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EsLe es;Ludo enfoca a ár.ea siLuâda É,nLre a6 ciclades
de 5ão João da Boa VisLa, Varqem Grande do Su.l e São Roque da

Fart,ura, no Eetado cle São pðulo. EsLá cornpreendida enLre os para_
lelos 21e45's e 22soo's, e é rimiLadð è lesLe pelo maciço arcali-
no de Poços de caldas, e a oeste peros sedimentos dã Bacía do pa-

raná.

Às invesLigaçõ€:$ tiveraln por objet- i vo o reconhect _

menLo dos t, i pos I iLológicos e das estruturas, e a rcrcon'LiLuição
da evo I ução I I to-est rut ura I clos terrenos pré-camtrr.i anos I á expos_
los.

RESU [IO

mft,ica €

qnaisses anfibol lt_icos, gnaiçses charnockfticos, leucogna¡sses,
graniLóides porflinóides, gnaisses ocelares, rochas qnaniLóides
lntrusivas, gnalsses kinzigfLrcos e nochas cárc1o-si r icáticas.
Tais nochas nepresent am um complexo oriqinal de rochas fqnêas
pluLônicas, coÌr I imitàclas supracr.ustais associadas.

O exame clas paraqêneses per.mt Le esLabelecen L¡.ês
eLapas de nìeLanorf ismo, a pr. lmeirar cle f,ácies clr.anul iLo, sequida
da segunda em condições de fácies anfibol ito, A LerceÍra etapa,
cle caráùer reLrogrêEsr t Vo, foi dé baixo qrãu, en îácies xtstos
verdes médio a baixo.

A esLrutura de destaque é uma fol iação tectônlca, c,r

nipresenL€, acompanhad,ã de I ineação de est, iramenLo, desenvolvidas
em una zona de ciÊalhamenLo dúcti I de baixo ângulo, contenpor,ânea
ao melamorffsmo de fácies anfibol ilo. À d,eformação e o m€tamor_
fisno desta eLapa destroem as flei çõ€,s incticaLivas das condições

Predonlnam hìlgmaLltos de estnuLura bandãda, of.Lal_
nebul ftica, ocorrendo alnda qnaissès qnanul lticos,



.t-.

mais enérgica6, de fácieÉ granul iLo. lreformãções tardla€ afeLarãr
a f'oliação € ã l ineação, ao roncìo cle zonafr de cisallranlento dúcti
de alto ångulo e de ondu I açefsa srlavea aEÊocradas.

A miqnratízàção da¡ rochas ocorn€ ent tr€s etapiu
clistinLas, a primeina anLer-ior ão €v€nLo da d€f.ormação principal,
de canálerr anatéctico. À Bequncla faee d maia märcãnt€, de¡envol-
venclo s i ntFcton i cantenle a miqmãÈização rerç¡ional, Event_oa Ì-ardioã
r pdã-tBÇt€n i çoF Bão nepreaenLadoB por p€qu€nãr lenLea, bolsõee,
v€ioa e diquea,

As feições r.úpteis aão dadas por fratunas e flalhas
direcionais de pequeno n€.jeiLo, ao lonqo clas quars o melamorf i ãmc)

de baixo gnau foi mais i nÈensc,.



lhls r",ork presents peLrograph i c ancì str,uctural f.ea_

Lures of the Precambr i an nocks exposed at Llre neqion of the coun-
tries of São ,toão da Boa Vista, Vargem Grancle do Sul and São Ro_

que da FarLunð (São paulo St ate, Brazi l ) ,

Recognizat ion of I iLhologic lypes and sLrucLures,
and the .econsLiLuLion of t,he evorution of those tornains wene

Lhe pur-poses of the investigaLions.

l,lf gnatiLe6, high grade gneisses and graniLoids re_
pnesent Lhe mosL imporLant- rocks. 'Ihe miqmÐLtLes show several
struct.ures, prevai I ing stromaLfc, ophthalniLic and nebul ltlc Ly,
p€t'' 'fhe; composttlon of Lhe mignaLite6 changes fnom diorrtic LÒ

t-onal iLic in Lhe mesocratic porlions, neaching a graniLic compo_

sition in the leucocnatic porLions.

High qrade qneisses are represented by: dioritic ùo
rnorìzodiori Lic b i oL l te*honnb I ende qneisses bear.inq hypersthene
and/or diopside and showing banded slruluclure; kinziclitic qneis_
ses, beaninq gnanate, si I I imanite, bioLite and condieritè; chãn_
nockitic gneisses, r.rhose acid composiLi.n chanqes from alcal i_
qranitic Lo alcãl i..sienitic lerms.

The pnincipal bodieË of graniLoicls show ponphiroid
feaLunes, with neqacnystals of K-Feldspar rn ã sl iqLlìly aor i aLÊ_.d

matrix, nesembl ing an ¡qneouÉr texLure, gradinq laLenal ly and pro_
qFess i vely to "augen" gneisses.

The paregenet,ic studies indicaLe a high grade meLa_
morphism of qFanul it,e facies, I.ocal ly preserved ¡,ritlrin a dominãnL
mineral assembl age oF afnphlbol fte facies. Al I the liLholoqies
show a neLrogness i vë even¿, in condiLions of middle to low green_
schisL facies of metamorphl6rn.

ÀBSTRACT

,1,.L.L



4V

'l'he major strucLure i s a prom i nen.L and pervaË i ve

low a.qle foliaLron, sLr-ir<i.q s[ì (arr<i SIJ), dippi.q stJ (¡¡rcr sri). À

sLrefching and minerral aubt¡orrzonLal r i.eaLion is presenL, orien-
t'ecl n¡or;Lly nsÍi-' tJNtJ, scarce i rìLr-iìf ()r i ãr f'ords pr-or;r,,rrt- .,1x r ôr pr ãrìr.,

parallel t-o sutrparal lel Lo foliation and axis mosLly orienLed pa_

nal lel Lo I ineation. These sLruct.ures were inLerpnerLed as havinq
been origirìéLed in a low angle ducti I shear zone, developed aL

condiLion6 of amphibol iLe facies, rêplacinq Lhe qnanuliLe facies
ae sermb I age.

H l gh ang l e shear zones and assoc i aLed def l ect i ons
modlfy Lhe fol iation and I ineation onientaLions. Smal I open folds
show axial plánes paral lel to Lhose shean zones. AL macnoscopic
scale, the fol iaLon pr-esenLs gentle ondulatlons êssociaLed to
folds or ducLi I shear zones, both mostly oniented NNE.

Based on overprinttnq paLlor.ns ofl fol iaLion upon
felsic mobi I izates, three phases of mignatizat ion can be recoqñi_
zed, The firsù one is a pretecLon ic anatecLic nìigmaLization. The
second one is a EintecLonic phase, and represents the main regió_
nal phase. Late postecLon ic èvents occur as lenses, vèins, dykels
and i rregu I ar 6ma I I bod i es .

JoinLs and faults r.epresenL Lhe
lhe faulLs with cataclastic rocks and in¿ense
along Lhe main zones.

britt.le features,

rëtromet amonph r sm
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r .IilTHODUCf,O

I . 1 . GENERAL I DÀDES E OBJETIVOS

O eetudo de ternenoe metâütórf tcoe tem moetrado noe

úlLlmo6 anos e lmpontâncl a do neconhecl¡nento de zonaÊ dë ctaalhã-
mento drlctl I não coaxlal nå hlËt,ónla defor¡naclonal dae rochas

deeLae negtões.

Nas n€glõ€6 met-amórf icae pné-cambnlanaE do Estàdó

de São Paulo, oE dadod doe úlLlhoe ânoé Lêfl evtdénct ãdo cada vez

mala ã pn€s€nça ¡¡ancanLe d€ fatxãÊ de deformação pláÉLica lnLen-

ea, levando ao neconhectm€nto de zonaE de ctÊãlhamenùo drlct I I €)m

vanlads6 escalae, de "nappea" d€ estruLuração complexa, sobrepos-

toe por várlas faeee defonmaclonàl€, evocendo uma evolução poll-
cf cl I ca.

A néglão de São João da Boa VleLa ¿em 6tdo caracL€-

nlzãda pela pneeença de nochàe gnanltóldee, mtgmatfLtcae ê nochae

granul ltlcae, todas portâdonað de marcanLe esLruLura planar e I l-
nean. ÀpneeentB-Eê como umå néglËo proplcta ao eetudo e csnacLe-

nlzação de zonas lnt-ensamente delormadas em médio a alto grau Ìr€-

tamórflco, e t ambé¡n pana uma tentatlva de se enL€nd€n o papel

desLas zonas na evolução deet.e segnenLo da cnosLa tennesLre.

0 pnesenLe eetudo Leve como obJeLlvoe pnlnclpater

- a canacf€rlzâção dos t lpo6 I itológicoe presenLes

e eua dlstrlbutção n6 área,

- a canacterlzação dae eeLnuLunae presenteÊ 6 neco-

nh€c I ment,o dae fasee deforrnaclonale;



- c()nLr. lbu I r
e8trrlf uF a I da r€q i ão.

I . Z, A ÁREA ESTUDAOÀ

l.Z.l.Localiaação e viae de aceaEo

A ár€a eet.udada abranç¡e as cidadea de São João da
Eoa Vial:a, Varqen Grande do Sul e São Roque cla t-art_una. Tem formð
irregr-rl ¡¡ e eeLá conpreencli da €nt.r€ c,B paralelos ?1e45.S €
22sgç'5; o limiLe lçsle coincide com a borda do maciço alcãlino
cle Poçoa cle Ç¡ldaa, r a o€sLe o lin¡ite é a borcla cla Baçia do pa_
raná. Abrange parLe das euadnfculas do poços de Caldao € São João
da Boa ViEta crm 1rlr0.e(lO.

OB pr.ini:ipaia ac€aãos à ársa são feiLos pela rodo_
via sP-34?, qu€ Iiga pinrrar e Agual a são João da Boa vieta e po_
i;oa cle Calclae, e pela rodovi a Sp-344, que liqa Àqual a Caconcle,
pasFando por Vargem Gnande do Sul e São Sebaaùião da Grama. Estas
duãa rodovi as são ligadaã pc,r una sãLraclð de t¡Jrra (Sp_2lS), eu€
paBaa por São Roque da Fartura (l-iquna 1). Àlé,m destas, um grande
nrimerrcr de sst'racras ascundérÍ aa permiLe um Þom acea*o prêt, i can€nL9
à toda a área estudacla,

L 2, 2,Àspeclos f i E iognáf i cos

o rerevo da região apnesenta trêe cronf nios bem mar-
codos¡ as s€rras alonqadas a leste, sualendadas p€los diques ãne-
lares do maciço alcal ino; os monros pouco elevados ãrredondados
ou mesmo alonqados, onde os espiqõ€ls mais altos são susL€nLados
pelaa rochas granitóidee; € o L€rceiro domfnio marcado por relevo
at-enuado, com mo¡r.os de encosLas suaves, àg vszes con morros tes-

pÐrà c, cc]rrhcrc ln¡¡nt,c¡ 11l c}vol t.rçã(] ì i l-cr



SÃo PAULo

O O ?O SOKrn

O oDADEs

{
\
\.MrRrM (.--_o '-'L.^.

ltaPtRA (.-
..\^

¿1* DIVISA ESTADUAL

\...-- ESttooot DE RODAGEM

p-rr.¿na/ MtNAs GERAts
I

FTGURA r- LocaLtzaçÃo oq ¡(REa E pRrNctpats vtas oE acEsso



Lerrunhoe, aEEoct sdoe Eog eed¡n¡entoe e vulcsnlLÕÉ dE ÊEctå do pa-

ranl -

Àa prlnclpals aennåÉ € dnenag€hg da área eaLudada,

bem como valonee de eltlludea, eão apreaentadoe na ltgunå 2.

Na neglão compneendtda denLno do maclço å¡callno de

Poçoa de Caldae, o nelevo é suave, em fonma de ,,plateau,,, com uhå

alLitude médla de 1365¡n, Já oe dlquea enel anea nae bordaÉ do ma-

clço euatenLam serrag alongadas sm fonma clncu¡an, mBlE êIevadaa

a nonte, com una altltude médla de 1538n, e quê pana Bul apr€6ên-

tam uma â¡tlLude médle mäta bàlxa, em tonno de l18Om.

Na porção ocldenLal da área, onde ocorre¡¡ os É€dl-

menLoB e vulcanlLoe då BeclE do PErenÉ, o nelevo é msrcedo por

monros der €ncoêtas suav€s, amploe e chaLos, localmenL€ com rnorros

teeLemunhos. À altltude médta flcs em ¿orno de 73Om.

Na porção cenLral da área, onde o relevo é cÕndt-

cionado pelae nochae pné-cambnl ãnee, aa 6lttLudes lflédtas apneEen-

t,arn uma Lendêncl a a dlmlnuln s€uÉr valoneE para oesL€ € para eul,
aparecendo ae cÒLas msla balxåE no csnto eudoeate, eo nlvel do

Rlo Jaguarl-Ìllnlm.

Àe a€rrs6 da Fart-ura e do plcadão, ênLne eB quâl8

Eê locåltzs São Roque da FanLunà, eão alongadãÊ pÉrålelamente aoE

c()rpo6 I ltológtcoe e à orl€nt ação dE fol lação, con dtneção apno-

xlnåda o€Et-è-nonoesLe . São canâctertzadae por mornÕE alongadoe de

€ncoetas lngnemea, coÍ¡ valee paraleloa langoe € vå¡€a Lnaneven-

Eâls baELante encelxadoE, oE pntnelnoE åssoc I ådos s conLatog lt-
ùológlcos ou zonse de deformação màle lntensa, e 06 outros a6so-

clådog ao padrão pnlnctpål dê FnåLunss e falhse ds dnes. Estae

serrse apreeentan oÉ n€lones valoneE de alt ltude doe ¡¡orroe êus-

tentados pelae nochas pré-cåbbnlEnaa, colt àlLltudê fnédls em tonno
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iTIGURA 2 - Principais drenagens

çom indicação das altitudes, enr

topográficas de São João da Boa

1:50.000 (IBGE, I972).

,i¡ \- ¡¡o
\l/v \ \,/

e serras da ãrea eatudada,
netros. Ëxtraído das folhas
Vista e Poços de Caldas, em
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de 13OOü, alcançando l53On na Serrå do plcsdãÕ. EEta reglão de

sènnas de São Roque da FenLuna functona como um dlvlson de águee,

øepanando a bacla do Rlo Jaguart-Htrtm da bãctà do Rto da Fartu-
ra, sendo que os monnös a nontÞ têm encoEtãs mals abnuptae è al-
LlLude médta d€ lloom. Dessa região pana Bul o relevo flca mãlg

suave, com monnos fngnem€E t6ol Édos (l{orno do CaeLelo) moeLnando

alLlùude médla êrn Lonno de 83Om.

Eetae altltudes Êão superadas pela da SernË do t{l-
rante, que ålcançå o vslon ülåta slto da neglão (l593n). Ete tetr q

fonma dê um Labulelno e é srletentada pon aronlt,oÉt terclártoe
(OL¡VEIRÀ *,f i¡r/. , l9A4), aobnepostoe àa nochaa pné-cambni anae.

À dnenagem prtnctpal da ánea é o Rlo Jãguant-lltrlm,
que paa8e pela cldade de São João da Boa Vleta, cornendo nà pon-

ção sudoeete da ánea eaLudada. Faz panLe dð bacla htdnográflcã do

Rlo oJt-Guaçu. S€u ãf luent-e pntnctpsl é o Rlbetrão då pnãLa, quê

Junto com o Rlbêlnão do Quantel e sêua afluenLea, dnena ae perLes

sul e oeete do maclço alcalino de poço6 de Caldas. São drenagens

encàlxadas em fratunae concêntrlcas ê nadlals, e ao longo doe

contatoe entre os diqu€6 anelanee, desenhando um padnão de dr€na-
gêm cóncêntrlco e rädlal. Os outros àfluentes da margem dlnetto
do Rlo Jaguarl-lllrlm dnenanì a ánea até a alLuna dE Serra da Fsr-
Lura e Senna do l{lnanLe, com uh padnão tntènaamenLe conLnol ado

pon frat urae, fonmando grahdea al lnhsnentos de dnenag€m, como pon

exèmplÕ, ó Rlbelnão Bontto, o Rtbelnão då Trã Deol tnda, o Rlbêl-
não Clano, e dae drenagene de Lercelra e quarta ondeng. Seuê

afluenLee da mangem erequenda dnenâm o csñto 6udoèËtê da área, com

deetaque p6ns o Rlbelrão doe Poncoe.

À Serne da Fartura eenve como dlvlEor de águae en-

Lre ae baclaa do Rto lloJt-Gusçu e do Rlo pardo. À porção norLê dã
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Éres é drensda em dtreção À bscts do nro Þando, ÊLrÉvée do Rto dâ

FanLuna e doe cónnègos dâ Fonqul lha, São Domtngos ê CåpeLtnga.

Todoe conne¡¡ para nonoeete, e apneøenLam afluentee com r¡ancanLes

aI lnhamentos de dlreção nordeete, asaoc¡adog Làmbéh ao padnão de

frat urament o pnlncipal, eendo nala not áv€i6 os do6 cónregoe do

Dl amanLe, de Inanema ê dà fguà Ltmpà.

À porção nonoesLe da ánea é drenada pelo Rlo Vende

e Ê€uB afluenLee, aog quets re ãssocl am vales amplos e chaLoe,

con gràndes vánzeae onde ae enconlnsm â6 maton€s oconnêncl as alu-
vlonåneE.

I . 3. ¡iIÀTER ¡ ÀL E üÉTODOS

I.3.1.!|¡trnt¡l utt I ¡ltdo
Os Lrabalhoe foram real lzadoe utl I tzando-ee ae fo-

lhae topognáflcae de São João da Boa Vist-a ( SF-23-V-C-V t -g ) e de

Poços de Caldaa (SF-Z3-V-C-VI-4), em 1¡50.OOO, €dtt ada6 pelo tB-
GE, no ano de 1972.

Fonam uLl I lzadas foLogr6fiâs aénegs naa escalae

I ¡60,OOO e 1¡25.OOO. Ae fotognafl66 de eacela aproxtmada I ¡6O.OOO

foram tomadâs em 1965, em v6o da mt geão ÀST-IO da FÀB/USÀF, e en-

globam as falxaE è foLoe I tsLadad na tabelå 1. ÀE foLognåflse aé-

neas de eEcal6 aproxlmada 1¡25.OOO que forsm uttllzada8 6ã0 data-

dae de 1972, obLtdag em vôoB paLnoclnadoe pelo IBC-GERCÀ, e eetËo

I letadae na Label a 2. À foto I nLerpnet ação fol neål tzada com o 6u-

xf lto de eateneecóploe de eapeiho e de bolgo.

PErE o êstudo dae eeçðee delgadae de rochaE foram

uLl I tzadoe o Dlcnoscópto óLtco LEITZ, modelo Sl{-luz polôrtzade,

e lupa blnocu¡sr ( e6L€neom I croscóp I o TECHNML - CÀRL ZE|SS, JE-

NÀ) , com pol ânlzådor.



FAIXÀS

95D

96E

97D

978

9AE

TABELÀ 1

NrrllERO DÀS FOTOS

52562 a 52568

52630 a 52636

50a81

527L2 a 527 16

5O733 a 50740

Fot-ognaf iae aéreas na escala 1¡60,OOO uti ltzada6
( levant amenlo FÀB/USÀF - AST-10, t965).

FÀ I XAS

sP61

sP61

sP61

sP61

sP61

sP61

sP61

sP62

sP69

sP70

NIt¡IERO DÀS FOTOS

26961 a 26967

26992 a 27OO2

27026 a 27037

27A6Q a 27A72

27092 a 27 tOA

27127 a 27143

27L59 a 27 L77

27L97 a 27212

28392 a 284A4

28426 a 28434

TABELÀ 2 - FoLognafiae aéreas na escãla l:25.OOO uti I izadas
( levantamènLo IBC-GERCA, L97Z) ,
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Àa madtdÈÉ esLruLurÈlÉ fonon tomadss com brlaeol a

mod€¡o CLÀR. Panå o trst,amento dås medldas e8Lnutunats fonÐm utt-
I l:zãdâE a red€ eetereognáftca polar de LÀI{BERT, e a nede estereo-
gráflca de tgual-áneå de SCHI{ ¡ DT-LÀ¡,IBERT . Às pnoJêçõee fonan fet-
Lae sempre con8ld€nando-6e o hemlgférlo lnfenlor,

¡.3.2. llotodologlt

Påe r

O aetudo fol real lzado aLnavée dae 6egulnLes et,a-

- n€vl são blbl iognáftca

- foto I nLênprêL8ção

- Lrgbalhoa de c ampo

- Lrabalhoe de I aboratón I o

- lntêgração de dadoe e reeultados.

À pesqutea btbl tográftcE vtgou a coneulte aoa ant,l-

906 €xlBf€nLé6 eobne a g€ologla da área € negtõeË vtzinhåB, ben

como a anLtgoe refenenteg a aepectoa especlflcos e gènalE eh

áreae Eemelhantee e Êue6 felçðes defonmaclonalE. EeLa rêvtrão
poðslbl I ltou um conheclmento hêlhon da reglão e suxlltou no estå-
b€l€ctment-o das prlorldêde6 na coleLa de lnformaçõee.

À foLÕ I nterpret eçäo föt resl tu ada eb trÊe eLapaa. À

pnel lminår fol f€tLe à escala 1:6O.000, com a elabonação de napa

foto-l tLológtco. À eegunda èLaps fot nesl tzada em conJunto com

ot tnabalhoe de cånpo, ut I I tzando-ee oa dadoe I lLológtcoe s €E-

tnutunals levantadoe, ê sêlec lonando-se áneaE a eeren vlBttâdaE,

em função de euas canacLenf stlcaa,è,/ou complextdade. NeELa etapa

fonEm ut lIlzsdsg as foLos aéneaE nå èscåls lr25.OOO. À tencèlrá
efapa fol e concluBlvâ, com s ln¿egração doe dados obLldoE noE

dol6 conJuntoe de fot ognafl åa åénês6, nesult andÕ no mapa flnal. À
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slaLer¡Étlês uLl ¡ tãEdå ns lnLerFreLÉçËo dÉE fôLÕgrEfr És âéreBs bå-

¡toou-B€ nsquelE apneeenteda pon SOARES e FIORI(1926),

Oe Lnabalhoe de canpo fora¡n real lzadoe em vánlas

campanhae, vtat¿ando-Be aflonamentoa ao longo dåB eeLnadae e doe

camlnhos tran6ltávela, atnavés d€ tnl lhae ou fundog de valee, d€

cânno ou à pé, pnocunando neal tzar penfts cor¡ìpletos, Lnånsvenssls

àã €strut unas, € dlatrlbuin de Dodo aproximadamente unlfonme a

nÉlha de pontoa de obeenvação. Og Lnabalhog dê cabpo forem ãcom-

panhadoe de foto- I nLerpneL ãção, seleclonando-E€ as áreae para

malon adeneamenLo de lnfonmåçõee. Nog aflonamentoe vtettadoa, fo-
ram nsal izadaa d€Écriç€ted Iltológicas e eeLnutunais, fonam Loma-

das medldas esl-nuLunals, e coleLadae amoetras pana posLenlon eB-

Ludo dê l abonatón t o,

Oe Lnabalhoe de làborat,ónlo conslst lnam dãa d€6cni-

çõea peLnognáftcae detalhadae dae amosLnae coletadse e dae eeçõee

delgadae de rochas eeleclonadae, vleando ð cEnacLerlzação da com-

poslção mlnenalóglca e doe aspecLos texturals.
Àtnde en I aboraLdrto fol r€ål lzado o tretanento doe

dadoe esLnuLurâte, com o ãgrupsfiìenLo de eaLruLuraE em cÕnJunLoe

co!¡ canactenfet Ica6 a€m€lhantes, o e¡tEbeleclm€nto dä6 onlenta-

ções pnefenenclãlÈ, bem como o eetabeleclmento dee relaçêlee

geométrlcês entre 06 elementoe p¡ anar€s e l ineanêe,

À lntegração doe dgdoe e rasultados fot aêtLe gna-

deLlvanente, alcançando a forms ftnâl conÊubstenctadã no téxto
que Ee segue, no mepå e nae aeçõe6 geológlcãe anexås.



I .4. NOITIENCLÀTURÀ UTILIZÀDÀ

1.4.1. Nomrncl¡Lunr d¡¡ nochr¡ do r¡etrnonf trmo r.glonr¡
À nomenclaLuna uttllzãda panã a clåeElflcsção dae

nochEa de meLamonflsmo reglonal é coùtpost a do tenmo adequado à

eeLnubuna, acompanhado doB mlnenela pnlnctpala. ÀEslm, Eão apne-

eent sdos pnlmeino, em ondem cr€ðcenLe de valones da compoeição

modal, oa ùìlnerala mefamórftcoe presentee, em quantldãdês supe-

rloneG a 5f do volume da nocha. À sêgulr é ueado o térmó que

cle6slftca a nocha quanto ao cnlt,énlo e6truLunal. À pnoponção en-

tr€ quantzo, feldspal-o pot áeeico è plagiocláslo é indtcada p()r

adJettvoE, de acondo com E cleês¡ftcgção de STRECREISET'I (t973),

lndlcada pelo IUGS, Dest.é modo, a clåsalflcação da nocha meLamór-

fica f lca compoeta, pon exemplo, da segulnLe fonma: bioLita-horn-
blenda gnals6e gnanodlonltlco. À conpoelção modal doe Llpos ana-

I leadoe fol eELlmåda vl6ualmente, quando da deecr tção das eeçðee

de I gadas .

O tenmo gnai666 fÕl ãpl lcado pana rocha quartzo-

feldepáLlca de granulåção flna a groeEå, com melB de zOX de

feldepaLo, com fo¡ lãção d€ftnlda p€la orlenùação panalela a sub-

paralelB de crlEl.ate plånarèB e domfnloE lèhtlculånês, è bandss

conL fnue6 e deEconl- lnuae.

Em algune caEoe fol ut-l I lzada ums termlnologls âde-

quada à cornpoelção qulnlca då nocha. É o csgo dse nochee cálcfo-
eillcáticae, uns vez quê noê panec€ male comun tal ueo, do gue,

por exémplo, d I opE (d I o-quantzo- I âbnådonltà fels.

l1



¡.4.2. llomrncl¡üunr drr rochr. ütgü¡t l¿tc..
O t,er¡no mlgmallto fol utll lzedo pana rochas ,,çom-

poeLas m€gaacop I c amenLe de duae ou male partee petrogn af I c Ernente

dl fenentea, ume dae quale é neglonal e a outra é de apar€nci a

gnanlLIca" (IIEHNERT, L97 l) -

NoB mlgmatltos podem sen dlÉ¿lngutdo6r paleo6Êomâ,

repneeenLanLe ds nocha orlglnal ou I lgelnamente traneformada¡ e

neoaeoma, ponção de rocha n€oformãda. No neosgoma eão dlst, lnt,oe o
leucoeeoma, contêndo mlnenals mate clðroa, mats félâtcos que o

paleoeaoma, e mel anoesoma, contendo pnlnclpãlm€nt€ mlnerala náfl-
coe.

No caso de paleossoma r€pn€s€nLado pon gnalsse ban-

dãdo, a r€ferêncta aoe Llpoe I tLológtcos é felta àe bandae mela-

nocnátlcas, meÉocnáLl caE ou l€ucocráLicae, levando em consid€ra-

ção a quantldðde de mlnenåtE máflcos pnesenLes.

À claeslflcaçãó dos mtgmatttos adoLada é a de llEH-

NERT (L97Ir, utlltzada noe trabalhoa de campo de fonms punamenùe

descrlLtva-

1.4.3. llonrncl atura d¡r roch¡r dr zontr do ctrtlh¡m.n0o
À I ltenat-une eobre â clå6elflcação dê nochag de zo-

naa de ctsalhamentÒ Lem ãpnèBenLado ulÈlmamente vánlBs eugeeLõee,

€ a Daiorla do6 t,nabalhoe descreve detalhadam€nte fel çõea asao-

ctadà6 àe condlções de metamonflgmo sté s fáctea xteÈos vendeB

(t¡HlTE, 1942 I TÀKÀGl, 19S6). Dentro do campo onde a deformação

prlnctpal ocoire em condiçõee dé presoão e tempenåtuna mats al-
Lae, predontnando a defonmËçgo plásLtcâ, a cãract€r tzåção do pno-

ceEao dlnåmlco pðrecè sèr ma¡s coüpl lcsds, e pÕuco dlecutlda.

L2



13

À tGrmlnologtB ûqut adÕLsd6 pâro an rochad de falha
ou dB zonag de felha, onlglnadaa esÉenct alm€nte por quebra doe

mlnãråis, Ë€gu€ a cla6Élflcação proposta por SIBSON (L977t, onde

aão neconhécldes as sén lés caLâclÉst,tca e ml lonltlcã. À eéntê ca-

Loclástlca é nopn€a€nLada por rochas não fol ladãr, onde 6€ n€rco-

nhecem brechae, pnoLocatecl åsttos, cstaclaeltoe e ultnqcateclasl-
toe, claaslflcÉda6 em função da pnoporção entn€ matrtz e clasLoa,

onde oB llmltes na pnoponção entre matnlz é clastos eão¡ O e lOX

para ås brechas, 1O a 5Oi noe proLocatacl aelLoa, SO a 9OX noe ca-

taclastLoE é mãts de 9Of pana ulLnacaLãclaBlLoE. À eérte mllonl-
tlca é n€pnê6€ntada pon nocha6 folladaÊ, vani ðndo de prot,omi lon¡ -
tos a ulLrämllonttog, neconhèctdo€ Lãmbém em função da proponção

êntre mat-nlz e clã6LoB, onds os lnt.èrvalos eão de O a 5Of (pnoto-

ù¡llonlto), 5O a 9Of (mllonlto) e ¡llåton de 9Ol (ulLrsmt lônlto).
Na cla6Elf tcação de SIBSON (¿tr,.r: rf , ), o tenmo blae-

tomi lonlto abrange nochas onde pnêdoÛlina e necnlãLãI ização sobne

a quebra de gnãoe, na dlmlnulção de seu tamanho, Fol ent,ão 6dota-

da a claøelflcação de HIGGINS (t97L, para eaLèa tenmoe, onde aão

dlfenencl ados ûìl ¡onlLo gnal6eee e blaELo¡nl lonlLos, ueados de modo

descrlttvo.

06 û¡l lonlto gnatêgea eão rochae ', lnt-enmedl ánl aa en-

tre o proLomt lonlt() ê o gnalsse cntsLallno...À eeLnutuna sugen é

canEcterfsLlca, onde o augen geralmente é ponflnobl aato ou agne-

gado mofdo de mtnersla féletcoer o augen, normalmenLe recrlsLal t-
zado, preeerva évtdênct ae d€ texturô cataclá6tlca pon 6ua6 fonmae

e pela cauda mof da a8soc I ada a éle. Oa ponflnoc¡ aELoÊ penfãzeü

¡nats d€ 3Ol da rocha" (H¡Gc¡NS, t97t).
Oe blaeLomi lonlLoe eão nochas "InL€nnediárIas ontre

r¡l lonlto ou ultnarnl lontl-o e oE gnal a€!e6 ou xlsto6 crietal inoe,
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cor¡ì texLurå result ântê dè procÉ6€oE cstscIáet lcoE c crtBt.alobláe-

Llcog. Oa ponf tnoc I qatos são menoree dê O,Smm, € pérfazem mnnÕs

de 3Ol ds rocha" (H ¡ GG ¡ NS, ¡r¡¡. ¡: r'f . ) .

1.4.4. Nomrnclatura dor .l.n.ntor .rt,rutunrlt
Pana oe eIemenLoE eetnutunaie (planaree, I lnéanêe e

dobnae), fonam utl I tzãdoa oa concelLoË € dèftnlçõ€s de HOBBS rrf

,rr, (L976'r. P6nå q canscterlzação de zonae de clEalhâmento e dae

eBtnuLunâs plananê6 e I lnêanês e6soclådås, fonam uLl I tzados oe

conc€I t o6 dè RÀüSÀY (1940).



I r.cEoLoct^ REctorlrL

I ¡.1. ¡iTÀPEÀ¡IIENTOS ÀNTERIORES

À dtEpôEtção dóE mâpearnentoE sntertorea nes¡ tzsdoe

na neglão êÉLe esquen6tlzada na flgurà 3.

Segundo o llapa Geológtco do Eetado de São paulo, na

escsla t¡1.OOO.OOO, editado pelo lnEttLuLo Geognáflco e Gêológl-

co en 1974, a ánea en questão apresenLa nochas pné-canbni anas,

representadae pon gnalssês, mlgmaLlLoE, coür pêquenos corpÒé de

rochas gràn lt I cao.

Em 1979 fol apreeentado o r€latórlo do pnoJeto Sa-

pucal (CÀVALCÀNTE rrf .l1., L979), com napas geoló9icoe em

1:25O.OOO e inLegração geológtca neglonal, adotando pãra aB ro-
chae pné-canbnlanE6 o agnupa!¡ènlo em courplêxoa e aó6ocl açõee. Às

nochae da neglão eÉtudàdÈ ftceram englobadae no Complexo Vangl-

nhe.

Ne folha Rlo de Janêtro/VlLóri a/ Iguape da Canta

Geológlca do Bnàsl I ao l{t I lonéstmo (FONSECÀ rrf *r]., l9Z9), ãão

apreeenLadoE pana ag rochae da ánea oB mèsmo6 Iimltea e canacte-

l.faÈlc8a apreøenÈadae pelo PnoJ€l-o Sapucal, denornlnando o conJun-

Lo de Complexo Vsrg I nha-Guaxupé.

l5

1¡5OO.OOO

c lufdae no

Paulo ém

0 llapa Geológlco do EsLado de São paulo em

(lPT, 1941) apreeent-a ae rochae da neglão Lambém ln-
Complexo Varg I nha.

UNESP (1942), no llapa Geológtco do Eetado de São

tr25O.OOO (Folha de Rtbêlrão PneLo), epneøentarn penå à
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FROJETO SAPUCAÍ (CPRM/0NpM - ¡979 ), t:25O.OOO

CÂRTA GEOLóG|CA DO ERAS|L AO MILONÉSIMO (oNpM,t979)

MAPA cEOLóctcO Do EsrÀoo oE sÃo par./Lo t,soo.ooo(lpf,tg8t)
MAPA G€OLóGICO DO ESIAOO DE SáO PAJLO II¿5O,OOOIUNESP,Ig82)

Iõã9 enolrro cALDAs r.FoLHAs cALoAs E R¡o cAPIVARI (FFcLRc¡I9?5)

[üEleno,rero caLoÂs u -FoLHAs saNïa RtrA 0E caLDAs E rpr-truNA (FFcLRc,ts76)

flï enouero ouRo F¡No-FoLHAs ouRo FtNo E BoRDA DÂ MATÂ (uNESp, r9z7)

Fl pno¡ero pouso aLEcRÉ.FoLHAs pouso aLEGRE E MAcHAoo (uNEsp, r97s)

lilfä anrun,rseo( pÂRrE oas FoLHAs MoGr-cuaçu e ¡iou¡s oe rr,ræíra¡

NSSolrvera¡ ET aL,(1976) FoLHAs DE sÃo ¡osÉ æ Rro panoo E cÂcoNoE

ffiloltverna ET ALIrgs3o) FoLHAs caMANDUcara E MoNTETRo LoBAro

fX) c^oss, sao E BARBosÂ ( rgs¡) FoLHA oE socoRno

[T[f[ cauratra Er aL.(tss3) FoLHAs DE Moor-Guaçu e Áouæ oe urruoór¡

FEII ourverna ET aL.(tsBJb) FoLHAs DÊ aoaoroa , nuo,ar"é

77 outuena €T aL.( ¡984)FoLHÁs oe saio ,¡oö or eo¡ vrsra Ê poços DE caLoÂs

Fffi ç¡¡¡ps5 NEro ET aLIrgB4) FoLHA oE BRAcaNça pÂuLrsra

E crveos NÉro ET aL{ r9s5) FoLHAs DE sÃo ¡osÉ oo Rro panoo e su¡R¡HÉsr¡

Nl zllanoo {rss¿ FoL HA oe Ácurs oe Lr¡loór¡

rrcuna3 - srruaçÁ'o Dos MÂp€aMENlos REALT¿aDos Nc neorío

OA 8OA VISTA'
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rclgrão umE dtvldËo eãLnÂtlgnáftca¡ ccrm pr.edcrmlntÕ drrn Fochân do

Complexo Ptnhal, com núcleos conrel aclonávele ao Complexo Sllvla-
nópol ls ou ao Gnupo Àmpano,

Vánloa màpeamento6 geológl coe de 6eút-deLalhe fonE¡¡

neal lzados na nêglão. Inlclanam-Ee com OLIVEIRÀ (I9Zg) e OLIVEIRÀ

E ÀLVES (1974), que apnesentanaD napae geológtcoa em 1r5O,OOO dae

folhae de São José do Rto Pardo ê Caconde.

Noe anoe do Lg74 a 1977, foram neal lzados várlos
mapeamenLoe na eecala lr5O,OOO, na6 quadnfculae de CEldae e RtÕ

Captvanl (PnoJ€to Caldas I - FFCLRC, 1973>, Santa Rtla de Caldae

e lpuiúna (ProJeto Caldas It - FFCLRC, L976>, Ouno Ftno e Bonda

da llata (PnoJ€t-o Ouro Flno - UllESP, 1977), poueo Alegne e llachado
(ProJeLo Poueo Àlegne - UNESP, t979r, Lodoe no eudeste do EELsdo

de llinas Genais. Repultam no reconhecim€nto de uma evolução poli-
cfcllca pana aÊ rochss da negtão.

l{apae geológlcoa maiE necentee oão apnesentadoe pon

TOIIINÀGÀ (1981) e IGG (1982), neconhecendo pana ae nochas pné-

cambnl anas da folha de São João da Boa VIBLa várto6 tipos de gra-
nltóldeE, todos penLencentes ao Grupo Ptnhal,

Na le Jonnada eobre a Canta Geológlca do Estsdo de

São Paulo em 1:5O.OOO, OLMIRA {r(, jr¡" (l98g) apreeenLam un mapa

geológlco dae quadnfculas dè Caconde e Guaxupé, onde reconhecem

nochas mlgmaLftlcaa ê gnanul ft lcae, com lnLercal açõeø de metasee-

dlnenLos, todo o conJunLo como panùe do Complexo Vsrgtnhs.

Dentno do proJeto de mapeamenLo gèológlco do EsLado

de São paulo em 1:5O.OOO, OLMIRA a,f ir.l . ( l9A4) el abonan o napa

gêológlco das quadnfculàs de Sãô João da Boå VtsLâ e poçoe de

Caldae, abondando aspectoe geológteoe gÊrât6, petnográftco€r e eê-

LnuLunalË.
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.lUL¡ÀNI ¡¡'1 .,1 /. (1944), noconhocem nas pnoxlrnldados

de Caconde, nochae de alLo gnau neLnomet ålnonf I zêdàs , eepansndÕ as

un td6de6 mEls antlgas co¡¡o perùencenLes ao Complexo Varglnha, Lo-

das atlngtdas pon mlgmatlzação mats Jovem, cauEads por evènLo

magnát, i co-meLassomáL I co do Pinhal.

CÀÌIPOS NETO E FIGUEIREDO (1985) apneeenLaram oa !¡s-

paa das quadnlcul âe d€ São José do Rto Pando e Guananéal a efl

1r50.OOO, neconhecendo tnêe as6ocl ações: u¡na de gnanltóidee €

mlgmat ltoa bFastltanos. chsmada de Complexo Plnhal; outra cânec-

L€nizada como uma Éequêncl a m€L a6Éed I ment- an ou mêtâvulc6nÒssedt -
menLar, conn€spondendo so Complexo ltaptnar € uma têncelna, man-

cåda por ortognala6êE € nlgmat, ltoE, correepondente ao Complexo

Àmpano,

De acordo com eetes vánloE û¡apae, foi elabonado um

mspa de int-egnação doe dsdos lttológlcog, apreeent,ado na flgurÉ

4. Curiosam€nte, a elabonação deeLe mapa levando-ee €n cont a aÊ

lltologlae pnèEente6 não apneeenta gnandee dlftculdaded ou dlE-

crepâncl ae, ao paÉBo que é lnpoeefvel fazen eat,a lntegnação le-
vando-ee €Í¡ conta os conJuntoE I lLo-eeLrsLlgráftcos apre8enLsdos.

Oe conLat,oe de algumas lttologlaa a léELe colncldem com 06 llmt-
Leg entre os eeLadoe de São Paulo e lllnaõ Genåls.

I I .2. ÀSPECTOS LITO-ESTRÀTIGNÍFICOS

Nâ neglão eêtudâdå eão enconLnadse rochae üeLamór-

flceE, nochae fgneaE e nochaE aedllnentaree.

ÀE rochae e€dlmentanêe da área eão referfvetg à Ba-

cla do Pananá, ou a sedlmentos cenozólcoÉ. l{à Båctå dÒ Pananá,

que necobne oB terrénos rnetamórf lcos a oest,e, 6ã0 encontnãdoÊ re-
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pneaentsnfes do GnupÕ Tubanão (Formaç1lo ÀquldauBn6), cÕm eoletrEe

de diabáelo referfveis à Fonmação Senra Geral do Grupo São Bento.

Junto ao mactço ålcaltno 6ã0 enconLnadag rochaa Êèdtmentaree ds

Formação Botucatu, e n€6t os de Eedlmentos connelaclonáv€16 à Fon-

mação lt,aqueni (Àn€nlLo do lf lnante), Os eedlmentos cenozólcos

èxlÊtênt€e 6ão cornêl aclonável5 à Forrnação Rlo Claro, ou eão co-

berLunas não dlferenctádae, alérn doe àluvlõe6 assoclqdos àB ca-

I hae doE rlos.
Na região ocorre o maclço alcallno de poçoe de

Caldae, com uma fonna apnoxlDãdamên!é clnculan, acompanhado por

dlquég n¡enonêÊr nas c I rcuhJ acenc I as , formados por rochae alcal l-
naÉ, repnesentadãs pÒn LtngualLoe, fonól ttoe, fotaltoe, ë ouLna6

nocha6, tidas como do Cne¿ác€o Supenlon.

Àe nochae protenozólcÊÊ e anqueanas qu€r ocorrem na

nèg¡ão foram alvoe de várlos €aLudos € mapeamènLoe. Segundo al-
gune autores, ns neglão pFedomtna o Complexo Vangtnhs (CÀVÀLCÀNTE

rrd ¡J. , 1979i ¡PT, 1981 ¡ OLIVEIRÀ .:,d ,ir,l . , t9B3 e l9B4); para ou-

tnos, pnedomlna o Complexo Ptnhal (TO¡if INAcÀ, 19ê1r IGc, 1982:

UERN¡CK E ÀRTUR,1943¡ CÀIIPOS NETO I FTGUEIREDO, 19BS) ¡ ou aindà

com rtúcleoÊ de nochas doe complexoe SllvlanópollE e Ànpano (U-

NESP, 19A2 ) .

I I .2.L. O Complexo Vrngtnh¡

O Complexo Vanglnha é a unld6dq I tto-eetnat lgnáflca
de malon dtsLnibutção geográflca na neglão, cobrtndo praLtcamenLe

toda a ánea compne€ndlds entre sÊr zonäs de clealhamento de Ouno

Ftno e de Campo do l{elo (CÀVÀLCÀNTE *,d, nI. . fg7g), € I inil-adã ã

oeete pels Baclâ do Pananá.
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O tenmo Vsrgtnhs fot uesdo prtmêtFsmente por EBEPT

(197L. 1984), pana def tnln um conJunto de nochas meLåtrsedtments-

rea presentes na neglão d€ Vãrglnhå. üIERNICK A PËNÀLVÀ (1,973) re-
ferem-ee àe nochae pn€aðntes nae pnoxlmldadee de Plnhal e Socorro

como Grupo Plnhal, sequ€nci ð magmátlca intruelva naa nochas do

Gnupo Àmpano. PoÉLenlonmenLe CAVALCÀNTE r:,1. ,'rJ. <1979), no pnojeto

Sapucåfr pa68atn a usan e d€nominação de Complexo Vangtnhã pana o

conJunto ant-erlonmente deflnldo pon EBERT, mais as rochas da rê-
gtgo de São José do Rio Pando, dêscniLås por OLMIRA (1973) €

OLM¡RA E ÀLVES (t974), e male as nochas anLenionmenLe agrupadas

como Pinhal. FONSECÀ rrf ;{I., (1979) ee referen ã egt,a unidad€ co-

rno Complêxo Vang I nha-cuaxupé, FIORI ( L979, , FIORI ,¡,¿, ¡ ¡. ( lgSO)

e UNESP (19€2), apneeentam una dlvlEão eetnaLtgráflcs da6 nochac

pneaentee na neglão de Pouso Àlegre e llachado (llG), com base €n

cnltérlÕ6 eeLruLunsls, nêconhecendo na neglãÕ o Gnupo Þlnhal, o

Grupo Àmpano e o Complexo Sllvlanópolls. IPT (19€1) nèt,omâ a de-

nomlnação de Complexo Värglnha panã as nochae do nordeBte do Ee-

tado de São Paulo, eendo então eeLa denomlnação e dlsLrtbulção
adotada pon vánlos ouLroa auLones (HÀSUI 6 OLIVEIRÀ, 1984 I OLI-

VEIRA rrd ,ïf . , 1993 € 1984). r,fERNlCK E ÀRTUR (1983) neconhecem na

reglão à presençE de nochae do Grupo Ptnhal aLé a qlLuna de São

José do Rlo Pando, ocornêndo å nonte o Complexo Vangtnha¡ pnopõem

então ums eubdlvleão deebe úlLlmo em Àeeoclação Guaxupé (nochse

granul lttcaE) € ÀEsoct açËo Vargtnhå. CÀHPOS NETO E FIGUEfREDO

(1985) propõèm o abândÕno do nome Complexo Vangtnha penà as no-

chsa da negtão, netomando a denomlnåção de Conplexo Plnhal psna

os gnânltóldee que ocornëm deede a neglão de Jacultnge (tlG) aLé s

neglão de Caconde (SP), e englobam oe metaegedtmentos da neglão

de Caconde (SP) - São Joeé do Rlo Pando (SP) no Complexo ¡tàptrÂ.
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ÀE ¡ tLô¡ogtsÉ prêdorûtnsntee no Complexo Varglnhâ

são gnanul ltoE ácidos e báslcos, gnalsses granitólde6 divènBo6,

gnäiaÉ€s blot.fLtco6 e anflbol ftlcos, anflbol ttoÊ, e com ü¡enon éx-

pnesaão, quantzlt,os, nochas cálcto-Bl I tcáttcaa e mármonee. AE ro-

chas fonam åfetadas pon netamorflemo nas fáctee gnanul lto € ärtfl-
bollLo, € mtgmatlzação en gnau vanlável. As áreas gnenul ft,lca6

Lem maior expnêssão a nonte, ced€ndo lugan pana oa mlgmatltos €

granltótd€e dlvensos pana eul.

11.2.1.1. ÀE nochås gnanul ftlcae
Àe rochas gnanul fLicae formam uma larga fatxà a

nonte, com orlenteção [JNt), paeeando pelaE cldådeé de Guaxupé,

Guenanéal a, I{uzamblnho, Àlfenae, todas no EsLado dè l{inaa GenElE.

Ta16 rocheE desaparecem pana oeete sob oÉ sedtnentoE da Bacl6 do

Pananá. Pãna sul, alâé conoLlüuem vánl06 conpoo m€nonea, como

aquelee pnóxlr¡os a Caconde, Dlvtnolândta, São Joeé do Rlo Pardo,

São Roque da Fantura e outros. 5ão canacL€rtzadoð pont plnoxênlo-

granul ltos gnanaLffenos ou não, granul ltoe al esqufttcoa (ou

quartzo-feldepáLlcos, ou félElcos, ou lepLltoe), charnockltos de

compoalção ácldå å báglca e h I pereLên t o-s I on t Los . São pnedoütnsn-

t€Dènt,e nochåB bandadae € gnálÉstceÊ. Para I¡ERNICR E ÀRTUR (1983)

eeLê conJunto de nochaÉr compõè å Àssoclação Guaxupé, apnegent ando

uûr cBnáLér embnechltlco, eendo posefvel reconhecerem-ee núcl€06

menoa defonmadoe. HalE pana eul, oE corpoE dè gnãnul lLóE esLãó

lsol ôdoe en mel() aoa nlgnaLltoa, com conlat,os gnadãcfonala, e ne-

pnesenLam neEtog não sLlngldoe por pnoceaeoe dé ElgmeLrzeção tn-
t ensa.



¡ l.Ê.1.t. Oe nlgïrÊt lLÕa

Em Lermos r€gtonale, CÀVÀLCÀNTE rlt ,,¡r I. (1929) e lpT
(1981) neconheceram o pnedonlnto de dote t lpoe de mtgmat ltoa. O

prlmeino t-ipo spre6€nLa eEtruLuna6 dlvenÉà6 coD paleo66oma abun-

danLe granul ftlco e anflbolfttco, e em menor pnoponção, dlorfl, l-
co, com €ncnav€o de nochas cálcl0-61I tcát¡caÉ, quarLztt,os, e nrl-

clêoÉ maloneg de rochas gnånu¡ lLlca6. O aegundo Llpo apreeenLa

n€o€€oms abundante, 5ão naia homogêneoe e nebul fLicoÉ, € inclu€m

ntlcl€oE anâtexftlcôe e granttóldeB porflnlLtcoE ãté equfgranul ã-

re6¡ t,en¡am se formado por prognegEtva feldspaLtzação, mtgmattza-

ção e gnanlLização dê mlgmeLitoe anLer tores.

Os I lû¡ltes entre estes doi6 tlpo6 báalco6 ostanl am

ao eul da cldade de São João da Bôa VI6LE, potE daf pErå Eul ,.oe

pnoc€aðoa d€ homogen€tzação ae mogt,rarn malË pat€nLe6" ( lpT,
1991), ¡rae TJERNICK E PENÀLVÀ (1940), TOII{INÀcÀ (1981) e UERI{tC¡( A

ÀRTUR (1983a,b) po6ictonan-noÊ ¡na16 pana nonte, nas pnoximldades

de São Joaé do Rto Pardo.

Na negião de Caconde a São João da Boa Vi6ta, 06

mlgmat ttog repnesentam o tipo I iLológlco pntncipal, mancendo umå

nlgrnãtlzåção genenal lzsda, com nfv€te de tnL€nsldade vantável (O-

LMIRÀ, t973t OLMIRÀ E ÀLVES, 1974: OLMIRÀ e{. irl., tgBS;

1984). AË venledadee pnedomtnanLea e negulermenle dèEcrttaE eão

oB nlgmat,ltog nebul ftlcoB, €6t,romáLlcos e oftalmftlcoe, aendo ne-

conhecfdae eindå ouLnae eeLrut,urae eubondlnEdEe.

Em meto a e6t€6 mlgnaLlLoe oconn€D rochaa met6s6e-

dlmentaneB, repreeenLadas por quantzltoa, rnánmoree dolomfLicos,

anflbol ltog, gnEtaEea klnztglttcos e rochae cálclo-at I tcáttc6a,
em conpoê mapeáve¡6 ou como paIéoBsona dos mlgÛtåt lLÒê.

1)



11.2.2. O Gnupo Àrp$o I o Conplexo d. gt ¡vt¡nópol t,
O Grupo Amparo fot descntLo por EBERT (1968) refs-

rlndo-Bê E um conJunLo gnálsslco, canactenlzado por UERNICK

(f967), pne6€nt,e na região de Ànpano, À conoLação dê comp¡exo fot
proposta por FONSECA r:,f ¡rI. <r.979), ãEsumida pelo lpT (lggt) €

HÀSUI A OLIVEIRÀ (19A4).

EBERT (1964) conrtderou as nochae do Gnupo Àmparo

como equlvelenteE àg rochae do Grupo Banbacena, lnclutndo em aêu6

donfnloe m€tasa€dlnentos maie Joven8, o Grupo ltaplra, mât6 t arde

lntenpretado como varl àção factológtca do Giupo Àmpano (ttERNICR A

PENÀLVÀ. 1973r. Às nochaE que caractentzam o Gnupo Àmparo são ea-

sènclàImênUe btot. tt Ð-honnbIênda gnels6es, bandsdoe, com lntêrce-
I açõea d€ anflbol ltos, xtst.oê, quar¿zltoÉ, nochas cálclo-st I lcá-
Llcae, meüauILrabáEtcaE 6 granltóldes dlvêrsoe, tnclutndo núcleo6

gr anu I ftl cos.

Na regtão de Poueo Àlegre e l{achado, FIORI (!g7gt I

co¡n base em cnitérloe eetruLunaie, pnopõe uma eubdtvleão, o Grupo

Amparo caracterlzado por nochas d€ grlgem meta6BedlnenLar, €r o

Complexo Sllvlånópolls por mtgmablLoE embnechlLtcoB, Lonal lttcoe
a gnanftlcoa, fort€ment,e fol iadoð, com núcl€oB rnaloneÉ gnanul ft l-
cog ,

Sêgundo UNESP (1942), na negtão ora eetudada, o

Gnupo Àmpano é nepneeentado paloa núc leos de rochaa ¡netaseedlmen-

Laree, e o Conplexo Sflvtanópolts é répr€eentado peloe núclêoE

gnanul fLtcoE, oe mtgfnaLtLos snstexltlcoE ê os mtgmaLltoE embre-

chft, I coË.

lirERN¡CK A ÀRTUR (1983) neLoma¡n as ldétas de EBËRT

(1964), coneldenando es lttologtåE do Gnupo Àmpano como equtva-

lentes ao Grupo Banbacena, r€EulLanL€ de fonte tnanspoÊtção des-
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te, e Lsmbéût equtvelenLe eo Complexo 5t lvt snópÕl le de FIORI

(L979), eugerlndo então o absndono deeLa últtms denÕmtnação (Com-

p¡exo Sl lvlEnópol te). Segundo eetae ldélae, aE tntercat açõe6 me-

tesaedlmentånea conrespondem e neeLoe do Gnupo ltãptre.

I I .2.3. O Grupo Prnhrl

Segundo I,,ERNICK (1974) e UERNTCK A PENÀLVÀ (19AO),

o Gnupo Plnhal conneaponde a uma unldåde gnanft lca, bnãBlltãna,

neeultante ds lntruaão d€ Daterlal granftlco em rochas do Gnupo

Àmpano, pnovocando d€stnulção da fol lação de t nanËpostção tnange-

ttazônlcô. É conal-ltufdo peloe maclçoB de Soconro € plnhal, eendo

oe llmlLee do meclço de Plnhal eeLendldoe aLé Ee proximtdâdeg d€

São José do Rto Pando. São neconhecldas fácl€s gnanlLólde6 € fá-
cles migmatfLtcee. Às nochag gnanltóldes aão apreeenèsdag como

granlloe não fonmadoree de nlgû¡Étlto6, gnantLoe fonmedonee de

mlgmaLiLoE, mlgrnåtlLoe e encalxenÈès, cuJs eeLnutunação fonrû6 au-

réolas dê mtgmðt itos de eslrutunaa dlvsnaå6, caroct€rl6!Ica6 para

zonas dtst,lnLEe em tonno de um núcleo grenlttco (UERNICI( A pENÀL-

VA, Úf,.Ë i á)

CÀl,tPOS NETO E F¡GUEIREDO (1995), pnopõeD o absndono

do Lenno Vårgtnha em fevor de utt I tzação do none Complexo ptnhsl,

pe¡å6 can6cterfBLIcaa e pon 6er um none dado antertormenLe. São

canEcfenlzadae por gnanitóides e mlgmaLitos dlveneog.

I I . 3. ÀSPECTOS GEOCRONOLóG I COS

Oe dados geocrono¡ógtcoa dlsponlvelE nE I lt,ensturs
para aE pnoxlmidades da ánea eéLudeds aão poucoB, é lndtcåm tdã-

dee eesencl älnênt€ bnåatltânag, Estas ldsd€6 forar obÈldag na rcr-
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glËo dê ÊËo José dö Rlô Fsndo e Caconde, por OLIVEIRÀ (1973), pe-

lo méLodo I(/Àn em anf tból loe de granu¡ tLoE, anf tbol lt,os € ¡ntgms-

lltoa, e pelo méLodo Rb/sn èm grånul tLos alaequlLlcoa, tÒdss fon-
necendo ldad€s em t-orno de 6Oolla a 7QOïla, onde a6 mala Jovens fo-
nam inLerpneLedas como faee de lntenEa migmatlzação na negião, e

s6 pnóxtmês de TOOl{a apresenLadaa como época de fonmação doe gra-
nul lLoa.

OLMIRA c,f sl. (19S2) apreaenLan isócnonas de Rb/

Sr pana ae nochae dê São Joeé do Rlo Pando, com ldadee próxtma8 a

65Olla, s para oE granul tt,os de Arcebungo, com idadss próximaa a

55OI{a. ÀprêÈênLam alnda dado6 de U/Pb em zlncões zonadoe, con

ldade mfntma de 7B0lla, Todoe eetes dadoa Éão lntenpretadoa como

ãBsoclados à anal€xl a e fonmação de mtgmatltos braElltanoe, com

neLraba I ha¡rento das rochãE granul fLicas,

Oe outnos dadoe geocnonológtcoa preeentee na I tte-
raLunà foran obLldo6 em án€e ¡¡als afaaladas. São apnesenLadoe co-

no quaLno gnåndes agnupamenLoe, eendo refenldo6 åoa clcloÊ Bra6 l-
I i ano (ProLenozótco Supenlor) , Uruaçuano (PnoLenozólco t{édio) ,

TranEamazônlco (Pnoterozólco Inf€rton) e Jèqulé (Anqueano).

Àe ldades braaillanaE consLltue¡n a quase total idade

dae daLaçõea obLldea pelo néLodo K/Àn, e nonmalmente sgo lnt-er-

preLadas como valor€s mlnlmoB refenenùee à época do nesîrtar¡énto

nèglonÐ1. Pelo mét,odo Rb/Sr elfo apreeenLadaa tdadee brsel Ilånss
pan6 as unld6d€s I lto-êetratlgráftcas dé toda s neglão, Oe fnt,er-
valoE ernLne 45OHa e 6oolle påns gnanlLóldéÊ tntnuelvos Ltdoe como

Plnhal ou conrelatoe (CORDÀNI rrf nJ. , l97B¡ HAltÀ rrf :el. , 1979) , e

pang å regtão de Soconno e lgaptra (IJERNICK Èt nf. ,1976¡ ÀRTUR rgf

¡/. , 1979¡ ÀRTUR, 198O; ITERNICK rlf $f, ,1981), eão interpreLadaa

coDo eplaódloe de fo¡mação de rochae magmátl ca6 granlLlcaÉ, ou



conÕ nehomogênê I z áçËo daE rochag msta snttgBB prêèxtet{¡nLea. Idtr-

des em tonno de TOOlla forsm tntenpnetadås como fonmação d€ mtgma-

ttLoe anatéctl coa (tERNICK ¿,f .,;r /", 1981),

Àc idadês unuaçuanaE gão dev ldag a ÀRTUR rrl, .i{ /.
(L979r, ÀRTUR (1980) ê UERNICK rif .¡rJ" (19A1), todas sobne rochãB

gnáiFslcãE da neglão de ltaplra, refenlvelg ao Gnupo Àmparo, e

lnt-erpretadåE como nehomogene I zação de rochae malE antlgae.

Às idades trangamazônicas Lambém eão interpnetadas
como neJuvène6c I menfo de nochas måla ant lgae, na reglgo de Itapt-
rä (ÀRTUR *'f ,r/. ,lg79t ÀRTUR,19A0; IIEBNICK et, ;r/. , lgBt), asscl-

ciadas a lntenðo procèEso de tranepoelção da6 eetnuùunae dae no-

chaE r¡ai6 ôntlgas, ou ãtnda à fonngção dae nochag do Gnupo Ànpano

(i¡ERNICK ¡¡,1. aI., !97É, h¡ERNtCK rrf ¡r.t., t9s1). C0RDÀNI ¡rt. ,rr.
(1973) tarnbém apneeenLam ldadêÉ LnanEamèz8ntcae, nefenlvelE à

formação do Gnupo Pana(ba € n€l.r ãb o ¡ ham€nLo € n€Juv€nesc I m€nLo d€

6eu embaÊamènLo.

Àe ldades aFqueanas apreeenLadae local izam-a€ nas

proximldadee de Font aleza de l{lnas (}lc) (I,¡ERN¡Cl{ ¡¡.f aJ. , 19Bl ) , e

na reglão de Àmpano, est a úlLlma obttda pelo método U/pb em z|r-
cões de nlgmaLtt-oe do Gnupo Ànparo (titERNlCK E OL¡VEIRÀ, t9g6).
EELee auLonès aècutnem eeLe vslon (247C ù cono tdsdê mfnlna para

a formação do Grupo Anpäro, e tntenpreLan as tdådee mal6 Joven6

como reJuvènèac I ment oE iøotóplcoe.

À Labels 3 slntettza oe dadoe da I ttenaLura, ôbtt-
doe pelos méLodoe Rb/Sn e U/Pb, nae pnoxtmldedee ds área esLuda-

da,

Part,e deeLee dadoE fot obtidà aLravée do cálculo de

ldadeE convenclonåt6, assumlndo nazðes inlciels com um valor f lxo
(HÀl{À E CUNHA, 1977 t OLIYEIRÀ, 1973). Exlstem La¡nbém slgumås ¡eó-
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crona6 obt. ldaË da anál tee de smostnas multo dlat anclådaB €ntne El

(CORDÀNl rä'1 i{li , Lg73t HA}IA r;'d' ,,r/,,, 1979r UERNICK di f ì.t,f . , 1,976r,

podenda estan aEeoci adas rochaE d€ naturszae dístinLas, s ãEsin

os nssultadoa não as neferiren a um f€nêmÞno associ ado a deterni -
nado çon'iunto lltológico, maa repre€€nLðFem idades "mistas'.,

I I I .4, ÀSPECTOS GEOTECTôNICOS

As primeinas consideraçõea foranì fei¿as pon EBEET

(1968, Lg7L, 1984), apneeenLando urna ánea crat-ônica com dora cin-
t urõ€B orogên i cos do Proterozóico superior (Asefntico). um cintu-
rão abnange a zona próxima à costa, com direção NE-Stlt, corl.e8pon_
denLe ao Panaiþfd€B, Na alLura do panalelo ZZIS e¡í o rãmo que sE

inflete pana nono€st.e, em direção ao Estado d€ Goiá8, chamado d€

Araxafd€s. Dentro do modelo g€oasinclinal, os grupas São João del
Rei, Àndrelåndia e Parafba r€prÉaenLam zonaa ex!€rna, d€ Lranei-
çãa e intenna, rsgp€cL i v ðmenr.e . As nochas do embaeanenlo rgram
genadae no "ciclo orogênico Barbacena", e aeniam nepreeentadas
p€loE grupoe Banbaçena e Àmpano, oe ramos Àraxafdee € Faraiþfdes
E€param um bloco de forma tniangulan, com rochas gnanftícas €

migmatlLicas do Grupo Àmparo, e nele s€ ¡o6aliza a área €m pauLa.

ÀLllEIDÀ rrf ir,l" <l9Zg, 1,976), cons tdenanam o Grupo

Andnel ândia como uma exLenaão do Grupo Araxá, € o bloco a eul ge_

ria o maciço d€ Guaxupé, ond€ 6e €xpor i am nochae mais ântigaa, d€

fáci€E gnanul ito e anflbol ito mignatizadaa, e granitos,
HASUI rrf e/. (192A), apnesenLaram o maciço de Gua_

xupé como.um maciço medi ano onde nochas pné-brasi I ¡anas foram re-
trabalhadas no Giclo Braai l iano, e l iniLado peras faixas de do-
bnamentog Bnasflia e São Roque-Àpiaf, do proterozóico Sup€rior.
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Eet ae meEùrae conÉtderaçËea eËo ferLâB por UERNlclt (lg7í), uEnNIcl(

rrrf ,nI. (19/8) e HÀSUl rr'/: ¡I" (1990). O maclço de Guãxupé lnclui
em aÞus domfnlos nochag Lnan8ãmåz6nlcaB, com gnenftóldee e mtgma-

t lzação bnaEl ¡ lanos.

ÀL¡ilE¡DÀ (1981) conald€na o CráLon do pårånlnlm coÌto

uma enLtdade geoLecLôntcà de tdade pré-tnãnsamez6nlcq, esLebtlt-
zada alnda no flnal do Ànqu€ano ou infcio do Tnanaamazônl co. É

clncundado pon clnLunðeg móvel6 de evolução pol im€t amórfica, oB

ctnfurõ€Ë ¡¡óvele Allenas a eul e sudeaLe, CereE a o€st€, Costeiro
a eeLe, e Cantntano a nonLe, O ClnLurão llóve I ÀIfenae apreEenta

ulta dlreção tlNlJ, englobando nochaa do Cornplexo Vangtnha. EELas

nochaa Eão constdenadae como dê ldade Lr.ânsåmaz6nlcà ôu årquesnâ,

e reLrabalhadas noe clclos poaLerlore6.

IJERNICK E FIORI (1981) apresentam uma evolução ca-

racLenizåda p€lo deaenvo I v i ment,o de ctnturõeg móvel s de evolução

policfclicã, Lendo reconhècldo duas felxag móvelE, com dlneçõëB

N-NE e Nül . À pnl¡¡letra inclut oe clnLunõea móvê|6 ALIânttco, pa-

rsfbä 6 Rlbelns, de ldsdeE ãnqueänã, LnånÉâfnaz8nlcà ê bnaetllà-
naa' neêp€ct lvamente, onde os rne¡s Jov€na 6e lrnplantara¡¡ 6uc€esl-
vamenLe sobne og malg velhoE, conLnolando-os egtnutun a I menLe . À

falxa Nu é conetlLulda pelo CJnturão Ìtóvel Àraxá-Canaetna, cor-
neapondendo na ánea â uma fslxa dê embaeenenLo tnaneåmazgnlco,

neLrebalhado no Clclo Unuaçuano, Os I l¡ìlL€E deeta falxa nóvel €6-
Lsnlåm em um sl lnhaÛtento apnoxtmsdo enLne Ee cldEdeE de São Joeé

do Rlo Pando, Poçoe de C6ldsB e Campoe do Jondão, eendo que a ln-
fensldade ds deformação eunente de Eudoegte pana nondèEtê, ondê

06 procêscos aão malÉ evtdentes, levando ao deeenvoIvImento de

inL€nEa tnanspos I ção.



31

. IIERNICH ¡rf ii¡/. (l981b) n€conhecom o maciço d€ Gua-

xupé como um "bloco cnusLål ãntlgo de evolução pol tclcl tca...l t-
nlLsdo palas zonaÉ núpt€le Nova Resende-Barbacen a e Canandal-l,togl

Guaçu.,.que o sepanam dae falxae móvets Ntt e NNE c lncundsntee',,

Dlscutem qus, ao ftnål do Clclo Bn6sillano, a reglão fol palco de

lntensa tectônlca rfglda, reeulùando nas zonas de Lnanscornêncl a,

€ cuJå novllnenLação nelâLlva mo6tra a ,, ldent-ação" do naclço de

Guaxupé nes falxaa móvela Já exlsLenLee. Àesim, eegundo este mo-

delo, o maclço de Guaxupé deixa de a€r um maclço mêdl ano.

HÀSUI (1982), HÀSUl ,:,t, ,itt. (19e|4) e HÀSUt 6 OLtVEt-

RÀ (19S4) apneeentan um modelo de evolução penå a negt?fo, mancad.o

p€lo eetabelectment,o, atndä no Anqueano, de uma ánea eeLável,
connespondênLe ao Cnát,on do Pàramlrtn, clrcundado peloE cintunões

móv€l s Àlfenas e CoeLelro, Às caractenfat, lca6 pnlnclpatÉ aão o6

tennenoe gnanfto-gnátsstcoË e oe Lerrenoa granul lt lcoa, corû o de-

a€nvolvlm€nLo de ,'gneeneLone belts,' nas bordas e I lmltee do cná-

Lon. No Pro¿€nozólco lnfenion é ãpreB6nt,ado o deeenvolvlmento da

Falxa Panafba do Sul. n€p¡ esenLada peloe gnupoo paralba e Àmpano,

e com o reLnabalhamênLo daa nochea måia ðntlgas do ClnLurão t{óvèl

Àlfenae. O netrabalhamento é la¡¡bé¡¡ caractenf st-i ca do quadro do
pnoLenÒzólco Médlo, quåndo äB fåtxåe eupracnuetalE se lnaLelantsh

fora dos ¡tmlÈeE da ánea anal lBede (Falxa Uruaçu). Já o pncjLeno-

zólco Supênlon vtsuallzå fålxãs de dobnamenLoe, áneae cnàtÊnlcåB

e retn aba I hament,o do enbasamento no6 maclçoa medi anos, sendo

apneeentadaE ãs felxa6 de dÕbnamenLoE do Àlto Rto Gnàndè, São Ro-

qu€ e Àplâ1. O naclço de Guaxupé é caractentzado. Juntâmsnt€ com

o maclço de JolnvtIe, co¡tro um måclço medteno "pelo fato de Leren

ee conporfado coûto altoe à época da fonmação daE rochae orlglnats
dae fatxae dè dobramenLoe, de t-erem sôfrtdo a ação de pnocesêoe
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tenmo-Lect tn I cÕd bFeEt I l ånos, . ..não general tzBdàmente neln unlfÕn-

memènLe, e por aervlnem de a(tloð pâns a condt lt,ulção dê depóet-

Log vulcano-eedlnent,aree eopaleozói coá" (HASUI S OLMIRA, 1994).

HÀSUI (1993) apneeenLa um modelo de evolução com a

formação ds nochae €Êrsencialm€nt€ no Ànqueano (pné-Jequlá), eobne

6s quâ16 Ee lnBtalou umå zona de clêalhsmento dúcLl I de batxo ân-

gulo, cuJa canact€ni6tica pninclpel é a pneeença de noLável fo-
I lação e I ineação genadàs pon achatamento e estiramen¿o da€ no-

chae. Eeta zona de ci6a¡hamenLo drlctl I envolve o deelocament o de

ûiaaaas nochosãÉ €m condlções meLamórflcae de fácles anf tbol lLo.

Atnda pon este modelo, na extrenldade fnonLal da zona de ctÉalha-
rnento oconnem cavalgamenLoE, lnduzlndo eepeesamento ctustal, e

el€vação dos gnanul ltos da baae da faùla cavalgante.

CÀl'fPOS NETO A FIGUEIREDO (1945) reconhece¡r também a

narcante fol lação das rochas e a font e I ineação de est, lramento,

aasoclendo-Es a uma " gnande e complexà eetnutuna elóctone honl-

zontal e dúctl1", evocando un modelo de nappe (nappe de Socorro-

Guaxupé, CÀltPOS UETO, 1985), que cÕ¡ocà aa rochae grånltóldee,
mlgmELfttcae e gnsnul ftlcas (Complexo Pfnhal) gêr.adå6 ho Ctclô
Bnesillano, eobre nochaÊ met aeeed i mênL ånes e meta-vulcEnoeeedl-

ment,srês, conrelaLas do Gnupo it,aptna ou Gnupo Àndrelândta.



¡ I I.UN¡DADES LITOLóGICÀS

¡II.1. AS UNIDÀDES DE IIÀPEÀ¡{ENTO

Na neglão €€Ludada pnedominam amplarD€nt€ aa rochaE

migmeLlLtcaa, com tlpoa dtfenenLèE de paleoseohe e neosaoma. ÀE

I lLologlas reconhecrdas na ánea rncluem vártos trpos gnárÉEicoe,

de composlçõee vaniáv€la, e qué oconnclm lnlercal adoe entne st,
aaaociadoe uns aos ouLnoe, algunaE v€z€s com dimen8ões não napeá-

v€1a, Eetae rochaa fonem agrupadae pon aasoclaçõee lttôlógtcaE
senelhanLes, e aEalm sepanadaa eÍ¡ napa, levando-es em conta prin-
cipalmente suaE canactenlsLica6 meËoacóp I caa.

Àa6 lm, fonam mapeadas as seguintee unldadeer gnaiB-
ees granul ftlcoa bðndadoÊ, anftbol lLos e gnatsFèB anftbolfLtcos,
gnaias€ã kinzigft icos, gnaiaees charnockltlcos, leucognal seea

gnanft, lcos, gnanttóldes ponftnóldea, gnalEséB ocel anee e nlgmåt t-
t-oe. Àe nochas nigmat fLlcas fonam agrupadas pelae estnutunas pre-
sentee, tendo Etdo Êeparãdåa áneae onde detenmlnado Llpo de ëa-

LnuLure predonlna sobre o outro. Foram então separadae án€aa de

pnedomfnlo dae eetnuLunaa båndeda, ofùalmft ica e nebul fLtca.
À¡ unidadee napeadae fora¡¡ Lnatadaa en tenmog dee_

cnitivoe, pnocunando-ee evlLan, nessã descnlção, umâ conoLação

genéLica, A s€pãração das unidadee é feita atravée de um Len¡¡o

genónico para detenmlnsdo con¡unto de nochaE (p.e., gnelsses

charnockft-i coÊ), sendo que os t tpoa que perfazem esLe conjunto
aão deFcr.ltog no ftem eepecffico, nêÉLe caplLulo.

??
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Oconrem pon Loda o áre¡ nochåd gnsnlLótd€o dlocor-
danLee, €m pequ€noa corpoð não mepeávels, nêpn€senùadoa pon no-

chas gnanftlca8, €qutgnanul anes, ãplfLica6 ou pegmatltlcas.
Àssociadas àa falhas núpLela, ocornGlm nochaE de me-

tanonfismo dinåmico, da eérie caLaclástica, fonmando esLreitas
lãixae não mapeávels, ao longo do tnaço daa falhee.

I I 1 .2. UNIDÀDES L¡TOLóGTCÀS

III.2.1. On¡lr¡.r gn.nul fttco¡ bandrdo¡

Oe gnaisees gnanul ftlcos bandados oconnclm na ponção

nordeat,e da ánea estudada, avançando para nonte, pana fora doe

aeus ltmiLeg, Oa aîlorament,o8 ocorrem ao longo de eetradae socun-

dániaa, e ae melhonee expoeiçõsg eeì,ão s€npne noã la;i€doa dãs en-

coELeE ou ao longo dae dnenagens, como nås pnoxtm¡dades da Fazen-

da Santa Al I na.

5ão canact,eniet, lcarnente gnaiÉa€Ê bandadoe, cotr¡ a

êgtnuLuna bem marcada pelo contnasLe de cot-ès clnza c¡ãno e clnza
escuro (Pnancha Ilb), e pela negul aridade na espeesuna daa ban-

das, localrnente I enL I cu I en I zadaa e deecontfnuae. Àpreeentam pre-
domfnio das ponçõea nais clarag, cinzenLas, às vezea esverdeades

ou nóaeas. Secundanl an¡ent-e oconrem tipos. meeocnáticos e, meisr na-

namente, bandae ou ço¡-pos iaoladoa de rochae mF¡anoçnát icas. À

esfnutuna bandãda é acompenhsda de fonte onlentação doe mlneraiÊ

eet inadoa e da biotit a.

Àe ponçõee nelanocnát icae são nepneeenLadas pon ro-
chae de gnanul ação médla à groeea. Nonmalmente säo dtopsldto ân-

fibolitos, eemelhant€ã aoe deecnitos malg adiante. Não Eão ,nuito

comung, 9conn€ndo como bandae pouco €8p€sEaE ou como afloramenLoe

lEoladoE.
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¡nt€rcsl ado6 nest es gnalãs€s bandadoa apsn€c€m fal_
xaã de nochqE ho I o I eucocn dL I c aÊ , r.óse6s, com quanLzo multo e6t, l-
nado, pequenae clu formando corpos malonee, mapeáveia, qu€ também

Eão descnlLoa nals ãdl ánt6.

Oã tlpoa me8ocráLicos e leucocnáli coa predominam

ampl anente, guardando vanl açõee nÐ pnoponção de ¡nÉf tcos e nB pno-

porção qntn€ p¡aglocláaio e feldspaLo potássico. A6 bandao r¡€f,o-

cnáficaa aão nepneeenLadaE pon nochas de gnanul Éção f tna, equl-
gnanul anes, coûr fonte onlentação da btoùtta € doa aglornenados

lenticular.es de máficoe, podendo apreeenLar também manchaa lenLt-
culan€E e difuBas de mat,eni al quant zo-fe I dspát i co de gnanul ação

I lgelramente rDels gnoaEa, Lambém onlent adoe. Os tlpoB prlnctpala
eão biof it,ð-honnbIenda gnai 6a€a diorft tcoa a ¡¡onzodiorf Llcoa,
sempn€ com né6toB de plroxgnlo€ (cllno e onLo) ¡unto aoe máflcoB.

Ào mlcro6cóplo rnoÉtr6m uma textura gr6nobl ástlca, lepldobláÊùlcâ
ou mesno nemaLobláeLica, in€qutgnanular, serladå e poltgonal. À

fol iação é mancada pela isonientação da bioLi[a s. secundaniam€n-

te, dos pnl6maa de hornblende.

Nas bandas leucocnát-icaB os Lipsa domÍnant€s são

nochas cinzenLas, nóBðes ou egvendeadas, de gnanu¡ ação nédta e,

naia rano, granul ação groasa, com uma estnuùuna gnáiBaica ben

marcada pe¡a onienteção de aglom€redos lent lcularee de máflcoB,

ou de6 formas lenticulanes do feldspato e do quartzo. São rochas

de composição gnanfLica a grànodionfttca, nepneeentadåË por bto-
t-ita-hornblenda gnaisaes, també¡¡ corn nesl,oe de pinoxênio, que lo-
cal¡rente alcança meiones poncenLagens (dtopefdlo e hlpereLgnio).
Ào microscóplg apne8€nLam t€xtuna granobl ásLlca inequignanular,

a€niada ou binodsl, onde oB cniateis malones são circundadoe por

uma matrlz gnanobl áEt lca de gnanul ação malá flna,
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0 plaglocláelo é do ttpo ollgocláslo cálclco, C)c()¡.-

n€ndo como cnistais maior€F an€draiE, com bordas mirmequfticð6 no

contato com feldspato poLáestco, àÉ v€zês com lam€laE de gèrnlna-

ção encurvadae. Oconre Lambém cgmo cnlstaiã menon€s, d€ con¿atoB

neLos, ne naLniz gnanobláELlca. Apneeenta-øe tnvanl avèlmen¿e

aausãurit izado, pouco nae ponçõea finae e int€nsan€nL€ noE cnis-
tais naíor€s.

O feldspato potáBsico apareç€ i nt erst i c i a l mente ou

con¡o pequenoÊ' gnãoa anednãls na6 porçõee malg nlcss em máftcÕs,

ou forma criataie maioree, pent ftlcoe a neaopertfLicoe, nas pon-

ções leucocráLlcà6. Eetee criaLal6 balonea apneeenLam localment,e

o deeenvolvin€nLo de geminação €m gnade, indlcando uma paasager¡

pana micnocl ina.

O quant,zo apar€ce como p€qusnoa gnãos ansdnai s na

matnlz gnanobl áeLlcs, ou como cnlaLele målotê8, alongadoa e rê-
crietal izados, com €xtinção ondul anLe.

Os náficos fonmam aglomeradoe de cnÍaLaiB, às vezes

€D¡ fon¡¡as de lentee, onde pr€do¡¡inan a blotita e a hornblenda,

inLercnescidoe, com boa onl€ntação, pnincipðlmenLe da bloLite.
Dentno delee ocornem nrfclsos d€ diopofdio e/ou hiperst,gnio (pran-

cha VIa), que podem aparec€n como crlELeia mãlonéE, tEoladoe. To-

dos estee máflcoa ãpn€a€ntam as bondae clonlt,izadae. ÇompleLan a

minenalogia d€Eüãs nochas oã mln€nã16 opacos, apaLt¿a, LltEnlta,
zincão e allanita,

En algumaa dae amoatraE €xarninedae não foram encon-

Lnados oe pinoxênlo6, e apanentemenle estee eão maie consLantee

pana nonLe, onde ae rochas apreaentam de modo geral tona €Ev€n-

deados, lembrando oa gnaiase6 charnocklLicoo.
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Aa paraggn€s€ß €ncontnadaE n€st,åÉ rochas sã() tndl-
cãLivas de alLo gnau meLamdrf lco, nepnesentadaÉ pela pnê6€nça de

dlopsfdlo, hlp€rÊtênlo ê p€n+, lla, Em algumae bandae rnesocrátlcag

fonan n€conhecidas honnblende nlannom, eacura, e bloLita avénme-

lhada, Estee mineraie apanecem Lransfornadoar os piroxênioa apne-

genLam aa bondas Lransfornades pana honnblenda vènde, e e6te parå

bioLita manrom; a honblenda manrom ocorn€ asaoci ada con hornblen-

da vende¡ a blotlLa venmelha oconre aê6ocl ada com btoLlta manrom¡

o fèldspaLo potásslco, pnovãvelmente onLocláalo, apreeenta uma

mlcnocl lnlzação. Àcompanhando a tnanefonmação do fêIdspaLo pot,áe-

Bico. åB inclusõee de plaglocláeio diminu€m de nún¡éro, mas aumen-

tam de Lamenho, como ee vánlå6 delåa se JunLaEdem para forman urna

8ó, maior, deixando a nlcnocl ina livr€ do plagiocláeio, Todas es-

tas Lnanefonmações indlcam uma rêcaI tbnagem dos tnlnénalE para

condlçõéê metamórfl ca6 mai6 bnendae, èm fácl€6 anflbol lto.
ÀIém deetas, oa mlnenels apnesenLam também felçges

de condiçðee melamórficas aindae nais brandas, nepr€Eentadae pela

sauaBunltização doa f€Id6påLos, e pela clonlLlzeção doe máflcôa.

l l l .2,2. Anf ibol ttos

Oe anfibglitoE oconren predom i n antemente como in-
tencal açõea noa migmat lLog, na fonma de paleoseoma, Àpenas dois
pequ€nos corpoa foram mapeados, na panLe nonte da área, aflorando
na rodovla que liga Vargem Gnande do Sul a São Sebast,ião dã Gra-

na, € na eetrada que dá ãc€sao à Fazenda do Cafundó. São aflora-
menLos de rochag altenadas nos contee de esLrada, e nocha fnesca

€n blocos BolLoa e lajedo ao longo de p€qu€na dnenagem. Os dois

conpoÊ são baeLante pnóximos, não L€ndo Êldo enconLnade continui-
dade entne elee,
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São cãräct €nizados pon nochao sscunaE, pF€Lo-€Bv€n-

deadae, ultnam€lanocnátlcða, de gnanul ação gnosEelra à médlE, E

mälonla con eat/rutunð maciça e orlent-ação pouco evtd€nt€. Ìloatran
intercal äções pequenas, diecondanLee da fottação, nà forma de di-
qu€a ou bolsõee, de rochas quantzo-feIdspática6, Nae bondas dos

corpos, eeLae lntencalaçõee spãnecèm concordanLee, cc'lû fol IaçËo

bern deeenvolvida tanto nae ponçõee clarag çomo nas eEcunaB.

Ao mlcnoscóplo a rocha apneeenta textuna htpidto-
nónflca r¡odif Icada, tendendo a gnanob¡ ástica in€qulgrenul ar, sem

onienLação pn€fenencial. Oe conLaLos enLne os gnãoe são lnnegulã-

res, pnedoninando pon jusLaposição, retoe. Oa min6raia principaiB
eão honnblenda, dlop6fdlo, bloLlts, apaLttà e oE rùlnerete opacoa.

À horblenda ocorne cor¡o cntrtals anedFala, pr€È€nvando localmente

nücleoÉ de diopeldto. Às bordas da honnblenda eão tnânefonmsdsê

para bioLtùa.

Nas oconr8nci aa não mapeáveiEr Elpãr.€c€m anfibol iLos
e gneisses anflbol fLlcos. São rochas melanocráLtcas a meeocnát I -
cas, de eetnutura gnáiaeica, bandada e fiLåda, com gnanul ação mé-

dia à fino, è oconn€m como bandas ou lentes inL€ncal adas noe mlg-

netlLo6, ÀpresenLaÍ¡ o plagiocláaio como um mlneral inpontant,e na

aua composição, podendo àÊ v€zea sen o mlnenal pnlnctpel. À tex-
tura deetae nochåa é granobláslica I igeirament€ ln€quigranulan,

com contaLoe tnr.egulanes enLne oe gnãoe, predominando contaLoe

net,oa, co¡n o desenvo ¡ v i rn€nto de ponLoe t,rf pl icea, d€ã€nhando uma

texLuna pol igonal. À fol iação é mencada pela onl€ntação de cnie-
tais inequidiDenãionais de honnbl€nda € dãs placas d€ biot.it.a.

À honnblenda oconne penfazendo entre 3OX e 60Z do

volume da nocha,na fonma d€ grãoa anednåis, g€minados ou não, àe

v€zea pnesenvando neet,og d€ diopsfdio em E€ua nrfcleoe, e com o
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d@s€nvoIvImento de blotlts nae bordao, ou lnt,orcr€aclda c()n €la.
ÀpneeenLa lncluEõee de plsglocláslo, quántzo, com pnedomlntÒ de

inclueðee de min€nðir opacoa, pnincipalm€nte quando €atá clÕrítr-
zada.

O plagioclásio é do tipo andeeina, ocorrendo na

fonna de cnisLaia anednals, com conLaÈoE nètos èntre et, fonmåndo

pontoá tnfplic€a, ou com conLatoa inregul aree, lobul adoË. A g€¡ti-
nação poliEslnLétlcã é bem deeenvolvida, e pode apanecen levemen-

te €ncurvada. À eaussuritlzação é inclpt€ntcl, maa eetá Eernpns

pn€senLê.

O diopefdio oconr€ como neÉt,os no meio da honnblen-
da, ou como cnistaia ou aglolÛeràdos de cnlsLâle snednâle, Íiulto
fnatunadoo, com bondas d€ hornb¡€nda ou biot ita, ou ainda cloni-
t, I zadas .

A biotita n€¡ri Bempn€ €6t,a preeent€, € associ a-a€ à

ho¡nblenda e diopeldlo. Pode apneeenLan ae bondas cloritizada5.
OuLnoe min€rais que eaLão pn€E€nt€B Bão Litanita,

apattta, clonlLa, epfdoLo, zlrcgo, ãllårltts e oe mlnerâlÉ opscos.

O quartzo pode apanecen na fonma d€ incluaõea na hornblenda ou

intensLiciã1, mes Eempne em pequèna quanLldad€,

À panag€n€ae diopsfdlo-honnblenda-andeslna é tndi_
caLiva de condiçðes netanónfica8 de alto a médio grau. Destaque

psna a paEBag€m do diopafdio para hornblenda, €aLa. por sua v€2,

tn ansfonmando-ge pare biotiLa, indlcando um neLnabaIhamento com

atenuação das condlçðe¡ met a¡¡órf icae. A sauaaurit ização e cloni-
tização doe ¡ninenaiã lndtca um meLãmonfiemo retnógnÐdo, em n€La-

monf I emo de batxo grau.



I I I.2.3. Gnrirro. ktnzlgl!lcor
Na ársa map€ada €xlFt-em exemplares de rochsa meùas-

s€dlmentaneB alunlno6ãs, nèpnesent adas eeeenci almentè pon gnete-

d€s pontadonea de granada, sl I I lmanitð, bioLita € condienlta.
Oconnem na îonma de inLencal açõe6 nenones, lenticulanes ou lnn€-
gulares, nepreeentando pðrt-€ do paleoesoma doa lnigrûat iLo6 (pran-

cha If), ou ocornem como afloramenLos lsoladoa, no melo d,os aflo-
namenLoe dag rochas mlgmatftlcas encalxanLes. Um único conpo foi
mapeado, a nordeete da ctdède de São João da Boa Vteta. ÀpreeenLa

uma forma lenLicular b€n alongada, orienLada concordanten€nt€ com

a fol iação prtnclpal. 06 contaLoe são abrupLos, paeeando naplda-

mente da rocha encaixante pana os gnaieees kinzigft icos.

Àe nochag são leucocnáLlcae, com umã colonação eB-

verdeada, d€ gnanul ação rnódia à fina, ¡nostrando um bandan€nto

deEcontfnuo bem mancado, vlEfvel pntnclpalnenLe quando dé lnlctE
a aIteração.

Ào mlcnoscópio esLae rochas apreeentan textura gra_

nobláEllca inequignanulan, eerlada, onde 06 cnleLala maionea Eão

muito eEt inãdoã' l€nLicu¡anea, lembrando uma Lextuna flaeer. os

contaùos 6ntno oa gnãos são lobul ados a i nt€rpen€Lr adoa , e neLos

€ntn€ oB crlstaiE maionee. Em a¡guna exemplar€6 apar€cem bandae

félsicaÉ com textuna poligonal. A fol iação é bem mancada pela

onient ação das placas de bioLiLa. doe pniamaa d€ siIIinanita
(Pnancha VIf), e pela lsonl€nLação da dlmensão malon dås lentee e

dog €niataiã inequidimensionaie. Oe minenais pninclpaie são mi-
croclina, quãntzo, condienita,- btoLlta, Eilltmanite, gr.enada, e o

plagiocláaio pod€ eet an qu não preeente,

Quantzo, nicnoclina e condlenita eão os minenais
pnincipala, cada un delee perfazendo em rnéd¡a gOX do volune da
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rocha, 0 quartzo oco¡.n€ ns forma d€ gnãos lnequldlm€n8tonðlã,

muito alongados, necni6tal lzadoF €m gnãos ncrnoreÊ, con ou sen €x-
Ltnção ondul ante. Ocorre ainda como pequenoa grãos arredondadoa,

I fnpldos, a maionla con exLinção nonrnal,

À mlcrocllna, à senelhança do quantzo, apanec€ como

cnistâlE anêdnalÊ alongadoe, multo eBLlnados, com a6 bondae ou

t ot,a I mente necnistaI izados, pentf t,icoe.

À cordienita oconnê cono cristais anednais, for¡nan_

do faixae irn€gul an€s, panalelag a subparal€lae entre si, à6 ve_

zeg contonnando as fonmaÉ lenticulares de feldspaLo ou do quanL-

zo. Apresenta inclueões de opacos e de srlrlmanita, fonmando cor-
dões de pequenog cnlstals enfi lêlnados (pnanche VI e,f).

O plãgioclásio apan€ce €n quantidadeø varláv€is,
podendo rnêsno esLan aueenLe. ÀpreeenLa-ae rntercnescrdo co!¡ o

quant-zo, na Fon¡¡a de m¡rrnequiLae, em p€quenos gnãos, eendo raroa
c¡.iÊLaiB maiore8, fonmando ponflroclastos. Quando fol poeefvel

identificar, é do tipo oligocláaio. oconne ta¡rbé¡¡ inlsrst¡crãl-
menLe, fonmando delgadoe f'l lmee enLne oe gnãoe ou envolvendo ou-
tnoa mineralE, como pon exenplo, envolvendo pequ€noa cnistai6 de

silllmanlLa, incluaoo em p€ntita, fonmando "conoåð" em Lonno de-
les.

À eillimanita ãpanec€ como p€qu€noa cnistai8 sube_

dnals a euedrais , pnlsmáLicos ou i¡clcuianee, quase sempne lnclu-
aoa na cordieriLa, ou ainda co¡to inclusõ€s na nicnocllna gu na

gnanada. Ocorne como aglomeradoe de pequenos cnieLeis al inhadoe,
panalelos aos I init€e dos grãos mãioneE, isonientados, às v€lz€a

ee amoldando €m tonno de cnieLaie ocelares.

À gnanada apan€ce na fonr0a de cnistalE subedrais a

anÞdnaiã, alguns ,,achatadoã", I ent i cu I ar i zados , ch€ios d€ inclu-
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sõeÉ de quantzo, blotlLa ou ðlIIlnantt-a, orlentadae ou não. À

quantldade de gnanada é bestanLe vari6vel, e pode até eet,an qu-

gent,e. É intenessant€ qu€ ae rochas con m€nor quantidade de gna-

nada poeeuem un Leon maion d€ biotiLs.

À bioùit-a aparec€ na forma de pequ€nos crietais,
lsol adoa ou aglomenadoe, fontemente onientadoEr dispensoe pela
lãmina ou como lnclusõ€s naa granadas.

CÕmo ac€ssónios ocorrem alnda Ll¿antta, apaLiLã,
zircão e mln€raia opacoa, est,€a àr v€z€a €n naior quant idad€ (at.é

7l( do volune de r.Õcha), ao¡r quais assocl€¡m-ae pequènos crlsLelel
irt ÉguIaree de eapinél lo.

Algumas s€ções delgadas mo6ùran sericitlzação do

feldspaLo e dã condl€nita, e clontLização da bioLita.
À panagênese feldspato poLá56ico. sillirnaniLa, blo_

tlfa, gnanada, condlerlLa e quantzo é indlcat lva de metâmorflsmö

de gnãu font€. O g¡au médio pode eetan nepnesenLado pela quebra

de gnanade em biot it,a. À sertcltlzação e clonillzação tndtcam

condl çõea mais brandas, de grau balxo.

I I L2.4. Àr nochr¡ ¡¡lgür+,1ùlGrt

Oe nigrnat itos fonmam a litologia doninanLe, sendo

negietnadoe na maion panLe de ánea mapeada. Àpneesntan estruLunas
diversaE, dos t.ipoa bandada, ofta¡mfLica, n€bul ft ica, agnatfLlca,
f lebltlca, dobnada, echl lenen, clå6slf tcadae de econdo com IrtEH-

NERT ( 1,971,) , claeeificação usada descr i L i vamente.

Nonmalmente eão encontnados mãis de um tipo de ea_

trutuna noe aflonemenLos, Àaeim, fonan s€paradas no mapa áneae de

pr€donfnio doE tlpo8 de €BtnuLunas mignatfLlce€ dorûlnanLeB, mig-
mafiLoã bandados, oftalmfLicos e nebut ft icoa, d€ ãcordo corn E! €a-



LnuLurá pnedoh I nãnt-€ no afloram€nLo.

oconnendo a proaença de det€nminada

predomlnlo da ouLn a ,

I I I .2.4. l.l,ligmatlLoB bandados

Os rnigmatitos bandados ocont.em pnedom i n antenenle em

áneae alongadàE, d6 ùamanhoE vanlãdo6, cobnlndo a malor pãnte da

área mapeada. A nonLe de São Roqu€ da Fartuna ocorr€m åE m€nor€E ,

a pnineina como uma pequena lente na bonda do gnanl¿ólde ponfi-

róide, pouco extensa. À segunda lem un¡a fonma lenticular com c9n-

ce de 4kn de extensão e eustenta a Senna do Picadão, encnavada

enLre os granltóldéB porflnótdea e os gnal sees charnock ft- I coe .

À eul dos gnaisa€s charnocklLtcoã oconne ouLna ánea

de predon(nio doa migmaLiùoe bandados, com uma forma d€ lente que

ae ådelgäça pana oesLe. EeLende-ee por cèrcå de 2Okm, com uüs

I arguna €ntr6 4kn e 6km, linltada a eaLe pelo maciço alcalino de

Poçoe de Caldas. O contato desLêË mtgmaLitoa com 06 gnatÉseÊ

channockfLlcos é mancado por uma zona de defornação mais inL€nsa,

corn dininuição do tamanho nédio doe gnãoe, ble6Lomi lonfLica, €

com imbr icamgnto deet ae duae I it,ologiaa €m conpoe decinétricoe a

néLricoE. O limlLe com oE mlgmat, ltoE oftalmlLlcos a sul é tnansi-

cional, fnaçado ond€ aa feiçõea bandadas predoninam Eobn€ að f€i-

çef €E oce I an€a .

Paesando pon Vangem Gnande do Sul temoe outna gnan-

de ponção desLa unidade, também uma área alongada, que se alarga

panã nono€Ðt-€. NeeLa ánea oa migmat iLoE bandados Èen forte in-
fluência dos océlanee, os quals fonmam gnande part-e dae bandas

i nt enca I adas .
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0s I imlles eão €nvoltónlos,

èstnuture denLno da ánea de
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llàlB pare sul, nðs proxtmldadôd d€ 5ão João ds Boa

VleLa,oa migrnetitos bandadoe formam uma ánea lenLtculan alongada

na dineção Etl , Eeta l€nL€ é E€panada pon uma fãlxã d€ migrnat itoe
nobul lticos da ánea mal6 ao Êul, tnaion ponção de predomfn lo dos

mlgmat iLoe bandadoe, que val deede as pnoxlnidadee de São João da

Boa Vtsta, aLé o Itmite sul da ánea eetudada.

Oe afloramentos oçorre¡l na forma de maLacðss e Grn-

coeLae nuae, ou ao longo das nodovi as e ee€nadao aecundán i aB. Àe

melhoree expoelçðes eetão noe af lorament,oe local izadoa na Serra

do Plcadão, na deÊcida da Senna Paul teta eÌt dlnèção a 5ão João da

Boa Vista e nos contes da rodovi a que ligã São João da Boa Vi6¿a

a Vangem Gnånde do Sul. Duas expoelções merecêm deetaque: a pe-

dreira da Ìlinenação BnuscaLt o S/A, a norte de São João da Boa

Vista, ern aLividad€ ( aflonåmento IOOB); e uma pedrelra sbandonåda

a sudeete dest a cidade, ao I ado de €strada para Àndradas (aflona-

mento 1043 )

Àe liLologiae dest a unidad€ ee deetacan pela eat nu-

Lura bandadâ, marcadÀ pela alterngncle de coneE, em Lons de clrì-
zÃt pn€t-o e r.osä. São bandae de boa cont inuidad€, de €sp€egura

vaniáv€1, localmente dèÉcontlnuas e I enL I cu I ðr i zãdaÈ . O conLaLo

enLne ae bandas nais €Êcuras, mel anocnáticas, € as bandas nais
clenas é bem mancado, abnupto, Quando a6 bandãa Eão de nochas

maie clarae, oa conLat oa ent r€ elaÉ aão difueoe. Localnente eão

enconLradas ponçõee onde se neconhëce um pàleosgomã ålnda preBêr-

vado, repneaent,adg por um gnaiese bandado, pneto e cinza clano,

corn neogsoma dè colonação nósea (Pnanchaa I f ,g; ll a,b,c,d).
À composição deetaa rochao é vaniável, sendo qu€ no

paleosaoma predomina o plðgiocláaio, onde as nochae alcençan com-

poaição dlorftica, paeaaando pana quarLzo-dionftica à tonal fÈica
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naa part-€s clnzenLas, O n€osaoms rós€o apr€senLa una compoÉi ção

gnanftica à gnenodionftlca, com claro pnedomlnlo do feldepato po-

táee I co,

No paleosaoma mel anocnático são encontrados gnais-

a€s anftbol ft tcos, gnãlÊËeÊ blot ltlcos, com ou Êêm dlopafdlo,
eendo raroÊ os anflbol lto6. Qua6€ seutpn€ fonrnam intercal açõee

lenLiculanes ou bandae, conr €6pêÊEunas cenLimétrlcae a declméLrl-

ca8. Aeaoci adas a eetae bandas podem ocorner tanbém porções de

nochas mala quanLzoaas, lntèncal ãdae com gnstBEeE ktnztgfttcos,
E€melhanteg aoa já descnitos, ou con intencal açðea ou bandäs iso-
ladas de nochas c á I c I o-s t I I c áL t c âB . No6 gnalases, a lexLuna pr€-
dorninant e é a gnanobl áslica, equlgnanu¡ ãn ou I lgelnalrent€ in€qul-
granular, Em tipos muito nicoa €rû bloètf,a, a L€xtura é do Ltpo
gnanolepidobl áet ica, Oe cnist.als de quartzo e plagiocláaio non-

malmenLe são equldlmenelonsta, moeLrsndo um padnËo pollgonEl,
sendo porém reconh€clda6 fonmae lent iculan€s, panalelae à fonLe

orientação de bioLtta (Pnancha Vf).

Plagiocláeio, honnblenda e biotiLa são oE prlnci-
pais minènele pnesenLes neeLas ponções, com destaqu€ pana a pne-

Bençã quaa€ constant.e do d¡opsfdio. No plagioclá€io predomina uDa

conposição ent.ne oI igocláEio s sndeElna. Àpanece na fonma de

grão€ €quidiDenaionais, com contatoa r€tos, sendo ranas aa formas

lenLiculanes. Estag fonmaa l€nLl€utane6 ãsaoc I am-se a grãoe maio-

reia, total ou parci alnÉnt€ recrist,al izadoe. À¡guns cnist,aiB maio-

re5 não recriatal izadoa são anLipentfLicog, € apreaenLam minne-

quitaa naa bordae. Poden €ELa¡. geminadoe ou não, e algune çnia-
tais nosLram aB lemeles de gèminação encunvadas. A ãaussunltiza-

ção e eericitização eet.ão eempne preeenLea, em maior ou r¡¡€nor in-
tens I dade .
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À biotiLa é o nineral d€ ori€n¿ação malE marcãnL€,

na fonma de gnãoa isol adoa ou como agn€gados lenltculares. pode

aparec€r dobnada, com extlnção ondulante, Oconne lnLercneacida
com a honnblendã, e apnêaenLa bonda de reação com a clorlLa, Glm

inL€nEidad€ vanlável. Os est,ágioE maiÊ avançadoe de cloriLização
da biottLa mogLram uma ãssocl ação de btotltå verde, clonlLã, Lf-
tanlta € minaraia opacos, esLea enfi leirando-ee ao longo dos pla-
nog da cI lvagem basal da biottta.

À honnblenda ocorre como grãoe anednais, ieol ados

ou eE agnegadoa l€nLiculares, lntencnêBcidos com a biotita. Tam-

bém apreeenùam ae bordae cloniLizadaa, Àlguns agn€gados guardam

núc leoe de dtopeldto.

O dlopËfdlo ocorn€ como gnãos an€dnalr, muiLo f¡-a-

tunados, formando agnegados aasoclados aos ouLros rnáf lcoe.

QuarLzo e leldepaLo po¿á6sico ocorr€m €n pequsna

quantidade, podendo mesmo estar aueentes. Fonmam pequenoe gnão6

an€drai a ou ocornem i nLerat- i c i a I menLe . O quartzo pode aparec€r

como cniÈtals û¡âlonee, alongadoe, con ext lnção ondul Ente beur

mancada, recrigLal izado6, Os ¡rin€nala opacoa, apatiLa, zircão,
LttaniLe, epldoLo, çanboneto6 e al I anit a completam a rûtn6relogl e

dest as nochae.

Ao I ado do paleossoma ¡nelanocrát ico, aã porçõea

clnzentas, leucocnáticas são Éempne pneeenLes, mancantee do con-

LnãsL€ de tonal idades que desLaca a feição bandacla,

NesLas ponções mais claras, cinzentas, aão encon-

tnadas nochas leucocráLicaã, de granul ação ¡¡édi a a fina, com uma

estnuLuLra gná1sÊlca denoLeda pela ÕrlenLôção dê aglomenadoe dè

máficoE iaolados €n n€io a domfnioe quanLzo-f€¡depático6. Os r€-
preaenLantea principais aão gnaiasee qu arLzo-f€ I dspát icos a horn-
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aendo encontnadog em algumaa lâminae nestos de dlopeldto.

Ào microãcópio apreaentam Lextura gnånobl á6Llcã

inequlgnanul àn Eèrladà, onde o6 gnãoa maloneB eão de plaglocláslo

ou, mal6 naro, de quantzo. Oa contalos èntr€ 06 grãos ãão inter-
peneLnadoa, denLeadoa ã lobulàdos, ou neLoe, localmente formando

t€xLuna pol lgonal. Em zonao ond€ a deformação fol mais lnLensa, a

t.exLuna é bl asLoml lonfLtca, com a pneaençâ de porfinocl a6LoE de

plagloclás¡o €xtblndo uma LexLura monLar,ou me8mo totalment e 16-

cnistal lzadoe, e o quartzo epar€cê ne forlna de fãlxaÊ Õu lenLee

bem ma¡cadas, com contaùos retos co¡n a matriz (flaser) € recrla-
Lal lzado6. À orlênLação genal da rocha é dåds peloe aglomenadoa

deacontfnuos e alongadoã d€ náflcoe, pela font e oni€nLação das

placas de bloLlLa, pela6 feixas de necnlsLal lzação, e pela dlmen-

são maion doe grãos alongados, todoe onlenLadoE subparalel amenLe

enLr€ s i .

0 plagloclásio é do tlpo ollgocláaio a andeeina.

Oconne formando oe gnãoe nalorea ou como pequenos cntELàlr equt-

dimenaionaiE lnt,€ncn€scidoe com os outt.o€ minenais, No pnim€lro

caso, são subedrais. a anednals, alongadoa, com aË bondas recnls-
t,al izadas, a€ v€z€Er ant,ipentft tcoa. llinmequiLa apanece naa bondas

de algune gnãoa, pninclpalment,e no conleLo com nlcroclina. Saus-

sunlLlzação € E€nlclt, lzação eetão aempre pnesenLea, em int€nEi-
dade vãntáveI.

O quantzo fonma grãos maioreE que a ma¿riz, alonga-

dos ou n€Bno na fonma d€ laixas àlongadas ou lenLee, necnisLall-
zedaE, Forma também gnãog nenon€a, que são maiE conuns. Àpresenta

êxLinção onduiante, na forna de eubgnãos ou formando lameleE de

deformação,
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O f€ldÉpaLo potásalco oconrcr €m p€qu€na quanLldade,

como pequenoa gnãoa na netnlz ou i ntenaù I c t e I m€nt Þ . llate naro,

oconnom cnlsLaiã maiore6, p€ntfLlcoa. com bondas necrietal izadaa

e I igeinanent€ Benicitizados.

Dos máficos, a bioLita é o mair comum, ocorrendo

como cnlsLaia iEoIådos ou em egrégadoe, moeLnãndo sempne uma for-
L€ onlentação, Ocorre tnLercre6clda com a honnblendâ, que apanec€

como cniaLala an€dnala pouco on ienLadoÉ. Em algumas dae lâtninas

eatudadas, apan€c€ diopãfdlo ¡nt€rcr€6cldo com oa máflcos, na

fon¡na de núcleos ern aglomenadoe, multo fnatunãdos. TanLo btoùità,
quanto hornblenda € dlopsfdio aparec€m clonitizados nas bordaE ou

ao longo de fratunae, ãlgumae vêzês LotalmenLe BubetlLufdoa,
pnincipalm€nte no caso da btoLita.

0 n€ogBoma desLes migmaùiLo6 é caracten lzado pon

porções nóseãe, que Ee desLacam por sua coloração, en contnaete

com aa conec cinz€nLaa € mai6 €scunaa do paleoesoma (prancha II
a,b,c,d). Ocorre na forma de bandae, de eepeeeura aproxlmadamenLe

consLante ou inregul ar6a, como lenLee ltulto €6tirada6 e deecontf-
nuas, ou cono manchas alongadas, lnvari avelmenLe com contaLos dl-
fueoe, pssgando localment€ pana eetrutunas nebul fLicae, A nocha é

pobne em máflcoo, leucocnáLtce, de tonàl ldädes róeeae. Tem gr-anu-

lação médla a gnossa, € ealnuùura gnáiEsica, onde a fol iação é

bem mancada pela onientação ds btoLlLa, de crisLals de quantzo ou

feldspato alongadoa €, nalã rano, pela orientação de aglonenados

IenLiculaneã d€ máflcos. Em centae neglõeB de défonmação malE ln-
tensa, a f()l tação flca marcada por bandas nóseas ou eebnanqui ça-
das alLernadae, deeconLlnuae, microcntetEl tnae, corn fllmee mutto

delgados de máficos, eustent,ando grãor mi I lxnétnlcoF annedondados

de fe l dapat o.
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Oa nepneaentantes do neossoma são gnaiss€B quantzo-

leldepáttcoa de compoatção gnsnlLlca, quê nogtram um pnedomfn to

de mlcrocl tna 6obre o plaglocláelo, onde o máflco pninclpal é a

bloLlta.

Ao m¡croacópio, apnesent am texl-una gnanobl áeLica

lnequlgranuler, que evolul pana ume Lexturs blastoml lonlLlca,
ponfiroclást,ica, onde os cn¡BtaiE mðionea aâBum€m formas lentlcu-
lãt.€s, apnesentando bordaa necnisLal izadaa (Lexluna mont-an), e

envolt-os €m una mat.rf z granoblást fca msi6 fina. Oe crtELais nalo-
n€Ê aão sempn€ de feldepato, e pod6m apneeentan fnanJas e caudas

aaslméLnicaF de recniatãl izaçqo, 0 quarLzo pode forman cordões ou

lentee ("fIaser") rêcrl6Lal tzadog. Esta I ent I cu I an t zãção é pana-

lela à fol lação do pal€o66oma € ãoa Greue contatos (paleoesoma X

neossorûa); é panãlela também aoe plenoe de recnletal lzação¡ eetee

se €ncurvan, acompanhados da onlenLação da biotit,a, amoldando-se

às lenLes (Pranchas IV c,d; V c,d).

O feldspaLo potássico, noe gnãos naiorea, pod€ a€n

perLltlco ou não. Àpânece Lanbém na maLnlz gnanobláBtlcâ como

gnãoa anedrals, €quldlmenãionals.

O plagiocláÉio é o¡ lgoclásio a 6nd€sina, aparecendo

como cnlsLais malonês, lenLlculãnlzadoE, às vezêÉ antiperLftlcoE,
int€ngamente 6auÉ6uritizados ou E6nicit.izadog, Oconne também cono

criEtais m€noneg na màLriz, com EaussuriLtzação inciptenLe. Nas

bondae doe grãoe apanecem nlrnequltas.

O quantzo, além dae lenLes, oconn€ como pequenoa

cniat-aiã anedraia, com fonmaã amebóidee, com €xtinção ondul ante.

À biotita epanece 6m pequena quanLldade, quase se¡û-

pn€ co¡¡o placaa ieoladas, p€qu€nas e fort-e¡lenLe on ient,adas. Ea¿á

tnansfonmadã pana clonita nae bondae ou ao longo doe pl anoe de

cl i vagem.
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Àpenae efû ums dse lÈmtnse, de amoeLne do corpo dà

Senna do Plcadão, fol êncontrads a honnblende, oconnèndo como

aglomeradoe de crrstars an€drars, murto onren¿ados, coo, aB bordae
de bioLlLa o de clonlta, e envolvendo nesLoe de dlopsfdlo, todoÊ

em pêquena quant i dadê.

ConpleLam a suã mlnenåloglå å âpât tta, t ttsntta,
zlncão, oa mln€rals opacoE e oa mlnêralÉ aesocladoe à BguBsurtüt-
zaçáo e s€nlcitlzação.

Na pednelra local tzðda na panL€ Eul da área, ao la_
do da esLnada que liga São João da Boa VlãLa a Andradaa (af .

1043), a est-rutura bandada do6 migrnat ltos é mancant€, r€a¡çada
pela altennânclå dê conee pneto, clnza ê noãa (pnancha I I a,b,c,
d). Àli fona' rêcolhidaÊ amosLras de cada banda, € aua aná¡lãe
mosLnou uma vanl ação composiclonåI de dtonrtrca à gnanfLlcË, deB-
cnltä a s€gu l r,

Às bandae melanocrátlcas, de granul ação flna, apre_
EenLam rocha d6 compoerção dl0nftlca, brotrLa-hornbrendâ gnatsse,
com nestoe de diopefdio. A fol ração é marcada pera for¿€ orrenLa-
ção dos máficoe, è p6la orientação do erongamenLo naror doÊ crls-
tal6 I n€qu t d r mona f on a r e . o plagrocláslo é and€alna cálctca, e não
fol enconLnado fetdepato poLáeelco.

Nas bandae clnzentas, a compoatção é t,onal lttca, en
nocha pobre êm rnáf lcoa. À fol lação é nancada pon palhetae dtepen_
sag de blotlta. O plagtocláeio é do tlpo Õtlgoclá6to, € a ntcno_
cllna apenec€ em quanLldãdea mulLo pequenas, lntenstlclal enLne

06 grãos d€ quartzo e de plaglocláslo, Eetae bandas pãEram gna_
dualnente, con contatoe dlfueoe, para bandae de nochas male cla_
nãÊ, com I lgetno6 tone roeado', onde a ¡Dicnocl lnâ apanece Lambém

lnt€netlclal, mae Já alcançando teonêa em torno de 5x dÕ volumê
dE roêha.
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Àe bandae da granul åção mâlé gro6sE, tåmbéÍ¡ €m con*
faLo I atenat com bandae dlonftrcsa, sépanam Ietenalment,e sgrome-

nados de máficos (mel anoggon'a) em dlneção ao cont,ato ênt re as

bandas. Àpneeentam uma eetnuLuns gnárÊelca bem mancads pelàE for-
mas lsntlculanes dos félstcos € do6 próprtos aglom€radoÉ d€ rnáf l_
cos. O pIàgtocIá6 lo alnda åpa'-ece como feldepaLo domlnsnte, porém

a m.lcnocl lna oconre na fonma de cnlsLais naione6, anedrale, e €m

proponção Buftclentè para umà compoelção gnEnodlorftlcå.
Àe bandaa de malor conùrEeLe eão ae no6adaÉ, leuco_

cnát.icas a hololeucocnáLicaÊ, de gnanul ação mais gnoBs¿¡ que aa

outras rochas, onde a fol lação é marcada p€la oniênLação da bio_
Lita è dos crtsLatÉ lènttculanee de quenLzo e feldspaLo potáesl_
co. A mlcnocllne é o componenL€ pnlnclpal, na forma de grånd€8
crtstale anèdnalB, mlcnopêr.Lf ticos, co¡n minmequttas nås bondae

dos gnãos, prlnctpalmente no contaLo con o plagioclá6 lo.
Esta vanlação lndlca una mlgmaLlzação pnogneÊsiva

dae rochas, com um ennlqu€cfnento gnadactonal €m feldepalo potáB_
BICô.

¡ I1.2.4.2. tltgnât ttos oft almfLtcoe

OB mtgmatl¿os ofLalmfttco6 são canact€rlzadoa pela
Pnesençã mancanLe dä estnutuna ocelän, pnesenvando bandas dtfusae
ou contraELantee, ou €volutndo para estrutunae nebul fttcaa. prê-
dorDinam ne porção centnal da ánea, a nonte de São João da Boa

VlsLa, entre oe mlgmat lLoe bandadoé, e formando, mal6 parâ oeste,
fatxås èatrelLas inLercãl adae com árêse de pnedomfnto doe rntgma_

titoe nebul ft i cos e bandadoe.

Os ne¡horeb afloramentoe oconrem em laJêdo6 e ên-
costas ao longo da eetrada quä marget a o Rlo Jaguani ütnln, naa
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proxlmld6deB dc Pedn€gu¡ ho, ð na¡! €Etr6d6s quo so€m do Sãó João

da Boa ViaLa no rumo nonte, em dlneção a São Roque da FanLura.

llultog efloramentoÉr oconr€m na fonma de blocoe Glnonm€s e mat a-

cõe8, dificultãndo a obLenção das medldag eeLnuLunais.

EsLee migmatit,oe guardam eetnulunas diveraas, cono

bandaE è "schl leren", dlaa a feição de destaque é a pnè6ençã dos

mogacnidtais de feldspaLo pot áaaico, subednais a lent iculares. À

estruLuna bandeda é mancada pon 3 bandås dlfueae, rósèãs, leuco-

crát-icas, de granul ação f ¡na, inlercal adaa nog gnalsseÊ ocelareag

ou pon bandaE de nochag nalF eÊcurae, neeocnátlca6 ð melanocnátt-

caã, de granul ação maie fina. Oe gnaisa€a ocel area podem paesar

pana nochaa de gnanul ação médla á gnoeså, de Lonal tdâdèÉ nóeeåe,

ond€ as fei ç6ee oc€l ãneË são msnog caraçterfatlcas, mancando zo-
nes nebul ftlcas. São comuns encnavea pequenos, deciuétntcoe,
ãlongadoE, de btot-tt.a hornblenda gnaiE6e dlorfLlco flno, €,em€t-

lhanLeE aog encontnados noe grantlótdee porflnóldee.

Àe ponções ofLalmfLicae apreeenLa¡¡ rochaa leucocrá_
t.icea lnequlgnanut anes, clnzenLae cort rr¡anchag ró€êas dlfueae, ou

çom m€gacrietale de f€ldapato potássico, mais comum, À sua est.nu-

tura vania, apneeent,ando €m deLenmlnedoe aflonamenLoe apenae uma

ligeina orl€ntaçgo doa megacnlãLaie d€ feldspat.o poláesico, eue-

dnaie a eubednais, paasando pana rochae onde a gnaiasificação é

ben ¡¡ancada pela orientação da blot it,a e de fornas lenticulares
ne måLnlz gnossa, e pela onlenLåção doe megacrlsLetE, egonå coü

fonn¡aa ocelaree. 0 predomfnio d das feigõee mais estiradas, onde

o feldepato fonna lentes de cnisLaie únicoÉ com bondae defon¡na-

das, ou lentes difusas, pol icrietal inae.

Ao microacópio apneeentam sempne texLura gnanoblás-

tica inequign6nul ar na naLrlz, com porfirocl aetos de microclina



E'

€, n€noÉ comum, d€ p¡aglocláãio. À r€crlsLal izaçáo é conum na ma_

Lrlz e noa crlsLaia malonê6, nae bondas ou Lotal. A orlênLàção
bem mancada dos criaLars l€nr.¡culanee, doa planos de rec.isùar i-
zação e da bloLiLa definen a foliação.

Oe ninerais pnincipaiã aão nicrocl inð, plagioctá_
€io, quar,tzo e btotl¿e, numa pnoporção quê Eempre cál dentno ds

coltposição gnanfLica. A micnoclina ocor¡e pninciparmente na fonma

de megacnlELaia, euedrais a anednaiE, perLfLlcos ou não, com

bondas n€cniÉtal izadas onde ocorr€n mlnm€qur¿ae. NoE criaùaiE que

apanecem totalmenLe recnlsLal izados, aparêcè como agregadoe de
pequ€noa cniataig anedrals, não perLfLlcos, ao lado do plagioclá_
eio. Àpanece também na matrlz gnanoblásttca, como pequenoa ct.l6_
t-ais ansdrais.

O plagioclásio é do tipo o¡ igocláBio, € oconr€
pnlncipalmenLe na maLnrz g'-anoblást-lca. üenoe comum, spenêce Lam-

bém como cristais rnalores, com formae lenticulares, podendo a€n

anLipentlLicoe, com bondaa recnlsLal lzådag e mlnmequftlcåÊ. Oe

feldepaf,os aparcrc€n invan i avet mente s€r i c it i zadoa ou aauagun ¡ Li -
zados, €m maion ou menor inLensldade.

0 quarLzo forma pequenos crlstais na matrlz¡ Dâa

aparece também como cnistaia malones, alongados, necnlstål lzadoã,
com extinção ondu I ante.

À biot ita forma aglomenadoe dc cr.iãt,aiE ãn€dnaia ou
apanece como pequenae placas diEperaas, bem ontentadoð, rempnê

cor¡ aa bordae, ou totalnente, cloritizadae. u¡¡a das anosLraE ana-
I isadas moetrou neetoe de diopsfdio no nrlcleo de aglom€r,ado de
blot'it'a. A honnblenda tambén não é comu¡n, ocorr€ndo co¡ro agro¡ne-
nadoe, lntencnegcida com s bioLrba, Também apneeenLa aa bonclas

cloritizadas. TiLanita, apat ita, zincão € nineraia opaçoa calnp¡e_
tam a mlnenãlogtã deetae roches.



Eln zonÉs mslE deformsdEs s rochs p8esâ s apreéêntsr

uma gnanul Eção malE flns, com texLura blastoml ¡onftlcà, msncåda

por pêquenas lenLea de feldepaLo, tntenca¡adâ6 con lenLee e cor-
dões nulto estlradoé de quantzo, e palheLeg de btotttå mutto fl-
na, i 60rlenlados, Algumas lsnt€6 de feldepato são naloree, poll-
crl6taI lnaÉ ou com crl6tàle anredondadoE clrcunEcrttos a elag.

Ào nlcrogcópto nefl€Len a6 fel çõee fneÊoscópt ca6,

com uma msLnlz ftna, equlgnanular, gnanoblást tca, ao I ãdo de fal-
xae de quãr¿zo bem conLfnuae e delgadse.OE feldepatoe també¡n fon-
rûan cnlstatB rûalones. I ent I cu I år I zgdos , com bordae ou LotalmenLe

recrleùal I zados .

Àe bandae nóeeas enconlradae ëm melo aos Dtgnat ttog
off,almfLlcos, apneeentam nochaE de gnanuleção médla, Lambém coh

eatnuùuna gnál6alcå. Pneeervam alguns criataia naion€s d€ felds-
paLo potáeelco, I ent I cu I ån I zsdoE . Sgo gngtEeee granlttcos, leuco-

cnáti coe a ho I o I eucocr át I cos , con blotlLa e honnblenda, êèmelhan-

Les eoÊ gneiBeea gnànlLlcoË encontrados nos ÌìlgtlâLlLos nebut lLt-
coe, descr I t,oÊ mà!Ê sdl Ente.

Àe bandae egcunae são cent lmétnlcae a dect[ìétrlca6.
de êspossura lnnegulan, àe vezes deeconLfnuas, São nochae mèeo-

cnátlcao a melanocráLlcas, de gnanul ação fina no geral, podendo

apneeentan um bEndamento inLerno, f lno, de felxas cIånaa tnLencå-

ladae, clnzenLas. Algumae apnesenLam fetçõee ocel ares dos felds-
pefoe. SÊo nepneeenLEdoe pon gnElaaes tonål lLlcoE, grånodlonftf-
coa e dlonft-lcó6, com blotlLa, honnblenda €, m6la râno, dfopÉl-
dlo. Neat,eB gnelases (' ptaglocláalo aprêEenLa urla compoBtção balÊ

cálclcä, do t lpo andeÊ1n6. 5ão eerûelhantee àa rochae dae porçõee

escuna6 doa mlgtllãtltoE bandadoe.
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Um dog encråvÉs êdLudâdos, local lzâdÕ nBa pnóxlmt-

dadee de Pednegulho, de tamanho declmétrlco, fol canacLènlzedo

como um gnanullto báelco, É uma nocha mel anocrÉt lcå, com granul E-

ção médla e groeea, aepeclo fgneo. Àpresenta textunå htptdiomón-

flca modlflcada por n€cnletal lzação, con ur¡a t€ndencl a à gnano-

blásLtce, tnequtgnanulan, cÕm contaLoe lobul adoE entre oe gnãoe.

Os mlneral6 pnlnctpaie eão o diopsfdlo, honnblenda, hiperst.enio €

plaglocláeto. llostnam a passagem dos plnoxêntoe pena hornblenda,
prlnclpallûent,e nas bordae doB crl6Lals. O plagloclá6 lo apreaent-a

compoËlção entre andeeina e labnadorlta.

III.2.4.3. lllgmaLf LoE nèbul ft-tcos

Como nfgmåLtLoê nébul lLtcÕe eetão agrupadae rochåe

leucocnáticag a hololeucocnáLlces, pneeervando ,'Êchl tenênÊ" e

bandae mult-Õ dlfueae. E6Lsé felçðee eeLão preeent,ee en bog pante

dos ternenoe mlgmatftlcoe, poném fonam eepanadaE áneae onde ocor-

nen pnedom I n antemente , Ocupäm mais a porção ocidental da ánea ma-

peada, a nonte e nonoeaLe dé São João da Boa VtELq, e a nonLe e

nondeete de Vangem Gnande do Sul. fonmändo áneaet alongadas ou

Ient, lculanês que ee lnLercal ah nor mlgmètlLoB ofLalmlttcoê e ban-

dadoe. A peeesgem deete ttpo påns oe ouLroe é eernpre LnsnElclo-
nå1.

Os tipoa I lLológico6 pntnctpatÊ eão blottta gnats-
8è6 gnenlLlcoa a gnanodionf t,tcog. São nochae claree, de Lone Fo-

Eadoa, com gnanul ação lr|édla e egLnutura gnálselca ben de6énvolvt-

da, onde a fol tação é mercâds pela onlent ação doe crtsLate e

aglomeradoe de máflcoe, e pelåE fonmae lenl-lcul aree do qusrLzo e

do feldepato. O bandamenLo, quando preeenLe, é dlfueo, mancado

por unå ¡tgelra vånlêção no teor de rnáf tcos ê/ou na prÒporção en-
tre oe feldepaLoe (Pnanchae Ihl IVc).
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Ào rntcroecópto esLsE rochss apreeentsm LexLura gra-

nobláaLica tnequlgnanulan, aenlãda, ondè os cnlstãlB malones

apnes€ntsm urri€ fonms lenLlculan. São co¡îunÊr fel çõéÉ lndlcat lvae

de eeLáglos bem avançädö6 dê dèfo¡mação, onde s tèxLura é bl eeLo-

ml lonlt lca, com ponfiroclaeLos d€ feldepatoe, necnieLal lzadoe

pãnclal ou tot,alnenLé, lr¡êneos numa rûaLnlz gnanobláÊtlcs ftns,
ond€ Bão comuna condõeE de quanLzo, t ambér¡ recnlstal izðdoE,

Os minenai€ pnlncipais destae nochae são micnocll-
na, quart zo, plagloclásio e bloLlLa. À mlcnocllna fonrna oe grãoe

malores, lent iculenen ou anredondados, algumes vezes pentlticoe.
Àparece também como grãoe menorea na rnatriz gnenoblá6Lica, não

pent fttcoË e com gemlnàção en gnade bem dèEenvolvlds.

O plagfoclá6io ocorre Lambé¡r como grãoe menoros na

matnlz. É do Llpo oltgoctáelo, e parecè crescer a pantln dae ln-
clusõ€Ê nas pentitae, formando lentee mslor€Ê ou coroas eobre a6

lnc lueões da mlcnocllna pentfLlca, 06 feldêpaLoe apanecem Eempre

Élau6crur. lt,lzados ou É€nlcitizados em menon ou nalor fntensldade.

O quantzo ocorne nâ måtniz, como crlsLãlB equf dt-
mên6lonal6 lrnegul anéÉr, ou como f€lção de deeì.aque, fornando cor-
dõee ou lenLeE hult-o âIongadaB, àe vezeE onduladsa, se amoldando

ðoa porflrocl åaLoÉ. Àpnesent am-s€ nécrlatal lzadog e co¡r €xt lnção

onduIante-

mo pl ac aE

onde podem

zados, nae

Lantt â, al

incluriv€

Doe máfico6, a btoLlLa é maie conum, apanecendo co-

tBoladas ou como sglomênadoe, eempre bem orlent adoE,

aparecer núcleos de hornblenda. EELão sempne clorlt, l-
bondae ou lntegnalmente. ÀpaLlLa, epfdoLo, zlrcão, ¿l-

lanlts € opacoe completam a mln€ralogla destÐ6 nochas.

ÀIguns aflonamenLoÊ pneêênvam roches meie bá6 lcea,

pontadonaa de plroxênloo, na forma de bandas ou bou-
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drnE, eemelhEntee sos gnsreeeê ånfrbol lLtcoe deecrrtog ènterlor-
menLe.

Oa mlgfnat ito6 ãpr,e6€nLam ulrla compoelção nlnera¡ógl_
ca pnêdom t n anLemènLè quarLzo-fe I dspát tca, não o'uiLo îavonável à

fonmação de aesemblél a6 ou mln€raie fndlce, caracLerfst, lcoe d€

condlçõe6 metamórflcaE especfftcae, EnLreLanLo, a geração de rno-

bil izados, pnomovendo ð migmat,tzeção, e recnl6tal ização d€ anfl_
bóllo e blotlLa, a deformação pláeLica e necrl6Lã[ lzação dos mt-
nêral6, a ¿ransfor!¡sção do plroxenlo para anftbóllo, e a6 as6o_

claçõeg neconhecldas nog dlvenaoe paleoeeomas, evrdenclem que es-
taa nochas foram genadas e tnanefornadas em condiçõee enérgl cas
de fáctes enflbol tto, aendo que no paleoeeoma eão enconLradoe

ainda ¡estoã da panag€nese do fácres granul ito (gnarseee kinzigf-
tlcos, cálclo-el I lcátlces, dtopsfdio ãnflbol lLoa, gnanul lLos),
qu€ a mlgmattzação deet nóI .

Oe efeltoe de meLamorflBmo de fácles xteLoe verdee
també¡¡ esLão ben mancadoÊ, neconhecrdo' na Eaugsurrtizåção e clo-
nlLização gener a I I zadô6 ,

¡ I I .2.4.4. Rochag cálcto*al I lcáLlcåE

ÀE rochae cálci0-61l lcát lcaE foran obsenvadae aem_

prè como lnLêncal açõee nae nochaE nlg]nâLftlcas, eendo enLão deE-

cnlt,aB dent,ro desLa unldade, como um doe tlpos I tLológlcoe lnüe_
granLèa do psleoaeome doe mlgmaLtLos. Àpanecem na forma de bandaE

lnnêgul an€a, co'¡ contatos bnuecog con a encalxãnLe, d€ espeE6una6

cenLlméLrlcae a dectmétntcas, ou, mals nãno, como afloramentos
lsolados, também de pequenaE dlmeneões,

São nochas escunas, de tonal idadea c inz€nLes e es_

vendeadas, de gnanul ação flna a muit.o flna, que na matorla das
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vèzes só é obeêr-vada nås bondae des amosLras, onde se êncÒntrá
I ig€iram€nte alLenada. Àlgumae apnesenLam uma estnutura bandada,

não evldente, marcâda pðla altênnenclè noa tons das conee clacu_

ras, e que também flca nealçada com a alL€Fação.

NesLas nochaa a mlnenalogia e a proponção enLne oa

mlnerais varlan båst ante, podendo cento mlneral eBLar auBente €m

algu¡Da6 amosLnas, e ser egÊenclal eEl outnãs. Ào micnoecóplo apne_

senta textura granobláat.tca, equignanul ar a I ig€inam€nte in€qut_
gnanular, onde pnedonlne o aépecLo de mosðlcoe (textunã pol igÕ_

nål), com conLat os neLog entne os grãoe, ou onduladoa e lobu.l a_

dos. À fonna I nèqu I d I mén' I on a I dos crlsùaie, moetnando ã dtmên.ão
nalor leorlenLada, desenha a fol lação.

Os mtnenata pnlnctpals eão o plaglocláElo è o dlop_
eldio, 6eguido6 do quartzo, hornblenda, biot f tã, granada, eacapo_
llta ê epfdot-o. O plagtoclásto é pnêdom i nenLemenLe do ttpo I sbns_

donita, chegando a andeEina. Àpneeenta s€mpr€ cont,at,os retos en_

Lre oe grãos, com ponLoe Lnfpltcee, gendo o mator reEpÕhaável pe_

la Lextuna p.'l igona¡ (pnancha v rh), ÀpreeenLa-se 6au6auniL¡zado
ou a€riciùizado.

O df opefdio apar€c€ como crl6taia anedrais, local_
menLe com bondae de honnblends, lnostrãndo uma clorlttzaç?lo lflcl_
p¡ent€.

O quantzo apanÞc€ cor¡o psquonoB crl6Lala 6quldtm€n_
aionalê, com extlnção ondu I an¿e .

Em uma dag amostraa €6t udadas o plnoxenio é h€den_

berglLa, oconnsndo como nrrcleos das gnànada' subedr.alE a enédnetE
(PrEnehe vlh). Neete exempl an, o bandamenLo é marcado péra srter-
nâncta de farxäB nrcåE em gnenådas (con l ebredontLa e hedenbengt-
La), e falxas sem gnanada, com Iabnadorit a, h€denb€ngiLa € quant-
zo, podendo tndlcår uma dl f€nenga coû¡poðlcional oniginal.
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A eøcapol lta fot obgerveda somente ern ufnå dâå I Êmt-

na6 èaLudadåF, oconnendo €tn pequona quåntldÂde, na fÕnmq do cnls-
t-als anedral6 dlEp€r6oe pela lgntn6, JunLo com plàglocláslo,
quarLzo ê dlopafdio.

Nas rochaa cálci<>-6t I icáticaB, as panagên€Eea de

desLaque Ëão3 I ebradortt.ã + dlopgldto + quantzo: I abradorlLa +

diopÊfdio + granadai e I abnadonlt.a + 6¡6ps¡dlo + quartzo + ê6ca-

pollta. Egtae asgoc I ações lndlcam quê e€Lãs nochae provavelmente

são sedlmènloe carbonatado6 êt I lco'oa eubmet ldoe a neLaDonftÉmo

de alLo gnau (úllNKLER, 1977,, ou fácles gnanul lLo (f,f IYASHIRO,

L979t .

I I I .2,5. Gn¡ts.ea chernockftlcos

Os gnaleses charnocklt, lcos forman um corpo alonga-
do, onientado apnoximadamente eeLe-oeele, que Be lnf Iet-e pane no-

noeste, com uma faixa de aflonamèntos de enLre 2kn a 5kn de lan-
gura, e ume exLensão de apnox I madament.e tskm. SuetenLa a Sènna da

FarLura, € d€ntro de eeus llmlt€s enconLna-se a cldade de São Ro-

que da FErLuna. Fonmam Lambém um conpo menon, lentlculat., a nor-
deeLe d€ata cldsde, nã6 proxlDtdadee da Fazenda Recreio, Desle

conpo pana nonte, oconnem fonmsndo pequénâs lntercal eçõeE, âeÊ6-

cladoe a nochas básicas, compondo os gnalsa€d gnanul lLico6 da

ponção nondeaLe da ánea eaLudada,

Os sf lonarûen¿os Eão ê6senct 6li¡enLe cortee so longo

de eetnadas de tenna, ou blocoe, maLacõee, la¡edoe e cachoelraB,

ao longo de drenagens. Àe melhor€6 exposiçõeg ocornem ao longo da

esLnada que I lga o PonLo da CaecaLa à São Roque dð FanLure e Van-

gen Grande do Sul (SP-215).
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Sãô rochåÉ de eeLruLurs gnÉtBalcà, que Flca maÊcEt_

nada na nocha fn€scä, devldo ao tom esvendeado do feldepato. À

gnanul ação é médta E gnosBa, com pequenoe aglomenados lènLtcula_
nes, delgadoe e desconLlnuos, àe vezes stgmoldals, de mlnerals
máflcos, a¡ternadoe com domlnros màrs ðmploa € rnar6 contlnuoe d€

quantzo e feldepaLo. À felção eetruLunal flca bem mancada quando

a rocha ee altena, e o feldepato pende eua colonação eeverdeada
(Prancha ld).

Ao longo d€ zonas de fnåLunamenLo lnL€nso, oconn€
uma mudançà, pnlncipalmente na colonação da rocha charnockftica,
ond€ o feldepaLo eavendeado torna-se cada vez û¡äls av€nmslhado

quanto matE pnóximo daa fnaLunaE.

Os r€pree€nLanLee desLee gnai66€6 channockftico6
eão rochas de compoetção alcal l-grsnft,ica ã gnànlLtca, com tenmoe

mâla pobnea em quanLzo, alcal l-quart,zo-6lenfllcoa a quart-zo-6le-
nftlcos. são nochae leucocnáLlce. å horoleucocnáttcas, onde os

máficos apneeentam teores em tonno de lOit da rocha, nanaxn€n'e

alcânçando 201( ' oe ürrn€nerB consLllulnÈes prlnclpEls Bão feldepa-
to potássico. quanLzo. pláglocláslo, honnblenda, diop6 ldto, hi_
pêrELehlo, oconnendo tambén biot lla, cIoniLe, èpldoLÒ, ÊêrlclLa,
canbonaÈos, sl¡snlLa, ztrcão, Llt6nltå e nlnêrats opacoe.

No conpo de gnat6sê charnockft-lco a nondeete de São

Roque da Fartuna, ae nochas eão eenelhantee nos aapecLos lexLu_
nala, moetnando umË compoalção mats bÉølce, com pnedomlnto do

plagtocláelo gobne o feldspat-o poLáeelco, represent ado por grana_

da hiperetên lo gnaiEBê gnanodlonltlco.

Oe gnsiÉ6e6 channockft lco6, ao microBcópio, apre_
eentam texLuna gnanoblásLicä tnequlgnanular senlada, caracten le-
Llca d€ mllonrto gnarasêÉ' onde oE crrsLarB mãlone' perfazem mate



6I

dé 3Of da noch6. São de felde.pato potóeølco, lent-tcularea, re-
crlatal lzadog naB bondaa ou tntegnðlmêrìLe, ou megmo dé quanLzo,

alongado ou coù¡o len+.€s mutto é6t, lradas (flaeen). Oe conLat,os en-

tne oB gnãos são I nLerpenéLn adoe , lobul ados ã denLeadoe. A folta-

ção é mancada pela onienì,ação Êubpanal€l a doe crist.ais lenlicula-
nes do feld5pefo potáEBico, doe aglomerãdos monomlnenál tcoe Ien-

t,iculanee d€ quantzo, de feldspato ou de máflcos. lilulLas vszee a

felção mancanLe é de faixas de quant,zo recrl6tal tzado, subparale-

lae, Beparadas pon uma ma66a de gnanul ação f¡na, conpoeLa por

feldepaLo pot,áBÈlco, quarLzo e plagtoclásio.

O feldepaLo potáBstco é o mtneral pnedomtnante,

pènfazêndo em médla 55!( do volume de nocha, alcançando sLé 85Í eùl

algune casos. Oconr-e como grande cnlsf-ale pnovavelmenLe de or-to-

cláelo, não gemlnados, rnlcnopenLf LlcÕs a pentfLlcoE, ou como

crlstaiÊ com gemlnação em gnade bem deeenvolvlde (mtcrocllna),

onde o plegtocláato fonme lnclueõee tralonee e malB lsoladse. É

lnter€Ëlsante què noe crt6Lale m6lonea, não genlnadoe, poden apa-

necer "henchae" ou bondas cÕm gemtnãção en grede, onde ae lnclu-
Ëõ€6 dê p¡aglocláeto 6ão ütalonee €r èÛl nrenon nú[lero do que ns pon-

ção não gemlnadE do cr.letsl. Eetee fetçõee devem tndtcån umâ

"tnlcl lnizaçãó" do feldepato pot-ássi co. Formam grandes crl6tais
anednale, lent, lculane6, necrletal izadoe nae bordae ou inLegnsl-

menLe, àg vezes apresenLando fnanJaõ d€ r€cntatal lzação âa6iné-

LnicaB, compostas por pequetlos crlstaiÉ equidlmenstonals de r¡l-
cnocl lna, com alguû¡ plaglclé6 lo no û¡elo delee. ÀE bordes doe

cnlêLalE melonee apneeent am o dseenvolvlriênLo de mlrnêquttae. Lol

calmente o fe¡d6pãto potásslco aparece senicitlzado, ao longo de

Danchas ou cordõea denbno dos gnãoe maloneË.
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O qusnLzÒ C o eegundo mtner.ål êm tmpol.LÊncls, Epe_

san de est an quaa€ aus€nte slgumss v€zea. Oconn€ tlptcamente ns

forna de gnãoe alongados. lent.iculànêa, ou de fãfxas monomlnerá_

ItcaB murto conLrnusÊ, sémpnè ¡ecrrsLar rzèdo. ApneeenLa êxt rnção
ondul ante, na fonmE de subgrãoe ou lam€laa de d€formação. Àlgumae

vezeE esLae lenLee àparècem algmotdals, Loncldae e[¡ tonno dè

cnlst-al8 malone' de feldspato, tndicando uma rolação de6LeÊ
gnãoe. Ocorne também como lnclusõee no feldepato, ou comó peque_

nos cnlat,ala na maLnlz, iÊolado6.

O plagloc¡áeto é do ¿lpo ollgoclá6 lo, oconréndo co_
mo InclusõeB no foldspaLo potáaslco, em fllnés ou hinúBculas Iên_
Les, ou lncluÉõe6 malones oväls a eub-ret angu I anes , onde deeen_
volve gêminação pol lEBtnLéLlca. Ocorne Lambém como pequenog cnts_
tals arn€dondädos na mat,nlz. À forma m€noa comum é de gnand€8

cn¡sfais subedrais a anednala, an|tpenLlLfcoe. Oe grãoe menore.
são nonmal¡nênLé rnLercre.cldo' con quanLzo, fonmando Ìnlrm€qurLas.
ÀpnesenLa-se sauEeunltlzado ên tnL€neidade vanlável.

À honnblenda é o máftco mâl6 coüìum, oconnendo na
fonma d€ cni6taia tsolados e aglom€nadoa de cnietãls anêdnelÊ.
ÀEaoci am-se a núcleoe d6 piroxênlo (hlperetênio e dlopsfdlo) € a

biotlLa, e quase sempre tem euas bondss clorltizadae. À päeeagem

do plnoxento para hornblenda, e desla para blottLa é comum,

tendo eldo venlîlcade em quaee todae aE lâminss. Todoe eetee há_
f¡coÉ apresentam as bordas clontLtzadã6, e naE rocha6! onde a

sausgunttlzãção é mãlÉ lnLenêå, apaneceh quaae que totalmenLe
t,ranefonmadoa para clonlùa e opacoÉ. Alguma6 nochas apresenLam um

anflbóllo ¡nurto escuno, de pleocrorEmo vende ãzul ado, Lendo eldo
det€rmlnado co¡no fenro-hä5LIngsIta,
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O hlper6Lênlo 6 o dlopoldlo ocor'nem como crlsLÞls
anêdral6, mulLo fnaLunadoe, ou neeLos dentno da hornblenda ou

meemo da blottta, €ÊLando nonmal menLe baetante altenados. Àlgunø

cnlsLals de dtopsfdlo pnesenvam lamelEe de exsolução de ontopiro-
xen I o.

No corpo de gnaisse channockfLtco da Fazenda Re-

cnelo a rocha apre6enLa uma compoelção mãlÊ báelce, con o plaglÕ-

cláElo pnedominando sobne o feldepato pot,ás6ico. O plagiocláElo é

andealna, apreaenLando tnclusõès de IamelsE e placae de fetdepato

poLáFslco (antipertita), ocorrendo em menor quant ldad6 aa penti-
fes. Quantzo é eemelhanLe ao encont,nado e Já deecnlto A granada

oconr€ na fonrna de grandes crl6Lal6 anednat6. lenLlcul anes e mui-

to fnatunados, apanenLemente neaglndo com o plàgtocláElo, apne-

sentando co!.oa6 de6te en tonno de Eeua crlst-äis. O hiperÉt,enio

apanec€ como gnandee cniaLala ånednslÉ, mutLo freLunadoe, com

bondae clonttlzadaÉ. À hornblenda e â bloLlt,a ocornem em pequena

quanLidade, aEEoc i adas ao htpenetênto.

0€t gnalsses channocklti co6 mosLnam ainda nestoe da

panagênese de alLo gnau pnesènvados, nepneaênLadoa pela pnesença

de hlperetênlo, onLocláBto pertltlco, dlop6 ldto e Òltgocláêto
(anLlpenLlta). À tnansfonmação desLes mlnenåls parâ gnEu médlo

moeLra 6 paõêagem do plroxênlo para hornblenda, e do orLocláelo
pena mlcnocllna. EsLa passagem nêsults nå åssocl ação orLocláalo
pentfttco + ortoplnoxênto + cl lnoplroxênto + honnblenda + bloLlta
+ ollgoclásio (anLlpentita) + quantzo. A preaença doe mlnènãls

epfdoto, sentcita, canbonaLos, clorita, nodlficando pa¡'ci aln€nte
a paragêneee antenton, lndlcs a exlBt,êncta de netro¡neL emonf t 6no,

dê balxo gnau.
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Oe lêucognais6ee fon¡¡am conpo6 alongados e falxas

est,neltåÊ, àe vezee båaLånte conLlnuag. Oe dole prlmelnoB ocorrem

na ponção c€nt-nal da área, lãt€naiB ao gnai6Êe channockfLlco,

formando conpoÊ alongadoø nä dlneção nonoeeLe, que se tnfletem
pana nonte, acompanhando as eetrutunaei sua falxa de af¡onanenLos

pnincipal oconr€ en um pequeno Lrecho da eeLnada Vargem Grende do

Sul - São Roqu€ da FarLuna. OuLno corpo imporLanLe ocorrê na par-
Le nondeste da ánea, coûì umâ fortoa apnox I füadâmenLe Lebulan, e

cont lnuldade be¡r rnancada. Acompanhe o pé da Senra da Fonqul lha, e

eeue afloramenLoe ocornem prtnclpàImenLe nae eet,rEdee sêêundárlsE

e rûeemo eeLnsdae de låvoura que eobem e cruzan eet,a Eenra. A nor-
Le desLe conpo, ocornè um Èencelno, com uma fonna lenLtculån de

pèqu€naB dlm€nÉões, t-ambén ontentada nonoeste, aflorando prlnct-
palmente ao longo då5 eetnãdåe que I lgåm ss fazendae lnsnemg de

Balxo e Santa Altna. O meno¡ desteE conpos mapeávêi s oconne na

ponção nonte då área, também com forma lênllculer, aflorando nos

mornoe ao I ådo da nodovt s Vargeü Grande do Sul - São SebaEtlão da

Gnama.

OE aflonamenLos princlpaiB ocorre¡n ao longo deslas
eeLnàdas, em conLeE de pequenae dtmeneõee, ou na Êorma de nsLa-

cõea e blocos, ao I ado daa eetradae ou no cum€ dos morros,

EaLes nochae Õconn€m Lambém na forma de lnLercala-

çõee ngo mapeávete, dectmétntca â méLnlcae, ou me6mo como gflora-
menLoe lEo¡ädoË, dentno doa gnàtssee channockftLcoe, dÕe mlgmaLt-

toe e de gnalsse6 gnanlLicod, Pon suae cal.act€rf6tlca6, Êão 6€D€-

lhantee aog conJunLoe de rochaÊ neconhecldoÊ regtonåImente, Lne-

Lado6 por granul tt-os al a6qufttcoo (OL¡VEIRÀ, lg7g, , quantzo-

fêldspáticos (OLIVEIRÀ rr* ;r/, , 19Bg), ou félEicos (OLIVE¡RA r:rf

64
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.ïJ- , 1944), s€ndo msrcsnt,es as cores nóB€aE € a auÊêncl s quasÊ

coltrpIet a de máf t coe .

São nochas ho I o I eucocr át t c a6 em Êlua grande ù¡ålonla,
nanâs leucocnáttcae. Tem gnanul äção flnå s médta, com fonLe ea-

lnutuna gnálaslca, marcada pelo quarLzo dlÊcótde, fuatfonm€ ou

plãnar, fonLemente onienLado, conLonnando ou aepanando fonmsg

lentlcularee de feldepato poLáB6lco. qua6e Eempr€ na forma de

agrogados poltcrlEtellno6 de granulação f lna, àe vezes com cnfB-
LalÉ cent t!¡étnrcoe (f lguråe 12, i-3, l_4 e l-6). Loca¡hent,e poden

apenecen bandados, onde a eElnuLuna é mancada pele al¿ernâncta dè

lelLo6 de g¡1anuläção f tna e de gnanul ação gnosøa, Os náftcos.
quando pneeentee, fonmEm fllneE de ülnerâle aI lnhsdoa, multo del-
gadoe, concordantee com a fol leção geral (prancha lllg).

À conpoetção é pnedom I n antemente gnEnftlca, onde o

feldspato poLá6Blco pnedomlna aobré o plagtocláelo, eendo encon-

tnados talnbén Lenlûog álcal t-gnanfLlcoa. Os mlnenete pnlnclpate
são feldspaLo potássi co, quartzo € plãgiocláeio, onde oa mlneraia
ttráflco5 alcançarn no máxlmo 5X do volume da rocha, exceLo em ro-
chas onde o efelto de neomt nenal lzação é muito deÉ€nvolvldo.

À textune é gnanoblásLlca inequignanulÞn, milontLo
gnÉlê6 lcå a b¡sBLomt lonlt-tca, com lenLee de quån¿zo bem deeênha-

dae de conLaLoe reLoe com a matrlz de grãoê èquldlmenelonåte
(,/f laeer"), onde €Bt,ão pn€sentee o feldspato poLáE6tco, quartzo €

plsglocláslo. Os crtståls malonee, além dae lentee de quanLzo,

eão de feldapato pot áaEtco, Éenpr.€ con bordas ou tot almente ne-

cniatal lzados, na forma de ponfinocl aatog arredondadoe.

O feldepato poLáestco é pentlttco, êem gemtnação,

e, aenelhantê aoe gnelssèe channockfLlcos, apnclsent,a uma ',tntcl l-
nlzeção", Já deÊcrlLa. É comum s pre6ençå dè mtnmequlta na borda

dos crtELåls mElorea, na6 lnLenfåcee doE cnleLatE de feldEpàto.
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O plsglocláelo é Òl tgÕctáalo, ôcónrendo nÕrmBlment€

como pequenos cnlstats na matnlz, intercnescldos com quantzo, na

forma de mlnmeqult,ae. I'lenos conum, apanêcem t ämbém coftto porf lro-
c l aetos annëdohdãdos, com bordas recr l st a l l zadas . ÀpnesenLam-ee

a€mp¡.€ lnLenaam€nL€ saugBurit lzado6, àg vezes LoLal¡nent e tran6-
fonmados pana opfdoLo + clonlLa + serlcita + carbonstoE.

À clorll-a é o ¡náf ico mal6 comum, assocl ada à sassu-

rtt-ização dos felsdpatoa, e oconrendo Lambém como aglomenadoe

ieoladoe, com reeLos de btot-it-a ou d€ honnblenda €rr seue núcleoE.

Co¡no ece68ónlor oconnèm alnda zircão, epaLita, LltantLa e mlne-

nãia opacos .

Localmente fonam enconLradoe t lpos I tt,ológlco6 tam-

bém leucocnóLlcoe, nóseos, onde o máflco pninclpal é um anftbó-
I io, 5ão nochag de esLnututra gnáls6lca nancanle, com forle
onienLação doe aglomenadoe IentlculaneE de máflcog, criatals de

quantzo eeLirados e ocela6 d€ feldspat,o, À granul ação da rocha é

flna, às vezes no c€ntro des ocêlas de feldepal-o é neconhec fvel
um crl6Lal malor, miIlmétnico a cent-lméLrlco, anredondado. À fo-
I lação se desLaca pelo conLnaste da cor eacuna, preLo-êevendeada

doe máflcos, sobne os t,onE de rosa da rocha (prancha IIlh), Nes-

tae rochas ee deeLacam3 ö pnedomfnlo do fetdêpaLo poLáðêtco, com

t,€xtuna 6D moldura bem marcada, ou fonmando ¡nassaE policnietall-
naB¡ ã Lextunã flasèr do quantzo; e o anflból lo do tlpo fernohae-

tingelLa, com pleocrofémo mu¡to eÉcuro, chegando a penfazer alé
15Í do volume dä rocha. À btoLtta êpenecê eó nae bordae do anft-
bólio, e o p¡aglocláeto eetá prätlcanent-€ auÊente.

Neet,ae nochaE, as feições èBLnutuneig e Lexlunals,
a pres€nça do onLocláEio pørt,ltlco ùr anÊforrnando-ee para micno-

cllna, e oa cnlEtai6 de quarLzo nuiLo alongados, eão eenelhançae
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éolr¡ os gllÈl BseE chsrnockfLlcÕa, podendo Lâ]nbém êetê conJunLo ter
aLingido a fáclès gnanul lLo. À ausêncta de plnoxento devê esLan

aseocl ada à pequena pnoporção de máflcoe, e à t raneformação què

e6tèE apnðsentam pana honnblenda, e est,ag para btotlLä, comum nas

I ltologias da área. Aseim, neetas nochas a fácles granul iLo esLa-

nla nêpne€ênLada pela assocl ação ontoclásto perLltlco + quanLzo +

plagiocláaio, e pela Lext-ura "f Ia6êr,', À superposição dag condi-

çõee anflbollttcae levanta à n,lcnoc I lnlzação do fètdapáto poLáe-

6ico e transfonmàção doÊ ev€ntuaia ptnoxenlos êÛ¡ hornblenda e

btotl!a. ReLnomet amonf I Ëmo de baixo gnau enconLrå-Ée nêpneeenLado

na sauasuritização e clonit-ização general tzadas.

I I ¡.2.7. Granltótd€ã porftFóldo¡

Os gnanlt-óldês porflróldes oconreû¡ como utl conpo

alongado, na dlreção HIJ-SE, a nonle de São Roque da FanLuna, sue-

t-entando a Serra da Fonqul lha, na pante nort,e da áres estudada.

Oconne também um conpo menon, a esLe de São João da

Boa Vlsta, alongado na dlneção NE-SL, concondante com a fol lação

reglonal.

OE af lonamentos ocorrem pnincipalmente na forma de

mat,acões e blocoa, ãlguns de dlmensðes mult,o grandeE, ou em pe-

qu€nos cont-ëB ao longo das eelradas de tenna, €m nocha altenada.

São nochas porftrfLlcas, com met,niz groeÊa, e corn

um aepecLo lgneo à pnlmelra vlÉta, Oê m€gacrt6tã16 Eão d€ felds-
pafo poLáaEico, com lonmae euedrais até anednals lenLlcul.anee
(ocelaree), com dlmenoõea de lcn a 5cm, algumas vezes alcançando

7cm, de con róE€a ou egbranqutçadoE. A matrtz é equlgrenulãn de

gnanul ação médla a grossa, cinzenta, varl ando basLante a propon-

ção de náflcos ao longo do conpo (Prancha lâ). O conpo menon, a
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Êul, EpneÊents aefnpré E mâtFlz bêri gnãlsêlftcada, com megåcrl6_

tatã l€nt.iculanès (Pnancha Ib). 0 conpo maior apneeenLa um aËpec-

Ùo fgn€o nã ponção c€ntral, com umã ltg€irs fol lação da matnlz,
que flca mélhor d€sênvolvldã em dineção àe bordas d,o conpo, pas-

Eando I ateralmente pana 06 gnal66€Ê ocel areE (pranchã lc), Nà

parte cenLnal a fol lação é hãncada por umå fnaca onlèntãção doe

min€nalB da maLriz e da elongação maior de encnavee lenticulanes,
com o8 megacnlatais euedrais e caoLicamenLe dfsLnibuldos. Em dl-
neção àe bordae do corpo, o6 mêgacnt6t alÉ tonnam-ee cada vez nals
oniênLadoa, al lnhadoe e panalel lzados segundo a fol lação, agona

be¡r mancada na 'natrrz. são comun' €ìncrave6 decimétrico6 de rocha'
û¡e.ocráLicas de gnanul ação f inä, alongadoe, lenLiculanee, t,ambém

fontemente Òrl€nLadoê aegundo a fol tação (prancha la; III a,b).
À composição deetas nochag venla de gnanftica aLé

gnanodlonlt,rca, t€ndo eido exa¡¡inados !lpoe quarLzo-monzon f t icos,
OE min€neis prtrtcipai6 eão micnoctlna, plàgiocláslo e quartzo, è

o Leor de máficos vania enLre LQI( a 25r, nepneeenLadog pFincipal-
nenLe pon blotlLa e hornblenda, ê en menor lnporLàncla, dlopsl_
dio' clonlta, epfdoLo, 6sntcltå e canbonaLor. ocornem arnda como

acesaórlos apaLita, zlncão, LiLanlLa e mlhenalE opacoÉr.

Em Ëeção délgada ae nochae tem una texLura gnano_

bIáELlca tnequlgnanulan, ponflnólde, com conLatoe inLênpeneLnå-

dos, denLadoe a lobul ados. Oe megacnl6Laie são de mlcrocllna, eu_

edrais a anedrãls, corn forrnae lenttcutanes. Na maLnlz gnanobláe-
Lica, os gnãos são normalmenL€ lnequld¡mensionats, deeenhando ã

fol tação da rocha. À bloLiLå pode apreeenùan uma boa orlentação,
àe veze. conLornsndo ee formae l€nttculanee, deeenhando etgrûór-
des. Erl vánlãs amoBLnãe os Ilrûlteé enLre oe crleLale eão neLoe,

com pont-oÉ triploe entn€ €le8, pnincipaln€nte no quartzo G, no

plaglocláelo.
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À mlcrocllna ocorne quas€ s€mpre na fonma de mega_

crtstalE, euednale e an€dnalÉ, com gèmtnãção em gnade e Carle-
bad, conL€ndo lncluaões de quartzo ou m€Emo de honnblenda, À¡gu_
naa vez€E é pertfLrco, com rntêncnesc lmento em flrmes. são comuns

minn€quiLaa naa borda'. Na maLriz ocorrs inùenet,ici almenL€, en

pequèna quenLtdede, de LaI modo que a mât-ntz apnesenLå uma compo_

sição tonalftrca. À nedida €n que Ëão anãl isadae amoatnas mars
pnóxinaa das bondae do conpo, os megacnisLale tonnam*se ocelares.

O plagioclásio é oltgocláelo, aparecendo cono cni6_
tais anednala, l6vèment,e alongados, com gemlnãção polla6 lnt,éLlcã
bem d€aenvolvida. Ocor.ne como pequ€no6 cFiELaiB na matriz, ou

nals nâro, cnisLals malores, necnlstal izqdos ou não, algune anLl_
pertlticoe, Àe lamelas de geminação podem aparcrcer encurvadas,
Oconne tanbém lntêncn€Bcido com quanLzo, formando mtnmeqult aE naa

bordas dos negacrrEtaiÉ de feldspaLo poLásslco, Àpresent,a-se in-
vanl avelmenL€ sauáBunltizado, em maion ou menon grau, chegando a

eeLan totalmente tnansformado para uma ¡¡asea de senicita, €pfdo-
to, clonlLa e c arbon aLoe .

Alén do t nt,€ncneðc i menLo nas nirmequiLaa, o quant zo

ocorne também co¡no p6queno6 cniaLais anredondadoe ou alongados,
recnlstal lz.do', com exLlnção ondul ante na forna d€ eubgnãoø ou

I amel as de defornação.

A biotlta esLá eernpre pneo€nt€, na forma d€ cni6_
LaiB iaoladoÊ ou agnegadoa dè cFleLal6, lsonlenLadoa, àe vez€rê

contonnando criÉLaig ocelar€s. À6aoci a-se à hornblenda € ao diop_
afdto. Àpnesenta aa bordag clorrLizadae, onde oconnèm também opa-
coa e tltanl¿a.

À honnblenda ocorr€ como criaLaiE an€draia, fonrnan_

do aglomerados Junto com â blotlta, pneeervando núc leoe de cnlË_
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tale sn€drais, mul!o fnatunadoe de dlopsfdto. Também apr€s€ntàm

aa bondas clonltizådês.

Os €ncnav€Ét oconr€m genenal lzðdaxnent€, com fon¡nae

divensaa e fonte pnèdomfnio dae fonmas alongadae. São composLos

de nochas mesocrát icae de gnanul ação ftna, biotiLa-honnbl€nda

gnaiEses de composlçðèa tonalfttca, quarLzo-dtonfttca e dlorftl-
ca, pn€domlnando os rf lLlmos. À Lext-ura é granobláaLlca inéquigna-

nulån, com conLaLoa nêtos a lobuladoe entne oa gnãos, cort orlen-
tação, norrnalmente ben msncada, dos pequenoÉ cristala de btotiLa.

O plagiocláeio é o minenal pntncipal, do tlpo ande-

slna, ocornendo na forma de cnist,ats anednai ê €quidimensionais,

com gemlneção pollÊstnLéùica bem desenvolvtda, com lamelae àe ve-

zea Grncurvadas. Àparecem Lanbém panci alnent-€ sauaEur i L i zadoe .

À honnbl€nda oconne como crigtaiE änédnaia, fonman-

do aglomenados, aaaoci ados co¡¡ a bloLita. Como nos granitóides
encalxanLes, èncontnam-se rea.toa de diopËldlo denLro de algune

cniEt,aiã ds hornblenda. Todoe estee ninenåie apneeentam-se €m

malor ou menor lnLenatdedè tnansfonmadog pens clorlta.
O quantzo pode aLé não ocornen, ou aparèce na fonma

de cristaie anednaiB, annêdondadoE, com €xLinção ondul ante. À ml-

crocl lna ocorr€ raram€nté, int€rsLicial, Out nos min€rai5 conuna.

lanbém em pequena pnoponção, são epaLi¿a, zin€ão, LlLantta e opa-

coa.

No conpo malor, a norte de São Roque da Fartuna,
podem aer encontradas inf,encal açõês, na fonma de manchas lrr€gu-
I anee ou d€ bandae, ou alnda co¡¡ afloramenLos iao¡adoa, d€ leu-
cognaisEeE gnanftlcog, nóaèoÈ, hololeucocnáLicos, sêtnelhanLea ao6

d€acnitoa anL€n¡onrnent€, Podem oconn€r ainda lntencal ações de

diopsfdlo anfibol itoa, cono bandae ben mancadas ou lentee descon-

tfnuas, ee¡nelhantes Lambém aoã .já deacritoa.
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À paãdagom panà aã bondsg dÕ conpo é marcada p€¡E

lmpl antação ceda vez mais forLè da fol lação pnlnctpàI, paesando

pans gnal sÈ6Ê com à f€lção ocirl an béÍ¡ desenvolvlda.

I I I.2.8. Gn8t33€s ocelån.t

Os gnaleses ocel anee são rochae denivadas dog gna-

nitóldê6 ponflnóld€8, mancadoe pêla paa6agem gnadaclonel é aumên-

to de deformðção dàquel a rochã. Formam conpos alongados, panal€-

lóÉ e manglnals ao conpo prlnclpal do8 gnantLódee ponfinóidèa, nå

encosta nordesLe da Serra da Forqul lha, e na 6ua encoeta eudoee-

te, aLé a6 mängen6 do Rto da FarLuna.

Oe aflonam€ntoÊ ocornêm na forma de multos blocoe e

em conLes de eatrada, Oe ¡nelhoree åpãnecem naa egLnadas que Eobem

a Serra da Forqul lha e nos I aJedo6, nae dnenagens que descèlr der-
La eenra.

Em termoe de mlnenalogla € composi ção, são nochae

mutLo ee¡relhantee ðoê gnårìtLóldee ponftnóidêÊ, ftcando å prtncl-
pa¡ dt fenença coD Es fei çõee eetnutunal6. EÊLes gnalÉses apneÉ!én-

Lam uma fonte eeùnuLunação, rlat cada pèta tBontènLsção dè aglome-

radoE de náflcoE, mÉas6E lent lculanes de quantzo e feldspato,
cnl6tðls IenLtculãnes mulLo eBtlradÒE de feldepato poLáEBtco, nu-

na mðtriz de gnanulação médla a gno€rE;a (Pnancha lc). Aparecen

Lambém lentee nóaeaa, àe vezes muito esl-lrådÐ5, dè feldapato po-

tá6Eico nicrocrlstal lno. E6t-€r gnai €r6eã apn€gentam eeLa fol I ação

cada vez melhon deÈenvolvlda, aco¡ûpanhada de ume dlmtnulção genal

no La¡'¡anho módlo doe cnlstaie, moetnando uma passagem doe gnanl-

Lóidee pana mt lontLo gnàtËEeE e bla6Lomt lontLoE (pranche III a,b,
c,d). À 6€melhança doe granlt,óldes, apreeentam encrave6 de ¡ochae

rûesocnáLIcaa, blot tLa-honnblenda gnals6€ dtonlt¡co f'tno, que fI-
can multo €ÉLinado6, às vezes na fonma de bandas.
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À têxLuna destae rochas é granobl áatl ca lnequigra_
nulan, onde os cnlstalE podem esLan I lgeinamente onlenLadoÊ, aLé

feÍções marcadaa pon faixas de gnanul ação fina, cout ponflrocla6-
fos arredondados ou l€nticularss. Os megacr iEl-ais apneeenLam ên-

Lão bordas necrisLal lzadas s cornoeão (?) maie lntensa pon nirn6-
qul¿a, de LaI lonma que elee, ou o aglomenado dë 6ubgnãoê, aEeu-

rnem uma fonma lenLicular. Àlgumas amoatnaã exibem as fran.jaÉ de

recnisLal ização agslméLrtcas. O €Etáglo de deformação male desen-

volvldo extbe f6rxag de gnånul ação mulLo fina, com porfirocl aeto6

ni I imótricos anredondadoÊ ou lenLiculanes, onienLadoe paraléta-
mente, junLo com palheLas de biotita, compondo uma Lext.una btae-
tor¡ i I on f t, i c a.

Localn€nte a fol iação, bem mancada pela biol-iLa,
fonma sigmóides (figunas 7 e B), sendo cont-ada pon planoa dè gra-
nul ação naia fina (recnlstal lzação). e nêor ienLada ao longo des-

les planos, Iembnando o desenvolvimenLo de duae fol iaçõee, Se e

Sc (figuna 9), como aasinalado pon vánios auLonee, como reeultado
de onùognalsatf tcação e ni lonltlzação (BERTHÉ ,rf .:r/. , l9Z9¡ IJHITE

rrf .*,1 ", l9BOr BOUCHEZ {rf í1.. 1991 ¡ BURG rr{, il.l .. IgBl¡ VERNON r::,f

¡I., 1983). Nos casos maie defonnadoo, oa ponfirocl astoe Bão con-
postos não eomente de micnoclina, mae Lambém de plagioclásto, e,

maiE raro, pela hornblenda. O plagioclásio e a microclina apr€-
aenfam aB bondãs todas necnisLal izadae, de gnanul ação bem fina,
inL€rc.€Ecidoa com mirm€quiLae, ou meemo recniEt al izados inte-
gnalmenLe, fonmando aglomenadoe lenLiculanes (figuras b e 6).

0 quarLzo forma condöes, neçristal izadoa €m gnãoa

eub-reLangul anes, malores qucr oa de feldspato, e com ext lnção on-

dul ant-e' Algune cordões apane€e¡B contornãndo ocelae de feldspato,
ou se amoldam e¡n tonno d€ cnistaiÉ maiores de opacoa (figuna 14),
indicando a roLação daquele cnistal.
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À hornblenda pode formar porflrocl aatoe, na malorla
das vezes com caudaÊ agsiméLnicas de necniaLal ização, ou co¡r¡ 6onr-

brae de pneaeão (flgura rz), ond€ o quontzo apar€c€ recnisLal iza-
da. Naa fnanJaE de nec¡istal ização da honnblenda, é comun a Eua

tnanafonmação parã btot,ita em gnãoe mutto flnoÊ (prancha V a,b,
g).

Eetas nochas devem ter se oniglnado aLrãvés da de_

fonmação pragneaã¡vã doe granitóides ponfiróides, com uma orLog-
naisslflcação cada vez mals rntenaa en din€ção às zonas de maion

defonmação, dunante a tmpl antação da fol lação pnincipal n€glonat.

I I I .2. 9. Gnânttóldc8 dlscord.nt,€t

É comun a pn€E€nça de nochas granftica6 com feiçõee
lnLnuõivas, discondantes da fol ieção princlpal, e reconhecidae na

maioni a dos aflorament oÉ viaitados.

I I I.2.9.1, GraniLóidea equignanul aneB

Estas nochae apresentam uma granul ação f ina a mé_

dia, chegando a gnoasa noa tenmos p€gmatóides (descniLos adi an-

le), e um aepecLo fgneo, Tên coneE róaeas, e são leucocnáLicae a

hololeucocnáLlcae. Formam tntencal açõee na fonmã de velos, bol-
sões ou diques, nos dlversos tipoa Iitológicos da área, àe v€zes
pouco significantes, de pequenas dimensöea(pnancha Ib), e ouLnas

v€zea en gnande número formando ee¿nuLurae mignaLftlcas do tipo
agmatft ica, 6€parendo blocos isolados da rocha encaixente. Àpane-

cem genenal izadamente, s€Dpre em uma proporção muif,o nenon do que

a rocha encaixanle, não oconnendo unidades mapeávels.

Apnesentam textura hipidiomónf lca (granfLica) €qui_
gnanulan à Inequlgranulan, modtficada pon necntsLal izåção, neeul_
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lando loealmente em Lextunas "mortan" e "fraser", os min€nars

pnincipaiÊ são micnoclina, localmente pentlLlca, ollgocláslo e

quarfzo, com poncentagen variável de btottt-a. A mlcnocllna € o

ollgocláBlo podem apnesenLan as bondae nëcnleLal izadas ê mlnme-

quiLizada6, com grau variável de sericiLização. A bioLiLa apr€_

senÈa as bondas c lor. lLlzadae. ÀpaLita, zlncão e nuLllo complet en

å mln€ra¡ogi a destaE rochas,

I I1.2.9.2. Àpl ltoa e PegmaLtLos.

Oe apl itoB € pegmat iLoa ocorrem pon toda a área ee_

t,udada, ên conpos não mapeávelr, na forma de veios, boleõee ou

lentee, concondantes ou diecordantes da fol leção ¡ocal. Oa apli_
tos apnesenLam espeã'unas variávets, centlmétnicås a deciméLnr-

cas. São nochas de composição gnanltlca, holo¡eucocnátÍcas a lèu_
cocnáLlcaa, de gnanul ação média a fina, com microcl lnã, quanLzo,

pl agiocl ásio e biotit a.

Os p€gmat.ttos fonmam diquee (prancha Ie) ou bol6õea
innegulanes. Àlguns dtquès apneeenÈam eapeseura métrtca, e pelo
n€nos Grm dols afloran€nto6 viBltado', fonan encontnadoê alnaiE d€

haver eido Þxploredoe, rudimentarmente (Àf . 3-lSZ e l2gg). Àpne-

sentam uma compoBição granfLica, compoetoa pon microclina, quärL_

zo, plaglocláslo, biotlta e muscovit,a, muiLo nicos em mlcnocltna.
Nos diques ma¡one8, a t,extura gráficã é conum,

Este conJunLo de nochas diFcondentes mostna stnals
de ten se encaixado aempn€ €m Fochas já eolidificadas, Lendo in_
Lnudido ao longo de fratunas. Vánioe dlques de pegmat iLoe orten-
tam-se na dlneção NE, tendo ee aloJado ao longo de fratunae da

famfllã pninclpal. Eslas rochas podem eet,ar aegocl adas ao flnât
do pnoceaso de migmatização r€giona¡ da6 rochas, Lendo inLrudido
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quando todo o conJunt,o Já hàvta ee goltdlftcado, penmanecendo co_

mo nealduos f inars da migmatização, b and i -tect,ôn r c ae , ÀrLernetr-
vam€r¡Le, podern É€n nochag gnanitóld€r aaEocladas a uma outra fas€
de mlgmat lzação na ánea, neaulLando sómente ne6ùes conpoa, e que

int-rudiu quando åE nochaE negionais Já havi a¡n a€ conao¡ idado.

I I I .2 . 10. Rocha¡ câlrc I frt, t crr ,

Àseoct adas às falhas, com dineção pninclpal NE,

mancadas pon gnandes al lnhamentoa, e lndlcãdae no mapa geoldgtco,
são encontnadas zonaÉ onde aE nocha€ fora¡n todas quebnadae, e que

cont-am os várlos Ltpo' I iLológico'. Formam de zonae de bnechação,
onde as nochae pon elas cortEdaa apresenLam um fnatunamento nuito
denso, uma mudança nãE cones da nocha onlglnal, e uma vaFi ação de

intênBidad€ na caLaclaðé, r€conhecendo-ss principãlm€nte bnechas
e mlcno-brechae, e localmenLe fãlxas delgadae de Lermoe ulLnsca_
t,acláEticos (Pranchas lV g,h, t; Vh).

Àe feições m€EoEcóplca6 d€sLa6 n€giõ€a Éão marcada6

pela mudançã da cor do fèldepaLo, LånLo plãgloctásto quanto
feldspaLo poLáseico, qu€ aaaunem cor€s av€rmelhadas nulto i nt€n-
aas. llesmo os gnaieees channockftlcoa, ao longo d€sLas zonas, se

descolonem € flcam pa¡.ecidoa com os gnalssee ocel aFes. À cor noea
e vermelha conLnasLa com cot.e6 esverdeadae, doa velos dê epfdoto,
fi namenL€ granulado5 € de eepeesunae subml I iméLricae até d€cimé_
Lrlcae, pneenchendo multaa fnaLunas. LocalmenLe fonam encontnadoa
pequ€no8 agn€gadoB de fluonlta, no Deio do epfdoLo.

Aseim, ao cnuzan egtag zonae, o feldspaLo começa a

ficar avenmelhado, apån€c€m fratunas cada vez m€nog €apaçadaÉ,
elgumas pneenchidaa con epfdoto. Em direção à zone centnal, o

vermelho do feldspato fica mais lnì-eneo, e mi etura-se co¡¡ oe tone
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vc)nde clano do epldoLo, com multao fnat-uraa, anaaLomor¡acìan 6¡ se-

Parando Pequ€noa blocos. Na ponção cenLnal eão comung eslreiLas
faixas de ultracaLaclagltoe. Algumaa dae fraLurae moetnam evldên-
ciaa de deslocamentos entre os blocos, com supenffcles estniadas.

Ào mtcnoscópio as ferçõee de caLaclaee também va-
niam, Lendo sido analisados tipoe onde a cataclase foi incipien-
te, n€pn€senLada apenaa pon algumas fnatunas com epfdoto, G! Lipos
onde a nocha gerou ultnacataclasitos.

Aa fnatunas apanclc€m conLando os minerais da nocha,

e aPanctcem preenchidas Pon epfdoLo + canbonaLo + cloniLa, epfdoto
+ clonlLa, canbonato ou só epldoLo, mrcnocnteLallno.

Algumae fraturas mosLnam 6en microfalhas, com dee-
locamentos ml t imótrlcoe vlelvela, fonmando panes conJugadoe de

cisalhamento (figura 19), com ouLnos planos de fraLuna menos de-
senvolvidos.

Ao longo desLa zonas oB minenais apnesentam uma

Lnansfonmação mais intensa, nepnesenLada pela sauÊrsuntLização e

clonitizaçãor eu€ ge acenLuam nas pnoximidadee dae fratunas.

I I I .2.11. Rochas ¡rdlmontrrtr
As rochas sedimentancrs não foram objeto de esLudo

desLe Lnabalho. os dados sobne os sedimenLoe da ánea são apnecr€rn-

Lados em OLIVEIRÀ ,¡¡ */, (lgBq).

Na ánea esLão presentes rochas sedimenLares perLen-
cenLea aoa domf nios da Baci a d<¡ Pananá, além de sedimentos incon-
eol idados. Na parte ocidental .da ánea estudada encontram-a€ oa

llmlLes da Bacta do Paraná, onde eão enconLradae nochae avenme-

lhadas da Fonnacão Àquidauana, com inLencalações de nochas bási-
ças, basaltos e diabásios do Si I I de São Joã<¡ da Boa Vista (OL¡-
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VEIRÀ ¡ç'/ i.{/., r:r¡r- ( ií'.1, corr€Epondentee à Formação Serra Geral .

DenLno dos limiLes do maciço alcalino de Poços de

Caldas oçorren areniLoe da Formação BoLucaLu, sobnepondo no local

os sedimentos da Formação Aquidauana.

À Senna do lllnanLe tem uma forma de mesa, e é au6-

tenLada por um pacoLe de sedimentoa cláeLicog, conglomeráLlcoe na

base e f inos no Lopo, apnes€ntados pon OLMIRA rrf .rI. ('rrp.r:i f . )

como Ànenito do üinanLe, connelacionável à Fonmação ILaqueni.

Os sedinenLos lnconsol idadoe apanecêm principalnren-

Le na fonma de aluviõeE, de Lamanhoe vanladoe e com formae alon-

gadas € inregulares, associados às pnincipais drenagens. DesLee,

somenLe os malones eeLão lançadoe no mapa. Àlém doe aluvlðee,

oconr€ localmenLe uma cobertura deLnfLlca, necobnlndo aB €ncos-

tas, con eapesgunaa métrÍcas, nonmalmente não mapeáveie, com I i-

nhas de seixos na base.

I I I.2.12. Rocha¡ alcal inas

Ag nochas alcal inas que ocorrem na ánea eão conre-

Iacionáveie ao maciço alcal ino de Poçoe de Caldas. À borda ocl-

denfal do maciço coincide com os I imiLee da ánea aqui esLudada.

EsLas rochag Lambém não fonam obJeLo de esLudo deste tnabalho.

OLMIRA rrf .r/. (1984) neconhecem no maciço alcal ino tinguafLoe,

nefelina eienlLog, Lufos e bnechag vulcânlcae. Além deetaa, numc'-

noaoa diques de tlnguafLo cont am a área esLudada, 8e encaixando

naE nochas pré-cambrianas denLno de fnaLunas com orlenLações dt-

vgraacr.



I I I . 3. ltETAt{oRFtst{o

o €st'udo daa I iLorogias da área mosLna que aE ro-
chas fonam afeLadas pon meLamonfismo negional, oconrido em Lnôs

eLapae distinLae.

A primeira etapa desenvolveu-re anLeriormente à im-
plantação da fotiação negional; é caracLenlzada pelae condlçõee
de alLo gnau de metamorfismo, cujas paragênesee encontnam-Ee pan-
cialmente Pnclaenvadas. São lndicativas deetae condtçõea aa se-
guinLes aBaociaçõee; and€aina + cl inopinoxênio + orLopiroxênio,
andesina + pentita + hipensLênio + dtopefdio, nos gnatBses gnanu-
I fticoe; penLiLa + guantzo + sl l l imaniLa + cordierita + bioLiLa +

gnanada nos gnaisses kinztgltlcos; labnadonlLa + dlopsfdlo +

quantzo, diopsfdio + gnanada + labradoriLa, labradoriLa + diopsf-
dio + quantzo + escapollLa nas nochas cálcro-slltcáLrcae: e orLo-
clásio + ol igoclásio + orLopiroxênio + cl inopinoxênio noe gna¡s-
sea channockfLlcos. A honnblenda e a bioLlLa Lambém podem lazer
parLe de algumas desLas aasociações, como minenais prinários, in-
dicando condições nais hidnaLadas da fácies gnanul iLo.

os eet-udoe de OLIVEIRÀ E ÀLvEs <1976), oLIvEtRA E

HYPóLITO ( 1978) e OLMIRÀ & RUBERT I (Ig7g) f azem uma avat r ação

das condições de pressão e temperaturas das rochas da negião de

São José do Rio Pando e de Caconde. Coneidenando a pnclscrnça de

wol laetonita naa rochae cálcio-si I icáLicas, apresenlam valoreg de

LempenaLuna enLne 68OeC e 76OeC, e pnessões sup€)niores a 4kban
(oLIvElRA E ALvEsr r)Êr. t:'it,), TenperaLuras entne zgsgc € gBgecr e
pnesaões infenion€8 a Bkbar são apneeenLadae pana a fonmação doe
gnanul iLos, com base em esLudos de onLopir6xånios e cl inopiroxê-
nios co€xieLenLes (OLM¡RÀ E HypóL¡TO, r7¡:,¡r*i1..), para aB rochas
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klnzlgftlca6 Eão åpn€s€nLsdas Lemperatunas ênt n€ 63OgC e 77OeC, e

PnêEageE entne skban e 6,3kbar, com bas€ no equtlfbnlo da asso_

clação condlénlta e granada. Eet es lnùervaloe de temperatuna €
pnea€ão åão compaLfvels com oË L€nnen()a gnanul fLicoe Lnanelcto_
ns¡a d€ NEI'lroN 6 PERKINS rrr (r9Bz), caractenizadoe pela aa6oci a-
ção dè zonag de gnau anfrbol lto adJacenLee ou aesocr adae aoe gra-
nul i toa.

ÀE condições d€ alto gnau alcançadas E€niam suff_
cienLeË pana fundlr, pêlo ¡nênoe pancialmenLe, rochas t anto de um

subsLnato como de un pacot€ s€dim€ntan a ele eobreposLo, hoje
pnêsenvedoE apenàs como pèguênos corpos denLro dae rochae ü¡tgma_

tftica6.

À eegunda eLapa d€ metarnonf iamo é conlenponânea à

impl anLação da fol iação principal, estabeleclda em condtções de

médlo g.au de melamonfrsmo (urNKLER, 1977), ou fáci€s anfibor ito

..médio e alLo (llIYÀSHIRO, l97gr. As paragêneses anLenloree são

acnescenLadas €ntão de hornblenda e biot, lta, eecundán1aa, o onLo_
cláBlo apneeenta uma tnlcllnlzâção Þnognesstva, pÈesàndo a deèen_

volver gemlnação em gnade, mudando para mlcnoclinð. As prlnclpa¡6
Lnansfonnaçõee são aB peaoegens d€ htperst,en io e dtopsldlo pans

hornblenda, e de hornblenda pana blot-lta. Eetas tnansformaçõee
reLrogneaBivea gão reconhscida6 e descnitaÉ pon BEÀCH (1976 e

19ao), €n aaaoci ação às zonaã d€ cisalhamento. são canactenizadae
como neaç6ea de hldnat ação, onde onLo e cl inoplnoxênlo neag€m com

o plagiocláeio, t-ornando-o mais sódico € produzindo a honnblenda.
A biotita forma-ee também, a panLin da honnblenda. Ambag aa

f,ranaformaçtes au¡nenLam o Leor de quantzo na nocha (BEACH, úFt.

"¡:¿'f).
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À Lenceira €tapa é canactenlzada pt:n um r€Lnometa-

monfismo de fácieÉ xistoa vendes, transfonmando as panagêneses

anlerlores, acr€6c€ntando epfdolo, a€nlciLa, calcita € clorita,
pntnclpalmente. Essa Lranefonmação é mais ecenLuada €m nochäs

pnóxim6s às zonas ds fraLunam€nLo maia inL€nso, ou àe falhas. l{o

g€naI, os mln€nais não e6Lão LoLalmenLe reLnomeL amon f I zadoÊ ,

ocorrendo a tnansformação eomenLe nas bondas (máficoe), ou em nú-

cleoe, ao longos de planoe ou diÊaenlnada (noa feldepat,oe).

AE principalo t,nansfonmaçõ€a sãor plroxênioa, honn-

blenóa e bioLtta pana clorita, com ou eem epfdotor de blottta
caetanha para biotiLa verde; € aauË6ut.lLização do plagiocláeio
(Prancha VId).

A dlsLrtbulção doe ninenaia na ánsa moaLna a pne-

aença consLante do dtopsfdio nas rochas a norLe, e maiE nero do

hlpereLênio. À medlda qu€ 6e caminha pana sul, as ocorrencias d€

pinoxênioa são matÊ nestnitas e local lzadas, aparecendo apenas

cono núcleos en honnblenda I biotita. EeLa distribuição parec€

lndlcar mElor "anflbol tLtzação" (BEACH, 19763 1980), com conee-

qu€nt€ ¡¡lgmat izaçáo para 6ul , co¡to r€conhecido por OLIVE¡RÀ

(1984). Já os nlnenaia de balxo gneu ae disLnibuem g€neral izada-

nente pela ár€a, ocorrendo exn maion lnt-ensidade nac zonaÊ pnóxi-
nas às felhe6 mapeadas.



IV. AS ESTRUTURÀS

À fetção marcante nà área eeludada ó una fol lação

tecLônica impoBLa a Lodos os t-lpoÊ I iLológicos, acompanhada de

fonte I lneação de esLinam€nt,o de min€raiE. À fol iação apresenLa

no genal balxo ångulo de mengulho pana sul, com onlentações mÕdt-

ficadäE pon d€fonmåçõee posterfoneB. Àe I lneações apreÊênlam no

genal onienLacão ESE-ü¡NIJ, sub-honizonta¡s. Ranas dobnas intnafo-
llais fora¡¡ reconh€cidaã, af'et ando um bandamenLo compoalcional,

qu6 pode indlcan a pneËença de fol lsção nals äntlga; em boa pante

dos caðos, é a própni a fol iação que esta dobnada. Os plano6

axiais aão eubpanalelos à fol ieção princlpat, e o6 elxo6 apresen-

t-am onlentsçgo vsrtdvel, prédom I n entemènt e paraleloe à I lnêêção,

conLtdoa ne fol I ãção pninclpal.

À fol tação principal apnesent,a-ee localmente afeLa-

da pon zonas de ciealhaménto cenLimé¿ricaE, agrupedès ou leÕlã-
das, aesumindo então fonmaa algmoidals. Pequenae dobnas da folia-
ção pninclpal, eberLe6 a Êuaves, epnèaenLem aeus plðnoê axlats
paraleloe å e6tåe zonae de clsa¡hãmento, Àlgumas ondulaçõee 6ã0

local lzadae, ãaaoci adaE a felçõee de eeLinamenLo dos corpos Cbou-

dln', "p i nch- 6nd-ahre I l"). Na eecala macroÉcóplca, a fol i ação apr€r-

senta suavea ondul ações, com onient,açõee panalelas s estaE úl¿l-
mas dobnãÉi apn€Eenùa també¡r uma inflexão ao longo de uma zona de

ciaalhàmento dúctl I dextnal, de mengulho alto.
O padnão de fnatunam€nto é manc.¡do pela presença de

falhas núpL€ls con orlentação nordeøte, deaenvolvèndo zonâ6 de

bnechação aLé ultracaLaclaElLoÉ, e pelo ãiaLema de Juntaa, cu.ja

famfl la princlpal é panalela a eEtae fslhae.

8l



IV.1. ÀS ESTRUTURÀS ütCROSCóPtCÀS E I,|ESOSCóPrCAS

IV. 1. 1. Egtnutunc¡ pl6nånor

IV.1.1.1. À fol têção pntnclpst

À esLnuluna malE lmporLante da área é, sem dúvtda,
uma fol iação tectônlca bem mancada, desenhada pelo fonte esttra-
mento doa minenai€'f e acompanhada do bandam€n[o co¡r¡poaicional.
EeLa follação é semelhanLe àquel a deacnttâ pon HÀSUI (1989), cha-

rnad a de Sc .

Cada tipo litológico apresenLa algumae caract,enf Ê-

Llcås pnóprl ôe que màncãm eet,a foltåção. O bandament,o cÕmpoelonsl

é a felção maie mancanLe, pola pela altennånciä de co¡es clanas e
escunac¡, ó neconhêcimenLo é imèdlaLo. O bandamenLo apneeenta-ee

com eðpeêEunaË coneLanLee das bandaE (prancha le,f ,g,h¡ pnanchð

lla), pnedom i n antemenLe c6nLlmétnlcas a declmétnlcas, com cont-a-

t-os nflldos ou difusoe entre as bandas, ou en!ão de formã lrr-egu-

lan, moeLnando um adelgaçamenLo (e6LlnemenLo) dae bandae, Lornah-

do-se descont fnuo, na fonrna de lentes muito é6tiradas € at inhadas
(Pnanchä I Ib,c,d; prancha lVa). É nancãdo pela alLennåncla compo-

aiclonal, var-I andÒ 06 ttpos I tto¡ógicoË dË uma banda pana outra.
Àe esLnuLunas bandadae estão pneeenLes em boa panLe dae IlLolo-
gias estudada6, €'€mpne acompanhados de uma xiaLosidãd€, tambén

bem manc ada.

À xisLosidade é desenhada pela fonLe onlentação de

mlnenals ou de aglomênadog de mlnenalg, onde ee destaca o e6ttna-
menLo dos crts¿als. É definfda¡

- pela onlenLação plano-panalela de cnisLels pl ananes d€ biotita,
lsolados ou aglom€radoe, muitas vezea se amoldando em Lorno de
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FIGURA 5 -Megacrist.al de feldspato potássico com
nas bordas recristal-izadas. A blotita é paralela
to maior dos cristais (Lâmina X-I62)
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FIGURA 6- Aglomerado lenticular de plagioclásio recrísta11za
do, com biotita e quartzo isorientados e contornando o pJ-agio
cfásio (Lâmina 2-84) .
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FIGURÄ I - Felções lenLiculares de plagioclás1o, contornadas
por máficos, com a bíotita isorient.ada (Lâmlna X-13]b) .
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FIGURA 9 - Duas orfentações preferenciaüs da biotita; Ss é pa

ral-eLa ao achatamento e aos cristais maioresi Sc corta e in-
flexiona a primeira, e é paralela aos planos de recristal-iza-
ção, com biotita mais flna isorientada (Lâmtna X-l31).
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formse ocel anee, cohLonngndo-ãs (ftgunêE B ã g: pnanchae Vel

VIa), Er¡ algum.rs lâminaa foram obsenvadas duaa orienLações pr€f€_
nenclåis (flgunð 9), uma conLãndo a outnB, semêlhante àe euperff_
c¡68 Se e Sc, ou 51 e 52, d€scritas por BERTHÉ ¡:f .r,1 " (Lg7g),

BURG ¡¡,f eI. (1941), VERNON r:f n.l . (1983), 6ntne out-Fos,

- pela onlenLação do èlongamento màion de crtsLalB inequtdtmen_

slonal6 nã rnatniz gFanoblá6tlca (pnancha Vf),
- pela orienLação de m€gacnistara êu€drai6 de feldspaLo potásei-
co' ond€ os planos de geminação de carlebad ficam pararel izados,
ocornendo pnlnctpãlmenLe na Lrãnalção dos gnãnttótdes pónflnóldêF
pãna os gnalBÉes ocel aree (pranchâ I b,c),
- pelå onienLação do elongamento maion d€ megacniÊLats subédrats
a an€dnals de feldepato potáestco ou, matE ranarnent,e, plãgtoclá_
slo, com bondae recnistal izådas e estlFedas conforme a fol tåçãó
(figuraa 5 e 6),

- pelå orrenLação de agrornerado' de qusntzo, na fonna de falxas
ou lentee nuitos eêLlnadas. Noe leucognalsBes é mancanLe I pre_
6ença de lent,ee, dlscóld€e ou fuel fonmeÊ, conLonnadoe pon uma

masêa nóEéa, fina, mtcrocntêLal ina de feldspaLo poLáesico (flgu_
ras 10 a 16¡ pnancha V a,b,c,di prancha VIg),
- pela onientação de aglomenados lentlculanès de máficos ou de

félsicos (pnancha lll e,f,g,h),
- localmente pela on l€ntação planan de pniømae de honnblenda, em

melo aoe aglomeradoe lenùlcularee,

-pela on l€nLação de planos de necnt8tãl lzação, ao longo doa quats
a noçhas apneeenLa uma granul ação mals fina do que a nonmal,

Todae eeLEs fetçõ€6 epanecem nae escElãs meao e ml_

c¡'oacóplca, e são panalelas entre ai.



FIGURA l0 - Feições lenticulares de quartzo estÍrado, ao fado
de microclina recristalizada ao longo de planos lnclinados, em

leucognaisses mais grosseiros (Lânina 9-13c).
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ml-croclina recrlstalizada, em leucognaisses mal

(Lamlna tl-U /.).
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À fetçËo de lentlcul6rl'¿açËÕ é mancanLe, apanecendo

€m lnLèn€ Ídade vantávèl. Àigune exêmplares exlbem aLé meemo ape-

na6 uma l¡gelrs gnaleBlflcação, qu€ passa I at,eralmente, no m€amo

aflonamento ou em aflonementos pnóxlmos, pana umã onlènLação tn-
tensa de formas lsnt lcularee, cada vez mala €st iradas e de gnanu-

I ação mã¡s f iná, chegando a fetçõêê blastomtlonfllcas (pnanchä

I I I a,b,c,d).

A passagem do Lipo rnenos defonmado pana o Í¡a¡s de-
fonmado é mancada pelå dlmtnulção da gnanul ação médta da rocha,

acompanhada de um malon desenvolvimenlo dae eELnutunae planan e

linean. Em algune exemploe, a nocha evolul de um tecton I Lo com

fol lação tnclpl6nLe, como no6 granlLóldeÊ porfirfttco6, pana ro-
chaa cada vèz mals foliadaa, chegando até blasLonl lonlt_oe. Nas

nochas mênoÉ defonrnadas a fol tação é defrnida pela lig€ina orien-
Lação de aglomenadoe de máficoe, ê ao ürtcnoacépto. pela ortènLa-

ção da elongação nalon dè crlÊtale lnequldtm€n6lonala, prlnclpal-
mente de quantzo. Neetes casos, oa mêgacrleLaia de feldepaLo po-

táselco apar€cem euedrals a subednai E (pnancha III a,b,c,d).
Na rûedida em que se estudam os exemplanes maiE de-

fonrnadoa, a rocha exibé uma f€ição gnáisslca cada vez nal6 marce-

da, onde oB mègacnteLalÉ rósêoa paseåm a apreøenLer fonmae lenLt-
culsr€s, e se onlênLam påralel ament,e à fol i ação principãl, o

quanLzo forma lenLee baet anLe esLtnadås, d6flnlndo a I lneação de

eeflnanenLo, Ào mlcroecóplo, aÉ fêl çõéË lênt,¡cul aree Bão malé

mancanùes, neelçando e fottação; o quenLzo apreeenLa-eê nècnlsLa-

I izado, com formae lenticulare8 mals alongadae, e os feldspaLos
Lambém aaaurr¡em fonmae alongadae, com bordas necntstal lzadaE è

mulLa mlnmeqult-â na6 bordae doe cntst,alE malones (ftgurae 12, 13

e 14). O Làmânho médlo dos gnãoe é menon que nae ¡ochae nenÕs de-



FIGURå, 12 - Lente de quartzo
ximadamente retangulares, ao

da, com bordas mirmequÍticas,

recristal-izado em

lado da microcllna
em leucognai sses

QZ
ñ¡
t{R

FIGURÀ, 13 - Lente e banda

subretangulares, em melo
mais fina. Leucognals ses
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cristais aPrg
recristaliza

(Lâmina l-06 3 )

de quartzo recristalizado, crlstais
a massa de mlcroclína recristalizada
mais deformados (Lâmina 1059 ) .

FIGURA l-4 - Lentes
do cristal maior de

grão (Lâmina X-f3t)

de quartzo com

mineral opaco,
formas sigmoidaJ-s, contornan
sugerìndo uma rot.ação do r
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fonmsdae, e a redução da granul ação ocorne eesencl almenté pela

recnieLal lzação, mesmo no6 feldspaLos (Pnancha IV c,d).

Noe tipoe mal6 deformadoË, a rocha asaumê tonål lda-
des malÊ egcunas, do que a6 conrêspondenLes meno6 defonmadae, on-

de eão vlslveis ålguna cniÊtais maioneg de feldspaLo €m uma ma-

tnlz de gnanulãção flna, com letLoE ou condõee de quarLzo mulLÕ

esùinados (Pnancha IIId). Ao microccóplo esLas nochas apnesenLaur

bandag de uma nàtnlz fnlcnocrlsLãl lna, alLennãdã6 com lentee, bån-

dae ou aglomenãdos de cnl6tafe de quarlzo (maiore6 que a matniz),

Os cnletais malones, nonmalhente de feldspato, ou, malB naro, de

hornblenda, 6ã0 l€nticulanee ou anredondados, tolal ou pancial-

menLe recrlstal lzadoe, àe vezee apneeenLando caudae de necnlsLs-

I izãção ou eombnas de pnessão (flguna6 15, 16 e L7i pnancha V

a,g). EeLas nochas eão cla8stf lcadaE cor¡¡o mi lonlLo gnals6eê ou

blastoml lonltoE, en função da pnoporção enLne maLnlz e clasLoË.

Em alguns locaiã a noche rnosLna una granul ação média

à grosea, com f€içõ€a ocêlãrea, com domf nlos quartzo-feldepá! I cos

lent-tculanea lntencal ados com pequenas lente6 6lgmotdåls dé ffláfi-

coa, Un exame mals apurado mostra qu€ muito6 deELee ocelos são

aglomenadoe mlcnocnl6tal lnoÊ de feldepato potáeetco + ptagloclá-

sio, com ranos clssì-os arredondados re¡lanescent€€ (figunã 16). En

Lorno deetee, os condõeg e lenLee de quartzo acreutnem fonmas elg-

molda¡s, concordando com a orlent ãção doe máficoe (ftgurae 7,

ø !7).

Em algumae daÉ amosLnas de nochas das zonaa mals

defonmadae ÊÊfo vlafvels duae fol taçðes, utaa canactenlzada pe¡a

onient,ação de formae 6longÐdae € mlnera¡s achatadoe, e a ouLna

mancãda por fnãnJàs ou planoe de necnlsLal lzação ma16 flnå, e qué

conLa e provoca uma inflexão na pnirneira. EELas fei ções são bem

L4



FfcURA 15 - porfiroclasto de
e com bordas recri stal- i zadas ,
recristal-izado (Lâmina 2-75\'.
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feldspato potássico, arredondado
com sombra de pressão de quartzo

FIGURA l6 - Feição lenticular (ocela) de feldspato potásslco,
com porfiroclasto arredondado no melo de uma massa de granula
ção fj.na de mlcroclina, quartzo e pJ"agioc1ásio (LânÍna 2_751 .

F.ldsp.t o potáa!tco

P I ã91oé I dd to
Quårlzo



FIcURÃ l7 - PorfÍroclastos de hornb.lenda, com bordas recrlsta
lizadas de blotita + hornbJ-enda, assimétrlcas e com sombra de
pressão, inclusive indicando o sentído de rotação dos cristais
(Lâmina x-l31c )

91

FIGURÀ' I8 - Mi crode s locamen tos ao longo de fraturas (mlcro-
falhas), preenchidas por epidoto microcrlstallno, e formando
pares de cisalhamento conjugados. (Lâmina I-726) .
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mÉrcÉd8E pe¡ E btoLrLâ (flgunB g), ê Êão EemelhEntes àquel ae Se e

Sc, ou 51 e 52, ou S e C, deacnltae è énfaL lzadas por vánto6 åu-

tores noÊ ülLlmos anoa, panà rochå6 ml lonftlcaa, pntnclpalmente

ont,odenlvadas (BERTHÉ *,f *.L , f9Z9¡ IJHITE rrl. ;r/., lgg0r BOUÇHEZ

r:tf ,,rI", 19ê1; BURG rrf ;¡J,, 1941¡ VERNON ¡:,f ,*/., lg8g).
Esta passagêû¡ de rochae com Iigeira gnai€sificação

pênã nochaE con est,nuLura planãt e I inean cada v€z mais pronun-

ciadas é gnädaclonãI, não ocorne umô Ëupenpostção ds fol låção mt-

lonlLlca eobr€ ä fol I ação gnái6slca pnlnclpô1, e neprésenta ulna

paaEegem para milonlLo gnalEsee e blåst-omi lonlLos, esLee úlLlmoe

concent,nados nos locais d€ malon deformação. Àlguma6 desLag zonas

de malon dèformação fonmam falxas eeLreiLae e alongadae, Lendo

sido napeadas pon OL¡VEIRÀ r¡f ¡J, (19A4) cono falhas de empurrão,

em função de êeu betxo ângulo de mèngulho. Os t-nabalhog ona nea-

I lzâdos rnost,ran que eÊLãs falxaa apreeenLam a I lneação dê esttra-
m€nLo Èub-horlzontal, com orlènLação apnoxlmadamênLé d,tnêclonal,

não s€ podendo cläsaificá-tas daquele modo. Àlém de forr¡anem ea-
t-as faixae bem mgncadas, es zonaa de mslon defonmação spånecêm em

afloramenLos i6olados em nelo aos miloniLo gnalEBeE, Êem conL¡-
nuidadê ao longo de eeu poeefvel tnaço.

IV.1.1.2. AE fatxas de clealhanento drlcLl I de alLo tngulo

Em multos af lonamentos, a fol lação pnlnclpal apare-

ce ondul ada, deeenhando sigmóideÊ, contada pon falxas de clÊalha-
mento drlcLl l. São falxàF cenLlméLnicaÊ a declmétrlcas, em relação

às quais a fol lação pneexisLent-e se inflete, f lca subm€Lida a es-
Liramento è 6e nêonlènLa até concordan com â onlentãção dåÈ fål-
xas (flguna 19; Pnancha IV€). À inflexão da fol iàção tndica um

ÊénLido d€ movtm€'nto nelaLtvo, colno em uma falha.

ì)



FIGURA 19 - Esquemas de zonas de cisalhamento dúcti1 de alto
ângu1o, centinétrícas, provocando infl-exões da foliação prin
cipal. Ao longo das zonas de císalhamento ocorrem porções
lenticulares de materlal granitico dtferenciado.

AF. 9-13
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AF. 3-156

FfcURA 20 - Diagrama de projeção dos polos das normais ãs
faixas de cisalhamento dúcÈil menores e de a.lto ângulo, pa
ra a área toda.

26 medidas

. dextrais

'sinestrais



94

Àe fâtxsê de cl€ålhâmefltÕ drlctl t Õcornem lec'¡ Êdåe

noe aflonamentoe, ou em gnupoe de planoe subparaleloe, com eepå-

çanento declmétrlcog entne elae, fazendo com qu€ a fol lação flqu€

Loda dobrada ou ondulada, deeenhendo ãigmóld€s, com flancos al-

Lernados nompido6 (Prancha II g,h), Àpanecem lndlcando s€nt¡dos
de deelocamênLo t-anLo dexLrâts quanto slnlsLl'slÊ!.

Ao longo deetas falxa6 de cisalhament,o, a nocha

nonmalmenLe f ica maiÊ rlcå èÍ¡ feldepato poLáeeico, aggufntndo fet-

çõe6 r¡siE granltlcaE, na forma de lenLee tn6crlLað naô falxås.

como €aquenat,izedo ne figuna 19. Os contatos aão dtfusos.

Ào mlcno6cóplo, esLas zonaB [losLnan uma tnflexão

dae fonmas lêntlculsnea da fol lação pnlnctpal em dlreção à fàtxã

de ciaalhamenùo, marcada pon uma necrieLäl lzàção mãts f ina do que

a nocha, com clasLoa alongadoe, recntst.al lzadoe panclal ou LoLal-

mente. As lentee de quartzo eão encurvadae e eetiradaE ao longo

desLes planos, ficando mats delgedes e pon f tm, pêndendo a Bua

contlnuidade, Oe feldspaLos apanecem pnedom i n antemenLe reçrt6La-

I lzados, em gnãoe mele finoe que a rocha ao lado, neetando alndas

ãlgunE cnistais alongados, lenLlculaneB, Àlgune deeLee crlÊrLala

malorês apne,eentam fnanJa6 de recnlstål lzação ãselméLntcãe, tndt-

cando êenLldä de movtnento nelaLlvo Ëemel hanL€ äo deeenhado pela

L¡'ama meeoecóplca. À recnteLal lzação do feldepaLo e da honnblen-

da, produzlndo a dtmlnuição genal do Lamanho doa cnistale, par€ce

sen compaLfvel com delonmação erÍ condlçõee de metsmorftamo de fá-

cie6 anfibol I to.

EELas falxae de clsalhatnento drlcti I eão pradomlnan-

L€mènLê eubvenLlcsle, com ålto rrengulho. Lençadae ae ontent açõe€

medtdae em e6L€rêognama. mosLrãm uma grande vaniåção na ont€lnLa-

ção, m€smo qusndo s€ 6€parãm aa dexLnal s daã Blnl6t,na¡6 (flgura
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2Or. O nrlmènÕ de medldse é pequéno påns sé eeLlmer or tent åçõeE

pneferenclai6. EsLãÉ fetçõe6 podêm eatan asaoci ada6 ao deeenvol -
vimenLo dê uma zona de clsalhamenLo r¡âlon que ocorne nã ánéa, ou

então assocl adaa aÕ desenvolvimento das ondul açõ€s macnoscópica6

da fol tação prtncipal, Infel lzmenLe, as falxae de ctealhãmenLö

dtlcti I não foram rnapeadas slslemátlcarnenLe.

I V. I . 2. À¡ o¡trutun¡¡ I I no¡ne¡

Àe nochae da ánea eeLudada apneeenLam urne I tnéação

bem nancada, quaae Érempne pneeente noe vánlo6 tlpôÉ l lLológlcós.
É nepnesentada pon ! uma I ineação minenal. no caao de alguns

gnàlsses anflbol ftlcoe onde os pnlsmaa de honnbienda ee onlentåûr

paralélamente entre si; ulna ¡ lneação de minenai6, pequenos e en-

ftlelrados, pninctpalment-e de mlnênâle máflcoE, ou uma I lneação

de eÉt lram€nLo de nin€ralE, com lentee ou cordðes multo e6tlra-
dos, de quanLzo (Pnancha M) ou mels nano de feldspaLo. À lnLen-

oldade deet a I inéàção pode vanlan de acondo con Õ tlpo de nocha,

sendo multo pnonunc I ãdas nos tlpos quàrtzo-fe t dEpáL I coe hololeu-
cocnáLlcos, comuna no6 gnais6e6 e nåras nãs nochas cálci0-6i I icá-
Llca6 è noe anftboltLos; ou pode vaniar dê acondo com a lntensl-
dade da defornação, eendo melhor neconhecidas nas zonael de defon-
mãção mala lnLengà, ulLnaml lonfLtcae.

À I tneação malF nancante é d€finlda peloe condõ€Ê

de quanLzo, que apånecem mutLo behì deeênvolvtdos nÒé leucognale-

sêÊ (Pnancha ¡Vf). Às formas alongadas de quarLzo se dest-acam nã

masea f ina de feldspato nóÈéo, eendo a fonma I lgelnamenLe achat,a-

da do6 cordõe6 que d€fine a fol lação pntnclpal desLas nochas, Nos

out-ros L I pos dè nochae, ma i Ê gnosgas e rnoE;o8cop i camente rnenos de-

formadas, as I tneaçõe6 são m€nos evldentes na nocha fresca, poném
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esfão eêmpnê pnèsèntes! nås encoaLse de rÕchás, nåe euperffcteø
doe matacões ou nos aFloramenLos em cachoeinae, onde a água faz
com que o quarLzo f tque reasaltado, e I lneação é pronLamente re-
conhec i da .

Nae nochas mals deformadas, a I lneação do quartzo
estlnado é acompanhada pelo eçt,tnamento do feldspaLo. fonmando

prolongamenLo dos cl aaLo6 (figunae !2, fg e 14).

Ào microscópio esteo condões mostnam forLe lenlicu_
larlzação ("flas€r"), àa vêz€a r¡urto €st rnadoE. Ae l€ntes e fã¡-
xae são compoetaa de vántos cnisLalÉ mclnoreË. EsLae lenLee apane_

cén isorlenLadae fonmando u¡na estrutura planar ou ltnean, qu€ po_

de apanecen com fonmae slgmoldàte, contonnando oE oceloE de

fe I depaLo,

Nas rochae màls nica6 em mlnerais máflcos, a llnea_
ção pode Eer mErcada pela ortènLação panålela de pntÊmae de horn-
blenda, pequénoÊ, nuitas vezes formando agregados lent,iculanes, À

bioLlLa aparece coho cn¡etalE al InhadoE, enft letràdoa, Lambém de-
senhando uma I ln€ação d€ e6Llnaménto. assoct ada a planog de ne_

cnlsùal lzação. Nas nochas mats defonmãdas oa mlnenalE máftcoe

fonmam condõee de cristals muito p€qu€noE, apanecendo "Lraços,, de

máflcos eobne os mlnenale félelcos.

IV.1.3. Àe dobraa

Àe dobnas encont-nadas na área est udada podem Éer

agnupädea em dole conJuntoa dleLlnLos. O pntmelro apneeenta do-
bnae tnLrafol iaiÉ e Leb a fol tação pr lncipal em postção ptano
axlal. O eegundo conJunto é nepneaenLado pon d,obrae nor.mals com

êlxos lncl lnadoË dE fol t ação princtpal.
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IV.1.3.1 . DobreB lntråfol t åtê

E6té conJunto do eetrutunae ó nèpnes€nLÊdo por do-

bnas rnesoscóplcae, em pequeno número, não tendo etdo reconhecidaÊ

dobnas macroscóp i ca6.

QuanLo à estruLuna dobrada, eslas dobnas são deee-

nhadae! pelo bandamento composlcionåI, que é a feição male comum

e de pnont-o neconheclmenLo, devido ao contraste entre ae bandas;

por uma xlsLosidade, que acompanha o bandamento compoelclonal,

panalela a ele; ou pela pnópnt a fol lação prtnclpal.

Quanto à fo¡ lação plaho axlal, é neconhecida pela

orientação planar doa minêrais esLirados, m€6mo nas dobnae onde a

própnl e fol lação esta dobnada, mancada pelae vántaé fetçðes que s

canact€r i zam, Já deecrit-ae.

QuanLo ao 6êLilo, 6ão dobras lnLrafol lels, contidas
na fol iação pnlnclpal, fechadaa a lEocllnals, com ÊlEncoe bem de-

senvolvidog e channelnas arredondadas e pouco desenvolvidas, ani-
sópacae com eêpèasamenLo aplcal, acentuado ou não (pnanchae ie;
I I e,f ; IVe). São eeLnuluraÉ teoladas e nonmalmenLe asaimétnlcaÊ.

com flancos alLennados multo eÊLlnadoe e nompldoe. A ftguna 21,

e6quênaLiza algumas das dobras deste con.iunto encont nadas.

Quanto à onlent-ação, apnêsèntäm o plàno åxlãl mals

ou m€nos incl inado em função da on ientação da fol lação pnincipàI,
e lnv€nBeÊ. Aquel ae encontnadae nog ãflonafnênLoe onde a fol tação

é marcada por forte d€formação apnesenLam os êlxos subpanalelos à

I ineação de estlramenLo. Às aLiLudee Iançadae em eeteneognama

mosLnam uma ontentãção pneferencl al doe elxos em tonno de SZOE

(paraleloe à I lneação de esLlnðmento), ponérn Lambém âpneeentem

uma dlsLnlbulção ao longo de uma provável gulnlanda, não conrple-

La, apèsar do pequeno núm€no e da dt epereão daÉ medtdas (flgunã
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FIGURA

dob ras

30 medi<1as

22 - Díagtama de projeção
intrafoliais . Ã.rea total.

dos polos dos eixos das

FIGURA 23 - Diagrama de

planos axiais das dobras

24 medidas

projeção dos polos das normais
intrafoliais. Á.rea total.
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22). Eêeã gulrlânds cÕnresponde å atlLude gers¡ ds fol tação. Oe

planos axlalÊ mostnam incl inações vanlávêiE, com balxo ângulo pa-

na 6udeate e sudoeete, dlstrlbuidoa 6m um padrão que a€ a¡ust,a

bem à onlenLàção da fol lação pnlnctpal (flgunà 23).

IV.1,3.2. Às dobras Landt as

O segundo conJunto é mancado pon dobnas normâ16 com

cålmenLo, sem o deeenvolvlmênLo de fol lação pãråIelã ao plano
àxlã1.

A eat,rutuna dobrada é sempne a fol lação pn¡ncipãl,
mai€ comum a xirLosidade, definrdä pelo6 aglomenadoe lenticulane6
de máficos e pelos cristàls alongados de fél6lcos (prancha tlg),

QuanLo ao est-l lo, são dobnas abentas a fechadae,

algumas vezeB 6uavés. Te¡n a zona de channeina bem desenvolvida, e

o penfl I annedondado. Fonmam cÕnJuntos elmélnlcoe öu eaÊlméLnl-

coÉt, porém éasa as6lmeLnia não foi mapeada s i sLemat i c anent-€ .

Quando assimóLnicas, mosLnam ulf¡ Fenf i t 6lgmotdal, com flancoe al-
t-ernadoE malE e6Lirados, alguma6 vezeË desenvolvendo as faixa6 de

ci6alhafnent,o Eubventlcals. Não apresentam o desenvolvtmenLo de

orlènt,ação de mlner-ale panalela ao plano axial, salvo ao longo

daa fa I xas ds ci6alhanènto.

Quanto à onlenLação desLãs dobras, poucas medtdå6

de aLltudee lonam felLaÉr, uma vèz quê a nalorla d,as dobrae deeLe

conJunLo fol obsenvada em blocor êolLoÊ. Àpneeentam urna o¡tent,q-
ção pnefenenc i al de elxo com catmenLo vantável no numo S2OIJ (f l-
gura 24), com planos axiair BubverLlcãia, com dlneçõe6 variáv616
enLre NLI e NNE (ftguna 25). podem eeLan ageoct adas àE dobFas mâ-

cnoscópl cas da fol I ação pninclpal, qu€ moEtran esLas me6maE

on I ent ações .



FIGURA 24 - Diagrama de

dobras mesoscópicas da

totaI.

24 nedldas

projeção dos polos dos eixos d.as

foliação principal, tardias. Á.rea

FIGURÀ 25 - Diagrama de

planos axiais das dobras

tardias. Área total.

14 medidas

projeção dos polos das normais aos

mesoscópicas da foliação príncipal,
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Àlgumåe deaLsÉ dobnae âpnesenLam seus elxos orlên_
tadoa pana noroeete, aendo apenas clnco mêdida6 con eeLa ontenLã-

ção (Flgura 24). Àlém desLae, s fol tação pnlnctpal apneË€nla lo-
calmente a Inv€noão de mergulho, como ao sul de Vargem Gnande do

Sul e na pant-e nonderte da área estudada. A dtõtnibutção da

ol'lênLação da fol lação pninclpal em eetereognama (flguna 27.)

t-anbém mosLna vániaE medidða com calmenLo pana nondeaLê, Todas

e6Las f€ições podem tndlcan a pnesençe de um tencelno conJunto dè

dobnee. orl€ntgdo NIJ, com plånoÊ àxlå16 cubvert, lcal6. Este (con-

Junto) não foi reconhecldo eaLisîaton I amente na ánea eeLud.ada,

mas é reconhecido a norLe, na negião de São José do Rto pando,

pon CÀMPOS NETO A FIGUETREDO (1945).

r v.2. As ESTRUTURAS ilÀCROSCóprCAS

IV.2.1. O qurdno gonal

Àa eet rutunas macroecópl ca6 nêconhecidasl na

eão deeenhadas pele fol lãção pnlnctpal e, con ûtenor deetaque,

la I ineação de e6t ¡namenLo nela contlda.

0 quadno geral da dispo6 lção da fol lação é de

estrulura planar. con mergulho de baixo ângulo para SSu, t-endo

auaa dineções e rufûoÊr modlficedos pon ondulãçõe6 aupenpoetae, ou

reori€nLsções ao longo de zonas de crsalhamento de m€ngulho mtrrÉ

alto. Este quâdno genal é vlsuâl lzãd.o nâ ftgura 26, onde eão re-
pr€ðent-ado6 os Lraçoe da fol lação, obùtdos atravéa da aLitudes da

fol lação nedidas no campo, e compleLadas com o ãuxftto da foLoln-
Lerpret ação .

mas os

À fol iação most na uma ampla di6tnlbutção doE dados,

lntenvalos de mãlon denstdade apar.ecem ao longo de ums

áne a

Pe-

umá



I = São ,João da Boa Vista
2 = Vargem crande do Sul

3 = Águas da Prata

4 = São Roque da Fartura

FIGURA 26 - Traço da foliação principal, elaborado com base

nos dados da foliação levantados no campo, e completados com

o auxÍlio da fotointe rpre tação . Escala aproximada 1:200.000.



FIGURA 27 - Díagrama de frequência dos polos das normais ã
foliação principaÌ, considerando a área total , com exceção
dos dados da zona de císalhamento dúctil de alto ângulo de
Vargem Grande do Sul (DomÍnio IV) .
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FIGURÀ 28 - Diagrama de frequência dos polos das lineações
de estiramento e lineações minerais, considerando a área
total.
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gulr¡ ãndB cun¿s ê I anga, nÕ quÉdnô ds drés geral (f tgurs 27, . O

máxlrûo de concenLnação eslá em tonno de NTOU,zSSSU, e a gulnlanda

pode ssr ãJustada a dobnaÊ abentas corn erxo6 on lenLados €m Lorno
de S2Oür/35. À I lneação apnesenta Lañbém um padnão väntável, com

balxo calmenLo e numos variáveis enùre N r¿J e ESE. com onient açõee

pnefenenclãls pnóximae a 5E e UNU (ftguns 28).

Esta apnoxlmação não pormitê, no entanto, um ent,en-

dimênto melhon da ánèa, unìa vez que tnctuem ded.o6 de dlfenentee
Ëituaçõe6, que a ráplda observação do mapa estruLural Já deetaèa.
Coneidenando êstee dlfenentee 6tLuações, foram eeleclonadas ánea

m€non€a onde os dados podern 6en m€lhor interpreLados. Fonam êasim

escolhidos quatro domfnloê e6LnuLunals, com baee na esLruLura de-
senhada e na quant ldade de infornação naquela eslruLura, Estee

domfnlog 66Lão lndlcadog no mapa estnuLunal, e aão dlscuLldoe E

s€guin,

IV.2.2. À fol iação prlnctpa¡ e ag I lneEçõeg

A fol iação e a I ineação apanècem com onienLação bem

êËLável na panLe nondesLe da ánea, onde fonam esLudad.os oe domf-

n¡os I e ll,

domfnig-I , na pante nordeste da ár€a estudada,
aprea€nLa a onienLação da fol i.ação e da I ineação bem const antee,
sendo seleclonado pon eeLa caractenfeLlca. À fol tação apnêEènLa

uma orienlãçgo geral em torno dâ N6OIJ/45S[J, com una pequena vå_

ntação na dlneção e no mërgulho, fonmando apeneg um máxlmo de

concentração (figura 29). À I ineação também é €6Lável, com uma

on lenLação bem mancada, calndo até l5e pàns SE (flgunã 30). Em

algunc aflonament o6 foraù¡ observados cnt6tôie de feldspato alon_
gadoo, orlenLqdos penpendl cul anmenLe à ¡ lneação d€ €stirãm€nto do

quantzo.



FIGURA 29 - Diagrama de frequência dos polos das normais ã
foliação principal, na região nordeste da área (DomÍnio r)

200 medidas
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FIGURA 30 - Diagrama
estiramento da região

22 medidas

quartzo estirado

de projeção dos poJ-os das lineações de
nordeste da área (Domínio I).
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FIGURÀ 31 - Diagrama de frequência dos polos das normaj.s ã

fol-Lação principal, na região a leste de São Roque da Far-
tura (Domíno rr).

f60 medldas
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FIGURA 32 - Diagrama de projeção
estiramento na região a leste de

(Domínio If ).

22 medidas

dos polos das Ìlneaçoes
São Roque da Fartura.



108

O dggllnje*Il , a looLe de São Roque da FãrLura, tam-

bém apresent,a uÍ¡a orient ação pouco vaniáve¡ da foliação, com ná-

xlmo de concenLnação em Lonno de N75U,/355t1 , com umã pequenã va-

niação das direçõee, de tal fonma que a di6tnibuição em esL€neo-

gnana pod€ 6e a.just-an à uma guinlanda muito cunLa, com elxo a

515t¡/35 (figura 31). Em napa, €66a vàniação não panece se a¡uetar
a sinfonmos e anLifonmes concrecutlvos, Iembnando mals fetçõe6

lent lculares macrogcópi cas da fol I ação pnincipal. À I ineação de

esL inamento apneaenta um caimento de aLé lOe noe numoe [J a IJNU

(fligura 32), porém apneaentam lambém uma distnibuição ao longo do

plano da fol iação, caindo pana S[J, SE e E, mogLrando uma onlent a-

ção vaniável.

Est ee dois domfn¡og moet.ram a fol iação pnlncipal
pouco penLunbàda, com uma fonma apnoximadamente plànan, onlenLada

tlN[J e de baixo ângulo d€ nìergulho pana SSll , contendo uma I ineação

com oni6nt,ação variável denLno deet-e plano, prefenêncl almenLe ã

I¡NIJ - ESE.

lV.2,3. Àa ondulaçge8 de fol I ação principal

O çleDfnig-l,ll foi Eslecionado na ponção central dð

ánea, onde os traços da fol iação deeenham uma ondul ação maion,

ãuavê, com mengulhos dlvengenLes, em uma fetção de anLlfonme.

À oFientação da foliação vania de NW naie a o€ErL€

aLé NE na pante onlental. E66ã vanl ação onlglna uma dtsLnlbulçãö
em forma de guirlãnda no esLeneograma (figuna 39). À fol iação

apnesenLa uma onlènLação prefenenc i al na zona de channeinâ, com

um máximo de concenLnação em Lorno de N55ll/4OStJ, con eixo em

tonno de SlOt¡/3O.



FIGURA 33 - Di agrama
liação principal na

92 medidas
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FIGURA 34 - Diagrama de projeção
estiramento da porção centraf da

22 medí das

eixo da onduJ"ação
(sl0w,/30)

polos das lineações

dos polos das tineações
área (Domínio III).
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A I i n€ação apreËenta uma on I entação pref6r.€nc I a I ent

tonno de N7Oül , caindo enlne loe e 3Oe panà NtJ, com poucae medtdas

caindo pana SE (figura 34). A gnande maioFia das or ienLaçõee da

I ineação medtda no campo fol no flanco StJ do anLi fonme,, não ne-

sulLando numa amoÊtrag€m uniforme. Aesim, fica diflci t discuLir a

I ineação "dobnada". Fica diffcll porque, LeonicamenLè, a I tneãçgo

devèria se diatribuin ao longo de cfrculos mlnimos, considenando

um dobnamenLo flexunal da fol lação ê da I lneação nela cont ld.a, ou

ão longo de clrculos máxirnos, no caso de dobnas originadaa por

cisãlhamenLo. À disLnibulção dos poloe não permiLe um a-juat.e cÒm

claneza, além do que, oE domfnios I e II mostnan uma on ienlação

Já vãniavel da I lneação, antes do dobnamento.

FazÉndo uma apnoximação, numa reconetrução da clobna

com o uso de pnojeção esLeneognáfica com èlxo incl lnad.o, de

oriêntação SlOt{t,/3O, e considenando o plano pnlncipal com uma

onienLação pnóxlma à da charnêlna, com uma I lneação caindo pana

[,J e conLida nesL€ pl âho; o "caminho,, cìa disLnibuição esperado pa-

na dobna por ctsalhamenLo ou pon dobnamento flexurat moêLna pa-

dnões b€m distintoE (figuna 32): no pnimeiro ca6o, as I ineaçõeÉ

se disLnlbuinlam ao longo de um cf nculo máximo, apnesenLando ên-

tão or ien¿açõ€s vaniáv€ls entre Nt¡, SW € SE (hachurado na figuna
37)i no segundo caso, as novas on ientaçõês deveni am se ajust,an em

torno de Nl,J (com rnergulhos nais alLos), SüJ e E. Àssim, apesan de

scln€m poucoa oe dados € ä dispensão gnande, como as neeoluçõee

são discnepantes, oE dados panecem 6e a.just,a¡. rnelhor a doþras

originadas por mecan lsmos de ciaalhãmento. DeeLe modÕ, as ondul a-

ções cla foliação pnincipar podem eeLar associ adas ao desenvolvi-
menLo das faixas de cisalhamento drlct,i I nêconhêcidas na ánêa, com

orientaçðee próximas dos planor axiais destas dobnas.



FIGURA 35 - Diagrama de frequência dos polos das normaís ã
foliação princÍpal, na zona de cisalhamento dúctiI de alto
ângu1o, próxima a Vargem Grand.e do Sul (DomÍnio IV) .

166 medidas
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FIGUR.A 36 - Diagrama de
estiramento na zona de
prõxima a Vargem Grande

f7 medidas

projeção dos polos
cisalhamento dúcti I
do Su1 (DomÍnio IV)

das lineações de
de alto ângulo,
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Na parLe êudeste da área a fol lação panece deeenhar

uma estnutuna de slnfonma, poném esLa felção não fot neconhec lda

6at-isf atoni amêntê, Eendo indicada apenas pon algurnas poucas medt-

das com on ienLações diferentee. No local são nanos os af lonamen-

ùos e o ac€ErEro é diffctl,

lV.2.4. A zona de cle¡lhamcnLo drlcLl I dc alLo lngulo

O dgnfnle_I! foi eelecionado em uma ánea enf,ne Van-

gem Gnande do Sul e São Sebast lão da Grama. Af, a fol iação prln-
cipàI, com sua onienLação marcanLe llU, ee lnflete ao longo de uma

zona de cisalhamenLo dtlcti l, com oni€nt ação aproxinada Nl5E e

mengulhos alùos pana Ntl . Esea lnflexão pode aen vIsLå ne flguna
26, onde o "trend" da flol iação desenha um arqueamento en dineção

à zona de cisalhamento, indicando um s€nt ido dextnal de movlmènto

relaLivo,

À fol i ação apneeent a una or ient,ação be¡¡ marcada,

semelhante à nêgionãi, com predomfn lo em tonno de N4su,/4OStJ. À

I inèação de est irãm€nLo contidà nos planoe da fol iação apresenta

uma onientação prefenenc i al entrê NIJ e UNtt, com calmento de balxo

ângulo, ou SE, t-ambém com caimenLo de baixo ãngulo.

À mêdida que a6 apnoxima da zona de cisalhamenLo, a

fol iação na pante esLe apresenLa uma tnflexão pana nonLe, de tal
fonma que a dlneção muda gradualmente de Ntl aLé em tonno de N15E,

com oF mergulhoa tonnando-a€ gradualr¡ente mais altos, À fol iação

na ponção ocidenLal se inflete para sul, Lambém va¡.lando gnãduaI-

menL€, A zona d€ ciaalhamenLo apnesenLa uma I argura variáv€l, €

na ponção cêntnal, onde os Lraþoe da fol fação ftcam pãraleloe, ã

or ienLação pnefenenci al est,á em torno de N15E/ZON{rt (flgunã 35).
Nesta negíão as r¡edldas de I ineaçðes fonam poucas, mas apr€a€ntam



FrcuRA 37 - Diagrama de reconstrução do caminho da llneação,
considerando os mecanismos de dobramento por clsalhamento ou
flexural (DomÍnlo III) .
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FIGURÀ 38 - Dlagrama de

acompanhando a inflexão
thamento dúctiI de alto

" ejxo da ondulação

....-.. traço da foliação geral

-4 canli-rìho da lineação, da ori
entaçao geral até a zona 6
cisalhanento

4 orientação da lineação de
estiranento, na zcna de ci-
salhanento

reconstrução do caminho da 1ineação,
da foliação ao longo d.a zona de cisa
ângulo (Do¡ninio IV) .
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orientaçõea €m tonno de 52AE-S4AE, caindo d€ ZOe a 3Oe, ø SZïE/ZA

(ft<lura 36).

O lnL€reÊsanLe noeta zona de cisalhamento drlcLl I é

que não consegulmoa mapean a Êua conLinuidade, nem pana eul, a

leste de Pedregulho, nem para norte, nas pnoximldadee de São Se-

basLião de Gnama. Neetae duðs extnèmtdadee a lnflexão doe Lnaçoe

Lonna-se menos acenLuada, aLé que não ãe pode matÊ pencebe-l e.

Os dlagnamas esLnuLunals mosLnam, pana a fol iação,
a disLribuição em dois máxirnos de concenLnação, o pI-imeiro com

on ÍenLação N45[J/4OS[r, entendido como a onientação prefenenc i al da

fol iação não aleLada pela zona de cisalham€nt-o dúctil, e o Eegun-

do, com onlentação N158./7ONLI , enLendldo como a onienLàção da zona

de clealham€nto dúctll, onde ocorne a maior deformação e os tra-

ços tonnam-se panaleloa (f tgur,a 35). À gulnlånda é enLendtda cóno

o "caminho" dos poloe da fol iação, representando a inflexão em

direção à zona de ciealhamento dúcLi I (ftguna 38)

As I ineações deveri am aconpanhan a vani ação gnadual

da fol iação, poném os dados de campo não eão suflclenL€s pana

acompanhan, ou map€an, esaa vaniação, Teonicamente, senia esp€ra-

do deslocanem-s€ ao longo d€ clnculoe máxlmos èr¡¡ dlreção ao esùl-
namento da zona de ciealhamenLo dúcti t (RAllSÀy,lggO), como traça-
do na f lguna 3ê.

Às liLologiae aconpanham a inflexão das €st rutunas,
ê na zona cenLnal são encontnadoe eeeencIãlmente bloLttâ gnalseeE

granft ico6. Os corpos de gnaigses channockft icos e de migmat,itoÉ

se esLnangulam ao longo desLa zona. Não foi obsenvada uma un idade

qu€ pudess€ ser connel acionada de um I ado e do outno da zona de

cisalharnenLo; CÀl'lpos NETO E FIGUE¡REDO (19a5) descnevem rochae

charnockfLicaB (gnaiBses charnockfLicos) no sul da folha de São
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José do Rto Pardo, êm locàl que poderl a lndtca,. conLlnuldacle do

corpo de qnaisses charnocklticos, porém est,as rochas não fonðm

enconLnadas na át.ea åqui esLudada, indlcando tal continuidade.

IV.3, À5 FASES DE }IIG¡IIATIZAÇÃÒ

Àe esLnut,unas dos migmatiLoa € aB rel ações enLne
€les indicam a existencia de três faees de mignatização, coneide-
rando a fol i ação pnincipal, a pnineina fase é pré_t€ctônica, pro_
vave¡menL€ anaLécLlca, A s€gunda fãs€ é sintectônicã, canacLeri_
zando a migmatização regronal rósea negional. A t-enceira fase é
nepnesenLada por diquea e bolsõea di scordantes, tandi_ a pós_tec_
L6nica.

os nigmat iLos da pnrrneina flase são reconh€cidos no
pal€osaoma das roçhaa migmaLfticaa mapeadas, repneeentados pon
nochae bandadas com porções clanag É eacunaa, pouca prea€rvadas
da migmaLização posLenior. Às rochas são pobres em feldepato po-
lássico, con r€pn€ls€n'anLe' dlorfticos e tonal fLicoe. As 6vidcn-
cias são pouca€, maã pnovavelmente esta migmatização se on¡ginou
por anaL€xi a das rochae mais antigas, Boa part,e do bandamento
composicional deve Êer devido a egta mtgmaLização.

A segunda fase de migmatização é concordante com a

fol i ação principal, originando estrutunas bandadas predominan¿es,
com conLalos difusos ou mesmo bruscoe com aE, bandas félsicas ou
máficas. Além dae bandas, forma esènu¿uras nebul fticas. À estnu_
t,una ocelar pnovavelment e originou-se da lnLru.ão sintecL6nlca d€
grani!óidss ponftrótdes ao longo dos planos da fol tação, contem_
porâneo à lntruEão do conpo maton d€ granitólde porflrótde mapea_
do, Lambém sinL€cLênico. Os mtgmaLitoe genados neeta fase apre_
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aenLam tona cinz€nLos e rógeoe, com predomfnlo do róaeo, er apa_

nenLemente, eFL€ é tardio em nelação ao cinzent,o. podem aparecen

localmente vêr06 e inrencar ações difueas, l igeiram€nte diEcondân-
tes ou dobnadas. Essa migmaLização é neeponeável pela gnand.e

quanlidade d€ materia¡ gnanfLico róaeo pnesente pon toda a r€_
glão, sempne pontadon da fol lação pninclpàI.

Ocorre alndð no flnal deeLa fas€, una nigmaLização
neconheclda IocalmenLe, ao longo dagpequenas falxã6 dê ciEa.lha_
menLo drlcti l. Àpnesenla formae aproxImadamente l€nLlculares (f i_
guna t9), nesLn¡Las a eðtas zonaE. Às rochas apreeentam um aapec_

to de "gnanil izaçáo,,, t,ornando-Be mais ró6eas, com uma paaBagen

gradecional de um ùtpo pana o outno. Como esLas lent,ee são nea_

ùrlLag a estae zonas, p€qu€naa e leoladae, é alLamenLe 6ugeãt ivo
que tenha oconnido uma fusão panclel ou eegregação dae nochee

ne6L€ð localE.

À ülLima fase é marcada por intrueõee granft lcaa,
pegmat,óides ou aplfLicas, róaeas, na fonnaa de d¡ques ou bolsões
inn€gu¡ anes, di scondantes da fol iação pnincipal. e uma mlgmàt iza_
ção gênenal izada, oconnendo pon Loda a ánea, poném sempre com pe_

quena expreeeão, €m p€qu€na proporção en relação à €ncaixant€},
LocalmenLe são encontradae feiçõea agmaLfttcäs, onde ãe lnL€rca_
I ações ocornem €m maior númeno, porém são rano' este' afloramen-
Los' e o paleossoma de6tès agmat tLoa é consLiLufdo do6 migmatr¿os
originado6 pelaa fases anLenlor€s, Essa migmaLização oconrem
quando as nochae já apnesentavam um compontamento núpLil, alojan_
do-se predom i n antemente ao longo de fralurae.



IV.4, O PÀDRÂO DE FRÀTURÀI{ENTO

1V.4.1. Àr frlhrr
À6 principais falhao mapeadae na ánea fonam neco-

nhecidaa em segmentoe de gnandes al lnhamenloe de dnenagem, cÕm

uma orienfação pnefenenci al er¡ torno de NE.

A pnincipal e melhon caractenizada destas falhaÐ
cruza pnaLi camenle Loda a área. Apresen!a direção NgOE-N4OE, aub_

vêntlcal. Ao longo dè seu tnaço ee aJu6Lam os gnandes al lnhamen-

¿oE de dn€nagÉln do Ribeirão BoniLo e do Cónnego do D¡amanLe.

Àpnesenta uma lntensldade vaniável dê quebna dos mlnenaie, onigt-
nando predom I n ant €menLer bnechae e mlcnobnechas, contadaã pon inú-
menos pIànoa de fnaLuna e de moagem mals inLenra, onde eão reco-
nhecidos ultnacaLaclasiLos de pequena èEpessuna. Às nangens dea-
Las zonas bnechadae eão mancadaÉ por um fnaturamenLo mulLo lnLên-

eo, cada vez mai6 den6o, e por uma mudança naË con€s da6 nochas¡

o leldepato Lonna-Êê avenmelhado, e o aumenLo na quant tdadê de

epfdot-o acrescenLa coner esverdeadae, A zona rìlpLt I atinge até
2Om de I anguna, deede a nocha não fnaLunada, paeeando pelo fnaLu-

ramenlo mais inlenso, e volLando à nocha não fnat-urada. Váni06

planos de fnalura Êão pnêenchidos pon massa fina de epfdoLo. À

or ientação desLes planos de fnalura vania em tonno de N4OE, com

mêngulhos alLos,tanLo pans SE quanto NU, dubv€nttcÐts (flguna

40). Sobre alguns p¡anoe de fratura é poesivel neconhecen €6-

tniae, aesoci adae aoa movimenLos relaLivos entne oa pequenog

fragmenLoe, que apreaenLam uma ot.iÊntação dir€ciona¡ e mergulhos
de balxo ãngulo, em Lonno de O a loe pana S4OU (ftguna 40). Àp"-
sar dae Èvldências dsste de6 locam€nto nela+-ivo laLeral honizonLal
entne os blocos, indlcando um canáLen t,nanecorrenLe, não fonän

II']



FIGURA 39 - Diagrama de projeção dos polos das normais às
falhas menores, conslderando a área total.

34 medidas

118

FïGURA 40 - Diagrama de projeção dos polos das normals aos
planos de falhas principals, e dos polos das estrias conti
das nestes planos.

. polos das falhas

' polos das estrlas
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€ncont rados deslocamenLos nos conLatos ênlr€ ðE unldades, ond€ a

falha oa cnuza. AcnêdlLãmo6 LraLan-ee de falha nrlpLl I ùnanscor-
nente de pequeno n€.jÈito, não pnomovendo grandee deslocament os

nas esLruturaE dos blocoE pon elas sepanados.

OuLra falha desLe con¡unLo ocorre na pante nordesLe

da ánea, onde se allnham o Cónrego da lranema e o Cónrego da Ãgua

Limpa. OuLnae dn€nagens cont inuam al inhadae com estae, no numo

süJ, porém só fonam enconLnadas nochas caLacláalrcas dêBLe ãrinha-
menLo na' pnoxlmldades de São João da Boa Viala, em ãfloram€nLoê
nas mangenE do Rlo Jaguani-!ltnim. Na ponção central, ao longo

deste al lnhamenLo, não foram observadas nochas caLacláatica6, não

sendo a falha mapeada neste Lrecho. Apneeentam fnaluramento ln-
L€n6o, desenvolvendo bnechas, micnobrechas e ultnacataclãsitoé.
com epidotização e sausaun lLização inLenaas. 08 vánios planos de

fnatuna apneeenLam Lambém uma on ienLação pnef€renci al N4OE, sub_

venLlcalE, e não foram encontnadae evidêncles que ponmtt l6sem ca-
ractenizar o r€J€il-o e o Eént.ido do deslocamenLo.

Ocorne¡n ainda psqu€nas faIhao, algumae panal€la8 a

€staa naior€a, e também associ adas a al inham€ntoa d€ dnenagena.

neconhec idaÈ pela pr-eÈençe das nochas caLacláÊtlcas e pelâ eptdo-
t-izðção aEaociada' VánioB ouL.os af loramento' tEoladoe de rochas
calaclást icas fonam encontnadoe, com orienLação vaniável do plano
de falha (figuna 39), qu€ não apr€a€nLan cont inuidade de aflora_
mentos € què não fonam mapeadas.

Algumas pequenaa.falhaÉ com eslrlae de mengulho fo_
nam neconhecldas, poném em aflonamenLos isolados, e não fonam en_

contradàÉ €vrdêncra6 qu€ moetrasaem a sua continuidad€ ìat,era¡.



lV .4.2. Àr Juntrf
ÀE .juntaa pneaentea na ár€a apr€Ê'ent am uma disper-

Eão multo gnande dos dadoe, dê tal forma que praLlcãmente Lodo o

e6L€r€ognama apreaenLa polos de juntas. A disùnibuição maion

oconnc) na borda d,o dlagnama (figuna 42), com JunLaE subvertfcàis
em Lodaa as dlneções, Os máximos apnesent,am apenas 5% e g2( de

concenLnação dos polos. EsLes máxlmos apresenLam on ienLaçõee em

tonno de N4OE/gO e NBOTJ/9O. À primeina degLae onientaçðes coinci-
de com a das falhas pnlnclpats neconheclda6 na ánea¡ a eeLe con-

JiunLo 5e aÊ6oci am as I ineaçõee de dnenagem, fórter¡enLe on iènLadas

e agnupadas, apanecendo localmente com mals destaquê do que o

tnaço da fol lação, nä6 fotognaf i as aénèa€,

O padrão de dtsLribulção da bonda do esleneognama

pode esLan relacionado a um padrão radial de fnaturas. associ ado

à intnusão do rnac iço alcal tno.

I V.4.3, Diquee e v€ios

l,l a ánea fonam neconhecldos diques e v€io6 de quart-
zo, de pegmaLitos, apl itos, nochas gnaniLfcas, e de t,inguafLos.

Os v€loÊ de quant,zo apnéaentam 6€mpre pequena ex-
pneeeão, eÁrpesaunaE cenLlméLnlcas, ranaménùe méLntcaE, e formaE

van¡áv€iB, Não apnesenta¡n uma orient-ação pnefer€ncial, vari ando

desde venLlcais aLé FubhonizontaiÊ. Àlguns se oniènLam panaìela-
m€nte ao fraturanenLo pnincfpal (figuna 41).

Os diqu€s de rochas gnanlt icas, p€gmãtiLoa € epli-
toa são tral,ados em conjunto. Apnesentam 6Bp€aEunas varfáv€is,
fonmando nonmalrnente conpos tabulares dec iméLrlcos até méLrlco6,

no caso dos pegnatitos. Ern algunE aflonamenLos o6 pegmãt-itos são

impont antes, com eBpeaËunas d|alonea (15m, 8m), Já tëndo Bldo ex-

L20
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Ploràdos comenci ãlmenLe, hoJ€ abandonados (afloranenLoÉ 3_ j.52 €

1283). On lðnLam-a€ pnéfenenc I altnènts panaleloe ao fnatuname,nto

pnlncipal ' vari ando em t-onno de N4oE, subverLtcaia (frguna 41).
Os diques de Lingualto são mais abundanLes, dê ês-

peaE una val. i áve l , ocorr€ndo a l guns map€áv€ i s. Em mapa, parcrc€m

aloiian-Ée em fnãLuraE què apreBenLam um padnão nadlãl êm relEçgo
ao ¡naciço alcalino, ou então em fratunas on ienLadas N4oE, ÀÉ at-i-
tudeÉ dos diqu€s de t-lnguaf Lo levanLàdae no campofno enLanto, não

apnê6enLan uma on ienLação pnefenencial, aparecendo €spalhadae pe_

I o est-ereogn ama ,

IV.5. AS FASES DE DEFORItÀçfro

IV.5.1, Àg e¡truturaE matr .ntlgts
Às feiçõea estrut-unais anLer ionmente descnitae ¡n_

dicam a po6sibi I idade dè exisLgnciå de uma bandamento composicio_
nal maia antigo, talvez metanónfico. Como a deformação pr.incipal
obËcurece pnaLrcaû¡enÈe Lodas ae ferções dae eetrurunae snten ro-
nes, €st€ bandamento mair anLigo sé é viEto localmenLe, nos ápl_
ces de algumas dobnas inLnaforiars. o aLuar bandamenro compoa r-
cional deve E€n, p€lo m€noÊ, en panLe, reflexo desLa estrutuna
pneexistenL€, reonienLada e transposLa pela fol iação prtncipal.

Não se pode descanLar, enLneLanLo, a poeeibi I idade
deeLae esLnutunas terem ee orrgrnado no tnlcro da deformação
principð1, cedo-tectôn I c aa .

I V.5.2. A defonm¡ção pnlnctp¡¡

O conJunLo de est_rutuna6 qu€ canact,enlza eeta faae
de deformação apnesent-a r
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- marcant€ follação. caracL€r-izada pela lenticular ízaçäo e esti_
namenLo dos minenais, com paasagem latenal gradacional ent ne zo-
nas pouco deformadas € zonaE! de deformação inLen6a, apnesentando

baixo ångulo de m€rgulho pana S - SiJ;

-¡nancante I ineação, qu€ eim grande pante é repnesenLada pon um €a-

tinamenLo dos mlnerais, com or lenLação pnedomlnanLe 6NU - ESE¡

-eeLabi I idade da paragênes€ ÍÌin€nal a6sociada à fol lação pninci-
pal 6 à I ineação, em condiçõês de fneLamonftsmo de îácles ãnftbo-
I ito;

-poucaa dobnae intrafol iaia, cont.idas na fol i ação pnincipal, com

onient.ação vaniável de sèus elxoe ao longo dä follação, mulLoe

panàlelos à I lneação de estinamento, e desenhadaa por um bànda_

mènLo compoBlcional ou pela própnta follação.

São todas feições Êug€ativa€ de um pnocesso defor_
maclonal assocl ado a um clnLunão de crsalhamento dúcLtl, com dee-

locanenLo laLenal .ubhorizonLal, 
'emêlhante àquele apresenLado

por COL,ÀRD (1940), onde a dineção de LnansporLe é tndtcada peto

"Lnend" das €6trutunas I ineares.

À lmplanLação da fo¡ lação ocorne por uma defornação

plástica dos minenais, naer condtçõêa de temperatuna e pnè6são su-
ficientes para a n6cr¡stal ização do quantzo, biotita. feldspaLo e

honnblenda, genando um fabnlc planar das rochas, com prëdomlnlo
da recristal ização. Formam-ee t-exturas ni lonflicas, chegando a

tenmos u I tn am i I on fl I cos nas zonaa de defonmação mats lntenea, com

maion neduçãó doa gnãoe. LocarmenLe são obeervadas feicões indi-
cat,ivas de deslocamento difenènclal, como fnãnJas de recnlêtãl l-
zação aeaiméLrlcas, que seniam bone indicativos do sentido de ci-
salhamento (SII'IPSON & SCHl.f ID, 19eg). O deeenvolvimento de duas

fol iaçðes, uma d€ achaLamenLo e outra de cÍsalhamenLo, canacLe-
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nfatico para ont-ognatsalf lcação e mllonitização de nochag qnanl-

tóidee ao longo d€ zonaa € ctBalhamento drfcti I (LISTER I PRICE,

1978¡ BERTHÉ rrr: R"I . , 1979; l{HITE ¡rf .iir/,, 19BO; BOUCHEZ rr,f ;.¡,1 ,,

1981; BURG ¡r'f ,r/", t9S1; VERNON ,iì'1 fl,1 ., 1943), A fol iacão dessn-

volvida é penêLnatÍva em Lodos ae liLologiãe dã ánêã, 6er1do mais

mancôda €m direção à6 zonaÉ maiÉ deformadaE. EeLas zonas maiE de-

fonmadas fonmam faixaE conL{nuas, ou conLonnam zonaa pouco defon-

madas, deaenhando localmente fonmas lènticulares Iimitadae por

planos anaËLomosados (figura 26), semelhante ao€l pãdrõês neconhe-

cidoa por COIJARD \1976) € SII{PSON (1943).

Àlém do fabnic planar pnÕduzido, é comum o desen-

volvlmenLo do un fabric linean, marcado pnin€ipâlmenle por con-

dõee de quantzo, alongados, às vezee achaLados, e què panécern Len

se degenvolvido pelo estinanento pnogneasivo dos gnãoe de quart-

zo. Na paËEagem dos gnantt-óldes porflróidee pana oF gnãtaBèa oce-

lanea, os min€raiÉ tornam-E€ cada vez nais alongãdoa achaLados,

aLé chegan Glm zona€r ultnami lonfLlcas, com fonte I ineação de "rlb*

bons" e porfinocl asLos de feldspato numa matriz fina granoblásti-

ca. EsLas I ineaçõee são semelhantee àquel as d€Ecrltas pon ìlcLEL-

LÀND ( 1984 ) , em nochaÉ defonmadas em cond i çõ€s metãnónf i cas d6

alto gnau. À onlentação da I ineação é entendlda como a extènBão

pnincipal, como Eugerido por vánioe aut,ones (EISBÀCHER, 197O; GO-

ODE, 1974r COt ÀRD, 19BO; RÀ}ISÀY, 198O: ¡iCLELLÀND, r?¡¡rr'" // i ; entre

ouLno6). Localmente a elongação dos megacnlsLaie de feldspato po-

t-áas i co s€ or i €nt a penpend i cu I armente aos "n i bbons" de quant,zo,

podendo lndican I ineações oniglnadas pela noLação dó cniétal den-

tro do plano da fol iação, €D Lonno d6 um eixo perpendi cul an ao

esLinahenLo (LISTER & PRICE, L97e>.
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Ae dobras intnafol lals €ncontradae são d€Fenvolvi-

das cont-emponè atbente à fol lação pnlnclpal, afelando umå eventusl

fol iação mais anliga preexi sLent e ou a pnópni a fol lação princi-
pal, esLas úlLimas deaènvolvidas por defonmação pnognèselva da

foliação. A fol iação então oniginada pode ser dobnada, ou m€Bmo

redobradè, devtdo a insl-abi I idadee locals ou vaniações na aua po-

sição iniclal (PLATT, 1983), À or.i€ntação dos eixos varia, então

de acondo com å 6ua on lgen cèdo ou tandl amenLe no pnocêsso, Eêndo

que ãa mal6 ant, lgaa Lendem a ser noLacionadãs aLé a dlreção dè

€Bt-lnàmenLo máximo (HOBBS r;,f. */" ,!97È¡ CÀRREFAS rrl. .rl. , Ig77 ¡

BELL, 1974), Seu desenvolvimenLo é eemelhanLe ao deeenvolvimenLo

daE dobras apresenLado pon QUINQUIS ¡rf sJ. (l9ZB), com a di feren-

ça de que seue flancoe devem ge nompen em deLerminados eaLágto,

não fonmando dobraE em balnha. Eet,as fonman-Be- i am ap€naa €v€n-

Lualmente, e não lorsm neconhecldåB rteete trabatho-

I V.5.3, ÀE defonmações tandi ae

IV.5.3.1. As zonas de cisalhamento dúcLt I

À fol iação pnincipal apnesenta*ae defonmada ao lon-
go de zonas de ciealhamento drlcti l. de mergulho maie alto, centi-
méLt.icas a deciméLnicae, t€ndo aido neconhecida uma est,nutuna

maion, a leEle de Vangem Gnande do Sul, Todaa 6ã0 r€conhecidas

pela inflexão das fol I ação pntncipal. CaracLenfst-lcamenLe, aus

panagên€se Lambém lndica condiçõ€E met amónficas de gnau médio

(üJINKLER, ,,976t, ou de fácie6 anftbol ito (HIYASHIRO, 1979). Àlém

diEso, noat,ram a fonrnação de corpos lenticulanes de naLËrial gna-

nfLlco, reÊtritos aos domfnio6 dËEt a6 zonä6, ¡ndicando tenem al-
cançado fusão parci al .



726

À zona d€ ciEalham€nto d€ alto ångulo. con orienta-
ção NNE, deecniLa no dómf nio lV, apnesenLa um deelocamenLo dex-

tral ênLre ãs unidad€s pon elà aeparadas. EnLretanto, como pod€

sel visualiãado na figuna 26, esLa fatxa ds dofonmação não tem

continu¡dad€ pana sul, produzindo apenas uma ligeina ondul ação da

fol iação pninctpal; pana nonLe, fona dos I tmitee dã ánea, ela
La¡lbém pêrde a 6uã conLinuidade,

Àssin, temos una zona de ciaalhaxnento con panagâne-

se indlcatlva de fácleÊ anflboltto, que sè lnstBlou Èobnê ltochàs

defonmadas tambén em condi çõee metamónfi ca6 de fáciee anfibol i!o.
e que não apnesenLa conLinutdade longlLudinal. por eeLae canacte-

nlst icas, parece-noa provável qu€ €la tenha se impl antado no mesr-

mo evenLo que originou ð fol lação de batxo ångulo, terdt amenLe no

pnoccrsso, uma vez que deforma a fol iação pnincipal. É diffcil ex-
plicá-la, podendo nepnesentan variação local no neglme de esfor-
ços,ou " macroboud i n age" doa corpos de gnaieseg charnockfLicos, ou

meemo eefnu[uras do tipo "Lean faults", em condiçõeE mal6 profun-
das. Ae evldências são poucas para enLendê-l as melhor,

1V,5.3.2. As ondul açõee da fol tação pntncipal

O conJunlo d€ ondulaçõe6 dã fol iação principal moa-

Lne umã onienlação axlðl em Lonno de NNE, LanLo pana as eËtnuLu-

naa mesoscópi cas quanto macroscópicas, EnLretanLo, a anLiforma

desenhada pela follação, deecnlta no domlnto I¡1, não é conetÈ-

LenLe quando esLudado ao longo de seu tnaço axial, no numo NNE. A

ondul ação dêsapa¡ece ao6 poucos. Não senÍa ès¿a estnutuna maion

nesulLado da fon¡na ontginal da fol iação princlpal, com feições
lent lculanes em vániaÉ escales de obsenväção? À esLabt I tdade da

oI.l€nLação axial daa eÉtnuLuraE mesoecópicaËr, e o r€conhecln€ntg
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reglonäl de dobnas semelhantee para norte (OLMIRÀ {rf jt/,, 1993¡

CAIIPOS NETO E FIGUEIREDO, 1985), panecêm Ëen tndtcaLivoe de que

estas dobras céràcterlzam ums faee de dobrament,os. 0 faLo de

apnesenLanem-se asaoci adas às zonas de ciaalhamenLo dúcLtl, pane-

ce indican que se oniginam conlempor ane amente a elas, ta¡nbém tar-
di-LecL6nicaË no èvenLo defonmac lonal que eÉtåbeleceu a fol lsção

pnincipal.

AEeim, é canacLen izado na ánea um evqnLo de defor-
mação pninctpal, que impõe àa rochae una Lnäma planar e llnêâr
penefnativa, reeult ado da movimenLação de maesas rochosas ao lon-
go de uma zona de cisalhamenLo dúcLt I de bãixo ângulo. Tandt amen-

Le, alnda em condtçõé6 plá6ticas, oniginam-se zonas de cisalha-
menLo êmpinadas, menones e local lzadas, com deslocament,oe I aLe-

rais, acompanhando e/ou provocando ondul ações na fol iação origl-
nada pela zona de clBalhamênto de balxo ângulo.

I V.5.4 . Àe defonmaçõee rúpt,elÉ

Àpós o êvento das defonmações piá6t lcas, a6 rochas

da negião fonam submeLidas a uma f'raghênLação, apneeenLando um

comportanenLo nlptil, esLando ja mais conaol idadas, A defonnação

é repneeenLada pela falhas, com onlènLação pnefenenc I âl nondeeLe,

be¡¡ como p€lo s i ste¡na de junt,ae, ou part€ dele, con a famfl iå
pnincipal panalela àB falhas. Àlguns deeLes planog de fràLuna

aenvinan pana o aloJam€nLo de diquee de pegmaLitos €, mals lande,
de diques de tinguafto. Eesa defonmação é acompanhada do meLamon-

fismo de baixo grau, provocando a aaussuritizaçÁo, epldotização,
clonlLtzação e aenlclLtzação, malÈ inlensas nãa zonas fnala fnãtu-
nadas, nas pnesent,es g€n€nal izadanente em todaa as IitologiaÊr €É-

Ludadas. Pnovevelmente, a exLlnção ondul anLe do quanLzo esLa as-

soc i ðda a esLe event-o.



V, EVOLUçTO LITO-ESTRUTURÀL DAg ROCHAS PRú-CÀIIBRIÀNÀS

A análise dos dadoe de campo, petnográficos e €a-

tnuLunals penmiLe o neconhecimento, no genal, de um conJunto de

rochas em gnande pante onLodenivado, pneservando nestos de nochas

meL assed I ment aree e de seu possfvel embasamenLo. EnLreLanLo, a

deformação princlpal reconheclda na ánea obscurece Lodae as fel-
ções anLen ionês, não sendo posgivel sêpanan estas unldadee em ma-

pa, na rsgião estudada.

As rochas na¡s ant, igae da área, nepresenLanLes de

um possfvêl embaaamento, eeLão pneser-vadas como paleooeoma dos

migmaLiLos, ocornendo como gnaisses bandados de composição diorf-
Llca, èonal fLtca ou gnanodlonlLlca, ou alndã como meeoÊêöma,

Lnansfonmados pela migmaL lzaçáo, Ocorrem €m pequ€nas proponções

€m nel ação ao conJunLo nochoso, ou enLão muito tnansfonmados e

inLlmamenl€ relacionados com o neo66Òma, não sendo possfvel ma-

pean áneas onde oconne o embaeamenLo. Devem Ëon repnclsenLantes de

uma crosLa siál ica, de natureza provavelment e calco-alcal ina, co-
mo apneeentado pon OLIVEIRÀ (1973), OLIVEIRÀ rÍI. ¡.I . (19S9, 1994).

Sobne este embasamenLo depositanam-se rochas sedi-
n€nt-ar€a, pnovaveln€nte com rochae vulcânicaÉ básicaa associa-
das, neconhecldaË apenaø como pequenoe conpoe na Énea mspeáda,

¡nas formando conJunt.os litológicoa maioreE a norte, nas proximi-
dades de São José do Rio Pando e Caconde (OLMIRÀ, {}F,.r: rf .; OLI-
VEIRÀ E ÀLVES, 1976; OLIVEIRA E HYPóLlTo, 1979; OLIVEIRA 8 RUBER-

Tl , 1979, OLMIRÀ ¡;,f. ,.¡,t., 19Bg; CA POS NETO I FlcUEtREItO, 19BS),

Na região estudada, oe met- asged i menLos são nepnesent.ados pon

I28
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qnaiss€s alumlnosoe 6 nochå€ cálci()-ãi I icáLicaa, Llpaa €Bpociaid

de eedlmentos onlginàis. Na eedlmentãção oriqlnal, pnovavelnent.e

não Eeniam apenaa eEts€ oa sedimênLos pnesentes, ocornendo também

sedimsnLos psamlLico€, pel fticoã €, qu(mlco6, d€ composições mais

vaniadaa, com vulcãnicaÉ básicas aseociadas, todo o conjunt o me-

lhor nepneeenLado a nonLe.

O conjunt o embasanenLo eiál ico e Bêqu€nci a vulcano-
sedimenLar pa5gou pon sucea5ivaa etapas dè meLamonfismo, anãte-
xia, inJeção d€ måL€nial, deformação.

O primeino ev€nto metamórf i co alcançou a fácieã
granul ito, inpondo panagèneeea LlpicaE sobre aa nochas do enbasa-

menLo, og meLassedlmêntos e ae vulcânlcae báelcae. Àe condlçõêe

fonam favorável€ åo desenvolvlmento de fusão parcial, originando
e anatêxlÉ local das nochae e fonmando estnutunaB bandàdas pnedo-

minant€g. Em locais de baixa pneeeão de água € alta pr€Esão de

CO2 fonmanam-se aÊr panageneses com onLopinoxênios. Sedimentos de

composiçõ€s maia pnóximaa às das rochas granf ticas -"j " /,, , pod€r i am

Len alcançado estágtos mal6 àvençãdos de ãnaLexlã, não permtLlndo

o s€u reconheclmenLo atual cono nepnesenLanLes de rochas metasse-

d i menL anes .

Og migmatiLos gørados dunanLe esLa fage e6Larlam

nepnesenLadoe, pelo menos pancialfnente, nos migmaLitoa bandadoe

mapeadoe, ou melhor, o bandamento aLual é, pelo nenoE €)m pante,
nesulLado desLa etapa de mlgmaLtzação e meLemorflsno.

A presença de minenaie indicativos de alt_o grau me-

Lamónf ico nos onlognaisses (channocklLicoÉ e leucognais6es) suge-

rê què eles t enham se formados nesta época,

À segunda eLapa de meLamorfiamo é a pnincipal, man-

cada pelas condições de fácies anf ibol ito, e acompanhada de fonte
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deformação pláatica. EsLã doformação ó lnLensa, e obscunece e

reorienLa as esLnuLuras pré-ex i stent-es , É dif fci I julgar se este
conJunLo de felçõ€s Lenia ee onlglnado numa aLenuação dae condl-

ções met amórficaE da faBÉ anLenior, ou então originado em ouLro

ciclo tectono-msL amón f I co .

A deformação oconreu aa6ociada ao de€locamento d€

maasas nochosae ao longo de uma zona dê ciEalhãmento drlcLi I de

baixo ângulo, com fol iação onientada aproximadamenL€ WNf.l-EsE.

caindo para SSU. EELa ontèntação é mancada pela tnama planân tm-

poaLa às rochae, com neorienLação das eslrut urao pneexistenLes. O

deslocamento genal foi dlneclonalI ['NU-ESE, mancado pela on lènt,s-

ção das I ineações de esLiramento. À defonmação é acompanhada Lam-

bém da anatexia e/ou inJ6ção de matenial qnanfLico, acentuando a

estruLura bandada, e da ln¡eção de conpos gnanitóides maiores
(gnanltóide ponfinótde), às vezèE em rfrenoneê proponções, ortgl-
nando 06 migmaLitos ofLelmft icos. onde a anatexia foi nais inten-
sâ, onlglnaram-se os mlgmatlLos nebul l¿tco6. É neet,a fase que

ocorre a dlfuÊão g€n€nal izada do neoG'Eoma ró6eo, onipresente, de

compoaição gnanlLica predominanLe, mancando a tlpologia mlgmatf-
t-lca mapeável na ánea, O met-amorf lsmo, a migmaLização € a defor-
mação pnomovem uma deetrulção da panagêneee gnanulltlca, nêcãll-
bnando seus m¡nenais päna o fácies anfibol iLo. EsLe evenLo tecto-
no-met amón f I co-magmát i co é o rtlt- imo genadon de gnandee volumes de

rochas.

Sobne a fol iação origlnada neste €vento, Fup€rpõ€m_

8e zonaa de cisalhamenlo drlcti t de alLo ângulo de mergulho. Hos-

Lram, no geral, p€qu€nos deelocamenLos difenenciais, dinec¡onai6,
e são acompanhadas da fonmação de maLenial gnaniLóide nestnito
aos seuÊr limiLes, com panag€nese também indicðLiva de fáctes an-
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f ibolito. São post-eriones à fol lação prtnclpal, dietoncendo-a qo

longo de 6eu6 planor, mas aão esLruturaa nesLnitão, a€n rnuitã

cont lnul,dade, e estnelLag. Mesmo na egtnutuna malon, o seu Lnaço

perde a sua cont-inuidade, indÍcando pnovavelm€nle uma "acomoda-

ção" intenna. É pouco pnovável quê ocornesse uma nova faee de me-

tamonflsmo, em condt çõee de pneeeão e tempenaLura semelhanLes à

anLenf onÍ¡entê descrlta, què lmpnimisaê uma nova fol i ação apclnas

Glm locals estnelloe € isolados, Parece mais provável que r-epne-

aenLêm zonas de defonmação Landlae no êvénto prtnclpal de clEâ-
IhamenLo de baixo ångulo, oríginadas €m função de r€on i€nLaçõea

Iocale doe esfonços ou da pnóprl ã fol iação pnincipal, ou alnda

acomodação da defonmação en função de var,i ação de compe¿encia de

alguns conpos malones em nelação aos corpos laLenäls. Zonas de

ciaalhamento drlcLi I empinadas. agÉoci adas a zonas de cisalharnenLo

dricti I de bãlxo ângulo, têm etdo neconhec tdae slhunee (COUÀRII ,

1944 ) .

As ondul açõee da fol Í ação princípal apnesenLam

onienLaçõea axlais apnoxlmadamenLe pãnalelae a eeLae zonaE dÈ ct-

salharûent-o de alto ângulo; além diaEo, apar€c€m að6oci adae, con o
deeenvolvimenLo de zonas de cisalhamenLo drlct, i I cent, ifnéLnicas em

flancos alternadoË de ondul ações. Àssim, é posslvel qu€ esLas on-

duI açðea ten-se- i am oniglnado cont€mpon aneament e às zonas de ci-
salhamenLo drlcLi I de allo ãngulo, tambétn tardias no evento de de-

fonmação pnlncipel

As rochas consol idanam-se após estøe ev€nLoa, A

pnóxima etapa de migmatização é mancada pela lnjeção dê mãLêntâl

gnanf t,ico, ao longo de fnat-uras, formando diques e estnuturas do

!ipo agmaLlLicas ou em nede. Boa pante dos corpos pegmatlticoe
on i gi nådoa oni€nLan-6e nondeste.
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Esta consol idação das rochas é evidenclada então

p€lo fnaturamenLo, nepresentado pelo dêaenvolvimento de flalhas e

JunLaa, con orlenLação predoml nånLê nondesLe. Oa eeforços reapon-

sáveis pela onlgem desLe fnaLuramenLo não foram mu¡Lo vlolenLos,

pois ap€E ar d€ originarem lalhas, eaLas desenvolvenam eaLreiLae

faixas de brechação, e pequenoe deelocamenLoe. Àe zonae de ft-aLu-

nas s€nvinam de condut-o para soluções hidroLermais, que pnomove-

nam uma neorganização dos minsnais pana a fáctes meLamónflco xle-

Los vendee médlo a baíxo. EsLe neLromeLamorf i smo diminue dê in-

Lensidade a panLlr das zonas de fnaLurðmenLo em dineção à nocha

não fnaturada, mas esta presente êm toda6 as I it,ologias da área,

me6mo que tnciplênLe, lndlcãndo que Õ metãnonf lemo, speeån de

concsnLrado naa zonas de fnaLunas, aLingiu regionalmente a r€-

gião.

A ldade de cada um deEtes evenLo6 não pode sen de-

f inida cl anementê. O eeLabelec imenLo da foliação prlnctpel, no

ev€nLo de ciealham€nto dìlcLi I de baixo ångulo, é apreeenLado como

anqueànÒ pon HÀSUI (1983), consldènando ae zonae de clsslhàmenLo

dtlcti I de alLo ângulo como LnanËatnaz6n i cas. Na região de São João

da Boa ViÊta, àa zonae de cisalhamento dtlcLi I de alto ângulo de-

vem ten 6e onlginado no me6mo evenLo do baixo ångulo, Lardi amen-

te.

ldades transamazôn icas 5ão invocadaa para g estabe-

lecimenLo de lnLensa fol lação de Lnanspos lção neglonel (ARTUR {t,I

ei.,,, 1979; ARTUR, 198O¡ IJERNICK ,+1 .'r.I . , 1941), Essa fol i ação Lem

canãcLer(aLlias semelhantee à fol lação prlnclpal äqul reconhec I -
da -

Pana a região de 5ão José do Rio Pardo e Caconde,

são aLntbuldãs idades bna8t I iãnas pana a fol i ação prtncipal (CÀH-

POS NETO A FIGUEIREDO, 19A5).
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Pèlo expþaLo aclma, pod€-6e v€r lficãt- a dlftculdade

de se estabelecen a ldadè do evenLo genador da fol tèção pnlnct-

pãl, € cons€quentemente doe outros evenLos. Pnovavelmente a de-

fonmação núpt,i l, corn migrûatização d€ intjeção e meLamonî iemo de

fácies xiaLoa v€rde6 asaoci ados, ocorneu no final do proterozóico

Supen i on.

O neconhecinent,o e enquadnarnento das titologia6 ne-

conhec idaE em gnupos I ito-estnuturais negtonale Lambém é compl l-

cado.

O uso da denominação Vanginha impl¡ca en um conjun-
to de nochas de umð ánêa murLo grande, onde são reconhècldae unl-

dades 6upracruaLafs m€t aEê€dlmenlanes (Gnupo Vanglnha de EBERT,

1971; Complexo Caconde de CAIIPOS NETO A FIGUEIREDO, 19eS), unida-

des do embasamenlo e unidades ontodenivadas, sclmpn€ apresentadas

como oniglnadae êm ciclos Lectono-met amónf I coê dletlnLos.

Àe rochas do poeslvel embaÊàmenLo poden I am ser con-

nelacionadas ao Complexo Ànpano, levando-se em conta que es¿e

conjunt,o repreËenLa as rocha6 tidas como embasamento negional.
EnLneLanLo, não é possivel mapean, na negião aqui eÉLudada, áneãs

de oconnênci a desle embasamento, aparecendo aempre como paleosso-

ma ou ¡rÌèsoss oma noa m i gmat I t 06 .

A eequ€nci a meta-vul cano-sedinenlar aparec€ apenaa

como pequenos conpo€r, pnesentq erll maion pnoponção a nonLe. Fot

conr€lacionada con o Grupo Itaplna (CÀilPOS NETO E FIcUEtREDO,

1985), Lendo como embasamênto as nochaÉ do Àmparo. Entnetanto,

salvo um rJnico corpo mapclavel nas pnoximidades de São João da Boa

Vista, esLae nochas oconnem 6empnè como pèquenas lntencal açõee

nos mignaLitos r€gionais.
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Como eetas nochaÉ, que são enLendidas como de uma

s€qugncia supnacnuatal com seu embasamento, oconnem 6empne cono

parte de uma porção mlgmat-lt lca, não eendo poEBfvèl mapean-E€

áneas de oconnência, a auä caracLertzãção €m un idades dist lnLa6

não é nêcomendada (HENDERSON ¡1,Í 1.,r1, 1g8O), pelo menoe para a ánea

aqu I eetudada.

CÀl,lPOS NETO E FIcUEIREDO ({1F,.r::.rC,. ) propõe a denomi-

nação de Complexo Pinhal pèna as rochas desLa negtão, uti Itzando

as def iniçõës de I,JERNICK <L978) e üIERNICK E PENÀLVA (19AO), onde

as nochas do Complexo Pinhal são gnanfLicas intnusiva€ na6 rochae

do Gnupo Amparo. na fonma de inLnusões polidiaplnica6, que ppono-

vem ã deËtnuição da fol tação Lneneamazônlca. Àe rochas mlgmàLfLt-

cas ê granil.óides da règião de São João da Boa ViaLa lnosLram uma

fol iação pnlncipal bem mancadar com as nlesmas canacLen l6t, tcae da

fol iação t,ida como transamazônica, que eeria desLrulda p€laË in-
Lnuaõ€s gnanfticas. Àlém disso, são nochas gnáiEsicãs, quê mos-

lnam uma passãgcrm gradacional da fácíes anfibol ito alLo € granu-

liLo pana a fácies ãnfllboliLo. llesmo as nochas com fetções lnLru-

sivaa Ëint€ct.ônicaa (gnaniLóid€s ponfiróides), apreÉent.am v€at l-

gios da panagênese de alLo gräu. Grande pante do neossÕma doe

migmaLito6 é oniginada pon fu6ão parcial conLemponâneã ao mela-

monfismo. As fleições de inLruaão com deslnulção de fol iação aGì

neaum€n aos conpoE granit-óides discordantes, na fonma de bolsões

it.negul anês Õu diquee, pnesenLea genêrãl izadamenLe, maÊ Eeùtpne ê

pequ€na proponção, não fon¡nando unidades rnapeáveis.

Tem-se então um conjunto de nochas gnáisaicas, com

s\¡pracrustais m€t-amorf izadaE, onde não é poesfvel diÉcniminar
pnec isamenLe os doi€ con;iuntos, dadas as tnanÈfonmações e a com-

pl icada nel ação de imb¡icação. PorLanto, o termo complexo cabe



f35

bom. À canactertzação das urìldadee I I Lo-ernLr at i gn áf l c an não Col

poEsfvel de se neal izar na ánea estudada. É necessánio que esLa

canäcLêntzação 6eJa felt a con6idènàndo-ee eeLudoe em áneae målÕ-

nee, de canáL€r negional,



vr. coNcLUsõEs

Considerando os nesul t,adoe apnesentados nos capltu-
Ios antenlones, podemos nesumin asêim as pntnctpaie conclueõee

sobre a gsologia da ár€a,

Na região pnedominan ampl amente ae rochas migmatf -
L.icas, com pnêdomfnlo daÊ esLnuLunae bandada, oftalmlLtca e nebu-

I lLica, t-endo como paleossona rochas granul lLícaB, gnaissee anfi-
bol ft-icos, gnaiÊrseE klnzigftico8 e nochas cálcio-at I icát tcas. Es-

tas rochas do paleoesoma formam ta¡rbém corpoE mapeávei5, co¡n ex-
ceção das cálcio-si I icát lcas. As ouLnag unidades mapeávetÊ na

ánea são 06 gnaisses channocklt icos, leucognai6sea, gnai Ê8eÉ, oc€-

I ares e gnaniLóides ponfinóides.

As rochaa apnesentan tree et-apa6 de meLamorfismo

bem mancadas, de fácies gnanul it,o, ãnfibol ito e xlst,o6 verdes. as

UlLlma6 modificando as anLeceden¿es. O met.amonfismo de fáct€ã
gnenul iLo èÉLá pneservado em melo à panagèneEe anfibollLlca, As

condi çõee são compat,f vei a con uma prímei¡.a fase de migmatização,

possivelmenLe de anatexla das nochas mãlr anllgas (embaEamenL() e

supracrusLals), pne€enLee na ánea.

À esLnutuna pnincipal é uma fol iação Fontadora de

fonte I ineação, ambae mancadas pelo esLlnafi¡ent,o dos mlnenãi6. Um

conjunto de dobnas intrafol iais, contidas na fol iação, acompanha

estas estnutunas, ond€ as dobnas são desenhadas pon uma poesfvel

fol iação preexi stente, ou pela própni a fol iação pnincipal.
Eate con;iunt,o de esLnuüunað foi oniginado pelo des-

locamento de massas nochosas em grande €acala, genando uma €apee-

136
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sa e €xt-€nsa zona de claalhamento dúcLt I de balxo ângulo, com

plano de fol i ãção mi lonf lica or ienLado apnoximadamente ttNtr/3OSSIJ,

com deslocamento dirèclonel, ESE-IJNU, deflnldo pelå or lenLação dâ

I ineação de est-iramento.

À fol iação p¡-incipal apneaent-a um equi I lbnio de mi-
nenaiÊ ë feições de defonmação doË cnial-aiE compaLfvèl com a fá-
cies anfibol iLo, canacLen izando a segunda etapa de metanorfi smo,

Não é possfv€l canactèrizan o inLervalo enlre eslas duas etapae,

sendo poeefvel que a fácieE anfibol ito Lenha sucedido a fácies
gnanul tLo pon uma aLenuação das condiçõ€s de meLãmonfismo, ou

sen-lhe post-enior., devida a ouLno evento Lermo-LecLgn i co, EsLas

condições pnomovênam a miqmaLizâção pnlncipal na ánêa, ontqlnando

a difusão dos neosøomas nóseos gnanttóid€É da t.€glão.

Um segundo conjunLo de estrutunaa defonma a folia-

ção principal atnavés de zonas de cisalhanenLo dúcti I de alLo ân-

gulo e ondulações suaves. EsLas zonas de cisalhamenLo drfct.i I Lem

on i€ntação N-NNE, Eubventicaie, de escal a cenLimét,rica a d€cimé-

tnica. Uma desLas zonas apnesenta dlmen6õeË maionee, apneeenLando

um des locamento direcional d€xLnal.

Ae ondul ações mesoscópi cas são aberLas a fechadaa,

e macnoocop i c amenLe fontnam esLnutunas guaves. EsLas ondul ações

apnesent-am planos axia¡s or ienLadoa NNE, subverticais, e €ixoa

com cäimenLo modenado pana SSIJ. EsLas onlenLações axiats Ëão pa-

rãlêlas às zonas de cisalhamenLo dúcLi I de alto ângulo, e aìgunas

vezcln êaLas duas esLnutu¡as apanec€m associadas. São entendidas

como contemponåneae, ê t-ardias no evento p¡.incipal cle defonmação.

Uma fàsè de defonmação rúpLt I é neconheclda. mancâ-

da pelo fratunamento dae rochas, desenvolvendo junt-as e falhas
dinecionais de pequeno n€-jeito, com brechas ao longo das zonas de
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maion d€fonmação, São or lentadae segundo NE, subvertlcai6, O sis-
Lema de Ju¡ltas desenvolvido apnesenLa a lamfl ia pnincipal com

ori€ntação panãlela ã €6tas falhas.

À t€nc€ina elapa de meLamorfismo é conLemporånea a

esLe fratur'ðment-o, moetnando-se mais lntensa naê zonas mals fna-
LunadeÉ. As condiçõee de netamorfi smo loram rnaiB brandas, d€ 1â-

cieB xisto vende média a baixã.

Uma migmãLização ocorre tanbém quando as nochas .já
eetão consol idadas, LtpicamênLe de lnJeção, con a lntrueão de rna-

Lerial gnanltico di scordanùe nas eeLnuLunas antenionee, fonmando

diquês e bolsões de gnanlLos equlgnanulãnes, pegmattLos e aptl-
t os.

À idade destes ev€nLos não esLa clara, uma vez que,

cons id€nando os dadoe apneeenLados na blbliografla, é poes fvel

indicar pana a fol iação prlncipal de baixo ångulo idãde6 anquea-

na, lransamazônica e bnaailiana. Po6s lvelmenLe a defonmação núp-

til, com inlnuaão de mðt€nial gnanft-ico e neLnomet amon f i smo d€

fácies xisLo vende, se.ja do ftnal do Pnoténozóico Supenlor.

É poesfvel discuùir a preaença de Lnês gnandes con-

junt,os I iLoestnaLigráficoe na ánea, caracter izando um poesfvel

embasamento e um päcoLe Eupracruaùal met a-vulcano-sedimentar, am-

bos muito nodificados pon migmaLização, à qual se aasocra um con-

junto ortognáisÉico. EnLr€Lanto. é imposslvel €repanar. €ð6€É con-

junLos no mapa e agnupá- los de acondo com as unidades I ito-estna-
Lignáf icas apresenLadae regionalmente.
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a - GraniLóide por-f i.oiorfR:l:t:"1"r"i" euednais a subeclrar sde fr-rldspaLo poLásoico ¡rão c¡rienLados, e folraçã. presentena.nt.:t-riz, panalela à onientação dos encnave6 IenLicula¡-esde bioLiLa-honnblenda gnaisse diorfLico f ino. (Àf . g-3).
b - Foliação rìo qnaniLóide ponf inóide, rearçada pola iso-nienLação cle cnistais subedrais ã aneclrais (lenticulares) clefeldspal-o poLássico. À nocha é contada por veio de rochagranfLica equigranular. (Af . 7_LZL).

c - G¡raisse ocerar, com cnisLais Lodos lenticularizados eflonLemenLe or ienLados. (Àf. X-Bg) .

d Fo I i ¿cã? desenhada pon r enLes clesconr- f nuas de máf i cos ,ao lado de domfnios lenLicular-es de feldspaLo potáesico equarLzo, om hor'l¡ror¡da g.arsoe gnalìfi-rco. (Àf . g-r3).

€ EeLruLuna bandada pnesenLe los gnaisses gnanur fLicos,marcada pe I a i nterca I ação de nochas ¡ ãucocráf i cãs de compo_sição charnockfLica e bandas escuna6 de qnanul iLos básico'r.Dentno do bandamenLo são encontnadas algumas dobras intrafo_I iais, com for iação prano axiar. o conjunt,o é conLado pordique de pegmaLóide granfLico. (Àf . X_g).

f Bandame¡rt-o em miqmaLiLo com pareossoma <io g.aisse kinzi-gfLico. NoLar o n€oa'.,ma rico €m granadas. (Àf. r-25).
g - Bandamento difuso, mancad' pela i¡rtencalação de bandasleucocráLicas gnanlLicas com Leon de bioLiLa vaniável.(Àf. x-54) .

h Bandamento dlfuso, também mancado pela rnLencaração de
93r]du: gran f L i cas c'm di ferent ee p.opo"çõr, de b i oL i La.(Àfl. 6-111).





PRANC¡IÀ I I
a Banda de gnaisse anfibolfLico f ¡no, ¡nLercalacla €m roclra
bandada de difenenLers Lons de cinza e roaa, acompanhada da
vaniação composicionerl, que most-na um enniquecimento gnada-
tivo em micnocl ina. o contato da banda mel anocnáLica é bnus-
co, enquanLo os oul-nos são d i f usos . ( Af . 1043 )

b Bandan¡ento descor¡Llnuo, marcaclo pela não conLinuldade
lenLlcularlzação dae bandas. (Àf . 104g).

c DeLaIhe da estnuLuna Lrandada, reconhecendo-se uma Ientr-
culanização inLerna, desenhadas por nfveis de máficos que
contornam fonmas lenLiculanes. (Àf. 1O4g).

d - BandamenLo innegulan € desconLfnuo, acompanhado de fon-
mas, lenticulanes. o trandamento é dado pela pequena vaniação
no Loon de nláf icos onLne aB banda¡;, pnincipalmor¡Lo da bioLi-
La, cluo so ref'leLe na co¡' da r.ocl¡a. Nau ba¡¡das r.lcas €m
feldspaLo poLássico, de qnanulaçãö grossa e mals róseae,
ocorre um enniguecimeinLo de bioLita nas bordas. (Af. 1o4g).

e Dol¡na isoclinal inLrafoliat
nhada pelo bandamenLo, com fol
plano axtal. (Àf. 9-€12).

do pnimeiro conJunto, dege-
iação pnincipal paralela ao

f BandamenLo descc¡ntf nuo e
bras isocl inais intr;¡fol ials.

irreguIar, acompanhado de(Àf. 3-47 ) .

do-

g Dobnae nonmais da fot iação pnincipal, pertencenLes ao
segundo conjunto. 5ãc' dobras abenLae a fechadas, BimóLricasou assiméLnlcas, algumas com nova fol iação de tnansposição,
de alLo ângulo, deser¡volvidas €nr flancoa alLer¡radçls, ?ro lon-
go de zonas de cisall'¡amenLo dücLt l. (Àf . S-97).

h ondulações € ?.lonag de clsalhamento desenvolvidas em
flancos alLennados das ondulações. As zonaa de cisalhamenlo
desenvolvem uma aeqregação de maLenial gnantLóide, de Lallonma que a esLruLura final é a de siglnóicles da foliação
pnlncipal, separados por ialxas de gnalsses gnarìlt lcos. (Àf.
2-59).





PRANCHÀ I ¡ I
a - GnaniLóide ponf iróide, moslra¡rdo crisLais conLinróLr-icos
de le ldspat-o poLáss i co nóseo €m maLr i z gn<lc¡sa de quarLzo,plagioclásio, bioLlLa, honnblenda e diopsroio. À escala Lem2cm. (Af. I-ZI) .

b Gnaisse ocelan, m<:slnando os crisLais de leldepato po-Lássico lenLicularizados, oF¡entados panalelamenLe ã fol ia-
ção da maLrlz. Escala = 1cn¡. (ÀF. 4-27)

c EsLágio ¡nais defornado das rocÌ¡as aclma,mosLnanclo porf'r-roclasLos lenLicularras ds Feldspato poLássico em n¡eio à ma-tniz milo¡rftica. Escala = 1cm. (Af . X-131).

d Nos estágios mars deformados a nocha perde seu aspecLoporf i ¡-ó i de, restand,c pequenas I entes nóseas em me i o a umanraLniz cinzenLa de gnanulação fina. Escala = 2cm. (Àî.
3-164).

e Fol iação em gnaisse channockftico, narcada pela lentes
de .îeldspato poLássico, separadas por domf nios lenL¡cul arese desco¡rLlnuos de máFIcos. Escala = lcm. (Af . g-13).

f QuarLzo e¡stirado e lenLicularrzadc¡, s€parando do¡nfniosfeldspáLicos € acompanhados de fi lmes de máficos. o corLe éparalelo à I ineação (bem mancada nesLa amosLna), € penpendt-
culan à fol iação. Escala = 1cm. (Àf . 1063).

g Aspecto da fol iação pn¡ncipal, mancada pela
zação e pelo cordõÉs de quarLzo esLirado, ãl
bandas mais nicas em máficos, em leucognaisse
tico. Escala = 1cm. (Àf. Z-g)

h Le¡'¡Les muiLo esLinacras e fi lmes cle ¡náf'Ícos
desenhando a fol i ação pr inc i pal , €m hornblenda
nlLico. Escala = 1cm. (Àf. 1-1).

lenLiculani-
Lennados com
álcal l-gnanl-

i eor i enL ados ,
gna I sse gna-





PRÀNCHÀ IV
a BandamenLo desconLfnuo e dobrado isocl inalmenLe €m por-
,!ão do paleossoma d€ mlgmaLiLo bandado. Escala = lcm. (Af .x-129).

b - LenLiculanização dos domfnios félsicos (Lonal fcos e gna-nodinfLicoe) r €m porção do paleossoma de migmaLiLos banda-dos. Eecala = lcm. (Af. 3-1SÈl).

c DeLalhe do bandamenLo desconLfnuo em banda gnanfLica,onde a foliação é mancada pela fonle onienLação de delgadosfi lmes de máflcos, panaleloe ao bandamenLo. À rocha apresen-
La. um gnanul ação muiLo flna, e rexLuna bl astomi lonfLica. Es-cala = lcm. (Af . 2-lgg).

d Eslnutura ulLnami lonfLica, preeenLe em zonaa canacteni-zadas por maion deformação. e comum a pasËag€m laLenal de
L i pos menos def onmadoe, de qnanu I ação rnä i o. r pana t t pos €¡e-melhanLes a estes, oltde nestam clasLos arnedondados € lenLi-culanizados em matniz fol iada de gnanulação muito fina. Es-cala = 1cm. (Af . 1168).

e DeLalhe de zona de cisalhamenLo drlcLil lmposLa à folia-
!T? pninclpal, inflexionando os domfnios de máficos e defélsicos, tonnãndo-os mais esLirados G) onienLados ao long<>do plano de cisalhamonLo. Noran a ,,falxa', de concenLração demaLenial gnanfLico a.: longo da zona de cisalhamento. Esca-
I a = 1cm. (Àf . 2-140) .

| ÀspecLo da I ineação de esLiramenLo em leucognaisse álca-I i-gnanftico. À I inr¡ação é marcada pon cordõee de quanLzo,lenticulanes e esLinadosr €rn maLniz äe fetdspaLo 
""."istal l-zado. Escal a = 1cm. (Àf . lOSg) .

g, h, i - AspecLoa da cataclase, com a fonmação
i nLensa ep i doL i zação, assoc l adas às fa l has
onienLadas NE. Escala = lcm.

de brechas e
principais,
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PRÀNCHÀ Va cordöes e lenLoe de quarLzo nscnieLarizacro, ðe lado delenLes de honnblenda e bioLiLa, €m meio à matniz de gnanula-ção f ina, composLa eag¡enci alment,e de micnocii";, -{uanLzo 
epl agiocl ás1o. Barna s 1mm. (Lâmina IX-13a2) .

b condões de quanLzo, sombnas de pnessão arongaclas e assi-méLnicas ão lado de porfinoclasLo äe honnblenda, €m meio àmaLniz de gnanulação fina. Na ponção 6upenton da foLo apane-c€ u¡¡¡ fnegacn i sLa l de fe l dspaLo pot áes l co, cuj a on i ent ação dog-,r" maion é panalela à roi raçãå p;i;;ipar. Banra = lmm.(Lâmi na X-131c) .

ç co¡-dões de quartzo e maLriz mtcnocrisLar ina, com cr asLosanredondados de ¡sldsrpaLo, mostrando franja de ¡_€crisLaliza_ção assimétnica. Banna = 1mm. (Lâmina Iv-112).
d LenLes de quartzo lsonrent,adas (,'f lasen,,), nafeldspaLg pot,ássico de granulação muiLo f ina, €r'6es gnanf tico. Banra = lmm. (Låmina IV_13Od):

e Àssociação de bioLiLa e hornblenda fonmando aglomeradoslenLiculares de máf icos isorientados, onde a biot rta realçaa onienLação pnefenencial, apanecendo às vezeÉ, oblfqua, con-Lornando domfnios renLiculares de feldspaLo (+quanfzo). Bar-na = lmm. (Lâmina III-164)

f conLaLo enLre bandas de compoaição e Leor de máficos va-riáveis. A fol iação é marcada päta iorLe onienLação da bio-Llta,e pela onlentação da dimensão malon doe crleLals lne-quidimensionais, esta caracLenfeLicas melhon visfvel na ban_da de gnanulação maie gnoaaa. Barra = rmm. (Lâmina Iv-lrg).
g Ponf i noc I asLos de hornb r enda e de fe l dspaLo poLáse i co,com caudas de n€rcr I st.a I i zação ass i métr i cas, ôncle predom i na abioLita sobre a honnblenda. os cordões de quanLz.'rÀ 

"rordam€m tonno dos clastos. Banra = lmm. (Lâmina Ix-r3a2).
h DeLalhe da cataclase ao longo das zonas
i ntensa ep i doL i zação assoc i ada. Ba"ru = 1mm.

matniz de
leucognais-

de falhar Gom(Lâm. IV-12).





PBÀNCHA VIa Núcleos de hiperet€nio em meio à honnblenda, junLo comquanLzo' ol lgocfá9io e opacos, €r gnal6aeË gnanul iL¡cos d.nonLe da ánea. Nlcóis panalelos. (Lãmtna X_3).

b - Associação diopsfdio + honnblenda + bioLiLa, €m gnaissedionfLico. Nicóis cruzadoe. (LSmina I I I_11a).
c Diopsldio passando pana honnblenda e bioLiLa, mais opa-cos' apaliLa. e plagioclásio ant,i-pertfLico, €m gnaraa€quanLzo-monzodionfLico. (Lâmina IX-3) .

d cloriLização inLensa da biotita e aausguriLização dop¡ agiocl ásto (Lâmina l-LZil .

e cordienrLa e sillimanrLa em gnalEE,ea krnzigftrcos.
f Detalhe dos crlsLais de si I I imanita, lsorientados e en-fi leirados, como lnclusões €m condierita. (Lâmina lv-126c).
g Quantzo, penLrt,a (micnocl tna) em leucogna¡saes álcal i-gnan f L i c<¡s. (Lâmi na X-61) .

h Associação granada + hedenbergrLa + plagioclásio, €,m ro-cha cálcto-si I icática. (Lâmtna IV:5Zb).
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