sem expres-
são para Éerem ihdividual i zados em mapa.

3. e . Est rut ures

3, e. I Consideracões [ìerais

A análise das est rut uras pr€sen t es na área de est udo permi -
tiu ident i ficar uma seqüência de rochas ortognáissi.cas e duas
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seg¡jênc ias met a- 6ed i mpn t ðres com cãracteríst ices estrutureig
própriaç. Ent re as se qüênc i as met a-eediment ares pode-se separer a

Forma6ão Agua CI ara e a FormaËão Córrego dos llarques, com ca-
racteríst icas I itolóqices, netamór{icas e estruturais que iden-
t Í +icam doi E amb i ent es de formacão diferenciados ent re si.

3. ?.2 Est rut ur¡s prinárirr

Estruturas sedimenteres reliquiares pregervadas podem ser
observadas principalmente na Formacão Córrego dos llarques e ìo-
calizadamente na Formaqão Asua Clara.

Na Formação Córrego dos l''larques é comum a ocorrênc ia de

bandamento composicional fino, milimétrico a submilimétrico,
observável tanto em eflôrãmentos comÕ em secöes delgadas. NeEte

caso, onde se ÕbEerve o bandamento comFosiciohal fino, ã sua

origem sed i ment ar é dist inguida por àpresent ar elternâncias de
pspÉrssura, composição e cor mais variável, enquanto que nos
Þendament os secundári os são mais regul ares.

Al ém do acamament o rel iquiar foram observadas est rat i ficações
g radäË ion a i E nos met åc arbon et os i mp urôs ErJnEt ituídos por bandas

arenosas e carbonåt icas. Localmente observaram-se estruturas de

mercaE de ondas em carbonetos impuros, indicãhdo o sent ido de

corrente parã sudeste, bem como o tÕpo e a base da camada aflo-
rante ( FIGURA 7).

Comumente os meta-sedimentos dessa formação encontram-se
ãfetados pelos eventog de de+ormaqão posteriores, onde são desen-
volvidas foliações secundárras. Observa-se, generalizadamente,
uma c I ivagem ardosiana I evement e i nc I inada ao bandament o composi-
cionaì rel iquiar e outra lol iacão mais vert ical izada superimpos-
ta, ideht i ficada como p I anos de c i ivagem de c renul aç ão, resul tan-
tes de efeitos de redobramentos posteriores (FIGURA 8).

Na Formação Água Cl ara observe-se eist rut uras reliquiares nos
meta-sedimentos carbonát icos. Ocorrem bandas de cãrbonatos im-
pur6sr ärÞnosos, a ì t ernados com Êarbonat os meis puros ¡ desen-
volvendo bendemento com bendas de espessuras diversas. As bandas

de cerbonatos mais puros são de espèssuras centimétricas e as

bandas de carbonatos impuroE sãô decimétricas. Esses meta-se-
dimentDs, no entanto, apreeent äm uma fol iacão, carãct erizada pelã
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orrenta6ão de mjcaÉ, påralel izada com a estrutura rel iquiar.
sugerindo gue, provavelmentp, já houve un evc'nto de dobramento ou

t ransposição superÍmposto às camadas originãis (F0TOS 3 e 4) .

3.8.3 Est rut ur¡¡ ßccundárl.r

3.2.3. t Fol i acõe¡

As est ruturas secundá r i as mais import ant es são as fol iações
desenvoìvÍdas nas rochâs 9náissicas e meta-Eedimentares como

resultadgs de efeitos de deformaGão que afetaram esEas rochas
A5 foìiacões observadas incluem dois t ipos de bandament o

composicional de transposicão, desenvolvidos nas rochas da Forma-

cão Agua cl ara e uma fol iação gnáissica de t ransposiGão desenvol -
vida nos ort ognaisses, Essas fol iações foram desenvol vidas Por
dois t ipos de cisalhãmento simPles, em estado dúctiì, sendo o

prlmeiro t ipo de baixo ãnguto gerando o bandamento comPosicional
de t ran sp os i ção e a fol iacão qnáissica denominadaE de superfície
S j e o segundo tipo, de alto ângu I o, formando a suPerîície S
n n+l'Iärdiamente ocorre o desenvolvimento da superfície S ondulando

e redobrando as superficies anteriores, como .on!åËi;an.i" a.
moviment ações sub-horizontais em zonas de cisalhamento dúct íl de

alto ângulo,
Outros t ipos de fol iações desenvolvidas, principalmente nes

rochas da Formação Córrego dos Harques, são, a clivagem ardoEiana
e/ou xistosidade, clivagÉm de crenuìaçãô e, a+etando todes as

rochas da área de estudÕ, ocorre o desenvolvimento de foliações
miloníticãs, localmente catãclástrcas, em zonas de lalh¡r¡nenlos
t ranscorrentes.

3.e.3.1.1 Bandamento coirpoeicionel de trànEPosição (S )
n

A foliacão mais marcante, desenvo¡vida general izadamehte hos

meta-Eedimentos da Formação Água Clara, é o bandamento comPosi-

cional gerado por Ëlsalhamento simples, a baixo ångulo e de

caráter dúctil. Nas rochas metavulcånicas ocorre uma foliação com

a orientação p I ãnar das micas e estiramento de seus minerais
const í t uint es.
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Caracteriza-se por apresentar um bandamento tectônico com

aparência de acamamento rel iquiar, configurado por bandas alter-
nadas centimétricas e decÍmétricas de cores variadas. Paralela-
mente e esse bandamento desenvolve-se uma xistosidade, pele
orientacão das micas e recy istal ização dos minerais, relacionada
à forte transposicão gue afetou essas rochas. É observada nag

rochas cálcio-sil Ícáticas, cålcio-xistos e metacarbonatos im-
puros, €ñquanto que nos mica-xistos ocorre, geralmente, uma xis-
tosidade relacionada å transpoEicão.

As evidênciaE mais marcantes gue ident ificam melhor esse

bandamento tectônico såo a presenGa de dobras intrafol iais,
"boudinagem" de camadas mais cornpet ent es, est iramento de grãos
minerais, como o quartzo, gue se alongam formando bastonetes
lineares em rochas quartzíticas, bem como a presença de dobras em

bainha, principalmente em rochas metacarbonåt icas e cálcio-sil i-
cát icas, sendo observadas tambám em micaxistos , cåtcio-xistos e

quartzitos.
Como exemplos rnarcantes desse processo de cisalhamento sim-

ples de baixo ângulo, pode-se citar os afloramentos AR-171, 87,
78, 9?, ent re out ros, a seguir descritos (FI6URA 9) .

Observa-se o desenvolvimento de imbricamento tectônico entre
rochas metabasít icas (3), local izadas no Bairro Kant ian, rochas
cálcio-silicáticas (t) e micaxistos(P), através de movimentos de

empurrão por cisalhamento simples de baixo ângulo, em estado
dúct il . Observa-se uma intenEa xistosidade nos metabasitos, com e
orientação planar de seus constituintes¡ 9ue se encontram
transpostos. Nas rochas cálcio-silicáticas (t) ocorre o desenvol-
vimento de dobras em bainha, que, com o aumento da intensidade de

transposicão, trensformam-se em dobras intrafoliais. Essas dobras
em bainha e intrafoliais encontram-se deformadas no plano XY do

elipsóide de deformação e com o seu encurtamento måximo perpendi-
cular a esse plano, no eixo Z (ARTHAUD, 1987). Essas dobras
apresentam o seu elongamento máximo de estiramento päralelo ao

eixo X do elipsóide de deformação e seu elongamento médio parale-
lo no eixo Y. Esse estiramento máximo dos eixos das dobras em

bainha e int rafol iais encont ra-se paral el i zaóo ås I ineações de

est iramento mineral e estrias de cisalhamento desenvolvidas na

superfície S, paralela ao plano XY (Uide DESENH0 3 - PERFIL E-
n
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F)
0utro exemplo ocorre no afloramento AR-87, observado nas

FOTOS ?, ê e 7 e FIGURA tø, Observa-se a loliação S dobrada Por
proceseos deformacionaiE progressivos desenvolvidos !ot cisalha-
mento simples. Vê-se o dobramento dos eixos das dobras¡ pàFaleli-
zando-se å lineação de estiramento mineral e de estrias de movi-
ment ação ao longo do p I anc¡ XY. Observa-se que a fol ieção S

encontra-se doÞrada por um evento dE deformação superimposto d:
fase tardia F , e seguir descrita. Vê-se o aParecimento de

n+1
eixos de ondulação associado e eEsa fase

No afloramento AR-94 observam-se as dobras em bainha e as

I ineacõeà de estrias de movimento Paralel izadas ao eixo X do

elipsóide de deformação (FOTO 8).
0 bandamento compoEicional resultante do processo descrito,

ao qual pode ou não estar ässociada uma foliação, foi denominado

de superficie S Entretanto, há possibilidades de existir dobras
intrafot iais denf.ses anteriores¡ 9uP não foram ident ificadas na

área de estudo. As dobras intrafoliais observadas apresentam uma

xistosidade paralela ao bandamento composicional de transposição,
o que sugere terem srdo originadas num único evento de cisalha-
mento simples, dúct il , de baixo ângulo, e num único Processo de

deformação progressiva, desenvolvendo dobramentos sucessivos que

se sobrepõem uns aos outros. Esse evento foi identificado por

HASUI et al. (f984c) o que denominaram de megantiforma da Serra
do Cadeado (PR), bem como HASUI el el. (7984br, na região que

denominaram de llac iço Cat as Al t as,
present e est udo.

onde se encontra a área do

No extremo nordeste da área encontra'-se extenso afloramento
de rochas meta-sedimentareE da Formação Água Clarat poy mais de

3øø m de exposicão de rochas (FIGURA 11).
Observa-se nesse afloramento, de sudoeste para nordeste, a

seguinte seqijência de rochas aflorantes: rochas gran ít icas do

"Stock " Saival da Suíte 6ranit ica Três Córregos ( 1 ) ¡ zona de

falha transcorrente, de direção SE-Nt^r, afetando es rochas grani-
ticas e meta-sedimentares da Formação Agua Clara. Observam-se vå-
rios estågios de moagem das rochas, desde uma faixa cataclåEtica,
mais externa, at é uma faixa mi I on it ica, afet ando as rochas gra-
nít icas, com a moagem total dos constituintes mineralógicos dessa
roche, com o desenvol viment o de p I enos de fal ha vert ical izados
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F I GURA 9 - Imbri camen to tectôni co entre rochas metaba
sft i cas (camada 3), c ã I c i o - s i I i c ã t i c a s (camada l) e
mi ca-xi s tos ( camada 2), atrav6s de mov ì men ta çõe s de
empurrão por cisalhamento simples de baixo ãngulo, em
estado dÚcti I . Desenho esquemãti co do Ponto AR-l7l ,

4R.87

FIGURA l0 - 0bserva-se
bai nha por ci sal hamento
Desenho esquemãti co do

o desenvolvirnento de dobras em
sinples, baixo ângu 1 o, dúcti I.

Ponto AR-87.
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F0T0 6 - Detalhe da Foto 2. Dobra em bai nha desenvol
vida em mãrmores calcíticos impuros, associada ã evõ
ì ução progressiva atri buida a processos de ci sal ha l
mento simples o dúctì ì . lludanças de pos i ção do eixo
no i nteri or da dobra ( Ponto AR-87 ) (Fi gura 10) (Fotomi
crografi as 21, 22 e 23).

F0T07-Detaìhedo
nas dobras em bainha

mesmo afl oranento nostrando peque
( Ponto AR-87 )
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F0T0 I - Dobras em bainha con o desenvol v.i mento
de estrias, paraTelas ã cane ta , indi cando a di
reção dos esforços deformacionais por cisathã
mento simples, de bajxo ângu1o (Ponto AR-92). -
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com intensas linpações de psti.ràmento mihereis e sstrias de

at rit o sub-horizont al izadas (?) j rochås cálcio*si ì icát icas inten-
samen t e t ranspost as pelos e+eitos da zona de falha (3). A seguir,
observa-se espeËso pacote de rochas c á I c i o - s i I i c á t i c a E (4, 6, I e

fL) al t ernadas com rochas provavel mente met at u fáceas, de coreg
avermeìhadas de várias tonal idades, pintalgades de manchãs bran-
cas e amareladas (5, 7 e part eE intercaladas no pacote l1) e

roches quartziticas (8) (FOTO 9), A seqijênc ia de rochas encont ra-
se cortada por um dique de diabásio, com cerca de oitenta metros
de l argura (fø). Essas rochas met a-sediment ares apresentam um

bandamento comÞosicional de tr¿nsposição, provavelmente desenvol -
vido durante a fase de deformação F Observa-se, nesses metas-
sedimento:i, o desenvolvimento de dâbras em balnhe e intrafoliais
Eom umã xi.st öBidade paralela dobrada junta. Essas dobras mogt ram

a evolução Þrogressiva da deformação, que gerou o bahdàmènto
composicion¿ll de t ransposição (S ). Nas rochas quartzÍt iceÉ, mais
compet entes, observa-se uma rSa ao est rut uraGão anagt omosant e

asEoci.ãdä aos esforcos delormacionais. Texturalmente essas rÕcbas
ãprespnt am o estiramento dos grãos de quart zo paralel izados com o

eixo X do elipsó1de de dëformação, de direcão Ntl

3. e, 3. I . e Fol iacão snáisBicã (S )
n

A fol iacão É observada general izadamente nos ortognaisses
aflorantes, princrpaimente, na porËão set ent rionel da área de

est udo.
Essa foliação é caracter¡zada por apresentar uma fortE

transposição por c Ísal hament os dúctil, dos seus const ituintes
minerelógicos, evidenc Íado pel o est i rament o dós mineräis, taiE
como feìdspatos que se a I oh9ãm em formas amehdoadas e cristais de

quartu o èm forma de bastonetes e pela orientacão planãr dàs

micas, Þem como alongamento com "boudinagem", estricção e comi-
nu.iqão dos grãos minerais. Todas essas feições encontram-se de-
senvol vidas na fol iacão gn á i ssica pereleì i2ada eo pleño XY do

el ipsóide de delormaGão, onde se desenvolve a transposição da

rocha por cisalhamento simples, no estädo dúct il (RAHSAY, 1977) .

Essa {ol Íacão gnáissic¿ corresponde à fol iacão S desenvoì vida
nas rochas da "Formacão A9uä Clara"
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FIGURA ll - Extenso afl oramento da rochas me
ta-sedimentares observadas na estrada Apiai:
-Ri bej rão Branco. São rochas da Formação Ãgua
Cìara que se encontram afetadas por intensa
transposìçao por cì sai hamento simpl es, de bai
xo angul o ( Pon ta AR-77)
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F0T0 9,- Pacote quartzítico mos tra n do os efei tos da de
formação progressiva, desenvol vendo uma estruturaçãõ-
"anastomosada" dev i do ã competôncj a do pacote rochoso
(Ponto AR-77). (Detalhe B da Figura 1l). Vê-se, ã es
querda, provavei s metatufos afetados por intensa defoT
maçã0, devido ã sua maior plasticìdade, em contrastõ
com o quartzi to (Detal he 7 da Figura ìl),
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Gc,r,r'ì nrlrrte a foliação gnáissica encontrà-se 5ub-horiTontì¡-'
I i zada, exrst indo locals onde há maior movi ment aç ãÞ, desenvol veñ-
do ondulações de ampl itudes diversaB, com dobras no geral abertag
( F0T0 1) e que sofreram variações marc an t es nas Proximi dades do

contato com as rochas da FormaGão Agua Clara, na PorGão noroeste
da área de estudð. Nesses contàtos observam-se lntensos imbrica-
mentos tectônicos, õom o empurråo das rochas gnáissicas sobre as

rochas c á I c i o - s i I i c á t i c a s (DESENHO 3 - PERFIS C-D e E-F). Obser-
vä-se, nessps perfis, a presance no5 ort ognaisses de minerais
extremamente alongados, "boudinados", como os quartzos e feldspa-
tos (Pontos AR- 182 )

outro exemplo dos efeitos da intensa transposicão é obEer-
vado na Fàzendã dos 0uat is (Ponto AR-191) , Ocorrem camadas
quartzo-feìdspáticas com os seus conEtituintes extremamente
est iradðs, nas quais Ee desenvol vem t ransposições maiE int ensas,
i so I ando restos ou porções de camadas de gnaisEes com textura
grãnob 1ást rca de 9 ranu I aç ão grossa, menos t ranEpost as. Õbservam-
se fÍguras de d i versas formas geradas peì o c i sa I hament o Ei.mPles e

com faixas que se assemelham a aplitos de alta ductibilidade
(FIGURA 12 e F0ïDS !Ø e !L).

No extremo nordeste da árpa ocorre o inverso, observam-se
rochas c á I c i o - s i I i c á t i c a s sobrepondo as rochas ort ognáissi.caE
(Ponto AR-79). No cont at o ocorre um i mbr i c ãment o tectônico con-
cordante, com c ãmãdas i nt en samen t e t ran spost es de rochas cålcio-
sili.cáticas a lt ernadãs com camadas ap l it icas const ituídãs de

quart zo e fel dspat o ext remament e t ranspost os. A oest e do ãflora*
ment o predominam rochas cálcio-sil icát i cas e, e leste, rÕchås

ortognáissÍcäs com orj.entação sub-horizont al izada. Est ãs ehcon-
tram-Ee orr¡luìadas pelos efeitos terdioE da fase de deformação
superimposta F , onde se observam o desenvolvimento de clivà-

n+!gens de frat ura pì ano-axiais, corre lac i onáve i s à super îí c i. Sn*l
(FIGURA 13 ë F0TOS 13 e 13).

3.e.3.1.3 Bandamento de transposicão (S )
n+1

Uma fol iaqão marcante que se sobrepôs à superfície S

descrit a nos itens ant eriores , þ o b andamen t o de t ransposição
altc¡ .ânsulo (S ). Esse bandamento afetou generalizadamente

n+1

n
de

o5
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FI GURA 12 - Af I oramento de rochas ortognã'i ssi cas ex
tremamente transpostas por ci sal hamento simpìes, dã
baixo ângulo, dúctj I , nas proximidades do contato tec
toni co com as rochas meta- sedimentares da Formaçãõ
Ãgqa Cl ara (Ponto AR-l9l ) . 0bservam-se zonas conit.i
tuídas de quartzo e fel dspato ì ntensamente transpos
tos, desenvol vendo uma textura ap'l íti ca, com aspectõ
"fl uidal " , onde ocorreu a movimentação, i sol ando zo
nas gnãi ssi cas com uma textura granóUl ãsti ca.

FIGURA I 3 - Desenho esquemãti co do afl oramento AR-97.
0bserva-se a fo'l ìação Sn associada ã f ase Fn de defor
mação que gerou o imbricamento tectônico entre meta-sã
dimentos e ortognaisses. 0bservam-se as ondu'l ações coño desenvolvimento de fraturas vertical izadas aisociada
ã to'l i ação Sn+l da f ase de def ormação Fn+l .
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F0T0 l0 - 0bservam-se os efeitos da i ntensa transposi
ção que a fe tou as rochas ortognãissicas. Desenvol üem;
-se camadas quartzo-fel dspãtì cas com seus constituintes extremamente esti rados (Pon to AR-l9l ). (Vi de Fìgura ì 2 )

F0T0 ll - 0utro detalhe dos efei tos da transposiçã0.
0bservarn-se re s tos isolados ou po rçõe s de cama äa s ' de
gnaì sses, preservadas em parte, seþaradas por camadasfinas q u a r t z o - fe I d s p á t i c a s (pon to AR-l9l ). (Vide Fìgura l2 )
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F0T0 l2 - Contato tectôni co entre rocha s cãlcio-
-sil icãticas e ortognãissicas. Bandas escuras
consti tuidas por metassedimentos e bandas cla
ras por ortognaì sses quartzo-fe ldspáti co (Poñ
to AR-79). (Vìde Fìgura l3)

F0T0 l3 - Deta ì he mostrando onduì ações posterj o
res ao imbricamento tectônico, relacionadas à fã
se de deformação Fn+l (Ponto AR-79). (Vide Fî
gu ra ì3)
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met a-sediment oE da Formação Asua Cl ara, principalmente na p orç ão
leste da á rea, €, em menor i nt ensi dade, os ort 09ñaisses exp os t os
na porção noroeEt e da área.

Observa-Ee que a foliacão de aìto ånsulo (5 ) corta e

transpõe o bandamento composicional de baixo â"!JT" (s ) em

intensidades e de lormas vari.adas
Essa superfície S^_, ocorre em posição plano-axial ås dobras

àbertas a fechadas oesänüolvidas sobre a superfície S, em cohse-
qüência de intenso dobramento progressivo e cont ínuo, 

n-"ro.iado 
a

um evento de cisalhamento simples, em estado dúctil*rúptil a

dúct i 1, de alto ângu I o.
A e'volução dos procesEo5 de t ransposição que geraram essa

fol iacão S sobre o bandamento composic!.onal de transpoeição
n+1S como pþde ser observada em diversos ãfloramentos¡ cofio por

n
exemp I o na FIGURA 14,

Observa-se, de SE para N[,J, e evoìução progressivã do ci-
salhamento dúctil-rúptil a dúctil de alto ânsulo, No ponto AR-ø1
vê-se extenso.afloramento de rochas met acarbonát icas. São már-
mores calciticos (camadas escuràs) a.lternadas com camadas espes-
sa5 dL, mármores cálcio-arenitos e do'l o*arenitos (camadas claras),
Neste aflorampnto notam-se dobramentos desarmônicos evidenciados
peÌã preEenca de dÒbras isópacas a anisópacas, aberteE a fecha-
das, onde hi uma fol:¡acão de alto ângulo bem deEenvolvidã (FOTOS

3 e 4). Essa {oliação que se sobrepôs ao bandamento composicional
das rochas em questão foi denominada de superfÍcie S

n+1À medida què se caminha para noroeste obEerva-Ëe-um aumento
de t ransposicão aEEoc¡ado å fol iacão S , plano-axial. No pont o
AR-ø7 ocorre o rompimento das bandar llluonStr..u, mais finas,
que ge alojam, nã forma de pedacos e rëËtoÊ de ramadas, naÊ;

bandas espessãs de carbonatos impuros. No ponto AR-OB a transpo-
srção É mais intehse, culminandÕ, no ponto AR-1ó (FIGURA lS), cöm

o rompimento total da camada S pela foliação S , através do

desenvolvimento de ume zona de lisalhamento dúctlTl¿" "lto ânsulo
("Shear Zone") (Vide FIGURAS l4 e 15 e DESENHU 3 - DomÍnio Es-
t rut ura I IU).

Vê-se, então, que nesse local os efeitos do cisalhamento
Bimples de àlto ânsulo tornam-se extremãmehte jntensos, ocorrendo
Õ rompimento total da foìiacão pretérita S , que a leste enron-
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FIGURA l4 - Perfj j
gerou uma foi iação
va-se o aumento de
conta to com o granì

esquemãti co mo s tra ndo o aumen to de transposição de alto ângui o
de.transposição Sn+l que afetou os metassedjmentos da Formãção
sudeste pqra noroes te , desde o pon to AR-0,ì I ocal i zado na cj åadeto Três Cõrregos, a través do Perfi I A-8.

B rsEr

da fase Fn+l que
Ãqua Cì ara. 0bser
de Api aí atã o



tra-þr' ilpnnã.:; doþrad¿¡ €ì PãrclalmE'ntt] transPosta.
Nrr ponto AR-1ó Lrm questão (FIEURA 15) observa-ser umà xisto-

srdade de transPosrção vert ical izada (f)' com "boudlns" de

quãrt zit o (e) e rochas metabasít icas (ó)(F0T0HICROGRAFIA t4);
dobrag lntrafoliaig e restos de camadas dobradas com umä xi5to9,i-
dade parelela (4) (FOTo 14); restos de camadas mótricas de

quertzito dobrados (5) (F0T0 15); rochas cálcio*silicáticas
t ranspoÉt ås desenvc¡) vpndo um ncrvo bandãment o comPosi c ional de

transnosição vert ica'l izada (3) (F0T0 1ó) ( FOT0¡'1 ICROGRAFIAS I e

ì3).
lnteressante not ar / nesse afl orament o, a evol ucão do Proces-

so de transposrção a alto ângulo, onde se observam restos de

camadas de rocha c á I c i o - s i I i c á t r c a (7) (FATO t7) sendo gradatlva-

mente transposta (8), (FOTO 18). Com o aumento da transposiGão
desapãrecem os restos de camadà9 decimÉtricaE dobradas, Passãndo

parà um est ásÍo mars evoluÍdo, onde Ee observam aPenas áp ices de

dobras intrafol iars de t amanho centrmétrrco (9) atÉ o deEaParec i -

men t o, quase comPleto, dòs vest Íg ios das camadas pré-exrstentes
(S ), resultando uma nova {oliacão (S ), com bandamento comPo-

n n+l
silronal e xist o5idãde Paraì el a ( 1Ø). Not a-se t ambém que, depen-

dendo da Iitologia, Pode-se dese'nvolver ora umä xÍstosidade de

transposiçãcl (l ) em rochas mals PL'liticas,, ora um bandamento

compogiciona l (3) pm roc h as c á I c i o - s r 'l i c á t r c a s , ou um bandament o

composicional, cuj as b an das u'stão semi-interromPidas (9) e (1Ø),

at est ando est á9 ros rntermediários, onde se encont ram Preservâdos
vestísj.os de c amadas de dÍferentes t iPos de rochas

0bserva-se, ¿'ntão, o desenvoìvimPnto de uma zona de cisalha-
mento simples de alto ângu'lo (S ) que tranpôs a foliacão S

n+l n

Observa-se no DESENH0 3, domínio est rut ura I IV, a zona de

marÕr int ensidade dos efeit os do c i r,a I hament o simp I es de alto
ângulo. A sudeste deslit' r'lt¡trirrIrr, rrrr', rlom:lnioE 1I Ê III, encon-

tri¡m-se os e.fe jtos desEe cisalhamento, como Pt,r exemplo, no9

pontos AR-371 e Êiì3 (FIGURAS 7É e !7 I Em tais ]ocars, à se-

mc, lhança dos pontoe AR-Øó a 1Ø do PERFIL A-8, ocorre a transPosi-
ção da {oli¿rcão pré-exi:-tr'nte (S ) e a reorientação das actinoli-
tes cent jmétricas , nãs bandas åe carbonatos i mP uros e o dobra-
mcnto desarmônicr) das camadas mais flnas de carbonato Puro (AR-

3e3). NesEa fa i xa, onde se si t uam os domíntos est ruturals II e

III, not a-Ee essa t ransposição de alto ânguì o com menoE lntensi-
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FIGUIìA 15 - Detalhe da f i gura anterior destacando-
-se o Pon to AR- 16. Zon a de intensa transposiçã0.
tscala I 0x4 m. Fotos l4 a lB e F o t o m i c r o g r a f i a s

I a 14.
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F0T0 l4 - Dobras
paraìe1a dobrada
Fi gura l4-detal he

intrafol iais com uma xi stosi dade
junta com o acamamento (Vìde
4).

F0T0 l5 - Dobra
métri ca de rocha
ca (Vide Fì9ura
t he 5 ) .

intrafolial
quartzíti

l4 - detã



F0T0 l6 - Rochas c ã I c i o - s i I i c ã t i c a s com o desen
volvimento de ba nd ame n to composicional de tranE
pos ì ção verti cal i zada (Vide Figura 14 - detalhã
3).

F0T0 l7 - Evolução do
a alto ãngulo rompendo
de c á I c i o - s i ì ì c á t ì c a (

p roce s so de transposição
cama da s pre-exi stentes

Vj de Fi gura 14-detal he 7),
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F0T0 l8 - Processo de transposição mais intenso
com o rompimento total de restos de camadas de
rochas c ã I c i o - s i I i c ã t i c a s (Vi de Fi gura l4 - de
tal he B).
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dade do que nÞ domÍnio IV

3. e.3. 1 .4 Fol iacão S
n+e

0bserva-se o desenvol viment o de uma {ol iacäo S
h+?posta ås foliacões ahteriores, eup ocorre em alguns locais dã

área de {rst u¡Jû, äfÉtändÕ rs fiërta-sedjmpntos cJe FormaËão Agua
Cìara, Essa foliacão é observada nos domínios estruturais II,
IIL Iv, VI, VII e VIII ( DESENHO 3),

Nesses domínios as rochas meta-sedimentares encontram-se
dobradas' pelos efeitos de movimentacão, provavelmente, sínis-
trais, desenvolvidas tardiamente na zona de ciselhemento Éimples,
de alto ângulo, no estado dúctil-rúptil, que ocorre no domínio
ÊÉt ru t ura I IV, asEoc iada å fase de deformação F

a esta fase tardia fase de deformacão F
n+2

A fol iacão S apresent a característ icas d i versas , de acor-
n+edo com o t ipo de rocha afetada por esse evento deformacional

c it ado .Ë uma superfície plano-axial às dobraE da foliacão S e

S ., No ent ant o, ela É somente observada na escala cent imét rTca,
fl+1

en micàxistos e àE vezes em cálcio-xistos. No gerat, é notada
através das ondulaçõeE em dobras centimétricas a métricas, como
por exemplo no ponto AR- 13 ( FIGURA 14). As rochas que são a fet a-
das pel os efeitos deformacionais são, em sua grande maioria,
mèt a-sed i ment os cálcio-silicáticos e carbonat os impuros, que se
adaptam ùs delormações superimpostas, sofrendo recristal izações
de seus minerais const ituintes (FOT0HICROGRAFIAS B a 13) ,

Gera I ment e, o que se observa é o redobrament o do bandament o

composicional de transpoçição (S ) pela fase de deformação F ,
n+1desenvolvendo uma superfícle plano-axial S Observa-se no

n+1ponto AR-ZB (FIGURA 1B) ð ondulãcão dos eixos das dobras da fase
F Verifica-se que a variacão de posição dos pótos dos eixos

n+1
des dobras da foliacão S estão contidas numa guirlanda. EsEe
guirlanda de pólos está cSnt ida na superfíciF plano-exial s ,

n+1que tambÉm sofre ondulacões horizontais (veja os diagramas Oe

póloE (Tc) e de planoE S (B ). EEsa variação de posição dos
n+1eixos da fase F mostra os efeitos deformacionais tardios que

n+1afetou esses meta-sediñentos. [JbEervam-Ee n.os planos horizontal e

verticel figurãs de interferência dos mais variados tipos, como

suPertm-

. Denominou-se
n+1
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Sn,) sn+ 1
cm

FIGURA l6 - 0bserva -se a al ternãnc ia de camadas mais car
bonãticas com camadas de carbonatos ìmpuros, quartzososl
com actinol itas cent imõtri cas. 0s efei tos da transposi
ção por cisalhamento simples, de alto-ãngulo, reorientarafi
ás actinolitas, que se tornaram paraìeìas a foliaçôo
Sn+ I e dobraram as camadas de carbonatos puros ( Pon to
AR-223).

F I GURA l7 - 0bservam-se os me smo s
por c isal hamento sìmples de alto
de ca rbon a to pu ro e reori entando
(Pon to AR-371).

efei tos de transposição
ângul o transpondo camada s
acti nol i tas cent imét|i cas

\ 
t\,

\+ \.
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Õt



F I GURA lB - Afl oramento de rochas me ta- sed i men ta re s da
Formação Ãgua Clara. 0bservam-se os efeitos tardjos de
deformação associ ados ã fase Fn+2. Vêm-se onduì ações dos
ei xos das dobra s da foljacão Sn, dobradas duranté a fase
Fn+1. Vê-se a gui rì anda dé pól os de ei xos Sn contidos nas
superfici es Sn+l, nìostrando o do bramen to dessa superfici e
tardiamente pe la fase Fn+2. 0bservam-se f igu ra s de .i nter
ferenc ia do ti po domo e bac'i a aì ongadas como refl exo dã
superposição de fases de deformação. Vê-se em planta a
fì gura de ì nterferêncj a retratadá na Foto I9 (ponto AR-78),
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F0T0 l9 - 0bservam-se figuras de in
terferência de s u pe rpos i [ão de dobrã
mentos. Figuras em domos e baciaE
aìongadas evidencìando a onduiação dos
e ixos das dobras da Fase Fn+l pelos
efej tos tardi os da Fa se Fn+? (Detalhe
da Fì gura l7 - Pon to AR-78).



conseqüência da superposrção de lases de deformacão (FOTO 19)

3.P.3.1,5 XißtoBidede Ê cl ivagerr ¡rdogiBn. (S )I

A c I ivagem ardos i ana é uma feicão p I enar caract eríst ica dos
met apel itos e subordinadamente dos metapsamitos, ocorrendo t ambém

^^- -{rêia-¡;ta!À¡ ^ ^- - ^ t - ^ - .- l- ^ - 5 ¡- ^ - ^:-:-^^- ¡- t:-----:^ ¡i.-es ¡ u¡ r 6!.¡lr tr|-¡f .,

rego dog Marques,
A clivãsem ardosiana caracteriza-se por ser uma clivagem

cont ínua, fina, enquehto a xistosidade, por ser uma clivagem
con t í nua, mais grossa. O I imit e entre essas clivasens é admit ido
como sendo o t amanho dos minerais, que na x i st osi dade já pôdem

ser observados à vista desarmada (CARNEIRO, 7983,.
Tanto a cl ivagem ardosiana como a xistosidade são aqui

entendÍdas como superfície S ¿ por se colocarem em posição plaho-
Iaxial ås dobras do acamament o rel icuier (S ).

A clr.vagem ardosiana é bem desenvolviSa nos filitos e encon-
t ra-se, na maior part e dos afìoramentos, em posi ção paralela ào

acamamento rel i quiar da rocha, encontra-se tambÉm em posição
j.ncl inada em reìaqão a esse acamemento, provavelmente maÍs pró-
xima do ápice de dobra. Entretanto, é comum encontrarem-se do-
bras, na escala mesoscópica, do acamamento reiiquiar (S ) com a

cl Ívagem ardosiana plano-äxiãl relacionada a uma fase Fo, como!por exemplo no Ponto AR-se, onde se observam dobras mesoscóp j.cas

em rochas cálcio-filiticas com o acãmamento reliquier preservado
e com umà cltvã9em ardosiana plano-axial (DESENHO 3 - PERFIL C-
D). Nota-se, ainda, quc essas dobras mesoscópicas encontram-se
nos flancos de megadobras da fase de deformação F , onde se

2
desenvolve uma cl ivagen de crenulacão (S-) como superfície plaho-
axial (FIoURA B) (FOT0IIICR0GRAFIAS Se a gãl

3.?.3.1.6 Clivageø de crenulacão (S )
?

A ciivagerù de crenulacão (S_) ocorre general izadamente nas
rochas da Formacão Córrego dos HaFques.

É mais facilmente rec onhec i da nos met apel itos como os f il i.-
t os, qup são suscept ívejs ao desenvol viment ô dest a superfície.
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Entretanto, a nívei de observação de a{loramentos, é difícil
dist ingui-l a da clivagem ardosiana, pois em a I guns ìocais a

evolução dessa cl ivagem gera um bandamento diferensiado muito
fi no, Eub¡¡il imétricq.

Ouando egsa cìivagem de crenulãção afeta rochas com alter-
nâncias de metapelitos com metapsamitos pode-se identificá-la
me I hor nos afloramentos. São superfície6 associadas a dobras em

diversas esc ã ì as, de mi I imét ricas a hec t omát ri c as, re I ac i on adas à

fase de dobramentos F , que afetou as rochas dessa formação
?geológica ( FIGURA 19). Sua identificacão em roE h as met ac arboná-

t icas é de difÍcil visual izacão, ent ret ant o, nos cálcio-xistos
pode ser'reconhecida, Em rochas competentes, como os quartzitos É

representada por uma clivagem de fratura.
Esse evento de deformação que gerou es6à superfície S^,

Éplano-axial ås dobras D , geradas na fase F , que afetaram ase?
rochas de Formacão Çórrego dos Harqups, provavelmente afetou
tambÉm as rÕchas da Forma6ão dgua Cl ara, que teve uma evolução
pretÉrita com o desenvovlmento da superfície 5 c j.tada anteri.or-

n
mente. Portanto, a superfÍcie S^ deve corresponder à superfície

c
S Um especto que dificulta a observacão desse evento F nan+l ?
FormaGão ¡isua DIara É a superposição deste +ase sobre rochas já
i nt ensament e dobradas ant eriorment e pel a fase S

n

3,e,3,7 .7 Cl ivagem de crenulacão (S )
3

A clivagem de crenuìação (Sã) á comumente encontrada nos

meta-sG'dimentos da Formação Córrego dos tlarques. Ë uma cìivagem
que afeta as superfícies anteriores, tais comô o àcamamento

reliqular, a c I ivä9em ardosiana e a clivagem de crenul acão (S ).
PEssa super{ície So É visivel nos a+ìoramentos, pois se

apresenta com um espacamerrto maior que a S Normalmente está
?associada a ondulações megascópicas das dobras da fase F_.

Dependendo do tipo litológico, como presenca de roEhas com-
petentes, Õcorre assoc i ad a a eEsa super f íc ie 5 o d€sehvolvimento

3de cl ivagem de fratura, à semelhança da Euperfície S (FIGURA
?19). Essa superfÍcie S tem correspohdênc ia com a superfície S3 n+Pque afetou as rochas da Formação ¡ígua Êlara.
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Scrr = S¿
S cr2 = S!

Scr!

so//s:l

FI GURA l9 - Dobras hectométri cas da fa se de dobramento F.
que gerou dobras Dr. 0bserva-se a foliação pìano-axìaf
S? e a onduìação dEsse pì ano axial pela fase F", desen
vbl vendo a fol i açáo espaçada S3 (Ponto AR-89)."

€
ã
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3. e.3. 1 .8 Foliacão milonltica

A fol iacão milonítica É encontrada comumente nãs zonaE de
fà I hament os t ranscorrent es, com dest ague à Fal ha Ouareht a Oit a-
va/ que define o domínio estruture¡ V (DESENHo 3). Essa falha
encont ra-se desenvol vida numa aht i9ä zona de c isal hament o sim-
ples de elto ånsuìo (F ), em estado dúctil, que deforma ðs
meta-s€dimentoF da fo?ilåcgo Agur Cl ara. PoEt er i ormen t e, numa
evol ução tardia, novas movimentäções Õcorreram nesse domínio
estrutural, desenvolvendo a zona de falhamento transcorrente, no
estado rúptil-dúctit e rúpti1, que àprespnta vários estágios
de moagem nas rochas da Formacão Agua Clara, bem como es rochas
da Formação Córrego dos Marques; também afeta as rochas da in-
t rusão gran ít ica Apiaí.

Nessa falha Quarentã 0itava observa-Ee uma intensa fol iação.
Em lâmina petrográfica notam-se cristeis mãiÕres de muscovita,
Ientj.cularizados r? dispersos em matriz micácea muito {ina, Esses
cristais representãriam porfiroblastos provenientes de um mica-
xisto origina) mais erosEo ( Poht o AR-3ó3 ) ( FOT0MICR0GRAFIAS 3B e

39) Nesta mesma zonä de falhamento transcorrente desenvoìve-se
uma t ext ura blastomi lonít ica, onde são preservados os const ituin-
tes mineralós.icos da rocha Õrisirìal, que, devido aos ef ei.tos da
intensÉ deformacão rúptit, encohtram-se estÍrados e aìonEados
segundo o movimento principel de des)ocanento, NÉste local é

Possível identificar feldspatos e ãgregadÕs quertzo-feldspáticos
de formas lent icuiares, que são considerados clastos de rocha
psãmít ica (Ponto AR-ø4 ) .

Na resião do domí ñ io est rut ural J DESENHO 3) öbservam-se
fa I has t ranscorrent es a let ando os met a-sed i men t os e as rochas da
int rusão granít ica Três Córresos . NÞssas rochas sran ít j.cas oE

efeitos de mÕagem são visiveis, e desenvolvem desde protomiloni-
tos atd milonitos, com os efeitos de moviment aGões evidenc j.ados
pelas estries sub-hÒrizohtalizãdas. Essãs falhas cortem rochas
metapel ít icas, met apsamít icas e cálcio-siìicáticas da Formacão
ÁSua Cl ara, cui os efei t os só são visíveis em rochas mais psamí -
t icäs.
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3. e, 3. ? Lineacõe¡

Sob est a designação eEt ão reunidos diversos t ipoE de elemen-
tos lineares, relacionados a estruturas secundárias, como

I ineações minerais definidaE pelo alongamento de cristais ou

9rãos minerais observados na Formação Agua Cl ara e nàs roche:,
ortognáissiÉãs, t-¡em cÞmó eixós dÈ dobras de diversas fases de

dobrame'nt o, I ineaçõeE de intersecção p ì enar e de orient ação mi ne-
ral. Nas regiões a fet adas pÕr fal hament os observam-se I ineações
mínerais. e de estrias assoc i adas å movi ment ação.

As I ineações mi nera i s de est i rament o est ão assoc iadas aos
proceEsos de t ransposição que afet aram as rochas da Formacão Agua
Clara e os ort ognaisses. Encont ram-se cont idas na superlície de

transposição S, designadas de bendamento composicional de

t ransposicão. Essas Iineacões est ão represent adas pelo alonganen-
to de 9rãos ¿' ägregados mÍnerais que ãdquirem a forma dc Þasto-
net eE, que em per fi I mostram-se I ent icul arizados. Cri st ai s de
quartzo são os minerais que mais facilmente sofrem o estiremento,
Fa,ldspatos sE alogam adquirindo a forma amendoada. As micas
também se orlentam no mesmo sentido do movimento que gerou os

ProceSsos de t ransposiGão. Paraleiamente a essas I ineações mi. ne-
rais, ocorrem eEt rias de ninerais indicando a direção do cisalha-
mento dúctiì, rotac j.onal, de baixo ânsulo que está associado a

uma fase de deformação F Nessa direção observa-se o alongamento
de dobras em bainha de!envolvidas, principalmente, em roEhas
cálcio-sil icát icas, met äcarbon át icas e I ocã I ment e em quertzitos,
mi caxi st os e cálc io-xiÉtos,

Eçsas I ineações de est irament o minera!, alongamento náximo
de dobras em bainha e estrias de cisalhamento encont ram-se para-
leI izedãs ao eixo do el ipsóide de delormação. 0bservam-se em

várÍos afloramentos eEsas iineações, como por exemplo, vistos nos
PERFIS C-D e E-F, nes FIGURAS B, C e D, bem como lineacões de
est riãs de moviment aqão em "boud j.ns", perpendjculares aos eixos
"boudinados" vist os na FI6URA A (IIESENHO 3) ( F0T0 eø).

Out ros tipos de I ineações são as de intersecção entre vários
tipos de planoF associados a dobramentos e a eixos de dobras,
comument e encont radas has formaGões dgua Cl ar.¡ e Córre9o dos
Harques.
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Exjstc a lineação L, vist¿r na f ornr,rção Cóvrego dos ilarques,
7que corresponde à intersecção entre a çuper{íc ie dobrada 5 e a

loliação Flano-axial S (Ponto AR-5¿, viFto no PERFIL C:D do
t

DESENHO 3 ou na FIGURA B). Na maioria dos locais não se observa
coD freqüência essa lineação, pelo peràlelismo entre S e S , mas

é possível identificá-la quañdo há uma inclinação d3 .l lu.ç,rt
ardoEiana (S ) em relação ao acamðmento reliquiar (S ) (FOTOtlICRU-

1o
GRAFIA 33),

As I ine¿ções de crenul ação correspondem à int ersecção ent re
doj s p I anos de fol iação que se cruzam devido aos dobramehtos e

redobramentoE que afetaram as rochas das formacões Ägua Clera e

Córrego dos Har ques .

Ident i fícou-se uma I ineacão de crenul acão L- correspondent e
E

à interseccão entre a superfície S com a clivegem de crenulacão
r

5 e uma ì i neacão de crenulacão L , rerferente à int ersec6ão ent re
S com a clivãgem de crenulacão"S , bem como uma I j.neação detta

rnterEeccão entre S e S (FIGURA 19).

3.3 Dobras ñe6oscópicas e feËe6 de de formac ão

Para a anál jse dos dobramentos gue afetaram a região
estudos procurou-se pstabeìecer a ordem em que ocorrerem
even t os de deformação.

3.3.t Formacão Ásua Clara e ortosnaisEeE

Os eventos de deformações gue afetaram concomitantemente as

rochas da Formacão Asua Cl ara e os ortognaisseE orig inaram dobraE
e ondu I ações eue se sobrepuseram umas às out ras, de acordo com

cedä t ipo de cisaìhamento simples ocorrjdo na área de estudos, o

de baixo ângulo (F ) e o de alto ângulo (F ).

3.3.1.1

n n+l

Dobras nesoscópicas D e faEe de deforrnacão F

As dobras mesoscópicas D desenvolveran-se sobre os meta-se-
dimentos da Formacão Agua Cl"la " os ortognaisses. Essas dobras
ocorrem principalmente na por6ão oest e da área, mais especifica-

de

os

B9



mente nos dominios est ruturãis I, VII u VIII
encontradag em toda a área (D|,SENH0 3),

sendo loca'l ment e

Formam-se dobras em vários estiìos, como por exemplo, do-
bras em bainhe e int rafol iãiÉ coD umä xistosidade para I el a,
dobras cÕm graus varÍados de eEpessamento de ápices, no geral
isoclinais a fechadas, até dobras isópacas a ani,sópacas com eixos
curvos ou não. Essas dobras possuem eixos que podem ter evoluído
desde a posicão parelela eo elxo Y atá o seu encurvamento total
paral eì o ao eixo X do el !psóide de defornação (ARTHAUD, !987 ¡

HASUI et BI. 1984b e c; RAMSAY, L977r.
Al guns t ipos de dobras dest a faEe podem ser vist os em

inúmeros a{loramentos, como Þor exemplo no ponto AR-87 (FOTOS e,
â, 7 e ?1). 0bserva-se que em um único ä fl oramen t o ext enso encon-
t ram-se estllos variadoE de dobras, gue são redobradas, t ranspos-
t eE, isol ãhdo-rie em pedacos de dobras e rest os de camadas dobra-
das. 0s estilos var i am em fun ç ão da c ompet ênc í a das camades, que

resr st em de formas vi¡riadas äos eEfÕrços deformacionais, depen-
dendo da sua posiqão ihicial, poi s observàm-se cÉmades dobradas e

"boudinadas", camadas est iradas e "boudinadas" e, posteriormen-
te, dobrädes ds formas variadãE. EsEes vár i os exemp ì oE podem ser
vistos no DESENH0 3 (Pontos AR-leó - FIGURA B e AR-lPl - FIGURA

C; PontoE AR-171 , 77? e 77 no PERFIL E-F; PontoE AR-41 e AR-SØ no

PERFIL C-D).
Nos PERFTS t-D e E-F (IESENHO 3) vêem-se os e{eitoE do

cisalhamento dúcti1, deEt a fase de deformação F , sobre rochas
ort ogn ái ss i cas, que se encont ram intensamente t ralspoEt as, geran-
do est iramentos minerais. Nas proximidades do cont at o tectônÍco
com os metã-sedimentos da Formacão Agua Clara, os efeitos de

transposição são mais intensos, geyando imbricamentos tectônicos,
com sobrepos!.6ão de rochas ortognáissireB sobre metà-sedimentos.
Em conseqüência deste evento deformacional lormaram-se, nas ro-
chãË ort o9ná i ssi c as, figuraË dos mais variados t ipos, I embrando

às vezes dobras (F0TOS 10 e 11 e FI6URA t?), principalmente
devldo å competêncÍa dessas rochas que res i st em aos psforcos
c isal hant es. À medida que se a faEt a do contato com os met a-sed i -
mentos observam-Ee ondulações suãves, sub-horizontal ízädas (FOTO

1).
Em reqião próxima ao contato rom os meta-sedinentos também
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F0T0 20 - 0 bse rvam - se I inea
ções de estri as de mov imeñ
tação aproximadamente per
pendiculares aos eixos de
"boudinagem" (paraìelos ã
dì reção N-S da bússola).São
I ì neaçõe s para ìe l as ao eixo
X do el ì psõì de de deforma
ção e os "boudins" são parã
lelos ao eixo Y (detalhe dã
Figura A- Pon to AR-134 - vis
to no De sen ho 3),

F0T0 21 - Dobramento intenso e redobramentossobre rochas c ã I c i o - s i I i c á t i c a s , com o desenvolvimento de dobras com os eixos curvados desd" a pos ì çãp paralela ao ei xo y at6 o paraleliT
m0 com o eixo X do el ipsõide de deformäção (poñto AR-087 ) .
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pode-se obÉervar os eleitoÉ de t ransPos i ç ão at ravÉ5 do desenvol -
vimento de zonas mais afetadas pelu risalhämento dúctit, formåndo
porç ões ou fa i xas ma i s mob i I i zadas de est rut ura quart ão-
feldEpática, de granulação fina, com alongamentoE ÊxtremoË d05

minerajs ësttrados, Essas faixas mobilizadas, aPlÍticas, entre-
meiam porções de rochas ortognáissicas mais preservadas dos es-
+orçoE deformacionais, mantendo ume textura granobiåstica princi-
pa I ment e e encont rando-se em fa i xas de esPessuras variädaE (Ponto

AR-39, visto no PERFIL C-D - DESENHO 3,

FOTOI1ICROGRAFIA 31) .

na FOTO ?2, bem como na

Como pode-sp ver no PERFIL C-D (DESENHO 3), ho Ponto AR-187,

oE ortoghaisses, com estiramento mineral intenso, eñcontram-se,
tectonicamentp, sobre rochas da Formação Asua clara. Já no ponto

AR-39, citãdo acima, nota*se que as rochas da Formacão Agua Clara
É que estão tectonicämente Eobre os ortognaisses. Esse lato
sugere gue exiçte um imbricampnto tectônico dÉ554s rochas. Obser-
va-se gue essEs imbricamentos tectônicos estão associados å evo*

1ução do cisalhamento dúctil, de baixo ângu I o, que originou a

foliacão de transposiqão S , bem como as ondulações e dobras

desenvoividas durantu t o.o!r"=são dos efeitos deformacionais da

lase de defor mação F

oÞserva-se, nu!=rt pont os c it ados ac i ma, o desPnvot viment o
de uma outra foliação subverticaiizada, identificada como sendo a
fol iacão S , plano-axj.al às ondulaGões e dÞbramentos Poste-

n+l
r i oreË à formacão das dobras e da fol i acão pretérita 5

n

3.3.1.? Dobras mesoscópicas D e fase de deformacãs F
n+ln+1

AF dobras mesoscópicas D são encont radas princ ipalmente
n+1na porção leste da área de estudos, onde predomrnam as rochas

metacarbonátrras lmpuras e röchas c á I c i o - E i I i c á t i c a s da Formação

Agua Clara,
Cabe resEaltar que uma série de considerações sobre as

dobras D em questão foÍ discutida no subitem 3,?.3.1.3 no qual
ñ+1

Ee descreveu a fol iacão S Ë difícil separar a folracão pìano-
n+1axial e as dohras assocladas, pois ocorrerãm cohcomi.tantemente em

conseqüância dà mesma lase de deformação F
n+1

compl€mentendþ os dados já drscutidos, observam-se aì9uns
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tipos de dobras desarmônicas no ponto AR-øl (FOTOS 3 e 4r. São

dobras abert as e fechadas em função da variação de compet ênc ia
dos estratog rochosos que se alternam. Esse afloramento represen-
ta a maioria das ocorrências de carbonatos impuros entremeados
nas rochas cálcio-sil icát icas e dobrados pela fase de delormação
F Essas rochas ocorrem na porção leste da área de estudos,

n+1
ladeando a Falha Quarenta Oitava. Entretanto, ñð maioria desses
afloramentos as dobras Eão mais fechadas e mais transpostas pela
foliação plano-axial S , €h função da evolução progressiva do

n+1
cisalhamento dúct il de alto ångulo que afetou essas rochas nessa
porcão da área. Exemplos dessa transl,o:.isãr¡ são vistos nas FI-
GURAS 16'e !7 e no PERI Il A-B (DESENHO 3 - Pontos AR-ø7, ø8, ø? e

13) . Em outros locais, por exemplo, no Ponto AR-82 (FIGURA tø,
F0T0S ?, 6 e 7) e no Ponto AR-78 (FIGURA 18 e PERFIL E-F do

DESENHO 3) ,observa-se o dobramento da fol iacão S r co¡r suas
dobras intrafol iais e em bainha, dobradas posteriorilente durante
a fase de deformação F Const at a-se o desenvol vimento da

{ol iação p1 ano-axial s 1*t
n+1

Em vários out roE I ocais not am-se ondul acões dest a fase F
n+1

afetando os meta-sedimentos e as rochas ortognáissicas (PERFIL C-
D, Pontos AR-41 e 39 e PERFIL E-F, Pontos AR-77, 78 e 79r.

3.3. I .3 Dobras me¡orcópicas
progressiva F

n+e

f¡¡c de deforn¡cãoD
n+P

AE dobras D lormaram-se tardiamente em funcão da evolucão
n+eprogressiva da fase de deformacão F através do desenvolvimento

também tardio de zonas de cisall,"t.ll5 simples, de alto ânsulo,
no estado dúctil-rúptil a dúctil que se instalou nos domínios es-
truturais IV e V (DESENHO 3). Essas zonas de cisalhamento sofre-
ram moviment ações sub-horizont al izadas post eriores, GlVidenciadas
pelo dobramento das loliações pré-existentes formando macrodobras
(a serem descritas em item posterior).

As dobras D em escal a mesoscópica ceract erizam-se pel o
n+e

redobramento da foliacão S , eu€ anteriormente já se encontrava
dobrada pela faEe de oe+orßacão F , antes do desenvolvimento de

n+1
movimentações horizontais nas zonas de cisalhamento vert icais.

se formam pelo dobramento dos eixos dasAs dobras D
n+e
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dobras D Essa sup erpos i ção de dobrament os sobre ã fol i acão Sn+l ngeram f i guras dB i nt er {erênc r a de t ipos diversos e muitas vezes
comp ì exos. Al guns exemp I os dpsses efeitos de redobrament os podem

ser vistos no ponto AR-13 (PERFIL A-B - DESENH0 3) onde se formam
figuras do t ipo 1 (RAt'lsAY, !977) , eD domos e bacias. No aflora-
mento AR-ZB (PERFIL E-F - DESENHO 3) observam-se também frguras
de interferÊncia t ipo 1, porém alongadas. Vê-se nesse ponto o

It^ \¡l^-----+^ 
^t)*4 

4 tÈ1.-
n+l

GURA I - DESENHO 3 e F0T0 ë3) o redobramento forma uma figura de

interferência do t ipo 3, em I aGos . F i guras do t iPo ?, em cogume-

7o, e variaçõeE entre os dois t ipos (? e 3) são comuns. Figuras
m¡is coinplexas são vlstaE sempre em função dð corte horizontal,
v€rticðl ou inclinado às estrr.¡lr¡r,rs aflorantes. llag o que se deve

ter em mente é que a superficie de tranEposição S , com suag
dobraE em beinha e intrãfol iais, foi dobrada posterlormente pelo
evento F e posteriormente redobrada pel o evento tardio de

n+1
t ransposicão F , que evo¡uiu p ara zonaB de cisalhamento vert i -

n+ecal com movimentasões horizontais.

3. 3. e Formação Córrego dÕs llerques

Nos met a-sed i men t os da Formacão Córrego dos Harques rec onhe-
ceram-se trôs grupos de dobras (0, D e D ) ori.ginadas em três
fases de deformacões (F, F .f 1 ? 3

7?3

3.3.?.1 Dobras D fase de deformacão F I

As dobras lJ correspondem ao dobrament o do acamamento rel i-
1quiar dos met a-sed i ment os, desenvol vendo como superfície p I ano-

axial uma cl ivãgem ardosiana ou x i st os idade (5 ). Essas dobras
I

são geralmente mesoscópicaE e locãlmente decamÉ'trices.
Observaram-se dobras decamÉtricas nÕ ponto AR-2ø4 (FIGURA

7,, descritos no Item 3.?.e. e em dobras abertas mesoscópicas
(D ) no pontÞ AR-se (FIGURA 8).

L
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F0T0 22 - 0bsenvam-se faixas de rochas ortog
náissicas com textura granobj ãstj ca al ternadaã
ì rreg u ì a rme n te com cama da s q u a rtzo - f e I d s pã t ì ca s,
com estruturas fìuidais, textura de aspecto apl í
tico, e constituintes minerais jntensamente el
ti rados e transpostos. A foto mostra a inclinã
çao do pacote para Nl,l, com os minerais estirã
dos nesse me sno sentj do ( Pon to AR-039 ) (Vide de
senho 3 - Perfi I C-D)

F0T0 23 - 0bserva-se o redobramento da folia
ção Sn gerando do bra s Dn+2 , São rochas cãlcio:
-s iI icãticas e me ta ca rbon ã t ica s ìmpuras em pro
cesso avançado de al teração ( Pon to AR-0.II ).
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3.3.e.8 Dobr¡¡ D- e fa¡e dc deformação F?e
As dobras D são a6 nai6 comuns encontradas na área de

?estudo, desde a escala mesoscópica até a megascópica. Estas
dobras a fet aräm o acamement o rel iquiàr e e c I ivagem ardosi ana ou

a xiÉtosidade, que no geral encontram-se paralelizados.
ßs f il itc¡s e xiçtos finos apresent am-çe dobrados, desenvôì -

vendo dobras abertas a fechedes, com ápi.ces arredondados a suban-
gu I osos, em geral eEpessadoE.

Nos mármores doiomític09 bandados aE dobras no geral são
iEópacas'e loEalmente pouco espessadas nos ápices.

A superfície plano-axial a essas dobras é uma cl ivagem de

c renu I ação (5 ) ässoc i ada a um bandament o diferenciado submi I i-
É

métrico (subitem 3.e.3.1, ó),
No qeral as dobras mesoscóp i cas apresent am um carát er p I ano-

cilíndrico, com os eixos sub -hori zont a i s a I evement e jnc I inados,
quando não há a Ínf luência local de redobrament os Euperimpost os
pela lase de delorma6ão F (DESENHU 3 - FICURA E).

3
Na re9 iãÞ ondc' af I ora a Formacão Córrego dos Harques obser-

vam-sÉ , principalmente, fl ancos de mac rodobreE, no geral retjli-
neos a pouco ondulados nos metacalcários bandadoE, Nos xistos e

filitos observam-se dobras menores com uma cìivagem de crenulacão
p I ãno-axial .

Esta fase de deforma6ão deve corresponder
desenvolvida na Fornação ¡ígua CIara.

3.3.?.3 Dobras D e fase de deformação F33

As dobras D foram observadas através de ondulaçõeE megas-
3cópicas que sofreram deformacõeE locais mais intensas. Observam-

Ëe, nesses locais, dobras D'' mesoscópicas, ondulando e dobrando
suavemente os eixos das dobras D^ e a formacão de "kink bends"
centimótricos sobre o bandamenão diferenciado ou clivasem de

crenul acão S
c

No gera I observa-se a presen6a de uma c I i vegem de crenuì aGão

S a fet ando as fol iacões ant eriores e que ee encðntra na posição
3plano-axi.al às dobras cent inétricaÊ dà fol iacão rel iquiar S

o

à fase F ,
ñ+1
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para I el e à c I ivagem àrdos i ana S
1

No afloramento do Ponto AR-89 (DESENHO 3 - FIGURA E) obser-
vam-se ondulações de fasc F sobre as loliacões anterioreg,

3Nesses locaís É marcante o desenvolvi,mento dã superficie de

crenul acão 5 , dest acada na superf ic i e das camadas dobradas.
3Em síntese, a fase de deformação F caracterize-se por

3
apresentar amplas ondulaçöes megascóptcas e dobrag suaves a aber-
tå"j nå escala mËsÕsËópica. Esta fase F é siJperimpssta à fase F,32anterior; entretanto, as dobras D são as principais dobraE que

ocorrem na área de exposicão da rorfiaqão Córrego dos llarques.
Est a fase pode corresponder à fase F

macão dEua CI ara.
, cue afetou a For-

n+e

3.4 Análise megascópica de dobranento;

O DESENHO 3 mostra as princ ipais megaestruturas da área
estudada. Ai estão separados nove domínioE estruturais, sendo
oito domínios sobre os metà-sedimentos da Formação A9uà Ciara,
cada qual apresentando característ icas estruturais próprias e um

dÕmÍnio estrutural (IX) sobre as rochas da Formação Córrego dos

Harques¡ eue tambám ge caracteriza por apresehter uma estrutura-
cão própria de difícit ident i ficacão nos out rõs domí n i os citadoE
( FIGURA 2ø),

UtÍlizando-Ée os critérioE estäbelecÍdos por TURNER e tJEISS,
(!963) prorurou-se identificar áreas com características estrutu-
ra 1s seme,lhantes, que permi t issem est abel ecer domí n i os homogêneos

ou parciaimente homogêneos. Esses dominios estrutureis foram
anal iEados at ravés da anál ise est at ist ica, peì o d i a9 rama Schmidt-
Lambert, de cada afloramento com dados estruturãis e que poste-
riormente foram agrupådoF em dom ín i os, a seguir descritas.

3.4.L Domínio e6trutural I

0 domínio est rut uraì I càraEt eriza-se por preservar evidên-
ciaE marc an t es do event o de deformaGäo por cisalhämÉnto simples,
dúctil, de baixo ângulo, da fase de deformacão F

Nesse domínio oÞservam-se os i.mbricamuntotn tectônicos das
rÞchas ortpgnáissicas sobre os meta-sedimentoE da Formação Agua
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Clara e est es sobrepondo às rochas ortognáissicaE em conseq¡iÈncið
dB movimentoç rotacionais caracteristicos destà fase de deforma-
ç ão .

Como já foi deEcrito em itens an t eri ores, 06 efeitos def or-
macionais são visíveís em todãs as escalas, desde a nicroscópica
até a megascópica. Entretanto, são as deformacões mesoscópicas, a

nivel de afìoramento, ùs mais bem impressas nas rochaE c i t ãdas,
poi s a nível microscópico ocorre o processo de recristal ização
dos const ituíntes miner¿lóqicoE, principalmente de rochas carbo-
nát icas e cálcio-silicáticas, mascarando os efeitos deformec io-
nais (subit€m 3.7).

Como se pode observar na FIGURA ?O - domínio I - há predo-
minância de atitudes com direcão NNE-SSU, e mergulhos médios deoo3ø a 5O /t^lNtJ a NtJ da f ol iacão S observa-se, cont ida nessa

nfoliacão, a presenca de estrias de cisalhamento e lineacões de

estiramento minerãl måximo, com a direção preferencial para Ntrl-

SE, para I el as ao êixo X do e lipEóide de de formaç ão .

Essas lineações L mostram a direção preferencial dos movi-
ment oE rotàcionaiE oclsionados pel a evol ucão prog resE i va do ci-
sa t hament o slmp)es, de baixo ångulo¡ que gerou a fol iacão S Ê os

redobramentos suÞerimpostos viEtos através das dobras intrafo-
1iàis e em bainha, bem como os imbricamentos tectônicos de sobre-
posicão macroscóÞ j.ca de pacotes rochosos, Essas I ineacões são
observadãE general izadamente nesse domínio, como por exemplo nos

PERFIS C-D e E-F e FIGURAS A, B, C e D (DESENHo 3), mostråndo a

djreção de É,Etiramehto máximo Nt,-SE.

ObEërvàm-se t àmbém as ondu l açõeE da {oI iacão S pe'l o even t o
nF , com o desenvolvimento da super{ície S (vistos nos perfis

n+1 n+l
c it edos acima, no i ðdo oeste).

3.4.e Doøínios estruturais II e III

Os dominios est rut ura i E II e III abrangem grande parte da

área , com a predominância de rochas met acarbonát icas impuras
ent remeadas em rochas cáìcio-si licát icas.

NeEses domínios predomínam dobres mesoscópicas D associa-
n+l

daE ão Évento deformacionàl F São dobras geradas por cisalha-
n+1

mento simples, no eEtado dúctil-rúptil a dúctil, que desenvolveu
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uma Euperlície de transPoeicão S , de alto ân9ulo, plano-axial
n+t

ås dobras A superfície dobrada é a S Nos metacarbonatos im-
puros preservam-se as camadas origrn"it? entretanto, observa-se
uma lot iação micücea paralela ao acamamento rel iquiar, ffiostrando
a existência de um evento de deformação anterior, associado ao

evento F Exemplo de dobras desta lase ê visto no ponto AR-ø1
n(FOT0S 3 e 4r.

0bservam-se nesses domínios dobras megascópicas que confi-
guram uma megentiforma (DESENH0 3).

Foi possível realizar o tratamento estatístico da meganti-
forma no. domínio II, com a separação do llanco nordeste no domí-
nio IIb e o flanco Eudeste no domínio IIa. Desenham-se, hä FIGURA

?ø, as guirlandas formadas pelos pólos da superfície S e a

foliacão plano-axial S , mostrando uma direcão IJSI^J-ENE å" eixo
n+1preferencial da megaestrutura.

No domínio estrutural III não foi posEível o tratamento
estatíst ico devido å grande variedade de at itudes das camadas

dobradas afetadas pelo evento tardio de deformação F Exemplo

deEtas ondulações pode ser visto no Ponto AR-eló ?tÊtt*to 3

FIGURA F ) .

3. 4 . 3 Domínio cat rut ur¡l IV

0 domínio est rutural IV caracteriza-se por apresent ar ume

zona de cisalhamento simples, dúctil-rúptil a dúctil, de alto
ân9u1o, que desenvolveu movimentos sub-horizontal izados da fase
F , provavelmente sinistrais, ocasionados pela evolução pro-

n+2gresEiva dos esforcos ocorrrdos durante a fase de deformacão
F , 9u€ gerou dobras D e uma foliação de transposicão plano-
n+1 n+1

axial S Essa fol iacão S é uma Euperfície plano-axial às
n+1 n+1

dobras desenvolvidas a leste deste domínio estrutural. À medida
gue se aproxima do domínio eEtrutural IV aumenta e intensidade de

transposicão, 9u€ culmina com uma transposicão máxima no domínio
em questão(Vide a evolucão do cisalhamento de alto ângulo através
do PERFIL A-B do DESENHO 3.

Em conseqüência dos movimentos tardios, sub-horizontais de-
senvolvidos nesse zona de cisalhamento de alto ån9ulo, ocorreu,
provavelmente, o dobramento em escala megascópj-ea--{os meta-sedi-- ..'/'''^* G i'--.
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nentos da Forma6ão Asua Clara que se expõem nos domínios Es-
truturars VI, VII e VIII e através de ondulacões e dobråmentos
mr,r,rrsLópicos nos domínios I, II e III (vide subitem 3.9),

Tem-se na FIGURA ?Ø, no domínio IU, a distribuição dog pólos
da foliacão S contidos nume guirlande, em duas concpntrações -

nNt e SE. ObEerva-se a foliacão de transposicão S ne direção
NE-stl . Notam-se os eixos contidos no pìano s l*14 FIGURA 74

n+lmostra a intensa transposição sofrida pela foliacão S peia
imposicão da fol i aç ão S que se desenvolveu intensàr"ntË ness"
zonã de cisãlhämento. n+1

Ë interessante not ar que est e domínio est rutural IU, onde se
desenvolveu intensa transpt¡r,iGão com movimentações subhorizon-
tais da Fase F , coinc ide com a descontinuidade aeromagnética

n+eident j ficada at ravÉs de mapeement o aeromagnÉt ico real izado na
Folha Araçaíba por HHAJ/JICA (19A?, e reinterpretado por FERREIRA
(198ó). Observa-se na FIGURA 21 o mapa de interpretação àero-
magnÉt ica da Fol ha; e na FIGURA Êê, Õ màpa de fl l t ragem passa-
b:¡nda, d¡ mesma Folha, com nível estimado de prof und jrl.rrll rlp
invest isação ãté e km. CÕmperem-se e5sàs fi guras com o DESENHo 3.
übserva*Ee que mesmo em pro+uñdjdades de E km essa zona de ci-
salhamentÕ é identi+icadà. A outra zoha de descontinuidade
magnética mtrcaôte correr,t,rrrrrlr, à Zona de Fa'l hamento Ouarenta
Oitava. Essas descont j.nuidÉdes são bem visjveis nos perfis aero-
masnÉt ico e seol ó9 ico correspondent es (vide FIGURA P3 e DESENHO 3
_ PERFIL A-B).

3.4.4 Domínio eEt rut uraM

Neste domínio observa-se um macrodobramento, provavelmente
lormado pel a moviment ação sub-hor j.u ont al desenvol vida na zona de
cisallìamento de alto ångulo exposta no domínio pstruturäl IV
(DESENHO 3).

Observa-Ee o redobramento da foliação S que já se encontra-
va doÞrada durante a fasp F

n
Veri fica-se nos d i agramas

Schmi dt -Lambert ( diasrama n I " Olitltibuiqão dos pólos da {ot ia-
ção S (FIGURA aø). No subdominio UIc a foliaqão S encontra-seññ
distribuida dc¡ forma homog6nea, cujos póloE conf iguram uma guir-
I anda . No subdomínio VIb os pólos da foliacão S encontram-se

n
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./'\ -, Lr¡t1E EnliC ZOr,¡ÁS ¡Â0n€ttcÂs

++++ - coiÞolr tÂôrrEÍtzÁoos

{1 fll - Lrtrft oE coñpos raÂoÀEtrzaoos

l¿ ¡ t !)

- coÂÞo Ât1ÀitENÌE ¡¡a6ngrrzÂoo 
^tLoRAr{ÎEcot SUSC€Pf¡stt tQÁÞE | ¡ lO -5 ca.,.,u,

'FIGURA 2ì - lvlapa de ì nterpretação
aeromagnetj ca da Folha Araçaiba
(Segundo M[lAJ-JICA, ]982 - rnodifi
cado por FERREIRA, l9B6). 0bser
Vam-se as desconti nui dades magné'
ticas con destaque a descontjnuT
dade que corresponde ã zona dê
ci sal hamento I ocal i zada no domi
nio estrutural IV. Vê-se ¡erfiT
C-D que engìoba o Perfj I A-B do
Desenho 3. Vi de Fi gura 23.
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FIGURA 22 - l¡ta pa de fi ì tragem passa-banda
da Folha Araçaíba com nível estimado de
profundi dade de i nvesti gação de 2 km (Se
gundo lrf l"lAJ-J IcA, I982 - modi fi cado por
FERRE i RA, 1986 ). As d e s c o n t i n u i d a d e s ma9
net i cas representam a zona de ci sal hamento do domínio estrutural IV, a falha tranì
co rren te Qua ren ta 0ì tava do domin i o estrutural V e as f a.l has transcorrentes lspirî
to Santo e Serra do CarumbE (no sentidõ
de n oroes te para sudeste ) Vide Figura 23.
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conc ent rãdoE, mostrãndo uma foliação media com mergul ho para
NNE. No subdominio VIa, ä 'l este, os pólos distribuem-se efi duàs
concentrações¡ Ílàs tambóm configuram uma guirlanda de djrecão
leste-oeste, As guirlandas nos subdomínios mostram o dobramento
da foliacão S , com o desenvo I vimeht o de uma fol iacão Þlano-exial

nS Observå-ge que essà f ol iãçãÕ S enr r¡rrl r ,.¡ ",r.r d¡br adan+l n+ljunta, No subdomínio VIc a superfície S encontra-se ha direcão
n+1

ENE-I^JSH; no subdomínio VIb, na posiCão ESE-IJNU, e no subdomínio
UIä, ne posição NNIJ-SSE. Uerifica*se t ambrlm a mudãnça de posÍqão
dos eixos des dobras D (r Ìl*tl que se encontram contidos nos

n+1
p I anoe axiais. No d i ag rama total VI observa-se a dist ribuicão de
todos os pólos p ì ot ados da foliacão 5 , os pólos da lol iacão S

e dos eixos das dobras D n

A macrodotrra .rrurîåÍr"¿o no domÍnio VI não
superfície piano-axial, pois essa est rut uraç ão,
advém da movimentacão tardia ocorrida na zohe de

alto ångulo (ljonrÍnio M como conseqüência do
pel os met ä-sedinent os da Formacão Asua Cl ara.

n+1

ap resen t a uma

provavelmente,
c i sa I h amen t o de

arraEt o sof rido

3.4.5 DonÍnio eetruturel.f

Nesse domínio observa-se uma mac roest rut ure vergada em sen -
tido contrário å macrodobra do domínio VL A zona de movimenta-
cão, que gerou esgas mac rodobras, encont rð-se expost a no domí n io
IV (DESENHO 3).

No domínio VII em questão vê-se a fol iacão 5 dobrada, em

dobras mesoscópicas, com à foliacão S , plano-lxial, dobrada
.iurrta, à semelhança da macrodobra do åå,1 inro VL Essa macrodobra
também configura um domínio aproximadamente homogêneo. Vê-se no
dragrama Tf, (FIGURA PØ) a distribuicão dos pólos dä superfície S

nos quadrantes Stl e SE, onde se pode determinar uma suirlandl
aproximada. Notam-se nesse diagrama (domínio VII ) as ondulações

Sn+ìdos eixos e r das dobras Dn*,. Também observa-se, em alguns
pontos, o desenvol viment o de eixos de dobras meEoEcópj.cas e que

{oram I encados no diagrama em quest ão . Esses dados est rut ura i s de
detalhe, somados com as at it ude6 da fol iação S ¡ con flguram uma

macrodobra sinformal, com uma superfíc ie axiel 
ninterpretada 

com
direqão NNE-SSt, com vergêncie para noroeste, contendo os eixos
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Sn+2
[] - Fnt ret ant o, cebe lriçar quÞ esEà macrodobra não desenvol-Sn
veu uma fo) iação plano-axial evidente, e nível megascópico, a não
ser em elguns pontos local izados em micaxistos (P.lntos AR-4f2,
473 e 448) (IJESENHO 3).

3.4 .6 Donín io e¡t rut ur¡ I VI I I

Nest e domín io observa-se ume mãcroondulacão com o mesmo

sentido do virgamento da macrodobra do domínio UIL Esta macroes-
trutura encontra-se interrompida peio Granito Paiol de Telha da
Suíte Granit ica Três Córregos. Encontra-se também interrompida
por falhas t ranscorrent es que separãm os net a-sed i ment os da For-
macão Agua Clãrà dos da Formação Córrego dos Harques. Observa-Ee
a discordância entre as atitudes da foliacão S da Agua Clara, de
dírecão Ntr-SE, a oeEtE do Granito Paiot ¿e feTla, em rpJ aç ão às
atitudes da Formação Córre9o dos Marques, de direcão NE-Stl .

Nest e domínio est rut ura 1 observem-se f i guras de interferên-
cià entre as várras fases de doÞramento que geraram dobras dp

estiloE veriados, Uê-se, no PERFIT- E-F e nas FIGURAS B e C (DE-
SENHO 3), a sucerposição de dobramentoE. Nesse local encontram-se
evidências óos e{eitos da fase de deformação F , gue gerou a

folíacão S, dobras intrafÞliais e em bainha tflOUnn D - DESENHo
n3), Essa foliacão foi notadamente dobrada pelo evehto que se

super i mpðs, da fase de deformacão F , dobrãndó a fol iacão ant e-
rior e desenvolvendo e fol iacão s 

n*1 
E tardiamente redobradas,

em funcão do desenvolvimento o. rollrlrnt os sinistrais nä zona de
cisalhamento ("Shear Zone") de alto ângulo da fase tardia F ,

no dominio ïv n+2

ObEerva-Ee, nä FI6URA 2ø, no di.agrama T[ (Schmidt-Lam-
bert)(Ðomínio VIII), a guirianda {ormada pelos pó1oE da foliação
S Vê-se, marcadamente a fol iação S plano-axial às dobrasn n+1D . Observam-se as lineações de estiramento mineral, eixos de

n+7
dobras em bainha com a direGão NtJ-SE da faEe F que mantiveram a

posicão origine'l do evento de c i sal h ament o dúclil de baixo ån-
guio, atravÉE do paralelismo do est iramento máximo dos 9rãos
minerais com o eixo X do elipsóide de deformação. Observam-se no
PERFïL E-F, no Ponto AR-73, as ondulacões dos eixos das dobras
D , gerando novas dobras e ondulações da fase tardia F

n+1
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3.4.7 Dorni n i o eEtrutura¡ IX

Neste domínio ocorrem as rochas da Formação Córrego dos
llarques, expostaE em duàE porções contí9uas, a )este, como ves-
tÍgios preservados de um novo evento de sedimentação sue se
.lôaóñt,õlr,ã,¡ ÃÀ-l^-¡^----.^ -ì -^,J,i*^^!--3- r- r:-.----aa- ¡-...- Frr 6Þdu eq l ¡ lltdt du tt9uc L.¡dra.

Observa-se na FIGURA 2Ø, no diagråma , a guirlanda formada
pelos pólos da foliacão S /,zS , configurando dobras mesoscópicas
a megascópicas da fase deodefårmucão F,, gerehdo dobras D , as
mais coñumente encontradaE nesta rormScão. Teø-Ee " clirr"åer o,
crenulação (S^t o I ano-axial às dobras D-. Not a-se a concent ração

cG^ ?dos eixos e ^"',- das dobras D Vêenr-Ee também alguns eixos deSo'/Sl 2dobras D , mesoscópicaE, coaxiais ås dobras D Obçervam-se1 .- ?
a'l guns eiios de dobras D (É:s. ) com mergulhos mais acentuadÕs.3 s o/5r

Cabe reEsal t ar gue os efeitos dos dobrament oÉ que a fet aram
est a formação a fet aram t ambém o seu embasament o, represent ado
pel os met a-sed i men t os da Formac ão Água Cl ara.

3.4.8 Domínio estrutural U

Neste dominio estrutt¡raì desenvolveu-se também ume zona de
cisàlh¡¡monto dúctil, à seme I hanGe da zona de cisalhãmento de alto
ângu I o do domÍnio IV. Ent ret ant Õ¡ post eriorment e, desenvol veu-se
uma zona de fal hament o t ran sc orreñ t e denominada 0uarent a Oitava.
É uma laixa de cãtaclasitos, milohitos e filonitos que t ranspôs
as rochas pré-ex i st en t es, incluindo as rochas do Granito Apiaí,
aflorante à sudeste desta zona dÊ falhamento (DESENHO 3).

Os vestísios de antiga zona de ci.salhamento de alto ångulo é

observada nas porcões majs externas da zona milonítíca, a medida
que a zona de falha propriamente dita tem uma espessura aproxima-
da de 5OØ metros e a zona de cÍsaìhamento atinse mais de 13øø
met rÕs

0lrserva-se na FI6URA ?Ø, na diagremã (Schmidt-Lambert ), a

concentração de pó1os da foliacão miionitica,zfilonítica noE ex-
tremos exteriores dos quadrahtes NtJ e SE, desenvolvendo uma
fol iação média vert ical ízada com a dÍreção NE-Sül . Observa-se a
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concEnt ração de pólos de I ineações de est rlas e de est Í rament o

mr nera I com um mergu I ho médio de cerca de 3Øo.

VË-se que essas movimentações trangcorrentes afetaram as

fol iaçôes tanto das rochas da Formação Ásua Cl ara como das roc has
da Formação Córrego dos Harques, como se pode notar nesta última
através dos cfeitos delormacionais (DESENH0 3).

3.5 llet amorf ismo

3.5. 1 Consider¡cõe5 gere i F

Para u c arac t er i zação das c ond i ções de +ormação das rochag
meta-sedimentareE e metabásicãs dãs formarões Agua Clara e Cór-
rego dos llarques, foi necessária a det ermi nação das paragêneses
mi nera i s de cada tipo de rochà, baseando-se no princÍpio de que

rochas de composições cuímicas diferentes formam paragâneses
minera j.É diferentes näs mesmas condrções de pressão e temperatura
ínÍciai.s de {ormacão (ESKOLA, t9?ø/?L, apud t¡INKLER, L977). Den-
tro dessas premi.ssas Þrocurou-sc¡ analisar o metamorfiEmo através
da observação de I âminas pet rográlicas ¿ com o auxí I io, sempre que

poss Ível , dos dados obt idos no c ampo .

Com base nos processos de formac i ona i s que afet äram as ro-
chas, procurou-se estabeiecer a correlã6ão entre as foliações
desenvol vidas e as paragêneses minerais assoc iadas. Essa anál ise
permitiu a determinacão de dois eventos metamórficos regionais de

9räu mådio (tIINKLER, !977) que aletaram as rochas da Formacão
Agua C I era, na área de estudo. Além dessas fases notam-se os

efeitos dos metamorfiEmos retrógrado, de contato e dinâmico. Na

Formação Córrego dos l'larqut:g observa-se um evento de metamorfismo
regional dinamot ermal de grau {raco e um epiEódio t ardio com o

aparecimento de porfiroblastoE, Observð.m-se também, nessa últ j.ma

{ormação, efeitos de metamor{ismo retró9rado em metabasitos. As

rochas ort ogn åi ssi cas não apresent am paragêneses minerars t ípicas
(DESENHO 4),
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3.5. e et¡morfismo regional dinamoternal

3 . 5. e, I Formaçåo Asue Cl ar¡

A Formação Ásua Cì ara a fl ora numa laixa al ongade de d i recão
NE-Sl.J, na porção oriental da Folha Araçaíba sendo que, a noroeste
J- F-lL* 

^,.---.-t^ 
al.a^."- ^..* **-t --1!J---tj,'!.¡ u¡lóvd, P¡ HULJm¡r¡ém I sLr'r¡Þ LC¡ Ugn.il ¡LCb 1mÞUl" Ag

e cátcio-silicáticas¡ com intercalaGões diverses (ALIIEIDA,

L9A7b ) .

0 p rime i ro event o de rûet amor{ismó res i ona I d i n amot erma I (H )

registraào nas rochas da Formação Asua Clara est¡í associado 
nà

formação do lr¡¡¡rrJamento composicional de transposição (S ) de umã

fese de deformação F '
Concomitunt"rrnfr a esta fase de meteDorfismo, ocorreu, nas

imediações da área (região do lforrÕ Agudo e Bairro ftaoca de Cima

- Folha Barra do Chapéu), mÍgmat izacão intensa Hi (ALHEIDÂ el
aI., 19Ëé). 

n

A Ecaunda fase de met amorfi smo regionaì tem caráter t erma I
(M ), evidenc iado pelo cresci.mento das act inol itas existentes

n+1
nas rochaE metacarbonát icas e cáìcio-si I icát icas. Supõem-se que a

reg ião de est udo, afetada pelo metamorfismo reg i ona I dirtamotermal
de uma primeira fase, foi int rudida por maEsas i gneas tardias que

9erãram os ort ognaisses expost os atualmente. O e{eito da at uac ão
do calor dessa i n t rusão ígnea sobre os met ã-sed i ment os da Forma-
ção Agua Cl era lavoreceu t ransformações ou subst ituições de cris-
tais de actinolitas, submet idos a esforços de îormãc i on ai s numa

prlmeire et apã, por cristals cent imét ricos não pert urbados. Ac re-
dita-se que ocorreu umã recristal ização ocasionada pelo aumen t o
regional de temperat ura. Post er i or men t e e egse crescimento "anô-
ma I o'' das actinolitas a t uaram os efeitos da deformaç ão progressi-
va da fase F , nos domínios estruturais II, III e VI, que

n+l
dohraram e reor ient àram esses minerais, cono foi visto no itpm
anterior de análise est rut uraì .

OutroE efeitos tardios de mptamorfismo regional estão asso-
ciados ao retrometamorfismÒi com o aparecimento de porf irob'l astos
de musc ovi t a e ep i dot o. Supõe-se que esse met ämorfismo ret róqrado
est ej a assoc iadÕ å fase de met amorfismo regional dinamotermal M ,

Ide grau fraco, que aletou as rochas da Formação Córrego dos

t 09



Margues 0correm t ambém por{irob I astos de biot itas.
Para o estudo de H e H , procurou-se analisar a di5tri-n n+l

bu i cão das paragênoÉes mlneraiE I evando-se em conta o t ipo Iito-
lógico, ì ocal izacão na área e a rel eção com os processos delorma-
cionais característ icos de cada loÈàl. Essas premjssas permitem

determjnar o metamorfismo regional dínamotermal dè área em ques-

t ão, considerando que a Þressão dirisida est á int imamente asso-
ciãdà à var:.ação de temperatura. No entanto, como se Eabe, a

pressão dirigida e a temÞeratura têm acão antagônica, pois o

ãumeht o de t emperèt ura I eva a um desenvol vi ment o de granul ação
maior, através do processo de cri.stalização, enquento que o

aument o da presEão d irig ida produz fol iação, I ineação ou banda-
mento di lerenciado, com a drminuicão da granula6ão dos minerais
formados. Pois, na área de estudos distinguem-se rochas cujä
deformacão p rcdom Í nou Eobre a recrista'l i zação, iEto é, rochas em

cuj a 9ênese o "st roEs" predominou gobrp a t emperat ura, gerando
uma granuìação muito lina a fina, de est rut ura p I anar int ensa e

com o desenvol viment o de I ineações de ect i rament o mi nera l. Ocor-
rem nos domínioE estruturais I, IV, VII, VIII e U (DESENHO 3).
Enquanto que noE domí n ios II, III e VI observam-se minerais de

act inol it a cent i mét ricas .

CcJm base nessas observações ident ificaram-se duas zonas

metamórficas: zona de Tremolita/Actinolita (Faixa A) e zona do

Diopsídio (Faixa B) , Na Fai.xa A predomínam rochas cá'l cio-sil icá-
t icas com int ercal ações de mármores impuroB . Na Faixa E encon-
t ram-se rochas cálcio-sil icát icas, cálcio-xistos, micaxistos,
quartzitos, metabasitos e mármoreÉ ¡mpurog (ÐESENHoS ä e 4),

0s mi nera i s dist ribuídos em paragêneses minerais encont ram-

-Ée quantificedoE em porcerìtagem has drversas tabelas (1 a 7)
apresent adas no subítem 3.7.

3.5. ?. L I Faixa A - Zona da Tremol ita/Act inol ita

As paragêneses mi nera i g observadas são:

a) roche¡ de derivação carbonática e m¡r9osa

- dolomÍta - quartzo - calcita - actinolita (+ flogopita,
clorita, muscovitã e acessórios) (Amostras AR-e23, 39e, 7ø,

ll0



2!64, 38ó, ?21 , ?e2, ?eø, 347, 36ø, ó334, 351 e outràs)(FOTOHI-
CROGRATIAS t e ?l ( TABELA 1),

A presença desses minerais em paragênese indica um equilí-
br io bivariãnte da reação que det ermina a isógrada da t remol it a

(act inol ita), formada em condicões de grau fraco a médio de'

metamorfismo. A reacão provável de formacão pode serì

SDo + 8Qz + H O <=) fr + 3Ee + 7CO (Reacão 4,e'¿
oP. cit , ).

I.JINKLER,

EEsa reaGão, Eeeundo tIETZ I TR014l'lSDORFF (19ó8), ¡1ËT Z t!973,
apud t^IINKLER, 1?77), ocorre restritamente em ãltos valores de

X , entre os pontos isobáricos I e II, ocorrendo uma variaçãoCOe o
de temperatura desde 48ø C, à pressão de fluidos de 1,0 kb, até

o
62Ø C a uma pressão de fluidos de 5,Ø kb. Portanto,é uma rea-
cão que Ee encontra dent ro de um camÊo de variação desde o 9rðu
fraco (fácies xisto verde) atÉ o grrau médio (fácies an+ibol lto).
Enquanto gue em SLAUGHTER et Àl . <7?75) essa reaEão apresentã um

campo maior de variação de temperatura, nessas mesmas condições
de pressão, atrngindo desde 41øoc at þ 63ø0Ë, com um aumento de

variação do campo de X , ou Eeja, um eumento de X Essascoa Heo
consrderações indicam que, dependendo da região estudada, o carnpo

de var!.ação da temperaturã e pressão pode variar em funçãÞ da

composicão das rochas.
As act inol it as que çe observam nesta faixa têm tamanho

cent imét rico <e a 3 cm) suserindo ter havÍdo um metamorfismo
regronal t erma I que favoreceu o crescimento desses minerais, de

acordo com as considerações teridas anteriormentej

b ) rochas de

rocheB carbonåt icas

- hornb l en da -
g ioc 1ásio - t raGoE )

BELA 1);

derivacão básica intercelada6 com cåñades de

e n¡rgogeg

qui¡rtzo - granada (+ ep j dot o, titanite, plã-
(Amostra AR-óe9A) (F0TUIIICR0GRAFIAS 3 e 4) (TA-

- hornb I enda - plagiocl¡isio (albitu - ol igoc lásio) - quãrt 
"o(+ epidoto - mi c ro frat uras e t raGos de opacos, biotita, apati-

ta). ( Amost rà AR-óP9B) (TABELA 1).

EssaE duas amoÉt ras de coñÞos icão quimica um pouco d i ferent e
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ocorrem em camadàs intercalâdas, sugerindÞ uma {ormação em mesmas

condições met amór{icas.
A preEpnce dè hornblenda, grenade, plagioclásio, epído-

tolzoisita mostra que essas rochãg se formaram nas mais altas
temperatures de greu fräco de metamorfismo, sendÕ um albíta
oli.goclásio i¡nf ibolito (AR-ó?98) c um hornblenda - granada (al-
rîafrtlnA ¡ - qi¡at. tZO ePìüttO (HN ôCvÉl , r:55êÞ r L,Ll¡ab gCOfvcm

acima da rsorreaGão hornlrlencl,r estável - almandina - ol isoclásio
o(An ,, com uma temperatura acima de 48ø C. Esses minerais são

t7
est á vei s a t emperat ura6 mã i ores, .no entanto, o fat o de coexist ir
albÍta còm oligoclásio limita ó intervalo de variação de tempera-
t ura ent re grau fraco e mÉdio (trlINKLER, f977 , p, 182).

Baseando-se nessas pära9êneses, ä Fãixa A - Zona da Tremol i -
talAct inol itã encontra-se no intervelo de temperatura entre 4EøoC

o
a ó3Ø C, num amplo campo de variacão de pressão entre 1,Ø kb a

5,ø kb. Port ant o, essas paragêneses encont ram-se nas proximidêdeg
do início de grau mÉdio.

3.5,e,1.e Faixa F - Zone do Diopsídio

A faixa B é const ituída p redominant ement e por roc h as cålcio-
silicáticas, com intercalacões comuns de xistos aluminosos, cál-
cio-xistos, quartzitos, metabasitos, nårmores impuros e prováveis
met at uf os.

As paragêneses present es são ,

a) rochas de derivação carbonática e ¡nargosa

- cãlcita - act inol ita - diopsídio - pl agiocásio (eìbita)
acessórios (Amostra AR-585) (FOTOMICROGRAFIA 5) (TABELA 2) :

- calcita - dotomita - act inol ita - quartzo - microcl íneo (+

opacos, flogopita, diopsídio, clorita megnesiàna, titanita e

zrrcão) ( Amost ra AR-591 - banda (inza escura) (TABELA ê);

- diopsídio * calcita - dolomita - quartzo - micrþclÍnio-
plagiociásio - act iñol itã - t Ítanita - clorita fiagnes j.ana e epí-
doto (AmoEtra AR-591 - banda cinze)(TABELA 2);

- quart?o - calcite - dol omit a - flogopita - dÍopsídio
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plagioclásio (+ titànita, ep idot o,

AR-343) (TABELA ê);
opeços, act ino¡ ita) ( Amost ra

- quùrtzo - calcita - actinoìita - diopçidio - flogopite -
clorita magnesiana - plagiocìásio (+ opacos, titänita) (Amostra

AR-344) (FOTOHICRoGRAFIAS ó e 7) (TABELê ê);

- actinolita - diopsídro - quàrtzo - fel dspat o alcalino (+

t itanita, epjdoto) ( Amost ra AR-344 ) ( TABELA 4);

- calsita - dolomita - diopsÍdio - flosopita - actinolita -
feldspato alcalino (+ titanita, plasioclásio, quartzo) (Amostra

AR-788 ) ( FOTOMICROGRAFIA P4 ) ( TABELA 5);

- dlopsídio - miÊroclínio - flosopita - calcita - dolomita
(+ titanita, clorita, zircão, apat Í t a, epídoto) (Amostra AR-

BzA) (F0TOHIcRooRAFIAS ?1 a P3) (TABELA 5);

- caìcita - quartzo - microclÍhio - actinolita - diopsídio
(+ oÞacoE, clorita) ( Amost ra AR-1ê9)(TAEELê 5);

- d j.opsÍdio - fel dspat o potássico - plagioclásio - actinol i-
ta -carbonat o (+ trtanita, clorita magnesi ana, quart zo ¡ opacos )

(Amostra AR-149) (F0TOMICROGRAFIA 3ø) (TABELA ó);

- diopsíd1o - microclínio - plagioclásio cálriro - cãrbonato
-clorita mugnc'siuna - actinolita (+ titenl.ta, epídoto, zircão,
hornblenda, turmal ina) (Amostras AR-1574 e 1388) (TABELA ó),

Essas amostras encontram-se distribuídas de sudoeste a nor-
deEte, ocupando uma vasta faixa onde está situada a Zona do

Ðiop5ídio.
As reacões mäis prováveis de formação do mineral diopsídio

Podem ser I

Tr +3Ca+eQz ==à sDi + 3CO +HO (reacãoó - [{,INKLER,
??

7977 
' 

.

Tr
cit, ),

t^IINKLER,

Do + eQz

É.

==: Di + co (reacão
Ê

3Ca <=à Do + 4Di + CO (reacão

Ent ret ant o, Eegundo ¡1ETZ <t?7A,
cl iopsídio em rochas dolomÍt i.ces sil

I - IIINKLER, oÞ. cit . ) .

apud tIINXLER, op, cit . ), o

icosãs é formado quase que
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exclusivamente pel a reacão ó. At ravús dest a reação e da reacão Ê

( det erm i n ada t ermoci i hami c ament e ) caracterizou-5e o Ponto i sob á-
rico invãrrante II, mogtrando um amplo cåmpo de variäção de X

e pequena variacão de temperature, No ehtanto, devido à bi99:
riåncia da reaGão ó verifica-se a presenca de umir faixa ao longo
da curvã de i sorreac ão, lavorecendo uma ampla var i aç ão de t empe-

ratura em várias preEEöes de lluido, EEse reacão encontra-se
deEde grau fraco (T = 4sboc, å pf = t,ø kb) até grau fiédio,

ornicio de srau forte (T = ó25 C, å Pf = 5,ø kb)(AL|IEIDA, 1987b,.
A presenta dos mineraiE comÕ flogopita, K-fel dsPãt o (micro-

cIínio) .e pìegioclásio, nas paragêneses c i t adas, sugere que ãs

rochðs dessa faixa B podem se crncontrar em preEsões dÉ ó,0 kb e

em temperaturå s de 67øoC, como demonstrou HEtTITT (!?73, apud

FRË.Y, tq74/75). Esse autor, através do diagrama isobáriËo T-X
coãà Pf = 6,ø kb, ident i fica a seguinte reac ão i

an fibó1io + muscovit a

feldspato + quãrt zo.
<=à biotita + plagioclásio K-

E.,sa r¡¿acão intercepta a reacão de formacão do diopsídio

anfibóì io + calcita + quart zo :=] diopsídio.

Essas reações se cruzãm a uma temperatura de 6øø-6røoc, à

pressão constante de fluidos de 6,ø kh, o que sugere que essas
paragêneses podem ter se formado ä essas temperaturas (FIGURA

?4,. Segundo DEER Bt al . (!966, p. P37), na biotite, quandÕ

comperada com e {logopita, o magnésio foi subst ituÍdo por +erro
3+

ferroso e tambÉm por íons trj.valentes (FÈ , A1) e o alumínio
subst itui o silício nas p os ic ões tetraédricas. Na área de est udo

predomina a f logopita, port an t o a presenca de magnésio preval eceu

sobre Õ +errÕ. Cãbe ressaltar que esta zona metamór{ica não

at ingiu a zona de anatexia¡ o que coloca estas cohdiçöeE de

pressão e temperatura como limite para a área de estudos, ou

Eejä, grau mridio de metamorfismo.

b) rochä6 xÍstosas de derivacão pelÍtica a cálcica

- diopsídio - quãrtzo - hornbl ende/ac t inol ita - clorita
muEcovit a -ep í dot o - c arbon at o - titañita (+ prenhita, opàc Õe )

( Amost ra AR- 1ã4 B ) ( FOTOHICR0GRAFIAS 25 e 2ó ) ( TAEELA 5);
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- hornb I endâ * plagioclásio (ãndeEina) - diopsídio - quert zo
(+ opacos, granada, biotita, muscovita, spricita)(Amostra AR-
I34A) ( TAtsELA ó);

- quartzo - biotita
( Amost ra AR-578 ) ( TABELA 4 )

muscovita sillir¡anita (+ turma¡ ina)

Nas duas primeiras paragêneses predomi nam as ( oôsi derações
Ànteriores, poi s são xistos cálcicos e margosos . En quan t o que no
ponto AR-578 o xisto é de origem pelít jca. Portanto, a reação
prþvável para essa essoc j.eGão mineral ér

est aurol it a + musc ovi t a + quart zo <=è

H 0 (t^,INKLER, 1977).
¡l

Al SiO + biotita +
CJ

Entretanto, E abe not ar que não se observaram vestígios de

est aurol j.ta na 1åmina F et rográ +! c a, o que suqere ter h avi do muito
pouca guantidade desse nineral, sendo totalmcñte corìsumido¡ como

t amb óm demon st ra ã pequena quant idade de sillimanita preseht e.
Has a slllimanita, em me,tamorfismo regional, pode ter sido deri-
vada da decomposição de muEcovit a e de biotita (DEER eL al., op.
cit , p 48)) comumente encontradas na área de estudo. 0 que se
depreende dest a discussão é que essa assoc iação mineral ocorre em

greu múdio de metamorfismo.

c - rochas de derivacão básice

- hornb I enda - I abradorite (+ clorita, prenhita, epídoto,
leucoxênlo, carboneto) (Amostra AR-1514) (FOTOHICROGRAFIAS ?8 e

P9) ( TABELA ó;

- hornb I endã - I abradorita - diopsídio - epídoto (+ titani-
ta, opacos, actinolita, hidróxidos de ferro) (Amostra AR-183)(F0-
TOI"IICROGRAFTA E7' ( TABELA ó);

- hornblenda - labradorita - cl inopiroxênio (+ prenhita,
c arbon at o, ep ídot o, clorita, opacos, titãnita, ì euc oxên j o, ¡eri-
cita, zjrcão) (Amostra AR-133 ) ( TABELA ó) j

- hornblenda - plasiocìásio (labradorita * andesjna e oli-
goclásio) - djopsídio - titanite (+ opacos, c arbonat o, epídoto,
seric i t a ) ( Amost ra 575A) ( F0T0MICR06RAF IA 2ø ) ( TABELA 4 ) ,
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A prr meirà ãE soc i aç ão mi nera I ( AR- 1514 ) indica ser um I abra-
dori t a anfibol rtÞ, ent ret änt o a c omp os i Gão de plagiocláEíos em

an{ibol itos não const i t uem rndicadores de grau metamór{¡co Eeguro
(t{lINKLER, op. cit ., p. !?6). As associações seguintes encontram-
se em greu mé.Jro de metamorfismo, podendo at ingir até grau fort e,
desde que haje presença de á9ua (t¡INKLER, op. cit,, p. leB).

Em sí nt ese, a Faixa B é caracteri,zada pel o äparec iment o do
)-^--! ^.--i- ,: --: -. --- -^-):-1,û1Op5¡úi.ù Lr pOf t¿¡n(Õ, efi rÊlAËAO å r ã1XA H, lnoLca cOr¡OlËÕe5 malS

enÉr9 icas no metamor{ismo prog reEs i vo (FtGURA eS).

3.5. e. ? . Formação Córrego dos ilarque¡

As rochas pert enc ent eÉ a essa formacão encÕnt rãm-se distri-
buídas a nordeste da Fol ha Araçaíba, Êm cðntato com rochas da

Formação Agua Elara e do Granito Saival .

As paragêneses minerais obt i dar., :,ão r

a) rochaE de derivacão pelítica e pel ít ico-carbonát ica

- quartzo - r. lorita - calcita - doìomita - muscovita (Amos-

tra AR-5? ) ( F0TOTIICROGRAFIA 3e a 34 ) ( TABELA 7);

- cälctta - dolomita - quartzo (+ clorita) (Amostra AR-

97) (TABELA 7);

- guartzo - feldspato - cloritã - muscovita - {losopità
( Amost ra AR-89 ) ( TABELA 7);

- quàrtzo - muscovita - cìorita - feìdspato - flogopita -
carbonato ( Amost ra AR-334 ) ( TABELA Z).

b) rochas de derivação carbonática

- dolomita - calcita - quartzo - muscovita - flþgopita (A-

most ra AR-eø44) (TABELA 7).

c) rocha de derivacão báEica

- hornblenda - albita - titanita - clorita - biotita
quartzo - epídoto (Amostra AR-?Ø7 ) (TABELA Z)

Anal isando ås paragêneses des amost ras AR-5P e g7 , verílica-
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8l- 8¡olll.

f, I GURA 24 - Diagrama i sobãri co T-X¡¡2 mos
trando as paragõneses minerais rõ
chas de derîvação carbonãti ca e ûrangosã
que atingiram pressões de até 6 Kb deñtro
da Zona metamõrfi ca do Di opsíd io (Segundo
HEt-{ITT, 1973 - apud FREY, 1974/75).

O 
Tr+Do+O+ro+Cc - Zoro do odinoliio/tr.nù

@ Oo+D¡ + rr+Cc+O - Zoào dô dþp¡idio

@ O¡+r, r C"+o - Zoño do dìopridio

O ¡o+r,+c"+oo
- zono dô iorrr¿ to /cr,.dtiro

@ ror'oi+c.+oo

r-rTr+Bi+Q+Fk+An
L -rD¡+ T. +O + Fk+ÂÀ

An - ondctiho/ohorlilo
8i - biotil o Fo - lô,¡l.rilrlÙûóliio

Tr - lr.ñolilô/ocriñoliro

.F I GURA 25 - Di agrama P-T para as paragêneses mi-
nerai s das zonas metamõrfi cas da Actinol ita/Tre
molita e Diopsídio^expostas na ãrea de estudo I
i ncl ui ndo as paragêneses da Fi qura 24 ( retanau-
1o tracejado) (l.lINKLER, i977, ñodificaào). "
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se que eìü9 ùpreEent am baixa lracão mol ar de C0^ e suas condições
c

metamórficas mais drásticas encontram-se no tnicio de grau fraco.
As paragôneses AR-89 e 334 contêm flogoprta e ausência de

talco. Pode-se considerer que houve um i¡rr rÈmento metamórfico em

rel ação às paragêneses ant eriores.
As roc h as de der i vação pel ít ica e pel ít ico-carbonát ica apre-

sent am paragênpses indicat lvas de grau frac o de met amorfismo,
capâzps de produzirem reaçñes pm suaç porções Fpt it ícas¡ sF!rì

contudo originar reações de d e s c a r b o n a t a ç ã o , o que favoreceria o

apareÊiment o de mr nera ¡ s como o talco, cl inoanfiból io e out ros.
ê única amostrð que apresenta paragênese t ípica de grau

frac o é a rocha de derrvação carbonát ica.
A rocha de derivação báslca É um albita anfibol ito, com ä

hornb I end a orig inando ep idot o, clorita e biotita. SabÞ-se que em

t ¡:mperat ura dec resc ent e o ol igoclásio d subst ituído por albita (+

cl inozoisit a ) . A coexiEtência desses minerais ocorre em grau
fraco de metamorfismo, assim como a presenca de clorita heEseg

rochas d diasnóst ica de srau frac o ( tTINKLER , 7977, p. 1e8).
l::m síntLise/ as rochas da Formação Córre9o dos lf arquss {orma-

ram-se em condicõr-'s de grau fraco de mc,tamorf iFmo dinamotermal

3. 5. e.3 Rochas ortognáissÍcas

Na anålise das rocfìãs ortognáise,icas não se identificaram
paragôneses minerais ou mi nerð i s índices que permit issem anal isar
seu metamorfrsmo. Supõe-se, no entanto, gue se förmerãm em

condiÊõeE acima de grau médio, sugerido pelas sequintes asso-
c i ações minerais:

- pIa9loc1ásio (olisoclásio) - feldEpâto alcal ino - quàrtzo
-hornb I enda - Þiotita (+ clorita) -(+ opacos, titanita, apatita,
alanita, sericita) (Amostras AR-1454, t?BB, 39-1 e 39-e) (FOTOMI-

CROGRAF I A 3T ) ( TABELA ó),

As aESoc iacões mi nera r s acimã ñãÕ.ihdicäm o grau met amórf iro
por sr só, sendo nec essár i as obEervaçõeE mi c roest rut ura i s e me-

soscóp icas. Como friÉado em itens anteriores, os ort ognaisses
encontram-se localmente migmat izados e intensamente trenspostÕE,
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suger r n do gue egsas roc has "oc orram em condiGões de temperaturã e

presEão das part es profundas da crost e t erregt re, dando origem
tanto a rochas metamór{icas de grau forte, como a migmat itos e

granitos. A or i 9em de granit os e migmatitos em pert es prof undas
óe faixas orogênicas deve ser considerada como diretamente rela-
cionada com metamorf¡smo de grau forte" (t^IINKLER, op. cit . , p.
e!4).

3.5. 3 lletañorfismo de cont¡to

O metamorfismo de contato que afet ou os met a-sediment os da
Formação Agua Clãra Þstá relacionãdo à intrusão granítica Barra
do Chapéu da Suíte Três Córre!¡os, atinsindo principalmente rochas
c á I c i o - s i I i c á t i c a s e xistos d i versôs . As porçõe5 mais afetadag
encontram-se na req i ão sul da área de est udos, como "t et os pen*
dent es". Esses tetos pendent es distribuem-se por t odo o batólito
Barra do Chapéu expostÕs naE fo I häs de Arac a íb a e Barra do Cha-
péu, a oeste (DESENHOS ? e 4).

0 met amorfísmo de contato que a fet ou oE met a-scd i men t os não
envolveu mudàncas apreciáveis na composição química, estrutura e

tÊxturã deçsas rochas. Não houve a lormação de um "horñfels"
típico

A seguir s5o expost ãs duas assoc i aÊões minera i s de deríva-
ção pL. lítir a ;r p r' l í t i c o - p s a m í t i c a 

'

- quartzo
ó15);

- quart zo

ê2øB 
'

biotita - muscovi t a - si ll imenit a ( Amost ra AR-

- biotrta - granada - si lI imànita (Amostra AR-

A oaragênese da amost ra AR-ó 15 é t ípica de fác ies anfibolito
de mct amorfismo de contato, sendo que "a p resenç a de sil limanita
parece ter sido favorec r da peläE t emp erat uras elevadas mant idas
por mujto tempo e pela rnfiuência de fluidoE magmát icos, pois ela
é espec i.al ment e cûracteríst ica de rochas que ocorrem nas proximi-
dades imedratas doB contatos graníticos" (t¡,iLLIAHS el al. f?7ø,
p.198). No entanto, elas tambóm podem ter sjdo afetadas pelo
met emorfismo d i n emot erma I anterior.

A paragênese da amost ra AR-ó?ØB most ra o desaparec iment o da
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musc ovr t ã e àp arec i men t o da granada, o quË sugere condiçõeg
rîetamorf ismo superiures ao anteriormente visto, já no ) imite
grau módio para alto,

As rochas ort ogná i És i cas que se encont ram próximas aos cor-
pos granít icos não parecem ter sofrido a aCão metamórfica de

contato, provave I ment e devi do às t emperat ura s t ambém el evãdas de

sua formação (tr,INKLER, op. cit.),

3.5.4 llet amorfisno dinâmico

O metamor{ismo dinåmico desenvolveu-se em duas zonàs de

cisal hament o: a zona de ciselhamento dúctil-rúptil a dúctil, de

alto ângulo, local izada no domínio eÉtrutural IV e na zona de

falhamento transcorrente Ouarenta Oitàva, no domínio V (DESENHU

3). Em vár i os out ros I ocais, onde se desenvol vem faì has d i versaç,
t ambém há evr dênc i as do met amorfismo dinâmico.

3.5.4.1 Zona de cisalhamento de alto ångulo ("shear zone")-
dom ín io IV

Est a zÕnã de ciÉalhamento c arac t eri ze-se por apreseht ãr uma

estruturacão megascópica em forma anastomosade onde es rochas
trncont ram-se a fet adas pel os es forç os cisalhantes em intensidades
var i ad as, desde a c Dn servaGão das paragêneses minerais originedas
pÉ'lo metamor{iEmo regional até aquelas em que ocorreram cataclase
L' milonit rzaGão. Esses úì t imos efei t os rúpteis est ão reì ac ionadÕs
com o desenvol viment ð de fà I has t ranscorrent es tardias que se

instãlaram na zona de ciselhementÕ,
As associacões minerais observadas são (TABELA 3):

- Ealcita - quartzo - actinoìita - epÍdoto - clorita (+tita-
nrte, pìagioclásio, opacos) (Amostrã 583A) j

de

de

- þiotita - quart zo - clinoanfibólio (cumingtonita)
citã -9ranÈda (Amost ra AR-555);

quart zo - diopsídio - ectinolita
titenitã)(Amostra AR-1óA e D);

- Sert-

(+sro
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- pìagioclásio (oiigoclásio) - argilo-minerais esverdeados -
augit a - serrcita - epi dot o - opacos (+ prenhita, c'l orita, cerbo*
nato)(AR-lóB e C)(FOT0t4ICROGRAFIAS I a 13);

- hornblenda - quãrt zo - ep ídoto - plagioclásio cálcico
d i op s id i o-9rãnad a - turmãl ina (+ tttanita)(Amostra AR-3428) ¡

- hornb I enda - plagioslásio (albita) - quart zo - c arÞoñat o
|'JPdLU5 \T crPót ¡(.ó,/ \ Frr¡(J5t r.r .1f\ -..f .lc.r- /, i

- act inol ita - quart zo - plagioc'l ásio - sranade - diopsídio
(+ epídoto, zircão, apãtita) (Amostra AR-34e4) (FOTOMICROGRAFIAS 1ó

e !7);

- quartzo - act inol it a - diopEidio - limonita (+ biotita,
oPãcos, apatita) (Amostra AR-178) ;

- actino'l ita - quart zo - flogopita - op ac os - plagioclásio
sericita (+ apat ita, carÞonato) (AR-174) (FOTOMI0ROGRAFIAS 18

19).

0b surva*se, como efer.tos da pressão dirigida, a diminuição
do tamanho dos grãos. MinËraiE como quàrtzo gofrem o processo de

I e n t i c u 1 a r i z a ç ã o , tornando-Ee alongàdos e {ormando agregados; os

minerais de act inol it a e diopsídio 9e rearranj am, recriEtäìizan-
do-se em t amanhos d i miñut os, s€,m apresent arem orient acão p re fe-
rencial, plagtoclåsioE encontram-se na forma de agregados. No

gera I esses mi nera 1s dist ribuem-se em bandag, mÕgt randÕ og ves-
t igios de deformação, sem contudo ocorrerem modi+iceGões funda-
mentais nas paragêneses mineraiE formadas anteriormente, durante
o mdLamorfismo regional, como Ée pode ver pelas associações
nineräis descritas acima. As evidências mais marcanteç dessa zona

de ctsa¡hamento são vistas na escala mesoscópica, como ño exemplo
do Ponto AR*1ó (FIGURA 14). Entretãnto resEaltam-se algumas
evidênclas microscópicas, como por exemplo, a amostra AR-5834,
moEtra umä textura catactástica a milonitica, atestando os efei-
tos de cisalhamento rúpt i I e de estriccão, Na paregênese mineral
dessa amostra não se encontra o mineraì diopsídio, comumente

existente ncsse locaì, o que pode sugerir um proceÊso de retroma-
tamorfÍsmo) com ã entrada de ågua no sistema, cóno conseqüância
de movimentações tardi.as, transcorrentes (ÐESENHOS 3 e 4).

A amÕst ra AR-555, g ranada-c I i noàn li bó t io-b i ot i t a xisto,

e
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evrdenciã os efeitos de d e formac ão, com o quart zo em forma lenti-
cuìarizãdä, com fort e ext jnção ondulante; plaquptas de biotita
encontrem-5e fortemente deformadas; porfiroblastos de granada,
pré-crnemát icos, encont ram-se frät urados. Ent ret ant o, essa para-
gênese mineral ocorre em srau módio de metamorfismo.

3.5.4 . ? Zona de falhamento tranËcorrente Ouarenta Oitevã - do-
mínio V

Na , Falha Quarent a Oi t ava deEenvo I veu-Ee
filonito, most rando os efeitos do met amorfismo
fraco sobre rochãs x i st osas de grau méd io.

As paraqêneses estudadas em dois Þontos
filonítica são descrit as a seguir:

- muErovi t a - quartzo
ortocl;isro) ( Amost ra AR-ØA);

biotita (+ clorrta, plagi.octásio,

espessa {aixa de

retró9rado de g rau

ao longo dest a zona

-- muscovita - quartzo (+ c lorita, opacog,
most ra AR-3ó3 ) ( FOTOHICR0GRAFIAS 38 e 39).

ac essór i os ) ( A-

Est as paragêneses apresent am ì argo espect ro de estabi l idade,
desde o grau muito fraco até o final do fraco, quase médio.
Embora não se encont re mais biotita na amost r a AR- 3ó3, é possÍvet
que a clorita seja retrometamór{ica, e, nest e caso, est a rocha
tertà c ert amen t e at rngido o grau fraco.

No gera I , associadas a {a I has t r an sc orren t es, que cortãm
ind iEt int ament e as rochas da área, ocorrem faixas cataclást icas,
ondc r,e man i fest a o met amorfi smo dinâmico.

Os processos de formac i ona i s e met èmórf i.cos at uam cÕm maiE
e{iciâ,ncia sobre rochas granitóideE e 9náissicas, gerando proto-
milonitoE e miìonitos, Os efeitos obEervados em cristàis de
quart zo iniciam-se com deformaGões causadoras de ext inção ondu-
lante e que progrrdem até a f:¡c,r' rJe recrrperação total do criEtal,
0E felrlst,,¡tos acham-se micro{rat urados e os piagíoclásios ap re-
Eent am lamelas de gem i n ados encurvadas.

Como exemp l os dÊEt acãm-se dol s a{loramentos cÕm brecha cata-
clástica desenvoì vida em zonas de falhas t ran scorren t es, a seguir
rieEcritos:
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D) hÕrnblr..nda - cpídoto - leucoxênio - feldspato alcal ino
pìagioclásio - t itanita (+ zircão, apatita)(Amostra AR-58?E);

b) guartzo - feldspato - 5ilica nicrocrrstalina - quartzo
'I e.ucoxênio - clinopiroxênio verde ã pãrdo - til ar¡il.¡ grandda

carbonato (+ diopsídio, ep í dot o, fluorita) ( Amost ra AR-1138).

A primljra ,lrrr.rst ra representa rocha constituída Þor fragmen-
tos angu I osos de cristais de hornb I enda e fe I dspat o, subm! I imÁ-

tricos a mi I imÉt ricos, intensamente deformados e dispersos em

mat riz de granu I acão finissima compost a por epídoto, hornb I enda e

leucoxênio. A segunda rocha encor¡tva-.,r, intensamentP +raturada e

hidrotermalj.zada. As frat urãs apresent am espessurã ccntj¡rétric¿ e

submilimråtrica e são preenchidas principalmente por 9Ílrca micro-
cristal ina (+ quartzo). Leucoxênio ocorre capeando cristäis de

leldspato asEociado a cl inopiroxènio verde a pardo e granada.
Essas rochag brecharjas Õcorrem em vários pontos da área de es-
t udÒE (DESENHD ? E 4).

3.6 Relacões entre de+ormeção e metamorfisno

As re I aç ões ent re deformac ão e met amor îi smo que afet aram as

rochas da área em questão e adjacências acham-se regumidas na

FIGURA 2ó

As rochas da Formação Ásua Cl era e oE ortognaisses foram

afetedos por um evento de intensa transposição, através de pro-
cessos de cisalhamento de baixo ângu1o, no estädo dúctil, qu€

geraram um bandanento composicional de transposicão, uma xistoEi-
dacJe de transposiçäo e uma fol iação gnáissicà (S ) durante uma

fase de de{ormac ão F Assoc iado ã essa oeformacã! desenvol veu-se
um metamorfismo rr!ion"l dinamcrtermal ( l'l ) e umã migmat izacão
(tli ) concomitante e que teve ainda uma 

nduração tardia. Essa
n

mismat lzacão encont ra-se expost a nas regiões de l'1orro Agudo e

Bairro de Itaoca de Cima (Folhas Araçaíba e Barra do Chapéu ) .

Coñcomitantemente, não Be sãbehdo se houve ou não um hiato de

t empo, oc orreu um processo de delormação que a fet ou Princ iPa l men-

te as rochas cálcio-sit icáticaE e met acarbonát icas impuras, loca-
ìrzadas na pc¡r!ão lt:ste da área de eEtudo. Esse processo de

gerou dobras com eixog de direção NNE-SSl^,deformação, fase F
n+1
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e NE-Sl,J e uma superfícre pìano-ax¡al denominada de bandamento de
transposição S Concomitante a esse procesEo deformacional

n+tocorreu um evc'nt o de metamorfiEmo regional t erma l gue permit iu o

crescimento das actinolitàs. A esse evento metåmórfico denominou-
se H

h+1Posteriormente, foram depositadoË os sedimentos da Formacão
Córreso dos llarques, provavelmente relaci.onados com a deposicão
dos grupos ftaiacoca e AGungur. Ësses meta*sedlnentos foram afe-
t ados por event os de deformacão que podem ser dist insuidos atra-
vés de três fases distintaç de dobramentos. O primcirt¡ evento de
deformacão F gerou dobras D, preservando as Êstruturag reli-,1 Iquiares, onde observa-se uma clivagem ardosiana plano-axial.
Ocorreu associado a est a fase (F ) o met amorfismo resional dina-

tmotermal ( l'4 ) de grau fraco, Eçta fase de deformação (F ) não foj1!
observada nas rochas da Formação Asua C1ãra, provãve I meñt e devi do
å suavidade de dobramc'ntos. Entretanto, pode*se considerar o

met amorfísmo ret rósrado que a fet ou generäl i zadamen t e est a últ ima
formação c it ada, com o aparec i ment o de mi nera i s índices indicat i-
vos de met amorfismo de g rau frac o, cÕmo equivãlentes a M

Posterrormente, a Formação Córre9o dos Marques foil afëtada
por nova fase de deformacão (F ) que gerðu dobras D em funcão
dos dobrament os da c I i vagem 

"rdoÊ 
i.n" (S ), com o ¿esËnvol vtment o

1rlc' ¡rma c l ivagem de crenu l ação e/ou bandament o di lererr¡ ¡a.lo (s ),
plano-axial. Concomitante a esta fase, podendo ter-se inlciS¿o
poEt er rorment e à fase F , ocorreu novo evento de metamorfismo

1
reg j.onal t1 , com o ãparecimento de porfirobìastos de ninerais

?
como clorita, epí dot o, bjotitã e out ros , Est a fase de deformecão
foi reconhe'c ida, nas roc h as da Formação Agua Cl ãrä, corresponden-
do a F 0 mel alrorf iEmo é reconhecidcJ através do aparec j.mehto

n+1de porfiroblästoB de biotite, epídoto e out ro.,, provavelmente
assoc i.ados e H

FÍnalmente houvr-' umà novã deformacão que a{etou es rochas da
Formação Córrego dos Hargues caracterizadã pelo ãpàrecimento de
uma clivagem de crenulacão (S ) de direcão NtrJ-SE que 9erÕu dobras
àbertas e macroondulacões to.3i". Destinguem-se ÕE efeitos defÕr-
macionais dessa fase sobre os meta-sedimentos da Formacão Água
Clãra através da correlacão com a fase F

Provavelmente, no Proteroz¿i.o supllÍor, houve a intrusão
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das rochas pertencentes à 5uíte Granít ica Três Córregos gue

a{etou as rochas das {ormações Agua Clara e Córrego dos l"larques e

os ort og nai sses, desenvol vendô met amorfi smo de cont ãt o (tl ) sobre
eos meta-sedimentos da Agua Clara. EFËa Euíte granitica t ambrim

apreEenta contatos tectônicos atravós de faìhamentos de caráter
normel e tranEcorrentes, onde se observa o desenvolvinento de

b rec has e zonas de moagem de int ensidàdes variãdas. Posteriormen-
te houvp nÕvaF intrusães sraniticas que afetaram todaç as rochaç
da ree i ão, desenvoìvendo intenso metamorfismo de conteto nos
meta-Eedimentos (h ). Destacam-se o Dranito Apiaí, a sude6t e de

4área q. as Euítes Bairro da Serrinha c Ssuário, expostðs nes
folhas Barra do Chapéu, Ribeirão Branco e Engenheiro l.1aia. E

finãl ment e, como evidência dos últimos eventos do "Estado de

Transicão da Plata{orma Brasileira" (ALMEIDA, 1969) ¡ ocorrerðm os
grandes +al hamentoE t ranscorrent es que desenvol verem met amorfis-
mÞ dinâmico ( l'1 ), que äpresenta efeitos de retrometamorfismo

5
sobre as roc h aE da Formacão Agua C l ara.

3.7 Anál ise pet rográfica

A análiEe petrográfice neet e t rabal ho tem a final idade dE
j.nt egrar os dados obt idos nas várias esca l as ì mac rosc óp i c e, me-

soscópica e microscópica, à mpdida que a microscopia tem a

funcão dc auxi I iar na iderrtificacão das microestruturès. Assim,
nat ureza e mor fol o9 iã de c ì ivagens, orientacão miherå I , reì acõeç
de Euperposicão ent re c I ivegenE, bem c omo o est udo das rel ações
ent re event oE de deformação e metamorÌismo podem aj udar no esc I a-
recimÉnto de probìemas regionais (TROUtt, 1973, 1985; CARNEfRO,

I 983; ALHEIDA, 1987c),
BaseãndÕ-se hE'sÉas considerações proc urou-se int egrar os

estruturais da macroestrutura da área de estudo (DESENHO 3).
Os mi nera i s de cada e+lorañento est udado em Iâmina pet ro-

grá{ica encoht rem-5e nas tabel as ( 1 a 7) de cada dominio es-
trutural. A abreviat ura dos minerais e seu signt{icado gão expos-
tos a sBgui r :
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Ab - AlbÍta DoAc - Actinolita EpAu - Augita Fl -Bi - Biotita GrCc - Calcita Ho -Cl - Clorita. K-Fel
Cpx - Clinopiroxênio LaCu - Cummingtonità l',1iDr - Diopsídio llu

Do l om r t a
Epídoto
Feldspato
Granada
Hornblenda
- Fesd6Þ , K
Labradorita
l'licroclínio
I'luscovitä

Ol - Ol isoc I ásio
Op - OpacosPl - Plagiocl ásioPi - Pigeonita
Oz - Quat zo
Se - Seric i t aSi - SillimanitaTr - Tremol itaTi - Titanita
Tu - Turmai ina

3.7.1 Do¡nÍnios e¡truturaic UIb, VI., II¡ e III (Le¡te). Zon¡
metamórfice da actinotite. Formacão Ägua Clar¡

Obsèrva-se nesses domínios estruturais a predominåncia de
márrnores impuros calcíticos a dolomíticos e rochas cátclo-sili-
cát icas e localmente anfibol itos e xistos na porção sul -sudest e

da área em questão (TABELA l).Essas rochas encontram-se na zona
metamórfica da actinolite (tJESENHO 4).

Os tipoE de roc h as encont rados nesses domí n i os serão anal i
sarios segunrlo suaE características texturais, mineraiógrcas e

mrcroestruturais,

a) mármores impuros - são rochas de coloracão cinza cìaro a

cinra escuro, de granuìacão lina a média e c,strutura bandada, com

bandas macrGas a or j. ent ades. Hicroscopicämente ãpresent am t ext ura
varj äda, de s ranob 1ást i c a, sranÕl ep i dob láEt ic a a por{iroblást ica,
Nesses mármores é comum e¡lcontrar actinol itas centimétriceE,
oÞservávæi s mais facilmente na esca la mesoscópica ( DESENH0 3 -
FI6URA G). No 9erãl são rochas const ituídas predominantemente de

calcita e/Õu dolomita, contendo quàrtzo, flosopÍta e actinolita
em proporçâíes variadas. Secuñdäriamente encontram-se clorita,
opacos e t it anit a. Como exempì os devem ser observadas as FOTOHI-
CROGRAFIAS 1e2, A FOTOMICROGRAFIA I mostra a estrutura orien-
tada e uma textura prÊdominant ement e granolepidoblástica e a

predominância doE carbonatos. A FOT0MICROGRAFIA e, mostra uÍt

detelhe da ãnter j.or, se vå as relações entre o carbonato, õ

quart zo e a actinolità, que se encont rãm em cohtat os mút uos.

b) cålcio-slticåticas - são rochas de coloracão cinze esver-
deedà a cinza clara, quando sãi ã I t eradas apregent am col oração
viìriegàdä, devr do à variação compoÊicional do b andament o, c omu-
mente presente neEsas rochaE, Como exemplo, observe-se, na FOTO-

127



+ ã:

tÞ -

€€ g

=

ï-- ï;--r;ï-ï;-T;-T-T-T-ï¡-T-T; 
ïî_ïå"ïi ï I I i I I i

I i lË lglËlË,1Ë,1,1,1,i¡ Li¡¡lËËli 1Ë 1,1,1,1,u r

i---TËi-T:T-ï*-Tï-ï-T ï-ï--ï-T*.Tï-T--T¡-T"T-T-T-i-T I

l, ulåË,i¡l¡lË,1¡,1 i I I I lËilå k lË:l i I I i I Ii iËliiÊlËjgËiËlr i I 1 | l;¡iË¡l; lË¡l I I I i i i

i ïi¡;iii¡i',ii, i;i,ffi ,i;iIi:,i,,ii,i,i,i:i:i:i: i

i:¡:i:::r¡i'i¡:iï:i:i:Ï:i¡:i:i¡:is:i¡:i=:Ï:i:i Ï i i i

| -:-i¡--i-i:i¡-i::l:l-l:1,:l- j--ï--ï--ï--T-T-ï-î-ï-î- 
|

l -e:l=::l:l¡i¡:i::i-l:l:i::i:ï'-T;-T;-T--T-T'T-i-i i- i

,i,l::ri"l"[,i:'frt"lril,l:l::i::i::i::i:i:i:i:i:+" i

-:- j¡::liI;j::j:: j:j:j:j::i:ï::ï::i::i::î:î:î:i:î:î: 
i

::i:::t i:i,:iu:i Í:Il::i:i¡:ii:i::rE:i:i:i i i.i"i:¡:ii::i:i¡i::i:-i-i-i:i::i:i-:i::i::i::j:i:i:i:i:i: 
I

-:-j---1"j-1--l--l-j:l:l l;f -T ï ï -T;ï;ï;i;ï;T;l
:-l:::i:j:i::i¡:i:l:i:l::i:i=:i¡:i::i::i:i- j: j:i:i: 

I

-:-i--"i-1- i;:lq:l:i:i:i::1:l¡:iE:l¡:i::iii;i:ï¡T T: i

:i:i:::i:i:i;:1':i;i;j;f :i:L:i;:î::i::l:i;i' i'i;i' j

:!-i:::ï:t-i::i::i:ï:t:ï¡:i-i::t::f -:t::f _i:i:i:i_i: i

e Ë1e icleir 1s 1'1ili1i:lslE:lË"1Ë"iË:isiciiiijsiEi

i
I

TABELA I - Domlnios g:try!urais_VIb, VIa, IIa e ilI (.ìeste), Zona rnetamõrfica da actinolita trormaiãà-Ãórå'cíu"ul,
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F0T0MICR0GRAFIA I - Nicóis X.
Aumento l2x - Flogopi ta-quart
zo-calcita mãrmore. Constítuî
do predomi nantemente de calcî
ta (+doì omi ta ), quartzo, fìogõpita, ci ori ta, acti nol i ta, Com
textura qranobl ãsti ca a o rano
lepidobtãstica, de granuiaçãõ
fi na e estrutura ori entada, A
rocha em questão encontra-se
no domíni o estrutural VIa, zo
na da actinolita ' ( Ponto AR:
633A).

FOTOMICROGRAFI:A 2
Nic6i's X - Aurnento
nol i ta associados
( Ponto AR-6334) .

- Detal he da fotomi crografia anterior.
38x. 0bserVam-se cristai s de acti

aos cri stai s de carbonato e quartzõ
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¡'lIÈROGRAFIA 3, um srãnàda-ãct inol ita xl st o, most rando um banda-
ment o i rregu l ar, com banda c ont endo art inol it a e quart zo e banda

çom actinolita e cristais de 9rãnada pré-cinemátrcos à foliacão
principal S Na FOTOMICRUGRAFIA 4, em maior detalhe, vêem-se

n+1ãs re I àções ent re a xistosidade (actinolitas orient adas peìâ f ase
F que gerou ã foliação 5 ) Êom as granadðs formadas anterio-n+l n+lmente a essa xjstosidade. 0bçerva-çe um rrjstal de 9rànada (canto
direito) com sombrã de pressão cÕntendo quartzo não orientado, o
que demonstra que a granada é pré-cinemát ica à fotiação circun-
dante E o quartzo da Êðmbra de pressão sincinemát ico å xistosi-
dade (SPRY, !969). Baseando-Fe nà premissã de que o material da

sombra de pressão seria depoÉitado en zonas com supoEta baixa
tensão ou pequena deformacão quando a matriz foi deformada ao

redor do por f irol¡lasto p¡{-¿,¡istente (VERNoN, f978,, No entanto,
est e {ato t omado i so I adament e, principelmente sE o porfiroblaEto
não tem uma xist os i dade interna (Si ), não ó um aspecto conc I usivo
( FERGUSON 8 HARTE, T?75);

c) an fibol it o - rocha de col oração cinza esverdeada, maclça,
com textura decussada e const ituÍda de hornb I enda princÍpal-
mente, coñtendo plagioclásio (albita-o'l igoclásio), quartzo e

titanita (Ponto AR-óe9B ) e rocha c inza escura, maciça a I evement e

orientada, com textura decussada a nematobl ást ica, contendo
hornb I enda e plagiocl ásio (+ quãrt zo ) principalmente, com op acos,
titanita e ep ídot o com menos de ì% (Ponto AR-é38).

Est as rochas ocorrem no ext remo sul da área, ent re o Granito
Barra do ChapÉu e a Falha Ouarehta 0itava, entremÊadas com rochàs
cálcio-sil icáticas p cálcio-xistos, suger i ndo ser ume Eeqüênc i a
sed Í ment ar vul canogênica. Est as roc has sugerem ser met ab as i t os;
apesar da i nt ensa deformação, ainda se obgervam na I âmiha as-
pect os sugest rvos de t ext ura original ofítica-

3.7 .P Donínios egtruturai6 VIc, IIb e III (Oeste) . Zona
metanórfica do Diopsídio. Formação Agua Clara.

Predominam, nesseg domínios est rut ura í s, mármores i mpuros e
rochag cálcjo-sil icát icas, apresent anclÕ, no ent ant o, um incremen-
to no met amortismo regional, em rel aGão aos domí n i os ant eriores,
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FOTOMICROGRAFIA 3 - Nì
cóis X. Aumento 8x. Grã
nada-hornblenda xistol
0bservam-se bandas ìn
terrompi das peìos efeî
tos da deformação. Estã
rocha encontra-se no do
minio estrutural VIb, zõ
na da acti nol i ta (Pontõ
AR..629A).

F0T0MICR0cRAFIA 4 - Nicõis X. Aumento 38x. Detalhe
da fotomi c rog ra fi a antenior. 0bservarn- se cristais
comumente subédri cos e i so¡ien'rados de horb I enda ,associ ados com cri stais nematobi ãsti cos de actinolita com porf i rob I ãsti cos euõdri cos de g ra nada pr6-cî
nemãticos-ã fol iação Sna1. A textura iaria de' gra;
nonematoblãstica e lepidóaoUlãstica (ponto AR-6ã9A)
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atingido a rona do diopsídio (TABELA P e DESENHOS 3 e 4).
r.t5 roclìãs presentes nes5e5 dominios contém os minerajs:

actinolrta, dropsídio, calcjta, doìomita em proporções varjadas
Apresent am t ext uràs verlando de granonematob I ást ica, granol epido-
b I ást ica a granobìáEtica. A est rut ura é bandada a xi.stosa, sendo
que a nível microscópico não apresenta orientaGão. A granulação
varia de fina a média. É comum nesses dom ín i os, como no5 ante-
riores, a presença abundante de act inol ltas cent imét ricas visí-
veis na escela mesoscóprca.

Como exemplo, oÞserva.-se na F0T0HICROGRAFIA 5, um actinoli-
t a-calcita-diopsídio granofels, com estrutura microscópica maciça
e textura granonemat ob I ást ica. ObEervam-se os minere i s er paragê-
nese mineral indicando a zonã metamór{ica do diopsídio (Ponto AR-
585). Outro exemplo é observado na F0TOIIICROGRAFIA é. É um tremo-
I ita-calcita-dropsídÍo granofels, com estrutura orientada em

bandas irrt:gulares e textura granoblástica a poiquilobláçtica.
Observa-se na FOT0HICRO6RAFIA 7, de maior detalhÞ, a intensa
rpcrista)ização doE constituÍntes mi.nerais¡ rnost rando os efeitos
acent uados dã deformação com a d i mi nui ção da granul ação, quando
compårada com a F0T014ICROGRAFIA 5. As FOT0I1ICRUGRAFIAS 6 e 7, en
qur,rst ão, encontram-se no domínio estrutural III (Ponto AR-344),
próximo do domínio est rutural IV onde ocorreu intensa transposi-
ção por dee l oc amen t os horizont ais afet ando as rochas adj acent eE.

3.7.3 Domínio eEtrutural IV - Zona metamórfica do Diopsídio.
FormaGão Agua Cl ara.

Nest e domínio est rut ura I desenvol veu-Ee int ensa t ranspos j.Gão

dãs rochas at ravés de duas lases de deformacão, A primeira fase
(F ) com movrmentos vert icaiE gerou a fol i acão de transposiGão

n+1
S A çegunda fase (F ), tardia, gerou a foliacão S soÞren+l _. n+e -. n+ea foliacão anterÍor, atraùÉs de movimentacões sub-horizônfai iza-
das desenvolvidas nest e domínio Éstruturãl e que ocasionou o

redobramÉnto da foliacão S e dobramento da 5 ños demais
domínios eEtruturais. n n+l

As rochas p resen t es nest e dominio são as cálcio-sil icát icas,
mármores i mpuros, cálcio-xistoE e I ocal ment e met adiabásio. Essas
rochas serâo descritas através das fotomicrosrafias de lâminas
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F0T0MICR0cRAFIA 5 Nic6is X. Aumento 38x. Actìnolita-
cal ci ta-di opsídi o granofe ls. Cbs e rvam- se os mi nerai s
em contatos mútuos n predomì nando diopsíd io e caìcita,
com albita e acti noì i ta. A textura é granomematobl ãs
tica e estrutura macìça. 0corre no dornínio estrutü
ral Vic (Pon to AR-585).
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F0T0MICR0GRAFIA 6 - Nicóis X.
ta-cal ci ta di opsídi o granofeì s
ta Çao dos mi nera i s em bandas i
doñín j o estrutural III (ponto

Aumento 20x. Acti noì i
. 0bserva-se a orieñ
rregul ares. 0corre nõ
AR- 344 ) .

F0T0MICR0GRAFIA 7 - Nic6is X. Aumento 3BX - Detaihe
da fotomicrografja anterìor. 0bserVam-se quartzo, diop
sidio, caicita e acti nol i ta em contato mûtuo. A teÏ
tura é granoblástica a poiquiloblãstica e a estrutl
ra ê orientada (Ponto AR-344 ).
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pBtrográfices de d i versos afloramentos dist ribuídos
desse domínio (DESENHO 3 e TABELA 3).

ao I ongo

Um dos â 1l oramen t os maiE mãrcant es negt e domínio re {ere-se
ao Ponto AR-1ó (DESENHO 3 - PERFIL A-B), Neste ponto procurou-se
confecc ionar t rês lâminas pet rográ{icas perpendicul ares ent re sr,
em amost ra orrent ada, com o intuito de se observar o est i rament o

mrneral, o bandamento e as parà9ôneses mineràjs, A ãmostra em

gueçtão é um diop::ídio-dolomrta mármore, com actinolita p quartuo
c'rr mer¡L¡r rlrrantidade. 0Þserva-se na FIGURA ?7 a disposição da
amostra de mão no afloramento, cpm a lâmina ? expoEta en primeiro
p I ano .

OLrsprvam-se nas FOTOHICROGRAFIAS B e !Ø, dË menor ãumento,
ae 1.ãminas 1e e respectlvamente e nãs FOTOHICROERAFIAS ? e 11,
as mÉsmas 1âmi nas em maior aument o. 0bserva-se o bandament o de

transposição S , com o desenvolvimento de bandas dol omí t jcas
n+icom actinoli.tas e bandas diopsídrcas com actinolità (F0TOl1ICRO-

GRAFIAS B c, 9). Uê-se a tendência dos minerais se orientarem ao
I ongo do plano quc se desenvol veu a fDl iacão S Has ver i lira-
se que a int ensa recristalizãcäo ¿o. *in.trlllnão permitiu o

est j.ramento ninera.l , a não ser o alongamento dos dropsíd j.os
( FOTOM ] CROGRAF I A 9 )

As FOT0HICRÕGRAF IAS f? î! 73 correspondem à l âmina 3, parale-
la ao plano de deformação Não se vô o elongamento dos minerais
neste plano. ObEerve-se, no entänto, as reìações dos minerais em

paragônese mi nera I Vê-se o diopsidio, a dolomlta e ã aÊtinolita
em cont at os mút uos.

A FOTOHICROGRAFIA 14, mostra uma lâmina de um metadiabásio,
no mesmo a+loramento (AR-1é), como um "boudin" Þreservädo no
afloramento 0bserva-ge que a rocha não sofreu os efeitoE da

ir¡tensa deformacão. Não se vê vest igios de orientação m j.neral . A

est rut ura ó maciGa e a t ext ura ó int ergranul ar a porfiritica.
Nas FOTOHICROGRAFIAS 15 e 1ó (Ponto AR-342A) observa-se um

dropsídio-granada-act inol ltä xistrr Uêe¡n-se bandas com predomi-
nância de acti.nolitaE com granadas e banda com quðrtzo. Esse
bandamc'nto corresponde à fol iacão S / que crenu ìou c transpôE a

n+1
foliação pretérita S As granadas sugerem ser sin a pós-cinemá-
ticas à fase F ôn="ru"-sE, na FOTOTlICROER AFIA 77, granade em

n+1
detalhe, dà amost ra AR-34?8, do mesmo afl orament o em quegt ão . Vê-
se, no Ínterj.or dessa granada, inclusões dobradas (5i - superfí-
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TABELA 3 - Dominìo estrutural IV. Zona metamõrfìca do diopsidio (Formação Ãgua Clara).
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FIGURA 27 - Amos t ra de mão de rocha metacarbonãti ca lDio¡-
sídio-dolomi ta mãrmore ) , de onde foram confecci onadaè träs
lâminas petrogrãfi cas perpendi cul ares entre si, com o in
tui to de se i denti fi car o esti ramento dos grãos mi neraiS
em conseqtlênci a dos processos deformacionais da fase de de
fo rmação Fn+2. 0bservou-se, no entanto, uma i ntensa recriS
tal i zação dos mi nerai s, não se t orn ando tão evidente o .e5

t i ramento desses. A seguì r observam- se as fotomi crografì as
de cada I âmi na, Amostra l ocaì izada no domíni o estrutura I IV
(Vi de Fi gura ì4 e Desenho 3 . Perf il A-B ) ( Ponto AR-l6D).
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F0T0MICR0GRAFIA I -.Nic6is X. Aumento l2 x. Rocha me
tacarbonãti ca (di opsidio-dol omi ta mármore ) . Rocha com
bandas i rregul ares caracterizada pel a al ternãnc i a de
bandas enriquecì das em dol omì ta, com b anda s enrique
ci das predom j nantemente em diopsÍdio, por vezes com
plagiocìãsio e/ou quartzo e/ou t remo I jta associados.
Lãmi n a perpendi cul ár ao b an damen to de transposição
S". r (Vjde Figura 26). Este afl oramento encontra-se
nb"domÍnio estruturaì IV, onde se desenvol veram os
efe i tos do ci sal hamênto dúctil-rüptil, verti cal, da

Iall Fn+z (Ponto AR-160-l ) (Vide Desenho 3 - Perfi i
A- ó I .

F0T0MICR0qRAFIA 9 - Nicõi.s X. Aumento 38x. Detalhe
da fotonri cro g rafi a anterior, 0bs erva - se banda dol omíti ca
com acti.nolita e banda d iopsídi ca com acti nol ì ta. A

textura é maì s granobl ãsti ba na do l omîti ca e mais
g r a n o n e m a t o b I ã s i i c a na diopsidìca. A granuì ação va
iia de fina a média (Ponto AR-l6D-l ).
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F0T0MICR0GRAFtA l0 - Ni cõi s X. Aumento l2x. Lâmina
perpendìculan ao bandamento de transposição S,.,*1 e
perpendicular ã lâmina da fotomicrografia anterioF' (ViOe
Fi gu ra 26). 0bserva-se o mesmo aspecto, com bandas
irregulares e i nte rromp i da s , devi do aos efeitos de
formaci onai s tardios da fase F-.". Domin i o estrutu
ral IV (Ponto AR-l6D-2). n+¿

F0T0MICR0GRAFIA l1 - Nic6i s X. Aumento 3Bx. detal he
da fotomicrografia anterjor. 0bserVa-se a presença de do
I omi ta, diopsídio e acti nol i ta, p r i n c i i: a I m e n i e , Ã
tex tu ra é granolepidoblãstica (ponto Aiì-l6D-z).

ì40



F0T0MICR0cRAFIA l2 - Nic6is X. Aumento l2x. Fotomicro
grafiâ de lânrina paralela ao piano de cisalhamento e per
pendicular ãs lânrinas antei^iores (Vide Figura 26).0b'
servam*se os minerais djstribuidos homogeneamentel
não se observando neste pì ano quaì quer ve;tígio de
orientação. Domínio estriJtura1 IV (Ponto AR-i6D-3).

-F0T0MICR0GRAFIA l3 - Nicõis X. Aumento 3Bx. Detalhe
da fotomicrogrdfia ante-rior.. 0hservam-se dt..opsidio, dolo
mita e actinoJ ita (pq¡¿p AR-l6D-3).
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F0T0MICR0GRAFIìA l4 - Nicóis X. Aumento 38x. Rocha ca
racterizada como um metadiabãsio, de granulação finã,
com text u ra intergranular a porfi riti ca e estrutura
maciça. Rocha constituída por pìagiocìãsio ripiforme
(oìigoclãsio), com matriz fina, formada de cristais
subédri cos a euédri cos de augita (titanífera) em ar
ranj o i ntergranuì ar com argì ìo mi nera i s esverdeadod
o cu pan do os espaços jntersticiais. Esta rocha foi en
contrada como um boudin ai ongado, vi sto no afl oramei
to AR-16 (Figura 25). Domínio estrutural IV (Pontõ
AR-r6C).
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F0T0MICR0GRAFIA l5 - Nicõìs x.
Aumento l2x. Rocha cãlcio-si
I i cãt i ca (0ì ops Td i o-g ranada---
actl: nolita xìsto), 0bservam-
-se bandas al ternadas consti
tu ída s predomi nantemente orã
por actì noi i tas, em arranJo
nematoblãstico, ora por quart
zo, em arranjo granobìásticol
Nas bandas acti nol íti cas ob
servam-se superfici es decrenU
I ação associ adas ã superfíci ê
Snil , Subparalel a ã estrutura
ção da rocha. 0bservam-se pol
fi robl astos s ubcent i métri coE
de granada, predomi nantemente
euéäri cos. Esta rocha encon
tra-se no domíni o estruturaT
IV (Ponto AR-3424).

F0TIIMICR0cRAFIA I6 - Nic6is X. Aumento 3Bx. Detatheda fotomicrografia _anterior. 0bserVa-se uma banda quart
zosa (+ pl agiocìãsì o) com acti'nol i tas e ban da 'actl
no litica com Eranadas e diopsÍdios (ponto AR-342A):
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F0T0MICR0GRAFIA I7 - Nicõis X. Aunento 20x.0bserva-
-se granada sin a pós-ci nemãti ca ã fase F-,.,, com ìn
clusões em "S" (Ponto AR-3428). Localizadö'r\o mesmõ
afloramento da l'ctomi crograf i a anteri or,
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cie interna ) cont inua com ã ori ent aç ão minera I da mat ria (Se

superfíc re externa), e gue Fssas D¡crodobras da Si são idênticas
em åmpl¡tude e comprimento de onda ås dobras em Sp, o que sugere
Éer o porliroblasto formado após a delormação (VERNON, lq79, .

Outro aspecto relevante a ser considerado, nessas granadas pós-
c inemát icas, é o lat o dos t raGos da Si serem simét ricos, paral e-
los entre si e concordantes com e Se (ZhlART, L96? - FIGURA li).
Por outro lado, os núcleos centrais desEas granadag¡ Éefi in-
c I usões visÍvr.is, sugerem ter ie formado sin-c inemat icamente a

ê
n+1 No afloramento AR-174 (FOT0IIICROGRAFlAS 18 e 19) observa-

se um flosopita-ectinolita xisto mostrando uma estruturacão anas-
tolnoEada formãda por bandas irregularc,s cons,tituídas ora de àcti-
nal ita e flosopita, ora de agregadr:s quartzósos com actinoi itas
( FOTOHICROGRAFIA 19). É interessante notar que neste afloramento
a t ransposição é intensa, de lormand o os mi nerai s const ituintes,
Vêom-sr: as act inol itas centimétricas de formàd as e os dema i s mine-
rais recristalizados em t amanhoE menores . HÕuve int ensa t ranEPo-

sicão da çuperf ície S pelos efeitos tardios da {ase F que

desenvol vpu essã {.ì itl*å anast omosada 5
n+P

, através de movÍmen-
n+atos sub-horizont ai s.

0bservam-se evi dênc i as de dissolução c recrist al izacão por
pressão, pois alguns minerais como quartzo e calcita, Por exem-
plo, são sÊrnsíveis a um aumento de pressão e Podem sofrer umä

dissolução p re ferenc i a I e recrist al i zãrBñ-se em {rat uras ou nas

fàces do próprío mineral expostas ao longo do eixo X do elipsóide
de delormação (ARTHAUD, t987>. Vê-Ee nas fotomrcrografies em

quest ão o quart zo concent rado em bandãs irregulares, sugerindo,
que dr.,vicJrr às movimenteçõeg por cisalhamento EimPles ou rot.¡t ill-
nal nó est ad o dúctil-rúptiì, lavoreceu a d í ssol uç ão do quärt zo

por pressão que se cohcentrou em zonas de menor PrÉssão, enquanto
que os mi nera i s de actinolita, ao resist irem aos esforcos, so fre-
ram os efeitos de mÍgração por desl ocações (ARTHAUD, oP. cit. )

caracte'rizados por deformaGões ocasionàdas peìos movimentoE

rotäcionäis da fase F que gerou essa estrutura anastomosada
n+?(FOTOHICROGRAFIA 18). Vê'-se a actinoìita recri5talizada em cris-

tais menoros no intericrr do miñeral, sugerindo dEfeit os P I an areE
j.nternos do Eristal devido à migração des desloca6ões Por c j.-
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F0T0¡'IICR0GRAFIA 1B - Niõois X.
Aumento 8x. Rocha cãìcio-si I i
cãti ca ( f ì ogopi ta- acti nol i tã
xisto)" 0bserva-se uma estrutu
ração anastomosada, formandõ
b an das al ternadas i nterrompi
das, evidenciando os efeitoF
tardi os da.deformação progres
siva por cisalhamento de altõ
ângulo, no estado dúctil-rúptil,
desenvoìvido no domÍni o edtru
turaì IV.0bserva-se a transpõ
sição da foìiação S¡1¡ deviãõ
a movìmentaçao sub-hori zontal izada da fase tardia Fn+z (poñ
to AR- l7A) ( Vi de Desenäò-3' :
Perfi I A-B - Ponto AR- 16 ) .

F0T0I.lICR0GRAFIA t9 -.Nicõis X, Aumentq 3Bx. Detalheda-fotomicrografia anterior.. 0bservam=i.e UànOas .onsii
!!i99!.de asresados quartzosog i'; ói.si;älãsioi- lõ,actrnotitas e textu ra gfanoblãsficä 1ã esquerdá), àlternadas_com bqndqs. coñ actinoiiiá-e'iloqdoita.'' Jagranuìação fina e_rexrura nematoblãsticà] buiðivu_ið,q_dlIelta, actìnolita centimétrica def orrnada (pont9-
AR- r 7A) .
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sal hament o 5imples, modi ficando a {orma do

t IA 79).
mrneraì (FOTOHICRDGRA-

3.7.4 DomÍnio estrutur¡l Ull. Zon¡ netamórfic¡ do diop¡ldio
Forn¡cão Águt Cl¡r¡.

Neste dominio estrutural há uma mudançe nos tipos litrrlósi-
c o6, ocorrendo rochas cálcio-si licát icas, cålcio-xrst os, quart zi-
tos +inos, e uma maior quantidade de metabasitos (TABELA 4r.
Essas rochas éncontram-se em gráu módio de metamorfismo, na zona
do diopsidio.

Hicroscopicamente apresent am est rut ura, no gera l, orient'åda,
granula6ão frna predominantemehté a médiã, A textura varia de
grãnol epidobì ást ica a nemat ob t ást ica nos x:.stos e cálcio-si) icá-
ticas, respectivamente, e granoblástica a decussada nos anfiboli-
t os .

Na FOT0HïCROGRàFIA ?ø obsprvã-se um anfibol it o orÍentado,
com textura granrrblá"t ic¡¡ ã grahônematoblástica e constituido
essenc¡a)mÊnte dÊ hÒrnblenda e pìasioclásio (Fonto AR-5754).

3.7.5 Domínio est rutural VIII
Foimacão Agua Cl ar¡.

Zona met amórfica do diopsidio

Neste domínio estrutural predominam ãs rochas cálcio-sil i-
cát:.caE e cálcio-xistos e secundariament e ocorrem int ercal ações
de micaxistos, quartzitos e metätuîos ( TABELA 5).

O dominio mostra as evidêncras dos três eventos de delorma-
ção das fases F, F e F , visiveis nas escalas mesoscópica en n+l n+emacroscópica ( IIESENHo 3 - Perlil E-F e FIGURAS B, C e D). Na

esc a 1a microscópica as amost ras col et adas para l aminação eviden-
ciam os efeitos delormacionais das fases F e F , a1ém dáÉn n+1paragÊneses r¡inerais característ icas do I ocal .

As FOTOHICRoGRAFIAS et e P? (nicóis // e X) mostram o de-
talhe de uma dobrã em bainha formada por cisalhamento dúctil de

baixo ângulo que gerou a foliacão S da fase F (FOT0 ó), Ë um

c a I c it a-f I o9 op i t a-d r op s íd io granofe I !, UanCa¿o, 
hcom 

b and as al ter-
nadas irregularmente, ora congtituíd¡rs pûv diopsidio princjpal-
mente, com microcl ineo, quartzo e carbonato s e c u n d a r i a me n t e , ora
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FOT0MICR0GRAFIA 20 - Nicóis X. Aumento I2x. Anfibolito constituído essencialmente de h.ornbtenda e olãgioclãsio ( 1 a b r a d o r i t a - a n d e s i n a e ol igocì ãs.io) i' e
contendo diopsídio. Possui te xtu ra grãnob lãsti ca a
g!qnonematoblãstica e estrutura ori èntada. 0 pì agioclãsio tende a se segregar da hornblenda, foimañAõ
agre.gados ìenticulares,_subparalelos ã estruturação
da roch a . 0corre no domín i o estrutural VII ( Poñto
AR-575A).
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por carbonilto, flosopita p pouco diopEídio. 0bsprvam-se 9ränu-
lacão fina c t ext ura granob I ást ica ä 9rãnolepidobl åst ica. os
efejtos de lormac i ona i s são evidenciados pela intensa recristaj ¡ -
zação do= minerais, com a d j.minuiçåo da granulação (ponto AR-
87A) ,

A FOT0IIICR06RAFIA A3 most ra em detãlhe a re l ação entre as
bãndès ec j.ma descritãs. Observa-Ee pr.ováveì segregação metamór-
frca, com o carbonàto se dt ferpnctando numa Þanda , por ser mai.9
sensí ve I aos efeitoE da prësÉão dirigida, ocorrendo dissol ução e

recristalizaçåo em bandas irregulares (ARTHAUD, f9AZr. Vê-se
t ambém os mi.nprai s em paragËnese indicando a zona do diopsídio em
grau médio de met amor 1j smo .

A FOTOHICR06RAFIA ?4 mostra um detalhe de ume dobra em

bäinha (Ponto AR-ZBB) de um act inol ita-flogopita-dioÞsídio-calci*
ta mármore , Observam-se bandas irrpgul ðres enri quec idas ora em

c;ìrbonato, orâ em diopsídío com actinolita. Essa dobra urn h..¡lnha
encont ra-se num f 'lanco de dob ra mesoscópica dobrada pela fase
F qr" desenvolveu a superf icie plano-axial S A intensan+J n+lr€cristal izacão masc arä ã Euperposicão de even t oE , ôrinc ipa l mente
por serem miñeraj s cá'l cio-Erl icáticos mais suscet íveis aos efei-
tos da pressão dirigida e da t trmperaturà. Os minerai.s sp rÊcrls-
talizam numa granulacão fina e não se vô nrtidamente o elongamen-
to dos minerais, o que faciiitaria ver os efeitos defÕrmãc I onàtç.

A FOTOHICR0GRAFIA Ê5 most ra um muscovit a-c I ori tà-horñbl enda-
diopsídio xisto. Vêem-se bandes constituÍdas ora por diopsídio (+
hornbleñda), orã por quart zo, clorita e muscovita com hornb I enda
e act rhol jt a ãssoc iadas, As bandas são irreguì ères e interrompi-
dãs, mostrando t al¡rbém uma diferencração metamórfica com a conce-
t raç ão de quart zo numa das ban d as e demè i s const it uint es pm men or
quãnt idade, e a concent raÊãÕ de diopsÍdio e hornb I enda na out ra
banda (Uide TABELA 5 = Ponto AR-1e48), Vê-se em maior detalhe a

relação entrp os minerais em paragânese (FOTOI'lIEROGRAFIA ?6) .

3.7.6 Domínio eEtrutural I. Zona metemórficã do diopsídio
Formacão Agua Clara.

Nest e domínío cEt rut ural as evidênc ias mais marc an t es, na
r:scala mesoscópica, estão relacionadas com oE efeitos deformacio-
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VIiI. Zona metamõrf i ca do diopsjdio (Forma ção Ãgua

I+35 l( 5l
I¡¡

¡ Gr¡Dobl¡sliQ/9r0þ¡|?i¡hül¡stic¡ ¡ hrecnit¡-clritt+ûn-
I (ç¡n{l¡c¡o fii. | Þdi¡} I bl.íd¿-diqtidio risto
¡ ( b¿nd¡d¡ ) I

I C¡t.<l¡!ti(¿ ( br?rÍoida I
I

¡ Þrcþ (¡t¡cl¡rl.i(¡ I'löo-I
I tÈr.li¡¡d¡ I

¡
I
I
I



FOT0¡IlCROGRAFIAS2i e 22 - Nicõis // e X. Aunento l2x. Dobra em bainha
em cal ci ta-fI ogop ita-d ìopsídi o granofel s. 0bservam-se bandas al terna
das, ora constítiiídas poi' diopsTaio principalmênte, com microclineõ
(+ quartzo) e pouco carbonato o ora consti tuídas po!" carbonato, fì ogo
Èitá e pouðo diopsidio. As bandas di opsídi cas são maì s espessas ' O
afl oramento em q ues tão encontra-se no dominio estrutu!"al VIII (Ponto
AR-87A).

¡ñ+l

^n. 
t?
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F0T0MICR0qRAFIA 23 - Detalhe da fotomicroqrafia anterior.
Ni cõi s X. Aumento 38x, 0bserva-se bandas granobl ãsti
ca diopsídica com m.io^ocl ineo (+ quartzo) e poucõ
ca rbon a to (ã esquerda) e banda carbonáti ca com flogo
pita e pou co di opsídi o em a rranj o g r a n o l e p i d o b l ã s t i :
co (ã direita) (Ponto AR-874).

'I 53



F0T0t'1 ICR0GRAFIA 24 - Nicõis X. Aumento 8x. Rocha de
deri vação carbonãti ca denomi nada de actinol ita-flo
gopi ta-dì ops ídi o- ca I ci ta mármore . 0bserva- se dobrã
intrafolial relacjonada com os processos de cisalha
mento simples, dúctil, de baixo ânguìo, da fase F¡l
0hservam-se bandas aìternadas, enrìquecidas ora em
carbonato (co r cìara), ora em di opsidi o (+ actinol i
ta) (cor escura) (Vi de Desenho 3 - Perfi I E- F) (Poñ
to AR-7BB) ( Domin i o estrutura l VIII ).
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F0T0Mi CR0GRAFIA 25 - Ni cõi s X. Aunento 20x. Muscovi ta
cl oli ta- hornb I enda- di opsíd ì o x i s to. Rocha consti tui
da por bandas suavemente dobradas, ora enriquecidaã
em diopsídio (parcialmente substituído por hornbien-
da), ora por quartzo, clorjta e muscovi ta com horn
bl enda e acti nol i ta assocj adas. As bandas são ì rregTlares e interrompidas, formando uma estrutura bandã
da- anastomosada, e com texturas qranobl ásti cas a grã
no'l epìdoblãsticás. 0corre no domÍn i o estrutural VÍIT
(Ponto AR- I 248 ) .

F0T0lvlICR0GRAFIA 26 - Nic6is X. Aumento 
.l50x. 

Deta
I he da fotomicrografia anterior . 0bserva-se a rel ação el
tre os minera.is como diopsTdio, quartzo e actinolitã
Nota-se o diopsidio sendo substi tuido por hornbìenda
( Ponto AR- ì 248 ) .
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nais da fase de deformação F (TABELA ó).
Na área encontram-se rlchas cálcio-silicáticas com interca-.

laçfr¿'E de corpos de metabasito, cálcio-xj.sto, micaxistos,
quartzitos finos e gna i s ses granít j.cos imbr i c ados tectonicamente.
Os efeitos dÊ tr¡¡nsposição, estiramento miherel, "boudi.neqem,, dÊ
c amådas c ompet en t es, etc. loram amp l ament e djsrUt idos no item de
anál ise estrutural (DESENHO 3 - PERFIS C-D e E-F e FIGURA A).
Microscopic,¡mente esses efeitos são narcantes.

Vê-se nâ Ftr'l 0f,IICR0GRAFIA ?Z um diopsídio anf ibol i.to (pÕnto
AR-183). Corpo de grandes dimensões que se encont ra imbricado
teËtonicamente nas rochaE cál cio-si I iEát icãs e miEãxist os (perfil
C-D). Const jtui-se prinÊipãlmente de hornb I endà com labradorita e
diopsidio. Possuj t ext urã decussada a granob t ást jca e eEt rut ura
orieñtãda. Observam-se crÍstäi.E de cìinoanfibólio e clinopiroxê*
nio como p or fi rob t ast os orient ados numa màtrj.z fina de plà9io-
clásio.

0utro corpo de d i men sões menÕrps ocDrre nÕ ext remo nort e da
área, Llm hornblenda xisto. ConEti.tuído de hornblenda e plagio-
clÉero¿ com t ext urà 9rðnonematoblást jca e est rut urä Õrientadä.
ObEervam-se, nas F0T0HICR0GRAf IAS eB e p9, a ori.entação marcante
das hÕrnb I endas e uma matriz de plesioclásio gr ¿nr¡b )åst i ca (ponto
AR-1514)

0utra rocha predom j.nant e nest e set or é a c á I c i o - s i I i c á t i c a
(FOTO¡IICROGRAFIA 3Ø) . 0bEerva-se um clorita-calcitã-tremol ita-
diopsídio granofel s ( TABELA ó), const ituídÕ predominant emen t e por
bandas irresularcs contendo clorita, microclíneo (+ quartzo) e

tremolita em egregado granolppidoblástico e por bandas com
diopsícJio, carbonãto e mLcrocl Ínio intersticial em ãrran j o g ra-
n onemat ob I ást i co , Esseg mineràis formam ãrranJ os varrados entrE
'-i, nas alternânclas de dr lerent es bandas, carect erizando a zona
metamórfica do diopsídio, em grau médio, 0bserva-se na microgra-
fra em quest ão como o carbonat o Ee concpnt ra numa bÉndä, sugerin-
do ter ocorrido dissolucão por presEão (ARTHAUD, fgBT ) .

Na FOIUHICR0GRAF IA 31 observa-se um snà i sse granít ico blas-
tomilonítico com faixas ap I ít icãs recristal izadas , A rocha é

const ituída de bañdas alternadas irregularmehte e dê espessurèE
varradas, ora de granul açäo fine cont endo oligoËlásio, microclí-
neo e quartzo i.ntensamente rerri.stal izado, ora por banda de
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F0T0f\4ICR0GRAFIA ?7 - Nic6is X. Aumento 20x. D.i opsî-dio anfibolito. Rocha constituida de hornblehda,pìagioclasìo e diopsidìo principaìmente. Apresentátextura decussada a granob lãsti ca, _de granul ação fina a média. Cristais-de c I i n o a n f i ó 6 I I o 
- e ae ciinopî

roxen i o ocorrem pri ncipalmente, com porfi robl astbsisorientados. A matri z é consti tuída äe pìagiocìãsio, em um agregado granobl ãsti co fi no, EntonIra-sã
no d0mtnìo estrutural i, i mb rì cada tecni camentecon as roch.as cã.Ì ci.o-si li cãti cas e xi stos, ã sem"
t hança do Ponto AR- ì 7l vi sto no Des en ho 3 - perfjT
t-F (Ponto AR-183).
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F0T0MICR0GRAFIA 2B - Ni cõis X.
Aumento l2x. Hornbl enda xisto,
consti tuído por hornbl enda, pìa
gioclãsio (làbradorita) piihcî
palmente. Com textura oranonemä
tobl ãsti ca, granuiação-fina ã
média e estrutura ori entada. Ro
cha p rova vel men te metabasiti cã
con fo rme a test a a mi neral og ia,
0corre no domín i o estrutural I
(Ponto AR- 151 A) .

F0T0MICR0GRAFIA 29 - Nì cõi s X - Aumento 3Bx. Detal he
da fotomicrografia antenior. mostrando os crrl stai s suborientados'de hornl¡l e.nda di s pe nsos em mat ri z constì.tuÍda essenci.almente por plãgtoclãsio granoblãsticol
Esses cri stai s en con t ram- ie quebrados e com as I ame-las de gemi nação deformadas (Ponto AR-l5lA).
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F0T0MICR0GRAFIA 30 - Nicõis X. Aumento 38x. Clorita
- c a I c i t a - t r e m o I i t a - d i o p s i d i o granofeì s. 0bservam-sE
bandas consti tuídas predomi nañtemente, ora por cì ori
ta, microclínio (+quartzo) e tremolita, em agregadõ
granolepidobìãstìcd¡ ora Éor diopsídio, carboñató e
mi crocl íni o intersticial, em a rranj o granobl ãsti co a
g r a n o n e n a t o b i ã s t i c o . Esses minerais, ño entanto, ocor
rem em vari adas proporções e combi nações, nas dife
rentes bandas. 0corre no domin i o estrutural I (Pontõ
AR-149).

F0T0MICR0cRAFIA 3ì - Nicõis X. Aumento i2x. Gnaissegranítico, b l a s t om i t o n i t i c o em fai xas apìÍt.i cas re
cri stal izadas. A rocha 6 constituÍda de b andas aìteF
nadas i rregu larmente, ora de granul acão fi na conteñ
do ol igoclãsio e mi crocl ini o i n tens ame n te recri stalî
zados, ora por ban da de qranul acão qrossa contendo
mi crocl ini o mi cropertîtið0, ol iioclãsio, quartzo, bio
ti ta e hornbl enda. 0 af Ioramento ocorre no dominio
estrutural I ( Ponto AR-39 - Desenho 3 - pe rfi I C-D).
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9 ranu I ãç ãÞ grossa cont endo microclineo micropert ít ico, oligoclá-
Eio, quartzo, b¡ot ita e hornblenda, opãcos È titantta (TABELA 6) .

As [randäs de granu] acão grossa apreÊent am c ompos i ção granít ica e

texturã granular hipidiomórfica recristalizada a granoblástica,
r:nquanto qup as bandas de granulãção fina, ceracterizadas como
aplíticas microscopicamente, contêm textura xenomórfica e compo-
sição graní t ica mais quart zosa . Os mineraÍs máficos concent ram-se
nas ban d as granit icas (grossa). A orient ação e a int ensa trenspo-
sição da rocha são vist a5 ha escal a mesoscópica, Nest e afl oramen-
to encont ran¡-se tectonrcamente concordant es as rochas cálcio-
Eilicáticas das proxi.midades (Ponto AR-39) (DESENHo 3 - perfil C-
D).

O que se observa na FOTOHICROGRAFIA 31 são os efeitos de
intensa recristãl ização dinâmica que ocasionou å diminuicão do
t amanho dos crjstajs e provåvel dissolução por pressão dos mine-
rais de quartzo concent rados em b and aE f i.nas. Essãs bandaE f inaE
não são aplíticas t ípicas de rochas í 9neas, pois ocorrem irre-
9ul aridader, estricções, bem c omo var i aç ão de granu I ac ão, com
crlst ats mars grogsoE preservados E nas bandas grossãs ocorrem
recristalização em criËtais menores em meiÕ a crrstais de micro-
ctíneo Ê plagiocláEio que resist iram aos es forG os deformacionaiE.

3.7 .7 Dominio estrutural IX. Zona metamórficã de grau fraco.
FormaCão Eórrego dos llarques.

NeEte domínio Éstrutural afìoram rochas da Formacão Córrego
dÕs Mi¡rques, eecüônc ia correlata aos grupoÉ Italacoca e Açungui -
Subgrupo Lèj eado . 0correm rochas da fácies xisto verde (9rãu
fraco de metamorfismo). Predominam filitos, micaxiBtos, cálcio-
xist os, mármores impuros e l oca l ment e met ab asi t os e quartzitos
finos ( TAEELA 7 - DESENHoS 3 e 4)

As FOTOHICR0GRAFIAS 3Ê e 33 mostram um muscovita-clorita-
calcita xisto, vÍst o de doj e ângu l os perpendiculares ent re si. Na

F0T0HICROGRAFIA 3ã vê-se a superfície de cl ivagem de crenulação
5_ plano--ãxial àç superfícies S e S , que neEte Flano encon-?o7tram-se paraleij¿adas A FOT0HiCROGRÃFIA 33 moEt rã o plano per-
PendiculÐr ao anterior, onde se vê a supefície S com clivagem
ardÕ5iana S piano--exial e tracos menos visíveisoda superficie

7
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F0T0MICR0GRAFIA 32 - Nicõis X. Aumento l2x. Muscovi-ta-cl ori ta-cal cita xi.sto. Rocha da Formaçâo Córregodos Ma rq ues. 0bserva-se um bandamento composicionai,
com bandas carbonãti cas que se al ternam côm bandaéde compos i ção me tape I ít i ca. 0bserva-se nes te olanoas superfìcies So//S¡ cFenuì adas por S2 (Vide 'Dese

ll? 3 - Perfi ì C-D)(ponto AR-bZ) (Oomíñtò estrururaT
IX )

F0ï0MICR0cRAFIA 33 * Nic6.is X. Aumento tZx. Esta foto
micrografia representa um corte perpenãicuj;¡ ;- 

--uniã
ri or. 0bserva-se uma banda mai i cärbonãti ca I oartäsuperì or da foto ) e outra metapel iti ca. São càrJAa i
19 lrquiares com cl i vagem ardos i ana (Sr ) I evemente inclinada e vestîoios dã superfície aè äienuj;öã;-isrï
( Ponto AR-52 ) . -
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5 Observa-se a superficie rel i quiar S constituida de banda?o
carbonát rcä alternada com banda metapelít ica, A Euper{ície 5^ é

cplano-axial. ao dob rament o da superf ic i e S na escal a macroscópica
I(DESENHO 3 * PERFIL A-8, Ponto AR-sÊ ) . E a superficie S É p I ano-

7axral às dobras mesoscópicas da superfície rel iquiar S

A F0TOMICROGRAFIA 34 nostra em detalhe a UanOa m8tapel ít ica
dã F0TOñICROGRAFIÉì 32. Observa-se a presença de muscovita, flogo-
Fita e quart zo cÕm pouco carl¡onato, rôm t ext ura granoìepidctbláE-
tica a lepidobìástica e est rut ura xistose. NÕ gere I , a mi nera 1o-
9ra é constituída de carbonato, quartzo, clorita, muscovita e

lloqopita.
As 'FOTOHICROGRAFIAS 35 s' 36 most ram em detalhe doi s af ì ora-

mentos onde se vê um 1l ogop j.t e-ca I c it a-cuart zo xrst o (Ponto AR-
?Ø6A) e um muscovita xisto (Ponto AR-48). No primeiro, observa-se
a sup erf íc i e da clivagem ardosiana (S ) em destaque, contendo

Icalcita e quartzo r sori en t ados, para ì el os à fiosÞpitã. A t ext ura
ri granolepidobì¡istica e a estruturã xistosa. No segundo af 'lora-
mcnt o a c l rvagem ardos i ana (S, ) encont rã-se crenul ada peì a Eq-
perfí c re S , p l ano-axiul . Vê-åe muscovit as e cloritas isorrpnta-

c
das . Quart zo È op ac oe são vi st os distribuídos em t oda a microgra-
fia. A t ext ura é granolc'prdoblástica e a est rut ura é xíst osa.

Na FÕT0MICR0GRAF IA 37, Õbserve-se um detalhe de metabasito,
conEt rtuído de hornb lenda e plà9iocl¡isro principalmente. A textu-
ra é poicuiloblåstica, a grãnuläcão é média e a estrutura é

maciçà (TABELA 7)<Ponto AR-PØóB). A composição mlneralógica e os
asp ec t os texturais exibtdos pelã rocha I evam a concluj.r que se
trata dr- um mc,t abas, j lo, provavc.ìmente um metagabro (diabasóide) a

jul gar pel ã granulacão atual da hornb I enda e granu I acão original
dc opacos. A presenca de clorita indica evidêncras de ret romet a-
morfismo, através da substÍtuicão de biotita e pay'cialmente de

hornb I enda. Cristãis de hornb I cnda eng I obam porquilobl ast icamente
abundant es i nc I usõeE de quart zo e p lagjoclásio, est ando localmeh-
te encurvàdos ou até quebrados.

164



F0T0MICR0GRAFIA 34 - Detalhe da Fotom.i crografia 32.Nicóis X. Aumento 38x. Ohservam-se os efeitos da
crenul ação S2. Detalhe da cama da me tape I îti ca, .on.tituïda de muscovi ta, fl ogopì ta e quartzo, com pou:co carbonato. Textura. gr añoi epi dob j ãsti ca 

- a t eþi aobìãstica (Ponto AR-52):
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F0T0MICR0GRAFIA 35 - Nic6ls X. Aumento 150x. Floqooita-calci ta-quartzo xi sto, com textura granoiepiaõOiáltica e estrutura xistosa. 0bservam-se ãalcita e quarïzo isorientados, paraleìos ã fìogopita. Rocha perteri-
cente a F ormaçao_Côrrego dos Marques. Es ta rocha encontra- se no domTn i o es.trutural lX. ( ponto AR .206A );

F0T0MICR0GRAFIA 36 - Nicõis X. Aumento 150x. Muscovita xisto. 0bservam.se as muscovitas e c.l or.i tas - -iiõ
rientadas e crenuladas peia superfîcie S2 (semeìhañte à fotornicrografia 34). Qirarizo-å-àpuãéi encontram-sE
dr st rl bu ì dos por toda a rocha, o que resuì tou numatextura granol epidobl ästi ca. E umd rocha de qrau f raco de metamorfi smo o encontrada na Formacão "Cõrreoo
dos ¡larques. Dominîo estrutural IX (ponio AR_48). '
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F0I0MICR0GRAFiA 37 - Nicõis X. Aumento 38x. Anfiboli
to,(metabasì to), consti tuído de hornb ìenda e pìagiõ
clãsio (albítìco) (+ feldspato potãssico) e cohteñaõ
epì doto, qua rtzo, clorita e titanita. A textura é de
cussada, com granul ação média e estrutura maciça. Ã
rocha encontra-se no dominio estrutural IX, onàe ocor
rem os metassedimentos da Formação CõrreEo dos MaF
ques (Ponto AR-2068).
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3.7 .8 Domínio estrutural V.

Ou¡rent ¡ Oit¡v¡,
Zona metamórfica de gràu fraco. Falha

NeEt e dominro encont ra-se a Falha Transcorrent e Ouarent a

Oi t ava vi sí veì em t odas as escalas: macroscópica, mesoscóp i c a e

microscópica ( DESENH0 3). Na escala microscópica as evidências
Eão marcantes, como por exemplo, vê.-se nàs FOTOI,lICR06RAFIAS 38 e

3? detalhes da int¿'nsa transposição das rochas no local (Ponto
AR*3óó ) . Observa-se uma mineral ogia const ituída de muscovita,
quartzor opacoe e clorita, con umã textura granolepidôblástica
milonítica e estrutura xistosa. Nota-se na FOTOMICROGRAFIA 39 a

lent icul arização dos criEtais de guãrt zo e muscovita e t ambém o

e I ongament o dos mineraj.s opacos -

3.7,9 Resumo das sucessivas îasee de deformacão e metanorlismo
através doe minerals da Formaçf;o dgua Ctsre (OUADRO 3).

RELACõES L I TO-ESTRATI6RÄFICAS

A drstribuição area I dos met a-sed i men t oÉ da Formação Ague
Clara na res i ão de Araç a í ba reflete umà depos i ç ão carbonát ica
impura a cáìcio-sílrcática, a I est e, que gradat iväment e pãssa a

p e I í t i c o - c a r b o n á t i c a , pe lít ica, psamít ica e c á I c i o - s i I i c á t i s a ,

com vulcanismo básico assoc iado ¡ pãFã oeEt e. São rochas cálcio-
si l icát icas, calcários calcíticos a dol omí t iÊoe, quart zoEos, que

passam para cálcio-xistos, micaxistos, quart zo-mi c axi st os, met a-
aren it os, cuart zi t os 1i nos, met at u fÕE e an fibol it os metabaEíti-
cos _

Essa drstribuicão iateral Fugere exist ir mudanEas ambientaís
na denosrção dos meta-sedimentos. Provevel ment e de um amb i ent e de
plataformal, a leste, onde predoninam os carbonat os, que passa
gradat ivãmente pere um ambiente de ásuas mais profundas, mesmo de
plata{ormã ou de talude, pela presencä da associação contendo
carbonat oE, pelitos, psamit os e metabasitos, a oeste.

Essa dist ribuição area I e semel hançä I itolósica são observa-
d¿rs no EstadÞ do Paraná PONTESì (198e) identificou duas fácies
sediment ares, Fác i es São Domingos. a I est e, constituida de carbo-
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F0T0MICR0cRAFIA 38 - Ni cõi.s X. Aumento t 2x. tvluscovi -ta xisto (mi I oniti co ) constituido de muscovita, quart
zo, opa c os e c lori ta, nutlta textura E r a n o 1 e p ì d o b ì ã s tr-ca milonítica. 0corre na Zona de faihamentb transcol
lgn!g:.Quarenta 0itava. Dominio estrutural V Ipontô
AR- 366 ) .

F0ï0MICR0GRAFIA 39 - Nic6is X. Aumenro 
.l50x, 

Detalheda fotomi crografì a anterì or mqstrando a ì ntensa tranìp0sìçao da rocha, onde ocorre I e n t i c u I a r rì z a ç f, 9 dos-cris'tais de muscovita e quartzo. Vê.se que ós oDacos
IlçlutÍta) encontram se tambêm aroñ9áJoj-ipðñtã'-Àñ_
366).
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QUADR0 3 * Resumo das sucess.i vas fases de
deformação e metamoffi smo atravõs dos minerais da Formação Ãgua Cl ara.



nètos j.mpuroE E purÞs, metamàr9aE e mrcaxistoÃ, e Fáries São
Silvestre, vulcano-sedimentar, constituída de micax¡stos,
quãrt¡itÒs, mÞt ämär9as, mármores i mp u ros, meta-andesitos, meta-
tufitos básicos e metabasi.tos, a oeste. CHIODI FILHO el a.I .

(1983), BISTRICHI el aI. (1985) e IAKAHASHI eL al . <!986 ) obser-
varem esses mesmos sed¡mentos no Estado de São Paulo. (OUADRO I ).

Apesar da intensa deformaGão e metamorfismo de 9rãu módio
^¡,â i¡^a ,.- J- r-.---- -a., ru.r r uf 0tclt .iu H9ud (- ¡ dr a, ftè f" eg ¡ äO Oe

Ara6aíba (SP), observa-se uma semel hanca litológica com os sedi-
nen t os desse forma6ão no Est ado do Paraná, aflorante no compart i-
ment o V ( FI6URA 3).

Basàando-se nussas premissas, podem-se fäzÊr inferências
sobre ã l itoestrat igrafia das rochas da Formação Agua Clara e da
Formação Córre9o dos t'1arques, sobrepoEta, a segul-r descritas do
t oÞo para a base:

Formação Córrego doe Marques - filitos, cálcio-{ilitos e cálcío-
xisLoE finos, calcárioE dolomíticos :.mpuro5, a ren osos, com rnter-
ca I açõc.s espor átl icas dc xistos {inos, guartzitos e metarenttos
finos

d i sc ord ânc ia (?)

Form¡cão Águ¡ Cler¡ - ß?quênci¡ c¡rbonática - rochas cálcio-sili-
cát icas, cálc j.o-xrstos e met ac arbonat os impuros,

-seqüêncla Éedimentsr com vulcaniãmo básico
asÉoc iedo r rochas cálcio-sjl icát icas, c á 1c i o-xi st os, metatufos,
quartzitos li.nos e metabasitoE.

discordânc:.a tectônica (?)

Embasament o gná i ssi c o-mi emat f t ic o - ortognaisses de composicão
variada, granít icà ã granodiorít jca, sienít ica a quart zo-monzogá-
brica, localmente mi gmat i zados ( expost os a oest e da área de est u-
do).

Considerou*se, parä a Formação Àgua Cl ara, uma idade de
deposição no Proterozóico I n feri or, à med ida que se supõe qup

est a unidade geoló9ica sej a mais ant i9ä do que a Formacão Cór rego
dos Marques que a sobrepõe. Essa suposicão baseia-se na idéia de
que essa unidâde sobrepr¡rt¡ seja correl ät a ao Grupo Açun9ui
( subgrupo Läj eado e Formação Rio das pedras ) , e t ambém ao Grupo
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1t aiacoca. Essas unidades supracrust ais foram consideradaE como

tendo sido formadag no Proterozóico l'1édio e Superlor, de acorcJo

com a pxplanação no subrtem ?.3, o que leva a levantar a hipótese
de uma rdade mais ant rga pere a For mação ¡ígua Clara,

5. EVOLUCÃO GEOLóGICA DA ÁREA (umr hlpótr¡r)

LE GENDA

M<irnoro¡.ôlomítico¡ o colcít¡cor impuror r rochor oi!
cio - ¡ll¡cdticot
R.ocho¡ cdlcio - ri licólicot, dlcio - rirlot, nicoritto.r çrcrJrilor, mrloboritor

Enbo¡ontnto gnôirico- rnignotlllcc

Gronitogtncrc onligo lornodoro ttor orlogmirrr

Orlo¡oolrrrl

Ilclo¡¡cdincnlor th Fornoçôo CórrcAo rtor tlorçtr
(Mórmon¡ dolomlticoû, l¡l¡tot, ritlor f ino¡ ¡ nclqetitô¡l

@
ØE
Ei3
8
æ

u sultc aronltico Trtr Córrcpr

1 Inrcia-se a deposicão de sedimentos da Formação Agua Clara,
com o desenvolvimento de fossa tectônica a Ntd e plata{orma a SE,

sugerida pela presençe de mårmores dolomít icos a calc it icos impu-
ros, arenosos, intercalados em rochas cátcio-sil icát icas na por-
cão SE. Rumo a Nt^J observa-se a presença de cálcio-silicáticas com

rntercalações de xistos aluminosos, cálcio-xistos, 9uârtzitoE
finos, rÍptabasitos. 0corre, então, a separação cont inental ou

microcontinental. Formam-se depositos do tipo plataformal e pro-
våvel borda cont inental, não se observando, no entanto, depósitos
turbiditicos t ípicos na årea de estudo.

-:?-7./ \
l=-7."i'- y'/.,/

,//
-./ / ,/

K, -"1
l t 't,/=z:--7aV¡ - 1 /\-

4_-,'/t1/r-tzl,', l_, -_l---) /,x,

172



?. A seguir, ocorreram o metamorfismo dínamo-termal regional de

sråu mådio (M ) e início dos processos de deformação por cisalha-
mento simptSs, dúct il, de baixo ångulo (F ). 0s esforcos ci-
sa l hant es. at uam de noroest e para sudest e . O*l"nvol ve-se e fot ia-
cão de transposicão S Devido aos esforGog, ocorre tênue ondula-
cão da segLiência ."r3onåt ica depositada na região plataformal,
mais proximal, a sudeste e forte deformação a noroeste.

3. Cont inuam
anteriormente.

os Proce55o5
Ob serva -se

de deformacão progressiva, Ín ic iada
a intensi ficacão da deformacão por

'(-. ,'i
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crsalhamento simples a noroest e e p rog ress i vo dobrament o da p or-
ção carbonática a sudestÊ. Enquanto gue a N Ì,,l continuem os proces-
sos de delormação a baÍxo ângulo, na porção maiË proximal, a

sudestr.', ocorrem o dobramento e o desenvolvimento de uma foliação
Hplano-axial S , i.nrJicando o inirio da deformação por cisalha-

n+1
mento Eimples de alto ånsulo (F ) de direcão NNE, incl inado eír

n+1relação ao esforço ciselhante de baixo ångulo. Dá-se g equec i -
ment.l da rrostã evidenciado pplo inície¡ de um magmatiçmr: ácidr¡ e

intensa mrgmat ização do emb asãmen t o gnáissico-migmat ít ico (Hi ),
expost o na re9 i ão do Horro Agudo e BaÍrro Itaioca de Cima (tollas
Araçaíba e Barra do Chapéu, a oeste), Como conseqüência dpese
aquL'cimento crustal, ocorreu um rnetamorf ismo terma) regional
(H ) evidenc rado pelo aparec iment o de act inol itas cent imét ricas

n+1
nos met acarbonat os e cálcio-sil icát icas expost os na porção sudes-
te, da ãnt i.Ea p)atäforma.

4. Intensifica-se a deformação por c i Ea I hament o simples, dúc -
ttl, a fet ando as rochas í gneas intrusivãs, gue se t ransformam em

ort ognaisses, Aumen t a a t ränsposicão dos met a- scdiment os da For-
mação Agua Cl ara, com o desenvoi vi.ment o progressi vo de dobras em
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bùinha, dobras intrafo) rais, "bÞudins", I ineações de Ést i rament o

minerais, estrias de cisa)hamento e redobrament os com uma xiFto-
sidade pãra¡elr¿ada. 0 est iramento minera I , eÉt ri as ¡ e'o cixo
maior de dobras em bainha, encontrãm-se paral el izados ao e¡xo X

do el ipsóide dc deformacão, que na reg i ão, e horoÉstÊ, posÊuj

direcão Nt¡,-SE, indicando a direção do esforGo cisalhante.
Iñtensifica-se Õ dobrament o do5 sedimentos carbonát icos

deposltados a sudeste, acentuãndo o doÞramento lnici.ado ãnterror-
ment e, sobre a Eupefície S 0correm t ranspos i ções mais fortes
através do desenvolvimento dB movimentações verticalizadas sobre
a fol iacão S

. n+1
0s processog de migmat ização cont inuam at uando

5 Coñtrnuam os esforcos por cisalhamento simpìes, a baixo
ånqulo, reflet idoE através doE inbricamentos tectônicoE, . falhas
rnversas e de empurrão, vistos através da sobreposicão de or-
t ognaisses çobre os met a-sed i men t os da Formacão Água Cl ara, e

est ã sobre ort ogna i EEes, numa sucegsão de c ava l9 ameh t os observa-
dos na porção noroeste da área, sugerindo que os esforcos ci-
sal bant es ocorreram de noroest e para sudeste. Na porção plata+or'
mal, a sudest e, intensi ficam-se os d ob ramen t os dos net acarbonat os

impuros e cálcio-sit icát icas r com o rompimento mãis acentuado da

Eupefícle s, através da super{ícíe plano-axral S
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6, Como reflexo finel doe esforços por cisalhamento simpleg
i¡cent uam-se os efertos de transposicão, dc uma fase t ardia F

n+PdesenvolvÍclos sôbre a super{ic re S , at ravÉs de movjmentaiõés
h+1

sub -hori zont a j. s, p roveve I men t e sinrstrais (na área). Essas zonas
dÊ cisalhamento dc alto ânsulo ("shc'¿r ,,¡rr¡r,,,"), da fase F ,

n+e
a fpt ãm os met aE arÞ on at oE i mpuros e cálcio-sil rcát i cas expost os ña
região mê j.s platalormal, a sudest e (na área ) . Esses mÉt a-sedimen-
tos dobradoE anterrormente e que apresentavam umã superfície
plano-axial S de direcão NNE-SStJ, são redobrados pela movimen-

n+1
tacão sub-horizont al desenvol vida na zona de cisalhamento de alto
ånsu I o (Ilominio est rut ura I IV). 0 redobrament o da Euperf íc i e S e

dobrament o da ..uperfícre planç-axial S fàvoreceu o apare. imln-
to de dobras cent imét ricas e rét. i.r, 

nlåm 
uma superfície p I ãno-

axial S , de direção aÞroxrmada E-t^, .

n+?
Vê-se ainda os vest ígios da cont inujdadE da migmat ização das

rochaE do embasamento cristal ino, dos ortognaisseE e metà-sedi-
mentos.

Cessam os efeitö5 do antigo oróseno, Erosãö (?)
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7. fn ic ra-se novo evento de sedimentação com a deposição dos
sedimentos da Formação Córrego dos l'larques, corrplatos com og
ged r ment os da Grupolt aiaroca, Subgrupo Laj eado e provavelmente,
com a Formação Rro das PedraE * Perau (PETRI & SUGUIO, !969)
PI RES, 19BB). 0corre ä mudançä do cent ro depos jc iona'l para sudes--
te, com o ar queament o da porc ão noroest e .

8. Õcorr e o desenvol viment o de de formacão, gerando d ob ramen t os
com Êixoe axiais Eub-horrzontal i zados e p I enos äxiãis vert jrali-
zados - Observa-se c orrespondênc ia entre a deformacão F desen*

n+l
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vol vida na Formacão Éigua Clarà com a de formacäo F na Córrego dos
e

Harque5 em questão. Essa evidênÈie mostra que o Evento deforma-
cional F , supostamente iniciado anterrormente, t evÊ uma Êvo-

n+1
I ucão p ost er i or, tardia e prog ress i va, rep resen t ada por eEsa f ase
F A fase F , que gerou dobras D é coaxjal ås doÞras D da fase?r1?
F

c InÍcia-se, ainda embrionariamente, um novo event o de magma-

t ismn ác ido da Suite ßranítrca Três llórree ns .

L Como reflexo final dos esforçoÉ dë +ormec i onã i E, aceht uam-ee
os efeitos tardios de t ran spos i 6ões por cisalhàmehto simples,
dúctii-rúptil, de alto ûnguto EÕbre a superfície S , através de

movimentacões sub-horizontais desenvolvid¡s,l,,r,,r,ll1r. {uu" F

(Domínio est rut uràl M, provave I ment e sinistrais (na área d" !13
tudoe). Com o dEsenvol vrment o dessãE movi men t ãG õeE EuÞ-horizon-
tais ocorre o redobramento dos metè-sedimentos das {ormações Á9ua

Cl ara e Córre9o dos llarques. Os refl exos de55es moviment os sobre
a Formacão Córrego dos Har'qrres têm correspondência através da

fase de de formac ão F". Nesse Feríodo iñt ensi fira-se o magmat ismo
ácldo da intrusão õranit ica Trôs Córregos, rel ac ionado com a

ascenGão do arco masmát ico (CAl'4PANHA el al-, 1987 ) (Perfil G-H

DESENHD E) .

.¿-\-:--¡
-\\r>
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rô. 0u¿¡dro da área atual . Finalmente, como um dos últirnos e{ei-
tos da estabilização da plataforma brasi I eira (ALHEIDA, 1ç69),
ocÕrre um novo mä9mat rsmo ácido pel a ¡nt rusão da suite verme I h a

pxpoEta no Bai.rro da Serrinha (Folha Barra do Chapéu ) , Granito
Sguário (Fo'ì ha Ribeirão Branco ), Granito Aplaí (Folha Aracaíba).
Ðesenvolvem-se zonas de fal has t ranEcorrent es, sendo a mais im-
port ant e a Falha 0uarent a 0i t ava. 0corre, eh t ãÕ, orosãÕ generãl i-

CONSIDERâCõES FINAIS E CONCLUSdES

6.'t Nc.ste trabalho conçideraram-se os litotipoç allorantes na

região de Araçaíba como sendo equrvalentes à Formação Agua Clara,
de+rnida orlgihal mente no Est ado do Paran á .

Êdotou-se uma idãde provável de deposição atribuível ao

Proterozóico Inferior.
Ident i ficaram-se doi s pac ot es ì itológicos príncipais. 0 pri-

meiro¡ a leste, r! formado por rochas c á 1 c i o - s i I i c á t i c a s e met ã-
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carbonát rcas impurae. 0 segundo, a oeste, const ituido de rochas
cálciorsi I icát ¡cas, cålcio*xistos, quartzítos finos, mPtabàEitos
t: localmtrnte metaultrabasitos. A seqUência, a l est e, é carbo-
nát ica, e a seq{Jância, e oeste, cãracteriza-se como sedimentar
com vulcânicas subordinadas.

Os metacarbonatos expostos a lest¿, foram afetedos por um

metamorfrsmo regional dinamotermal de grau médio, na zona meta-
mórfica dà act inol ita. E os met a*sed iment os vulcânicos encont ram-
se na zona do diÕpsídio, havendo um aumento de grau met amórfrco
de leste Para oeEt e

Assoc i ado a esse even t o de mE,tamorfismo regÍonal dinamoter-
mal, ocorreu o desenvol vimento dÕ bãndãment o comPoSicronaì de

transposrcão (S ) da fase de dÉfôrmação F , gerada Por cisalha-
nn

mento simples, de baixo ângul o e de carater dúctil. Esse evento
caracterlza-se pÕr apresentar um bandamento tectônrco com apa-
rência de äcämament o rel iquiãr, con {igurado por bandas àl t ernadas
de c Õres variadas. Paralelamente r psse bandament o desenvol veu*se
x i st osi dad e, pela ori en t aç ão das micas e recristal Ízaqão dos

minerais, yel ac ionada à forte t ransposrção que a fet ou os met à-
sedimehtos. Sendo que as evidênciãs mais marc an t es dessa {ase de

deformacão são a presencà de dobras rntrafoliã j.s, "boudinagem" de

camadas mais c ompet en t es, est irament o de 9rãos mi nera i s, bem

como a presença de dobras em bainha.
Nesta mesma fage de deformação desenvol veu-se uma foìiacão

gnáissrc¡ nas rochãs ortosnáissicaE através dos efei.tos de trans-
poEição, "boud ina9em", est ricção, achat ament o e cÕminurção dos
grãos minc'ri¡1s desenvolv:.dos pelo risälhâmento simpleE, que afe-
tou concomitantemente os met a-sed i men t os de Formação Agua Cl are.

Uma segunda fase de deformação F desenvol veu um bãndãmen-

to de transposicão (S ) que se ro¡tllåt à superf icie S É uma
n+1 n

foi iacão dc t ranspoEicão de älto ån9ul o que a +et ou seneral izada-
ment e os mèt a-sed i men t os da Formacão Agua Cl ara, principalmente
na porcão ieste da área, e L'm menor int enEldade os ortognaisses
expost os a oest e . Sendo que o deEenvol viment o deçga superficie
S est á associ.ado a intpnso dobramento progressivo e contínuo,

n+'l
desenvol vi do principalmente nos met acarbonet os e cálcio-sil icá-
ticas da porcão leste da área. Enquanto què na porqão oeste
desenvolvia-se a superlície S de baixo ânguio. Supõe-se, dessa

n
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forma, que ãB duaE feses de delormação ocorreram concomitantemen-
te. ô de baixo ângu ì o F dcsenvolveu-se no setor mais profundo
da bacia de depos i ç ão, !nquont o que ù fase cte de{ormaçãa de alto
ån9u I o F ocorrja na região mais platãformä1, a leste. poste-

n+1riorme'nte, cont inuaram os efeitog de defornação dessa últ ima {ase
que tardiamente ÊE sobrepôs å lase F Associado a esta fase
tardiã desenvolveu-se um segundo eventB de meta¡rorfismo regional,
rJe rarát er termal, oc orrpndo o apàrec iment o de äct inol itãs renti-
métriceç.

Fjnalmente, c omo conseqijênc j a deÈsa deformação progressiva
ocorreu o desenvolvimento de uma zona de c i se I hement o de alto
ânquìo, . rJ ú c t i I - r ú p t i ì , da {ase F , que dobrou e redobrou os
ñet a*sedimentos dgue Cl ara, seranoS+Hacrodobrãs D

Sobrepondo à Formaqão Agua Clara, identífi:ål-r" um pacote
I itolósico met a-sed j men t ar c orre I ac i onado ao Subgrupo Laj eado,
que se dpnomj n ou Formacão Córrego dðs Harques, t amb ém afet ado por
de{ormacões que redobraram e6t a un i d ade, vista através das on-
dulacões e dobrãs Da da fase Fr, moEtrando a continuidade do
evento progressivo de de{ormação rniciado anteriormente.

Est a formação é p redomi n an t emen t e pelítica e quj mica. São
roc h as denominadas de filitos, cálcio-fi l itos e cálcio*xistoe
fiños, calcários dolomít icos i mpuros, arenosos, com intercalações
de quartzitos e metarenitos fi nos . Loca)mente ocorrem met abasi -
t os.

Est rut ura I men t e, i dent r fi caram-Ee t rês fases de deformação;
e o met amorfismo regional É de 9 rau frac o, fåc ies xisto verde.

Intenso magmat i smo ácido é ident if¡cado na área at ravés da
Suite Gran ít ica Trôs Córre9os,

Posterjormente, ocorreu novo magmat ismo ác ido caract erizado
pel o Granito Apiaí, a sudest e da área e pela Suíte Granít ica do
Ea i rro da Serr i nh a, exposta a oest e. E, finalmente, ocorreram
fai hament os t ràn scorren t es, com deEt aque å Faiha 0uarenta Oit ava

6.? Para sc: chegar ao modelo de evolução geolósica da área foi
necessárro Er.rÞdivicJi-ia em domínros estruturais honogêneos. Após
esse trabalho pôde-se veri fi cãr ã p redomi h ânc i a de estilos dife-
rentes de dobrament os em c ada domin j.o est rut ural , A oest e, predo-
minam os efeitos do cisalhamento de baixo ângulo e a ieste, 05
efeitos do cisalhamento de alto ângul o. Esse cont rast e É most rado
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no modelo simplificado de DIE-Í2 (f97?', pare o CÍnturão Dobrado
dos Apalãches (FIGURA ?B). Obscrvam-6e es di{erenças de comporta-
mento estruturaì no mio- e no eúgeossjncl rnal {'rente àos esforcos
desenvolvidos por c¡salhamento simples. Enquanto que no eugeos-
Einclineo ocorr€'m os efeitos do cisalhamento simp I es de bai.xÞ
ångul o, no miogeossinc ì íneo observam-se os efeitos do c isa'l hemen-
to simples de alto ân9ulo, pois são nítidaE a diferença de
compotênc i a das rochas e a pos i cão geográfica de c ada geossinc I í -
neo. Out ro aspect o import ant e é a qränit o9ênese assoc i ada, bem
comÒ o vul cani..mo básico a ultrabásico

Os meta*sedimentos da Formação Aguä Clara e äs rochas or-
t osnáÍssìcaE encont rãm-se intensamente transpostos e imbricados
tectonicamente umas sobre as out ras . Ë uma evi dênc i a de que houve
uma antiga grani.togênese, qup posteriormente {oi transformada pm

um Õrt ognaisse ppl os esforcos cisalhäntes.
Post eri orment e houve, p rovave'l ment e, erosão genera ì j zãda e a

inEtalacão de novo even t o geÒssinc I inal com a deposição do Grupo
ftaiacoca, Formação Córrego dos llarques, Sub 9 rup o LaJ eado e For-
mação RÍo dàs PedràÉ,/Perau. NesEc' ñovo geossinE I íneo houve mudan-
ça de decocentro, pm rel acão å deposição doE met a-sed iment os dà
FormaGão Agua Clara. Agora a porGãcJ plataformal encont ra-se a

noroeste e a porGão mais profunda, ou eugeogsjnc I inal , para

'iudeste, ou sej a, a Forma6ão Itaiacoce enconträ-Ee na porção
praial, ä Formação Dórrego dÕ5 Harques e SuÞgrupo Laj eãdo plata-
f orn¡¿l e i¡ Formação Rio daE P¿,dras encontra-se na porcão taludal
a hipoabissal. SáÞe-Ee, no entanto, que os efeitos deformacionais
in ic i adÒs anterlormente, a{et ândo a tigua Cl ara, cont inuaram
at uàndo como resu I t ado de umà deformacão progressi.va, at ravéE de
umã zona de cisalhamento de ålto ânguio tardia Essa zðna de
c isai hament o sofreu desl ocament oE sub-horizontais, dobrando e

redobrando os meta-sedimehtos, å semelhanGa com o mode'l o de
c0t^JARD (19AØ), onde sE observàm movrmentacões horizontais a sub_
hori zðnt aj s de g r ãndFs masgas; nas bordes desEa massa em desloca-
mcnt o, ocorrem rampas lateraiç e frontais, com inc I inações varia-
das até vert icat. É necessário, no entanto, veri {icar a direção
dos est iramentos m i nerai s e est riãs de movrment ação que indiquem
o sentidô dÒ movrmento segundo o eixo X do eltpsóide de deforma-
cão. Esse est iramento mineral, na presente área de estudo, tem
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FIGURA 2B - Cinturão dohrado dos apal aches (DIETZ , 1972).
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d:.reção SE-NtJ, com deslÞcamento provável de noroeste para sucles-
te, Tardiamente à formaç ão desse novo geossinc I ineo, ocorreu nova
granÍto9änese, evidenciada pela Suítp Três Corregos.

Eçsa h ip ót ese, ãvent ada para e área do p resen t e t raba I ho, é

i imitada a a l gumas evidêncras est rut ura i s, litolósicas, magmát i-
ceã e metamórficas descritas no texto, no entanto outras evidên-
cias marcantes não foram rdent ificadeg, como por exemplo, restos
CL, fundc oc¿,ânico, vt,sticios de turbiditos indlcando a mudança de

p I at aforma para talude cont inent al , ou evi dênc i aÉ, como rest oç de

arco de ilha, principalmente nos met a-sed i men t os da Formacão

Agua Ciarã. Essas evidências, se existrram, foram mascaradas pela
Íntensa t ransposicão que af eti¡ram aE rochas dessa formaÉão.

l84



REFERÊHCIAS BIBL¡OGRÍFICÀS

ÀLHEIDÀ, F,F,l{. de 1956. Novae ocorrÊnct as de fóeeete no pré-
Cãhbrl ano brasl lelro. Àn. Acad, Bras, Cl€nc., São Paulo,

28(4): 54-55.
ÀLl{EIDÀ, F.F.H. de 1964. Funda¡nentoe geológtcos do retevo pêu¡tE-

t,a" São Paulo, lnst,f tuLo Geográftco e çeÕlógtco, ¡:. 1å9-
262. (lGG. Bolettn, 41).

ÀLI{EIDÀ, F.F.l{. de 1969. Dtferenci ãção Lectônica da pl alaforña
brasi leira. In; CONGRESSO BRÀSILEIRO de cEOLOclÀ, Zg,
Salvador, 1969. Ànate,.. Salvador, SBG. p. 29-46.

ÀLllEIDÀ, F.F.I'l . de; HÀSUI, Y.; NEVES, B.B.de B. 1976. The Upper
P¡ecambrt an of SouLh Àmerica. São Paulo, Bol . lG, 7: 45-BO

ÀLI'IEIDÀ, F.F.l,f . de et aL. 1977. Pnovfnctas eÊtruLurâf a brasf lel-
ras. ln; 5lÌ'|POSIO de GEOLOGIÀ do NOIìITESTE, 8, Campinä Gran-
de, 1"977. ÀLas... Carnplna Gr.ande, SBG. p. 363-391.

ÀLHEII)À, F.F,H. de eL aI . 1941. ãpå geo¡ógrco do Estsdo de São
Paulo; escala 1:5OO OOO. São Paulo, I PTlPró-}t Ì nér i o, Secre-
¿aria da lndrlslria, Comércio, Ciêncfa e Tecno)ogia do EsLado
de 5ão Paulo, v.1 (lpT, l{onograf ia, 6. Publ icãção, 1 184).

ÀLllEIDÀ, ü.À. de 1945. SfnLese doe conh€cinenLos geológtco6 do
VEle do Rlbelr-a relaclonados ao Coroplexo Setuva e grupos
Àçungut e ltalacocê. São Paulo, 56 p. {DiÊcipl ina Seminá-
rlos Gerais do curso de Pós-graduação. InsLlLu¿o de Geociên-
cias - USP) (inédiLo).

ÀLllEIDÀ, Iil .À. de- 1987 a. À Formação Ãgua Clara no VEle do Rlbetra
(SP e PR); terna especffico I. p.l-34. São Paulo, (Exame

de Qual if icação-.nf vel de Hèstrado. In6tll.uto de ceociên-
cfas - USP) (inédtto).

ÀLHEIDÀ, l{.À. de. 1987b. lleLanorf tEno de ¡oches cálcto-Êt I lcáti-
caa, Lema fundamenta I I. p. 35-66. São Paulo (Exame de

Qual ificação - nfvel mesLnado. InsLiLuLo de Geoctências
USP) ( inédiLo).

ÀLllEIDÀ, I'l .Â. de. 1987c. l{eta¡¡orf leno e deforraaçto; LeDa
fundanenta I IL p. 67-108. São Paulo (Exame de Qual tflcação -
nfvel de mestrado. In6Li¿u¿o de GeociênciaÊ - USp) (inédiLo).

ÀLI'IEIDÀ, ll .À. de; BISTRICHI, C.À.; STEIN, D.P. 1986. À Forma-
ção Agua Clará na região de Araçafba, EsLado de São Paulo:
liLÕLlpoÊ, neLanorft ernó e defornação " In: CONGRESSO BRÀSILEI-



RO de CEOLOGIÀ, 34, colÉnrs, t586. ÀnEtB... Gotånrs, gtrc.
v.2, p. 905-914.

ÀRTHÀUD, tf .H. 7987. ZÒnsE de cteElhamento dúct-t I. prlme,r.o
almpóÊto naclonãl de eeLudoe tecLôntcoa. U.F.C., Cearé, 4gp,
( lnédfto).

BÀRBOSÀ, O. 1942. Geotogta e petrologla nå regtto de Àptsf,
EEtado de 5ão Pàu¡o. São Paulo, 76p, (Teee para concurso da
csdelra de "Geologia, petrografta e l{lneralogla". Eeco)a
Pol tLécntca - USp) -

BÀTOLLÀ JUNIOR, F.; HÀHÀ, H.; LOPES JUN¡OR, I. 1977. IdAdEE
radIométrIcae Rb,uSr e K/Àn e¡n rochae crlsLãItnåa pré-brasf .-

I lanäÊ da Rêgtão LesLe do Paraná. In: SIHPOSIO REGIONÀL de
çEOLOGIÀ, 1, 5ão Pauto, f977. Àtae. .. São pauìo, SBG. p.
324-337 _

BÀTOLLÀ JUNIÛR, F,¡ SILVÀ, À.T.S.F.¡ ÀLGÀFTE, J.F. 19A1. O Pré-
Cañbntano da Regiëo Sul-sudeste do EsLado de São paulo e
Este-Nordeste do EsLado do pananá. In: SII{pOSIO REGIONÀL de
GEOLOGIÀ, 3, CurlLiba, 1981. ÀLae... S2io paulo, SBG. v.1, p-
94-108.

BIGÀRELLÀ, J.J. 1948. EsLudoe prel tmlnäree nå Série Àçungut. IL
Rochas calcáneåe. Curtttba, Àrq. Btol, Tecnol,, IBpT. 3:
201-354 .

BIGÀRELLÀ, J.J. I SÀLÀHUNl, R. 195Ê,a. Eetudoe pr.et lmtnarès nå
Sérle Àçungui. V. Est.ruLuras organógenås nos dolomilos da
Formação Capt¡u (EeLado do parená). Cut-1Ltba, Dugen la, 7(6) |

31"7 -323 .

BIGÀRELLÀ, J.J. E SÀLÀl'tUNl, R. 19SÊb. EsLudoe py.el llrlnaree ns
5érie Àç:ungui. VI I. Àlgumas estruLurse stngenét lcås ncls dc)lo-
tnlLoE da Fonmaçâo Caprru. CurtLfbäf Àrq. B1ol, Tecnol., IBpT.
LIt !97-2Õ5.

EIGÀRELLÀ, J-J. E sÀLÀt'lUNI, R. 1SbBa. ConLr. lburçgÒ à geolc,gr å dE
reglão BUI dä Sériè Àçungul (Eatådo do pananá). Sâo paulo,
Bol- Peul. Geogr., (29) t 7-19.

BIGÀFELLÀ" J.J I SÀLÀÌÍUNI, R. 195gb. EeLudoe prel lÈtnåres na
sérte Açungut. Vl I I - À Fornação Votuverava. Curltlbs,
InsLltuto de Htslóniã Naturå1, 6 p. (BoleLtm. ceolôgt a, Z).

BIöNDI, J.C. 1983. llape gèotógfco då ánêå do er¡baeanenLo do
EsLedo do Paraná, eecåls 1:2SO OôO. CurtLtbs, llt neropar,



SeereLarl a da lndúÊLrlè e Comércfo do Parané- (lnédttÒ).
BISTRICHI, C.À.; ÀLIIJEIDÀ, ü.À. de; STElN, D.P. 1985. Geologta daË

folhse Bånre do Chapéu (SG.22-X-B-l-4) € Àreçefbs (SG.22-X-B-
I I-3), est,BdoÊ de São Paulo e Parsná. São Paulo, contrato
IPTlPró-l{lnér f o, 3 v. (lPT. Relatónto, 22 L5O> (tnédtLo).

BISTRICHI, C.À. et aI . 1981. l{apa geológlco do EsLado de São
tl-," I * . iicrtj réu¡(r, trt/rtt)-rL ¡¡te¡-¡(J, ìrtl(-I-tiLE-

rla da IndúsLria, Comércio, Cfêncta e Tecnologlâ do EsLado
der 5ão Paulo, v.2 ( lPT, llonc,graf la, 6. Publ icação, 1 184).

CÀLOGERAS, P.J. 1905. Àa nlnas do BråÊtl e eue Legtslação. Fio de
Janelro, lmprensa Nacional, 2v.

CÀI{PÀNHÀ, G.À. da C. l9BZa.Geo¡ogte, estrattgrafl s e geocnano¡o-
gtå de Folha lLa¡aré na eecela 1¡25O,OOO, LemB eepeclftco
1. p. 1-58. São Paulo (Exame de Quaìificação - nf vel de
doutorado. lnstituto de GeociCnci a6 - USP) ( inédiLo).

CAIIPÀNHÀ, G.À. da C. l997b.l{odeloE de evolução tect8ntcB pèrs o
Escudo Crtetellno Paranaense e sul do EeLado de São Paulo;
tema especfflco 2. p. 59-82. São Paulo. (Exane de Qual ifica-
ção - nf vel de dout,orado. IlìsL it-uLo de Geocf ênci as - USp)
( inédtLo).

' CÀllPÀNHÀ, G.À. da C.; BISTRICHI, C.À.; ÀLI-IEIDÀ, ll .À. de 19A7.
Considerações sobre ê organizaçoäo I i toesLr at i gr áf i c a e evolu-
ção LecLônica da Falxa de Dobr-amenLos Àpiaf. In: SIHPOSIO

SUL - BRÀSILEIRO de GEOLOGIÀ, 3, Curilibã, t987. Àtas...
Curiti ba, SBG. v.2, p. 725-742.

CÀüPÀNHÂ, G.À. da C. et êI . 1985. Geotogia das folhas ¡poranga
(SG.22-X-B-V-2) e Grut-a do Dlabo (SG.22-X-B-VI-1), Estado de
São Paulo. São Paulo, contraLo IPT,/Pró-t{inén io (lPT. Rel aLó-
rio, 22 352) ( inédito).

CÀHPÀNHÀ, c.À. da C. et À1. 1986. Geologia e estratigrafiË da

' reg¡ão daÊ folhas lporanga e Gruta do Diabo, Valê do Rlbeira,
Sãr¡ Paulo. In: CONGRESSO BRÀSILEIRO de GEOLOGIA, 34, Goiârr ia,
1986. Ànè16.,. Goiânia, SBG. v.2, p. 1O5A-fO73.

CÀllPOS NETO, Ì1 . da C. 1983. Contriburção à I itoèsLratigrafi a do
Grupo Àçungui no SudesLe do EsLado de 5ão Paulo. ln: SlH-
POSIO REGIONÀL de GEOLOGIÀ, 4, 5ão Paulo, 1983. ALas",. São
Paulo, SBG. p. 103-112.

CARNEI RO, C.D.R. 1943. Ànállee eeLruturå¡ do Grupo São Roque na
falxa enLre o Plco do Jaraguá e a S€rra doe CrleLale, SP. 5ão



Paulo, 171 p. (Teee de Douto¡,¡¡mento.
clas - USP) (lnédtto).

I nÊt I Lutc, de GÉoclên-

Cll IODI FILHO, C. 1984. Contrrbutçgô à geologts daê regtões Êul
paul leLa e lesLe påranaense, grupoe Àçungul e SeLuva, ln:
CONGRESSO BRÀSILEIRO de GEOLÍIGIÀ, 33, Rlo de Janerro, 1984-
Ànsla... Rlo de Janefro, SBG. v.5, p. 2394-24O6.

CHIODI FILHO, C. et al. 1983. ProJet,o CapËo Bonttoi r.el stór.io
flnal. São Paulo, contrato CpRH,/pró-ü I nér I Ò , 2v. ( tnédlLo).

COUÀRD, ll .P. lg8O. Shean zones tn Lhe Precambrt an cnuÈL of Sou-
fhern Afrtcâ. Journål of Struct,ural Geology, 2(l/2, tl9-27 z

Pergstrlon Preee Lt-d -

DÀlTX, E.C, 1980. Prospecto de Cu, Pb e Zn nas fatxãÈ carbonétt -
cè6 Funnas LãJeädo, SP e PR: relaLórto Ëlnâì, São Paulo,
CPRï|, 27 p. ( r néd I ¿o) .

DÄlTX, E.C. 1985. U¡oa anál tee crlt-tcê dos chsrûådoÊ grupoe Setuvs
e Àçungut no Vale dó Rf betra (PR e SP). 5ão Paulo, 125p,
(Exame de Quâl lf tcaçãÒ - nf vei de I'lestrado- InelltuLo de
Geoc ienc i as - USP) (inédit,o),

DÀlTX, E.C. eL aI. 1983. ProJeLo Ànta Gords, napeamento geológtco
da área norle, fase IIL São Paulo, convênio DNPI{/CpFl'f
1v ( lnédiLo).

DÀI{ÀSCENO, E.C. 1966. NoLa eobre â coÍrpostçgc, I eoLópt c¡r de [,b en
galenas de Jaztdas do Vale do Rro Rlbelra. In: CONGRESSO

BRÀSlLEIRCr de GEOLOGI ì,, 2(), Vltór1a, 75EA - Àn8rs_ _. Ê10 de
Janelro, SBG. p. 39-4ô (PubÌ rcação, 1).

DEER, Ll ..; HOUIE, R.Ä.; ZU55Ì.1AN, J- 1966. l{tneråta consLttufnLee
das rochae - Una fntrodução - Ed. Fund. Calousle Gulbenlclan,
Lisboa.558 p-

DERBY, O.À. l6{J9. Fetroepectô htEtórtco doe trsbalhoe gèográftcoB
e geo¡ógtcos efeLuadoe na Provfnct a de 5So Paulo. São Paulo,
Coìrl sEão Geográfl cs ¿r Geológtcâ, 26 p- (Bolet fm, 1).

DIETZ, R. !972. Geosf ncl fñãleÈ, HonLãnãe y forrnacton de coh-
t, lnenLes. In: UILSON,J.T. (Ed. ) Dertvå continentat y tecto-
nlcÈ de placae. l{ãdrld, Barcelona, Bìurne, 231 p.

EBERT, H. 737L. Obeervaçðes sobr.e a litologla e eubdtvieão do
"Grupo Setuva" no EsLado do Paranái com êugeËLðes à tecLôntca
gerãl dc, "Geoeslncl fneo Àçunguf ,'. ln: CONGFESSD ËRÀSlLElPO de
GEÕLOGIÀ, 25, SHo Peulo, 1971. Ànð16,", São Pauto, SBG- v.1,



P. 131-146.
FÀ¡RCHILD, T.R. 1977, Conophyt,on and oLher colu¡nnar sLromatol iLes ,

from Lhe Upper Precahbnf ên Àçunguf Group near ltapeva, São I

Paulo,Braztl'In:5IHPo5IoREGl0NÀLdeGE0LoGlÀ,1,sãÕ
Paulo, 1977. Àtae... São Paulo, SBG. p. t79-19A. .:

FÀIRCHILD. T.R. 1982. NeL, Etromatol ttea fron¡ the Upper precarn-
br'ian Àçungui Gnóup, Ëastern Parané, Brâzl I and Lhelr po-
LenLlalÊLraLignaphicuse.SãoPaulo,Bol.IG.,USP,13:
43-50.

FERGUSON, C.V. & HÀRTE, B. L975. TexLural patLerns aL ponphy- 
:

robl àst märglnE Ehd Lhelr. use 1n deLermthrng Lhe t ine
relations of def or¡nat ion and cryÉLal I ization. Geol. l{eg., 1i2
(5):467-480.

FERREIRÀ, F.J.F., 19AZ. Int-egnação de dadoe eeronàgnéttcos e
geológtcoa¡ conflgunação e evolução tectôntcä do Anco de .1

PontE Grossa. São Paulo, 77O p. (Di ssertação de lle:nt.r.ado, ì

I n¡rl, I Lut o de Geoc i ênc i as - USP)

FERREIRÀ,F.J.F.1986'tntegraçãodedadoeaeromagnétlcoÊdeB
folhae Iponanga. GnuLa do Dl abo e Àraçalbe €m eecal a .i

1:5O.OOO. São Paulo. 110 p. (lpT RelaLório Z24AA> .

FREY, H. 1974/1975. GeELe I ns¡neLaEorphoee . llÍn. petr. Inslur der
Uni. Benn, 21.3 p.

Flll lT.(lNS .IUNIOR, 0.¡ PIEKÀRZ, G.F.¡ FÀLCÀDE, D. 1982. Gcolc,Ut å e 
.

pot-encialeconômicodoGrupoSeLuva(PR).In:CoNGRE55oBRÀ*

::::'::,:"rl''iilliå;, 
32' sarvador' 1e82 Ànare"' sarvador 

j

FUCK, R.À. eL AL. 197j - (ìeologia do Leste Paranae¡nee, In, 
.j

CONGRESSO BRÀS I LE I RO de cEOLOc I À, 25, São Pau I o, rg7 I . 
:Ànãls... São Paulo, SBG. v.1, p- 121-t3O j

GEOFREY, D.R. & SÀNTOS, T.D. de S. t942. NoLa sobre a geologia de ì
Àpiaf . São Paulo, lltn. Iletal., 6(33): 109-11O.

GoRDoN'T'l{.8GREENtJooD,H'J.1971.Thestabfl!tyofgroseula-
nrLe ln H2O-COZ nixlur-ec- Àber.lcan l{tner., 56: L674-L6BA .

HASUI, Y. 1983. ÀspecLos geológicos esaenciais da Seção Caconde -
CaraguaLaLuba e suas inpl icaçðeË nà ¡econst-iLui çãô da orgãni- :

zação e evolução do Pré-Cambr i ano do LesLe paul isLa, In, :

JORNÀDÀ sobre a CÀFTÀ GEOLOGICÀ do ESTÀDO de SãO PÀULO em :

1¡50 OOO, 1, São Paulo, 1983. Àtas.., São Paulo, SICCT/pró- ',

Htnénio, p.227-252.



HÀSUI, Y. 1996. Novo nodelo geológlco do V¡lc do Rlbetn¡. SÈo

Paulo, 66 p. (lPT. RelaLónlo, 23 742> (tnédtLo).
HASUI, Y. E OLIVEIRÀ, l{.À.F. de. 1984. Provf ncta l{snLtquelra,

SeLor Central. In: ÀLI{EIDA, F.F.l{. de E HÀSUI, Y. 1984. O

Pré-Canbrlano do Bragtl. São Paulo, Edgar Blllcher, p. 3O8-
344.

HÀSUI, Y.; CÀRNEIRO, C.D.R.: COII'IBRÀ, À.il. 1975. The Rtbetrs
l"'<¡ìrled BelL. São Paulo, Rev. Brse. Geoc., 15(4): 257-262.

HÀ,c;lll, Y.; (:ÀRNEIRO, C.D.R.: BISTRICHI, C.À. 1978. Oe gr.sntt,oe e

granlLófdes da Reglão de DobramenLos SudesLe noÊ estados de
São Paulo e Paraná. In: coNcREsSO BRÀSILEIRO DE GE0LOGIA, 30,
Rectfe, L978. ÀnEls... Rectfe, SBG. V.6, p. 2594-26C8.

HÀSUI, Y.; CRI.;IíONlNI, O.A.¡ BORN, H. 1984s. Conetderaçôee eobre o

Grupo Àçungui em 5ão Paulo e porção adJacenLe do Paraná.
In: CONGRESSCI BRÀSILEIRO de GEOLOGIÀ, 33, Rlo de Janelro,
1984. Ànats... Rto de Janelro, SBG. v-7, p. 3297-3306.

HÀ.qUI, Y.: CREI{ONIN¡, O.À.; BORN, H. 1984b. O "Grsnlto Três
Córnegos" r-evlsado e o l{aclço CaLas ÀlLas. In: CONGRESSO

tsRASILEIRO de GEOLOGIÀ, 33, Rto de Janetro, 1984. Ànsta--.
Rto de Janetro, SBG. v.7, p. 3023-3031.

l]ÀStìI, Y.: EBERT, H.D.; QUÀDE, H. 1984c. ÀepecLoe g€rológrcoe da
meganLtfonma da Senra do Cadeado, PR. In: CONGRESSO BRÀSI-
LEIRO de GEOLOGIÀ, 33, Rto de Janetr.o, 1984- Ànata.-- Rto
de Janelro, SBG. V.5, p. 23BO-2393.

HASUI, Y. et Ê1. 1983. O rnodelo de evoluçËo do Fré-Csnbrtsno
paul isLa e suas irrpl icações meLalogenéLlcaa. In: SIl,lPûS¡O
REGIONÀL de GEOLOGIÀ, 4, São Faulo, 1983. Bol. Ree.... São

Pau I o, SBG. p. 1,-2.
HÀSUI, Y. e! el-- 1988. Deformação por ct6alhan:enLo dúcLll: modelo

de Lransfortnação em rochas pré-caml¡r'1årnas anLtgas do leeLe de
São Paulo - Faee I. SICCT-PRO-HINER¡O-lPT. 5äo Paulo (IPT.
Rel aLórto 25908) ( tnédtto) .

HEINRICH, E.tJ. 19É'5. lltcroscoptc peùrognåphy. New York, lilcGrau-
Hlll,4L4 p.

HENNIES, tJ.T.; HÀSUl, Y.; PENÀLVÀ, F. tgET- A falhanento trsne-
conrente de Taxaquara. In: CONGRESSO BRASILEIRO de GEOLOGIÀ,

27, Curltlbe, 7967. Ànate... Curlttbs, SBG. p. 159-168.
HOBBS, B. E. : UEÀNS, [J. D. ; UILLIÀUS, P.F. 1981- Geologta ee-



truLural. Barcelona, Edlctonee Omega, Casanova, 22O. 519 P.
INTERNÀTIONÀL UNION OF GEOLOGICÀL SCIENCES _ ¡UGS. T973. PIUTONIC

rocks cla6BtflcaLlon and nomenclature recornmended by Lhe IUGS

subcommtsslon on Lhe sysLemattcs of lgneous rocks. Geot,lnee,

18: 26-30.
KERR, P.F. 1959. Opt I cal

442 p.
ll I nena I ogy. Neu¡ York, llcGraur-H I I I ,

LEONÀRDOS, CI.H. 1934. NoLa eobne e geologla do dlstrlto de IPo-
nang¡, SP. Rio de Janetro (DNPI{- RelaLórlo, 564) -

ÌlÀRINt, O.J. t97O. Geologla da Folha Rlo Brenco do Sul, PR. Rlo
Clarò, 19O p. (Tese de DouLoramento. Faculdade de Ftlosoîla,
Ciências e LeLras - UNESP).

l{ÀRtNl, O.J.; TREIN, E.¡ FUCK, R.À. 1967. CI Grupo Àçungui no

EsLado do Paraná, CuriLiba, Bol, Paran. Geoc., (23-25): 43-
104.

}IELLO, I.S. de C. E SILVÀ, R.B. da. 7987. Prospecção da Area

Lajeado, Hunlcfplo de Àpiaf (sP). In: SII{PgSlO REGIONÀL de

GEOLOGIA, 6, Rio Cl aro , L987. At ag. . . Rio Cl aro, SBG ' v.2,
P. 533-541.

lrETZ, P. & TROIII{SDORFF, V. 1968. On Phase equlltbrla in meLamor-

phosed si I iceous dolomiLes. ConLr. lllneral. PeLnol.,
18: 3O5-3O9.

ül{ÀJlJICA-}IETAL }llNING ÀGENCY of JÀPÀN. Japan InLernaLlonal
CooperaLion Àgency. 1981. Report on geologlcel survey of
Ànta Gonda, Phaae 1 . Convên i o DNPt{/l{l{AJ,/J I CÀ -

HilAJ/JICA-METAL lllNlNG ÀGENCY of JAPAN. Japan InLernat-ional
CooperaLion Agency. 1,9A2. Report- on geologtcal eurvey of
Anta Gorda, phase 2. Convênio DNPH,/t'll{AJ,/JICÀ.

tlilAJ/JICÀ-METÀL lllNING ÀGENCY of JAPAN. Japan InLernatlonal
CoopenaLion Àgency. 1983. Report, on geologlcsl aurvey of
AnLa Gorda, phase 3 . Convên i o DNPIÍ /Ìllf ÀJ,/J I CA -

OLMIRA, E.P. 1916. Geologia do Estado do Paraná. Bol. lltn.
ågntc. Ind. Con., Rio de Janeiro, 5(1):77-L43.

OLMIRA, E.P. 7927. Geologi a e recursos minerais do Estado do

Paraná. Rto de Janeiro, Senv. Geol. lltner. Brasil, lilonografla
6 z t72p.

PETRI, S. & SUGUIO, K. 1969. Sobre os rneLassedimentos do Grupo

Àçungui do extremo sul do EsLado de 5ão Paulo. São Paulo,
Ct. CulL., 2L(2).



PIEKÀRZ, G.F. 1981 . Reconhecf menLo de untdedee correl actonávete à

seqüêncla mlnenal lzada do Penau, EsLado do PananÉ. In:
SII{POSIO REGIONAL de GEOLOGIÀ, 3, Curlttba, 1981 . At,ae...
São Paulo, SBG. v.1, p. 148-154.

PIRES, F.À. 1988. Uma nova concepção pêra oE anblentes do Gr'u¡ro

Àçungul, na reglão de lporanga e Àplaf, sul de São Faulo. In:
CONGRESSO BRÀSILEIRO DE GEOLOGIÀ, 35, Belérn, 1988. Àn¡1r...
Belém, SBG. v.2, p. 606-616.

PONçÀNO, U.L. eL sl. 1981 . Dlapa geonorfológlco do Eet,edo de SÈo

Paulg; c¡¡<:al A I : t OOO OOO. 5ão Paulo, IPT/Pr6-l{lnérlo,
SecreLarla da lndúeLrla, Comérclo, Clêncla e Tecnologla do

EsLado de São Paulo, v.1 (lPT. Ìlonograf la, 5. Publlcação,
1183 ) .

PONTES, J.B. 1982. Gcologt a e poLenct al tdsdes econôrnlcas de For-
mação Àgua Clara (PR). ln: CONGPI.:SSO BRÀSILEIPO de cECILO-

GIÀ, 32, Salvador', t982- Ànals... S¡rlv¿rclor, SBG. v.3, p.
1002-1016.

RÀI{SÀY, J.G. 1977. Plegantento y fracturaclon de rocae. }ladrld,
Henmann Elume Edtclones, 59O p-

SÃ, E.F.J. de E HÀCKSPÀCHER, P.C. 1983 - Revisão sobre anál lee
eeLruLural. Par'Le II: algumae apltcaçðee e tóplcos adlcto-
nals. Cl. da Terra, (8) t7-L8.

SCH0LL, U-V- 1981. Gec'logta do Grupo Àçungul na reglgo a noroeeLe
dE RIO BTANCO dO 5UI, PR. IN: SI}TPCJSIO PEGIONÀL dC GEOLOGIA,

3, Curtttba, 1981 . ÀLas... Säo Paulo, SBG. V.1, p. L70-184.
SCHOLL, U.V.; SILVÀ, À.C.c. de A.; I'ÍONÀSTIER, l{.S. tg9z. À

For'm ação Seluva do Pré-Carnbr'l ano do EeLado do Paraná: uma

revrsão crfLlca. In: CONGRESSO BRÀSILEIRO de GEOLOGIÀ, 32,
Salvador, 1982. Ànå1s... Salvador, SBG. V.1, p- 55-63.

SCHOLL, U. V. eL El. 1980. Geo I og I å do Pré-Cambr i eno da r'eg t ão do
anLlcl lnal do SeLuva (nunlclplos de Bocaluva do Sul e Rto
Branco do Sul, PR). In: CONGRESSO BRÀSILEIRO de GECILOGIÀ, 31,
Camborlú, 198O. Ànels... CemborlrS, SBG. v.5, p. 3OO3-3O12.

SILVÀ, A.T.S.F. E ÀLGÀRTE, J. P. 1981a. ConLrlbulção h geologta
da Seqllêncl a Turvo-Ca¡aLt enLne o Rto Pardo e Parlquera-Àçu,
EsLado de São Paulo. 7. LlLologta e pelrograf la. In: SIIÍPOSI0
REGIONÀL de GEOLOGIÀ,

SBG. V.1, p.1O9-120.
3, Curlttba, 1981. ÀLae...São Paulo,



stLvA, A.T.S.F.
da Seqüênc t a

EeLado de São

geoLectôn I ca.
1981. Àteg..

E ÀLGÀRTE, J. P. 1981b. Contrlbutção à geologr a

Turvo-Ca¡aLt enLre o Rlo pando e paniquera-Àçu,
Pau I o. 2 . EsLruLura, meLamorf I emo e Glvo I ução
In: SlllPOSlO REGTONÀL de GEOLOGIÀ, 3, Curtttba,

. São Paulo, SBG, V.1, p.121-192.
SLÀUGHTER, J.; KERRICK, D.ll.; tJÀLL, V.J. L975. ExperlmenLal

Lermodynam¡c sLudy of equtltbrlE eysLem cao-l{qo-slo -H o-
CO-. Àn. J. Sct. , Z7Szt43-L62. 

- 2 2
2SPRY, À. 1969. l{et,anorph r c t ext uree. oxfond, pergamon press .

3Sop.
STEIN, D.p. 1994a. Gnupo Àçungut¡ eatado dc conhectnent,o. São

Paulo, 30 p. (Exame de eual if icação - nf vel de llesLrado.
InsLttuto de Geociências USp) (lnédtto).

STEIN' D.P. 1984b. Eeboço da evolução geológtca pné-cambntana da
Folha Pi lan do sul, sp (sF.2g-y-c-Iv-4). são paulo, 1s9p.
(Disse'rLação de Ìlestrado. InstlLuLo de Geociências USp)
( 1nédiLo) -

S'If:lN, D.P.; CÀÌíPÀNHÀ, G.À. da C. ¡ FERNÀNDES, L.A. 19g4. Geologta
da Folha Pt lar do sul (sF.2g-y-c-lv-4), EsLedo de são paulo.
São Paulo, conLraLo IPT/Pr6-llinérto (lPT RelaLórlo, Lg 427).

TAKÀHASHI, À.T.: FERREIRÀ, J.C.G.; THEODOROVICZ, À. 1984. proJeLo
Guaplana; relaLório final . São Paulo, conLraLo CPRH/prô-
Ìlinérto. .2v. (inédlLo).

TÀKÀHÀSHI, À.T. eL el. 1986. PnoJeLo Engenhelno llata Rtbetrão
Bnanco; relatório final. são paulo, conLrato cpRl{,zpró-
l,finério. (inédiLo).

TEIxEIRA, tJ. 1982. Folhas sG.2l Àeeuncion, sG.2z curtt tbe e
SG.23 Iguape. Considerações sobre oÊ dados radioméLricos:
inLerpreLação e evoltrção geocronológtca. lftnietérlo das llinas
e Energi a, ProJeLo Radambrast I ( inédt Lo) .

TRouu, R.À.J. L973. strucLunal geology of Lhe llarsJal len area,
caledonides of vasLenboLLen, sweden. svertgee Geol. underg,,
0689:1-115.

TRoutJ, R.À.J. 1g8s. cuneo de ütcrot,ectôntca. ÀposLi I a da dts-
cipl ina lltcrotectônica do cunso de pós-graduação em geolo-
9ta da Unlversldade Federal do Rio de Janerir-o ( inédtto).

TURNER, F.J. & tJEIss, L.E. 1963. structural anal yete of tecto-
nltee. New York, llcGraw-Hill, 545p.

VEIGA, À.T.c. & sÀLoHßo, E.p. tg8o. A Formação são sebasLlão e



eus lmpor'Lâncls econôDrrcs. In: CONGPESSO BRÀSILEIRO de GEOLO-

GIÀ, 31, Cambor'tú, 198O. Àneta... Cambortú, SBG. v.2,
p.826-831 .

VERNON, R.H. 1978. PorphyroblasL maLrlz mlcrosLrucl,ural relaLlon-
shtps tn deformed neLamorphtc rocke. Geol. Rundechau,
67:288-3O5.

ZIJÀRT, H.'l . 19€,'/-. On Lhe deLerr¡lnstton of polyrneLamor'phtc m¡ner.el
asÊtoclaLlons and lLs appl lcatlon Lo Lhe Bosost ärea (Central
Pyfreneee) . Geol . Rundechau, 5? : 38-65.

TJILLIÀl{S, }t.; TURNER, F.J.; G¡LBERT, C.}l . L97O. Petrograf ts. São
Pauìo. Ed. Edgard Blucher. 254 p.

U I NKLER, H .,G. F . L977 . Pet,rogênese dae nochae netanórf I cas.
Tradução de 4 ed. PorLo Alegre, Edgard Blücher/URGS. 2S4p.










	20150527085502
	20150527090520
	T1627-1
	T1627-2
	T1627-3
	T1627-4

