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Na última década, numerosos trat¡alhos foram divulga
dos, versando sobre o Pré-cambriano dos Estados de såo pauro

e Paraná. Em nosso Estado, os estudos se concentraram nos

CAPfTULO I -

arredores e a oeste da Capltal, no vale do Rlbeira e na

giåo de Amparo-Pinhal.

As tentativas de regionalização dos dados têm trope
çado com alguns prob lemas e, dentre eles, doÍs se apresentam
como cruciais, quais sejam:

I - a relaçå-o entre os Grupos Såo Roque e Açungui, a

2 - a relação entre os epimetamorfitos desses doi s

grupos com o chamado Complexo 14lgmatítico ou Cristalino oLj

Braslleiro, no qual såo-colocadas as rochas migmatíticas e

gnátssicas em gera1.

A soluçã a, obviamente, exige de inÍcio o levantamen
to geológico daquelas entidades. Contudo, o mapeamento no

Estado de São Paulo vem sendo executado paulatinamente, re
querendo ainda alguns anos para se completar e, nessas cir
cunstânc1as, de momento só podemos focalizar aqueles proble
mas em áreas limitadas onde as três entidades compðrecem. Uma

área desse tipo foi escolhida, mapeada e estudada em escala
de seml-detalhe, e a anátise das unidades litoLógicas, do me

tamorflsmo, do magmatismo, das estruturas, da geocronologla
e da estratigrafia é upresentadê na primelra parte do texto.

OBJETIVO DO ESTUDO

INTRODUçÃO

-1-

0 conjunto dos dados

lecer uma sucessåo de eventos
ender a evoluçåo da área, Bnì

tre aquelas trôs entÍdades.

re

apresentados possibÍ1Íta estabe
tectônicos, que permite compre

termos gerais, e as relaçöes en

Essa slntese elegemos como obJ e



tlvo precípuo deste trabalho
do texto.

A área obJeto deste trabalho está compreendida entre
os paratelos de 23o30, e 240oo, de tatitude sul e os meridiq
nos de 47oOO' e 48o00' de longitude oeste cle Greenwich.

Total
dfzem respeÍt
Nos restantes
Bäs, cobertas
sedimentares
inclufdas nos

talino.

-2-

e e apresentada na úttima parte

ÃnER ESTUDADA

iza ela 5 644 km2, dos quais 1 g82 km2 (35,1e.J

o a unldades estratigráfÍcas da Bacla do paraná.
')

3 662 km- acham-se expostas rochas mals anti
aqui e aIi por delgadas B restrltas pe1{culas

cenozó1cas. Tais rochas maÍs antlgas tôm sido
Grupos Såo Roque e Açungui e no Complexo Cris

A área estudada corresponde ãs Folhas de Såo Roque e

Pl1ar do Sul, de 30'x 30' , cujos Índlces de nomenclatura såo

respectlvamente SF.23-Y-C-V e SF.23-Y -C-IV. Elas foram rna

peadas geologlcamente em escala 1:100.000, sendo apresenta
das em anexo,em escala de I:176.000.

Essas folhas, conforme lndica a Figura 1, constituem
um elo de lfgaçåo parcial entre as áreas recentemente estuda
das nos arredores e a oeste da cidade de Såo Paulo com êque
la do ProJ eto Ribeira.

As plantas-base foram preparadas aproveltando
os elementos cartográficos disponfveis, quais sejam;

I - as fotos aéreas
Aerofoto Natlvidade Ltda. ,

nômico de Camplnas em 1962.

r0s R-1 a R-16 e S-1 a S-16

LEVANTAMENTO GEOLÕG]CO

IvfET0DOLOG IA

e fotomosaicos em 1:25.000 da

executados para o Instltuto Agro
0s fotomosalcos såo os de núme

, todos da Regiåo 7t

todos
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2 ' mapas editados pelo Instltuto Geográflco e Geo ló
glco do Estado de Såo Paulo Bm tt250.CI00 (Folha de São Paulo,

1954), l:100.000 (Fo1Ìra de Piedade, 1927) e 1¡50.000 [Fr:1ha

de Såo MlgueI ArcanJo, 1S70¡ Folha de Juquttiba, 1971) ¡

3 - mapas muntcipats elaborados pelo Instltuto Br¿¡si

lelro de Geografia e EstatístÍca em escalas 1:50.1100,

I275.000 e l:100.000, ccrbrindo os munlcfpios da área de lnte
reSSet

4 - môpê fll-101 do Grupo Executivo do Grande Såo Pau

lo (GEGRAN) em 1:100.000, 1967;

5 - FoIhas de

preparadas pela PRCITEC

nharia Ltda.

As observações de campo foram feltas ao longo de es

tradas carroçáveÍs, preferenclalmente as transversals às es

truturas, e em camlnhamentos quando necessár1os, demandando

8o dias útels.

Procuramos, dentro dos limltes das posslbilldatles de

São Roque e PlLar do Sul em 1:l00.0ilr-i
- ProJetos Técnicos e 0L¡ras de Enge

tempo, acesso e de interesse, adotar espêçamentos os

-q-

apertacjos. Nåo foí poss{vel uniformizá- los , J á que na part e

sul da área elevam-se os contrafortes da Serra de Paranapia

caba, onde as vias de ac'esso existem em balxa densldade. As

estradas constantes dos mapas geológicos anexos foram tr¡das

percorrldas.

As observações de campo visarðm def inir os tipos .ì i.

tológlcos, seus limftes, relações espocials e suas estrutit
ras, bem como coJetar amostras parê estudos de laboratório.
As observaçóes foram reallzadas de modo a integrar seçöes geo

1ógicas, em vez de se llmltarem a pontos para posterior int,e

gração.

Exposições de rochas sås ou apenas lfgeÍramente in
temperLzadas såo comuns, mas parte das observaçóes foranl fe-i-

tas em solos estruturados. Nas áreas de rochas granÍticas

môfs



ou granltóldes aparecem matacôes sm profusåo e, vez ou outra,
lagedos com várias centenas de metros quadrados. Nas re
gÍões de rochas metamórffcas, såo nos cortes de estradas e

1eltos de cursos d'água quB sB observam rochas sås ou semi-
-decompostas, rTìêrs em gerar a alteraçåo é prof unda, obrigando
à observaçåo de solos estruturados. várlas pedreiras exi-,:
tem e nelas såo possÍve1s examBS mais completos das rochas.

0s dados geológlcos foram no campo rançados em foto
mosaicos. 0 mapeamento geológtco implica necBssariamente em

extrapolaçóes e a utilizaçåo de fotomosaÍcos no campo minimi
za a subJetividade dessas extrapolações, face aos crltários
correntes de fotolnterpretaçåo. complementando eom observa
çöes de fotos aóreas, os dados foram transportados parð as
plantas-base.

0s contatos de Lltologlas dlferentes foram quallfica
dos nos mapas gBológicos anexos como "obsBrvado',, quando vis
to no campo ou extrapolado com alto grau de certeza, e "prs.
váve1", quando sua exfstêncla é certa mas sua localização err

volve diflculdades.

- 5-

nos mapas geológlcos anexos visam apenas lndfcar as atitudes
gerais no ponto e nô área em seus arredores. Evltamos lan
çar todas as medidas feitas, que se elevam a ml Ihares, porque
haveria sobrecarga desnecessár1a do desenho, sem retrat¿,r
perfeltamente as estruturas observadas, quB obedecem a pg
drões complexos, como veremos. Julgamos que merhor serÍa
mostrar as tendâncias dlreclonafs através de llneamentos, os
quais rElssaltam nltidamente nas fotos aóreas. Ass1m, a pa.l
tir de fotos aéraas e fotomosalcos foram traçados os linea
mentos e as observações de campo e a análise estrutural mos

As atitudes dos elementos estruturais que

trðram ser de dois tipos: um correspondente a sistemas
Juntas subvertlcals ou vertlcafs e o outro, a xistostdade,eg
tratlficação reliquíar, bandeamento, planos axfais de dobras
e efxos de dobras. Em corpos magmátieos, os dois tipos tam

ffgura,n

de



bem estao presentes: um correspondendo a J untas e outro, à ro
1Íação. 0s doÍs conJuntos de lineamentos foram discrimina
dos nos mapas ênexos e serão obJeto de aná11se detalhada mais
adfante.

0s sfmbolos usados procuraram obedecer à pudroniza
çåo sugerlda pelo Departamento Nacicnal da produção fTineral
(14anual de Normas Técnicas).

PETR.OGRAFIA

Duzentas e setenta e quatro amostras foram colhidas
e estudadas em seções delgacJas para exame petrográf1co.

0 estudo fo1 feito segundo as técnlcas convenclonais,
em microscópfo polarlzador Leitz, modelo Ulalux-po1. As des
crlçóes de mineralogla, texturas e astruturês lfmitaram-se a

um nfveJ. compatfvel com o caráter de seml-detalhe do presen
te estudo, suflcfente para caracterlzar e dfferenciar as uni
dades 11to1ógicas.

Em amostras Julgadas representativas de algumas lito
loglas ou variações lltclógicas foram executedas aná11ses mo

dals pero métocJo de chayes (L949)" com malhas adequadas à

granulaçåo (0,1 a 0,3 mm) e número de pontos contados nuncô
inf erlor a I 000. 0s resultaclc¡s são expressos em porcenta
gens de volume.

-6-

em

em

As determinações mÍneralóglcas se basearam sobretudc¡
Heinríeh ( 1956) e a termlnologfa petrográfica se baseiam
l^lí.LLíams et aL. ( 1.954) e H.i.nkler ( Lg67 ) .

ANÃLTSE ESTRUTURAL

A análise estrutural foi conduzida em nlveis mesoscó
pico e mfcroscópÍco, seguncio os métodos modernos descritos
por I'lhitten (L966) e Turner,e tteiss (196S).



Em nlvel mesoscópico, foram estabelecidas
áreas (domÍnios ou subpopulações) estatisticamente
neas, a partlr dos môpas cle lineamentos fotogeológÍcos, E;
tals áreas observamos as estruturas, que såo apresentadas em

diagramas î ( proj eções de poros ) e em diagramss de elxos B

ou b (eixos reais ou lineaçöes paralelas a eles). A rigor,
tais domínios såo aproximarlamente homogêneos, pois há
thança de orientações e nåo identidade, rrrôs esse fato
preJudica o método (trÌhítten, j.966).

Essa análise mesoscópica conduziu a

foram testados em tclda a área e se rnostrarôm
si bi litando genera I i zações .

ttlo tocan+'e à anáttse micrcscópica, ela se Limitou a

aspectos qualitativos, observados em seções delgadas e poli
das. Face à preocupaçåo em se definlr nesta lnstância os
traços gerais da evoluçåo tectônica, postergamos a aplicação
de técnicas quantitativas para oportuni.cracre futura.

TERT,f INOLOG IA

-7 -

Qualquer sistema de classificaçåo ou nomenclatura de

feições ou fenômenos pode ser questionado por sua maÍor ou

menor adequaçåo ou pelo seu caráter mais ou menos nôtural.
Não há dúvida, porém, que a sistemetizaçåo é tundamental,poi.s
nos permite registrar, agrupôr e correlacÍonar os fatos ob

servados.

algumas

homogê

É, pois, desejáve1 que

do seJam devidamente definidos
de esclarecer podem introduzir
Ínúmeros ðspectos petrológicos,
tectônicos.

nesultados que

consfstentes,pos

s eme

nåo

Por isso, no texto que se segue procuraremos deflnir
ou indicar o autor da definiçåo ou conceito, sempre que fo
rem usados termos rle significado controverso.

os termos de uso controverti
ao serem usados, pois em vez
confusões t'tê compreensåo de

geológicos, estrutunais e



Alguns trabalhos foram já publicados, abordando as

pectos particulares da área, como os de Coutinho (1953)sobre
a petrologia da região de Såo Roque, de Franeo (1958) a reg
peito de rochas termomstamórficas, da Hennies et aL, ( 1967 )

abordando os grandes falhamentos transcorrentes, de EeLicís
símo Jr. ( 1968l sobre as rochas alcalfnas do vale do rio Sa

rapuf e o de Betteneount (1971) descrevendo as rochas calcá
rtas da regiåo de Votorantim.

Abordagens reglonais aparecem nos estudos de Hasui
et aL. (1969l incluindo ê quarta parte setentrional da Folha
de Såo Roque e o canto nordeste da Folha de Pl1ar do Su1, de

ALmeída ( 1964 ) caract erlzando a gBomorfo logia da regtåo e de

Mov,aes Rego ( 1-933'), descrevendo a titologla do pré-devoniancr
paulÍsta.

Sobre áreas adJacentes ou correlatas exlstem vários
estudos divulgados, destacando-se os de Coutinho (1972l sobre
a reglåo de Såo Paulo, de Mel.fí et a.L. ( 1965), Petz,í e Suguio
(L969) e MeLeher et aL. (1973) sotrre a reglåo do vale do rio
Ribeira de fguape, de Maríní et aL. (7967), Fuek et aL, (1967)

e Fuek et aL. (L97L), sobre o leste parenaense. Abordam eles
aspectos reglonafs dos Grupos Açungui e São Roque, bem como

dos gnafsses e mlgmatitos dos Estados de Såo Paulo e do Para

ná.

CAPITULO 2 - ESTUDOS GEOLOEICOS ANTERIORES

-8-

Suanto a mêpeamentos geológlcos pertinentes ä area
em foco, bem pouco se fez até o presente. 0 14apa Geológico
do Estado de Såo Paulo, editado pelo fnstituto Geográfico e

GeoIógfco, em 1S63, ñê escala de 1:1.000.000, mostra esquema

ticamente a distrlbuiçåo dos tlpos lltológicos prlnclpais.
Hasui et aL. (1969) upresentaram um mapa geológico em

1: I00.000, que se superpõe parclalmente com as folhas ora
apresentadas; esse trecho de superposÍçåcr fol agora remapee



do. lTapas de detalhe erTì áreas restritas existem, como o de

Betteneourt (L971), em I 225.000, referente à região das ro
chas calcárias de Votorantim, o de J.S.Bettencout't (ínáa'ito),
em I225.0û0, referentt,cl rochas análogas na região de Salto
de Pirapora,e o de Coutinho (1-9.53) , abrangencJc a área São Ro

que- Malri nque- Cangtl era .

A Fi.gura 2 nlostra as áreas cobertas por esses mapea

mentos anteriorr.rs.

-s-
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cApfTUL0 3 - c0MpARTTMtNTAÇÃ0 TECT0rurcR DA ÃRrR

Examinando-se as folhas geológicas anexas,
que duas unidades maiores se destacam:

I - urTt conjunto heterogôneo de rochas metamórficas
dobradas, com corpos granitóides intrusivos, cobrindo prati
camente toda a Folha de São Roque e 3OZ da área da Folha de

Pllar do Sul. Em detalhe, notamos que aqui e ali aperecem
películas restritas de sedimentos c€inozóicos, bem como uma

pequena intrusão alcalina no vale do rio SarapuÍ, a SSW de

Piedade;

2 - um conj unto de rochas sedÍmentares r QUôs€ hori
zontais, repousando em dÍscordância angular sobre o embasa

mento constituíOo peJ"as rochas acinla citadas. Este conjunto
cobre 7tZ da área da Folha de Pilar do Sul e o canto noroes
te da Folha de Såo Roque.

No primeiro conJ unto salientam-se tres enormes

de falhamento, quase retilÍneas, denominadas Taxaquara,

-11-

pora e Caucaia. As duas primeiras foram descritas
Hennies et a7., (1967 ) .

Tais falhamentos, como indica a Figura 3,
quatro blocos, a que chamanemos de norte psra su1, Såo Roque,

Ituparanga, Cotia e Juquitiba. 0 primeiro e terceiro nomes

nota-se

foram introduzidos por Hasui et aL. (1.969): de acordo
eles, o Bloco Såo Roque se estenderia a norte do Falhamento
de TaxaquEra, mas, nesta inståncia, preferimos lsolar a cunha

entre esse falhamento e o de PlraprJra sob o nome de

Ituparanga, por exlbir caracter{sticas litológicas e estrutu
rais próprias, como veremos.

Nas aná11ses que faremos a seguir, procuraremos nð

medida do possível ordená-1as segundo essê compartimentação.
As unidades mais jovens seråo objeto de rápida descrição, nð

proporçåo em que importam pðra compreendermos a evoluçåo tec
tônica da áree.

zonðs
Pira

por

separam

com

Bloco
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CAPfTULO 4 - ANÃLISE DA LITOLOGIA

0 Bloco São Roque e constituído por metamorfitos e ro
chas granitóides. 0s primeiros podemos, para efeito de des
criçåo, grupar em metapelitos, metapsamitos, rochas calcárfas
e calco-silicatadas e metabasitos.

METAPELITOS

BLOCO SÃ0 ROQUE

Dentre os metamorfitos, os fÍ litos são, de 1onge, as

rochas predomlnantes. Têm cores cinza clara a preta, adquirin
do com o intemperÍsmo, tonalÍdades avermelhadas e amarronza
das. Possuem granulaçåo fina e xistosidade conspÍcua, que

lhes confere uma fissilldade em planos paralelos caracteriza
dos pelo brilho sedoso.

0s filitos se compõem essencÍalmente de moscovÍta (se

rÍcita) e quartzo. 0 quartzo constitui gråos xenoblásticos,
achatados e em agregados lenticulares orientados segundo a

xlstosídade; vez ou outra, såo mais ou menos eqllidimensionais.
Exlbem sempre extinçåo ondulante sob nícois cruzados. A mÍca
forma plaquetas em arranjo planar, sendo a princfpal responsá
vel pela xistosidade da rocha.

A proporçåo desses dois componentes varia muito, pas

sando-se de situaçðes com absoluto predomín1o de mica a ter
mos mais quêrtzosos, qualificáveis como quôrtzo-filitos,

Dos êcessórios o mais importante e a grafita, finamen
te granulada, pigmentando a rocha. 0 seu teor e ¿eterminante
da cor, passando-se a tons escuros quando a proporçåo assume

valores de alguns porcentos. 0utros acessórios, €tr gråos mi

núsculos e ocasionais såo apatita, zircão, tunmalina e mine

-13-



ral opaco, com formas arreciondadas e subarredondadas. Albita,
com geminaçåo polissintótica incipiente, é vista raramente.
Tals rochas såo encontrarlas a norte de pantojD-piragibu-rnhaí
bð, bem como na faixa entre os maciços graníticos cl e soroca
ba e de Såo Francisco.

FiLitos e c-.¡uartzo-filitos aparecem em camadas e

nðs paralelas e alternailas; esse mesmo tfpo de sucessåo
visto também entre filito ou quartza-filito cinzento e

to negro. As camadas chegam a ter espessur.e cJe até dois
cÍmetros. chamaremos tais sucessões de ritmitos (Foto I ) .

llasui et aL.(Lgeg) noticiôram que os filÍtos cJo Blo
co São Roque, nðs arljacåncias de cc)r.pos intrusivos
clorita e, em posiçöes proximais, pôssam a xistos fÍnos, por
tando clorita, biotita e moscovita. F-ssa relaçåo se verifi
ca na área em foco, r-rês bordas dos maciços de sorocaba e de
São Francisco Índicados na Figura 4. Real.mente, a f aixa cj e

metapelitos adjacente aos dois maciços, cJesde salto de pira
pora ató a regiåo de rnhaÍba, e as suas bifurcações, um ramo
para noroeste de Inhaiba, bordej ando o Iyaclço de Sorocaba, e

outro ramo a sLtl da linha InnaÍ¡a-Piragibu*pantojo,contornan
do o [Yaciço de såo Francisco, exiLrem clorlta e ao se aproxÍ
m3r dos corpos granÍti.cos, desenvo.lvem-se blotita e moscovi
ta, ao mesmo tempo em que a granulaçåo da rocha aumente, pa¡;_

sando-se a micaxj.stos finos. As trõs micas se apresentam em

combinações e proporções variacJas, justificanclo adjetivaçôes
diversas ðos xistos.

Esses xistos possuenr xistcrsjdade bem desenvolvida e,
alem das mi.cas, têm quartzo nô cornposiçåo. F--ste exibe extin
çåo ondulente ôo microscóp1o e normalmente possui forma achjr
tada e orientaçåo segundo a xistosidacJ e. Suantitativamente,
comparece em teores variãveÍs, chegando- se a quartzo-mioaxis
tos,

-14-
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FOTO I - Lamlnas e camadas de
ft lfto alternadas com
grafitoso (ritmltos ) .
vares, km 80, a 6 km

Brlgadefro Toblas.

fil1to e quartzo-
outras de fillto
Rodovla Raposo Ta

de Alumfnlo parã
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I - Mociço de Pitor do Sul
2 - Mociço do Serro do Lopes
3-Mociço do Turvo

GRANITOIDES SINTECTôruICOS

l- Mociço Sorocobo
2 - Mociço de Sõo Froncisco
3-Mociço dos Lovros
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5-Mociço do Represo
6- Complexo de Piedode
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+
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9- ft¡locigo de Sõo Sebostiõo
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lltos
critos, adjacentes ao Falhamento cl e Taxaquarð. para

No canto nordeste da Foltra de Såo Roque, aparecem f1
e quartzo-filitos petrograficamente analogos aos des

eles graduam para micaxistos de granulaçöes finas a/au médias
constituídos essencialmente de quartzo, moscovita e biotita,
em proporçðes variacJas. 0s acessórios são; granada, mineral
opaco e titanj.ta, €ñr grãos pequenos e suOéclricos. Zircão
comparece em minúsculor cristais inclu:ìos na biotita, geran
do halos pleocr'óicos. 0IigocLásÍo apar-ece evÊntualmente nes
ses xistos, assim como hornblenda. 0casionaLnr ente, há
xas de xisi.os em que os acessórÍos i.mportantes såo
ta-actinolj.ta, n¡inerrais do Arupcl clo epídoto, carbonato e ti
tanita, sugerj.ndo origem cJe seclimerrto cðl.cario.

Todos os xi.stos e filitos descritos apresentam turma
lina, apatita e pirita em forma cJe, microporfiroblastos, eué
dricos e suOódricos, às vezes poiqir ilclblásticcs com

soes de quartzo e micas. Geralmr:rrt.e taj.s minerais sìe concen
tram em .Faj.xas mais micáceas, mcîs rr åo exibem orientação pre
ferencial. LJma parte dos crÍstaj.s se dispõem segundo a xis
tosidade, tracJuzindo a rnaior f acil i-dade de cJ esenvolvimento
ao longo dessa anisotropia.

Além desses minerais, rìorrnalmente os xistos têm por
firoblastos ou microporfiroblastos cle moscovita, que em par.
te truncanr a xistosidade da matriz e em parte cjesviam-na, fa
zendo-a ondular-se. ccm freqüência såo poiquiloblásticos,con
tendo inclusões de quartzo. No tocante à orientação desses
c¡:istais, as mesmas obsBrvações acima se verif j,cam.

Tais minerais atestam uma açåo pneumatotíticu e meta!
somática relacionada com os corpos granitóides adj acentes. A

blastese só nåo se verifica na borda oeste do batólito de
såo Roque, oncJe o fa I hamento t ranscorrente cJe Såo Roqu e (Ha

sui et aL,, L969l separa as rochas grani.tóÍdes dos metaper.i
tos.

-17-
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cem biotita e/ou moscovita-hornfels, constituídos quase que

lotalmente de micas sem cr:ientação preferencial.

Gnaisses so foram E:ncontrados no canto noroeste da

Folha de Såo Roclue, restritos às proximÍdades dos batólitos
de Såo Roque e do Itaqui Ieste se desenvolve a leste daquele;
flasui et a'l., L969). Esses gnaisses são cle gr,3nu1açåo média

a fina, porflroblásticos e rnicroporfiroblásticos. A matrlz
e iOêntica ôos xistos retro-descnitos; os porfiroblastos e

mj,croporfj.roblastos såo de plagiocl,ásÍo e, em menor propor

çåo, de microclíneo pertltico, euédricos ou subédricos. 0 mi

croclíneo tem geminação em grarle e tambérn de Carlsbad. 0

plagioclásj.o tern geminaçöes das leis da Albj.ta, Albita-peri-
cl{neo e Albita-Carlst¡ad; exibe zoneamento conspícuo, oscila
tório em casos cJe 3 a 5 zonas ccìncêntricas, ou inverso em ca

sos de duas zonas, mas dentro dos lirnites albita-o1igoc1ásio
sódico.

[:sses fenob]astos cresceram em parte'bruncando a xls
tosidade da matriz, em perte afastando-a para os lados. Såo

normalmente poj.quiLoblásticos, contendo inclusôes de quartzo
e micas. Freqllentemente såo alorrgados, mas não tôm orienta
ção preferencial. Nåo exÍbem inclícios de deformação ou cata
clase. Tais características, em adiçåo ao jazl.mento adJacen

te a corpo gr¿lnitóide, sugerem origem por feldspatizaçåo dos

xistos.
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Nesses gnaisses também se desenvolveram
apatita e pjrj.ta.

ftlos metapelitos que descrevemos, vez ou ot-t tra apôre

cem veios de quartzo concordantes ou discordantes com a xls
tosidade e com a estratificaçåo rellquiar.

METAPSAI"íITOS

0s quart zitos constituem lâmínas
pessuras até r¡étricas, alternôndo-se corn

turmalina,

e carnada s, com es

rochas metapetíti



cas. 0ra temos lãminas em seqllôncia rltmica, ora såo camô

das quartzíticas e 1âminas oLr camacl as metapelíticas que se al
ternam (Foto 2), Faixas há em que se

flagrante de quartzitos, com J.anguras

e extensão de alguns quil.ômetros; elas
mapas geoÌógicos anexos.

0s quartzitos såo rr:chas brancðs a cirrzentas, de gra

nulação fina. Constituem-se essencialment,e de quartzo, ora
em grãos mais ou nìenos eqtlidimensionais, configurando textu
ra granoblástice, ora mais ou rnenos achatados, desenvolvendo
uma xistosidade pouco consplcua. 0s gråos exÍbem extinçåo
ondulante sob nícois cr-uzados e o grau de engranzamento e

normalmente baixo, justificantlo às vezes o uso do termo meta-

-arenito, face à textura blastopsanlÍtica.

Pequenas quanticJades de microclÍneo pertÍtlco, mine

rais opacos, apatita, turmalj.na, zÍrcåo e alblta são normal

mente observadas. Todavia, moscovita (sericita) e o acessó

rio mais importante, ås vezes em quantidades suficientes pq

ra se qualificar a rocha como quartzo-filito.

Ao se aproximar dos corpos granlticos, os quartzitos
ostentam clorita, nìoscovita e blotita, dispostas orientada
mente, bem como apetita, turmalina e pirita, estes minerals
em grãos euédricos e subédricos, sem orientaçåo preferencial.

observa urn predomÍnio
de centenas de metros
foram assinaladas nos

-19-

quantidades de feldspatos significativas, merecendo designa

çóes de quêrtzíto feldspático e metarcóseos. 0s feldspatos
såo microclíneo pertítico e oligoclásio. Eles estão serici
tÍzados; o plagioclásio às vez.es exibe saussuritização.

Na regiåo de Votorantim, camadas de quart zíto

Veios de quartzo såc vistos ocasionalmente cortando
os quartzitos, concordante oU discordantemente com ô estrati
ficação reliquiar.

tem
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FOTO 2 - Quartzltos e xJ.stos finos
sucessão rftmlca. Rodovfa
3 km de Brfgadelro Toblas

em camadas alternadas,em
Raposo Tavares, km 83, a
para Alumlnlo.



As rochas calcárias
tribuídos desde a regj.åo de

maioria bordejando o lfar:i.ço

ROCI]AS CALCÁRTAS

Tèm grdnLrlação fin¡, t;extura maciça e cores
-clara e preta. confonrìe ¡lletten.eourt (igzl), ês mais
rðs såo calcárj.os e calcárjcs nrôgnesianr,_¡ s, €ncìrJonto as
claras são caLcários dolornlticcs, rlolornitos ce,.l.cíticos
lomitos.

Tai.s rochas 5e con:itituem esserrcialn¡ erte de cart¡ona
tos em gråos m¿lis ou rn€ncs eqüidiriiensicnais, cr)mpondo um rno

saÍco granoblástico. 0s cristaj.s .freqüentemente exibem gemi
naçåo polissintetica e, nåo rararnr:rrte, oLrservarn-se flexões
das lamelas e dos planos de clíva[iEm.

E CALCO_ SìII,ICAT/\DAS

formam corpos lenl; iculares dis
Salto de Pirapora até pantojo, a

de Såo Francisco.

0 acessório mais comum e o quartzo,
dondados, às vezes achatados e isor.ientacl os.
ondulante sob nícois cl.uzados.

llatéria carbonosa finamente divicji.da e dispersa res
ponde pelas cores cinza e preta. l-ocalment,e ôparecem lômi-
nas de espessura milimétrica de grafita-xjsto,

2I

0utros acessórios são: moscovita, biotita
em plaquetas isorientadas.

A quêntidade de quartzo e moscovita (sericita) às ve
zes é alta, constituj.ndo-se os charnados filitos calcários,que
correspondem a transição entre filito e calcárj.o, derivancJo
de sedimentos margosos. vez ou outra é o quartzo que assume
proporções de predominåncia, constituindo-se quartzitos cal
cárlos ou calcários cl uartzíticos.

ClnZcî-

ESCU

mais
e do

VeÍos
submilimétrica
xo reticulado.

er graos subarre
i-xibe extinçåo

de calcita branca, de espessura miLirnétrica ou

, såo comuns, ccrtancJo a rccha segunCo comple
Veios e bo I sões cJe quartzo também apôrecem,

clorita,



sendo por vezes observável concordåncia e dlscordãncia com

a estretificaçåo reliquiar.

As ocorrências de rochas calcárias såo restritas, ôs
socfando-se a hornfels calco-silicátlcos, resultantes da

açåo de contato dos corpos granltóides sobre antigos sedimen
tos s I t tco- carbonatados.

Um enorme corpo de hornfels calco-silicatado ocorre
embutldo no Bató11to de såo Roque e foi descrito mÍnuciosa
mente por coutínho (L953) e Fvanco (195s). constttui-se de

dolomitos metamórficos, portancJo tremolita, diopsÍdio, antl
gorita, talco, albita, quartzo, pirita e calcj.ta. Também oli
goclásÍo, Ìtìicroclfneo, cllnozoLsita, flogopita, tltanita e

turmallna aparecem em alguns leitos.

BordeJando o maciço de São Franclsco, desde a Serra
de Tnhafba ate a regiåo de Salto de Pirapora, também apare
cem rochas simi lares constitulndo a malor parte dos corpos
indlcados nos mapas anexos.

No canto nordeste da Folha de São Roque também apare
cem rochas calco-silfcáticas bandadas aná1ogês åquelas des
critas por Cordani et aL. (19 63) na regiåo de perus.

- 22-

Dois corpos de metabasitos foram identlficados na

borda sudeste do lìac1ço de São Francl sco. Ambos foram ante
riormente reconhecidos por Hasui et aL, ( 19 69 ) .

granulação fina a média, cor verde escura e constltuídas por
crlstals de plagloclásio ripfformes, com composiçåo de labra
dorita sódlca, quase totalmente saussurltizados e em arranj o

sem orientaçåo preferencial. 0 máfico presente e actlnolita-
-tremollta poiquiloblástica, também com desenvolvimento alon
gado e sem orientação. Junto ao contato com o corpo granlti

0 maior deLes, exibe em sua parte leste rochas

METABASITOS

de



co, a rocha se corlstitui de oligr:clásio, em grãos su¡e¿ricos
e anéclricos, mais ou menos eqllidimenslonais, de permeio a

prismas rje horrrblenda, às vezes poiquiloblásticos, sem orien
taçåo pre'Ferencial.

0s acessórios såo: titanlta, Bm cristais subédricos
e nolnralmente pequenos, nlas às VC.,ros mais desenvolvidos, ate
porfj.r'ob1ásticos; clorita e biotit:a, efir pequenas qucintidades,
dispersðs sem orientaçåo preferencial; apatlta e mineral oÞ9

co, em gr-åos rninúscu los euédricos e subedricos. Quartzo e

um acdssório ur niversaf , em quantir:1 acl es inferiores a I52, se!
pre xenomorfo e exibindo extÍnção ondulante sob nícois cruza
dos. [! es vizj.nhanças do corpo granftico, veios de quartzo
estão presentes, ccm espessLrras até decimétricas.

0 cnrpo menor, adjacente ao maciço granftico, é cons

tituÍdo por anfit¡olito tÍpico, cem prlsmas de hornblenda de

senvolvendo textura rìematoblástica e plagioclásÍo (andesinaJ

em gråorì rirenores e rnais ou menos eqllldimensionajs.

ROCIIAS GRANITÕIDES
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0s maciços granitóides de Sorocaba, Sãcl Francisco e

Såo Roques mostrados na FÍgura 4, foram já anterÍormente des

citos por Ilasui et aL. (1,969).

0s dois prímeiros såo aná1ogos, constituindo-se de

rochas ineqüigrônulares ô porfirÍticas, de cor rosada ou cin
zenta, de aspecto homogãneo. Cristais bem desenvolvidos de

microclÍneo pertltico e olfgoclásio chegam a ter at e Z x 3-

-4 cm. Tênl contorrìos e1íticos ô retangulares. Såo norma-l

mente poiqutloblásticos, o microclíneo contencJo gråos meno

res de quartzo, mica e plagiocláslo e o plagioclásio encer
rando inclusões de quartzo e mica. Esses cristais mêiores
se destacam em superfícies de matacões e lagecJos, formando

nódulos sallentes.

Na parte mais fina comparecem quartzo, os mesmos



feldspatos, biotita, titanita, moscovita, zircåo,
opaco, apatita, carbonato, epídoto e fluorlta. Intercresci
mentos mirrTìequÍticos nåo são raros. As rnicas e algum quår!
zo desenvolvem uma fo liaçåo ccnspicua, a qual em volta dos
cristais maiores ¿rcha-se parcialrnente truncada e em

desviada, Com isso, e foliaçåo não é ptanar, nì âs muito oncJu

lada. 0uando os cri.stais maiores exibem orientação preferen
cíal linear ou planar, ela é concordante com a foliaçåo;essa
sitr:açåo, porém, não e conlt.rm, pois em ger(31 e-l.es mostram dis
tribuiçåo caótice.

0 plagioclásio às va;1 es exibe seric:'.tj.zaçåo par.cial,
bem como zoneðrncnto norrnð1, com i:orcla me¡Ls sórJica.

0 quartzo mostra extinçåo ondulante a nícois Çruze
dos; lamelas de plagioclásio e: pLacas de micas eståo por ve
zes fletidas; os feldspatos apresentam-se geminados - taís
feições parecem ser protoclásticas (r,lí7.Liams et aL., 1gs4).
Todavia, quase que generarizadamen'Le vôm-se indÍcios de rJe

formaçåo mais avançada, criando texturas em moldura em fe.lcjs
patos e g^rðnulando quartzo,

A composiçåo total da rocr-ra varia de grôníti.ca a ada
melítica, o mesmo acontecendo com a parte mais fina. Essas
varÍações composicionais nåo são clistlnguíveis no cðmpo.

0s cristais maiores de fel.dspatos formaram-se tardia
mente na rocha, a julgar pelas inclusões (Guimarães, j.964),
bem como pelo-f'ato de na maioria dos casos não se apresenta
rem orientados, fato qLre voltêremos a considerar adiante.

Nesses dois maciços ocasionalmente apðrecern massas
de dezenas de metros de extensão Íro terreno ccnstituídas por
metamorfitos. Tal e o côsor pot- exemplo, do quartzito a su

deste de sonocaba. 0 quartzito exibe dobras centimétric¿s
fechadas, visfveis grôçðs à alternåncia de faixas maÍs ricas
ou maÍs pobres ein moscovíta e biotita. A nocha tem textura
granolepidoblástica, com a xistosidacJe pðralela aos planos
axiaÍs das dobras. Zircåo, rniner¿1 opaco, microcLíneo pertí

¿1-

mineral

parte



tico e oligoclásio såo os acessórj.os menores. Tambénl corpos
de rochas calco-silicatacJas exi.sl.enl na nreL,acJe oeste ci o maci
ço de Såo Francis:ca (J. S. 13t¿ttencottrt, cc,nnt.nictzção pessoa'[,) .

rnclusôes menores cie xistos såo vistas ocasii;nalmente.

Nas bordas dos maciços, localmente exi.stem zonas
quartzo-diorílicas, com até centen¿ls de metro:; de extensåo.
As rochas aí tênl grenulaçåo fina, üom fol:i.ação nítida e cor
cinza-escurð. constit.uern-se ossencjalmente cJe: plagioclásio
(oligoclásio a ônci esina sóCica), normalmente exibinclo ser:ìcl
tização parcial. 0s gråos såo subé¿ricoE; e ôrìécJricos e fcir
mam uma mðssa hipidiormrjl''f:ic.3 granr-r lar. Horntrlenda ern crj.s
tais subódrj.ctts €l xeno[norfc¡s, às vezes envo]vendo núclcos de
augita, e biotite em placas parcialmente cLorftizacl as,
os acessórios responsáveis pela foliaçäo cl a rocha. Titanita,
apatita, mi.neral opaco e zircåo são os acessórios menores, em

pequenos cristais subéclricos e euórjricos. Quartzo está seI
pre presente em gråos xenomorfos e com extinção ondulante a

nÍcois cruzados, perfazendo teores de até J.02.

No tocante à forma dos corpos, eles såo alongados se
gundo a orientaçåo geral dos dobramentos cJas encaixantes. 0s
contatos såo abruptos, isto é, såo corpos circunscrÍtos (Ra
guín, L965). Localmente, såo discordantes, sobretudo nas ex
tremidades, môs em geral guarcjam relaçåo de concordância com

as encôixantes.
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Entre Sorocaba e Salto de pj.rapora estende-se o

po Tubarão recobrindo o Maciço de sorocaba. f1 anchas
unidade sedimentar foram isoladas peLa enosåo em alguns
cais, como se vê nos mêpôs geológicos anexos.

0 llaciço de São Frencisco em sua borda meridional foi
seccÍonado pelo Falhamentc de plrapora.

Quanto ao Uatólito
pelo Falhamento de Piraporê
Roque (IIasui et aL. 1969).

scì o

,-ie São Roque, é ele truncado a sul
e ô oeste peJ,o Falhamento de Såo

Compõe-se de rochas

Gru

dessa
lo

conhecidas



por "Grênito" tipo pirituba (Moy.aes Rego e soz.tza santosrLgsB)
ou tipo varejåo (FLorence, 1g0z ) . petrograficamente såo idên
ticas às rnchas cj o Complexo Piedade que descreveremos adj-ante,
pelo que nos eximimos aqui da Cescrição.

BLOCO ITTJPAIìANGA

0 Bloco rtuparangô se constitui de metassedlmentos
trâs pequenos corpo.ci int'usivos de rochas granitóides.

0s metassedimentos sao
por filitos, quartzo-filitos e

critos anteriormerrte, j.nclusive
mica. Faltam termos cð I cários

Nas proximidades dos corpos granitóides apêrecem míca
xistos também análogos aos do Bloco Säo Roque.

Lavras
ca à ¿o

0s três cot-pos gran:'.tóides såo os de pirapora, o das
e o da Represa (Figura 4), todos com litologia idânti
Complexo Pi.edade, que descreveremos no item seguinte.

BLOCO COTIA

-26-

Neste bl.oco encontramos ectinitos com metabasitos as
sociados, migmal:itos e corpos intrusivos de rochas grônitói.
des. 0s primeiros se expõem numa faixa que se estende cl a Ser
ra dos Lopes para sudoeste, Dô Folha de pilar do Sul. 0s mig
matitos apðrecf.?m nas bordas normais do complexo piedade e em

massas rochosas nele emt¡utidas.

ECTINITOS

rep re s ent ado s e s s e n c Í a lment e

quartzitos, identicos aos de-s

mostrando estratificação rít
e metabasíticos.

0s ect initos såo representados mormente
qua rt zo-f i 1i t o s e q uart z i t o s p et rog raf i cament e

les do Bloco Såo Roque, inclusive em seq13ências
pneumatolitica-metassomática e observecJa, pela

por filitos,
análogos åqug

rÍtmicas.Ação
formaçåo de



porfiroblastos de turmalina, êpðtita
proximidades dos corpos granlticos.
faixas desses minerais se nelacionam
os pLanos da foliação de crenulaçåo,

Nas bordas do maciço de Pilar do Su1, desenvolveram-
-se moscovita-hornfels, com placas de moscovita cJe até 2-3mm

sem orientação preferencial. Também veios de quartzo se in
filtrêrêm nos 1trÍlitos (Fotornicrografia 11.

Junto ¿ìo [ìomp]exo de PierCacJe, interpõe-se umð

de micaxistos aná1oßos àqueles descritos no B.loco São

Essa faixa, a leste de Pilar do Sul tem maior largura,
do-se indicada no nÍìapa geológi.co anexo.

Açåo pneumatotítica-metass,¡nlática tamtrém se îez sen

tir nesses xistos, desenvolvendo-se os mesmos minerais. A Fg

tomicrografia 2 mostra porfiroblastos de moscovita e de tur
malina,

MXTABASIT'OS

, pirita {? moscovita nðs

CristaÍs prismáticos e

com a xistosidade e com

adiante rJescrÍta.

-27-

0s metabasitos associados a esses ectinitos formam
dois corpos a sudeste de Pilar do Sul, concorclantes com ô es

tratificaçåo reliquiar dos metapelitos. Såo r.ochas de granu
Ìação fina, cor verde escura a preta e com foliação
desenvolvi.da. 0s minerais essenciais såo actínolita-tremoli
ta, plagioclásio e clorita. 0s anfii:ólios såo euédrj-cos ou

subédricos, de dimensões variacjas, os maÍores sendo poiquilo
b1ásticos com inclusões de quartzo. Dlspõem-se suborientada
mente. 0 plagioclásio é subécJ rico, sem orientaçåo; tem com

posiçåo de endesina sódica e se acha fortemente saussuritiza
do, A clorita constitui placas ern parte orientadas. 0s aces

sórios såo: titanita, êpatj.ta e mineral opaco, 0 reticulado
de ripas cl e p1ôgj.oclásio, ainda que vagamente discernível,sg
gere origem do metabasito ð partir de rocha l¡,nea básica.

faixa
Roque.

achan

pouco
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FOTONICROGRAFIA 1 - Veíos de quartzo dlscordantes com a xÍs
tosidade(alinhamento canto superfor dt:
reito./canto inf erior esquerdo J . 0 quart
zo nåo exibe extlnçåo ondu lante ¡ 0s
veios não eståo deformados.
480X N+, Amostra 226 , mÍcaxisto, B km a
SE de Pilar do Su1.
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FOTOI1ICROGRAFIA 2 - Porfiroblastos de moscovita e de turma-
11na no micaxisto, os primelros discor-
dantes e os segundos concordantes com a
xistosidade.
ISZX N+. Amostra 233, 7,5 km ENE de Pf-
lar do Sul.



e em corposì ne.le emtlutidos, ðparr:lcem metamorf:itos migmatiza
dos. 0s corpo:ì incluso:i no Complr,:xo pôrecem corresponder ð

porçðes do teto e os mcnoree, a xenólitos. É posslr¡el que

lnvestigaçåes m¿is pormcnorizadas enccJntrem ot: bros corpos pe

quetlos di sp er'-ì (f .cj,

Em uma faixô na orla ocidr:ntal do Complexo

0 maj.r:r rjei;ses ccrporì t.enr i-nício a su'. cle \iila É1vio,
estendendo-se pare NE ate o ,r¿fe c'o r.i-u Sorocti -Buçu, oncl e se

inflete para norte. trl o vale dc Scrocá-i':ïi¡'im, ¡.r faixô se di
rige para leste até a regiåo cje Vargem Graricie er []ara oeste
até Ibiúna. îrla região da Scrra cler São Sel.rasti.åo e clo vale
do Ribeiråo Rafael. Grande, ¿r faix¿¡ foi. trr-:ncac!.¡ pelo Falha
mento de Caucaia.

lodos esrìe$ corpos, bem crrttlo a faixa rìlarrginal, cons

tituem-se rJe migmatitos predomÍnar'berne.;n'Lr: c)orn estrutura es

MT G}4ÀT.I.'I O SJ

tromatítica (1,!ehnert, 196B), em que o pôleoss;oma é a

-30-

mais destacacla. Estrut;uras cii.ctionítica, €ffi ¡:rJaca e flebìíti
ca såo observadðs restritanlente, e!'n Lt m ou or-rtrc af loramento.

0s contatos entre os corpcÍj migmatltlc'r¡s e as rochas
granitóides do Complexo de Pledadc- são sempre at¡ruptos.

Piedade

0 termo miSlmatito foi introdr-lzÍdo por cI.J. Sedev'hoLm

em 1S07 pðra se referir a rochas heterogêneas, com frações
gnáissicas ou xistosôs e outras gr'.initóides, perfeitanrente
dlscerníveis em amostras ou eflorÉrmentos.
desenvolverôm-se em parôlelo classificeções dE, tÍpos difererr
tes de migmatitos e teorias pera cxplJ.car a formação de cada

um. Também o conceito foi expanditJo para abarcar tipos
aspecto uniforme, euB no campo mostram pessêgens graduais pa

ra tlpos tlif ásicos. Assim, nurnerosios termos f oram introduzí
dos, mas todos com conotações genéticas.

Não nos cabe aqul rever o assttnto, mas merece

parte

F osteriormente,

de

ser



lembrada a classificação de Jung e Roques (1gsz), separando
migmatitos heterogêneos (epibolitcrs, ciiadisitos e agmôtitosj
e homogêneos (embrechitos e arìatexitosJ, aos quais eles atri
buiram ori.gem metassomática por intercãmbio iônico entre o

paleossoma e fluidos ( ichor , de prcveniência não necessaria
mente magmáticaJ, que o percolari.am através de zonôs de
sistência mínirna. se o modelr: genético foi combatfdo por
adeptcs de outros mecanlsmos genéticos ( inJ eçåo magmátÍca,
fusåo diferencial+segregação), a classifÍcação teve grande pe

netraçåo nos meios geológicos pela simplicldade e facilidade
de apì.icaçåo no campo, pelo menos no que diz respeito aos ti
pos bifásicos. Turner e Verhoogen (i.960), como muitos
tros autores, acharam preferÍvel voltar'à acepçåo oniginal
do termo migmatito, e>: cluindo os tfpos homogôneos.

Na década passada tornou-se clara a necessidade de
se desvincular classtficação e origem e, assim, algumas clas
slficações surgirem puramente descrltlvas. É o côso da de

Mehnert (1968) que aquÍ adotamos.

Pa I eos soma

-3t-

0 paleossoma e representado por gnaisses, micaxistos
e quartzo-mj.caxistos. Tembém intercalações de quartzito cal
co-silicático såo encontradas, como a leste de piedade, den
tro dos xistos.

0s micaxistos compõem-se essencialmente de biot
moscovlta e quartzo, em proporções variadas, como se vã
las análises modais da Tabela 1.

re

moscovita, ora biotita. Elas desenvolvem xistosidade,
parte da moscovita forma porflrot;lastos que såo predominante
mente discordantes com essô foliação e sem oríentaçåo prefe
rencial. cada porf iroblasto em ciois lados trunca a f ollaçåcr
e, no restante, desvia a xistosidade, ondulancl o-a.

As micas såo os componentes principais, dominando ora

oLl

ita,
pe

mas



ANALISES MODAIS DE- I''ÌICA,X.I.STOS (PAI..EOSSOf"IA

AN0STRA Ne 155 l/6 103
Ne PONTOS r0/7 10t.2 111.3

Suartzo ?-A,8 26,3 30,ti
Biotit¿i 4I,Z 34,9 2?,,g
lïoscovita 30,3 33,9 43,8
Clorita S,?, 3,3 0,6
llineral opðco 1,7 l,l, 1,0
Zircåo 0,3 O,Z- C,f
Apatita pr. - pn.
Turmalina pr. pr-. pr..

Am. 155 - 14,5 km a SSE cie ItrÍúna.
Am. 176 - lG km a SSE cJe fb:'.úr,a.
Am. 103 - I km a I'i\d cie Pieriade.
Arn. 180 - 13,5 km a SE de Ibiúna.

TABE LA 1

0 quartzo é xenomorfo, com extinçåo o'dulante sob
nícois cruzados. 0s gråos såo aol-,¿rtaclos or.r .srr grupam em

ô!lregados lenticulares, orientando-se ern concr¡r.cJância com

as micas. 0 seu teor varj.a muito, passanrlo a quartzo-mj.ca-
xistos, dos quais algumðs análises modais executacl as såo
mostradas na Tabela 2,

- 32-

A clorita está presente em ass,ociaçåo com a biotita.
lrineral opaco, zircão e apatita f ormðm mirr úsculos gråos subé
dt-icos dispersos. Turmalina bem desenvol.vicl¡r está presen
te ocasionalmente.

180

t70B
10,4
58,3
?4 ,6

r1Jt /

0,9
0,1

Em algumas amostras de xistos
blenda, granada, actinolite-tremolita,
ep{doto, oligoclásio e microclíneo, em

rias. Estes dois últimos, em algumas
res aLtos, passando entåo a gnaisses.

camadas e 1âminas com diferentes composições se s_u

cedem, indicando sedimentação rÍtmica do entigo sedimento.

0 quartzito calco-silicatado forma camadas de espes

vêern-se tambóm horn
minerais do grupo do

quôntidades irrisó
faixag, ôssumem teo



ANALISES I'lODATS

At'l0f:iTRA Ne

N9 PONTOS

Quart zo

Bfotita

lnl oscovita

Cloril;a

DE

TABE LA 2

t"l lneral opaco

Zircão

Apatlta

Turmallna

QUARTZT-IlTCAXISTOS

ItO 109

1060

33,3

23,3

4I ,3

0,9

1,0

o,2

pr,

Am. 110

Am, 109

Am.203

( PAI.EOSSOf'1A )

203

I250

48,6

l3,L

37 ,3

0r3

o,7

pr.

pr.

1299

35,0

36,1

24,7

?- ,7

1,3

o,2

pr.

pr.

1 km a Nh/ de Piedade.

I km a Nl,/ de Piedade,

sura até decamétr:'-cas er tem aparênciô sacaróide, granulação
fina e cor cinza-clara a cinza-esverdeada. A sua alteraçåo
intempér'ica procJuz areias f inas, argi 1osas, de cor vermelha.
uma J.igeira fol.ieçåo é ¿esenvolvicja por minerais pr,i.smáticos
e por quar|"zo êchatado.

4 km a SE de Pfedade.

A Tabela 3 mostr'a ö con¡posiçåo mineralógica de
quart zit o ca I co- s i l icát ico.

0 quartzo é xenomorfo,exibindo extinçåo ondulante a

nlcols cruzados, sendo eqüigranular ou achatado. 0 plagio
clãsio tem composiçåo labrarJorític¡¡ e seus gråos são mais ou

menos eqllidimensionais. 0s demais compc,lentes estão clispeF-
sos, ou formando agregados que maculam a rocha conì pontos mi

limétricos vercJ es ou vermel ho-clarcls.

UM



ANALISE IlODA L DE

AT4OSTRA

TAEELA 3

OUARTZ ITO

Ne

N9 PONTOS

0uartzo

Plagloc1ásio

Grupo do epícjoto

llornblenda

Titanlta

Granada

Blotita

Apatita

CALCO-SILICÁTICO

111

1295

68,1

18,4

6,4

3,5

r12

1,0

O'7

0r3

o,2

o,2

pr.

pr.

-34-

lvlfneral opaco

Zlrcåo

Carbonato

Clorlta

Am. t 1L

0 neossoma tem granulaçåo fina, média ou grossa, for
mando faix¿rs, bolsões e lentes com espessurês cle mil{rnetros
a metros e concordantes com a xistosidade do paleossioma.

Quartzo, microctlneo pertítico e oligoclásio são os minerais
essenciai-s, cl efinindo composições graniticas .J granodioríti-

Km a N de Piedade.

cas. Biot.ita, moscorrita, clorita, mineral opaco e

såo os ac{)ssórios; totalizem baixas percentagens, pelo que

o neossomð e teucocrátjcc, .As rnj.c,¡s nos neossornÊs r.le i'rantt
1açåo fina e média eståo orientadas, impondo- thes uma folfa
ção que é puralela à Oo pateossoma.

Neossoma

zLrcao



As rochas granitóides no Bloccr Cotia
corpos, ô que clesignðmos Complexo de piedade
MigueJ. Arcanjo, de Pilar- clo Sul, cla Serr¿.1 cio

Vo, corno se vô rìa Figura 4,

P.OCF]AS GRAI.{ I1'Õ ID]:,S

tl tì omplexo Pj.edade ó constitu{do pelo ohamado "Grani
to" tipo Pirituba. senio csl-c tlpo litológico dos mais fre
qllentes na ãrea e tarvez do t-.ré-canr briano paulista, escolhe
mos esse lïaciço para um exame mais cl etalhado.

Na realidade, o que se chama "Granito" tipo Pirituba
inclui rochas granitóides de trâs tlpos texturalmente diver
sos 3 porf iríticas, ineqlligranulares e f inas.

As rochas porfir{ticas tÊm ferrocristaj.s róseos e/ats
cinza-claros, com dimensões variadas, desde aqueles que pou
co contrastam corTì a matri.z até aqucles bem sal ientes de até

Conrp lexo P i

-35-

2-3 x 7-B cm. [Jeste caso, de longe chamam a atençåo do

compoem cinco
e Maciços de Sá'o

[-opes e do Tur'

t:dade

servador, pois se destacam pela cor em superfícies sãs oLr al
teradas, ou sob a forma cJe caroços salientes em superfícies
de matacðes ou J-agecl os, o (lue, ariás, revou FLorenee (1g02)
a usêr a designeçåo Varejåo para taj.s rochas.
tais de microclÍneo pertítico e ol.igoclasio. 0

apresenta maior desenvolvimento e ambos têm seções
l"ares, subretangulares, elíticas e ocelares. Normermente såo
poiquilíticos, incl-uindo gråos de quartzo, micas e feldspa
tos.

A rnatrj.z e cÍnzô-clara a cinzê-escura, de granula
çåo fina ou fina a mécia. 0s rninerais essenciais såo quart
Ze, microclíneo e oligoclásio, que cornpõem LJmô textura rr j-pi
diomórficð granular. 0 acessório principal é e biotita, s€

São monocris

ob

prÍmeiro
retangu



guindo--se hornblencl a, titanita, ::ii-cåo, epídoto, m:..neral opg
co, apatita, carbonal;o e mosìcovi.ta. rntercrescimentos mir
mequíticos e ni icropegmðtíticos sår.l comLt ns.

A biotita, hornblenda, mosoovit¿: e al¡3unr quartzo de
senvolvem uma f oliaçåo notável, qri e acl recl or rlcrs

tais lie ôprescnta em parte truncarla, em parte conturt¡ada em

ondulaçöes (Fotomicrogra.f ia 3),

A Tabela 4 mostra ori lesul.taclos de sete análises mo

dais enl exemplares cle aspectos mðcr-oscópicos rJiferentes, r€
presentativos das v'lriações observacl as nc canr po. [l ota-se que
o volume de 'Fonocrisl.ais var.ia enbr.c r/3 e z/ll da rocha. Es
tão sempre presentes osi cJcis ti.pos cr e telcJ spatos, predominan
do um ou outrcr, ôFarenl.ernente sem reflra geral,

A matriz tem predomj.nantemente constituiçäo granodÍo
rÍt:'-ca e, por vezes, adamelÍtica. fm termos rie rocha total,
a Tabele 5 rnostra que ela varj.a de granítica ¿ granodiorítica

Na maior parte dc¡ Cornplexo cje piedacj e, porém, as ro
chas grani.tóides nåo são porfiríticas, mas inr:qüigranulares
seriadas. A dimensåo dos minerais essenciais varia de menos
de I mnl ató 4-5 cfiì, mðs os limites extremos oscilam muito de
local para lccal. us acessórios tõm cjimensões de algumas mi
cra até 2-3 rìrn.

-36-

tÍtico e/ou oligoclásio, que mostram seções sub-retangulares
ou etíticas. A parte: fina, com gråos menores que 2 mm,é com

paráveI à matriz cja rrarj.edade porfiríti_ca.

A Tabela 6 nrostra composi.ções modais de cinco amos
tras escolhidas de modo a representar tipos distinguíveis ma

croscopicamente. Vê-se que a composição, em termos totais, é

granÍtica. No exame da fraçåo fina, BÍl dezenas de låminas,
há predomínÌo quase geral de plôgioclásio sobre feldspato po

tássÍco, o que tracJuz sua natur'eza granocliorítica.

fenocris

0s gråos mais desenvolviclos såo de microclíneo

Freqtlentemente, aparecem faixas

per

ZONAS centimétr:



Ð

..ât,'.{l
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F0TOfIICR0GRAFIA 3 - Fenocrlstafs no "Granito"
e a follaçåo da matriz por
da. Crlstais de bÍotÍta e
desenvolvidos aparecem nas
bra.
1g2X l\+. Amostra 114, 2 km
de.

+lt

tlpo Plrltuba
eles desvia-

quartzo mals
zonas de so!

NNE de Pieda
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tAtìt LA .t

c0flp05¡ç40 n0o^L 0AS ROCHAS 6RANItcIg€S p0RFInftIc^5

AIIOSIRA NO

N9 PONIOS

Í tr de fenocrlstats
j filcroclfneo
b oltgoctásto

I Quartzo
I

Quôrtzo
llfcroclfnlo
Ollgoclásio
Slotlta

NHornblandð
* Epldoto,
!Tltônlta
o Zlrcåo
f,Apðtlta

111nÊral opåco
Corbonôtos
l''loscovl ta
lotôl

Am.

142 t22
t95l 2t52

42,t 36,8
23,4 3 t ,0
9,3 5,8
9,4

CCtlPLEXO PIEOATIE

2?? 153

¡s73 ¡799

59,6 33,2
3t,2 ¡6.5
20, s zt,7

7 ,6

t7 ,s 20.3
5,t 3,6
6,6 7 ,9
8,2 2t,4
- 4,6

0, t 0,7
0.5 t,6
0,¡ o,2
0,1 1,0
o ,-, o:'

¡00.0 100.0

127

l4¡8

37,3
9.S

2s ,2
2,2

29 ,5
2,l

t7,o
9,5
1,0
0.9
¡,9
0.¡
0,6
tn.
o:'

100,0

26,6
1.4

t¡,8
r0,5

do

0,4
0,8
0,1
I,O
o:o

¡00,0

ls, t
3,t

2C ,0
,, ,_,

tr.
x,7
o:'

ao

¡00,0

¡89
1550

4¡,0
¡0,0

?,e

22,9
?,4

tt,4
t0,5
9,5
tr.
t,3
tr.

tr.
tr.

100,0

¡41
t7 76

44,4
43,6

O,B

26,7
6,8
6,3
7,9
5,1
0.6
0,8
0,9
0,3
o_,

100,0

An' l?7 - Rochð porflrftlcð, com mðtrfz vôgômente follâdô e fanocrlstðls ortcntados. 3 km a S de leptraf.
Am' 142 - Rochô porflrftlca, com mðtr1z vðgðnents foltôda e lenocrfstð!.s desorlentodos. ¡0 km ð st,l da pledðde,
An" ¡22 - Rochð porflrlticð, con Dðtrlz b€n foll<rdô € fsnocrlstèfs clnzð-c¡ðros orfentðdos. ? lim o S dePfod¿d0,

I69 - Roclra porflrfticÕ, coÍrr nôtrlz b€m follðrJð, fenocrtstôis róseos s clnzô-clôros orisntodos, com con-trðste de ¿ranulações prrnunclðtJo, 7,5 kn ð SSE Ce Ibiúnar,
222 - Rochð porftrftlcô, con nðtr1z bem fol,lortë, fenocrtst,¡1s róseos e clôzò_clðrcs orlentôcos, com pequeno contrasto cre fl:Jnuloçrìes. l5 knr a Sf c,e p1lðr rto SUI
163 - Rochô porflrftlcð, com mttrlz ds grðnulðçóo méo1a follad¡, fenoc¡lstô19 nåo orlentacros. 5 km à NEdB Caucôfa do Alto,
l4l - Rochð porfl.rftlcð, com mðtrlz flofssln¿ s prata, fanocrl:t¡ls não orlentðdos, l0 km a SH de pledðdo.
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Suartzo

lul icrocLínec

01igoc1ásio

Acessórios

TOTAL

3of'1Pos;ç43 il3DAL TCTAL

!27

31,7

DAS ROCIIAS GRAf\ITTÚIDES PÛRF:RfTI:ÅS

12,o

4? ,2

1s,l
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742

2Ê n

24 ,8

27,!

18,1

TA BE LA

i22

ta lL¿ t 1

1C0,0

34,7

18S

?c, q

2t ,4

32,ôLJ 
'J

)1 L

1¡0,0

t3 :Ci"lPLE)(C Pi¡OADE

222

25 '!

36 ,3

)') !.

1/

I nñ ¡

21 i

L'.r''J , !

is3

)^ ?

2C,3

i.41

2A 7

¿J,O

I ñ1 a

5O,2

11I tt

Iîn ¡

I

C¡)
(.o

I



c0r4P0sIÇÃ0 fvlODAL IIE R0cHAS GRANITdIDES

CONPLEXO PIEDADI..

AI'IOSTRA N9

N9 PONTOS

Quartzo

Microclírr eo

011goc1ásÍo

BÍotita

Hornblenda

0rtoplroxãnlo

Epfooto

Tltanita

Zlrcão

Apatfta

I'lf nera 1 opaco

Carbonatos

floscovlta

Total

TABELA 6

2r1

1776

36,2

35 ,2

2I,g

4,7

tr.

O,B

0,1

O '4
O'7

100,0

712

t2 r4

23 ,4

40,5

27 ,I

G'2

0,1

0,3

0r1

2'3

100,0

INEQUIGRANULARES DO

204

1283

31,5

47,o

12,2

7 'A
4,2
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174

1.4s4

33,9

33,1

I5,7

13,3

0r9

0,8

o r4

0,6

0rl

o,2

1ro

lo0,o

Am. 2II - Rocha lnequlgranular serlada, com follação pouco
evidente.

125

139 0

39,4

23,6

lg,3

16,g

o,2

tr.

Am. I12 - Rocha inequlgranul.ar serlada,
nulaçåo de flna a médta. I km

Am. 125 - Rocha lnequlgranular serfada,
1açåo de fina a grossa e cor
a N de Taplraf .

0,1

0r1

0,6

1,3

100,0

Am. 2O4 - Rocha lnequlgranular serlada, com
cua, granu 1açåo de fina a grossa Êì

ra. I km a SE de Vita Étvio.

Am. 174 - Rocha lnequigranular seriada, com
cua, granulaçåo de fina a grossa e
2 km a W de Caucala do A]to.

0,2

o,4

com follação e gra-
a N de Piedade.

com follação r gFañu
cinza escura.6,5 km

100,0

follação conspf
cor cfnza-clal

follação conspf
cor clnza-méoïa



cas ô quilométricas de rochas de granulação fina a muito fi
rìê, de cores cinza-médla a cin::ô-escrl ra. seus limites nåo
såo nítj.dos, graci uarrdo para variecJacJes mais grossas. um exem
plo de zona desse tlpr: se encontra na Serra cjo Texaq¡ara, sus
tentando-a. IIasui et aL. ( 19 6g ) cansicieraram- na como um ma

ciço granitói¿e sintectôr.rico.

Texturalmente, essaF; rcJchas finas diferem das ineqüi
granul.ares seriadas apenas na granulaçäo, isto á, elas tam
bém såo ineqüig¡.anulares seriarJa::, mas com limites cle dimen
sões subrmi limétricas.

Na Tabela 7 apres€?ntamos algLrmas análises modais de
rochas finas. Nota-se clue mineralclgi.camente nåo diferem das
anteriores. QuantitatÍvar,nente, a cJiferença notáveI está nos
teores mais elevados rje quartzo.

Tais rochas såo qualificáveis como graníticas, adame
1Íticas e granocliorÍticas.

Ern todas essas rochas granitói¿es do complexo pieda
de, o quartz-a 6 sempre xenomorfo, ¡:xibinrJo extinção ondulan
te a nícois cîuzadcs. Forma os rnerìores gråos cientre os ee
sencÍais, mes também pocle constitui r massas maiores cJe até
3-4 mm de diåmetro. Freqtlent.emente såo achatados e contri
buem para o desenvnlvj.mento cJa foliaçåo.

-41-

0 microclíneo é pertítico, normalnrente de cor rósea,
mas às vezes é cinzento, É suberJrico ou xenomorfo; os casos
de euedrismo se limitam a cristais maiores. Todos os gr.ãos
mais desenvolvidos såo poiquilíticos, incluindo gråos de
quartzo, p1êgioclásio e biotita (Fotomicrografia 4),

0 plagioclásio é oligoclási.o, com geminação da Albita
e ocasionalmente combinando ôs leis Albita-periclíneo ou Al
bfta-Carlsbrad. As vezes é zonado normalmente, com borda
mais sódica. Tem sempre cor einzenta e é subédrico ou
drico. Quando nrais desenvolvido, ó poiquÍlítlco, incluíndo
gråos de quartzo, microclÍneo e triotita.

ane



c0r4P0sIÇ40 N0f-lAL DE R0CHAS GRANTTdTDES FINAS

PIEt]At]E

At"IOSTRA N9

N9 PONTOS

Quartzo

Microclíneo

01fgoc1áslo

Biotita

Hornblenda

0rtoplroxênio

Epfdoto

Titanlta

Zircão

Apctlta

lllnera1 opaco

Carbonatos

lu'l oscovÍta
-l'otal

Am. 114 - 1,5 km

Am. 161 - 3,5 km

Am. 724 -15,5 km

Am. lS7 - 6 km

Am. 195 - 9,5 km

TABELA 7

114 161 t24

1206 1408 1534

52 ,O 47 ,O 47 ,O

l0,B 24,3 17,8

13 ,7 8,5 23,9

IB ,2 13,8 9 ,0

0,6

2,! 0,1 0,1

0,6 I,4 tr.

tr. 2,4 0,1

0,5 0,3 0,3

0,4 2 ,O 0,9

0,9 - 0,2

0,2 o,2 o,7

100,0 100,0 100,0

a Nlll,/ de Piedade.

a NE de Ib1úna.

a SSW de Piedade.

a ESE de Piedade.

a ENE de PÍedade.
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DO COI4PLEXO

197

2365

42 ,2

10,8

36, g

9,2

0,3

tr.
0,1

tr.
tr.
0r1

o,4

100,0

195

1156

41,1

22,r

Io,2

lB,0

3,7

2,8

0,8

0,2

0,8

0,3

100,0
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FOT0||lICROGRAFIA 4 - fnclusões de quartzo, plagloclásfo e
' blotfta em fenocrfstel de feldspato po-

tássfco no "Granlto' tfpo Plrftuba.
480X N+. Amostra 166, Uberaba (l'lacf ço
de Caucala).



0s feldspatos maj.ores, como já foi cl ibo, truncam e

cl esviam a foliaçåo da parte fina que os envolve. com o au

mento dq quðnt:Ldade de megacristais, a foliação se

mais ondulacja, chegando por vezes a parecer desvanecida a

vista ci esarnnada. Esses cristais rnaiores podem se apresentar
orientados (Foto 3) concordanternente com a foliaç,ão ou nåo
(Foto 41.

A t-ìiotit.a é, de i.onge, o mais importante ôcessório.
Forma placas que se orientarn, conferinc.rr: uma fclriação à pal
te f ina cJas rorllìa:ì. IJ ormalnl ente teim halos pleocróicos rela
cionados com miniLsculas inclusöes cl e zircåo. Em parte, está
cloritizada po)' toda parte.

0 an'Fihró1io se apreserrt.a cnl cristais subédricos e

anédricos, clispersos nas partes firras cla r-ocha. 0rtopj roxô-
nio f oi observado em apenas umð aniostra, aparr:cenCo ao lacJo

de anfiUótio. Epídoto, zircåo, apatita, titarrita e mineral
opaco formam cristais Ce algumas micre a I-Z rnnì,

ou subódrj.cos. [Yoscovita fj.na e r]ûrbonatos ern rnêssas i::regu
lares aparacenl com frequôncia. Granada foi not.ada em apenas
uma amostra, em qLt antidade irrisórie, sob forma cl e cristais
subédricos, mais ou menos eq¿1ídj.nr{:rnsionais.

-44-

0s acessórÍos con.frerem cor à traçåo fina Ca rocha:
quanto maior sua quarrtidade, môj.s {:scur.a.

0 epídoto, a1ém dc oÇorrer eríl gråos cl:isperscs, forma
também veios de espessura etó cent:irnétrica, cortancJo inclusi
ve os granCe-e cristais de {elc.Jspa't.r (Fotomicrografia 5).

torna

Indícios cie atuaç:åo de es.l'orçcs såo ottservados sm

todas as rochas do Corn¡:lexo Fjedade, como fle:<ão rJe placas
de micas e lamelas de plegiocl í:sic, exti.nçãcl ondulante de

quartzo e felCspatos, gÊñinaçåo generalizada rJos feldspatos,
megacristaj.s fretur¿dcs er segr,nentos seperedos,14íLLi.ants et aL.
( L9 54) acham que teis 'l'eições såo [.,r'or,oc]ástj.cas.
granutaçåo cje quartzo e desenvolvjment.r: cie es'l.rutura em mo1

euédricos

Todavia,



-45-

FOTO 3 - oGranlto" tlpo Plrituba
pato orientados. Escala
de Piedade.

com fenocrf.stafs de felds-
l¡5. V11a Élvfo, ffunfcfplo
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FOTO 4 - "Granlto"
pato sem
plo de Pl

tlpo Pirituba com fenocri
orfentaçäo conspfcua, Vl 1a
edade,

stals de felds
É1vio, MunicÏ



\''

)"
¡
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F0TOf'lICR0GRAFIA 5 - Vãnulas de epfdoto ao longo de planos
de cllvagem de fenocnlstal potássfco. Es
te exibe gemlnaçåo de Carlsbad. -
l92X N+. Amostra 274, 5,5 km a SSE de
Alumfnfo, ffacfço da Represa.



dura em feldspðtr:rì, que

ram certanente na rocha

Tais feições cataclásticas se acpntlranl mais para les
te, onde o Bloco Cotia se acunha grarlualnlente, Já na área
da Capitel paulista, Coutinlto (L972) reconhecr¿u rochas gnáis
sicas com intensa c:ataclase e a$ f!r'upor.r soLr o rìome de Fai;<¡
Gnáissica fntermecliária. Tra.neo (19{)0) :á cjes;crever¿r os
gnaisses cJ o Butantã, que Cou'bí.nhc¡ (op. cil;, ) r-econhece como

resr.lltarrta cje t.:atar;lase de grarr:'..{;o 1:ipct Piritul,la.

0s ôspectos texturaj.s e n¡j.neralógicos descritos j.ndi
cam uma história rt.:icr sìißrplL.rs cle evc¡l.uçåo clo Complexo Pieciacle

sao

Ja

p r'rlce!ì sos genera I _ zado s,
formaci a.

e, ipso'Facto , clos cJemais corpos aná1o!los exi.stentes
área. Um corpo babolítico cle n¿itr-rfeze granocl:-orÍtica-adame-
1ítica se suje:itou a um prc,ces:;o rje fe.ldspati;:açåo.
feldspatizaçãc não foi uniforrTì€), €.tingi-ndo corìì intensidacJes
diferentes, diferentes áreas, clai resLll.tanclo c)s três
de granitój.cles que descrevemos. tl fino, c.jenurlr:Íar:ja proceri
so incipiente, o ineqtligranular, tr,acjuziria estágio
avônçado e o porflrftico, marcaria urTì estágio de

feldspatizaçåo.. 0 cl ue chamôfllos de fencrcristaj,s pcdem
perfei tament e qua I i fi cados cJe po r-Êi rob Last os .
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incidi

vej.os de epídoto ccrrtarn inclusive os crisbais de nlicrocllneo
(Fotomicrograf ia 5J. Couti.nhc¡ (1953) ¿escrev€)u na região dr..

São Roque também fl.uorita e oLrtro:i mj.nerais aErsociarjos.

A metassicrmatose pr-ecerJeu

Se considerarmos ôs enálises modais af)r'esentarJas errì

diagrama triangular qLrartzo-feldspatos-acessór'j.os (Figura 5),
notamos um enorme hiato entre o paleossorna dos mignratitos e

as rochas granitóides, o que parece tornar inr.rj árrel um pro
cesso de granitizaçåo de metamorfj tos para gerar as rochas
que se sujej.taram cjepois ô metassomatose elca.t.ina.

Pr-.r fim, pr-coesscs cataclii!ìticos afet¡irêm ðs rochas.

c]

na

fase hj.droi:ermal, Já que

Essa

Quanto a esta metassomatose,

tipos

mal_s

nìaxt_ma

ser

podemos c)clnsiclerá- la



Fig. 5 - DIAGRAMA QUARTZO/FELDSPATO/DEMAIS CONSTITUINTES
DAS ROCHAS DO COMPLEXO PIEDADE
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quortzo

/
feldspotos demois constituintes

Gronitoides f inos
G roni tdides inequígronulores
G r on itcji des porfiríticos

a

x

o



através do cl ingrarrra rj a l'--i.gLr ra [j, rlc qLrarLzü-p1 agj.oclásio-
-feldspato potás¡:;ir-:cr. Pare-:cr: rl ue r'l a pasìsí)gern ci e granitóides
finas pal'ô as inecl11igrentilargrr. irá unr ¿rcr-ijsc:ino notável cle

feldspatos ¡:otár;sicos e nô pôsirìagr;rn dr: firflrìj.tóiclr,.s ineqüigra
nulares para as pot''Êirític;-rs, o ¿lcr'éscim¡:l rnaj.ri :-m¡rr-,rtante foi
de plagioclásj-c,. Ëntåo, not--i1i;:¿lc¿1 o de K e [l¿: se i! eram pêr_e

lelamettte, tì.ìct!ì r-rão na nìesrìrcr r:-f'ìcaia, in:'-cj.alrnr..:ni:Él ccJm predorní
nio clo primeiro e ciepois (ìorn rlcrnin.ìnc-L¿l cio sc¡,uncJc. rsso se
pode verificar ¿té nlaonoscnpicarnen't:r,. n.]!ì rcrch¡..s: as ineclüj.
granulares tðm cril,;tais de; t:J.agi.r-rcrl.ásj.r, rncnol; rlcsicÍjvojvicJos
qLle cr ritj.croC.i,írr;c; nas por-F¡rí'i.ic¡-. c)sì pJi.rgj.ac,.¡¡r,j.Clst aDrefìÉln.
tam-se enl ntaitrr ql-l,lr-ttj.rlaclc r.i rn¿ìi-olus, ernL;ora tìr:13lì r.JjrrL:nsõe,,s

nunca ul. 1;l erpi:. l;sl(lrn ¡]r,. ci o ttirjror:-Ìf r'.er;.

0 maciço cJe Såo l,1igr-:el Arranjcr, olte sLttl(.ìmos conti
nuar-se niì Batól.itc cl e Agucl r.:s Grar,rj es (ßeit.enc(,:t.n.1t et aL.,
L97L) na áre¿¡ do Frojeta flibeira, 1.e:m carcrctelrjst.j,c¿:s análo
gês às descrjt¿:s pðra o Complexo d¡,; f,jeclade.
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0s trêsi "5jiocks" graní'i:icor. cJe Pilat c! c Su j, Co lrI
vo e da sc:r'ra cio Lopes såo simil.err:s. 0 prj.mej.ro ó i¡tr.usi
vo nos ep:'.rrre.L.rûìorF:i.tos e xistos a l.estc cle Pjl.rr dc_r Sr¡1.; o

0utros .cojp.os

segundo penetrou ncl zona de cont.:rl-r:; de umô faj.>la cj c.

com granj.ttíj.des do Complexo Pj.ecl acl e, n¿'l regiac cJ r- ìL-n-vo, a

norte de ì-epj.raí; o tercel'-ro ó : ntrusivo no Complr:xct pj.ecja

de, j unto ôo contato con, os xi stcrs.

Constituem-se Ce granj.tos róseos, de gr.anulação mé

dj.a, com textura hipicjiomórfica granular. lJenhurn mj.nerel er'<i

be orientação preferencial. Compôe-se e rocha rle ouart.zo,nr i
croclíneo pertítica e oligoclásj.o. 0 quartzo á sempre xeno
morfo, com extinçån ondulante scrLì nícois crLlzados. O micro
c1íneo e o oligcclásio desenvol,venr cristais sr.r t.iédricos e anÉ

dricos, sem ðlongarnento. 0s acessório..; principais såo mosco

>: istos



Fis. 6 - DIAGRAMA QUARrzo/FELDSPATo PorA'sstco/PLÃ?i¿-
CLASIO DAS ROCHAS DO COMPLEXO PIEDADE

quor tzo

feldspoto
potcíssico

z'-:/\f
,'t '
I

.'{-- ---!:-.
,' \{l . -

: -- 6F-=
¡-, --'* t't^¿-/

\-t

Io- - -Lo-.-\\_s__

al
,
,

----o- 
- ---i;

a

x

o

o 'a

ol
,

t

Gronitdides finos

Gronitcíides ine qui grqnu lores
Gronítóides porfiriticos

plogíoclcísio



vÍta e biotita, esta exibindo halos pleocróicos relacionados
com minúsculas inclusões de zircåo. 0s demais acessóri.os
såo: mineraL opaco, apatita e titanita, em gråos eué¿ricos a

anédricos, rie portes cl imin,-ltor;; cerbonato, em massas xenomor
fas; granada e hornblenda, €fiì raros cristais subédricos. In
tercrescimentos mirntequíticos såo comuns.

Junto ås bordas cl esses corpos aparece¡n
te rochas aná1o6as na compclsiçåo rnineralógica,
1açåo fina e conì alguma orÍentaçåo cias micas.

A Tabela B mostra algumas anãlises modais de amos

tras desses grðnitos. A primeira da esquerda refere-se ao

l'laciço do TLlrvo, es trôs centrais ac de pirar cro sul e as
duas da dj.reita, ao da Serra clo Lcpes.

BI,OCCI JIIQ{IIT I BA

0 Bloco Juqultiba é constituído de miilrnatÍtos e

pos granitóides.

Esses mj.gmatitos forarn registrados cono gnaisses e

xistos (Moraes Rego, L933; Mapa GeoLõgi.eo do lrst,ado de sã.o

Paulo, L:1.,000.000, L963; Coutín|to, i.gZ2). tit¿¡ realidade, po

de-se reconheccr dois tipos de migrnatitos: os com estrutura
estromatítica e os com estrutura of talmít j.ca. Nos prirneiros,
o neossoma nåo se distribui uniformemente, havendo algumas
zonas onde ele predomina e outras onde o inverso se dá. Es

tas últimas såo as predominantes na área estucJadar chegancJo

a se observôr ocêsionalmente afloramentos lntgi.ros constituí
dos de paleossome, mas que nåo såo representãr¡eis na escara
dos rnôpas geológicos aqu:'. apresentados. As Fc¡tos 5 e 6 mos

tram migmatitos estromatÍticos.
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ocasionalme.l
mas de granu

c0r



AMOSTRA N9

i\9 POt\JTDS

Quartzo
K-feldsoato
Piag].ocl.asl-o

Biotita
l'1 inera I opaco

i{csecvita
Acatita
Carbonato
Titanita
Hornblenda
Total

219

170S

35,9
28,3
23,5

8,6
0,3
?2

0,1

0,1

100,0

ANÁLISES T,lODAIS DE

145

1088

2r,2
48,0
26,3
4,3
c,1
c,1

GRANITOS PÚS-TECTÔruTCOS DO BLCCO COTIA

TABELA 8

Am. 219

Am. 145

Am. 217

Am. 235

Am, 141

Am. 236

2t7
ll 47

29,2
39,5
24,8
6,0
o,2
r,2

' tr'.
1¡;,0

lurvo, I
13 km a E

2,5 Km a

6,5 km a

20 kma
15 km a

100,0

kin a N de Tapiraí.
de Pilar do Su1.

E de Pilar do Su1.

E de Pilar dc Su1.

ENE de Pilar do Su1.

ENE de Pilar do Su1.

I'n

235

1180

27 ,5

23 ,5
4 15

)?

1d.

o,2

0r1

141

1168

4C ,7
26 ,7
!7 ,8
13,5
0,3
no

nì

236

115S

40 ,7
23,9
23,5
0,8
0,3
oq

o r4

0,1
norJrU

100,0l3'j,l lL-i0,0

I

LN
(¡)

I
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RÞ*'
.-i ;:

FO TO 5 - lvlf gmatf to. com estrutura
escuras sáo de micaxisto
pegmatfto. Rfbefrão dos
qultlba para Uberaba.

:ì'lt
'. *Òì

i.,\

estromatfttca. As falxas
e as claras de granito e

Soares, na estrada de Ju-
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F0T0 6 - Mfgmatito com estrutura estromatftlca.As
falxas mals delgadas e salfentes são de
mfcaxisto ¡ a s mals espessôs são de mfca-
xlsto feldspático a gnalsse ¡ as mals cla
ras são pegmatftlcas. Corte na BR-116, ã
entrada de Juquftiba.



0 paleossornê dos migmatitr:s estromatíticos e ¿e natu
reza predominantemente xistosa, ccm granulaçåo flna a médÍa

e cores cinza-clara a preta. Por alteraçåo lntempárica ad

qufre colorações avermelhacl as.

MIGMATITOS ESTIìOMATftTCOS

to
La

A foliação é consp{cua, desenvolvida pelo bandeamen

definiclo por faixas mals quartzosôs e mais micáceas, e pe

xlstosidade gerada pelas micas e por quartzo achatado.

Paleossoma

Compõe-se o paleossoma de quartzo, bfotita e moscovi
ta essencialmente, com predomínio duma ou doutra, de modo a

se ter micaxistos e quartzo-rnicaxistos. Clcr j.ta tambóm apa

rece com frequêncía e até em quantidedes apreciáveis.

0 qu artzo é, xenomorfo, com extinçåo ondulante sob

nfcois cruzados, de forma eqtlidlmensional ou achatada. Apre

senta-se clisperso entre as micas ou forma fafxas ou lentÍcu
las alinhadas segundo a xistosÍdade.

As micas são de duas gerações: moscovlta e biotÍta
de menor granulaçåo desenvolvem a xistosidade e porfiroblas
tos de moscovitê cortam e afastam-na, ondulando-a (Fotomicro
grafias 6 e 7), 0s acessórios normaís såo mineral opaco e

zircåo. Raramente vêm-se minerais do grupo do epldoto, horn

blenda e granada. 011goc1ásio aparece em quantldades variá
vels, chegando a teores elevados. As vezes são zonados, com

bordas a1bíticas.
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D mineral opaco e o zlrcåo formam crlstals enédrÍcos
ou suUédricos, finlssj-mos, dÍspersos pela rocha. 0 último
aparece freqüentemente incluso em biotÍta, gerando halos
pleocróicos.
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FOTOTlICROGRAFIA 6 -
Porflroblasto de
moscovfta concor-
dante com a xis-
tosfdade do mlca-
xl s to.
I92X [\+. Amostra
3?L lt km a Sl^J

de Juqultlba.

FOTOI"IICROGRAFIA 7

Porfiroblasto de
moscovita discor-
dante com a xls-
tosldade do mlca-
xlsto. Notar trun
camento parclal ã
desvlo da xis tosi
dade
l92X ftl+. Amostra
155. 2l km a SSE
de Ibfúna.



0s minerais do grupc¡ cio epÍdoto f ormam agregados,
parecendo resul"tar de sôussuritização de plagioclásio. A

hornblenda forma pequenos prismas alinhados segunclo a xisto
sidade. Granada constitul porfiroblastos poic¡uiloblásticos,
englobando grãos de quartzo. 0 plagioclásio, quando em qual
tidades irrisórj-as, apresenta-se ern gråos xenomorfos disper
sos; quando em teores e-l.evados, aumentam em t;rmanho, t.ornam-
-se subédricos e constituem por'firablastos poiquiloblásticos,
incluincJo gråos cl e quartzo e micas. A sr.ra quantidade pode
ultrapassar' ?,5?,, com o (l ue a rccha deve ser qualificada cle

gnaissc.

Turrnalina, apatita e pirit¿r¡ B[r-r crj.staj.s subedricos
e euédricos se clesenvoLvern nas proximidacl es de corpo s graní
ticos, atestanclo açåo de fluidos pnelJrnatolíticos.

Yez ou outra nota-se a prerìença de mica (sericita),
comparáveis à que coul;inho (1972) na á¡'ea cJe são paulo mos

trou derÍvar cle alteraçåo de sillimanita.

A Tabela I apresenta análises mcrdaj.s Ce

tapelÍticos. As três colunas da esquerda refer
xistos; a quarta a quartzo-mícaxisto e a rjltima
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Quartzi.tos

De permeio com os >r,istos, ¿Jparecem camadas de espes
suras milimétricas a decamétricas cie quartzitcs felrjspáticos
de dois tipos.

0 primeiro tipo é ¡ranco ou cinza-cLaro, tingindo-se
de tons amðrronzados com a alteraçåo intempérica, e dotada
de granulaçåo de fina a mécl ia. Constituem-se de quartzo e

feldspato, essencialrnente. 0s acessórios såo: biotita, mos

covita, minerais do grupo do epídoto, titanita, ôpatita, zir.
cåo e minerð1 opaco, perfazencjo qrJantidades irrisór.ias, como

se pode ver pela análise nr odaL aprcsentacja na Tabela I0.

materiais me

em-se ô mica
ð gnaisse.



Af"IOSTRA N9

N9 PONTOS

Quartzo

Blotfta

lloscovlta

Clorlta

TABELA 9

ANALISES ITODAIS DE XISTOS

ful lneral opaco

Grupo do epídoto

Hornblenda

Gran ad a

Z1 rcão

Turmalfna

Plagloclásfo

Apatlta

T7B

1137

28 ,8

15,4

33,3

11,8

1,0

5,3

4 'I
0,2

0,1

tr.

318

1513

16,2

34,9

48,0

0,9

tr.

tr.

DO BLOCO JUQUITIBA

348

t27 6

16 ,4

29 ,5

53,6

O '4

tr.

0,1
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Am. 17 B

Am . 318

Am. 348

Am. 32O

Am. 364

320

t123

45,2

10,1

43 ,4

O,B

tr,

0,5

tr,
tr.

364

1048

46 ,4

27,O

8,5

6r5

o,7

tr.

tr.

l6,g

tr.

5,5

I

7 '5
11

2

km a SbJ de Uberaba.

km a SE de Juqultlba.

km a ENE de Juqultiba.

km a SW de Juquitlba.

km a NE de Uberaba.



Af\ÁLISË I'ìODAL DE QUAfITTTTO

ÏABELA

AI"IOSTRA I! 9

N9 PONTOS

Quartzo

i0

Plagioclásio
Biotita
Mineral opaco

Grupo do epÍdoto
Ti.tanita
ApatÍta
lloscovi.ta
ll-rcôo

0 quartzo é xenoblástico, com extinçåo ondulante a

nfcois cruzarlos. Forma um mosaico granoblástfco, mas às ve
zes os gråos são ôchataclos, desenvolvendo uma foliaçåo. 0s
feldspatos presentes são oligoclásio e, raramente, microclÍ_
neoi formam grãos xenomorfos, de dimensöes análogas aos de
quartzo. A biotita dispõe-se orientadamente, conferindo fo
1iaçåo à rocha. 0s clemais acessórios aparecem aqui e ali em

pequenos gråos, subádricos ou anédricos.

0 segundo tipo pode ser denominado quart zito calco-
-silicático. Tem granulaçåo fina, textura maciça, cores cin
za esverdeadas eua, por alteraçåo intempérica, passam a ver
melhas. Compõe-se de quartzo, hornblenda, minerais do grupo
do epÍdoto, diopsÍdio, titanita, Brênada, apatÍta e, com in
cidôncia restrita, carbonato, zircão, biotita, mineral opaoo,

FE LDSPÃT ICO

3ts
1010

7B,O

19,6
1,5
0,6
t) ')

0,1
pr.
pr.
pr.

Am. 319 - 11 km a Stni cie Juquitiba.
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clorita, moscovita, feldspato potássico e turmalina.
1a 11 mostra análises modais de tais rochas.

0 quar.tzo e xenomorfo,
cois cruzados, eqllÍdimensional

com extinçåo ondulante a nÍ
ou achatado, neste cêso desen

A Tabe



ANALI SES NODA IS t]E

ATlOSTRA N9

N9 PONTOS

Quartzo

P lagloc 1ás 1o

Grupo do epfdoto

Dlopsfdlo

Hornblenda

Titanita

Granada

Apatita

Carbonato

Zlrcão

Elotita

lIlneral opaco

Clorlta

lvloscovita

Microclfneo

TANELA 1 1

QUAR ÏZ ITOS

328

I220

54, L

23 ,4

6,6

o,2

6,4

1,6

7 ,3

0,1

0,1

Pr,

o,2

CALCO.SILICÁTICOS

338

1107

7l ,5

10,4

0,7

o,?

lrl

1,0

0,3

pr.

pr.

4,0

0r1

2,3

I '4
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363

1026

53,3

11,0

15,3

0r9

6rB

1,3

I,1

o12

0,1

pr.

Am. 328

Am. 338

Am, 363

I km a SE de Juquitiba.

13 km a l^J de Juquitlba, vertedouro
Fumaça.

2 km a NE de Uberaba.

da Barragem da



volvendo foliação. 0 plagioclásj.c é subódr.ico ou anécjrico e

de cornposição na faixô anclesina-1.¿-rbrador:i.1;a. llostra-se às
vezes saussuritizado È €lm outras clcasìiões intr.:nsômente seri
citizado. Está sempre geminaco scgundo as.ì.eis da Albita ou
Albita-Periclíneo. rnt;eriirescim€rrlss mirmequíticos såo vis
tos espôrsamente.

A hornblenda forn¡a c;ist¿,j.s subédricos e anédricos,
às vezes geminados e freqllentemente poi.quiloblasticos,
cluindo gråcs cie quartzo e plaginclásio " vez ou outra
náui.to fj.broso. 0s minerais cr o grupo cJo epídoto formam gråos
minúsculos, agregaCos enj nìassôs e talvcz formacJos por saus
suritização cie plagioclásio.

A titanita, a¡-.'atÍta, zÍrcão e

tuem cristais euédnicos e subédr,icos,
na rocha.

A biotita e clorita se aprr:rsE;ntam em placas orienta
das, desenvolvendo uma foliaçãr: pÐrceptível ao microscópio,
As vezes concentram-se em faixas cl e espessut-a rnilimétrica ou
centi-métrica e cores cinza escLJrar ptovavelmente refletindo
a antiga estratificação do sedimerr .Lo.
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blndo geminação em grade, e sua incidência é esporádica. Car
bonato forma pequenðs massas xenornr:rfas cl ispersôs. Granadas
se desenvolvem euéclrica ou subédricanr ente, às vezes

0 feldspato potássico é micr.ocllneo pertÍtico,

trando-se em pontos e dando à rocha aspecto mðculado corn man

chas submilimetricas êvermelhadas. É treqüentemente micro
poiquiLoblástica, incluÍndo quartzo, plagioclásio, titanita
e às vezes biotita. Turmalina é râríssima e limita seu epe
recimento às acijecôncias de corpos gt:ðnitóicles.

Rochas similares a essôs foram descritas por coutí
nho (1972) na regiåo da Represa cJ c Guarapiranga, consideran-

rnineral opaco, consti
minúscuìos e dispersos

1n

tem

do-as como metacùncreções. ELLert (1961) recc¡nheceu-as
seixos de um metaconglomerado em såo Rernarclc co campo.

exl

concen

em



A quantidade de felcJspatos
na Tabela 11. Por vezes o limite de
do-se entåo qualificar a rocha corno

da1 de gnaisse é dada na Tabela 12,

Por outro lado, tambám camadas com balxas porcenta
gens de quartzcr ocorrem. Qualificâmo-las como rochas calco-
-silicatadas. A Tabela l3 mostra três análises modais em tal
tipo lito1ógico. såo rochas anômalamente ricas em titanita
e os feldspatos por vezes sLlperam o nível de 252,

Metabas itos

Corpos cJe metatrasj-tos apðr'ecem ocaslonalmente no Blo
co Juquitiba, com dimensões muito reduz.:.das para serem carto
grafados nð escala de l:100.000.

varia muito, como se ve
252 é superado, deven

gnaisse. Uma análise mo

A norte de Juquitiba expðe-se um corpc de metagabro.
A rocha tem granulação média, textura maciça e cor verde es
curð. compõe-se de plagioclásio e ferromôgnesianos, essen
cialmente, numô trama blastointergranular. 0 plagioclásio
se apresenta em cristais alongados, subédricos, sem orienta
çåo preferencial. É labradorítico, mas está quase totalmen
te saussurÍtizaco. 0s ferromagnesianos såo augita, hornblen
da, biotita e clorita. A augita forma cristais com envoLtó-
rios de hornblenda. A biotita e a clorita eståo ôssociadas,
às vezes vendo-se a primeira envolvendo parcialmente os cris
tais de augita-hornblencJa. Auartzo, em gnãos xenomorfos e

intersticiais, mineral opaco e apatita, estes em cristais fi
nos, euédricos ou subédricos, dispersos, såo os acessórios.

No vale do rio Juquiá, pouco a sul do llmite da Fo
tha de Såo Roque, a 1B km Sl¡J de Juquitiba, observa-se unì coI
po de anfibolito concordante com a folÍação dos xlstos cir
cundantes. A rocha tem granulaçåo fina a média, cor preta
e textura nematoblástica. 0s constituintes essenciais såo
hornblenda e plagioclásio. A hornblencla forma prismas sub
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TAL]E LA I2

ANÁLISE TlDDAL IIE GNATSSI:

ANOSTRA f.I9

N9 PONTOS

0uartzo

Plagioclásio

tìrupo do epídoto

Diopsídio

Titanita

Gran ada

Apatlta

Carbonato

Zircåo

ts1ot1ta

Hornblenda

Turmalina

CALCO-SILICAT]COS

342

l0s5

5C,6

34,2

7,7

0,1

1,3

añJ t '')

0,2

pr.

0,1

0,1

8,5

0,2
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Am. 342 - 19 km a t^tSt^/ cie JuouÍtiba.



ANAL ISËS IlODAIS

Af'lOSTRA N9

N9 PONTOS

Suart zo

Plagioclás1o

ll icroclineo

Grupo do epfdoto

Diopsf¿io

Hornb lenda

Tltanita

Granada

Carbonato

Zlrcåo

Blotita

Mineral opacc:

Turmalina

Clorlta

1'1 oscovlta

TABELA 13

T]E fYICAXISTOS

I70

1109

26 ,4

16,0

9,6

q,3

9,6

12,7

lg,3

r12

0,3

pr.

pr.

pr.

0,6

( PA LEOSSONA )

17I

1 0:16

lB,4

13,0

6,6

13,3

10,1

B 17

26,O

1,9

0,3

3,0

pr.

pr.

o,2

-65-

172

1104

23,3

9 r4

5,4

11,0

4,5

1I,l
aa c

0r9

0rB

Pf.

pr.

pr.

pr.

0r1

Am. 17A

Am. 17 I

Am. 172

I

I

I

lkm

lkm

Ikm

a S de Caucai.a

a S de Caucaia

a S de Caucaia

do Alto.

do Alto.

do Alto.



édricos, fr',,:qüentemente poiquirobrasticos contendo inclusões
de quartzo, ¡.rlag:'.oclásio, títanite e niineral opcìco. 0 pla
gioclásio é ancJesina cárcica, constituíndo grãcrs rnais ou me

nos eqüidimensionaj.s, sut¡éclr:'.cos ou anedricos, dispersos en
tre os cristaj.:: de anfi¡ótio. 0r¡ acessórios såo quêrtzo, ti
tani.ta, apatitir e mineró1 opaco. 0 cluartzo aparece em pol
centðgens muj.tr'¡ b¿¡j.xas, com grãos pequenirros ocupando inters
tícios. 0s demais acessóri.os formam cristais euédricos
subédricos, minúscufos, dispersos pela rocha.

Lim ter.eiro tipo de metab¿rsito tem representaçåo no
Bloco Juquitit-,ra. irat.a-se de clnrita-xistos, como os cxpos
tos em cortes cla ul:Ì-ll6 a E cla capela clas Laranjeiras, já fcr
ra da Folha Såo Ror-1 ue. sãc¡ ¡'ochas de granulaçåo fina, com
folj.ação conspícua c cor velrde-parcla, passando a verde-amare
lada e a vermelha L;clnr a alteraçåo intemperica. compõem-se
de clorita, actinolita-tremolita, mineral opacr:,biotita, apg
tita e quartzo. A clorjta se apresenta enl placas,orientacl as
ou suf:orientadas, desenvolvendo a >listosidade, 0 anfibólio
constjtui cristaj.:; su¡edrj.cos e anédricos, dispersos pela ro
cha e suborientadcrs ern conformidacje com a foliação da rocha.
A biotita apêrece associada à clorita. fTiner,:l opaco e apg
tita constituem pequeninos cristais euédricos ou subédricos,
dispersos entre os crjstais maiores. tJ qu artzo ê xenomorfo,
com extincåo ondulante sob nícois c?LJzados, f ormando f reqtlen
temente agregados lenticulares alcngados segunclo a foliação
da rocha. Acessórios ocasionais såo titani.ta e minerais do
grupo do epídoto.

MIGMATITOS OFTAI,}1ÍT]COS
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Esses migmatitos formam faixas lenticulares alonga
das segundo a orientação gerar das cl obras. corresponcl em a

embrechitos ocelares de Jung e Roqttes ( j.gSZ).

A rocha tem aspecto homogôneo, constituindo- se essen

OU



cialmente de qLrartzo e.l Ie]clspatos. O

eqúidimensiclnal (ju achatacJo, neste cðso
ção. Exibe sÉirnpre extinção onclulante a nír:oi:. cruzados e uma
parte tem climensões menores, ocup¿,¡rcJo posj.çõer, intersticiais.

0s ferdspatos pnesentes såo origocrásio e microcrí
neo pertíticc. Arnl.ros são sLrbó¿ricr¡s ou xcnomor.Fos. As cJi
mensões variarn muito: ejì parte, juntamente com o qll artzo,
constituem uma [r]ðssa mai s ou menos eqlligranular, enquanto ou
tra parte ôsriut-l-rE tamanhos mais avantajador;, con.Ferj.ncJo à ro
cha umô textura ineqüigranular seriacl a, Estes cristals maio
res såo norrnar'entÊl poiqr.,i.robr¿isticos, incruinc.Jo grãos de
quartzo e mic..sj o rni.crrrclíneo con,;óm, ocli.cionalmerite, inclu
sões de plagiocrásio. SL.las dimersões podem chegar a l-2 x
2-3 cm, e as sc,ções nos afloramen.bos são subretangulares e
e:.íticas.

0s acessórios são biotita, rnoscìovj.ta, apatita, tita
nita' ffii'ncral r.'paco, zircåo e mai.s rêì r'¡n¡ente cr.orita. 0casio
nalmente, ðpsrecem rninerais cJc grupo c.lo epldotr:, hornblencla,
granada, turmalina e carbonato.

quart: zo é xenomorfo,
cl esenvolvendo folia

As micas integram a parte f ina !^ roch¿-r e conf erem à

rocha uma xist.osidacl e proerninente. Apatita, t j tan j.ta ,zircão
e minerô1 opaco formam mi.crocr.istai.s subédri.cos e anédricos,
sobretudo em ðssociaçåo com biotit,:. 0s minerais cio grupo
do epícl oto fonmam agregados fjnos locais, talvez por resul
tarem de saussuritizaçäo de plagior:lásio. A hornblenda e
subédri.ca e apðcece ao lado cJa biotita. A granada quando
presente, é porfiroblástica, ccm contornos sUbédricos e tex
tura poiquilítica. As incrusðes são de quartzo e micas, às
vezes enì arranjo helic:1tico, mostrando que o crescimento se
deu em perte em conj unção com uma fase dinâmica. Em gerar,
porém, assas inclusões estão ciispos;tes em concordåncia com a
foliação à vor-ta, rJenunciando crescimento en cond:..ções de
calma tectônica.
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A turmalina fornla cristais idiomorfos, cl ispersos nð



rocha, com pequenas dimcnsöes. 0 carbonato constitui messas
xeitornor-Fas, êlssociadas aos mj-nerail; cJo flrupo clo epídoto.

A label.a 14 mostra análises modais de cinco amostras
de migmatitos o'Ftatmiticos, seJ.ecj.rrnadas cle morJo a represen
tar urn corte tl.¿tnsversal, do centro para a bor.cja de um Gorpo.
Assim, da esc.lLter-cl¿r par.a a dj.r.cita, a granulaçåo dimtnuj
média a fina I er quantidacjr: e tafiar-iho cje felcJs;patos macrosco
picamente rjistln¿1uívt:is diminuern, i:jo mesmo tempo em qtJe

quantidades dn (quartzo + micas) aurnelntam. Nas amostnas de
granulação mais fin¿l , observô-se que os felcJspatos se desen
volveram ern zona.: oncJc o quar.tzo está rnais granulado,
rindo que ô 'f:elclspatizeçãn Foi Drrcer-lj.cla cl e um prepêro textu
ra1 da rocha,

nas e camad¿¡s rJr-: quartzito micáceo paral.elas à +o1iaçåo dos
oftalmitos. Esse feiçåo não só ate.rs ba a orj.gem metassedi.rnen
tar do paleosscrma, como mostra o paralelisnro da xj.stosidade
com a antiga estratificaçåo.

Nesses rrr:igmatitos encontranl-se com freqüôncia
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çoes para cs m:'.gmatitos estrornatíticos, acham-se melhor de
senvolvidos a leste da Folha de São Roque (I, Ílasuí,
Sadouskí, G.F. luc'l<, 0.R. Obat,a e C"R. Canneíro, inád..ito).
seus limites representedos no mapê geológico ênexo tFolha de
såo Roque) correspondem ðo aparecimen'to de porfiroblastos de

feldspatos visíveis macroscopicamente.

ROCI{AS GRAIIITÕJ. DES

Esses rnj.gnertitos oftalmíticos, apresentando

de

Vários corpos granitóides existem no Bloco Juquitiba,
conforme mostr^a a Figurô 4. 0s maciços de Jarupará e de cau
caia acham-se truncados pelo Falharnento rje Caucaia.

AS

Todos eles são petrograficamente heterogôneos,
tamente equiparáveis ôo Complexo PiecJacl e. AssÍm ó que

suge

chas grênitóides porfiríticas, ineci uiCranulares e finas

1âmi

transi

G, R.

perfeí
l'o.

Efi



ANOSTRA N9

N9 PONTOS

Quartzo

K-feldspato

Plagioclás1o

Blotlta

ffoscovfta

Apatlta

ïftanita

I'l ineral opôco

ZÍrcåo

Clorita

Carbonato

Quartzo + micas
@

ANALISES NODAIS

TABELA 14

343

r076

59,6

7'g

16,8

14,L

r r4

0,2

tr.
tr.
tr.

3ro

DE I,IIGfTATTTOS

315

11.80

58,1

15,5

10,3

l4,g

0,2

0,1

ñâU¡J

0,2

tr.

o,4

0rl

2,8

OFTALI'IfTTCOS

333

l124

42 ,4

15,0

19,5

21,tì

0,5

0r1

1r0

tr.

tr.

0rg

1,9
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351

1043

43,7

1B,I

17 ,5

r8,7

0,8

0,4

O'2

o,4

tr.

0r1

l,g

As amostras 343, 315, 333, 351 e 314 provâm do corpo de mfgma

tito oftalmftico de São Lourenço, a NE de Juquiti
ba, pouco a E do llmfte da folha de Såo Roque.

314

1166

32,2

23,0

26,2

15,6

0,1

0rl

0r5

tr.

tr.
2,3

r,2



tåo presentes em torJos. 0bserva-:ie que as ror:has grônitói
des finas predominam e, no campo, chegam a lembrar anatexitos
embrechíticos (granito-gnaisses). Todavia, as pôssagens pg
ra tipos j.neqlligrant.Jlares e porfirÍticos, a falta de passa
gens graduais para ðs encaixantes e as cliscordåncias paI
ciais dos contatos såo indicativos cJ o caráter intrusivo dos
corpos grðnitó j.des.

A Bacia do Pananá se estencle ate a Fol.ha de pilar do
Sul e o canto noroeste da Forha de såo Roque, representada
peJ.o Grupo Tubaråo e pela Fornraçåo rrati. Nåo sendo ob j eti
vo deste estudo sLla descrição, eximimo-nos de maiores cons j.
derações.

0 Grupo Tubaråo, de idade permo-carborrlfera, se cons
titui de sedimentos glaciais e correlatos, dos quais um tra
to completo, da base ao topo, sB acha presente na Folha de
Pilar do Su1. Petrograficamente, tem-se arenitos grossos a

conglomeráticos, feLcjspáticos, argilosos e siltosos; sÍ1ti
tos e folhelhos; diamictitos e cor,glomeri¡dos. Um excelente

RACIA DO PI\iìAN,Ã
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apanhado geral desse unidade estratÍgráfica foi feito
Roeha-Campos (1967).

A Formaçáo Irati, de

arredores de Itapetininga, no

lar do Sul. Folhethos negros
gilitos, siltitcs e arenitos
presentes. Essa unÍdade foi
Amay,aL ( 19 71) .

As ocorrencias
noticj-adas por Kneeht

idade permj-ana, comparece nos
canto noroeste da Folha de Pi

r por vezes pirobetuminosos, ar
finos são os termos lito1ógicos
pormenorÍzadamente estudada por

I'IAGMÃT I CAS MESOZOI CAS

de rochas alcalinas em Piedede foram
( L960 ) e po r FeLicíssimo Jr,. ( 196S ) .

por



Na mar,ilem norte cjo ric¡ Sar.apuí, há um¿t intrusåo elí
tica de 850 x 300 m, aJ-ongacla segLinclo Et,i e er'ìr:aixacJa no com
plexo PiecJade. Cr.¡nstitui-se dr: sienito, mas rì ¿t superfície
só se observôm procjutos cle altcracão, contencJo mðg:letita, ba
rita e ôpatita. Fel.icíssímo Jr. (i.g6E:,) echa fì(.rssivel a exis
tôncia de cart¡onati to associacJo.

Pouco e oeste dessa ocornência,
Lo pórfiro cont.a as r-oc;has gr¿ìnitóicjes
( G. C. MeLch.er,, comuni.cação pessoa-L) .

Amostras
potássio-argônio
buÍvei.s ao firn clc:

Entre a r:xtrernir.iace nordeste d¿l faixa r:le r.ochas cal
cárias de santa t'lerena e a serra cir,: rnr-,aíba, ¿ sst{ de Briga
deiro Tobias¡ ur pequeno clique de dl'.abásio perretrou rìðs ro
chas epimetamórfj.cas (J. s. BetLer.act:rt, contunicaçã.r-, r)essoa7,),
Aparentemente, ele se relaciorra cci,r c magmatis n,o baisico que
afetou a zonð cjo Arco cJe ponta Grossa, através de inj eçåo rle
diques de diabásio. Tar manifestação nragmátic,a foi clatada

ciesse slronR:lnito foram
( Amaral r:t a'l. , 1966 )

.lurassic; a / i.nício Co

por AmanaL et a/. (Lg66), como t.endo se proce ssado em
pos j uro-cnetácicos.
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Lr m dic¡ ur-. de slronkini
do Cr:m¡:rl.exc piedacle

datari¿r s pelo mótodo
'f'ornecerndo j.dades atr-i

Várias ocorrências de sediqentos
contradas, todas em encostas Ce elt:vações
såo. As espessurôs såo restritas, nåo ul
zenas de metros.

Cretácecl .

SELTiI.fEN']'OS T'I]RCIÁRIOS I'; QT]ATERNÃRIOS

constituem-se de cemacras de ergila e argira siltosa,
geralmente com uma faixa de cascalho arenoso nð base. somen
te nê ocorrência de caucaia do Alto notamos a predominåncÍa
de termos grosseiros I cascallro arenoso e areias, ricas
f ragmentos de gren:'.to, f eldspatos e micas. Crostas e concre
ções limoníticas são cornuns nos níveis superiores.

terciár1os foram en

, ora enì franca ero
trapassando duas de

tem

em



A idade terci ária (prr'-oci';ni ca ? J tem sido atribuícia
a esses sedimentos. Lembrôrnos, trrtlavi.ct, que llão Frá unanlmi
dade de opi-niões , rttencles ( ig50) observ¿lnrJo o vorrme, exten
såo e incor'ìsisi.ência dos secJirnerrle5;, julgou-ori comp¡rtíveis
com idade quatern.ãnia. trJa falta cle elernentos que
umô dataçåo d¿l¡ cenradas, preferirnos marter aqri a .icacre ter
c1êr1A.

0s seclimentos quaternários apc3rncem e11 várzeas e ala
gadiços a$sociecJos aos vales atuai.r¡. constitrem-se de areia,
silte, argiJ.a, caecarho e turfa. As espessrir¿rs são c.Jiscre
tas, provaVeÌmente nåo urtrapassanr:.ro urna rrj-ntr:r,.a de metros.

rios såo os val es cjo rio Itepetinj.nga e
processo cle sedimentação relacl'.onL1u-se com a []xistência de
litologias com erocJ ibilidari es cJ if er.entes. Um curso d,água
escavando rochas mais srodívej.s, ac encontrar corpos mais re
sistentes à erosåo, tende a arargar o seu verr: e a se repre
sêr ô montante onde incidirá, pela mudança cJe velocidade de
fluxo, um processo cle sedj.mentaçåc.

No rio Sorocabô, o corpo granitóide dc såo FrancÍsco
constituiu uma barreir-a, 8rì funçåo da qual se deu inte.sa se
Liimentaçåo a sudeste. A Represa cJe rtupôrông¿l ari implanta-
da aJ'agou perte da pranície aruviar, a quaJ. s. expõe agorô
de Ibi.una parô montarr te, ncs v¿1es rJos fornladc)r.es cio rio So
rocaba (soroce-t'tirim, sorocá--BrçLr e seus afruerntes). 0s cul
sos d'água meðndram nõ pJ.anície, isolancJc, grantle número de
braços montos.

De maneira análoga, o rio Itapetining;r se rJesenvolve
sobre a área do Grupo Tubarão e, ao alcançar a Formação fra
ti, na regiåo de rtapetininga¡ EFìcontra uma b¿¡r.reira. Daí a
intensa sedimentaçåo para reste¡ coFì stitui.ndo-se ampla pJ.aní
cie aluvial sobre a qual o rio divêga.

As áreas de maior expressao de sedimen.los
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permitam

do rir:: Sorocaba. 0

quaterná-

Em outros cursûs menores cbservam-s€ aruviões desco.n
tÍnuos, certamente vincuréveis com difenenças ritorógicas no



trajeto. Um c(3so evidente e dar:o peJ.a Agua d¿¡ Bateia,afluen
te do rio Turvo, a nonte de Tapi.raí. û seu v¿rie se desenvol
ve sobre migmatitos estromatÍticos com paleossioma dominante
junto ðo contato com rochas granitóides do cor,rprexo piedade.
0 rio Turvo recebe esse afrue¡nte para em seguica cruzar a zo
nê de contato. Nessa região, oo vale do rio Turvo e da Agua
da Batéia houve sedimentação local i.zada. 0utro casio se vô
no córrego Varjão, a norcl este cje AIum:1 nio, 8rr relação aoqual a barreira f oi constituírJa por um pacote ci e quartzitos.

casos ôn,ã1ogos foram essin¿lradcs por Hasuí et aL.
(1e6e)

migmat; itos e atravessa o batóritc granítico cie rtu em rtupe
vô, invadindo cm seguicJa a área dcr Grupo Tuba¡,åo ncl regiåo
de ltaici e cresviancJo o seu curso pôra sudoeste runo a sal
to de rtu, oncJe reencontra o Granito c! e rtu. A montante de
rtupeva observa-se rarga e extensa pranície aruviar. 0 mes
mo acontece entre salto de rtu e fLaici. 0ut.o exempl0 rrotá
vel é ¿ado pe10 r'io TÍetô, que percorre a zonð do Farrramento
de Taxaguara at.é garueri, onde sofre inflexão dirigindo_se
para NW, atravós do bató1ito granítico cJe rtaqui. A montan
te de Barueri desenvcr-veLr -se a enorme pranrcie aruviar, à
qual se rerecionem as inunriações ne área da ca¡.rital paurista.

Na Figura 7 ecrram-se repr-esentacr es as ocorrêncies de
sedimentos terciários da área em peuta. É notáver a associa
çåo delas com os vales atuais (r.io Sorocaba¡ rio Såo Joåo e

em relação ao rio Juncjiaf, que perco¡ne unlð zona de
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rio TurvoJ. Aparentemente o nlesmo rnecanismo acima
rfa ter control.ado a cjeposição desses s;eclimentcrs e não vemos
nenhuma razäo parô impugná-Io.

por outro rado, Freitas (19sL), ALmeitÍa (lgss) rllennies
et aL. ( L96g ) e: coutinho ( lgzz) considerarn que a sedimentaçãq
destacadamente na tsacia de Såo paulo, teve conexåo com movj.
mentos de brocos, por reativações cJe falhamentos antigos.Fei
çôes notavermente sugestir,¡as forarn mostnarJas perð apoiar es
sa idéia. trla área em foco, igualmente, nota-se que na parte

pode
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nordesto da Figura 7 ía várias ocorrôncias si';uaclas sobre os

Falhamentos cle Caucaia e Taxacìuôr-¿j e no Bloco f.)or eles limi
tados. Essa inciciência pode ter vinculação coril abatimento
do Bloco Cotia, por reatÍvaçåo cJos falhamentor;; n,ais acJj-ante,
ao aborcl ôrmos r: s f aliramentos, veremcJS a impl i caçåo cJessa pos
sível real:ivaçåc na área cie Såo P..iulo.

É verdade que ató o present,e nelnhuma r:'yirJência ciire
ta de reatjvaçåo Ce fallras ant;igas; foi apresentada e um mode

1o puramente terctônico enccrntra rl j-ficulrJacJes ilðra explicar os

casos comc c de Alunrínio, Urn mclr-lelo dersse ti¡to nåo elimjna
a possibilicjar-Jc de contro.les pur-i.lrr,r:ntij l.j.toló11jcos, rnas aE

investigações ainda cjcvem pror-isiegr:ir antes de se e;:;tabelecer
uma gener¿:l,j.zaçäo,
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0 magntatismo na área

I - colîpos restritos
em anfi.bolitos e metabasitos;

2 - corpos rJe roch¿¡s

3 - pequeno c!ique cJe

bias Fi restritas ocorrênci.as
rio Si;rapLr {.

CAPfTULO - ANÃLISE I-,IO MAGMATIS[IO

0s primr iros crra são conccrcl antes com a estratif ica
çåo rJas encaixantes, como (]s metaLrasitos a SE de pilar cl r:

Sul, ora såo francamente ciisccrrcJarrtes, caJmo os metabasitos
de Alumínio e de Juquitiba. Tais cor.pos indicam magmatismo
pré-metamórficcl, a que chamaremos -f'ase cle magmôtismo rr,atirr
gindo seq[rênci.as de seclimentos rÍt:nlicos. F_sse magmatismo,
onde se pode observðr vest{gios cle antigas texturas e minera
logias, foj. de ceráter basico.

'Focel.izacia gerou:

de roclras bãsicas,transformacjas

grarrj.tóicJes;

dÍabásio a SStJ de Brigacjeiro Tg
de rrrchas alcalinas no vale do

0s corpos granitóides most,racjos
característlcas que pernj.tem grup¿í-los;

0s maciços anelogos ao Complexo
os de Sorocaba e São Francisco. tèm as
importantes:

-7 6-

I - såo corpos alongados, oom eixo
orientaçåo dos dobramentos das encaixantes¡

2 - os contatos são em grande parte
discordâncias såo claras nas extremidades;

3 - as encaixantes sofreram ação térmica de contato,
inclusive com adiçåo de elementos cluÍmicos;

4 - a rocha tem sempre ume fração fina, de n¿tuîeza
granodiorítica a granítica, com foliaçåo consplcua, Çu€, ape
sôr das ondulações prc,vocadas pelos fenocristais, mostra d:ì

na Figura 4, reLl nem

em duas categorÍas,

de PiedarJe, bem como

seguintes feições mais

maior pôralelo ê

concordantes,mas



reçðo gera I concordante com a dos) dobramentos das
tes. Fácies cii.oríticas såo vistas ocösionalmente,
maciços de Sorocal¡a e Såo Francisco;

5-
rochas, ora
dispondr:-se
começou sob

mo depois cl a

formementc,
rentes zonas

6-
chas;

feLdspatos se desenvolvr?rðim tardi¿¡mente nessðs
se orientando em conrlonãncia com a fo1i.ação, ora
c¿lotic¡.rmente. Apar.enl.ernerrtEl, a fetldspatizaçåo
c impór.i o de rim c¿impo i.'l e forças e nrosseguiu mes

sue dissj.paçåo. Esse pl:ocesso r¡åo se deu uni
nl¿ìs inci.diu cc)m tli. fercnte$ intensiciades ern di.fe

7 - qtlando as encai.x¿rntes såo rochas epimetamórficas,
entre estas e ôs granj.tóides apôr(jcerrÌ fai>:as rJe roc;has atri
buíveis às f ácies cie tranr;ir;åo xi:;to vercl e/ anf ibolitc e anf i-

bolito (Turner, 1-968), o que incl ir.:a ô colocaçåo dos corpos
em núcleos de estruturas culrninani.Bs;;

incl ícÍos de cataclase sãc generalizaCcs nas

A classificerçåo tectônica de maci.ços com tais; carac
terísticas é ptoblemátice . tla.sui et cil. ( 19€g) consideraram-
-nos tardj--tectõnicos, Br-'ìouarrto R. ElLeyl; (in coutinhorlgzz)
quali'Ficou-os sinterctônjcos. De fato, oJ.es tôm característi
cas de intrusivos, ascendendo a nj.vel megozoneL, contemporå
neamente a uma fase tect.ogênica, Él nessas circunstãncies po

de-se atribuir-lhes qr-r alificaçåo r:l e tarcl i-tectônj.cos. por
outro lado, suas características petrcrgráfj.cas såo típicas
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encaixan
como nos

são corrJcrs circLlt-ìscritos.

de maciços sintectônicos, como rle:;critas, ü.g.,
(1"971).

Read (i957) consÍderou que os corpos grðníticos po

dem ser autóctones ou nåo e, nesteJ caso, o deslocamento da

massa rnðgmática através da coJurra de rochas poderia ser de
extensões variáveis. ue acordo corn o grau cje ascensåo, sepa
rou ele os macj.ços parautóctones, os rnaciços j.ntrusivos e os

ro

por Marmo



p1útons graníticos. 0s maciços autóctones corresponrjem aos
corpos sintectônicos, os maciços jntrL¡slvos aos tarrJi-tectô-
nicos e os p1útons graníticos ao$ pós-tectônicos. 0s maci
ços parðutóctones correspondem a uma transição entre corpos
sintectônicos típicos e tarcJi-.tectônicos, sendo difíci1 atni
buin-ltres,rrìa qualificação magmatr,-ctônica sinrples.

preferíveJ retornar à ¿efini.çåo or"iginal rte E'. EskoLa,
considera sintectônicos os corpos formados contemporâneamen-
te à tectogênese. Entåo, o termo sintectônico, lato sensu,
inclui os corpos tardi-tectônicos.

Face ¿ essa dificuld¿de de classificação,

Podr:mo..; entåo considerar os maciços em pauta sob a

quelificaçåo cie sintectônicos parautóctones, constituídos
numa f ase de rrregmatí smo , ,.

Quanto aos ccrpos de pilar, do Sul, da Serra do
pes e do Turvo, ês suas características princi pais såo

1- só o corpo cJ o Turvo gr.larda uma relação de dire
ção de alongarnento com orÍentaçåo de estrutures c.l as encaixan
tes. I'los outros dois, a discordåncia é tfagrante;
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2 - as encaixantes metamór'ficas mostrem efeitos de
,netamorf isrno de contato, inclusive com adiçãc de elementos
quÍmicos;

3-arochaéhomogenea,
ostentar qualquer foiiação;

4 - fácies de granulaçåo
fletindo apôrentemente condições
Uma foliação aí apôrece, talvez

julgamos

5 - inclícios de cataclase existem, mas atribuÍveis
ao processo magmático ( protocataclase) ;

que

6 - såo corpos clrcunscriios (P,aguín, j.g6S).

Tais características permitem classificar esses trôs

ce natul..eza granltica, sem

f'1na ocorne nas bordas, re
de esfriamento mais rápido;

r,rinculáve1 a fluxo do magma;

Lo



corpos como póu-tectônicos, fc¡rmacl os numa fase de megmatismcr
T

3

Quanto ao magmatÍsmo rrásico e arcalinr: (Fase
ocorreLt em tempos rnesLfzóicos, ele se vinculou a um
processo ce reetivaçåo da platafor.ma sur-Amer:icana, a
ALnteic-a (L96i'l ch¿ìniou cJe Real; ivaçi.cr tr/ earci eni¿:r-ra.
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I ) que
4

amp J. o

que



CAPTTULO 6 - AN/\LI ST DO [IETAI,lORFI SMO

lJo Bloco Såo Roque, dcvemcs consÍtJerar o metamorfis
mo regional ou dínamo-termal e o rTì etamorfismo termal ou cl e

contato.

0 metamor.lismo regir:na1 nÕ maior partc: da área cle me

tamorfítos foi de baixo grau, cl entrr¡ da fácies xisto verde
(Turner" 1"968 ). Asslm é que nðs r-ochas rnetapelít j.cas e me

tapsamíticas, âs associações rninerais såo combinações cliver
sas de sericita-moscovita, cl.orj.t; ¿r, biotita, minerais do gru
po do epÍcl oto, quartzo, albita, grafita e ocasionalmente mi

croclíneo. lrl as rochas cal.cárias as paragêneses envolvem car
bonatos, actinolita-tremoliter euôrtza, EÍrefi1.a e serricÍta,
0s metabasltos såo constituídos de minerai-s como: actinolita-
-tremolita, cJorÍta, mineraj.s do grupo cJo epicJoto, quartzo,
calcita, titenita, biotita.

Em termos de distribr:içåo espðcie1, filj.tos cedem lu
gar a xistos ao nos aproximarmos dos corpos graníticos. f,l es

ses xistos, conì maÍor freq0ência Ês assocíações são compatí
veis com a fácies xisto verde, mas por vezes constatamos a

presença de granadas, oligocJ.ásio, Índicando condiçðes mais

drásticas. Um corpo de anfibolito típtco existe intercalado
nesses xistos, junto ao tïaciço de Såo Fran"io.o, constituído
essencialmente de hornblenda e andesina, o ct r.le atesta condi

çöes de fácies anfibolito (Turner, 1968).

Nåo foi possível nesta instânc1a dell¡nitar as áreas
correspondentes às facies nos map¿rs geológicos anexos. Tam

bem nåo fico'u patenteada a existência de rochas atribuíveis
à fácies de transição entre xisto verde e anfÍboLito (Tunnez',

L96B), o que naturalmente exige investigaçåo em maior detalhe.

1]r,oc0 sÃ0 lìoQUE
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A existôncia dessas ferixas cie maior grau nretamórfico
nas bordas dos corpos tiranitóides nåo constitui ncvidade. Na
Folha cie Jundial, a norte cJ¿r rJe são Roque,ïrasu.f, ei: aL.(1g6g),
PenaLua e nasu"í (19z0) e cour;ínrto (1gzz) cons.bataram sua prg
sença ao re-:dor dos mðciços do f taqul, T j_cct_Tico e Cantareira.
A' langura deras; v¿¡ri-a ciel argunras centenðs rJe metros a cercô
de 2 km.

Aj.ndð nas vizinhança¡.; dos corpos grðnitóides,
chas encaixantc:s foram afetarras pcr metamorFismo termal
senvolvendo-se hornfels e maculancio o13 xistos.

0s xistos m,rcur.acr os tônl rnir:ropor-f ir-obrastos e porf i
roblastos de moscovita, rcìem o::ientaçåo pref erencial. Eles
terrdem a destruir a xÍstclsicJade cJa rochô e, e\/entualrnente,no
contato corn o corpo intr,usj_vc, êÞerecem hiotita e/ou moscovÍ
ta-hornfr:Ls.

0 metabasito de Alunlíni-o, j unto ao maciço de såo
Francisco, acha-se afetado, exibirr cl o minerais compatívei.s com
a f ácies hornblencJa-hornf els; à ¿i.stância, afJarecem associa
ções da fácies albita-epÍooto-hornfers (Tunnen, Lg6B; rurnno
e verhoog€ft, LÍ)60). Tais rochas podem ser qualificadas como
hornf els básicos.

0s hornfels mais important;es, todavia, såo os calco_
-silicatados¡ corTj um séquito rJe m:ineraj.s condi;:entes com a
fácies albita-epícioto-hornfels e, mais próximo à intrusão,tam
bém com a fácies hornblenda-hor.nfills, esta mer.cada pelo apê
recimento de diopsírjio.
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Essas .acies de contato tambóm nåo foram demarcadas
nos mêpas anexos.

Ainda nas adjacêncj.as do contato, há (lue se lemLrrar
as introduções de erementos por. sc:ruçôes pneumôtolíticas e hi

as ro
, de

cJroternrais. Turmalinização é um pnocesso praticamente
versar. 0s metapeJ"itos tôm norrnarnlente alguma turmarina co
mo acessório, em m1núscuros gr'ãos subarrecJ ondados (detríti

unI



cosi ou euédricos neoformados à custa de boro do antlgo sedi
mento (þliLlíans et aL., 1,g54), A turmalina a que nos referi
mos' entretanto, formou cristais mals desenvolvidos, em boaperte poiquil0blástÍcos, ciispostos sem orientação preferen
cial ou ôo longo da xistosidade ou preenchendo planos de cisalhamento. Apatitizaçåo também incidiu nos mesmos mordes,
mas mais discretamente. pirita dissemÍnada, em porfiroblas
tos euédricos e subédricos, segundo Iut,ne, e Verhoogen(1g60),
resultariam da reaçåo de Hzs com silicatos ferrosos Ibiotita,
clorita).

A par de tais
de álcalis derivados
mina dos metapelitos,
( ?uy.nen e Vez,hoogêft,
deste da Folha de Såo
coc

por fim, merece destaque o fato de se notar nês para
gêneses que refretem condlções mais drástfcas de formação, apresença de associações como bl0tita-crorlta e zoisita_clino
zoisita, que traduzem deseqöllíbrío (W¿LLíams et aL,, LgS4;
Turnen e vervzoogêfr, Lg60 ) e que poderlam ser atrlburdas aatenuação das condições físlcas relnantes na rocha.

processos, observa_se ainda a fixaçåo
do mêgma grônltico, pelo excesso de alu
resultando na formaçåo de feldspatos

1960). fsso se veriflcou no canto nor
Roque, chegando ê se desenvolver gnais
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Assim, no Bloco Såo Roque dois eventos
parecem ter tido lugar, seguramente:

I - metamorfismo regional,
anfibolito;

2-
to-hornfels

Neste Brcco, só litol0gias metapelÍticas e metapsam{
tlcas têm representaçåo, sendo extenslves a elas as observa
ções feitas no item anterfor. Assim ó que, ðo redor dos cofpos granitóicJes, aparecem micaxistos, eventualmente até

metamorfismo de contato, em fácfes albita_epído_
e hornblenda-hornfels.

BLOCO ITUPARANGA

em fácies xisto verde ð

metamórficos



gnaisses rnetessomáticos. Em posições proximai-s, esses xistos ostenl;am hor.nbLencla, oti¡oc1ás:io s granôdil, que indicamcondições cie r,etamorfisrnr-¡ em fáciers anfiborito.
se à ¿iståncia as litcloglas são de fácies xÍsto verde e em posições proximeis às int.L.rsões são de fácies .;r;;;lito ' seri¿¡ cJ. sÊ espera," termos atribuíveis à f ácies a; ;;;s1çao entr-e xisto verdr,. e anfibolito (Tunner, 1g6S)rr;;;";te níveL de est udo nåo pucremos definí- ros, tarvez por seremmulto reduzi.rios.

As considerações feitas no toc¿:nte å açåo ¡_Je contatono Íì1occ, Såo Fìr,r¡1us são tambórn aqui oL:servaclas,

BLOCO COTIA

0s met¡-'morfitcrs da Forha p-i-1ar do sur, ô sul do Falhamento de Taxaquðra, são metapelitos, metapsemitos e metabasitos, nos quais se observam as mesmas feições descritaspara o Eroco säo Roque, no tocante ao metamorfisrno regionar.e também às ações rJe contato.

Nos migrnatitos do Bloco CotÍa, o paleossomô tem associações minera:i s conlpatíveis com a f ácies anf ibolito (Tu,nen,L96B). Saussuritizaçåo de plagioclásio, aparecimento cJe clorite associada com blotita parecem ser reracionávei s com condições físicas menos intensas.
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Em resumo, no Bloco Coti.a evidencia_se umô
metamorfisrno regional nð fácies xisto verde até
Seguiu-se metamorfismo de contatc;, em duas ópocas,
ra em conexôo com o Compl.exo piedacl e
trusões pós - tectôni cas .

Quanto à migmatizaçåo, ela pode ser associada à primeirð ou segunda fase de metamorfi smo, dependendo rJo modelogenético. f\åo nns cabe discutir a origem dos migmatitos. Navasta bÍbl10grefia pertinente, três mocr eros se ci efrontam: o

e ê segunci a,

fase
anfibolito.
ô primei

com as in

de



magmát1co' pfopondo derivaçåo magmática do neossoma, o anatexltico, considerando fusão parcial e segregação do neossoma,e o modelc¡ metassomático, pelo qual haveria dlfusåo de elementos químicos através das rochas, em estacJo sót1do. cadamodelo, nos seus mecanj.smos, admite varlantes numenosas.
Tarvez a ôssociaçåo desses migmatltos com o complexoPiedade possa indicar relaçåo cro neossoma com a intrusão, 00mo sugerem Tur.nez, e Venhoogen (1g60), Nesse c,3so, a mlgmatizaçåo se vincuiaria à seguncla fase de metamorfismo.

BLOCO JUQUITTBA

No Bloco Juquitlba, os migmatitos com estrutura
tromatítica têm paleossoma constituído por combinações denerais, dos quals os mais significatfvos são:

I - em metapelitos: quartzo, moscovita,
nada, hornblenda e oligoclásio;

2 - em metapsamitos: quartzo, oligoclás1o, biotita,
moscovita;

3 - em rochas calco_silicatadas: quartzor cêrbonato,hornbrenda' diopsÍdio, b10tÍta, moscovita, granada, microcrÍ
neo;
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biotita.

ltens ¡ e 3 são observados.

Tais paragõneses são
lito (Turner" j.g6B),

4 - em metabasitos: hornblenda,

Nos migmatitos oftalmÍticos

Nas proximidades de intrusões granitóldes observamos
o desenvolvimento de turmalina, apatita e piri.ta, êtribuíve1
a açåo de contato. A par disso, nos metapelitos desenvolvem_-se porflroblastos de moscovÍta sem ostentar orientaçåo pre

biotita, gra

es

mi

andes j.na r euô rtzo,

condizentes com a fácies anfibo

os mesmos minerais dos
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ferenciar aparente e cJispondo-se mormente em ciiscordåncÍa coma foliaçåo.

0 desenvor'vimento de porfirobrastos de moscovita énotado também à ¿iståncia de corpos granrticos, fato que coutinho (Lgzz) já observara na regiåo de såo pauro. Difícir é,sem análise de detarhe, verificar a existôncla de ori-entaçãopreferencÍal por causa de rotações que sofreramr conìprovadaspor-fLexões, e transposições significativas, como veremosadlante' Freqüentemente, vemcs dobras cia xistosidade (paralera à estratificação ) e os porfirobrastos arongados seguncl0posição plano axial nos núcleos; nos flancos, cle dobras fechadas, o alongamento é oblíquo, converg:..ndo Fôra os núcleose, em f .lancos c.j e dobras cerradas e j.soclinaisr ôs micas têmdisposição concordante com a xistosidade. Esse arranJo é sugestivo de uma orientaçåo prévia dos por.finobLastos e rota
ções relacionadas com o dobramento.

Por fim, cumpre destðcar
clorita em ass0ciação com biotita
clásios saussuritizados e zonados
såo indícios de transformaçðes em
das (tt¿LLians et aL., 1gS4).

Em resumo ' no Broco Juquitiba reconhecemos uma fasede metamorfismo regional na fácies anfibolito, com migma tiza
ção' seguindo-se açåo de contato. A formação de porfirobras
tos de moscovitð se deu em bordas cle intrusões, como tambemregionalmente.

No prorongamento do Brcco Juquitiba para *E,coutínho(1972) reconheceu evidôncias de transfornrações diaftoréticas.0 metamorfismo retrógrado certamente se processou ê posteriori.

SÉRIT FACIAI,

a presençê generalizada de
e ô existência de plagio
com bordas elbítÍcas, que
condÍções físicas atenua

No Grampian Highland da
foram consideradas como nonmais
troduzlu o conceito de série cl e

Escócia, as fácies presentes
ate que ÌrÍigashiro (196I)
fácies, reconhecenCo a impor



tåncia da pressåo no processo ntetemórfico, além da temperatura. De lá para cá varias série,:s f oram descrltas, envolvendodesde altas pressões e baixo gradiente térmico até ¡aixaspressões e alto grarJiente térmico.
Na área 'Focarizada, a persistãncia da moscovita al.esta que nåo se r:hegou a condições mels elcvadas da fácies anflbolito e as associações minerais mais significativas nãochegaram a se ci esenvolver., cie modo a se pocler estabelecercorrelação com ôs séries de fácies já reconher:idas. 0s dados apresentados possibiritam reconhecer zonas da crorita,dabiotita e cra ar-mandina, mas ås cr r¿mais tarvez apareçam mais asudeste, r.umo ao litoral.

coutdnho (197L), anai.isencJo a negião rJe Såo pauro,
concruiu haver semelhança com a série facial de New Hampshire(lÌinkLer, lg6Z), de altas pressões e temperaturas, J.igeiramente inferiores àquelas que atuarem no conjunto Barroviano. Admite' porém, que para surJoeste seria possível cJefinir uma.;rie Barroviana' De fato, o minerar. crítico dfferenciatiuo-=
entre as duas séries é a cianita, que não exlstlriõr na regiåo de såo pauro, mês MeLcher et aL. (1gzs) rJescrevem noVale do Rit¡eira.

ìVËTAMORFISTIO CATACLÃ-STICO OU DINÂIUICO

- rJ6 -

clase êo

mesmos i
Caucaia.

Hennies et aL- (i-g6z) descreveram os efeltos da cata
longo dos fa lhamentos de Taxaquana e p1rôpora. 0sncidiram também nos felt¡arr:entos de Såo Roque e de

A cataclase se manife:;tcru de mccjo relevente em rochas granitóides. 0 processo de rïìoðgem nåo se deu de rno¿ounlforme, havendo faixas onde foi mais intensa, alternando_
-se com outras em que a intensirracr e foi menor. Tais faixassão de espessurês centimétricas a decamótricas e somam rarguras de várias centenas de metros e ate super-iores a I km.



fiJo inlcio cia catacr.ase, a r-ocha g,.anitóide passa ôexirrir fratur'ô5 segmentando-¿:r e irrj micr.nsr:ópio cjistinguenì_segrãos fratunadcls com borcJas t;r¿lnulaclas. 0s planos de cisalhamento, com a evoluçåo do procesijo, aumentam em densldade,
Ísolancro fragme:ntos de rocha cacra 'ez mencres. Enquanto persistem fragrnentos j.soraclos pol- Êa'j.nha re$ur1;a'te cja moagenl,
com predc¡mínio c'raqueresr pocrr?rnos c.lgnom:i.na. a rocha de rrrecha tectônice tFotonr iLìrogrefie g),

Em está¡iio rnais avðnQacJor õcõba-se tendo gr,ãos de minerais, os pr:r.fj.rocLastcrs, cJe formasj vcr-l..arJas, isolados namassa fina. são os fraser-gnaisses de origem cataclástica.
Posteriormente, os porfj.roc:lastos, de cj imensões maisreduzidas, ganlram forrnas renticurares e a rocha é então denominada augen-gnaisse catacrástico ( Fotomicrografia g l ,

A subseqüente redução dos porfj.roclastos a níveissubmilimétricos reva aos nlironitos, já com franco predomínio
da matriz fina (Fotomicrografias 10, ll, l3 e 14). Nume etapa final de moagem, nenhum porfiroclasto é rrisbo, as .o"f,ulsåo foriadas e r.embram firitos. A eras tem-se denominado filonitos ( Fotomlcrograf j.as IZ, I5 e l6 ) .
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0 atrito intenso pode posslbilitar reclri.starlzeção
minerais e quartzo neoformado se constitui. A rocha é umtramilonito (Fotomicnografias l7 e lgl.

com ô moagem, os produtos cia fragmentação tendem ase lnfileirar, resurtando uma rineeçåo macroscopícamente visÍve1' que refrete a movimentaq:åo cos b10ccs If:oto 7).
No tocante ao comportamento dos minera:f- s f ace ao processo de moagem, é cre se notar que dentre os m:.nerais cornunsnas rochas granitóides, as micas são as mais sÉlnsÍveis, IFotomicrografia lgJ, ssguindo-se o quartzo e, por l:im, os feldspatos (Fotomicrografias 20 e ?.r), são estes que nos miLonitos ainde persistem sob form¿ de fenocrestos. 0 processo

começa com distorções reticulares, que se manil estam em ex

ci e

ul



FOTOf,IICROGRAFIA 8 _

tlpo Plrituba.
slos fraturados
granulada.
192X N+. Amostra llZ-A, 4 km a N de pledade.
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Brecha tectôn1ca derfvada de ',Granlto,,Notam-se faixas Já granuladas e plagÍocIá
e fletÍdos. A biotita está totatmentã

F0T0tlrcR0GRAFrA s - nuggn-gnaisse derlvado de,,Granito,, tlpoPirltuba. lrl este estágio o cluartzo sp acha em franco pro_cesso de moagem. 0s fetdspatos têm bordas em moldura. umafolfação Já se desenvolveu na rocha.
I92X N+. Amostra I17 B, 4 km a liJ de piedade.



F0T0fTICR0GRAFIA L0 - t4iloni-
to derivado de " Granito"
tipo Firituba. 0s feno-
clastos são de feldspa-
tos e têm dimensões va-
riadas.
192X N+. Amostra 1294. Fa-
thamento de Caucaia, a
Su1 de Tapiraí.

F0T0NICR0cRAFIA 11 - tliLoni-
to derivado de " Granito"
tipo Pirituba. 0s feno-
clastos de feldspatos ga
nham dimensões menoresl
Cordoes de quartzoIbran-
co) são vlsíveis.
192X N+ . Amos tra 12SB, Fa-
thamen to de Caucai a, a
Sul de Tapiraí.

F0T0I"lICR0GRAFIA IZ - Fitoni-
to derir¡ado Ce "Granito"
tipo Pirituba.0s feno-
clastos são imperceptí-
veis a vista desarmada
l\este estágio, os mine-
rafs ôcessórios ainda
não começaram a se frag-
mentar.0s cordões de
quartzo são nítidos.
lS2X N+.Amostra l29C.Fa-
thamento de Caucaia, a
Sul de TapiraÍ.

I

@
(o

I



FCTOtlICR0GRAFIA 13 - A mes-
ma imagem da fo tomi cro -
grafia 10, mas a nícois
parale los . A fo liação do
mi lonito e níti¿a com
formas ondu 1adas.

F0T0l1ïCR0GRAFIA 14 - A mes -
mê imagem da f otorni cro -
grafla 11, mas a nícoÍs
paralelos. Com a diml.nui
ção dos fenoelastos,a fã
1iação se torna cada vei
menos endulada,

F0T0l'lICR0GRAFIA 15 - A rnes -
ma imagem da fotomicro-
grafia 12, mas a nleois
paralelos. A foliaçåc já
á praticarnente p1ana,

I
(o
o

I



FOTOIlI CR

loni
dam
rai s

ção.
cua.
192X
NNE

0GRAFIA 16 - Ultrami
to, o estágio finaT
oagem. Todos os mÍne
sofreram fragmental
A fol1açåo e conspf

N+.Amostra 27g,g
de Piedade.

FOT0t4ICR0GRAFIA. 17 - Ultrami
lonito, com recristalizã
ção inclpfente de quart:
zo. A foliação 6 cont ur-
bada pelos neocristais.
192X N+.Amostra l17C, 4
km a ftJ de piedade.km

F0T0t4ICR0GRAFIA tB - Ut tramf
1onÍto, com quartzo rel
cristalizado, sem extln-
ção ondulante.
I20OX N+. Mesma amostra
Ca fotomicrografia ante-
ri or.

(o
l-J

I
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F0T0 7 - l'lllonitos do Falhamsnto cie Cauc¿ria. rrlo-
ta-se a disjunçåo segundo ô
(no plano da fnto), bem como l.jsl;emôs
de Juntas tran::vers¡is e lineau,-'-es¡ r-:1ô-.
ras horizontaís nos planos de fcl liaçao.
fforro Grande, ð ncrrrJeste de Carir:B)'-r: do
Alto.

'3oiiação



t.
r..t

v:

F0T0llrcR0GRAFrA 19 - crfstal de biotita em pringfpro de frag
mentação. É o prlmelro mfneral a responder à cataclase.-
192X [i+ . Amostra 367 , 17 km a S de f biúna.
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/l

F0T0IlICROGRAFIA 20 - Fenocristal
com bordas grðnuladas.
192X ll+. Amostra 367 , 17 km

.L

rJe

aS

fe ldspato fragmentado

de Ibtúna.



tinções ondulantes e nÍcois cruz-arros, frexão de planos
clivagem ou lamelas de geminaçåo, .Fratriramento de grãos
senvolvimento cie texturðs em moldura.

Epídoto, titanÍta, mÍneral opaco, apatita e turmaLi
nê permanecem incólumes até estágios avônçados de catacLase
( Fotomicrograf ia s 22 e 23) ; acôiranr por sf? grê'ular na passa
gem de milonito para f:Llonito. TaJ.vez, com rJjrnensôes mai.o
res, pudessem começôr a se fragmc¡ntar em estágios menos avan
çados.

ram envolvidas no processo cr e farrrame'to. DacJo o caráter in
competr:nte, os metapeLitori nãc mostran indícios de moagem em
faixas ccmo cescrevemosi apenas leitos de quar.tzo ou quartzi
to se reduzem a massas de aspecto []orcelânico.

A1ónr dc rochas granitóides, rochas metamórficas

-s4-
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F0T014ICR0GRAFIA Zt - porf i -
clasto de pIêgioc1ásio
no milonito.
L92X N*, Amostro lZg, Fa
lhamen to de Caucaia, ã
Sul de Tapiraf.

F0T0t4ICR0GRAFIA 22 - fJa fai-
xô mais escura, turmali_
na, apatita rminerais opa
cos, iitanita e epí¿otã
se mantôm ainda incólu_
m9s à cataclase.
192X N+.Amostra 130. Fa_
thamento de Caucaia, a
Su I de Tapiraí.

FûT014ICR0GRAFIA 23 -Cristais
de titanlta aindô preser
vados ne matriz fin-renl
te mcída.
480X N+. Amostra l29.Fa_
thamento ¡je Caueaia, a
SuL de Tapiral.

I
(o
rjr

I



CAPTTUt.t) 7 - A¡\¡\LI5[ t]A ISTI.ii\TICIIAFIA

coube ¿¡ \rloraes Rego (i9ss.) distirr¡,;uÍ.r ¿,1 sórie såo Ro

euB, incl.uirrdo os epimetamorfj.tr:s cle j.clacle alg,,cnqulana a oes
te da Capital pauJ"ista, e r,. Icrnp1.c><o flrj.st¡].irc, clrqu€lät-ìc,¡
compreendenclo as rochas gnáiss;ic¿,i(-, do Istacic¡ r.c Såo pauIo.

TRI['AI.].T I ÇÃ0 n0 plrli- cr\iiiìRIÂNO

rido a uma serir: cla Senra de îåo Fi¿ncisco e que L.l=. Gonza
ga de campos, nór rnesme ocasiiåcr, teria usado a cr esignaçåo sé
rie de Såo Fì ooue. Esses autores, poróm, nåo se raferiram a

uma unidade estrat:'-gráfica, nem usr-ìraÍìì e queli.licaçåo cl e sé
rie; tåo somente fizer"em menção aos xistos clrj€ ocorrem nôs
reg,i.öes rJa Serre cJe Sã:o Frencinco r., rJe Såo poque.

t\o Estecjo do Far-aná, urìô rjivisåo análoga foi esta[¡e
l"ecida por aLiue.ira (L925), clue posteriormente introcJuziLr a

designaçåo sérj.e AçungL¡i (0?.ii¡eirc¿" 1gz?). 0li.teirc e L,eo

nardos (1943) atriLr uem autorj.a cJesse nome ê Dertry ern IBZB,
nn,3s este apenas se referiu öos xistos ce regi.åc, de AçunguL,
correlacionanci o-os à Serie 11 i.nas.

A defini.ção das duas sÉ.,rie.'s l-evou a urna discussão so

bre as relações entre elas. I,lorae:: Rego (1,gss) ecJrnibiu-as
como contÍnuôs através do vale clc l'io Ribeira:te rguape, com

o que concordêram carualho e Pinto ( 1937 ) . Apesar disso,
)Líueira e Leonardos( 1g43), à ruz os ciados então disponí
veis, preferi-ranr manter o norl,e Såo fìoque no Estedo de Såo

Paulo e essô dj.stinçåo geográfica foi respeitada no Mapa Geo

1ógico do Estaclo cje Såo Paulo t tSG3) .

Cite eie qLte F.F. cle 0.lj.vej.r¿: teri.r ern lgBll se
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Mais recentemente voltou-se a cr)nsider,,¡r uma só uni
dade com o nome Açungui, atriLruindo- thc pniorirl¿fls em rela
çåo ã ¿enominaçåo Såo Roque.

refe



t!ani.n.í et a/..
te do qur:j esl.aÌreLace
(American Commi:isicn
prefer:'.ranr ut j .l :'. z¡:r. a

que a Sér'j.e é unicjade
épocð geológic.=.

lhamento cJe Ta>l aquara, com re j eitc presumicl o sLt perior d
150 km, fi.zerarr, tlasui et aL. (lg6g) vot.barem à ¿esÍgnaçåo

(1967)

Grupo Såo Roqt:Lr pélra os epimr:;1.,Jrnoi,titos a noni; e dar.; uele

o Cóci i¡1 c dr,- i,omenr:.1 atl¡ r¿r l-:stratigráfica
of Stratirlrar¡rhic l'rJornenclature, lg6l J,

l: ni cl.:d e l. i t; r:, rrs t 1.,,,¡t i g rá f i ca Grupo , j á

cror'ìoestr-at:5;rá lica r.elacionada ð uma

0 estr.r,ir: de [!en.níes éti; d7.. (j.g6Z) ¿eicrevencJo o

lhamento. Não haveri¿r sinipr,er c'r;t.inriciade f.Ísica entre a
unidade såc Roque e a Açr-rngu:i e srrgeri.rarn que aqueJ.e nome de

a llcii.itíe.s c.i. a.î. ( 1g6Z ) ,

veri-a sier'mðnti.rlo ¿r't é qrre sr? compr,cvðsse ¿r efr:tiva
çåo com o Grupci AçunguJ-.

0s non, es compJ.exc crj.st¿irir¡o, lligrnatÍtico, Gnáissico
e Brasileiro vi:rn s.endc L¡sados clesc.l¡-.' o sécuro r:lerssaco,incluin
do generalizadarnente ðs roclras gnáissi-cas de.toda parte.

Na re¡iião cie såo paurc, r,foz,aes Reç¡o (1gss) conside
rou como complexo cr'ÍstatÍno as li.bo1c,gias gnatssicas, No Es
tado do Pananai, Fu.ck e-b aL. (196?) e Fuck et aL. (j.gZj./ con
sideram-nLr co¡'nij rnais entiga e jnc.iuindn tcrdos c)s mÍgmatitos,
enquanto os ecl-initos pertencerj.arr ao Frupo Ar;ungui. No Va
le do Ribeir¿, Ì'lelclzer e't a.'1.. ( lgzs) mapearam áreas migmatí
ticas e, sem cj j f erenciá-l.as, consider¿Jm-nas en par.i:e comcl in
tegrantes ci o Grupo Açungui e eftì pt,:, te n:ai s an..igas, do pre-
-Cambriano tul éciio ou Inferior.,

f,.l e áre.r ern fcco, Llcraes ilc:,¡c (igzi,) n-r r.:::t.rou existir
no vale do ric Juqui-á uma seqüênci.a cJe xi.stos, com intercara
ções de gtraisses, incluÍncJo estcr,; riltirnos; no tìonplexo Crista
lino, Para eLe, os xistos serÍam iìpsnas termos metamórficos
mais evoluídos, correracíonávaÍs cr.m os cpirnej,¿morfitos Açun
gui.
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lJo lYapa Gcológico do Estac.jo de São paulo (1s63,



l: 1.000.000 ) esses xlstos acharn_se f ndicacJos, mðs na legenda
foram dlscrlminados à parte, sem ¡..,ertencerem tlo Complexo Cr:is
tal ino nem ao Grupo São Roque.

A releçåo entre o compl exc e o Grupo Açungui tem sido obJeto de dis,cussåo. Moraes Rego (1.gss), êflrmava que ocontato nunca ó nítido: "há passagens gracr uais ou são forma
ções separadas por granft's poster-lores à mai¡ moderna,,. -
MeLfí et aL. ( rg6s) no vare cJo Ribeira asslnai aram passagens
graduais dcs ectinltos para os migmatf tos, o fru e MeLehey, etq,L. (L973) confirmam.

No Estado do paraná, Maríní.. et aL. ( 1g6? ) acham que
a passagem se dá através de farhas; nos 10caÍs onde o conta
to parece ser normal., as observações nåo Forarn escrarecedo
ras. chamam atenção para a sÍmfrarlcl ac! e cl e estruturas e degrau metamórflco nos dois lados dos presumldos contatos nol
mais, dando ô entencr er que serra passÍver pasriagem gradual.

A reJ'açåo entre o comprexo e o Grupo são Ro que(Hasui
et dL., 196g) ee daria através de enormes zoncis de farha. 0
mesmo f ol observado por Coutínho ( j.g? Z) na re¡5:i.åo de Såo
Paulo.

A tripartiçåo do pré-cambriano assim posta, pocleria
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ser reconheclda na área ora estudada. Assirn, terÍamos
Grupos são Roque e Açungui separados pero Farhamento de Taxaquara e o complexo crlstarino inclulndo todos os mlgmatitos
descritos ou parte deles.

Todavia, os dados apresentados anterlormente nåo jus
tificam essa tripar.tiçåo.

0 exame do paleossoma dos migmatltos mostra que e1e
é essenciarmente constituÍdo de metaperltos e metapsamitos,
Ínclusive com aLternåncias rÍtmicas. Intercalações existem
de unidades calco-silicáticas, derivadas de antigos sedimen
tos calcárlos impuros ou margas, e unj-dades metabéslcas in
troduzidas antes do metamorf i smo r.¡¡r seq0êncla metepe rít]*ca/

OS



/netapsamítica.

presente r,ô r.e¡¡jão de pilar cl c Su.L, se constii,ui
mente de rneta¡;eiitos e metapsamitcr;, que E:xit:e¡m estratifica
çåo rÍtmica. tlorl:os cl e rclchas calcári¿s e' ca l.co-silicatarlas
aparecem mais ê llucjoeste rìa Follra rie Capän Boriil.o (L)el;icncourl;
et aL,' 1971). [vl ertabe¡sltos existcii'il, intalca]¿rcl cs na seq¡õn
cia metapeIítica /ntetapsernític¿¡.

No Grupo Såo Roque (sentiCc de IIasui (:.b aL., 196g)
t ambem ob servamrJ s r:is sFlnc i a lrn e,rtl:.¿ mrl1:ap e Ì i li o s €l metapsamit os
(Fotos I e 2). Rochas crrlcári.as e ca.l co*sillcat;acl as estão
presentes, assim ccrno corpos, r¡t-.1;atl¿isicos.

0 Crupo /\çungLri ( no senti.r:Jo de lujarin.t. et aL. , 1g6Z )

Colno sei vc, erri Lermou
há a se consignar.

Sob o ponto
há um acréscimcr cle

para sucJeste, o quc:

ca simples.

Quanto ao rnagmatísmo as unj.cJaci es presl
se diferenciem., Ccirp6a cclnstitr:íclos por- "grar
tuba" se distrj.buern generalizaCamente, com as
rísticas.
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de vista de nr etamorfisn-r o,
grðu ao se cij.rj.¡1 j.r c.ie nortc,
sußere tratôl:- se r.lr: urnê f¡.

essencial

GeocronologÍcamente, como veremos ¿r-1 iente, os resul
tados disponÍveis ::ão concordantes em granltos, anfÍbolitos,
xistos e metabasitos das três enticiacJ es. É verdade que ng
nhum estucJc específico à área foi. feito, mas êmostras dela
procedentes fr:ram incluÍdas nos estudos dÍvulgedos e nåo ha
razões parð sepörar as trôs unidades

sob o ponto de vlstê estru'.ura1, corìc veremos há uma
diferença entre Açungui e São Roqur, mas não entre Açungui e

migmatitos. Essa diferença se refr:re a estj.Ios de dobramen
to, mas ela não implica em diferentes unj.dades estratigráti.-
cas.

ner: l-, Lr rna diferença

observa-se que

ou rl e oeste
i xa metamórfi

rnidas, em nada

itos tÍpo Piri.
mesmas caracte



Assim sendo, consideramos r..orr¿ìs as ritologias descri
tas sob o nome Gru¡ro Açungui, e aslim f izomos constar nos ma
pas geoiógicos anexos.

suBllIVrS0Ës DO GRUP(l AçuNGUr

esbarrado corn É'ltj c-J ificulrJades r:riailag peLas fl'nqllentes intru
sões, pelos feihamentos, pera variação dc graL! cJe metarnorfis
mo e pelo dobr¿¡rnentc' cornplexo.

t\o EstarJo do paraná, Ilí.çaz,e-l.La e Sa.l.an;ttni .(j.gS6,
L958) reconhnceram trôs for.maçóes: Setuva, Capiru e \/otuvera
va. Esse esquema fol mantÍdo pela comissåo cia carta Geo,rógi
ca do Peraná, com o acróscimo ci e rrrnå quanta fct,rreçao, Aguas
Claras (l,laz,í.ní et aL., Lg6Z).

A Forrnaçåo Setuva inelui gnafsses, Xlstos, quartzitos
e raros mármore:s, rnetamorfÍsacios F:t1 fácies albita-e:pÍaoto-an
fibolito e anfibolrto. Nåo se sabe ao certo s,e suas rochas
" eståo mais intimamente associacras aos migmat:.-tos que ocor
rem a sudeste da área cJe distrlbuiçåo do Grupc Açungui, do
que propriamente às seqllêncið super-iores dessE grupo,, (l4ani
ni et' aL. , 196? ). Ebert ( lgzr / acha que a perte basar des
sa unidade nåo faz parte do Grupo liçungui e ctcnominou-a pré-
-setuva. filo topcì, a Formaçåo setuva passa gre,cuarrnente parê
a Formação capiru. Fuck er; aî., ( r.gzi.) acham que a Formação
toda talvez tenha ee formado num ci.crc mais antigo cio que o
que gerou o Grupo Açunguf,

A Formação caplru constituÍ-se de dolomitos interdi
gftados com quartzi.tos e filitos, metamorfisados em fácles
xisto verde. contérn estruturas rel acionacl as a algas. [t o to
po, ela é coberta cJlscordantemente pela Formaçåo Votuveravð,
mas fnversões såo reconhecidas e atribuÍdas a fal has .

A Formaçåc Votuverava, e maÍs espessa, constltui_se
de fflitos e subordinadamente calcárlos quartzftos e congto

A subciirrisão estratigr¿lfic¡: rJcs rnctamc:rfitos
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merados, metamorfisados em fácies xfsto verde. No topo,
sobreposta pela Formação Aguas craras através de aparente
cordåncia. A úttima formaçåo se constitui de carcários e
to-calcários.

çoes com o esquema de BeLoz¿ssou ( 1962) . A For.rnaçåo Setuva
corresponderia à seqüêncla terrfgena inferi.or, enquanto a ca
piru seria a seqüôncfa carbonatetJa. A seqöêncfa terrÍgena
superior compreenderia as Forrnações Votuverava e Aguas cla
ras.

No vale do Ribeira, llelcher et aL. (rgzs) reconhece-
rôm uma discor"clåncia angular entre as Formação Setuva e capi
ru, mas, de resto, os contatos seriam tectônÍcos. filos mapas
referentes ao Projeto Ribeira foram dfvulgados, em escaLa de
r¿2o0.000, por lulelcher et aL, (1gzi.), Bettencouz,t et aL.
(197L) Gomes et aL. (7gzi.), cord,a.ni et aL. (i_gz1), coz,dani
(L971"a) e Gomes et aL, (lgzLa) e neres não e-neita e subdivÍ
såo estratigráfÍca.

Marini et aL. ( Lg6Z ) procuraram associar as

Nos metamorfitos a norte do Falhamento de Taxaquêra,
Hasui et aL. (1"969) consideraram di.fícf1 a subdfvlsão pei.a
falta de horizontes-guia contlnuos e pela dominância de meta
pelitos fntensamente deformados que fmpossÍbllitam a recons
tituiçåo das estruturas.
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Y. Hasui, h/.T, Hennies, G.R. Sadowskl e G.F. Fuck
(inádito), em investigaçåo mafs detalhada na área cJo sindinó
rio de Pirapora, entre AraçarigLJama e caiefras, JuIgam gue
as ocorrências côtcárias lentfcu lðres, Brìtremeadas em metape
litos, confÍguram um nfver estratigráfico. Já Moraes Rego
(1933) achara que os carcárlos corresponderiam a um horizon
te repetido no terreno graças ao tectonismo. Abaixo dele si
tuam-se filitos e lentes de quart zlto, tão possantes quanto
as que sustentam o Morro do Boturuna. Acima aparecem metape
litos e metapsamitos ern seqrlôncia rltmlca. 0 metaconglomera
dc reconhecido por IIaeui et aL. ( j.g6g) na Estrada de rtu lo

forma



calizar-se-l'-e nð base desse pðcctr.: sìLrpÉ-lrior. se considerar
mos o modelo de tse-i.oussot; ( l96Z) , as tr.ôs seqüôncias c j.tadas
teriam corre$porrdônci¿: oom a terr:,lgena inferirlr, a carbonata
da e a ter::ígenô superfor. Faltanr as seqtlôrrc:,¿¡s lagunar e

de molassa.

Llentro dessa ordem de i.dé:i¿ls, ao se e)(arnlnar à volta
do tlaciço de Såo Roque, pocemas r:lbservar cî serrrrãrrci¿r carbona
tad¿l am pns5.çåo prcìximal.
licatadas r'ìo interior c'o maciço fc::a¡n constat¿:ricrs rJor J. s',
Betteneoun'l: (eamttní.eação pessoa'1.). Dj.stalr,ren.l.g, os mc,jtapel j.

tos e metapsan,l.tos rítmicos tônr fn¡,nco clesenvr:lvimcnto
tos I e 2).

calcária
calcário
qtlôncia
riguama.

I'l o canto norderste cl a Folha cl e Såo Roque, a seqllencia
f .ochas c a l.coss i llc¿i t. ada s; clescrit a s a nt eriorment e,
c1a Pedl'ei.ra s¿rnta Ri.t.e) recobrem met¿¡pelitcs da se

terrígena i.nferi-or. [:str:r] reapareccm a s'1. de Araça

ftl a regÍåo cj e pilar Co Sul crLlservðrn*se, na nlaior par
te da área, metapelitcs e metapsernitos cJ a seqllôncia superior,
caracteriz-arJa pelo rjtmismo cls carlrcrdas e lånri.lras. Eles são
atribuÍveis ã t'ormaçåo \/ctuver.ava e transiciorram para os xis
tos a leste cJer pilar clc sr:1., os qrreis cor,rÊsfroncJeriam à For
mação setur¡a. Felta a{ a seqüi.,ricia cenbon,lterr¡1.

Ccrpo:; isol¿¡dos de rochas calcosi
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Cumpre Lenlt.'r'¿lr que Lrs estrrrlcs ern sr-.qtli:ncias geossin
clinais, sobnetudo nes aì.¡:j.l,as, mr.isir¡ni quÉr e tjubsjrJência nåo
se dá c't e mcdo unifr:rme nerÍl continr¡ amente ern tc¡cl a a faixa 1á
bil. Auboín(1965) acha que hó um Er¡lar,icl¿cJe rjgsses movjmen
tos de tal sorts qtle es seqllôncj as depositacJar; são unicJacles
litoestrati.gráficas dÍscordantes r)om unicledes cronogeológicas
Nessas condições, não é possfvel oonsi.rierar-sÉ) as seqüências
em termos Ce simp j.es superpos j.çåc. Al.iás, petni e Suguio
(L969), após mjnucj.oso estudo no Vale do Ribej_ra, sugerem con

a:*ooraneidacle e irrterdÍgitações entre-, ôs Formações Votuverô

(Fo



va e Capiru-Itaiacoca.

No tocantc a contatos entrc suLr_unidacJes, aincJa há
que se lembrar o quase absr:luto precJom:1 nÍo de metapelÍtos,
O:" são rochas incompetentes na cJefornraçãcr. As
çoes competentes tôm extensões e €lspessuras as mais variadas.
As maÍs espessas se cl eformant e impriem seu elstilo às rochas
incompetentes adjacentes. As mais rlergacr as antes de imposf
çåo, passðrn a se cornportar como suborrliandas (Bel.oussoDr1g62).
Dentro de um contexto de cl ef ormaçãc corno esse, dif Íci I é cons
tatar-se a existência de discondâncias.

Quanto às espessuras, só podemos mecJÍ--ras rocalmente
em camadas competentes, que s,äo sf mples intercaiações. 0 do
bramento complexo cJtl uma seql)êncj.ð essencl.almente metapetíti
ca não possit¡irita sequer avarÍações rJe espessuras, As cita
ções de 5 000 a z 000 m no paraná (rtro.z,íní. et c:L, , 196z ) nåo
foram confirmacles por petz,í e Sttguío (Lg6g) ncr Vale do Ribei
ra. Na área aqui f ocal izada perec;iJ quE esfres s: uras bem meno
res que aqueJ.es varores såo suflcicntes para e>:pricar as
ções observacJ as.

At é ago ra
Se adentrarmos na

tratigráfica se vê
menorizadas.

-103-

como vimos, é possÍver em terrnos gerais reconhecer-
-se seqüôncías. Tod¿rvia, seus linlites não foram ainda esta
belecidos com preci.såo de mocr o à possibiritar o mapeamento.
Por isso, nos mapas geológfcos anexos consirJeramos todos os
metamorfitos como compondo o Grupo Açungui, sFim introduzir
subdivisões.

intercala

ncrs ref erirnc¡s a rochas e pimetamorf isadas.
órea cJos m:.gnrati Los, a r-econstituiçåo es
dificultada, exigincJo investigações por

Há

ambi ent e de

um consenso gerôl quanto ås condições môrinhas do
sedimentaçåo. A extensão das camadas, a unifor

Al'4BIENTTE DE SEDIt,tENTAç.ÃO

fei



midade 11to1ógica por extensas áreas, a existâncfa de rochas
carbonáticas organógenas e muitas nutras feições deseritas
por l(aríní et aL. ( i.962 ) e petrí e suguio ( 1g6 g) não deixam
dúvldas quanto a essas condiçöes.

Maríní et aL. (1962) acham que ambÍente nerÍt1eo prg
valeceu ao tempo de deposiçåo das f:ormações capfru e Aguas
claras, face à presença de rochas calcárias com ÍndÍcios fog
silíferos, bem como assocração da prÍmei.ra formação com quart
zitcs, presença de pisóIítos e outras feições. Já no tempo
de acumulação da Formação Votuverava, a costa estaria
distante, daÍ o aparecimento de feiçöes relacÍonáveis a cor
rentes turvas (estratificação cruzada, gradual e rÍtmica,etc.J

Såo

tes
na

Petv'i e suguío (L96g) concLuiram no sur do Estado de
Paulo, que a sedimentação se deu em profundidades crescen
de NW para sE, quando da deposiçåo das seqüênclas terr.íge

inferior e cêrbonatada.

As espessuras êcumuladas, o dobramento e metamorfismo
das camadas e o magmatl smo associado såo caracterÍstlcas de
falxas dobradas resultantes de evoluçåo de geossinclínea (Au
boin, 1965; BeLoussoü" rg6z). Em Lg64, ALmeid.a chamou-o Geos
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slncllneo Paraíba e, mais recentemente, ALmeicla et aL.
preLo) denominam Faixa Dobrada do Ribeira, reEìultante da
1ução de um ortogeossincríneo no cicro Brasiliano.

ma 1s

(no
ev9



CAPTTULO B . ANÃLISE DAS ESTRUTURAS

A estratÍficaçåo dos antigos sedimentos acha-se bem
preservada nos ectinitos. Ela se manifesta claramente atra
vés de diferenças de granulometrj.a, de texturas, de cor e de
composiçåo mineralógica,em todas ês rochas metassedimentares.

Laminaçåo cruzada é vlsta em pequena escara nos rei
tos de metapelitos, do tipo tangencial, em co-seqrlõncias iso
ladas. Estrat if icaçåo cruzada do tipo dÍagoni:1r pÍrì camadas
de alguns decímetros de espessura, aparecem ocasíonalmente em
quartzftos. Por vezes, em 1âminas metapelÍticas vêem- se on
duLaçðes regu l.ares, que lembram marcas de onda.

Tais particuraridades das camadas tencrem a ser obri
teradas com o incremento da recristarização metamórfíca. As
sfm, no paleossoma dos migmatitos somente a estratificaçåo
ainda pode ser distinguida.

ESTRUTURAS RELIQUIARES
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Destaque merece a Já descrita ritmicidade observada
em grande parte dos metassedimentos ( Fotos I e z).participam
desse ritmismo ou ciclfsmo:

1 - camadas metapsômltÍcas, sem estrutural gradual;
z - camadas e 1âminas metapsamíticas e metapsamíti

cas argilosas alternadas (Foto 2);

3 - Lâminas e camadas alternadas metapelÍticas, mais
e menos quartzosas ou grafitosas (Foto l);

4 - camadas metapelíticas.

Såo observáveis sucessões com I-2, 3-4, Z e 3 nos
ectlnltos. Nos mfgmatitos somente as duas úttimas såo vistas.

Tal característica, de acordo com Bounta ( Lg6Z) e



Dzulynski e Walton (1965)

cas ou cíclicas no sul
truturas internasr eue
mentos como depósltos
êos calcários.

Petri e suguío (196g) ¿escreveram seq.ências rítmi

Esta
ou, como diz
rior cobre a

senvolvimento

e

do Estado de Såo pau1o, bem como es
permltem considerar aqueles metassedi

de " f1ysch " . Lá, efss se superpõem

tÍplca de depósitos de ,,f1ysch,,.

mesmð superposlção e clara no Bloco Såo
BeLoussou (1.g62), a seq0ência terrÍgena
seqtlêncið carbonatada e é caracterizada
de "f1ysch".

ESTRUTURAS TI]CTÕGENAS

FALHAS

Nos Capítu1os anteriores já nos
nentes zcnôs de falhamento transcorrente
pora, Såo Roque e Caucaia.

0 intenso metamorfismo cataclástfco produziu rochas
com uma foliaçåo consplcua, orlentada segundo a direção ge
ral da zona de farhamento e com mergurhos de z0-g0o para um
e outro sentido, o que mostra o carater nåo pranar da faixa.
Graças à l:.ssilidade dessas rochas, nas superfícies de di"
j unçåo observamos uma lineação bem desenvolvida constltulda
pela moínha de minerais fragmentados (Foto 7). Essa rinea
çåo é puralela à ¿freçåo geral do falhamento, mas tem incli
nações de 0o-20o para um outro sentldo, Índlcando que as fa
tias lndividuais de rocha isoradas pelos pranos de cisarha
mento nåo se deslocêram uniformemente.

0 sentido dos movlmentos nåo pôoe ser determlnado di
retamente ao longo das zonas de catacrase ou adJacências. 0s
desvios de direções de dobramentos nos metamorfitos que se
vêm no canto noroeste da Forha de såo Roque e também a E-NE
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supg
pelo de

referimos às proerni
de Taxaquarê, pira



de Pilar do Su r não tãm vincuraçåo com os farhamentos,
com as intrusðes granitóides.

Hennies et aL. ( 196z ) com base no esquema de
e HiLL ( 1956) e considerando o Farhamento dc Taxaquara
de primeíra ordem, conclulram por seu caráter dextral e

forços principais segundo E-t^I.

Moody e HíLL ( 1956 ) examinaram deticJamente o slstema
de falhamentos da costa oeste norte-amerlcana e elaboraram
um esquemê geométrico de distribuiçåo de icalhamentos de vá
rlas ordens, que poderiam ser expricados por um esforço prin
cÍpal N-s ( Figura B i . A inferência desses autores quanto à

uníversalidade de esforços N-s mostrou-se inconsistente, mas
o esquema parece ser váti¿o (Badgley, lg6S).

No cðso presente, o esquema pode ser perfeitamente
aplicado e as fal has conhecidas apnesentam concordância com
as previstas, como se vô na Figura g, e só uma possibiridade é

viáve1. 0s ãngulos såo medfdos entre segmentos das farhas
nåo próxlmos às zonas de Junção. Assim, o Falhamento de ïa_
xaquara e ¿e prlmeira ordem e dextral, o de pirapora e ¿e
segunda ordem e sinistral, o de caucaia é oe terceira ordem
e dextral e o de são Roque é de segunda ordem e dextrar.

Suanto ao rejeito desses falhamentos, nåo se obser
vou aínda possibilidade de justaposição de eventuais corpos
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mas

Moody

como

es

bipartidos. Tal levou Henníes et aL. (1g6Z) a

rem 150 km como valor mÍnimo de rejeÍto para o FaLhamento de
Taxaquara.

Quanto ã iOade dos falhamentos, são eles seguramente
pré-Tubaråo e pós-granitos pós-tectônicos (Henníes et aL.,
1"967). Se considerarmos como ALmeida'(j.g6gl que já no siru
riano imperavam condições ortoplataformais, parece aceitãvel
lfmitar esses falhamentos ao cambro-0rdovicr.ano, quando ôs
condições eranì de paraplataforma.

Uma particularidade que merece abordagem aqui

considera

diz
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Fig.8 - ESOUEMA DE MOODY HILL. (CF. BADGLEY, 1965)

2 l- le ordem
2-?eordem
3-3eordem

Fis.9 - MOVIMENTOS RELATIVOS DOS FALHAMENTOS DA AREA

| - Toxoquoro
2-Soo Roque

3 - Piroporo
4 -Coucoio
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respeito
cêia com

0 Falhanlento de Taxaquara estencle_se []ara l-este, pas
sando por Ba.ueri e chegancJo às tg_l_dg_c da serr.a cia cantarei-ra
(Hennies et al., 'jg6z); craÍ se proronga ate a região de Mogi

cl as cruzes ( coutínho" Lg?2) enr parte ,.,ìarcanrJc¡ o ]imite nor
te da Bacia Sedimental- cle São pau l o.

0 Farrramento de caucai¿-r tr-:ve seLr prolongamento obser
vadc por Y. llasui, G.R. Sadowski, G.F. Fuck, 0,R. l,lbata e C.
R. carneiro ti-nédito) até a região de Taboão cJa serra, com
tendência rumo ao centro cJa Capitaj. pauLista, pêssancJo a f,5_
-2,5 km a sul cia ciclacle universi.tária. Ern correxão com esse
f ato, âs segu j ntes observaçðes poci ern ser f eitas:

1 - Leinz e carualho (Lgszl assinaram um acentuado
desnível. topográfi.co na regiåo central da capitar paurista;

2 - KoLLert e Dau.i.no ( j.g6:l) verif Ícaram por métodos
geofísicos a existência de desnÍveis abruptos que atribuiram
a uma tectônica de tllocos;

3 - coutini¿o (i.gzz) reconheceu o que r.:hðmou de Faixa
cnáissica rntermediárÍa e que co!-responde ao uloco cotia aqui
descrÍto. Essa faixa se expõe em manchas nos bairros de cam
pos Eliseos, FercJizes e pacaembu. 0 lÍmite sul da Faixa se
ria uma linha que corresponde exatamente ôc Falhamento cau
caia aqui descrito.

Parece, ent.åo, que o Felh¿rmento de Car-Lcala termina
de encontro ao Fal,hamento de Taxaquara, cl andc ao Bloco cotia
a forma de cunha. Essa zona de junção estaria na altura de
santana e dali pôra norrreste outros falhamentos já foram re
conhecidos (cc.utinho, Lgz2; ALmeíca, i.gss). A¡:arentemente, a
Bacia de såo Paulo se impJ.antou ern uma zorìê de convergência
de falhamentos e nåo é estranho consiclerar-se uma origem tec
tônica, como sugerido por Freí.tas (1951).

Quanto às manchas espôrrìôs de secrimentos tercíários

ð

AS

r"elaçåo entre os falhamentos de Taxaquara
ocorrÊrnci as cJe secJimentos terciários.
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a oeste de Såo Paulo, IIasuí et aL. (Ig6g,) admftfram reativa
ções de falhas antigas para expricar srJa distribuiçåo. situa
ção análoga se verifica no Rloco cotla como já enunciamos an
tes, sugerinclo seu abatimento. Todavia, cclmo frisamos, unì

controle litológico da drenôgem também pode explÍcar aquela
distribuiçåo mostrarJa na Figura 7.

A1ém desses enormes falhamentos, aparecem por toda
área falhas pequenas, com faixas mirÍmétricas ou centlmétri
cðs de rochas cataclásticas associ.adas. Na maior parte, por
suas atitudesr pðr'ecem vincular-se aos sistemas de juntas de
ciselhamento que descreveremos em segui.da. 0s rejeitos såo
desde submilimei tricos até cl ecamétricos. uma falha de certo
porte parece existÍr no Val.e do rio são Lourenço¡ eu€ teria
promovido o desvio das estruturas dûs migmatitos.

JUNT'AS

As observações em afloramentos mostram que sistemas
subvertlcais (Foto Bl e subhorizantais de Juntas eståo senr

pre presentes nas áreas de metamorfitos. constata-se ainda
no terreno que vales e crÍstas retilíneos têm orÍentação em

grande parte concordantes com os sistemas subvertioais.

Para uma definição mais precisa desses sistemas de

Juntas, escolhemos quatro áreas sot¡re o mapô de lineamentos
fotogeológicos que pudessem sel corìsicreradas homogôneas e ne

las efetuamos estudos estatísticos. A Ffgura 10 mostraessôs
áneas, deslgnarlas 1, 2, 3 e 4 para facilldade de exposiçåo.
0s resultados estão representados nas Figuras ll, 12, l3 e

14, respectivamente para essas áreas. 0s diagramas såo do

tipo 'n ' isto é, representam proj eções de polos das normais
aos planos no hemisfério inferlor cl a esfera de referôncia,
usendo o reticulado de Schmidt-Larnbert (i.gua1 área). cs po

los nåo se achann representados, mas as densidades de dlstri
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F OTO I - Slstemas de Juntas em quartzito.
t1cal mostrado é perpendicular å
ta-se também um sistema cie baixo
Raposo Tavares, km 83, a 3 km de
para AlumfnÍo.

0 slstema subver:
xfstosÍdade ¡ no-
mergu I ho. Rodovia
Brigadefro Tobias
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Fis. 12 - D|AGRAMA Îf DE JUNTAS OA ÁnrA Z
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bu1ção eståo indicadas pelas cur-vas de isofreqöência.

Embora con.ì dif erenças de aspecto, em

diagramas observamos a presença de um sistema
horlzontais e quatro sÍstemas subverticais.

A Tabela 15 mostra as atitudes preferenciais de cada
um desses sistemas.

A qualificação
minarmos outros tipos

Por xistosidade entende-se aqui a orientação
de mlnerais placói¿es ou prismátieos e de agregados de
(B¿LLíngs, 1954). corresponde às foliações prano-axial
ralela à estratificaçåo de whítten (1966), à ctivaIem
xo e à clivagem ardosiana de outros autores. Ela se
volve por metamorfismo dínamo-termaI.

dos sistemas podemos

de estruturas.

XI STOS I DADE

A xÍstosidade aparece de maneira destacada nas rg
chas metapelÍticas, mas em outros tipos litológicos tambám e

observável, graças a gråos de quartzo achatados e a pequenas
quantidades de micas.

-l17 -

todos os quatro
de juntas sub

Nas áreas l, 2, 3 e 4 (Figura l0l foram
estudos estatísticos.

Na área L, a xÍstosídade se apresenta colncidente com

a antlga estratificaçåo, no paleossoma dos migmatitos. o aca
mamento, como já dissemos, é visível graças à alternâncíu ¿l
metapelltos de diferentes texturas, cor, composiçåo ou granu
J.ação e à alternância de camadas de metapelfto e metapsamito.
As atitudes no dÍagrôma 'r definem uma guirlanda (Figura l5),
indicando que ambos, a xistos:'-dade e o acamamento, formam do
bras cilindricas.

fazê-1a após exa

Na área Z, também há coincidência de xistosidade e

acðmamento reliquiar e o diagram T (Figura l6) é anátogo ao

p lanar
grãos
epg

de flu
desen

realizados



Area

TABE LA 1 5

S ISTEI'IAS DOI'4I NAN TES

Sistema prfncipal

N30t^,1 88NE (T)

DE J UNTAS

Sfstemas

N64E

N 16E

N65hJ

N 12E

N17E

-118-

73Nt^J ( 0 )

subordinados

BsSE (P)

87Nt' (0)

vert ( 0 )

OsSE (H)

76NE (T)

vert (0)

vert (P)

03Nh/ (H)

68Nt^J (P)

vert (O)

vert (0)

24St,.l (H)

82Nl^/ (P)

82NE (0)

89St^J (0)

O4NE (H )

N 3 8t^, vert (T)

N17t^J

NBTE

N64hJ

N4OE

N67E

N 6 8tÀ,

N2 OE

N23W

T - Slstema

P - Slstema

0 - Ststema

H - Ststema

N43t¡l 84St^, (T)

transversal ã xfstosidade.

subparalelo à xlstosldade.

oblfquo å xlstosidade.

subhorizontal.

N5OE

N 15W

N B 0l¡,

N43W



Fis. 15 DIAGRAMA 1f DE XISTOSIDADE
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Fis - 16 DIAGRAMA Îf
RELIQUlAR

DE XISTOSIDADE E
CONCORDANTES DA
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ACAMAMENTO
AREA 2

[___ fI] F,.".=.ãI iI lfilïillil % u
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da área anterlor, diferindo apenas na orientaçåo da guirlan
da. Tals diagramas são 1dõntÍcos åqueres apresentados por
coutínho (Lg'?2) para a regiåo de rtapecerlca da serra /Enbu/
/Represa de Guarapiranga.

Na área 3, a xf stosidade e o acamamento são concor
dantes em muitos afLoramentos e discordantes ern outros (Fo

to 9). 0 dÍagrama T1 da Flgura 17 refere-se à estratfffcação
reliquiar, notando-se que ela delinefa uma gulrlanda, que
traduz dobras cilÍndricas. 0 dlagrama T da Figura rB corres
ponde å xistosidade; e e1e do tfpo axfal e lndfca que a xis
tosldade tem atitude plano-axial nas dobras.

Na área 4, a x1 stosÍdade e o acamamento se apresen
tam coÍncldentes e o dlagrama 'rT da Figura 1s mostra que defi
nem uma guirlanda, tal como nas áreas I e 2,

Na Tabela 1B såo apresentadas as atitudes dos eixos
das gufrlandas e as atftudes dominantes da xistosidade. 0s

elxos das primeiras são eixos ß que devem corresponder a ei
xos b ou B (lfneações paralelas aos eixos das dobras e elxos
reals das dobras). As atitudes dominantes da xlstosidade nos

fornecem os sentidos da vergôncia (Aubcin, i.g6S).

TABE LA 1 6

-I2T-

ETXOS DE GUIRLANDAS E ATITUDES DO14INANTES

Area

I
2

3

4

Eixo da guirlanda

N7 0E 07St^,

N22E 0BSl'j

N58E 15St^/

N 53E 04St^,

I]E XISTOSIT]ADE

Xistosidacle

t\70E SSSE

N22E 7 4NUJ

NSBE I 3Nl¡J

N53E 84¡JÌ^J
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FOTO I - Xlstosldade subvertlcal dlscordante com
a estratificaçåo mergulhando fortemente
para a dfrelta. Rodovla Raposo Têvares,
km 62, a 4 km de Brlgadelro Tobias para
Alumfnfo.
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Fig. 18 - DIAGRAMA Îf DE XISTOSIDADE DA NNEA 3
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Fíg 19 DIAGRAMA 1f DE XTSTOSTDADE E
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As Figuras 20, 2I e 23 såo diagramas representando
planos axiaj.s das dobras e atitudes de seus eixos. (diagnamas
combinados de fi e B), e dizem respeÍto às áreas 1, 2 e 4,res
pectivamente. A Figura 22 refere-se à área 3; é um dÍagrama
combinado de 'ÍT, B e b, representando planos axiais das do
bras, eixos de dobras t Bl e lineaçðes paralelas a eixos de do

bras (b).

cclnfrontando-se as atitudes dos eixos das guirlandas
(Tabera 161 com as atitudes dos eixos de dobras vemos que há

concordância perfeita; as dobras são subhorizontais.

Se confrontarmos as atitudes dominantes da xistosida
de da Tabela 16 com as atitudes dominantes de planos axiais
de dobras, vemos também perfeita concordância.

0 paralelismo entre a xlstosidade e a estratificaçåo
reliquiar verificado nas áreas 1, 2 e 4, merece aqui uma ob

servaçåo. Ãthitten (1966) classifica essa feÍção como folia
çao pôralela à estratificação e corresponde à clivagem
acamômento de alguns autores. Ela foi primeiramente verifi
cada por R.A. Daly na segunda rJécada do século, na regiåo de
Shuswap (colúmbia Britânica, canadá) e ere atribuiu sua ori

-126-

gem a metamorfismo de cargô.
ti'as regiöes foram feitas por vários autores e a idéia cJe

metamorfÍsmo de carga preva leceu até meados do sécu lo, euanclo
em 1958 A.G. Jones (in whitt.en, 1g66), através de mapeamento
detalhado, mostrou que as observações de Dary se referiarn a

flancos ondulados de dobras isoclinaÍs recumbentes e que a

xÍstosidade á na realidade do tlpo plano-axia1. De 1á pôra
cá vários estudos verificaram situaçöes anátogas em outras
regÍões.

Hoje aceita-se que a xistosidade pode se desenvolver
por açåo de carga somente em situações particulares, como no

caso de desenvolvimento de texturas belteropóricas ou de do

bramento f lexural envolvendo delgadas intercalações incompe

0bservações análogas em

tcntes entre camadas competentes (llhitten, 1966 ) .

de

oU

De l.esto,



Fig.20 - PLANOS AXIAIS E EIXOS DE DOBRAS
DA ÄREA I

-L27-

. Eixos de dobros
o Plonos oxiois



Fig. 2l - PLANOS AXtAtS E EIXOS DE DOBRAS

N
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DA AREA 2

a

o

Eixos de dobros
Plonos oxiois



Fig. 22 - PLANOS ÁXtAtS,
LTNEAçOES b

-I2S-

EIXOS DE DOBRAS E
DA ANEA 3

o Eixos de dobros
x Lineoçðes b
o Plonos oxiois



Fis. 23 - PLANOS AXIAIS E EIXOS

-130-

DE DOBRAS DA dNEA

. Eixos de dobros
o Plonos oxioís



porem, a concordância xistosicJade/estrati.ficaçåo é produzida
por redobrament os.

FOLIAçÃO DE CRENIJLAÇÃO

A foliação de crenulação refere_se a sistemas de p1!_
nos de cisalhamento, com espaçamentos micr,oscópicos a mÍ1im,.-.j.
trlcos, que af etam a rocha (whitten, Lg66). sua presença r.r

facilmente constatada pelas deformações que acarreta na xi:_
tosidade. corresponde à clivêgem de desrisamento (B¿LLíngs,
L954) ' clivagem de císalhamento (rulead., 1g40), crivêgem cð
taclástica (Knopf" 1gsi.) e cllvagem de transposiçåo (hleíss,
1.949).

A evoruçåo dessa f oli.ação f oi bem esquernat 'zada por
Hoeppener (ín sítter', i.964 ) , co'f orme se vê na Figura 24.
Diferentes estágÍos dessa evorução são observados na áree
aqui focalizada; trôs såo mostrados nas Fotomicrografias 24
e 25.

rando mfcrocorrugações ate dobras de amplitude e comprimento
de onda decimétrfcos, com os pranos cre cisalhamento ocupando

-131-

posiçåo plano axfal (Fotos r0 e rI). As transposÍções

Manifestam-se ent metapelitos dos quatro blocos,

xistosidede ocasionarmente avançam arém cJas situaçôes mostra
das na Figura 24, chegando até a se compretar, como mostra a
Fotomicrografr a 26. Resurta então uma nova xistosidade dls
crepante da regf onal (r'thítten, 1966 ) . Essa transposiçåo não
foi acompanhade de recristalização.

Freq0entemente, a foliaçåo é tåo bem desenvorvida que
a ffssÍlidade da rocha se manifesta preferenciarmente atra
vés dela em vez de incidlr ðo longo da xistosi.dade ou da es
trat fflcação.

A transposiçåo se cleu
porfiroblastos da rnoscovlta,

ge

posteriormente à formaçåo dos
pois estes mostram deformeções,

da



Fig.24- DESENVOLVIMENTO DA FOLIAçÃO DE CRENULAçÁO

(cf. Whitten, 196O)
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F0T0tlICR0GRAFIA 24 - Fi tÍto
com foliação de crenula-
ção incipiente. tr,lotam-se
falxas e cristais de pi-
rita cristallzados ao
longo dos cisalhamentos
e da xlstosidade.
480X [\+. Amostra ZZ3, 6
km SE de Pilar do SuL.

F0T0IlICR0GRAFIA Z5 - Fi tito
com foLiação de crenula-
ção mals desenrrolvlda. A
transposição se compl.e-
tou ao longo de faixas
(planos de cf salharnento),
gerando uma nova xistosi
dade
LS2X N+. Amostra !52, 15
km SSE de Såo t4iguel Ar-
canj o.

F0T0tIiCR0GRAFIA 26 - Fi Iito
cgm foliaçåo de crenula-
Çôo, bem evol.uida. A
transpcslção foi tota1.
480X N+. Amostra 150, l5
krn SSE de São !'{igueI Ar-
canjo.

I

P
û)
u)
I
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FOTO t0 - Follação de crenulaçåo (Sr) am metape
cos. Rodovta Raposo Tavares, km 80, a
gadelro Tobias pêra AIumfnfo.

lltos rftml-
6 km de Brf
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F0TO l1 - FoItação de crBnulaçåo em metapelltos rftmicos.
0s pequenos antlcllnórlos e slncllnórlos resul-
tam da transposfção. Rodovfa Raposo Tavêres, km
80, a 6 km de Brfgadelro Toblas parô Alumfnlo.



como se ve nas Fotomicrografias 27 e 28. Na Fotomicrografía
29 a transposlçåo incidiu num conjunto de porfiroblastos e

eles eståo praticamente alinhados segundo os planos de cisa
lhamento, c¡bviamente configurando uma nova xistosidade à ro
cha. 0bserva- se que os porfiroblastcls não são truncados, môs

sirnplesmente são levados a sofrer rotaçõesi os planos de ci
saihamento inclusive sofrÉ.tnl desvios de modo a contorná-1os.

Nestô oportunidade, nåo procurômos definfr a fcl 1ia
çåo de crenulaçåo em termos quantitativos: limitamo-nos ô

observar sua presença e seus efeitos. Todavia, nåo são ob

servados s j.sternðs con j ugados de planos de transposição e o

sistema presente pðrece ser paralelo ao sistema Nfd de juntas
(de cisalhamento, como veremos J .

LINEAçOES

Vários tipos de lineações såo observados na área es

tudada. Já nos referimos às lineações desenvolvidas nôs zo-
nas de falhamento, pela mofnha de minerais triturados.

0utro tipo de lineação é dado pela interseçåo de es

truturas planares. 0 caso mais lmportante é o da xistosida
de plano-axial e o acamamento re1Íquiar, cuja interseçåo dá

uma linha (lineaçåo b) parôlela ao eixo da dobra (1Lneaçåo Bl.
0utras feiçôes planares (juntas, follação de transposiçåo,
etc.) tambem se intersectam segundo linhas, mas essas nåo fo
ram obj eto de medições no campo.

-136-

Cabe destacar
dada pelo acamamento

liaçåo de crenulaçåo.
ções correspondentes

Um outro tipo
rais prismáticos. É-

prismas de hornblenda
do uma lineaçåo b.

que a fissilidade das rochas
reliquiar, pela xlstosidarje e

Na superfÍcÍe de disjunção,
a interseçöes são sempre bem

de lineaçåo á Oesenvolvido por
o que se observa nos anfibolitos,com os

em textura nematoblástfca, desenvolven

porje ser
pela
as linea

visíveis.

fo

m]-ne



F0TOtlICR0GRAFIA 27 - Porflro
blasto de moscovita disl
cordante com a xistosida
de do micaxisto, sofreñ-
do rotação devida ã
transposição.
192X N+.Amostra 177, 15
km SSE de Ibiúna.

\ 1,'

í]ì
...ftq
,Þ

F0T0NICR0GRAFIA 28 - porfiro
b lasto de moscovita disl
cordante da xistosldade,
sofrendo rotação devida
a transposlção.0s p1a-
nos de cisalhamento se
encurvam (traços escuros
na parte inferior da fo-
toJ.
192X N+.Amostra 318, en-
trada de Juqultiba pela
BR-116.

F0T0wIICR0GRAFIA 29 - porflro
blastos de moscovitã
transpostos totalmente
ou quase totalmente. 0s
planos de cisalhamento
são subhorizontals na fo
to.
l92X N+.Amostra 17S, l5
km SSE de IbÍúna.

I

P
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N
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Por fim, temos as rlneações correspondentes a eremen
tos geométricos de estruturas. Eixos de dobras I Iineação B),
elxos de cre'nulações, eixos de dobras de arrasto ( rineação
b) e eixos de boudins (rineação bl de quartzito e quartzltos
calco-silicátic's,. são observados com freqöência.

Nos diagrômas das Figuras 20, Z_I

representadas såo as de tipos B, enquanto
lançados b e B.

As dobras observadas na área são classificávei_s
duas categorlas (Donatlz e paykey,, 1g64):

1- dol¡ras de flexåo, em que as camadas se deslocam
umas em reJ-ação às outras através dos planos de estratifica-
çåo;

2 - dobras de cisalhamento, em que as camadas såo
deslocadas por transposiçôes ao longo de slstema de pranos
paralelos.

-t3B-

DO BIìAS

0 prlmeiro tipo é, de longe, o mais importante. Elas
têm dimensões vôriávefs desde microscópicas até decaquiJ.omé-
tricas, escalonáve1s em várias ordens.

e 23¡ ês l.ineações
na Ffgura 22 foram

núc1eo

COS OU

titos

As dobras maiores (ordem nJ são antiformas, em cujo
se introduziram alguns corpos grônitóides slntectôni
se vêm rochas metamórficas mais transformadas ( migma

oftalmíticosJ, e as slnformês entre essas curminações.

A relação entre as antlformas maiores e os corpos sin
tectônicos é reconhecida de maneira crara peros seguintes fa
tos:

I - presença de falxas de rochas de metamorfismo ne
gionaJ. de graus cada vez mais erevados à medicJa que se aprg
xima da intrusåo. TaI se constata em relaçåo ðos corpos de
såo Francisco e sorocaba. No Bloco Juquitiba esse fato não

em
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se verlfica, pois as encalxantes são rochas desgnvolvidas em

fác1es anfibollto;

cê, presentes de um e outro lado
como sob forma de tetos pendentes
trusivo. Esse fato se observa no

Såo Roque.

2 - I lto 1og1as típicas, como da seqllêncla earbonát i

traduzem
capftulo
mlnações

Quanto aos núcleos de mlgmatltos oftalmftieos, eles
uma metassomatose mals acentuada, como se mostrou em

anterior. rsso pode ser vinculado a núcleos de cul
estruturals.

Dessa maneira, r.ì8 área estudada podemos êssociar o

lfacÍço de såo Francisco e o de Sorocaba bem como as fafxas de
migmatftos oftalmftlcos, a grandes estruturas culminantes
orlentadas segundo o alongamento dos corpos.

0s Maclços de såo Roque e de pledade têm llmftes, na
malor perte, por falhas, de sorte que é dlffcil inferlr o

seu alongamento orlginal. No caso do llac1ço de såo Roque, o

mapa apresentado por Hasuí et aL, (1969l mostra que a borda
leste descreve um arco com a convexldade voltada para oeste.

Trâs falxas de mfgmatftos oftalmftfcos termlnam no
canto sudeste da Folha de såo Roque e a elas podemos asso
cfar estruturas culmlnantes.

da lntrusão alongada, b";
ou xenólftos no corpo 1n

lv1aclço de Såo FrancÍ sco e

Quanto aos demals corpoe intrusivos do Bloco
ba, somente observamos as fornlas alongadas segundo a

çåo geral dos dobramentos. Nenhuma outra feição se
ra lhes êssociar estruturas antiformais.

uma outra estrutura de grancle porte é da¿a pela enor
me falxa de migmatitos estromatfticos embutida no complexo
Piedade, na reglão de rbfuna-Aguaçal-serra de são sebastlåo.
Ao longo da fafxa, as atitudes indicam uma conformaçåo anti
clÍnorial, com eixo geral segundo N45E mergulhando para ¡JE.

A zona apical mostra ondulações menores, que såo antlformas
e slnformas de menor ordem (orcJem n + 1), e se acham repre

Juqulti
orí en ta

somô pa



sentadas na Folha de São Roque anexa
clinório desventrado.

No Bloco
Pirapora tambem

forma I .

Estruturas sinclinoriais são constiturrJas pelas fa1
xas que sepðran os lvl aciços São Francisco/sorocaba e såo Ro que/
/Itaqui. Tambem na região de pitar do Sul, conformando_se àborda do Maciço de piedacJe, os metamorfftos se fretrram em
enorme estrutura sincrinorial. t\o Bl0co JuquÍtiba, entre as
faixas de migmetitos oftatmíticos exi stem zonas de mlgmatitos
estromatíticos, com quantidades rie neossomô varfando de ma
neira a indicar áreas intermediáries menos afetadas, o que
nos permite inferi.r a existôncia de estruturas sfnclinoriais.

Essas estruturôs de ordem n acham-se lndlcadas nô Figura 25,

Ituparônga, as j.ntrusões clas Lavras e
såo relacionáveis a uma megaestrutura

Tratô - se de um

As dobras decamétricas a hectométrlcas que se reco
nhecem em aftoramentos såo de ordem n + i, Elas sfmpresmente
comp licam os flancos das estruturas mafores.

Por sua vez ' vemos com freqöência em afroramentos, em
amostras e ao microscópio ondulaçôes menores (ordem n + 2)
complicando os flancos das dobras de ordem ( n + 1J.
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anti

de

antÍ

aberturas de baixo ângulo, sendo qualificáveis às vezes como
fechadas (3oo-50o de abertura dos f tancos) ou isoclinais [.lc1an
cos paraleLos ), mas via de regra såo cerradas, cor.rì 0o_30o ,J"
abertura (Fotos r2 a 17 e Fotomicrografias 30 e 3r ). A am
plftude é bem maior que o comprimento de onda, tendo_se en
tåo flancos extensos e zonas apfcais restrltas. por isso,em

Ìodas as dobres, mesmo em camadas competentes,

afloramentos é normal encontrarÍnos porções de francos,
atitudes quase constantes (Foto 6), e apenôs raramente ápices.

As ondui.ações observáveis são no gerar ligeiramente
asslmétrÍcas, e mais raramente ôpnesentam perfeita simetria

têm

com



ã Eixo gerol de onticlincírio

_rf Eixo gerol de sinclindrio

j/ Mergulho do eixo
-a--- Eixo encoberto ou truncodo

por intrusões groniticos

Esc. l,4OO.OOO

Fig. 25 - DOBRAS MATORES rua ÄneA ESTUDADA
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FOTO LZ - 0obras cerradas Bm

lntercalados em fl I
do Lelte, llunlcf plo

leftos de quartzito
fto rftmico. Balrro
de Piedade.
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FOT O 13 - Dobras cerradas Bm lente de qu€rtzlto
lntercal.ada em migmatitos estromatftf-
cos. A dfreita houve transposlção lgo-
lando segmentos da lenüe. Nordeste de
Juqultlba, no vaLe do Rlbelrão do Go-
dlnho.
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FOTO 14 - Dobra cerrada em rocha
Rodovia Raposo Tavares,
que para t'la lrlnque .

c a I c o s I I 1 c a t a d a .
safda de São Ro
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F OTCI 15 - Antlcllnal fsocllnal. nos migmatftos es
tromatftlcos, conflgurada pela xistosî
dade e pelo bandeômanto. Corte ncr BR:
116, å entrada de Juquitfba.
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FOTO l6 - 0obra fechada em rltmfto (camadas cons
pf cuaa de quart zLt,o e camadas dlscrel
tas de xfsto alternadas). Rodovla Rapo
so Tavares. Km 83, a 3 km de Brfgadet-
ro Tobias para Alumfnlo.
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FOT O 77 - Dobra fechada (ã esquerda) ao lado de
dobra cerrada ( å direfta ) Bm fl titos
rftmfcos. A xistosldade sB orfenta se-
gundo a dlreção da caneta. Rodovia Ra-
poso Tavares, km 79, a 7 km de Brlga-
delro Toblas para Alumfnlo.
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F0TOI4ICROGRAFIA 30 - Dobra
ma do
tlco
480X
aSW

lsoclfnal no paleosso
mlgmatlto estromatÏ

do Bloco Juqulttba.
l\+. Amostra 322, 4 km
de Juquitiba.
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F0TOlvlrcR0GRAFrA 31 - Dobras fechadas em mi.caxi sto. A esse
dobramento parece reJ.aclonar-se a rota
ção da granacla da Fotomf crograf f a 34.-.
192X N+, Amostra 234, 7 km a ENE de pi
lar do Su1.

¿S''\

J \.'r'
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ou asslmetria mais acentuada.

0 diagramô de acamamento na área 3 ( Frgura 17 ) mog
tra que as dòuras såo cltíndrica s (whitten, 1g66), com ftan
cos de mergulhos domÍnantemente subvertlcais. A xlstosldade
al (Figura 18 ) também tem mergulhos subverticals. E1a é oo
tipo plano-axia1, mas dada a semelhança de suas atltudes com
as da estratlficaçåo, vâmo-las paralelas nos afloramentos ou
discordantes segundo pequenos ângu1os. só nos apices das do
bras e suas proximldades é que a discordâncle se dá em ângu
los elevados (Fotos g e 17).

0s diagramas da Ffguras 15,16 e 1g lndicam que do
bras de f ormas idônticas est,ìo pr-esentes, conf iguradas pela
xistosldade e pelo acamanrento. lJåo observamos nenhum oaso
de dlscordâncias entre essas estruturas planares. A Fotomi
crografia 32 mostra o ápice de uma dobra¡ ñìostrando a flexão
de placas de moscovita.

0 carát er ci I Índrico do dobramento nåo é perfeito, j á

que os poJ.os não caem num mesmo clrculo máxtmo, nìês apresen
tam certo grau de dispersåo. rsso se deve ao fato de
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áreas conslderadas nåo serem rlgorosamente homogôneas. TaI
fato, porém, näo prejudica as conclusões (l,lhítten" i.g66).

A orientaçåo dos eixos de dobras, observados ou infe
rldos atraves de lineações b, såo mostradc¡s nês Figurê s 2o a

23. Eles coincÍdem aproximadamente com os elxos médios das
guirlandas. Såo horizontais e subhorizontafs, com dlreções
mais ou menos constantes, Ísto é, os dobramentos são
axiais em cada área analisada.

Quanto aos planos axiais, vemos pelas
23, que eles coincidem na maior parte com as
tes da xistosidade.

Na área 1 predominam atitudes de xlstosidade
mento com mergulhos subvertfcais voltados parð ssE, o

duz uma assimetria das dobras nesse sentido. por sua

êS

Flguras 20 a

atttudes dominan

homo

e acama

que tr_a

vez
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F0T0IlICR0GRAFIA 32 - ApÍce de dobra cerrada, mostrando p1a-
cas de moscovita arqueada no paleosso
ma de mlgmatito estromatftlco do Blocã
Juquittba.
1200X N+. Amostra 321, 1t km a SW de
Juquitlba.



na área 2, o sentido correspondente
o ru¡-no e I'lNt¡j.

Nota-se que o sentldo
4 se volt" påtu o quadrante SE

contrár1o, voltando-se para o

Essas conclusões r porBrì¡
seguintes ressalvas:

1 - as atitudes predominantes de xistosidade, acama

mento e planos axiais de dclbras såo subverticals, com peque
nos desvios. Na falta de exposições contínuas, porl e-se con
siderar que vícios de amostragem, por menores que seJ am, po

dem modificar os resultaci os;

2 - as atitudes variam em direçåo e em sentÍdo, por
influôncia das intrusões granitóides e falhamentos posteriores.

da vergênclô nas áreas 2, 3

, Bheuanto na área L, dá-se
quadrante NE.

ô t¡,Nt^J. Nas áreas 3 e 4,

Parece-nos, poÍs, difÍcÍ1 no momento inferÍr um sen

tido de vergêncía; dirÍamos até que ela se mostra indefinÍda,

No dobramento, as camadas, mesmo as mals competentes
(quart.zj-tos, como nas Fotos 12 e 13, tochas calcosilicatadas,
como na Foto I4), se comportaranl slmilarmente, com adelgaça-
mento nos flancos e espessamento nos ápices. Apenas ocasio
nalmente se vêrn dobras concêntricas em camadas de quartzito¡
af as lntercalações metapellticas exibem dobras de arrasto ou

parasitícas. Quando se trata de lntercalações restritas cl e

quart zito em metapelitos, ambos exibem perfls diferentes de

dobras, com o material menos competente mostrando padrôes
mais complicados de ondulações ( dobras desarmônlcas ) .

Quanto às dobras de cisalhamento, glradas pela f olia
ção de crenulaçåo, são sempre de pequeno porte, microscópicas
ô centimétricas. 0 processo afeta a xistosidacle e a estratÍ-
ficaçåo, introduzindo padrões complexos.

devem ser acompanhadas das

- I52-

Como j å vimos, a transposlçåo pode evoluir ate a

tuaçåo de criar novô xistosidade.
S1



ExamÍnadas as atltudes dos sistemas de J untas, da xls
tosidade, dos planos axiais das dobras e dos eixos das do

bras, podemos relaclonar as Juntas com os dobramentos de fle
xåo.

QUALITICAçÃO DOS STSTEMAS DE JUNTAS

Confrontando os dtagramðs das Ffguras I I a 14 com os

das Figuras 15 a 23 infere-se qu€r:

I - um sistema de Juntas subvertlcais e paraleLo a

xistosldade na área 3 e ao plano axial das dobras das demais

áreas. Såo Juntas longitudinals em relação aos eixos das do

bras (Foto 1B)¡

2 - um sistema
cular à xistosidade na

nas demais áreas. Såo

eixos das dobras;

3 - dols slstemas de Juntas subverticais såo oblfquos
à xistosldade na área 3 e ao plano axial das dobras nas de

maÍs áreas. Såo Juntas dlagonaís em relação aos elxos das

dobras;
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4 - um slstema de Juntas de beixo ângulo de mergulho
está presente em todas ês áreas.

de Juntas subverticals
área 3 e ao p1ãno axfal
J untas transversais em

Exceto este últfmo sistema que

de cargô ("sheeting" de BiLLíngs, 7954)

relacionados com a próprÍa mecânfca do

temas citados em 1 e 2 säo de partlçåo,
do com a flexåo longltudinal e o segundo

elxos das dobras.

CIs dois slstemas citados em 3 såo os de clsa lhamento

conJ ugado s (BadgLey, 196 5) . Pequenas fal has, de reJ eitos me

trÍcos ou menores, são freqüentes e exibem atltudes condizen
tes com os sistemas de Juntas de clsalhamento. Alem disso,

é subperpendi-
das dobras

relação aos

e atrlbuíve1 a alivlo
r o6 demais podem ser
dobramento. 0s sÍs
o primelro relaciona
a arqueômento dos
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FOTO 18 - Juntas transversafs
com a estratfffcação
Tevares, km 80, a 6
Alumfnlo.

å xistosidade
nasse local ) . Rodovla Raposo

km de Brfgadelro Tobias para

( coincfdente



vemos em afloramentos juntas e pequenas falhas paralelas, co
mo na Foto lS. lafs fatos conflrmam a qualtficação.

ESTRIITI'RAS INTERNAS DOS MACIÇOS GRA¡JITõIDES

Nos maclços sintectônlcos eståo preeentes uma foIi.¡
çåo pronunciada, dada pela orfentação sobretucro de micas, e
sistemas de Juntas. 0s rfneamentos fotogeológicos verìfi.ca-.
dos nas suas áreas de exposiçåo foram obJeto de exanle cletido
nð Pedrelra Dipedra (t'laciço Sorocaba¡ Brì Sorocaba).

foliação observadas. Nota-se que a foliação, apesar de ondu
1ada, tem tendôncias gerafs aná Iogas às da xlstosfdade
areê 3. 0s sistemas de Juntas cotncldem com aqueles da área
3, comparecendo um slstema paralelo, outFo transversaL, dois
oblÍquos à roliaçåo com atttudes subvertfcais. um sistema
de baÍxo mergulho também esta presente. peguenas zonas de
atrito vinculam-se aos slstemas obl.lquos, parmitfndo qualÍfi
cá-las como de clsalhamento.

0 diagnama fi da Figura ?_6 representa as Juntas e

Nos mactços pós-tectônicos não foi feito estudo dos
lineamentos fotogeológ1cos. 0bserva-se que eles exlstem,mas
em baixa densldade.

REGTOTIALIZAçÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS
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0s dados estatfsticos apresentados referem-se às
áreas 1, Z, 3 e 4 indlcadas na Figura 10.

As medfções e cbservações fora dessas áreas mostram
que as relaÇ:ões estabelecidas entre lfneamentos fotogeológi-
cos, J untas subvertlcals e elementos das dobras (orientaçåo
de eixos, planos axlafs, xlstosfdade e estratfficaçåo) são
extrapoláveis regionalmente, embora varfem as dlreções.

Por lsso, nos mapas geoJ.óg1cos anexos dols grupos de
lineamentos fotogeológfcos foram separados: equeles perti.nen

na
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F010 19 - Juntas oblfquas à xistosfdade (coincidente com a
estratificaçåo nesse local) ¡ tais Juntas frequen
temente evolufram para pequenas falhas. Rodovla
Raposo Tavares, km 80, a 6 km de Brfgadeiro To-
bias pðra Alumfnlo.



Fig. 26 - JUNTAS E FOLIAçÃO DO MACIÇO GRANITdIDE
DE SAO FRANCISCO
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ll8 polos de juntos
r folioçõo

4? 8,5 17,O 21,2

7" juntos

25,5



tes às juntas e aqueles
dobras nos metamorfitos
tótdes.

que se relacionam com elementos de
ou com a fo 11ação nos corpos grani

Nos Blocos São Roque e It uparanga, como vimos , as do
bras såo configuradas pela estratificaçåo (superfícles s¡ ),
com a xistosidade em poslçåo plano-ax1a1 (superfÍcies s¡ ).As
duas superfÍcies citadas foram afetadas peJ.o desenvolvlmento,
em escala reduzlda, de uma foliaçåo de crenulaçåo (superfí
cles Sz). Temos entåo, duas fases de deformaçåo (F't e F,2),

Convem notar que nas dobras cerradas ( e, menos fre
qllentemente, isoclinais e fechadas) com planos axlais subver
ticals, com flancos extensos e zonas aplcais restritas, e

muito freqÜente vermos segmentos em que so concorda com s I .

Também em cðso de transposição avançada, S ¡ pode ser levada
a coi ncidir com S2 .

ANÃLISE DO DOBRAMENTO

BLOCOS SÃO ROQUE E ITUPARANGA

158-

Em ambos os blocos, o dobramento é homoaxial
xÍal (l'/hítten, Lg66), e se deu segundo as duas fases
formação acima citadas.

. Aqui também os dobramentos
extensas áreas. Deflexöes exlstem,
tos nos mapas geológlcos anexos a

nos vale do rlo São Lourenço, neste
sumido falhamento.

BLOCOS COTIA E JUQUITIBA

guardam coaxla lidade por
como indicam os llneamen

Leste de Pllar do Sul e

últtmo associado a um pre

ou cog
de de



0 dobramento que se veri.fica é monfologicamente idõn
tico àque1e dos outros cJ ois blocos, com um lmportante deta
lhe diferenciativo; a xistosidarJe aqui se apresenta
dante com a esltratificaçåo reliquiar em todas ðs observações
feitas, isto é, Sg e St coincirlem. Essa concordåncia já
f oi cÍtada anteriormente e mostracJ¿¡ nofl d j.agramas cl as Fi gu
rôs 15, 16 e 19.

(|,/hitten, 1"959), na Escócia (Su.bton e. t"latson, LgSg;
1958; Robent e Treagus, 7964), en triova york (cnaddoek,lgsz),
nos Alpes suiços p em rochas anti.ga:. c.la Africa do Sul

Situações idênticas foranl veri'f':'.cadas na lnlancla

Ramsay, 1067) e estucl os de cl etalhe cornrlrovaram sua relação
com l'edobramento.

lJuma primeira f ase F" t 'l;er- se-iam cJesenvolvido gran
des dohras isoclinais ou cerradas recumbentes. Talvez
nôppes tenham sido criados. A xÍstosidade (sr) nos flancos
dessas dobras guardou paraLelisnlo ccrrn a estratíficação rel.i
quiar (So); nos ápices dessas doLrr.as, porém, deve haver dis
cordåncias. somente en'ì estudos pormenorizadr:s essas restri-
tas zonas de discordância poderão ser c(3racterizadas, como o

tizeram os citados autores nas ár¡,,as pcr eles estudadas.
Ratnsay (1967) chama atenção pera o fato cl e, em se tratanco
c.l e cl obras de pequena abertura, tcrrrôr-se dj.ficil detectar os
ápÍces dessas primeiras dobras.

0 reconhecimento de um esti l.o rJe dobramento criando
dobras recumbentes e até nôppes não é ¿e modc algum novj_dade.
F m todas ôs reconstituições de dot-rrarnentos tem-se verif icado
Lr ma fase inicial com esse estilcl . f sso é purticularmente ver
dadeiro nas regiões alpinas, onde estudos mais pormenoriza
dos foram realizados. Attboin (1:¡ tS) considera essas estrutg
ras como típicas dct zona eugecissj.nclj.nal, que se tombam para
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concoI.

Rast,

o lado do miogeantecllneo, pc'iencl o até lnvadir a zona
gessinclinal..

Chama a atençåo

(in

até

o fatu de nåo observarrnos nas

m10

c ama



das slnuosidades típicas de redobramentos obllquos ou cruza
dos. Também eixos de dobras såo retil{neos e os boudins não
desenvolvem estruturas em "tabletes de chocolate". Tais fa
tos fazem crer que o primelro dobramento (F" ¡ ) criou dobras
com eÍxos paralelos aos subseqüentes.

Na segunda f ase (F" z), é clue se superimpuseram as do
bras observadas ( cerradas, ocasionalmente fechadas e lsocli
nals, com planos axiais subvertÍcais J, como mostradas nês
Fotos l3 e 15. As superfÍcfes So e Sr såo vistas em col
cordâncÍa, inclusive nos ápices das ondulações (Foto 13, Fo

tomicrografi a 32).

A Fotomicrografia 34 mostra uma feiçåo text ural nåo
rara nos Blocos Cotia e Juquitiba. Granadas contãm
söes allnhadas segundo direções discordantes com a xfstosida
de. rsso Índica que a granada cresceu após desenvolvida a

xistosfdade e que depois ela sofreu rotação. A Fotomfcrogra
fla 34 é um detalhe de flanco de uma dobra e aparentemente
essa rotaçåo se relacÍonarla com esse dobramento Í.F 2) mostra
do na Fotomicrognafia 31. como descrevemos antes, às vezes
a grônada mostra inclusões hellcfticas, suBerindo que a for
mação delas j á começara na época de um dobramento anterior
(F r ) , durante o qual a xistosÍdade já se desenvolvera.

Esse tipo de relaçåo tem sido investigada por numero
sos autores, destacadamente por Züaz,t (1965l nos pirineus,
permltindo relacionar eventos metamórficos e tectônlcos. No

caso presente, podemos concluir a seguinte sucessåo:

I - dobramentos F" t ¡ conì metamorfismo regfonal desen
volvendo xÍstosidade plano-axial;
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2 - desenvolvÍmento de granadas que se

ffm da fase F1 ou termÍnou no começo de Fz¡

3 - dobramento F" 2, afetando as dobras
criadas. Rotaçåo das grônadas.

inclu

0 modelo de redobramento ( F I

fnlciou ao

anterlormente

+ Fz ) acha-se esquemô-



FUT0I'IICR0GRAFIA 33 - Porf f roblastos de granada poiqui loblas-
tica em micaxisto.0 allnhamento das inclusões lndica ro
tação posterlor å formação do porflroblasto¡ esse movfmãn
tO pafece re lacionar-se com o dobramento mostrado na fo-
tomicrografia 31.Note-se seção basal de turmalfna euádri
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192X N+. Amostra 234, 7 km a
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FOTO14ICROGRAFIA
fnclusões de fillto guardam a orientaçåo da matriz ondu'
lada anteriormente à-formação do porfiroblasto. PorfÍrã
blastos de moscovita cresceram nas zonas de sombra dõ
cristal de pirÍta. As ondulações do ff 11to såo devidas
a foliação de crenulação (ver fotomlcrografi a 24) '
4B0X [\+ . Amostra 223, 6 km a SE de Pi 1ar do Su 1'
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Fig.27 - DOBRAMENTO Ft E REDOBRAMENTO F2 SUPERIMPOSTO
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tizado na Figura 27,

Por fim, tal como nos Brocos São Roque e rtuparanga,
aqui também se desenvolveu a foliação de crenulaçåo, promoven
do dobramentos de pequena escala (f :1. É interessante notar
que nos dois blocos setentrionais, a crenulação foi de modo
gerô1 dÍscreta; no Broco cotia já se nota um grau mais avan-
çado e generalizado e no Bloco Juquitlba, a transposiçåo não
raramente chegou a se completar, o que inclica um aumento de
int ensidade no rumo SE.

ttJa Fotomicrografia 34 mostramos uma feição comum nas
bordas do Granito de pilar do sul. fl porfiroblasto de pirí
ta trunca a xistosidade e contém inclusões que guardam a

orientação da matrÍ2. Nas zonas de sombra desenvolveram- se
porfiroblastos de moscovita. A piritizaçäo do xisto é niti
damente posterior ao desenvolvimento da crenulaçåo, como se
vê na Fotomicrografia 24, fresmo na Fotomicrografia 34 os por
flroblastos se desenvolverêm na faixa entre dois pi.anos de
cisarhamento, os quais såo responsáveis pela ondulaçåo
xistosidade.
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Dessa feiçåo podemos inferir a seguinte sucessåo de
eventos:

I - desenvolvimento da crenulaçåo (

?. - crescimento dos porfiroblastos,
Íntrusåo granítica.

Esses eventos são a

dos e poderlam ser numerados
dro de relações entre alguns
nismo.

As fases de dobramento descritas, podem ser
clonadas com base nos seus estiLos.

CORRELAçÃO DAS FASES DE DOBRAMENTO

continuaçåo daqueles retro-cita-
4 e 5, assim completando o quê
eventos metamórficos e o tecto

fase Fg);

da

em conexao com a

correla



Asslm, a fase F"l dos Blocos cotia e Juquitlba,carðc
terizada por dobras recumbentes, isoclinais ou cerradas, não
tem correspondência nos dois outros blocos.

Já a fase F"2 dos dois blocos meridionais e a fase
F'r dos dois setentrionais se caracterizam peJ.as dot¡ras cer
radas (ocasionalmente isoclinais e fechadasJ de planos axlais
subverticais.

As fases F,,3 e F,2 também såo anáÌogas, EErando uma
foliaçåo de crenulação, mais rcentuaclas no rumo sudeste.

Podemos, então, como srntese, reconhecer para a área
estudada três fases F1, F2 e Fa sucessivas sendo a primeira
restrlta aos Blocos CotÍa e Juquitiba.

0s eventos
veis a essas fases
microtextural e de

0 metamorf ismo regional (tyl I deu_se contemporâneamen
te a Fr nos Blocos Juqui.tiba e cotia. Já nos glocos såo Ro
que e rtuparanga, sendo a xistosidacie do tfpo prano-axia1, o
metamorfismo regionai. deve ter-se dado em conj unçåo com a
fase F2, No intervaro entre F¡ e Fz houve formaçåo de por
flroblastos de granada (11 z), a qual ou começou ao fim de F1
ou terminou no inÍcio de F 2 pois há texturas hericÍticas
ocasionais.
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metamorficos e magmáticos såo relacioná
de deformaçåo através de dados de aná1Íse
relações de campo.

Ao fim da fase F 2 deram-se as
lmpondo metamonfis;mo de contato (l'is )

Após a fase F3 é que se deram
nlcas, responsãve:l pela incidôncia de
to (tTul nas encaj-xantes.

Por fim, sobrevi eram os
resultantes de Ltm novo regime de
mação ) e que levaram ôs rochas a

clástico tMu).

i nt ru sö e s s i nt ec tôn i ca s,
às encaixantes.

ôs intrusões pós-tectô
metamorfismo de conta

f a t hament os t ra n sc orr ent es ,

esforços (fase Fa de defor-
sofrerem metamorfismo cata



Quanto ao evento retrometamórfico (lye
cado por Coutinho (1gZZ) no Btoco Juquitiba.
dos para melhor caracterizá-to.

Se considerarmos o Falhamento de Taxaquara, com seu
reJeito mínimo de r50 km (Hennies et aL., Lg6z) e o seu ca
ráten dextrar, concruimos que os Brocos Såo Roque e ïtuparan
ga origlnalmente estariam bastante a oeste de sua posiçåo
atual. 0s demais farhamentos såo secundários e não devem ter
lmposto desrocamentos de tar monta. Adic:ronalmente, se con
siderarmos a distribuiçao de fácies metamórficas, com os Blo
cos såo Roque e rtupðranga mais a r*¡este, podemos constatar um
nít1¿o zoneamento, com litol0gias da fácies xisto ve'de a
ocidente e da fácies an.l.lbolito a oriente.

Nesse contexto, incruímos agora um zoneamento estru
tural. A fase F 1 se restringiu a umô zona oriental ¡ Boquan
to ês fases Fz e Fs incidiram em toda a região. Em outros
termos, o que Hasuí et aL. (1g6g) ¿enominaram Grupo são Roque
tem uma história tectônica mais simpJ.es do que o restante. É
possÍve1 que no sul do Estado de Såo paulo, como no paraná,
as duas zonas estruturais estejam pareadas normarmente, sem
interferências de grandes falhamentos.

ESTRUTURAS DA BACiA DO PARANÃ

), ele f oi lndi
Faltam-nos da
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Na área da Bacia do paraná que se incrui na Forha de
Pilar do sul, o exame das fotograflas aéreas mostra a exis
tência de lineamentos conspícuos, condicionando a drenagem e
a forma dos interflúvios. Tais lineamentos estão assinalados
na Figura ZB.

Nota-se que esses lineamentos såo concordantes com
aqueles presentes no embasamento, quer no Bloco São Roeue,Itu
paranga ou cotia, o que se salienta quando comparêmos a rosá
cea da Figura 2s com os rineamentos indicados nas forhas
geológicas anexas. Tar concordância dificirmente pode ser
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Fig. 29 - ROSACEA DOS LINEAMENTOS FOTOGEOUdCICOS DA
BACIA DO PARANd NA FOLHA DE PILAR DO SUL
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conslderada casual; ao

flexos de reativações

Na Figura 30 apresentamos um mapa
lineamentos, expressos em quil.ômetros de
1ômetro quadrado de ãrea. Nota- se que ôs
sidade parecem relacionêr-se:

a) com a borda da Bacia do paraná. No canto noroes
te da Folha de pilar do Sul, as ci ensidades såo sensivelmente
inf eriores, e

contrário, parecem relacionar- se a ne
de lineamentos do embasamento.

b) com uma faixa no prolongamento
ga para oest e.

Estudos de áreas maiores se fazem
confinmar essas tendôncias assinaladas.

de densidades de

lineamentos por qui
zonas de maior den

-168-

rlo Bloco Ituparan-

necessários para



Neste trabalho, nenhum dado geocronológfco novo êt

apresentado, mas nåo é possíve1 deixar de mencionar os re
sultados já conhecidos, que interessam ao pné-Cambriano pau
lista e, mais de perto, å evor.uçåo da Faixa Dobrada do Ri
beira. Algumas das amostras que foram analisadas, lnclusi_
VE, provieram da área ora focalizada.

0s estudos de cordani e Bitteneourt (L96z) 
" cot,d,aní

e Kauash¿ta (Lg7L) e Hasui e I|ama (1gzz) procuraram estabe
lecer ídades de eventos reconhecidos na Faixa Rlbeira. MeL
cher et aL. (1973) apresentaram a sÍntese segulnte, com tra
se naqueles estudos:

CAPfTULO 9 - ANALISE GEOCRONOLõGICA

> 650 m.a,

- 650 m.a.
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600-650 m.a.

- 540 m.a.
- 500 m.a.

Em que pesem algumas dificurdades interpretativas
de alguns resultados, dada a falta de estudos geológicos
mais acurados dos corpos geológicos datados, tal esquema tem_
-se mantido desde o estudo de cordani e Bítteneouz,t ( 1g6z ) .

ïndÍca ele que os eventos såo atribuíveis ao ciclo Brasilia

- Sedlmentaçåo do Grupo Açunguf.
- Fase "orogenética" principaL.

Formação de granltos sintectôn1cos.
- Intrusåo de granitos tardi-tectôni-

cos.
- Intrusåo de granitos pós-tectônicos.
- Levantamento da cadeia montanhosa e

esfriamento regional.

no (ALmeída" L967 ) , durante o quar se desenvorveu a

Rlbeira.
Falxa



cApfTUL0 t0 - EV0LUçA0 TECTONTcA DA ÃRrn DAS

F0LHAS DE PrLAR D0 SUL E DE SÃ0 R0QUt

0s dados referentes à ritorogia mostram que os qua
tro blocos såo essencialmente análogos em sua constituiçåo.
Assim, metapelitos e metapsamitos são, de longe, os termos
predominantes em toda áreaj rochas calcárias e,/ou calcosili
catadas formam intercalações pouco desenvolvidas e metabasi
tos constituem ocorrências esparsas. As dlferenças são su
tis e uma merece destaqUe: rochas calcárias e,/ou calcosili
catadas têm expressåo maior no gloco São Roque, inclusiv","
recendo representação nos mapas geológicos anexos, eståo uu
sentes no Bloco rtuparanga e formam ocorrôncias muito di"""l
tas nos Blocos Cotj.a e JuquÍtiba.

Pela análise do metamorfismo, vimos que rochas da fá
cies xisto verde comparecem nos Br,ocos são Roque, rtuparanga
e parte ocidental do Bloco cotia. No BIoco Juquitiba e na
parte orÍental do Bloco cotia aparecem tenmos da fácies anfi
bolito. l-á as rochas såo ectinítieas e aqui såo migmatitos
de estrutura estromatitica ou oftalmltica.

-170-

As litologias descritas não diferem entre si a nåo
ser quanto ôo grau de metamorfismo e å mÍgmatizaçåo e nåo há
razåo parô considerar os migmatitos como uma unidade à parte
sob o nome complexo cristalino. Todos os metamorfitos da
área lntegram uma só unidade estratigráfica, o Grupo Açungui.

Em termos de subdivisão estratigrática podemos efetÍ
vamente reconhecer uma seqüêncie metapetítiea com intercala
ções lenticulares metapsamÍticas, sotoposta a um pacote de
metapelftos com intercalações calcárias/calco-silicatadas.No
topo, está p"esente um conjunto de metapeJ.itos e metapsamftos
com estrutura rítmica ou cíclica; esta unidade constitui cer
ca de 902 dos metamorfitos expostos. Essas seqöôncias toda
vla nåo têm limites claros, razäo porque apontamos as áreas



de incidência, sem distinguí-tas nos mapas geor.ógicos anexos.
No nÍve1 atual de conhecimento esboÇos, como o da Figura 31,
podem ser apresentados, t€stritos às áreas epimetamórficas.

Essas seqüências corresponderiam à sequôncia terríge
na lnferior, å carbonatada e à terrígena superior de Beloussou
(1962) e, assim colocadas, podem ser correlacionadas, respec
tivamente, com as Formações Setuva, Capiru e Votuverava do
Estado do Paraná.

Quanto ao môgmatismo, três fases foram identificadas:
a pré-tectônÍca, de natu teza básica, responsável pela consti
tuiçåo dos corpos metabasíticos que se acham penetrados na
seq0âncfa metassedimentar superior; a sintectônica, de cará
ter ácldo, representada por numerosos corpos sintectônicos
parautóctones constituÍdos pelo chamado ,,Granito,, tipo piri
tuba; a pós-tectônicô representada pelos fîaciços de pÍlar do
Su1, Turvo e Serra do Lopes.

A anát:-se estruturar revera trôs fases princrpais de
dobramento: na fase F r, restrita aos Brocos Juquitiba e co
tia, formaram-se dobras recumbentes ( e nappes? ) isoclinais
ou cerradas; na fase F 2, ôs dobras geradas por toda a área
são cerradas (às vezes fechadas e ÍsoclinaisJ com pranos
axiais subverticaisj na fase Fg, as dobras que se constitui
ram såo microscópicas a decimetricas, geradas por cisalha
mentos; tendo uma foliaçåo de crenulaçåo em posição prano-

-17I-

-axla1. Esta última fase foi tambem generarizada, mas
maior intensidade pera SE.

¡\

glonal (M¡

Juquitiba
qu8.

análise

Após a fase F1 desenvolverôm-se cristais de granada
( evento metamórf ico lul z ) sob f orma de porf irob lastos. Es se
processo começou no fim de F¡ ou terminou no começo de F2,
pois texturas helicíticas chegarðm a se desenvolver.

) se deu contemporâneamente à fase F 1 nos grocos
e Cotla e à fase Fz nos Blocos Ituparanga e São Ro

mj.crotextural indÍca que o metamorfismo re

com
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Fig. 3l - SUBDIVISÔES DO GRUPO AçUNGUI NA AREA ESTUDADA
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No fim da fase F 2 deram-se as intrusões sintectôni-
cas ( r, ) . A feldspat Ízaçåo tardia começou quando alnda vi
giam esforços dirigidos, mas prolongou-se ainda após a dis-
sipaçåo dos mesmos. Metamorfismo de contato ( M g I nas encal
xantes se deu em conexão com essas intrusões,

lvlais tarde, após a fase F3, processaram-se as Íntru
sóes pós-tectônicas, que também impuseram transformaÇões de
contato (fY,+).

Por fim, na história da área se reconheee umô fase
de deformaçåo (Fu) importante peJ.os enormes falhamentos trans
correntes que gerou. As rochas atingidas sofreram metamor
fismo cataclastico (Ms ) em graus variados, transformando_se
em brechas tectônicas, flaser-gnaÍsses, augen-gnaisses, mi
lonltos, filonitos e ultramilonitos.

uma fase de metamorfismo dÍaftorético parece ter
ocorrido, pelo menos no Bloco Juquitiba (Fase lro) de acordo
com Coutinho ( 19ZZ).

Com todos
riormente expostos
evolução tectônica
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rnicialmente houve sedimentação, acompanhada de mag
matismo básico, num ortogeossinclÍneo (lhy, 1g4Z; Auboín,
L965; BeLoussots, 1g6Z).

Várfos moderos de evoruçåo geossinclinar foram já
propostos e eles mostram que há peculiaridades distinguindo
diferentes geossinclíneos e mesmo partes de um mesmo geos

esses elementos essencÍais e outros ante
, somos conduzidos ôo seguinte quadro de
da área estudada:

(rl

slncllneo. Todavia, os fatos principais e gerais såo
muns (Muratou, L96B; Khain e Muz.atou, Lg6B; Hermes, Lg6B;
MikhayLou, 1920; Gnibidenko e shashkín, 1gz0, etc. ) Tar e

o caso do estágio de evoluçåo geossinclinal, no qual se ma

co



nlfesta subsidência criando depressões. Estas são preenchi
das de sedimentos e se suj eitam a magmatismo, ta Ivez devido
ao advento de profundas geofraturas em reglme tracionar.. Es
se magmatlsmo é em geral de caráter báslco e/ou ultrabásico,
constituindo corpos genericamente denomÍnados ofiólitos
(Ustyeu, 1gZ0).

(TT]

clinals ou fechadas recumbentes (e nappes? ) nos Blocos
tla e Juquitiba (fase de deformaçåo Fr ). contemporâneamente
se processou metamorfismo em fácies xisto verde a anfibolito
(f ase de metamorf ismo ful ¡ ), com desenvolvimento cJe xistosida-
de plano-axial. um processo de forrnação de granadas teve 1u
gar em seguida (Mz). Nåo sabemos ainda se ela começou já ao
fim de F¡ ou se terminou ao Ínlclo de Fz¡ uma dessas alter
natlvas explica as texturas helic{ticas.

Essa série de eventos deve ter-se processado durante
a inversão do geosslnclÍneo. Em todos os esquemas evolutivos,
como Já frlsamos anterlormente, nas prlmeiras deformações
constituem-se dobras ,.io tlpo descrÍto (v.g., Auboin, Lg65).

(III)

Sobrevelo uma fase de dobramento, cFlando dobras iso

-174-

Nesta fase várlos eventos tlveram Iugar. 0s dobramen
tos ( fase F z) såo cerrados ( ocasionalmente isocl fnais e fe
chados), com planos axlaÍs subverticais, e atingiram toda a

área. Ao f1m de F 2 deu- se o mêgmat lsmo sintectônlco parau
tóctone ( rz ), lmpondo transformaçôes de contato ås encaixan
tes (Mr). É oe se notar que antes de ocorreram estas intru
sões i nos Blocos são Roque e rtupanðnga Já havfa termlnado
a f ase lvl I de metamorf f smo reglonal, pof s os f enômenos de con
tato afetôram rochas foliadas. Esse metamorffsmo regional

Co
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se deu em fácies xisto verde e sob a vigência de esforços
compressivos, já que a xistosicJade guarda posição plano-axial.

( IV ]

Um dobramento final, por cisalhamento, de porte mui
to discreto teve lugar (fase Fg). criou ere crenulações da

xistosidade e da estratifÍcaçåo. com esse evento, os esfor
ços compressivos se dissiparam, marcando o fim dcl processo
de invensåo cJa faixa 1ábi1. 0 geossincllneo deixou de exis
tlr transformando-se nLlma faixa dobrada (Kh.aín e Xluz.atou, 1g6S)

(v)

rntrusöes graníticas pós-tectônicas se formaram (fa
se r 3 ) , impondo aos metamorfitos encaixantes transformações
nas zonas de contato (fase de metamorfismo M,.).

0 magmatismo pós-tectônico relaciona-se com o está
gio de orogênese de evolução da f aixa tá¡it (lJstyeu, j.gz0),
em condições paraplataformais. Na região em foco, como de
resto nc Estado de såo Paulo, não foram ainda observacJos
depósitos de molassa e vulcânicas ôssociadas como no paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul,

Falhamentos transcorrentes se processôrarn em seguida
à fase de magmatismo Is, sob ação de esforços com uma compo
nente compressiva principal segundo E-t^J. Ilenníes et aL.
( L967 ) chamaram essa fase de regmagõnica, mas talvez seja
preferíve1 denominá-la lineagõnica (lIí,LLs, 1963), por cðusa
das 1mp11cações daquele termo com er.rentos de escara univer
sa1 lmagínados por R.A. sonder. 0s movimentos transcorren
tes possÍbilitaram metamorfismo cataclástico ao rongo de

faixas extensas e de largura até quilométrica (fase Ms ) .

0uanto ãLl metamorf ismo retrógado ( lTo ) , f oi assinala
do por coutínho (L972), mas estudos de maior detalhe ainda



devem ser realizados na área
t eri za- to p erf e i t ament e,

No fim do Paleozóico (permiano e CarbonÍfero), já em

condições ortoplataformais (ALmeída, Lg6g), deu-se a subsi
dência e acumulaçåo de sedimentos na região oeste da área
estudada. Tais cobertunas da plataforma exibem Iineamentos,
que nåo pudemos qualificar mas atribuÍveis a reatlvações de

estruturas do embasamento.

(VTI)

No Juro-Cretáceo, a área
Reativação Wealdeniana (ALmeída,

lar o dique de diabásio da Serra
linas de Píedade e possivelmente
c1áría.

ora focalizada para poder carac

(VI )

Referíveis ôo tempo anterlor ¡ì esse
á,, ôo Triássico e Jurábslco, nenhurn evento
é constatado. Presumivelmente, movfmentos
sltivos preponderaram.
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Essa histórÍa evolutiva acha-se esquematlzada na Fi-
gura 32.

foi afetada pela chamada

1967), a qual se pode vincu
de Inhaíba, as rochas alca
tambem ô sedimentação ter

Na situaçåo atual, dentro da faixa de rochas antÍBôs,
observam- se entidades estratlgráflcas, estrutural s, metamón-
ficas e magmáticas, que nåo devem ser confundidas. A Flgura
33 esquematiza as relações entre essas entidades. Note-se
que o que anterlormente chamamos Grupo Såo Roque (Hasui et
aL., L969) corresponde a uma regiåc X.

Considerando o Fa thamento de Taxaquara ta1 como atua l
mente concebldo, os Blocos Såo Roque e Ituparanga ter-se-iam
situado orÍginalmente a pelo menos 150 km a oeste. Com isso,

tectonismo, ísto
ou corpo rochoso
eper"rogen].cos po
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Fig. 33 - RELAçoEs ENTRE ENTIDADES
METAIUONTICNS E TECTôNICAS
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ESTR4TICRÄflCRS,
DA AREA

A - Sequéncio ierrigeno inferior
B - Sequêncio corbonotodo
C - Sequencio terrígeno superior
M - Regiôo de fcicies metomórficos de boixo grou
N - Regióo de fcícies metomcjrf icos de olto grou
X - Regioo dobrodo com foliocõo plono_oxiol
Y - Regioo com dobromentos complexos

ENTIDADES TECTONICAS



torna-se patente um zoneamento metamórfico decrescente de SE

para NtJ, bem como um zoneamento estrutural, passando-se da
regiåo Y para a região x. Tais zoneamentos caracterízam uma

polaridade (Auboin, 1965) ¿e SF: para t\t^t. Essa polaridade e

realçada também por outros fatos, como a incidência
conspícua de rochas cð1cárias/calcosilicatadas a Nt¡J

tensidade decrescente da fase F g cje SE para [lt^/, as vergôn
cias, como vimos, não são claras; talvez um estudo das do

bras da fase F¡ venha a definí-1a.

Auboin ( 1965 ) mostra clue dobramentos como os da fa
se F¡ restrÍngem-se à zona eugeossinclinal, tombando-se con
tra o miogeanticllneo, chegando eventualmente até a atingir
o mlogeossincfíneo. Diante desse modelo, a regiåo y corres
ponderia ao eugBossinclíneo e ð regiåo X ao miogeossinclíneo.
Em termos 1Ítológicos, nåo é possível definir as zonas mio-
e eugeossinclinais, porquanto não constatamos a incidência
de magmatismo ultrabásico.

Essa indefiniçåo e típica cie faixas dobradas do tipo
hercÍnico, de acordo com Zutart (L9C,7).

-I79

mais se firma, quando consideramos a abundåncia de corpos
magmáticos ácidos e o metamorfismo configr:rando a série new-
-hampshireanô ou barroviana, conforme já enfatizado por P.F.
M. de ALmeida (informação uerbaL).

De momento, parece-nos carccterizado um ortogeossÍn
clf neo, em relaçåo ao qual o craton (plataforma) estaria a

N[^J, sob a área da Bacia do Paraná, concordando com as conc I u
sões de Manini et aL. (1"967), MeLfí. et aL. (1g65), Hasui et
aL. (1"969), Petz,i e Suguio (L969) e MeLeher et aL. (1973).

ma].s

e a l-n

A faixa dobrada que se constituiu, através dos even
tos ora reconhecidos, a geocronoJ.ogia mostra que é atribuí
vel a um único clclo evolutivo; e o Ciclo Brasj.liano (ALmei

da, L967), que teria se desenvolvido num intervalo da ordem
de 250 m11hões de anos (700-450 m.a.).

Esta qualificaçao



Essa

da et aL. (no

ate o Uruguai

faixa dobrada
preLo) e se

foi denominada Ribeira
estenderia desde o Sul
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